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Ра до ван По по вић

ЖИ ВО ТО ПИС ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ
Пе сни ки ња ду ше Ср би је





„При ми те сву мо ју за  хвал ност за ва ше же ље и за сти  хо-
ве Де сан ке Мак си  мо вић, чи ји сте пре вод би  ли љу ба-
зни да ми по ша  ље те у ле пом из да њу упо ред них је зи ка. 
Не ке од тих пе са ма ве о ма су ле пе, на ро чи то оне ве за не 
за зе мљу, за моћ  но тло ва  ше зе мље (Се  ља  ко ва смрт, 
Воћ  ња  ци, За зе мљу где вој ска про ла зи), или оне ко је 
из ра  жа ва ју сми сао јед не при род не ан тич ке за ко ни то-
сти (Чо век са Бал  ка на), или још у ко ји ма је не из мер не 
са ми ло сти за љу де уоп ште (За оне ко ји по ср ћу...).
Хва  ла на по сла тој збир ци. У епо хи где се по е зи ја уста-
љу  је лич ним де ли ри јем, за за вист је је зик и на род ко ји 
су још спо соб ни да из ра зе ова кав ли ри зам еп ског при-
зву  ка. На рав но да сам у пре во ђе њу мно го ко ри сти  ла 
срп ске ба  ла де сред њег ве ка, и слу  ша  ла њи  хо во из во ђе-
ње на ва шем је зи ку, што ми је дра го се ћа ње...“

Мар ге рит Јур се нар
(Из пи сма пре во ди о цу Див ни Ден ко вић Бра тић)





9

Ка да се у ле то 1920. го ди не у ча со пи су Ми сао, ко ји су уре ђи ва  ли у то до ба 
углед ни пи сци Си ма Пан ду  ро вић и Ве ли мир Жи во ји но вић Mas su ka, по-

ја ви  ла пе сма „Стреп ња“ Де сан ке Мак си мо вић, ми шље ња су би  ла не по де ље на: 
пе сни ки ња је ро ђе на. Мла да сту дент ки ња Бог да на По по ви ћа искре но је отво-
ри  ла ду  шу:

Не, не мој ми при ћи! Хо ћу из да  ле ка
да во лим и же лим тво ја ока два.
Јер сре ћа је ле па са мо док се че ка,
док од се бе са мо на го ве штај да...

У овом пет  на е сто днев ном књи  жев но-по ли тич  ком гла си  лу, по кре ну  том 
1919. у тек осло бо ђе ном Бе о гра ду, Де сан ка Мак си мо вић је по чет ком 1920. об ја-
ви ла две пе сме; „Јед на смрт“ и „Пи та ње“, и то у ча со пи су у ко ме су стал ни са рад-
ни ци Ми лош Цр њан ски, Дра ги ша Ва сић, Иво Ан дрић, То дор Ма ној ло вић...

Нај ду  го веч ни ја срп ска пе сни ки ња ушла је на ве ли ка вра та у срп ску књи-
жев ност, а има  ла је та да са мо два де сет две го ди не.

У Бе о град је сти гла из Ва  ље ва.
Ро ђе на је 16. ма ја 1898. у се лу Ра бро ви ца, од оца Ми  ха и ла, учи те ља, и мај ке 

Дра ги ње, кћер ке све ште ни ка бран ко вач ког Све то за ра Пе тро ви ћа. Би  ла је нај-
ста ри је од осмо ро де це Ми  ха и  ла и Дра ги ње, ко ји ће се већ у ле то по ро ђе њу 
пр вог де те та, по то ње гла со ви те пе сни ки ње, пре се ли ти у су сед но се ло Бран ко-
ви ну, у ко јој је по диг ну та но ва шко ла, са мо три го ди не пре Де сан ки ног ро ђе ња. 
Ту шко лу, зи да ну од опе ке, са ход ни ком и две ма учи о ни ца ма и по себ но ста ном 
од две про сто ри је за учи те ља, по ха ђа ће бу ду ћа по е те са. Учи тељ Ми  ха и  ло до-
би ја ће, као прет плат ник, три нај по зна ти ја гла си ла за срп ску де цу: Не вен, Зо ри-
цу и Ма лу Ср ба ди ју, а уз то и ча со пис за од ра сле Бо сан ску ви лу. А и сам Ми  ха и ло 
Мак си мо вић об ја вио је три књи жи це: Ма ли ро до љуб (1907), Пе сма ри ца ђач ка и 
Бој на Ло зни ци (1910). То ће би ти и пр ва лек ти ра ње го ве нај ста ри је кћер ке.

Одра шће код ро ди те ља, али и код де де по мај ци, про те Све то за ра, чи ја се 
ку ћа на ла зи ла на јед ном од нај леп ших по бр ђа у Бран ко ви ни, ода кле се „отва рао 
ши рок ви дик пре ма до ли ни Ко лу ба ре, Ма  ље на и Ме двед ни ка, по це лој Под го-
ри ни“. Ти „бо жан ски пре де ли“ за у век ће се уре за ти у ње но се ћа ње – и, на рав но, 
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оста ће не из бри си во се ћа ње на оца ко ји у воћ ња ку сво јим ђа ци ма по ка зу  је ка ко 
се ка  ле ми... Или, сли ка оца ко ји од  ла зи са ке ру шом и пу шком у лов....

Те њи ве, шу  ме и па шња ке, ту па сто ра  лу на пу сти ће по чет ком је се ни 1908, 
ка да је отац до био пре ме штај у Ва  ље во. Де сан ка је ђак тре ћег раз ре да.

У Ва  ље ву ће на ста ви ти и гим на зиј ско шко ло ва ње. Би ће од  ли чан ђак.
По ро ди цу ће у овом гра ду за де си ти ве ли ка не сре ћа: 5. мар та 1915. Ми  ха и-

ло Мак си мо вић, отац Де сан кин, под  ле же опа кој бољ ки – пе гав цу.
Учи тељ и пи сац, школ ски над зор ник за срез ва  љев ски и под гор ски, бла гај-

ник Цр ве ног кр ста, пред сед ник пе вач ке дру  жи не, а био је и бла гај ник Глав не 
вој не ста ни це у Ва  ље ву. За бе ле же но је да је Ми  ха и ло Мак си мо вић „и по ред бо-
ја зни од за ра зе“ све ча но ис пра  ћен: „ис ку  пи  ло се че тр на ест учи те ља и се дам 
све ште ни ка и мно го гра  ђа на“, а „ње го во осмо ро си ро ча  ди, оста ре ла мај ка и 
вер на љу ба има ће до гро ба да осе ћа ју гу би так а тим пре, што га на по след њем 
ча су не по не го ва ше и не ви де ше“.

Де сан ка ће се, мно го го ди на ка сни је, се ћа ти оца у јед ној сво јој пе сми:

У сну са мо ње гов лик угле дам цео као и пре
док смо жи ве ли за јед но у овом кра ју
и ви дим га као да опет не где жур но гре
и као да очи ње го ве не што што ја не знам зна ју...

Ва  ље во ће јој би ти и град пр ве љу ба ви. Би ће то њен вр шњак, за  љу бље ник у 
по е зи ју, мла дић ко ји ће јој до не ти до ста пат ње, али и уз бу ђе ња. Као у при чи: 
она је во ле ла ње га, а он је во лео дру гу...

Крај Пр вог свет ског ра та озна чи ће и крај де тињ ства Де сан ке Мак си мо вић:

Де тињ ство мо је, пре пу но си је ке цр кве них зво на; кев та ња се ки ра, под-
ври ски ва ња у от ко су ко са, пу но си ху ке сва тов ских ко чи ја и пра и скон-
ских ту жбаљ ки и ле ле ка. Де тињ ство мо је, сет на фру ло ме ка.

У Ва  љев ској гим на зи ји сте ћи ће те мељ но обра зо ва  ње из свих пред  ме та, 
а ме ђу про фе со ри ма, по себ но дра гим, би ће пе сник и пре во ди лац Си ма Пан ду-
ро вић, ко ји јој је пре да вао не мач ки је зик, и исто ри  чар Гли ша Еле зо вић, ори-
јен та  ли ста и фи  ло лог. Ма ту  ри ра  ла је 1919. ра дом „Вук, До си теј и да на шња Ју-
го 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 пи са ла пе сме, ро до љу би ве и љу бав не.

Ује сен 1919. го ди не сти гла је у Бе о град и на ста ни  ла се код тет ке, мај чи не 
се стре, ко ја је ста но ва  ла у Та ков ској 40. Сти гла је и ње на мај ка са оста  лом де-
цом, а по што су про да  ли ку ћи цу у Ва  ље ву, са гра ди  ли су „скром ну при зем ну 
згра ди цу“ на Топ чи дер ском бр ду.

На Фи  ло зоф ском фа кул те ту упи са  ла је сту ди је упо ред  не књи  жев но сти, 
исто ри је и исто ри је умет но сти. При  ље жно је слу  ша  ла пре да ва ња и по ла га  ла 
ис пи те, али је са стра шћу пи са ла и сти  хо ве. Оку  ра жи ће се ле па Ва  љев ка да све-
шчи цу пре пу  ну пе са ма по ка  же сво ме не ка да шњем гим на зиј ском про фе со ру 
Си ми Пан ду  ро ви ћу ко ји је у бе о град ској чар ши ји це њен као пи сац, а је дан је 
од уред ни ка ча со пи са Ми сао. Пан ду  ро вић ће јој пру жи ти ру ку и под ста ћи ће је 
да на ста  ви: са  мо 1920. у овом ча со пи су Де сан ка Мак си  мо вић об ја  ви  ће око 
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два де се так пе са ма, а јед ну од њих („Јед на смрт“, пр ву ко ју је об ја ви ла) Пан ду ро-
вић ће 1921. уне ти у сво ју Ан то ло ги ју нај но ви је ли ри ке; 1922. хр ват ски ан то ло ги-
ча ри Мир ко Де а но вић и Ан те Пе тро вић пе сме „Че жња“ и „Стреп ња“ увр сти ће 
у Ан то ло ги ју са вре ме не ју го сло вен ске ли ри ке.

На фа кул те ту па  жњу сту де на та ли те ра та по себ но при вла чи је дан сту дент 
„из пре ка“ – Ми  лош Цр њан ски. Де сан ка ће га упо зна ти убр зо по ње го вом до-
ла ску на сту ди  је, а на ро чи то на пре да  ва  њи  ма из упо ред  не књи  жев но сти и 
исто ри је. Ста ри ји је од ње пет го ди на, али је за па  жен као ве ли ки бун тов ник у 
ли те ра ту  ри и на ро чи то као са тир: ни је про пу  штао при  ли ку да се удва ра ле по-
ти ца ма све док ме ђу сту дент ки ња ма ни је срео сво ју бу ду ћу жи вот ну са пут ни-
цу – ле пу Ви ду Ру жић.

По чет ком ле та 1921. Де сан ка је об ја ви  ла и пр ву пе сму у Срп ском књи жев-
ном гла сни ку, нај зна чај ни јем и нај у  ти цај ни јем књи  жев ном гла си  лу то га до ба у 
ко ме глав ну реч во де пр ва име на срп ске књи  жев но сти – Бог дан По по вић и 
Сло бо дан Јо ва но вић. По ста ће стал ни са рад ник Гла сни ка, све до ње го вог кра ја, 
по чет ком Дру гог свет ског ра та.

Ве ли бор Гли го рић ће 1920. по кре ну ти књи жев ни ча со пис Но ва све тлост и 
на ње гов по зив на са рад њу Де сан ка ће му по сла ти, а он ће об ја ви ти, пе сму „Пор-
тре ти“ и пе сму у про зи „На ша пе сма“ у ко јој ће опи са ти сво је „љу бав не ја де“:

По чи ња ла сам да га во лим.... За тим смо се во ле ли... Он је оти шао... Он је 
да ле ко оти шао.

Си ма Пан ду  ро вић је 1921. са ста вио Ан то ло ги ју но ви је ли ри ке, а на осно ву 
гла са ња чи та  ла ца ча со пи са Ми сао Де сан ки на пе сма „Стреп ња“ до би ла је нај ве-
ћи број гла со ва и при па  ла јој је на гра да ре дак ци је од хи  ља ду ди на ра.

Мно го го ди на доц ни је пе сни ки ња ће се при се ћа ти тих да на: „Ду го сам са-
зре ва  ла, ка сно са зре ла. Као млад пе сник, ра сла сам уз ве ли ку ге не ра ци ју: Ми-
ла на Ра ки ћа, Јо ва на Ду  чи ћа, Иси до ру Се ку лић, Си му Пан ду  ро ви ћа, Ми  ли цу 
Јан ко вић, Жи во ји но ви ћа Ма су ку...“

По ла га ла је ис пит из оп ште исто ри је и до би ла оце ну 8 (осам), а те ма је би ла 
„Ује ди ње ње Ита  ли је и Не мач ке“. На усме ном ис пи ту из упо ред не књи  жев но-
сти до би  ла је 10 (де сет), из оп ште исто ри је осам (8), исту оце ну и из исто ри је 
умет но сти. Пи сме ни ис пит из упо ред не књи жев но сти по ла га ла је 11. фе бру а ра 
1923, а те ма је би ла „Ко ја вам се на род на књи жев ност нај ви ше сви ђа и за што“ – 
до би ла је 10 (де сет).

Пи ше „Про лећ ну пе сму“:

...да има у ме ни це ла не жна пли ма
ре чи не ре че ни’,
да бих ср це мо гла по кла ња ти сви ма
и да опет до ста оста не га ме ни.

По чет ком школ ске 1922/1923. го ди не, при кра ју сво јих сту ди ја, Де сан ка Мак-
си мо вић се при хва та на став нич ког по сла у при ват ној гим на зи ји у Обре нов цу.

У ре дак  ци ји ча со пи са Ми сао, у ста ну вла сни це Сми  ље Ђа ко вић, бли ске 
при ја те љи це Иси до ре Се ку лић, мла да про фе сор ка ће упо зна ти углед на име на 
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бе о град ског књи  жев ног и јав ног жи во та, као што су Иси до ра, Вла ди мир Ћо-
ро вић, Вељ ко Пе тро вић, Сте ван Ја ко вље вић... Цр њан ског је од ра ни је по зна ва-
ла – слу ша  ла је са ве те ко је је он да вао мла дим сту дент ки ња ма „да се не љу бе на 
тра ви, јер мо гу ла ко на зеп сти, за гре ја не...“

По зи ва ју је и на јав не при ред бе да чи та сво је пе сме. Но во сад ски лист За-
ста ва до нео је 2. ок то бра 1923. бе ле шку:

„У су бо ту уве че, у са ли на шег по зо ри шта, где се ску пи ла сва ели та Но-
вог Са да, про сла вље ни умет ни ци Бе о гра да: г-ца Де сан ка Мак си мо вић, 
г. г. Дра ги ша Ва сић, Си ни ша Кор дић, Гу став Кр клец, дра ги Ср би јан-
ци одр жа  ли су јед но сјај но, ус пе ло ли те рар но ве че. На бан ке ту ко ји је 
при ре ђен дра гим и слав ним го сти ма, г. Кор дић је др жао го вор у ко ме 
је из нео сво је ори ги нал  не ми сли о умет но сти... Го сти ма је од го во рио 
наш дра ги су  гра ђа нин г. Чо ба но вић, ов да шњи бер бе рин, ко ји је у то-
плој здра ви ци сла вио да на шњу срп ску умет ност, а на ро чи то срп ску 
про зу. За то се го вор ник са за  хвал но шћу обра ћао при по ве да чу Дра ги-
ши Ва си ћу ко ји му је пре три го ди не у ан ти ми  ли та ри стич ком и ху  ма-
ни стич ком оду ше вље њу као офи цир из био три зу ба.

Хва ла и сла ва ми лим го сти ма!“

Ди пло ми ра  ла је и по чет ком школ ске 1923/1924. по ста вље на је за су  плен-
та у Учи тељ ској шко ли у Ду бров ни ку. Ђа ци су би  ли ско ро ње ни вр шња ци, а у 
раз ред је сту  пи  ла „без ика квог струч ног зна ња ме то ди ке и пе да го ги је“. Би  ла 
је, ка ко је са ма го во ри ла при ја те љи ма, „на о ру жа на је ди но љу ба вљу пре ма њи ма 
и зна њем“.

Од ва жи ла се да из Ду бров ни ка на пи ше пи смо Све ти сла ву Б. Цви ја но ви ћу, 
нај по зна ти јем срп ском из да ва чу-ма ну фак ту ри сти, и да му по ну ди, пре ко Раст ка 
Пе тро ви ћа, све ску сти  хо ва за об ја вљи ва ње:

„...Ви мо же те ових да на раз гле да ти, па мо же мо, ако на ла зи те за по треб-
но, и не ке из ме не учи ни ти, али ја ми слим да не ће за и ста има ти шта да 
се ме ња, осим ако Вам се не чи ни да је број пе са ма ве ћи не го што сте 
ми сли  ли да тре ба да бу де. Ипак ћу не ке пе сме, што сам их уне ла, из ба-
ци ти, а ста ви ти не ке но ве, леп ше...“

Де сан ка је Цви ја но ви ћа по зна ва  ла – у ње го вој књи жа ри, у стро гом цен тру 
Бе о гра да, био је пра ви књи жев ни кру жок, сте ци ште нај ви ђе ни јих ли те ра та, не 
са мо пре сто ни це.

Из да вач ће об ја ви ти пр ву књи гу пе са ма мла де пе сни ки ње – на слов ну стра-
ну за Пе сме Де сан ке Мак си мо вић ура ди ће мла ди, а већ за па же ни, ка ри ка ту  ри-
ста Пјер Кри  жа нић. Илу стро ва ни лист је из ла зак ове књи ге про пра тио као 
зна ча јан до га ђај у кул ту  ри, ис ти чу ћи да „из дав ши збир ку ових за и ста жен ских 
пе са ма, ко јих је код нас очај но ма ло, г. Цви ја но вић је учи нио је дан леп из да вач-
ки гест“. Ми лан Бог да но вић, кри ти чар Срп ског књи жев ног гла сни ка, на пи сао је:

„Ја не знам да ли ће не ко од на ших му зи ча ра осе ти ти сву ли ри ку за по ја-
ве ових умил них сти  хо ва, и да ли ће се на ћи ко да их по да ри стру на ма. 
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________    Животопис Десанке Максимовић   ________

Али, чи ни ми се да би се, кад би би ло на чи на да се не ко ли ко од ових на-
пе ва ши ро ко по пу ла ри шу, пе сни ци Ци га ни вр ло бр зо за  љу би ли у њих, 
и да би се до и ста на шли ка кви фи ни ји Ци цва ри ћи да их пре да ју но ћи, 
зве зда ма и сев да  ху...“

Ти раж тек штам па не књи ге бр зо је рас ту  рен. Про фе сор ка Јо ван ка Хр ва ћа-
нин, и са ма пе сни ки ња, по чет ком ок то бра 1924. го ди не ја вља Цви ја но ви ћу:

„Из ве шта вам Вас да сам при ми  ла по сла них ми 70 ком. Пе са ма Де сан-
ке Мак си мо ви ће ве. Оне су рас ту ре не ме ђу ђа ке, а но вац по слан г-ђи ци 
Мак си мо ви ће вој, јер сам ја та ко раз у ме ла ње зи но пи смо. Учи ни  ла сам 
то са за до вољ ством: би  ло ми је при јат но да ме ђу ђа ке про ту  рим јед ну 
до бру књи гу, као и да учи ним услу  гу г-ђи ци Мак си мо ви ће вој, а до не-
кле и Ва  ма, што сте из да њем ове збир ке ода  ли за слу  же но при зна ње 
јед ној од по зи тив них вред но сти на ше ли те ра ту  ре.“

Мак си мо ви ће ва већ ни је би  ла у до мо ви ни: до би  ла је, на пре по ру  ку сво га 
про фе со ра Бог да на По по ви ћа, јед ног од нај ве ћих ин те лек ту а  ла ца Ср би је из-
ме ђу два свет ска ра та, сти пен ди ју фран цу ског Ми ни стар ства спољ них по сло-
ва. Сво ме из да ва чу од мах се ја ви  ла из Па ри за раз глед ни цом да је „по сле мно го 
за ни мљи вог и до ста стра шног пу  та, ко ји мо рам у не кој при чи опи са ти“ нај зад 
сти гла и на шла стан „у јед ној ма лој па ри ској со би под кро вом“.

О жи во ту у Па ри зу пе сни ки ња ће при ја те љи ма го во ри ти:
„Ишла сам у по зо ри ште, му зе је. Шта бих дру  го ра ди  ла? На ше сам из бе га-

ва  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 пре да ва ња, слу  ша  ла Цви ји ћа [Јована] на Сор бо ни. Ви зна те шта 
је карст? То су на ши пре де ли са ду бо ким ја ма ма ко је је во да у креч ња ку на пра-
ви  ла. Цви јић је био ге о лог и он да по што та квих ја ма у Фран цу ској не ма, он је 
ту по ја ву на звао ка ко се код нас зо ве. Го во рио је ле ја ма. А Фран цу  шчи ћи су се 
око ме не ки ко та  ли, са ги ња  ли се под клу  пе. Стра шно сам се љу  ти  ла на њих и 
мр ко их гле да  ла...“ У ства ри, по слу  ша  ла је са вет сво га про фе со ра Бог да на По-
по ви ћа – да упо зна до бро град, ње го ве му зе је и га  ле ри је, да на Сор бо ни слу  ша 
пре да ва ња про фе со ра ко ја је ин те ре су  ју и да учи фран цу ски је зик.

Ста но ва  ла је, за јед  но са сли кар ком Ли зом Ма рић, бу ду ћом са пут ни цом 
Пје ра Кри жа ни ћа, у ули ци Сен Жак, у Ла тин ском квар ту, у ср цу Па ри за, у не-
по сред ној бли зи ни Лук сем бур шког пар ка. На рав но, за ту го ди ну да на у Па ри зу 
оби ћи ће и не ке зна чај ни је гра до ве у бли зи ни, као што су Шар тр и Ру ан. И пи-
са ће пе сме, као што је „Гр ли ца“.

Јед но са чу  ва но пи смо из Па ри за (Све ти сла ву Пе тро ви ћу, уред ни ку Срп-
ског књи жев ног гла сни ка) на пи са но на из ма ку зи  ме 1925, ме ђу  тим, от кри ва и 
ње ну уса мље ност:

„...Че сто се пу та за и ста ше там та ко ту жна овим мр ким па ри ским ули ца-
ма, ма да имам и ов де по зна ни ка и оних ко ји су ми дра ги. Сре ћом имам 
очи та ко не ис црп но ра до зна ле, и још се ни сам умо ри ла од гле да ња сли ка 
и све га што се ле по и чуд но ов де мо же сре сти. Та ко сам, ако мо гу ре ћи, 
не ка ко објек тив но срећ на...“
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________    Радован Поповић   ________

У Бе о град се вра ти  ла сре ди ном ле та 1925. Ис те кла јој је сти пен ди ја фран-
цу ске вла де и уч ти во је за мо ли  ла Ми ни стар ство про све те да јој се да ју при на-
дле жно сти за ав густ и да  ље.

Ле то пис Ма ти це срп ске об ја ви ће пр ви пут ње ну пе сму „За бо рав“, а по том 
ће јој штам па ти при по вет ку, па чак и од  ло мак из ро ма на.

Го ди не 1925. до би ће и пр во јав но при зна ње – Ор ден Св. Са ве.
Већ по чет  ком про ле 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 жен ској гим  на зи  ји у 
Бе о гра ду.

Ле то пис Ма ти це срп ске по зи ва је на са рад њу у ју би  лар ном бро ју, по во дом 
сто го ди шњи це нај ста ри јег срп ског књи  жев ног гла си  ла – у тро бро ју ју ли–ав-
густ–сеп тем бар 1927. би ће штам па на ње на про за „Ди рек то ро ве гу ске“. То ле то, 
као што ће и не ка на ред на, про ве шће у Сло ве ни ји. Та мо ће се спри ја те љи ти са 
по зна тим пи сци ма то га под не бља: Ото ном Жу  пан чи чем, Алој зом Град ни ком, 
Јо си пом Вид ма ром, Фран це Бев ком... Сво ме из да ва чу Све ти сла ву Б. Цви ја но-
ви ћу ја вља се по чет ком сеп тем бра 1927. из Дел ни ца:

„...По сла ла сам у Ми сао две при по вет ке (уко ли ко ја умем да их пи шем) 
и не ке пе сме.

Сад ми се чи ни да бих мо гла из да ти но ву збир ку пе са ма, то бих во-
ле ла с је се ни, јер се по сле ко нач но пре ко го ди не мо рам спре ма ти за 
про фе сор ски ис пит, то ми је по след њи рок.

Пе са ма би би  ло око 50. Ја ми слим, та ко би би  ло згод но, ни ма  ло, 
ни мно го као про шли пут (што су ми мно ги при го ва ра  ли). На зва  ла 
бих их Мо ли тве, јер, чи ни ми се, ова кав је дан тон пре о вла ђу  је. Пјер 
Кри жа нић би опет мо гао из ра ди ти сло ва. А, раз у ме се, и због се бе са ме, 
ја бих Вам опет по мо гла рас ту  ра ти. Ми слим, да би ми то сад још лак ше 
би ло, јер сам у Бе о гра ду.

Он да, по ред ове, спре ми  ла сам јед  ну збир ку пе са ма за де цу, око 
30. Ту су не ке на ро чи то на пи са не, не ке из дво је не ме ђу оста  ли ма (нај-
че шће мо ти ви из при ро де, као оне у Шум ској зве зди са мо бли же де ци). 
Раз у  ме се ове пе сме ни су за нај ма њу де цу. Та квих ће би ти са мо не ко-
ли ко, у одељ ку: Лут ки на дво ра на. Оста  ле су за де цу до тре ћег, че твр-
тог раз ре да гим на зи је. Зва  ле би се Врт де тињ ства, та кав на слов но си 
је дан низ пе сми ца, ко је сам укра  ла од оних озбиљ них, ко је су по мом 
ми шље њу вр ло ле пе, и укра си ће ову ма  лу збир ку. Сад не знам, ко ју би 
од ових књи  жи ца би  ло згод ни је пре из да ти и да ли би сте Ви мо гли да 
ни сте већ за у зе ти не ким ра ни је уго во ре ним ства ри ма. Ја Вас мо лим, 
да ми од  го во ри те у прин ци пу, да ли би сте мо гли, хте ли, да ли би сад 
би  ло згод но, и ако да, он да шта би тре ба  ло пре из да ти. Во ле ла бих да 
то ра ни је знам, јер ћу ов де има ти ви ше вре ме на да још јед ном све пре-
гле дам, и пре пи шем на чи сто, јер то је нај до сад ни ји по сао.

Опро сти те што сам пр во и је ди но са мо о ово ме го во ри  ла. Ни сам 
Вас нај пре пи та  ла ни за Ва ше здра вље, ни оста  лих по зна ни ка и при ја-
те ља. Већ су се ваљ да сви ста ли ис ку пља ти...“
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Врт де тињ ства штам па ће са  ма, а у тој књи  жи ци са ку  пи  ла је но стал  гич-
не сти  хо ве, као што су „Цр ква у се лу“, „Мо јој се стри“ и „Ју  тро на се лу“. Укуп но 
34 пе сме по де ље не у три ци клу са: Врт де тињ ства, Пе сме за ма лу Дра гу и Ју тар-
њи псал  ми.

Те 1927. Де сан ка Мак си мо вић ће се пр ви пут огла си ти и у По ли ти ци – нај пре 
у бо жић ном, а по том и у ус кр шњем бро ју овог углед ног днев ног ли ста. Бо жи дар 
Ко ва че вић уне ће три ње не пе сме у сво ју Ан то ло ги ју љу бав не ли ри ке: „Стреп ња“, 
„На бу  ри“ и „Де во јач ка мол ба“.

Тек по чет ком 1928. кри ти ка ће да ти свој суд о Вр ту де тињ ства: Ве ли мир 
Жи во ји но вић Ма су  ка ће у Ми сли ис та ћи њен „осо бен тон, ње ну чи сту ли рич-
ност, то пло ту, искре ност“, а Ми  лан Бог да но вић ће у Срп ском књи жев ном гла-
сни 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  мо вић нај при  род  ни  је пред о дре ђе на да се при бли  жи по е зи  ји де тињ-
ства“. Бог да но вић ве ли да је реч о „чи стој жен стве но сти“, а по том ка  же: „Она 
има је дан, ако би се та ко мо гло ре ћи, уз дрх та  ли со пран ски та  ле нат, ко ји је сав у 
гор њим то но ви ма.“

Ушла је у По ли ти ку на ве ли ка вра та – у све ча ним бро је ви  ма ње не пе сме 
вид но су штам па не. Али и у оста лим бе о град ским но ви на ма, као што су Прав да, 
Же на и свет, Ве нац, Во ља и дру ги.

По ло жи ла је и про фе сор ски ис пит, а у Че хо сло вач кој је об ја вље на Ан то ло-
ги ја срп ских пе сни ки ња, у ко јој су по ред Де сан ки них сти  хо ва и пе сме Је ле Спи-
ри до но вић Са вић, Ани це Са вић Ре бац, Ми  ли це Ко стић Се лем, Ве ре Обре но-
вић, Јо ван ке Хр ва ћа нин и Ве ре Шкур ли. Ча со пис Ми сао штам па мо но граф ску 
сту ди ју Де сан ке Мак си мо вић Јо ван ка Ор ле ан ка (80 стра на). Ње на при ча о Јо-
ван ки од Ар ка, или Јо ван ки Ор ле ан ки (1412–1431), фран цу ској ју  на ки њи из 
Сто го ди шњег ра та, ко ја је ус пе ла да при до би је кра  ља за осло бо ђе ње Ор ле а на, 
да се ста ви на че ло од ре да од око 800 вој ни ка, али је ухва ће на а по том спа  ље на 
као ве шти ца на ло ма чи – нај пре је об ја вљи ва на у на став ци ма у Ми сли. Мо но-
гра фи ја је на пи са на јед но став ним је зи ком, на ме ње на углав ном мла ђем уз ра сту, 
а на ста  ла је као ин спи ра ци ја при  ли ком пе сни ки њи ног бо рав ка у Фран цу ској, 
где је и при ку пи ла до ку мен тар ну гра ђу.

Ми сао об ја вљу  је и но ву Де сан ки ну књи гу пе са ма Зе ле ни ви тез (на слов ни 
лист ура ди ће Пјер Кри  жа нић). Ве ли мир Жи во ји но вић Mas su ka тим по во дом 
твр ди да Де сан ка Мак си мо вић „има све од  ли ке јед ног пра вог, истин ског по ет-
ског та  лен та“, да ње не пе сме има ју „ви сок ни  во“ и да је „ушла и оста  ће ме ђу 
оним пе сни ци ма ко ји ма, по Во ји сла ву Или ћу, ле ка не ма“. Ми  лан Бог да но вић 
ће у Срп ском књи жев ном гла сни ку, пак, ре ћи да је за не ко ли ко го ди на по е зи ја 
го спо ђи це Де сан ке Мак си мо вић „у су шти ни оста ла она иста ка ко се на го ве сти-
ла у по чет ку; ни ти се ме ња  ла, ни ти је на ро чи то ево лу  и ра  ла, али се уса вр ши  ла, 
уста  ли  ла, кри ста  ли са  ла се“. Бог да но вић до да је; „Она је да нас јед на зре ла по е-
зи ја“, а за књи гу Зе ле ни ви тез ка же да је „је дан из ра ђен по ет ски ма те ри јал, ко ме 
се мо гу већ ја сно уочи ти де фи ни тив не од  ли ке, а вла сте лин ство ње не по е зи је су 
при ро да и љу бав“ и да је цео њен „по ет ски ком плекс са жман око та два осе ћа ња“.

На На род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду, 11. мар та 1930, при ре ђе но је умет-
нич  ко ве че у ор га  ни за  ци ји Од бо ра за по ди за  ње спо ме ни  ка пе сни  ку Бран ку 
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Ра ди че ви ћу – пред се да вао је го спо дин Па вле По по вић, про фе сор уни вер зи те та 
и есе ји ста, а по ред пр ва ки ње На род ног по зо ри шта го спо ђе Та бор ски уче ство-
ва  ли су пе сни ци Де сан ка Мак си мо вић, Ми лош Цр њан ски и Гу став Кр клец.

Зе ле ног ви те за ва  ља  ло је рас ту  ри ти, про да ти. Обра ти  ла се, тим по во дом, и 
Ми ни стар ству про све те, по чет ком апри ла 1930. го ди не:

„Не дав но сам из да  ла но ву збир ку сво јих пе са ма Зе ле ни ви тез. Ве ћи на 
пе са ма из ове књи ге об ја вље на је ра ни је по на шим бо љим ча со пи си ма, 
пре по ру  че ним од Ми ни стар ства про све те.

По што сам би  ла при ну ђе на да књи гу са ма из дам, за ду жи  ла сам се 
око ње ног штам па ња, и због то га мо лим Ми ни стар ство да ми от ку  пи 
из ве стан број при ме ра ка ове књи ге и ти ме ми ду го ва ње олак ша.

Це на књи зи је 20 ди на ра...
С по што ва њем: Де сан ка Мак си мо вић, про фе сор Жен ске гимн.“

От ку пље но је 150 при ме ра ка, а за 2.000 ди на ра.
Књи га је пре по ру  че на свим ђач ким школ ским би бли о те ка ма.
О Зе ле ном ви те зу у са ра јев ском Пре гле ду Јо ван Кр шић пи ше по хвал но и на-

гла ша ва да Де сан ка Мак си мо вић ме ђу пе сни ки ња ма за у зи ма пр во ме сто, без 
кон ку  рен ци је. Али за гре бач ки пи сац Но вак Си мић у Књи жев ни ку за кљу  чу  је да 
она „ску  па са сво јом пун ђом и сми је шним за стар је лим на зо ри ма и сти  хо ви ма 
ни је да  ле ко од ма кла од Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње...“

Пи ше пе сме али ужи ва и у сли ка њу – дру  жи се са сли ка ром Ва сом По мо-
ри шцем и ва ја ром Или јом Ко ла ре ви ћем. Јед  но вре ме чак је по се ћи ва  ла и ве-
чер њи курс цр та ња у сли кар ској шко ли.

Али, из над све га во ли уса мље ност – он да је нај ви ше сво ја.
Ужи ва у ча ју, а на ро чи то у ру ском ча ју.
И у пе ша че њу ужи ва, и то у бр зом хо да њу.

Члан је бе о град ског ПЕН клу ба. На јед ној од тра ди ци о нал  них ве че ра бе о-
град ских пи са ца оку пље них у ПЕН клу бу, по чет ком 1930, са оду ше вље њем 

је при  хва ћен пред  лог о ор га ни зо ва њу књи жев них ве че ри у При мор ју – од Су-
ша ка до Ко то ра и Це ти ња, Са ра је ва и Ужи ца. Сре ди ном ма ја на пут су кре ну ли: 
Ми  лан Грол, Гу став Кр клец, Ми  лош Цр њан ски, Де сан ка Мак си мо вић, Ни ко 
Бар ту ло вић, То дор Ма ној ло вић, Ми  лан Бог да но вић, Ми  лан Ка ша нин, Ран ко 
Мла де но вић, Јо сип Ку лун џић. Тур не ја је би  ла на пор на, али ле па. Од 16. до 31. 
ма ја чи та  ли су сво је ра  до ве на Су  ша ку, у Ши бе ни ку, Спли ту (два пу  та), Ду-
бров ни ку, Ко то ру, Це ти њу, Са ра је ву и Ужи цу. На Су  ша ку их је до че као и пу-
бли ци пред ста вио при по ве дач Вик тор Цар Емин, на при ста ни шту у Цри кве-
ни ци их је то пло и дру гар ски до че као и по здра вио пе сник Вла ди мир На зор, а у 
Спли ту им је до чек при ре дио чи тав та  мо шњи књи  жев ни круг: Ан те Тре сић 
Па ви чић, Ри кард Ка та  ли нић, Вер ка Шкур ла-Или јић, Ми  ли ца Ко стић-Се лем, 
Тин Ује вић и дру ги, а у овом гра ду их је при мио и гра до на чел ник. У Ду бров ни-
ку су би  ли го сти сли ка ра Мар ка Му  ра та, док им је на Це ти њу до бро до шли цу 
по же ле ла ре дак ци ја ча со пи са За пис. Ср да чан до чек у Са ра је ву при ре ди ла им је 
та мо шња гру па пи са ца – Исак Са мо ко вли ја, Бо ри во је Јев тић, Мир ко Ко ро ли ја, 
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Мар ко Мар ко вић, Хам за Ху мо и дру ги. Ова тур не ја оце ње на је у кул тур ној јав-
но сти као пр во ра зред ни књи жев ни и уоп ште кул тур ни до га ђај у зе мљи. У Срп-
ском књи жев ном гла сни ку сви уче сни ци пу то ва ња из не ће сво је ути ске, а Де сан-
ка Мак си мо вић ће, из ме ђу оста  лог, за бе ле жи ти:

„Цео наш пут од Су  ша ка до Ко то ра и да  ље, био је по ход кроз ле по ту. 
Ни је би  ло обла ка, за  ли ва, ка  ме на, биљ ке, ко ји у на  ма ни су про бу ди-
ли ди вље ње. У осно ви ци свих мо јих уз бу ђе ња би  ло је јед  но рас по ло-
же ње, нај слич  ни  је ка  квом вер ском рас по ло же њу. Осе ћа  ла сам да је 
Бог нео б у зда ни ро ман ти  чар... Нај зад на гло, као из ра  до сти у бол, из 
зе мље ки  па ри са и пал  ми и зла та, из Ду бров ни ка, пре ђе се у го ле кр-
ше ве хер це го вач ке. Пут ник се још ни је ни сме стио у ко ли ма, а већ се 
ро дио ме сец над су  рим вр хом ко је пла ни не хер це го вач ке и стр мо гла ви 
се у хуч ну моћ ну ре ку... Из зе мље по мо ра ца и гу са ра вра ти  ли смо се у 
зе мљу хај ду  ка.“

А већ по чет ком ју  на Де сан ка пу  ту  је у Аран ђе ло вац – о пра зни ци ма Ду  хо-
ви ма одр жан је кон грес ју го сло вен ских ПЕН клу бо ва (она је за јед но у де ле га ци-
ји са Иси до ром Се ку лић, Ми  ла ном Гро лом, Бран ком По по ви ћем, Ста ни сла-
вом Ви на ве ром, Ми ла ном Ка ша ни ном, Ра дом Дра ин цем и дру ги ма). Дру жи ли 
су се оби ла зе ћи зна ме ни та ме ста Шу ма ди је, као што су Вен чац и Опле нац.

Лет ње фе ри је про во ди у Фран цу ској, у дра гом Па ри зу.
Већ на по чет ку школ ске го ди не обо ле ла је. Ле кар је пре по ру  чио од  ла зак у 

ба њу, пре све га Вр њач ку, на ле че ње и опо ра вак. Уч ти во је за мо ли  ла Ми ни стар-
ство про све те „за јед ну ма лу нов ча ну по моћ“. Ми ни стар ство је од мах одо бри ло 
3.000 ди на ра – „као књи жев ни ку, а не као про фе со ру“.

Има 33 го ди не.
У Срп ском књи жев ном гла сни ку штам па пе сму „Умор“:

До ста је жи во та.
По знат ми је као род но се ло
и раз ву  че не по пев ке за ви чај не.
Мла до сти, мла до сти мо је очи сјај не
мр тве су као ме се че во хлад но че ло.
До ста је жи во та.
Ма ли је и пра зан као зде ла
на си ро ма  хо вом сто лу.
Не ка Бог мир но на мо је сно ве и де ла
обо ри са да сво ју са бљу го лу.

За ове сти  хо ве до би ће на гра ду Дру штва умет но сти „Цви је та Зу зо рић“.
Срп ска књи жев на за дру  га по кре ће но ву би бли о те ку „Са вре ме ник“ и 1931. 

као сво ју дру  гу књи гу об ја вљу  је пр ву збир ку при по ве да ка Де сан ке Мак си мо-
вић Лу ди ло ср ца. Тих пет на е стак при по ве да ка пр ви ће ла ска во оце ни ти у Ми сли 
њој увек на кло ње ни Ве ли мир Жи во ји но вић Mas su ka. Ми сао ће 1932. об ја ви ти 
но ву књи гу пе са ма у про зи Мак си мо ви ће ве Го зба на ли ва ди, са на слов ном стра-
ном Пје ра Кри жа ни ћа.
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Иако се др жи по стра ни од свих су ко ба и књи жев нич ких сва ђа, ипак по во-
дом „кам па ње“ ко ју је Ми лош Цр њан ски „по вео про тив стра не књи ге“, а ко ја се 
окре ну ла про тив Срп ског књи жев ног гла сни ка и Но ли та, и њи  хо вих уред ни ка, 
Де сан ка пот пи су  је апел јав но сти, за јед но са Ка ша ни ном, Mas su kom, Гли го ри-
ћем, Бра ни ми ром Ћо си ћем, Ми ло шем 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 – за јед  но са на-
шим ис так  ну  тим пи сци  ма, а по во дом Ме ђу  на род  ног кон гре са про тив ра та, 
у Ам стер да  му.

Упо зна  ла је Сер ге ја Сла сти ко ва, сво га вр шња ка ро ђе ног у Мо скви, где је 
за вр шио гим на зи ју (1917), а по том, у вр тло гу ре во лу ци је, до спео у Бе о град и ту 
за вр шио глу мач ку шко лу 1926. а по том и Прав ни фа кул тет. Пла во ко си Рус био 
је чи  нов ник Ми  ни стар ства фи  нан си ја, па Ми  ни стар ства про све те. И сам је 
во лео ли те ра ту  ру и пи сао пе сме за де цу. Пре во дио је са ру ског и бу гар ског. За-
па же ни су ње го ви пре во ди Зо шчен ко ве про зе, а и де ла До сто јев ског.

На Спа сов дан, 25. ма ја 1933, у Ду  бров ни  ку је отво рен XI ме ђу  на род  ни 
кон грес ПЕН клу бо ва. Том ску пу пи са ца све та, ко ји ће би ти упам ћен као пр ви 
јав ни свет ски про тест про тив фа ши зма, при су ство ва ће и Де сан ка Мак си мо-
вић, за јед но са Ивом Ан дри ћем, Све ти сла вом Сте фа но ви ћем, То до ром Ма ној-
ло ви ћем, Мом чи  лом На ста си је ви ћем, Раст ком Пе тро ви ћем, Дра ги шом Ва си-
ћем, Ста ни сла вом Ви на ве ром и дру  ги ма. На че лу Срп ског ПЕН клу ба био је 
пе сник и ди пло ма та Ми лан Ра кић.

Нај ве ћи ју го сло вен ски из да вач Ге ца Кон об ја вљу  је Де сан ки ну књи гу Ср це 
лут ке спа ваљ ке и дру ге при че за де цу (са илу стра ци ја ма Вла ди ми ра Же дрин ског) 
у сво јој по пу лар ној би бли о те ци „Злат на књи га“. Са вез ру ских пи са ца и но ви на ра 
у Ју го сла ви ји об ја вљу је Ан то ло ги ју но ве ју го сло вен ске ли ри ке у ко јој је ме ђу 11 пе-
сни ка и Де сан ка са сво јих пет пе са ма (са ста вља чи и пре во ди о ци су И. Го ле ни-
шчев-Ку ту зов, А. Ду ра ков и го спо ђи ца Е. Та у бер). Де сан ка у Ми сли пи ше о по е-
зи ји углед ног сло ве нач ког пе сни ка Алој за Град ни ка, а по во дом 50. го ди шњи це 
пе сни ко вог жи во та. Из да вач ко пред у зе ће На род на про све та штам па иза бра на 
де ла Фјо до ра М. До сто јев ског, у ре дак ци ји Иси до ре Се ку лић – ме ђу пре во ди о-
ци ма је и Де сан ка Мак си мо вић (пре ве ла је „Крот ку“, „Уј кин сан“ и „Кро ко ди ла“).

На рав но, за све то вре ме у шко ли оба вља ве о ма мар љи во и при  ље жно све 
по сло ве: оми  ље ни је про фе сор.

Уда ла се у ле то 1933, у Бе о гра ду, 31. ју ла.
По ли ти ка је у не де љу, 6. ав гу ста, у вр ху стра не об ја ви  ла (са сли ком) вест 

„Вен ча ње књи жев ни це Де сан ке Мак си мо вић“ и са мо јед ну ре че ни цу тек ста:
„Де сан ка Мак си мо вић, од  лич на на ша књи жев ни ца, вен ча  ла се са г. Сер ге-

јем Сла сти ко вим, чи нов ни ком Ми ни стар ства фи нан си ја.“
Го спо дин Сла сти ков био је је дан од 20.000 из бе глих Ру са по сле Ок то бар-

ске ре во лу ци је.
Срп ски књи жев ни гла сник об ја вљу  је ње ну пе сму „Мла дост је про шла“:

Мла дост је про шла са свим из не на да,
је два смем то га да се се тим.
Си ја ла је кра ће не го ме се чи на мла да,
про шла је бр же не го же тва ле ти...
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Ра до је ви ђе на у кру го ви ма пи са ца: сви ве ли ка ни то га до ба су у ње ној бли зи ни. 
Иси до ру Се ку лић сре ће, па и од ла зи код ње, иако су би ле две раз ли чи те при ро де, 
два све та. Де сан ка је то ова ко ока рак те ри са ла: „Код ње ра зум, код ме не осе ћа ња.“

Вељ ко Пе тро вић јој је био бли жи: „До бар, па жљив, драг чо век... Баш је леп 
био, мо гао је с пра вом да ре пре зен ту  је тип на шег чо ве ка...“

Ду  чић и Ра кић: „Док је Ду  чић во лео, ето, по не што, у ша  ли, да ка  же о мо јој 
но во о бја вље ној пе сми, до тле је Ра кић био ћу  тљи ви ји, ма да не то ли ко ко ли ко 
Иво Ан дрић...“

По чет ком ја ну а ра 1934. де ле га ци ја ПЕН клу бо ва Ју  го сла ви је од  ла зи у по-
се ту Бу  гар ској, где је до че ку  ју нај и стак  ну  ти ји пи сци те зе мље, ме ђу њи  ма и 
Елин Пе лин, До ра Га бе и Ба гр ја на. За па  жен пу бли ци тет у со фиј ској штам пи 
до би ло је и књи жев но ве че на ко ме су сво је ра до ве чи та ли Де сан ка Мак си мо вић, 
Фран Ал брехт, Алојз Град ник, Иго Гру ден, То дор Ма ној ло вић, Бра ни мир Ли-
ва дић, Фер до Ко зак и Ни ко Бар ту ло вић. Де сан ка ће се са не ким од бу  гар ских 
пи са ца, као са Ба гр ја ном, збли жи ти и спри ја те љи ти. А бу гар ске књи жев не но ви-
не Лик об ја ви ће, у пре пе ву пе сни ки ње Ца не ве, две пе сме Де сан ке Мак си мо вић.

Већ де сет го ди на ра ди као про фе сор књи  жев но сти и исто ри је. Ужи ва кад 
де ци ту  ма чи гра  ма ти  ку и те о ри  ју књи  жев но сти. Во ле ла је да као про фе сор 
про на ла зи та  лен те. Ра до ва  ла се сва ком ча су и су сре ту са ђа ци ма: во ди ла их је у 
по се те му зе ји ма, на из ло жбе, а он да на из ле те и екс кур зи је.

Ево ка ко је ди рек тор оце нио њен рад школ ске 1933/1934:
„Струч на спре ма: од лич на; ди дак тич ко-ме то дич ка спо соб ност: вр ло до бра; 

пе да го шки по сту пак и такт: од  ли чан; мар љи вост и рев ност у слу жби: мар љи ва; 
вла да ње у слу жби и ван слу жбе: од  лич но; оста ле спо соб но сти и свој ства на став-
ни ка: осе тљи ва, не жног здра вља – осе тљи вост чи ни да је пре ма уче ни ци ма при 
да ва њу оце на до ста бла га.“

Ина че, у Пр вој жен ској гим на зи ји про фе сор ке су и Јо ван ка Хр ва ћа нин, та-
ко ђе пе сни ки ња, за тим Ани ца Ша у лић, за  љу бље ник у на род ну књи жев ност, па 
да ро ви ти фи ло зоф За гор ка Ми ћић...

Стал ни је са рад ник По ли ти ки ног под лист ка за де цу, али и Срп ског књи жев ног 
гла сни ка. Об ја вљу је пре во де са ру ског је зи ка – Бу њи на, он да са бу гар ског – Ели на 
Пе ли на, па фран цу ског – Бал за ка.

Јо ван Ду  чић је хва ли Бог да ну По по ви ћу – „да је ли ри чар пр вог ре да“.
Из да вач Ге ца Кон об ја вљу  је јој но ву књи гу при по ве да ка Ка ко они жи ве.
У Гла сни ку штам па пе сму „Се ћа ње на за ви чај“:

Сва ка сто па зе мље та мо је ме ни зна на,
ми ри си што се ди жу са шу ма и са њи ва,
знам ка кво је не бо у ко је до ба да на,
ка кво ве се ље та мо и ка ква жа  лост би ва...

Ди рек тор је опо ми ње да је бла га у оце њи ва њу уче ни ка.
За сво је це ло куп но пе снич ко де ло 1935. до би ја на гра ду „Се дам умет но сти“.
У шко ли се пот пи су  је му же вље вим пре зи ме ном: Де сан ка Сла сти ков. Има 

12 ча со ва и пре да је срп ско хр ват ски је зик у IV и V раз ре ду, а раз ред ни ста ре ши-
на је у V/3.
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Сло ве нач ки ча со пис Мо дре пти це, гла си  ло гру  пе мла  дих књи  жев ни ка у 
Љу бља ни, по чет ком је се ни 1936. о Де сан ки Мак си мо вић пи ше:

„На ши днев ни ци и на ше ре ви је че сто го во ре о њој, и пре не ко ли ко го ди-
на је на сту пи  ла у дру штву оста  лих срп ских књи жев ни ка с ре ци та ци јом сво јих 
пе са ма у на шем На род ном гле да  ли шчу...“

А по вод за пи са ње би ла је но ва Де сан ки на књи га Но ве пе сме, у из да њу Срп-
ске књи жев не за дру ге (би бли о те ка „Са вре ме ник“).

Пре во ди Кон стан ти на Фе ђи на, Је ли са ве ту Ба гр ја ну, До ру Га бе, за тим сло-
ве нач ке пи сце. Ђу  ро Га  ве ла уно си у сво ју Ан то ло ги ју срп ско хр ват ске по сле-
рат не ли ри ке, у из да њу СКЗ-а, де се так пе са ма Де сан ке Мак си мо вић.

У про ле ће 1937. осно ва но је Удру же ње срп ских књи жев ни ка – за пред сед ни-
ка је иза бран Вељ ко Пе тро вић, пот пред сед ник је Дра ги ша Ва сић, а у Управ ном 
од бо ру су Ми лан Грол, Ан дра Фра ни че вић и Де сан ка Мак си мо вић.

Је дан је од за па же ни јих ак ти ви ста овог удру же ња. По ли ти ка ће 2. де цем бра 
1937. об ја ви ти пи смо о по тре би осни ва ња Удру же ња умет ни ка, на уч ни ка пи са ца, 
а по во дом ску па ко ји је одр жан у све ча ној са ли ста рог Уни вер зи те та – пи смо су 
пот пи са ли Ми лан Бог да но вић, Алек сан дар Ву  чо, Иси до ра Се ку лић, Мар ко Ри-
стић, Ра до ван Зо го вић, Де сан ка Мак си мо вић, Бра ни слав Ну шић, Ду шан Ма тић, 
Ми  лан Ра кић, Бог дан По по вић, То ма Ро сан дић, Ја ша Про да но вић, Пе тар До-
бро вић, Ти  хо мир Ђор ђе вић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ве ли бор Гли го рић и дру ги.

Во ди де цу на екс кур зи ју на Стра  жи  ло во, да по се те Бран ков гроб. У Го ди-
шња ку Ма ти це срп ске за 1938. штам па пе сму „Во лов ска ко ла“:

Ва ма су је ди но по зна ти
во лов ска ко ла дра га,
за ви чај ни ми пу те ви јад ни,
пу ни ка ме ња и руп ча га;
...
У ми лошт се љак ру же
и ср ца по ва ма ша ра,
умо ран од ко па ња
нај сла ђе се на ва ма од ма ра

Он вас ду бо ко во ли
Као сво је те ле, же ну и де те;
на ва ма се ро ди и умре,
ви ће те до се о ског гро бља
по ла ко да га од ве зе те.

Ге ца Кон у би бли о те ци „Злат на књи га“ об ја вљу  је и дру гу Де сан ки ну књи гу 
Рас пе ва не при че.

У ју ну 1938. пу ту је у Че хо сло вач ку, на кон грес ПЕН клу бо ва. Пре то га бо ра-
ви  ла је у Сло ве ни ји – у Це љу и Ро га шкој Сла ти ни, где је одр жан са ста нак ју го-
сло вен ских ПЕН клу бо ва (Бе о град, За греб, Љу бља на).

На па да ју је у Бил те ну ју го сло вен ског ан ти  марк си стич ког ко ми те та да је 
„но во пе че на сим па ти зер ка ле вих књи жев ни ка“.
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По во дом смр ти нај ве ћег срп ског ко ме ди о гра фа Бра ни сла ва Ну ши ћа, у ча-
со пи су На ша ствар ност, пи ше:

„Ну шић је имао до ста осо би на ко је су рет ке код нас. Био је пло дан и у го ди-
на ма ка да на ши књи жев ни ци обич но пре ста ју пи са ти, ни кад му се ни је чи ни ло 
да је вре ме да се на већ сте че ној сла ви од ма ра. Имао је љу ба ви и раз у  ме ва ња за 
стре мље ња омла ди не.

Остао је на пре дан и млад и у ста ро сти ка да на љу де већ па да сен ка умо ра 
и дух им по чи ње да ко шту ња ви у кон зер ва ти зму. А и они ко ји ње го ву умет ност 
ни су ста вља  ли на пр во ме сто при зна  ли су му као чо ве ку не што што се та ко ђе 
код нас рет ко сре та, да ни ка да сна гу сво је про ниц  љи во сти, свог ху  мо ра и са-
ти ре ни је ис ко ри стио у бор би про тив лич  них не при  ја те ља. Но сио је у се би 
рет ку спо соб ност да се диг не из над лич ног. Нај зад, у то ку сво је сла  ве до че-
као је час ка да ње го ва по пу лар ност, ње го ва бли скост љу ди ма ши рих дру  штве-
них сло је ва ни је ви ше зна чи  ла не ки не до ста так, већ у очи  ма мно гих по ста  ла 
дра го це на осо би на.“

Пре во ди Че хо вље ве при по вет ке.
Ње не деч је при че кри ти ча ри упо ре ђу  ју са при ча ма по пу лар не Ива не Бр-

лић-Ма жу  ра нић.
Као да пред о се ћа бли зи ну Дру гог свет ског ра та: у Срп ском књи жев ном гла-

сни ку об ја вљу  је ци клус пе са ма, ме ђу ко ји ма су и две „Бу ду ћим вој ни ци ма“:

На ста ли су, бра ћо, дру ги да ни:
бој не ће ви ше би ти ср це у ју на ка,
ни љу бав пре ма род ној гру ди;
до мо ви ну не ће ви ше мо ћи да бра ни
пра вед ни гнев ни ми ши ца ја ка...

Ста ни слав Ви на вер у Нај но ви јој пан то ло ги ји (дру  го, до пу  ње но за сла ђе но 
из да ње срп ске и ју го сло вен ске пе лен ги ри ке) пи ше:

„Тет ка Де сан ка Мак си мо вић. По зна та по сво јим бо ле ћи вим сти  хо ви-
ма. Као при по ве дач она је за пе сму, а као пе сник она је за при чу. Уме са 
сви ма да бу де до бро, па је до бро и са уред ни ком ових лич них бе ле жа ка 
и због то га се о њој ни ов де не сме да го во ри.“

Ге ца Кон штам па по зо ри шни ко мад за де цу Де сан ке Мак си мо вић Деч ја со ба. 
На ро чи то је 1940. при сут на у По ли ти ки ном до дат ку за де цу и, на рав но, у Срп-
ском књи жев ном гла сни ку.

По ред ре дов них ча со ва у шко ли ру ко во ди ли те рар ном сек ци јом, а за го ди-
шњу при ред бу Пр ве жен ске гим на зи је по себ но је до би  ла за ду же ње да бри не о 
дик ци ји у пред ста ви Зо на Зам фи ро ва Сте ва на Срем ца, ко ју су ђа ци при пре ми-
ли. Уз то, са за до вољ ством во ди де цу на све зна чај ни је из ло жбе ко је се одр жа ва-
ју у пре сто ни ци, као што је из ло жба „Ла де“ или „Ита  ли јан ски пор тре ти“.

Дру ги свет ски рат је уве ли ко по чео. Обруч се сте же и око Ју го сла ви је. Го ди-
не 1941. Де сан ка Мак си мо вић пре да је срп ско хр ват ски је зик у I, VI и VII ра-

зре ду. Раз ред ни је ста ре ши на у VII/1. До би ла је и по ви ши цу пла те, уна пре ђе на је 
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и укљу  че на у гру пу др жав них чи нов ни ка. Бо жић ни број По ли ти ке 1941. об ја вио 
је две ње не пе сме. Јед на од њих го во ри о тмур ном окру же њу пе сни ки њи ном:

Не смеј те се то ли ко
што кроз жи вот иде мо по гле да за не та,
под сме хом сво јим га њај те
сил ни ке ово га све та
што очи ни кад ни су
ди гли на облак ни кри ло,
па са њај те, и ви, са њај те,
и ра дуј те се што је сно ва би ло.

Су гра ђа ни до бри, на што дру го
тро ши те ра до зна  лост и зло бу:
чу да и по ко ра пре пун је свет бе ли,
мно ге пу шта те да спа ва ју мир но
с бла гом што су га од дру гих оте ли...

Дру  же ње са Ра  до ва  ном Зо го ви  ћем, пе сни  ком со ци  јал  не ори  јен та  ци  је, 
оста ви ће тра га и на ње ном пе сни штву. У то до ба об ја ви ће низ пе са ма са со ци-
јал ном те ма ти ком, пре све га у Срп ском књи жев ном гла сни ку.

Бом бар до ва ње Бе о гра да, 6. апри  ла 1941, до жи ве ла је у сво ме до му, у Бе о-
гра ду, у ули ци Жор жа Кле ман соа број 37 (да нас ули ца Све то гор ска). Од мах је 
пен зи о ни са на.

Пе шке је кре ну ла, за јед  но са му  жем Сер ге јем, у за  ви  чај, у Бран  ко ви  ну. 
Оста ће у том кра ју до је се ни.

Он да је до шла у Бе о град – че зну ла је, ка ко је са ма го во ри ла, за шко лом. Ево 
ње ног под се ћа ња:

„И по ђем к мо јој шко ли: I жен ска гим на зи ја, Би тољ ска ули ца, Та шмај дан 
(да нас Пе та гим на зи ја). Идем и пред шко лом срет нем чо ве ка – био је су  ма нут 
од не ког ужа са. Пи там га: шта је, чо ве че, а он: све су ђа ке у Кра гу  јев цу стре ља-
ли, из шко ле их из ве ли и стре ља  ли... Ни је го во рио о дру ги ма, са мо о – ђа ци ма. 
И док је он го во рио – бук ну ла сам. У шко лу ви ше ни сам мо гла, ни у ку ћу, ишла 
сам да  ље, ишла, ишла, цео сам тај кварт об и шла ми сле ћи на кра гу  је вач ке ђа ке. 
Код ку ће сам пе сму са мо за пи са ла и – са кри ла:

Би ло је то у не кој зе мљи се ља ка
на бр до ви том Бал ка ну,
умр ла је му  че нич ком смр ћу
че та ђа ка у јед ном да ну...

Пи ше и ан то ло гиј ске сти  хо ве:

Ср би ја је ве ли ка тај на...

До ви ја се на раз не на чи не да би пре жи ве ли: пра ви лут ке и про да је их. Да је 
при ват не ча со ве... А за зи му ску пља др ва по пар ко ви ма у око ли ни гра да – у Топ-
чи де ру и Ко шут ња ку.
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При  хва та по ну ду из да вач ко-про свет не за дру ге Ипроз да им за би бли о те ку 
„Злат на књи га“ да ру  ко пис књи ге Деч ја со ба и оста ле при че (са илу стра ци ја ма 
Ми о дра га Ћи ри ћа). Го ди не 1942. об ја ви ће још јед ну књи гу, за јед но са при ја те-
љи цом и ко ле ги ни цом из шко ле Јо ван ком Хр ва ћа нин, За го нет ке ла ке за пр ва ке 
ђа ке (из да вач Ју го и сток).

Ова два из да ва ча об ја ви ће 1943. још три књи ге за де цу Де сан ке Мак си мо-
вић: Па туљ ко ва љу ља шка, Ша ре на тор би ца (деч је пе сме) и Ср це лут ке спа ваљ ке 
и дру ге при че за де цу.

То дор Ма ној ло вић 1944. го ди не штам па сво је огле де из књи  жев но сти и 
умет но сти у Срп ској књи  жев ној за дру зи и у сво ме пре гле ду зна ме ни тих срп-
ских пе сни ка у раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та, по ред Ду  чи ћа, Ра ки ћа, Пан-
ду  ро ви ћа, Сте фа но ви ћа, Ан дри ћа, Цр њан ског, Раст ка, На ста си је ви ћа, о Де-
сан ки пи ше:

„Де сан ка Мак си мо вић ја ви  ла се пр ви пут у Ми сли. Под сти ца на у по-
чет ку на шом до ма ћом ста ри јом као и но ви јом по е зи јом, она је уско ро 
код мо дер них ру ских пе сни ка на шла сна  жни је и де ли кат ни је ин спи-
ра ци је. Под овом је тек до шао до про цва сти њен че жњи во уз бу ђе ни 
ли ри зам и узео, на ро чи то, свој елан њен чип ка сто та на ни и ми  ло звуч-
ни стих – ко ји је аде кват ни но си  лац то га ли ри зма. Де сан ка Мак си мо-
вић ис пу ни ла је сво јом ште дро из ви ру ћом по е зи јом већ чи тав низ све-
за  ка . Ње но де  ло исто као и њен укус и тем  пе ра  мент ста  вља ју је 
не ми нов но, го то во ауто мат ски и без об зи ра на ме сто и од но се ње них 
књи  жев них по че та ка – у глав ну ли ни ју на шег пе снич ког раз во ја ко ја 
се про ду жу  је са њо ме и пре ко ње.“

У Бе о гра  ду је до че ка  ла ок то бар 1944. и осло бо ђе ње од Не ма  ца. Јед  ном 
при ли ком ће ис при ча ти рат ни до жи вљај ко ји јој се ду бо ко уре зао у се ћа ње:

„Оно га да на ка да је Бе о град био осло бо ђен, ви де ла сам Нем ца у до њем 
ру бљу ка ко бе жи пре ко ули це. За њим су при пу  ца  ле пу  шке. По же ле ла 
сам свим сво јим би ћем да га не по го де. Чим смо по ста  ли по бед ни ци а 
они по бе ђе ни, ви ше ми ни је би ло ни до ка кве осве те. Ни сам са мо ја та ко 
осе ћа  ла. На про зо ри ма је би  ло још мај ки, се ста ра и кћер ки. Све смо 
же ле ле да тај бед ник за мак не...“

Но ве вла сти вра ти ле су је у др жав ну слу жбу, у Пр ву жен ску гим на зи ју.

При чај те ми с по но сом, уз кли ца ња,
не ка се сви на шој ра до сти чу де!
Не ка се пр во у на шем раз ре ду збу де
оно о че му чо ве чан ство веч но са ња!

Кра јем мар та 1946. упу ће на је на рад у Ми ни стар ство про све те Ср би је 
(Оде ље ње за на у ку, умет ност и кул ту  ру).

Пре во ди тек сто ве Мак си  ма Гор ког, за тим бу  гар ске деч  је пе сме, по том 
Алек сан дра Фа де је ва, па Ле њи на, Мар ша ка... Углав ном за Књи жев ност и Ле то-
пис Ма ти це срп ске.
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Штам па у Књи жев но сти по тре сну по е му „Кр ва ва бај ка“, ко ја ће ући у мно-
го број не ан то ло ги је ан ти фа ши стич ке по е зи је, ин спи ри са ну стре ља њем не ду-
жних ђа ка у Кра гу  јев цу 1941. го ди не:

...Де ча ка ре до ви це ли
узе ли се за ру ке
и са школ ског ча са
на стре ља ње по шли мир но
као да смрт ни је ни шта.
Дру го ва ре до ви це ли
истог су ча са се уз не ли
до веч ног бо ра ви шта.

Ту пе сму и још сто ти нак на ста лих по след њих го ди на, штам па ће 1946. (с про-
ле ћа) у де сет хи ља да при ме ра ка (из да ње Про све те) у збир ци Пе сник и за ви чај.

За де цу об ја вљу  је бро шу  ру Бу ба-ма ра, бај ку у сти  хо ви ма, а по том и збир ку 
сти  хо ва Злат ни леп тир.

Са оду ше вље њем пе ва:

Сва ким да ном ра сте сна га ова,
Не се ло, не два ни два де сет,
хи  ља де ми ће мо по ди ћи се ла,
хи  ља де бро до ва из над во да;
не је дан и два, хи  ља де мо сто ва
пре ко кла на ца и не про хо да –
као да још жи ве па ли ју на ци
и по де сет их уз сва ког од нас хо да.

За па  же ни је пи сац-ак ти ви ста у об но ви по ру  ше не до мо ви не, ка ко се го во-
ри ло. Оби ла зи шко ле, гра ди ли шта, фа бри ке – ка зу је сво је сти хо ве, под сти чу ћи 
пре све га мла де да да ју све од се бе на по ди за њу но вих пру га, пу те ва, руд ни ка...

У апри  лу је по се ти  ла Ма ђар ску, као члан де ле га ци је пи са ца Ју  го сла ви је, у 
ко јој су још би ли Кр ле жа, Ле ско вац, Јо ван По по вић и Ми шко Кра њец.

У ма ју 1947. у Но вом Са ду је одр жан Са јам књи га, а тим по во дом и ре пре-
зен та тив но књи  жев но ве че на ко ме су уче ство ва  ли Јо ван По по вић, Та на си је 
Мла де но вић, Ми  лан Де ди нац и Де сан ка Мак си мо вић – ве че је отво рио Мла-
ден Ле ско вац, а за тим је о од  но су књи  жев но сти пре ма пе то го ди шњем пла ну 
го во рио пи сац ве о ма бли зак Ко му ни стич кој пар ти ји, књи жев ни кри ти чар Ми-
лан Бог да но вић.

Пу  то ва ће у де ле га ци ји пи са ца у Бу  гар ску, па у Пољ ску – пи са ће у Ду ги о 
сво јим ути сци ма из Ка то ви ца, Вар ша ве и Бал ти ка. „Кр ва ва бај ка“ об ја вље на је 
на пољ ском је зи ку.

Пи ше и ро ман на са вре ме ну те му – об но ва и из град ња зе мље: од  ло мак „Ра-
ђа ње од  лу ке“ об ја ви ће у фе бру а ру 1948. у Књи жев но сти. У за гре бач ком ча со пи-
су Ре пу бли ка штам па ће про зни текст „Пут Бран ко ви на–Ва  ље во“.

Иза бра на је за чла на Дру  штва за кул тур ну са рад њу Ср би је са Ал ба ни јом 
(пред сед ник је Вељ ко Пе тро вић).



25

________    Животопис Десанке Максимовић   ________

Са Ивом Ан дри ћем, Иса ком Са мо ко вли јом, Ми ро сла вом Кр ле жом и Ју-
ром Ка ште ла ном уче ству  је на књи  жев ној ве че ри у За гре бу, уочи скуп шти не 
Дру штва пи са ца Хр ват ске.

Ми  хиз об ја вљу  је „сти  хо ва ни пам флет“ на зван „Ко јим сме ром“:

Ју  че ста ри
без ча ри
па ку ка Ма су ка,
а лањ ски Цр њан ски
ста рим, се ко ра ком кра де.
(На пи са ли је дан стих
у че ти ри ба ла де.)
Да нас ови „но ви“
чу па ју па са де:
Кр клец Гу став учи устав,
а Де сан ка Ра до ван ка
са Тар та  љом без пре стан ка
из но ви на пи је ви на.
Сти хо ви ма ка де...

Де сан кин муж је при чао при ја те љи ма да је Де сан ка, ка да је про чи та  ла ове 
сти  хо ве, три да на „ишла по ку ћи као ра ње на“.

У Књи жев ним но ви на ма пи ше о но вом жи во ту у сво јој Бран ко ви ни: „По-
шла сам, по се о ски ра но, у од бор бран ко вач ког На род ног фрон та да по раз го ва-
рам о про ме на ма из вр ше ним у се лу од осло бо ђе ња до да нас...“ За кљу  чу је да ње ни 
зе мља ци при  хва та ју про ме не и да се „осло ба ђа ју пре жи ве лих об ли ка жи во та, 
по ла ко и си гур но“.

Пу то ва ла је по но во у За греб и по том у Љу бља ну – на књи жев но ве че, за јед но 
са Јо ва ном По по ви ћем, Че до ми ром Мин де ро ви ћем, Слав ком Ву ко са вље ви ћем, 
Скен де ром Ку ле но ви ћем и Та на си јем Мла де но ви ћем.

Ре дов ни је са рад ник Књи жев них но ви на – пи ше ре пор та же, за пи се, члан ке, 
као што је „Ге о ло ги ја по ста је са став ни део жи во та“ (раз го вор са ди рек то ром и 
ру ко вод ством Ге о ло шког тех ни ку ма) или, пак, раз го вор са пи о ни ри ма...

Об ја вљу је но ву књи гу – Ре ка по нор ни ца. За ову пе сму до би ја на гра ду Са ве та 
за про све ту и кул ту  ру.

Ре зо лу  ци  ја Ин фор мби  роа уно си ве ли  ки по трес у ју  го сло вен ски јав ни, 
по ли тич ки и кул тур ни жи вот. Пи сци, ве ћи на њих, ста је уз Ко му ни стич ку пар-
ти ју Ју го сла ви је и осу ђу  је при ти сак на зе мљу. Де сан ка Мак си мо вић је је дан од 
67 књи  жев ни ка пот пи сни ка од  го во ра ју  го сло вен ских пи са ца со вјет ским пи-
сци ма Ф. Глат ко ву, Н. Ти  хо но ву и дру ги ма.

Пи сци де ле суд би ну сво га на ро да – је два са ста вља ју крај с кра јем. Кра јем 
1948. Упра ва Удру  же ња књи  жев ни ка Ср би је од  лу  чу  је да се и Де сан ки Мак си-
мо вић да ју бо но ви за оде ћу и обу ћу.

Ста ну  је у ули ци Иве Ло ле Ри ба ра, број 37.
На клад ни за вод Хр ват ске у За гре бу об ја вљу  је Де сан ки ну бро шу  ру Отаџ-

би на у пр во мај ској по вор ци.
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Од Ми ни стар ства снаб де ва ња Вла де Ср би је до би ја пар ци пе ла и веш.
Пре во ди сло ве нач ке пе сни ке (Жу  пан  чи  ча, Па вла Го ли ју и дру  ге). Пи ше 

за пи се и ре пор та же о сва ко дне ви ци и ела ну ко јим се об на вља зе мља и оства ру је 
пе то го ди шњи план.

За гре бач ка Зо ра об ја  вљу  је Иза бра не пе сме Де сан ке Мак си  мо вић, а бе о-
град ско Но во по ко ле ње штам па ње ну књи гу Ре ка по нор ни ца. Са ру ског је зи ка 
пре во ди при по вет ке кла си ка ки не ске књи жев но сти Лу Си на.

На го ди шњој Скуп шти ни Удру  же ња књи  жев ни ка Ср би је, кра јем апри  ла 
1950, Де сан ка Мак си мо вић је иза бра на у упра ву, а на че лу је Ми  лан Бог да но-
вић. Она је ис так  ну  та на том ску  пу као је дан од нај а гил  ни јих чла но ва – ни је-
дан за да так не од би ја: сти же и на гра ди ли шта, и у шко ле, и на на род не уни вер-
зи те те. У Књи жев но сти штам па но ве сти  хо ве:

Док је же на пе сни ка,
не ка се у про ле ће пе ва о љу ба ви,
о ср цу што га, као плод гра ну,
она по ло ми, до зе мље по ви.
Не ка ни чу ти то пли сти  хо ви
као про ле ће го лу ждра ви.

За јед но са Ми ло ра дом Па ни ћем Су  ре пом пред  ла же, и пи ше пре по ру ку, да 
се у Удру же ње при ме, а то зна чи да до би ју од ре ђе не при ви ле ги је као што су бо-
но ви за снаб де ва ње, пе сник Љу би ша Јо цић, пе сник и кри ти чар Жив ко Ми  ли-
ће вић, пред рат ни уред  ник кул тур не ру бри ке По ли ти ке, а са Ери  хом Ко шом 
за  ла же се за при јем Ми ла на Ка ша ни на у Удру же ње књи жев ни ка Ср би је.

Кра јем 1950. бо ра ви у За гре бу и Спли ту – за јед  но са Оска ром Да ви  чом, 
Ми  ха и лом Ла ли ћем, Та на си јем Мла де но ви ћем и Ели јем Фин ци јем, Де сан ка је 
чи та  ла сво је пе сме.

Пи та је ре дак ци ја пар тиј ског ли ста Бор ба: шта пи ше? Ка же да ће јој по чет-
ком 1951. са ра јев ска Свје тлост об ја ви ти књи гу за де цу Бор ци за здра вље, а за вр-
ши  ла је и ве ћу по е му Отаџ би но, ту сам. Глав на лич ност ове по е ме је Ду  ши ца 
Сте фа но вић, док тор би о ло шких на у ка, ко ја је по сле стра шних му  че ња стре ља на 
на Ба њи ци ок то бра 1941. Ову књи гу об ја ви ће јој Про све та. Ду шан Ко стић ће у 
По ли ти ци на пи са ти да је реч о са вре ме ној, ак ту ел  ној и на дах  ну  то на пи са ној 
по е ми ко ја но си све до бре вр ли не по е зи је Де сан ке Мак си мо вић, ма да јој за ме ра 
да ни је „уви јек и до кра ја одр жа  ла тем по и ви си ну“.

Пи ше ци клус пе са ма Мо ти ви из Ње го ша:

Ла сто, што жи виш ис под мо је стре хе,
кад су тра у зо ру
от поч не пти ца је се ња се о ба
па ти се у пу ту по за мо ре кри ла,
ми ни Ко мо ве, врх на Дур ми то ру,
на Лов ћен пад ни, Ње го шу крај гро ба...

Бор ци за здра вље у Књи жев но сти ће до би ти ре цен зи ју са не га тив ним за-
кључ ком: „Тех  нич ка опре ма и илу стра ци је су при ми тив не. Као це ли на, књи га 
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ни је до при не ла пе снич ком угле ду сво га ауто ра, али мо же ко ри сно да по слу жи 
здрав стве ним ак ти ви ма пи о ни ра.“

Пе сни ки ња нај че шће са ра ђу  је у ли сту Пи о нир, али и у Но вој же ни, По ли ти-
ци, По ле тар цу, Књи жев но сти и Књи жев ним но ви на ма.

Пре во ди Че хо ва, Гор ког, али и сло ве нач ке пи сце Ми  ла Клоп  чи ча, Ива на 
Ми на ти ја и Ан то на Ашкер ца.

Мар ко Ри стић у сво јој књи зи чла на ка и пам фле та Књи жев на по ли ти ка са 
ома  ло ва жа ва њем го во ри о ње ном ра ду: „Та ко то тра је већ три де сет го ди на, као 
жи ви до каз да не тре ба бу квал но схва ти ти ди ја лек тич ко пра ви ло да се кван ти-
тет ме ња у ква ли тет.“

По но во је иза бра на у упра ву Удру же ња пи са ца Ср би је, за јед но са Ми ла ном 
Бог да но ви ћем, Ду  ша ном Ко сти ћем, Отом Би  ха  љи јем Ме ри ном, Алек сан дром 
Ву  чом, Ми  ха и  лом Ла  ли ћем, Мла де ном Ле сков цем, Ду ша ном Ма ти ћем, Ђу зом 
Ра до ви ћем и Ели јем Фин ци јем.

Го ди не 1952. об ја вљу  је но ву књи гу Чо ба нин пче ла, бај ку за де цу.
У но вом књи жев ном гла си лу мла дих пи са ца Мла да кул ту ра из ја вљу  је:

„...Во ле ла сам да про на  ла зим та  лен те, за  љу бљи ва  ла сам се у сво је уче-
ни це и уобра жа ва  ла да ме сви во ле оно ли ко ко ли ко ја њих, за бо ра вља-
ла сам да чо век ви ше во ли оно га ко ме да је не го оно га од ко га при ма. 
Уз бу ђи ва  ла сам се увек пред ула зак у раз ред као глу  мац. Ра до ва  ла сам 
се сва ко ју тро што ћу на ћи у шко ли опет зрач не по гле де до брих, ин те-
ли гент них, што ће ме сре сти њи  хов осмех и го то во сам се бо ја  ла су-
сре та са су  јет ним, ми са о но не ак тив ним ство ро ви ма, ка квих бу де и у 
нај бо љим раз ре ди ма. Во ле ла сам са ђа ци ма да идем на из ле те, у му зе је, 
на из ло жбе. Ста ра  ла сам се да са знам лич ни жи вот сва ко га од њих па 
сам че сто да ва  ла пи сме не за дат ке ко ји ми мо гу то омо гу ћи ти. Већ за 
до ба њи  хо вог шко ло ва  ња сам са до ста њих по ста ја  ла при  ја тељ и то 
при ја тељ ство се по сле и кроз жи вот на ста вља ло.“

Го ди не 1953. по но во је пен зи о ни са на.
Пи ше о уј че ви ни, о ше ва ри ма око Ра ба са и Ра ђев ског се ла, и штам па у Ле то-

пи су Ма ти це срп ске.
На пи та ње уред ни ка НИН-а ко ју од сво јих пе са ма нај ви ше во ли и за што? – 

од го ва ра:

„Као Ве ко вић, ју  нак у ро ма ну Оска ра Да ви ча Пе сма, и ја бих ре кла да 
ми је нај дра  жа пе сма она што се у ме ни тек ра  ђа. То би би  ла је ди на, 
пра ва исти на. Са мо, та кав би се од го вор мо гао учи ни ти као из бе га ва-
ње да уче ству  јем у овом раз го во ру, за ко ји је већ не ко ли ко пе сни 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 
соп стве ној по е зи ји. Кад већ не мо гу још да из ву  чем из не бу ло зе ства-
ра ња сти  хо ве те пе сме у за мет ку, ма да из го во ре ни не би ни они би  ли 
оно ли ко дра ги као сад, на ве шћу пе сму ко ја ми је на сли чан на чин бли-
ска. ’По ко ше ну ли ва ду’, ко ју сам до жи ве ла у ра ној мла до сти не где на 
пу ту из ме ђу Ва  ље ва и Бран ко ви не, у су тон, док су око ло ми ри са  ли от-
ко си, и за пи са  ла је од  мах кад сам, код ку ће, си шла с ко ла. Њу за це ло 
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из два јам од дру  гих јер ме вра ћа ско ро у де тињ ство, у за ви чај, јер пам-
тим још и да нас све окол  но сти под ко ји ма је ство ре на, као да овај про-
цес још ни је за вр шен. Мо жда је сла бост пре ма овој на ив ној пе сми у 
ства ри љу бав за род ни крај, при ве за ност за ње го ве ле по те, за ве чер њу 
сет ну свир ку зри ка ва ца уз ко ју сам ра сла.“

Ево пр ве стро фе те пе сме:

Ли ва да крај ре ке са ња.
Зри кав ци ту жно зри чу.
По мр лих тра ва ду ше
још леб де врх от ко са
што се ла га но су ше.
О, ви не зна те ту жну
о смр ти тра ва при чу.
Зри кав ци ту жно зри чу...

Из да вач ко пред у зе ће Деч ја књи га об ја вљу  је Ве тро ву успа ван ку. Уоп ште је 
ве о ма при сут на (1953. и 1954) у днев ним ли сто ви ма, ча со пи си ма, а 1954. Про-
све та ће штам па ти ње ну но ву књи гу при по ве да ка Стра шна игра, су бо тич ка 
Ми нер ва њен ро ман Отво рен про зор, бе о град ски Ко смај књи гу за де цу Злат ни 
леп тир, а Деч ја књи га ће об ја ви ти Про лећ ни са ста нак. Пре во ди Коц бе ка, Се-
ли шка ра, До ру Гру ден, Вод ни ка, Ви пот ни ка, Ме нар та, Го ли ју, Та у фе ра, Град-
ни ка и дру ге сло ве нач ке пе сни ке.

За ше зде се то го ди шњи ју би  леј Вељ ка Пе тро ви ћа у Књи жев ним но ви на  ма 
из ја вљу  је:

„Див но је има ти про сла ву ко ју Вељ ко Пе тро вић има, а има ти то ли ко 
мла де пе снич ке и људ ске ле по те и у ли ку, и у по кре ту, и у жи вој и на пи-
са ној ре чи. Ме не, док чи там ње го ве по след  ње пе сме и док га гле дам, 
об у зи ма ро до љу би ви по нос.“

Је дан је од пот пи сни ка За кљу  ча ка Но во сад ског до го во ра о је зи ку и пра-
во пи су.

На род ни од бор гра да Бе о гра да име но вао ју је у школ ски од бор Учи тељ ске 
шко ле у Бе о гра ду – у тој шко ли про фе сор књи  жев но сти и срп ско хр ват ског је-
зи ка је ње на ро ђе на се стра Ма ри ја Ма ра Ми ла ка ра.

На са мом по чет ку 1955. у Бе о гра ду је иза шао пр ви број но вог књи  жев ног 
ча со пи са Са вре ме ник под уред  ни штвом Ве ли бо ра Гли го ри ћа и Ду  ша на 

Ко сти ћа. У том ја ну ар ском бро ју об ја вље не су три пе сме Де сан ке Мак си мо-
вић. У са ра јев ском ча со пи су Жи вот та ко ђе штам па три но ве пе сме, а у јед ној 
од њих су и ови ис по вед ни сти  хо ви:

Ја сам жи вот во ле ла као ла ста,
вер на би ла да  ле ком дим ња ку и кро ву,
пред по жа ром у гне зду ни ја ни кад не за стах,
и ме не ку то ви где во лех увек зо ву...
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Те го ди не штам па три но ве књи ге: пе сме Леп ти ро ва успа ван ка, Ро сна ру ко-
вет и иза бра не пе сме Ми рис зе мље у ре пре зен та тив ној Про све ти ној би бли о те ци 
„Бра зде“. Ми лан Бог да но вић у пред го во ру ис ти че:

„У са вре ме ној срп ској по е зи ји те шко би би ло на ћи из ра зи ти јег лир ско-
га пе сни ка, што ће ре ћи са ја сни јим ка рак те ром ли ри ча ра, од Де сан ке 
Мак си мо вић...

И вр хов на вред ност по е зи је Де сан ке Мак си мо вић упра во и је сте, 
чи ни ми се, у тој ње ној хе миј ски чи стој ли рич но сти...“

Ре пор тер По ли ти ке Вук Тр нав ски, и сам пе сник, опи су  је су срет са по пу-
лар ном пе сни ки њом: „Де сан ка Мак си мо вић го во ри звон ким, та на ним гла сом 
и сва ку ре че ни цу под вла чи – осме хом. Со ба бру  ји. Под се ћа на зво но. И пред-
ме ти ко ји пе сни ки њу окру жу  ју (по ли ца са књи га ма, те ле фон, сли ке на зи до ви-
ма и ва зе са цве ћем) има ју у се би не што од све ча но сти по е зи је...“

Ми рис зе мље ће до жи ве ти де се так из да ња – би ће јед на од на ших нај чи та ни-
јих књи га по е зи је – у њој су иза бра не пе сме од ње не пр ве збир ке, 1924. го ди не.

Она пре во ди дру ге пе сни ке, али и ње не пе сме се пре во де и об ја вљу ју на ма-
ђар ском, ру ском, ма ке дон ском, сло ве нач ком, ита ли јан ском, не мач ком је зи ку.

Ве тро ва успа ван ка об ја вље на је 1956. на сло ве нач ком у пре во ду пе сни ка 
Ива на Ми на ти ја. У Деч јој књи зи из да је књи гу Чо ба нин пче ла, са илу стра ци ја ма 
Љу би це Со кић.

На по пу лар ној Три би ни мла дих у Но вом Са ду при ре ди  ли су јој ве ли ко за-
до вољ ство – одр жан је ре ци тал ње не по е зи је „Би ло је то у не кој зе мљи се ља ка...“

Зо ран Га ври ло вић у Бор би пи шу ћи о ње ној по е зи ји ве ли: „Има ства ри ко је у 
жи во ту не тре ба за бо ра ви ти: ме ђу њи ма је и по не ка пе сма Де сан ке Мак си мо вић.“

У ле то 1956. до ћи ће и на Пли тви це, на пр ви Фе сти вал ју го сло вен ске по е зи-
је – за јед но са Да ви чом, По пом, Ми о дра гом Па вло ви ћем, Ра ич ко ви ћем, Ко не-
ским, Та ди ја но ви ћем, Це са ри ћем, Ху мом, Шо по вим и Ми  ха ли ћем.

Бо ри слав Ми  хај ло вић Ми  хиз у сво ју ан то ло ги ју Срп ски пе сни ци из ме ђу два 
ра та, из да ње Но ли та, уно си де вет пе са ма Де сан ке Мак си мо вић, а Зо ран Ми-
шић у сво ју Ан то ло ги ју срп ске по е зи је (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад) узео је три 
ње не пе сме: „Да бу  ри“, „Спо мен на уста нак“ и „Не бој се“.

Оства ри ла јој се и јед на дав на шња же ља – да ви ди Ру си ју.
Са ња ла је тај дан, ка ко је го во ри ла при ја те љи ма – од ра сла је у сло ве но фил-

ској по ро ди ци, а за тим се уда ла за Ру са, уз чи ју по моћ је до бро са вла да ла и је зик.
Би ло је то 1957.
По по врат ку из Ру си је при ча ће:

„Ка да сам се на шла на гро бљу на ко ме су са хра ње ни сви ру ски кла си ци, 
има  ла сам шта и ви де ти. Иде те од гро ба до гро ба и гле да те: ле же они 
ко ји су вас од га ја  ли. На истом гро бљу: Че хов, Љер мон тов, Пу  шкин... 
Па и они мла ди, као Ма ја ков ски. То је би  ло про сто стра  хо ви то до жи-
ве ти. Или кад ме је је дан пе сник у Гру зи ји од  вео у сво је род  но се ло, 
баш оног да на ка да су се кли по сек. Све се исто и по истом ре до сле ду 
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до га ђа ло као у мо јој Бран ко ви ни. Док су му шкар ци кла  ли сви њу, же не 
су пе кле ле пи ње и са њих, бе лим пе ру шка ма, ски да ле пе пео, а за тим пр-
жи ле цр ну џи ге ри цу с лу ком и слу жи ле нас истим ру жи ча стим се о ским 
ви ном. Он да су по че ле да па да ју исте здра ви це. Ма све исто!...“

Пу  то ва  ла је на по зив Ком со мо ла Со вјет ског Са ве за, да при су ству  је ме ђу-
на род ном фе сти ва  лу омла ди не. Ишла је и у Гру зи ју и Азер беј џан – упо зна  ла је 
нај по зна ти је со вјет ске пе сни ки ње и са њи ма се спри ја те љи  ла: са Аном Ах  ма-
то вом, Ве ром Ин бер, Мар га ри том Али гер... Ка сни је ће их са љу ба вљу пре во ди ти 
на срп ски је зик.

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 го ве сти“.

Ра дуј се,
чу  јем гла со ве из воћ ња ка
где се спу стио бе ли са бор ар хан ге ла
на гра не ја бу ка,
ра дуј се,
пе сма ти се у ср цу за че ла.
Без тво је га зна ња
ју жњак је украј ње га пре но ћио...

У Бор би ће опи са ти свој су срет са Са му и лом Мар ша ком, деч јим пе сни ком; 
опи са ће и свој до жи вљај фе сти ва  ла омла ди не у Мо скви.

Иза бра не пе сме об ја вљу  је јој за гре бач ка Школ ска књи га – за де сет го ди на 
до жи ве ће пет из да ња. А она ће пре ве сти на срп ски је зик де ло Ви то ми  ла Зу  па-
на Пу то ва ње у хи ља ди та ме ста (из да вач је Ко смос). Ње не сти  хо ве на ма ђар-
ски је зик пре во ди је дан од на ших нај по зна ти јих ма ђар ских пе сни ка Фе ренц 
Фе хер. Об ја  вљу  ју јој пе сме на не мач ком, у Бер ли ну, на ру ском у Мо скви, на 
ита ли јан ском, тур ском...

Вест о смр ти Иси до ре Се ку лић за те кла ју је у Ти то гра ду. Са ве зу књи жев-
ни ка Ју  го сла ви је упу  ти  ла је те ле грам: „Де лим са ва ма жа  лост за на шом ве ли-
ком, је ди ном Иси до ром Се ку лић“.

У ју  ну 1958. до ла зи у њој увек дра гу Срем ску Ка ме ни цу, у Зма јев за ви чај – 
до шла је на ма ни фе ста ци ју „Зма јев дан“ (по то ње Зма је ве деч је игре), за јед но са 
Вељ ком Пе тро ви ћем и Сте ва ном Ра ич ко ви ћем.

До би  ла је на гра ду Мла дог по ко ле ња за рад на омла дин ској и деч јој књи-
жев но сти, а од са ра јев ске из да вач ке ку ће Свје тлост на гра ду за књи гу Бај ка о 
крат ко веч ној.

Власт је од  ли ку  је Ор де ном за слу  га за на род I ре да. Ре пор тер ка ли ста Мла-
дост Гро зда на Олу  јић ова ко је при ли ком по се те опи су  је:

„У со би, чи ји про зор гле да на ас фалт јед не буч не бе о град ске ули це, у 
ко јој не што ни же жи ви и при по ве дач Бран ко Ћо пић, пе сни ки ња је ду-
го об ја шња ва  ла ка ко би јој је дан не ве за ни раз го вор био за и ста при ја-
тан, али да не же ли ис по ве сти, да се то ли ко кроз сти хо ве на ис по ве да ла 
да ви ше за пра во и не зна шта би мо гла да ка  же. Док го во ри, па  жљи во 
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по сма трам из раз ње ног ли ца на ко јем се као на не ком ма лом екра ну бр-
зо сме њу  је чи тав је дан низ рас по ло же ња и осе ћа ња: од уз не ми ре но сти, 
не ла год  но сти, љут ње, до сме ха, ла ког за но са и пот пу  не ег зал та ци је. 
Кад го во ри о не чем или с не ким, Де сан ка Мак си мо вић је с њим чи та вим 
сво јим би ћем. Не што ве о ма ве дро, упр кос го ди на ма, зра чи из чи та вог 
ње ног ли ка. За не ко ли ко ми ну та би ва ја сно да је она је дан од оних де ли-
кат них љу ди ко ји се ве чи то пла ше да не по вре де ту ђа осе ћа ња, па због 
то га че сто бес по моћ но пре пу шта ју и сво је вре ме и сво ју лич ност дру ги-
ма, али и да се иза ње не, на из глед не кон тро ли са не, отво ре но сти кри је 
чвр ста на ме ра да сво је ду бо ко ин тим не ства ри пре ћу ти...“

До би  ла је Зма је ву на гра ду, ко ју до де љу  је Ма ти ца срп ска за нај бо љу књи гу 
по е зи је (за Ми рис зе мље, а у жи ри ју су би ли: Алек сан дар Ву  чо, Ма ри јан Мат ко-
вић, Жи ван Ми ли са вац, Бо ри слав Ми  хај ло вић Ми  хиз и Ми лош Ха џић).

Го ди  не 1959. иза бра  на је за до пи сног чла  на Срп ске ака  де ми  је на у  ка и 
умет но сти.

Мла  до по ко ле ње об ја  вљу  је ње ну но ву књи гу Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки, 
при че на ме ње не де ци.

Је дан је од пред  ла га ча за при јем Ду ша на Ра до ви ћа у удру же ње књи жев ни ка 
Ср би је (осим ње по себ не пред  ло ге су на пи са ли А. Ву  чо, А. Ди клић, Б. Ћо пић). 
У сво ме пред  ло гу Де сан ка пи ше:

„Са ми шље њем Ду ша на Ра до ви ћа о књи жев но сти за де цу пр ви пут сам 
се упо зна  ла од мах по сле осло бо ђе ња на јед ном са ве то ва њу о овој књи-
жев но сти. Та да је ис ка зао оно што је по том по твр дио пи шу ћи сво је 
пе сме и јед но чин ке: да књи жев ност за де цу мо ра ста ја ти на ис тој умет-
нич кој ви си ни као и сва ка дру га, да се мо ра осло бо ди ти пе да го шке на-
ме 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, при бли жи ти де те ту два де се тог ве ка, да се де те чи та  лац мо ра 
по што ва ти. Ду шан Ра до вић спа да у ма  ло број не ко ји су на де лу по ка за-
ли ка ко из гле да оно о че му су го во ри  ле те о ри је. Сва ка ње го ва пе сма је 
за о кру  гље но, умет нич ки зре ло, дел  це ко је за  до во ља ва и укус де це и 
ху  мо ра. Ра до вић се не пу  шта низ ма ти цу оду  ше вље ња, ин спи ра ци је, 
па куд сти гао, он зна ку да хо ће и упра вља си гур но. Ње му се га де из ра-
зи ко је је јед ном чуо, те ме о ко ји ма је јед ном пи сао; 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 ко ји су му 
прет  хо ди  ли или ко ји за јед но с њим гра де да нас на шу књи  жев ност за 
де цу. Би  ло да је не за до во љан оним што су дру  ги на пи са  ли, би  ло да је 
пре за до во љан па се бо ји ути ца ја оно га што му се сви ђа, он се тру ди да 
про на ђе нов свет, свет ко ји сме и мо же зва ти са мо сво јим.

Ра до вић зна да са де цом не ма ша  ле, да им се не мо же под ва  ли ти и 
по ту  ри ти не пра во као пра во, да ће она, као играч ку, рас ко па ти пе сму 
да ви де ка ко је на пра вље на. Пе сник та кве при ро де, умет ник ко ји све 
то де сет пу  та ме ри, ко ји вам пру жи са мо очи шће ну пше ни цу, не мо же 
мно го на  пи са ти. Ипак ра  де ћи и са ова  квом из у  зет ном умет нич ком 
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скру  пу ло зно шћу на пи сао је око 50 пе са ма, 20 при по ве да ка, 20 јед но-
чин ки и об ја вио пре ко ра дио про гра ма у Бе о гра ду око 50 ра дио сце на. 
Ро ђен је у Ни шу 1922. го ди не. Ра ди на књи жев но сти од 1947...“

Без ре зер ве пред  ла же још јед ног чла на за при јем у Удру же ње, та ко ђе пи сца 
за де цу, Дра га на Лу ки ћа, за ко га ка же да је „пе сник друк чи је при ро де од Ду ша-
на Ра до ви ћа, пе сник нео бич но пло дан ко ме па да на ум но ва пе сма док још ни је 
ста ру за вр шио, у чи јој књи жев ној ри зни ци и ако се на ђе не што про ла зне вред-
но сти, у ми мо хо ду на пи са но, има шта и да се ода бе ре“.

Но ве књи ге из ла зе јед на за дру гом: 1960. на Це ти њу збир ка пе са ма За ро бље-
ник сно ва, у Су бо ти ци ро ман Бун тов ни раз ред, у Са ра је ву Шум ска љу ља шка, 

а у Мо скви Др жав ни из да вач ле пе књи  жев но сти об ја вљу  је 80 ње них пе са ма у 
пре во ду бли зу 20 нај и стак ну ти јих ру ских пре во ди ла ца са срп ског, али и пе сни-
ки ња Ане Ах  ма то ве, Ве ре Ин бер, М. Али гер.

Пу то ва  ла је те го ди не у Мо скву, са су пру гом Сер ге јом.
А она са ма пи ше пред го вор и пра ви из бор при ча Бран ка Ћо пи ћа, ко је ће у 

ви ше из да ња об ја ви ти са ра јев ска Свје тлост (пред го вор је на зва ла „Сет ни де чак 
и чо ве ко љу би ви пи сац“).

Пи ше у апри  лу 1961. у Књи жев но сти, са оду  ше вље њем, о Гру зи ји, зе мљи 
Љер мон то вље ва Де мо на и Пу  шки но вог Кав ка ског за ро бље ни ка, и ка ко ве ли – 
род ном кра ју пе сни ка Ма ја ков ског и зе мљи где је са  хра њен пи сац Гри бо је дов.

У ју  ну бо ра ви у Па ри зу. Ли зи Ма рић Кри  жа нић пи ше: „Ви ше сам ту  жна 
не го ве се ла се ћа ју ћи се мла до сти...“

У Са ра је ву об ја вљу  ју ње ну књи гу пе са ма Ме две до ва же нид ба, са пред го во-
ром Ду ша на Ко сти ћа, а у Бе о гра ду штам па Пи сма из шу ме, пе сме и бај ке.

И 1962. об ја ви ће две но ве књи ге: Сун че ви по да ни ци и Го во ри ти хо, 1963. 
књи гу ње них Пе са ма иза бра ће за штам пу Сте ван Ра ич ко вић, а она ће за Но лит 
на пра ви ти збор ник (и пре ве сти с ру ског) пет на ест со вјет ских пе сни ки ња. Ње на 
књи га Ми рис зе мље би ће об ја вље на у Со фи ји.

У апри  лу 1963. у Књи жев но сти из ла зи ци клус но вих пе са ма Де сан ке Мак-
си мо вић Тра жим по ми ло ва ње – из „лир ске ди ску си је с Ду ша но вим за ко ни ком“:

Тра жим по ми ло ва ње
за је ре ти ке
ко ји не ве ру  ју
у ду шу по па ца и ду шу цве та,
а ве ру  ју у ду шу ма ши на,

за љу де ма чи ме ома ђи ја не,
за све отро ве и ду ва не,
за све чи ме се чо век по шта па
ово га све та.
...
За за блу де ми шље ња и ста ња
свих вре ме на –
по ми ло ва ња!
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Овај ци клус пе са ма на го ве стио је пре о бра жај у пе сни штву нај по пу лар ни је 
пе сни ки ње са вре ме не срп ске књи жев но сти.

У ок то бру 1963. град Кра гу је вац јој до де љу је на гра ду за пе сму „Кр ва ва бај ка“.
Од  ли ко ва на је и бу гар ским Ор де ном Ки ри ла и Ме то ди ја I ре да.
Из ја вљу  је у Бор би:

„Усред при ро де на у  чи  ла сам го вор не му  штих... Је ди но што бих мо гла 
ка за ти то је да је не из мер но ужи ва ње ло ви ти сво је ср це, да опет оста-
нем на то ме из ра зу. И у мла до сти, кад сам има  ла без број ужи ва ња, ово 
је би  ло нај ве ће. То ло вље ње ср ца је у ства ри ства ра ње. Да ли ме осло-
ба  ђа, не бих мо гла да ка  жем. Мо жда се за из ве сно вре ме чо век ма  ло 
сми ри као по сле ис пу  ње ња ка кве стра сти... Пе сни ку је пра ви жи вот 
ње го ва по е зи ја, ње го во ства ра ње... Стих се увек из не на да ја ви...“

Пи та ју је у Удру  же њу пи са ца Ср би је: ко ли ко про сеч но на пи ше сти  хо ва? 
Од го ва ра јед но став но: „По два де се так...“ А он да до да је: „Књи жев ном ра ду по-
не кад по све тим цео дан, по не кад ни је дан час...“ Ка  же да жи ви од књи  жев ног 
ра да и пен зи је ко ја из но си 63.000 ди на ра, у ста ну од 130 ква дра та (ту ђе вла-
сни штво), а на пи та ње ко ли ко чла но ва по ро ди це из др жа ва сво јим ра дом, ка же: 
„Сва ко има по не што, али сва ком мо рам да по ма жем.“

До би ја Сед мо јул ску на гра ду за књи жев ни рад – нај ве ће при зна ње ко је Ср би-
ја до де љу  је за слу жним умет ни ци ма и на уч ни ци ма.

По во дом из ла ска Ан то ло ги је срп ског пе сни штва Ми о дра  га Па  вло ви  ћа, 
књи ге ко ја ће уз бу ди ти кул тур ну јав ност, а Де сан ка је у њој за сту пље на са све га 
две пе сме, она у Ве чер њим но во сти ма отво ре но ка же да је нор мал но да ан то ло-
ги  ча ри има ју сво је љу бим це, и по том до да је: „То је ве ли ки кул тур ни до га ђај. 
До па да ми се Ан то ло ги ја што је об у хва ти ла и ста ре пе сме. Тре ба да се зна и ви ди 
да смо има ли по е зи ју и у сред њем ве ку, он да ка да су не ки још тап ка ли по мра ку. 
Во лим што је узет Ду  чић. Па вло вић је обра тио па  жњу и же на ма: Је ла Спи ри-
до но вић, Ани ца Са вић, али ми је жао што ни је за сту  пље на Да ни ца Мар ко вић. 
У Ан то ло ги ји ни је за сту  пље но мно го ро ман ти чар ских пе сни ка, али то је ра зу-
мљи во, јер је Па вло вић по сту пио по сво јој пе снич кој кон цеп ци ји. Што се ти че 
По пе, Па вло вић је дао ср цу на во љу... До ћи ће и дру  ги ан то ло ги  ча ри на ред. 
Пе снич ки по сту  пак ко ји не тре ба то ли ко осу ђи ва ти. И на кра ју као Срп ки њи, 
про фе со ру и пе сни ку, жао ми је што не ма ви ше пе са ма од Ђу  ре Јак ши ћа...“

Ша  ље по здрав сту ден ти ма ко ји су по че ли из град њу Ву ко ва пу та – од Ву ко-
ве ку ће у Тр ши ћу до Ло зни це: „По здра вљам омла ди ну ко ја Ву  ко вом за ви ча ју 
по кла ња сво ју не ис тро ше ну сна гу, свој сан...“

Ма ти ца срп ска об ја вљу  је Тра жим по ми ло ва ње – лир ске ди ску си је с Ду  ша-
но вим за ко ни ком. Са ма ка же да је ин спи ра ци ју на шла у пре ли ста ва њу, у чи та њу 
књи ге Ду ша нов за ко ник – не што ју је, ка же, као му ња оши ну ло.

„Из би  ло је еруп тив но из ме не све мо је схва та ње о крив ди и прав ди, о 
ка зна ма и опро шта ји ма, о гре шни ма и пра вед ни ма...“

Че ти ри ње не пе сме Пре драг Па ла ве стра уно си у сво ју ан то ло ги ју Срп ска и 
хр ват ска по е зи ја два де се тог ве ка.
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На пи та ње Ни ко ле Дре нов ца, из Ра дио Бе о гра да, ко ји је вид ње ног ства ра-
ња на и шао на нај ви ше од је ка код пу бли ке – од го ва ра:

„Сва ко ја ке пе сме, ма да има чи та  ла ца ко је мо ја про за при вла чи. Мо гла 
бих ре ћи и то да ни је у сва ко вре ме под јед нак ин те рес за по не ку ствар. 
Пред рат и од мах по сле ра та при ме ти  ла сам да је пу бли ци, чи та о ци ма, 
би  ла мно го бли  жа јед на пе сма као што су ’Уста ни ци’, или ’Жао ми је 
чо ве ка’, или ’Спо мен на уста нак’, или ’Кр ва ва бај ка’, ко ја ми је чи сто не-
дра га по ста  ла због ве ли ке по пу лар но сти, не го мо је љу бав не пе сме или 
пе сме о при ро ди. Од  мах иза ра та чу ла сам до ста ле пих ми  шље ња о 
оним сво јим при  ча ма са ку  пље ним у збир ку Стра шна игра. А са да се 
по но во па  жња чи та  ла ца вра  ћа на пе сме, оне нај лич ни је. По не кад се 
мој укус по ду да ра са уку сом чи та  ла ца, а по не кад за не ку се би вр ло дра-
гу пе сму, пе сму ко ју сам са ма сма тра ла за успе лу, ни сам од дру гих чу ла 
да су је за па зи ли, бар не од мах...“

У из бо ру Сте ва на Ра ич ко ви ћа, са пред го во ром Ми  ла на Бог да но ви ћа, Ма-
ти ца срп ска и Срп ска књи жев на за дру  га об ја ви ће 1965. у би бли о те ци „Срп ска 
књи  жев ност у сто књи га“ (на чи јем је че лу уре ђи вач ког од бо ра био Иво Ан-
дрић) Пе сме Де сан ке Мак си мо вић (књи га 82).

На Зма је вим деч јим игра ма у Но вом Са ду го во ри о ли те ра ту  ри за де цу као 
ин те грал ном де лу књи жев но сти.

Бо ри слав Ми  хај ло вић Ми  хиз пи  ше да је књи га Тра жим по ми  ло ва ње пе-
снич ки вр ху  нац Де сан ке Мак си мо вић – „име нај му зи кал  ни јег срп ског са вре-
ме ног пе сни ка до во љан је за штит ни знак“ за ову по е зи ју.

И но во при зна ње у де цем бру 1965: на пред  лог Ве ли бо ра Гли го ри ћа и Дра-
го љу ба Па вло ви ћа Де сан ка Мак си мо вић иза бра на је за ре дов ног чла на Срп ске 
ака де ми је на у  ка и умет но сти – она спа да ме ђу нај и стак  ну  ти је и нај чи та ни је 
пи сце срп ске и ју го сло вен ске књи жев но сти, ис ти чу пред  ла га чи.

Књи га Тра жим по ми ло ва ње је нај чи та ни ја и у књи жа ра ма нај тра же ни ја. За 
три ме се ца два из да ња. Из ла зи и тре ће.

За књи гу се ин те ре су  ју и дру ги из да ва чи.
Тра жим по ми  ло ва ње из ла зи упо ред  но на три је зи  ка – срп ско хр ват ском, 

сло ве нач ком и ма ке дон ском, а из да ва чи су Др жав на за  ло жба Сло ве ни је, Ма ке-
дон ска књи га и Про све та. Пре во ди о ци су Ве но Та у фер на сло ве нач ки, Га не То-
до ров ски на ма ке дон ски, а ви ње те је ура дио сли кар Ла зар Ву  ја кли ја.

А са ма Де сан ка пре во ди са бу гар ског нај ве ћу њи хо ву пе сни ки њу Је ли са ве ту 
Ба гр ја ну.

Са рад ни ку вој ног илу стро ва ног ли ста Фронт Ми ћи Да ној ли ћу ка  же: „За 
ме не је умет ност ле по та и ра дост жи во та...“

У Но вом Са ду, на ма ђар ском је зи ку, у пре во ду пе сни ка Фе рен ца Фе хе ра, 
из ла зи књи га ње них пе са ма.

Срп ска књи  жев на за дру  га штам па књи гу Пе сме у ко јој је са бран из бор из 
пе снич ког де ла Де сан ке Мак си мо вић, то ком пет де це ни ја. Тим по во дом кри-
ти  чар Алек сан дар Пе тров у По ли ти ци за кљу  чу  је да она „про ду  жа ва ли ни ју 
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срп ске ин ти ми стич ке и ро до љу би ве по е зи је, али не бо га те ћи је ни пре о ку па ци-
ја ма са вре ме не фи ло зоф ске ми сли, а ни ду би ном ре флек си је, ни кон тро верз но-
шћу мо дер ног сен зи би ли те та, ни не ком но вом кон цеп ци јом пе снич ког је зи ка“. 
Пе тров на гла ша ва, ме та фо рич ки ре че но, да се ње ном по е зи јом не кре ће на пу-
то ва ње у не ис пи та не обла сти већ се, раз ви је них за ста ва, сти же у лу ку.

А она са ма, стра сни пут ник, пу ту је у Ита ли ју – То ска на, Пи сто ја, Фи рен ца...
У Кра гу  јев цу Све тлост об ја вљу  је ње ну пла ке ту Де сет мо јих пе са ма.
До би ја и ви со ко со вјет ско од  ли ко ва ње – Ор ден знак по го та I ре да.

Го ди на 1968. про те кла је у обе ле жа ва њу 70. го ди шњи це ро ђе ња Де сан ке 
Мак си  мо вић. Цен трал  на све ча ност одр жа на је у Ва  ље ву и Бран ко ви ни 18. и 
19. ма ја. До шли су јој на по кло ње ње сви ви ђе ни ји пи сци Ср би је, а и Ју го сла ви је. 
На ста ди о ну фуд бал ског клу ба „Ме та  лац“ сле гао се гр дан свет, а у Бран ко ви ни 
је дан се љак по кло нио јој је од ср ца јаг ње! Ју  на ки ња ње не по сле рат не пе сме 
Цве та Ан дрић да ри ва  ла ју је пре сли цом. Ту су, на рав но, би  ли Бран ко Ћо пић и 
Гу став Кр клец, а на све ча ној ака де ми ји у Ва  ље ву уве че је го во рио Ме ша Се ли-
мо вић... Све је би ло до сто јан стве но и оди са ло је љу ба вљу и по што ва њем.

Хро ни ча ри су за бе ле жи  ли: ко рак јој је био хи тар, ми сао ра до зна  ла, страст 
за пу то ва њи ма ве ли ка.

Ти то ју је од  ли ко вао Ор де ном Ре пу бли ке са злат ним вен цем. Ру си су је од-
ли ко ва  ли Ор де ном ча сти.

Ка же јој со вјет ски ам ба са дор Бе не дик тов, на при год ној све ча но сти у ам ба-
са ди, пре да ју ћи јој лич ни дар – по сре бре ни са мо вар: „Да до жи ви те сто го ди на...!“ 
А Де сан ка му за чу ђе но, по ма ло ше рет ски, од го ва ра; „Не ћу ваљ да то ли ко жи ве-
ти... А о са мо ва ру, зна те, раз ми шља ла сам ка да сам пр ви пут чи та  ла Тол сто ја...“

Дра ган М. Је ре мић, пред сед ник Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, по ру чу је јој:

„По во дом Твог ро ђен да на, Упра ва Удру  же ња књи  жев ни ка Ср би је, у 
сво је име и у име свог члан ства, ша  ље Ти од свег ср ца нај леп ше же ље 
за до бро здра вље и но ва ства ра  лач ка на дах ну ћа.

Овим се са мо при дру жу  је мо сла вљу чи та ве Ср би је, чи је су ми сли 
и осе ћа ња у Тво јим сти  хо ви ма на шли ду бо ке и то пле из ра зе.

Срећ ни смо и по но сни што смо Тво ји са вре ме ни ци и што мо же мо 
ре ћи да смо у Тво јој лич но сти и Твом де лу увек на  ла зи  ли по др шку и 
узор ко ји смо сле ди ли.“

А, та ко ре ћи, чим се вра ти  ла у Бе о град и сле гло се сла вље – из би  ли су јун-
ски сту дент ски не ми ри. Де сан ка Мак си мо вић је ме ђу оним пи сци ма ко ји сту-
ден ти ма у Ка пе тан Ми ши ном зда њу да ју без ре зер вну по др шку. По ру  чу  је им: 
„Обе ћај те ми са мо да ће те и кроз два де сет го ди на, ка да нас ви ше не бу де ме ђу 
ва ма, би ти исто ова ко ре во лу ци о нар ни...“

У сеп тем бру пу  ту  је у Ру си ју, за јед  но са Сер ге јом – би  ли су у Мо скви и 
Тби ли си ју.

У ок то бру 1968. уче сник је још два ве ли ка до га ђа ја.
У Тре би њу су одр жа не пр ве „Ду  чи ће ве ве че ри по е зи је“, при ступ ну бе се ду 

одр жао је Ме ша Се ли мо вић, пи сац ко ји је по сле Дер ви ша и смр ти био на ве ли ком 
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гла су, а Де сан ка је чи та  ла сво је сти  хо ве за јед но са Кр кле цом, Хам зом Ху  мом, 
Изе том Са рај ли ћем, Ве сном Па рун, Ву  ком Кр ње ви ћем, До бри цом Ери ћем... 
А по том се опет об ре ла у Ва ље ву, на от кри ва њу спо ме ни ка Ми ло ва ну Гли ши ћу. 
Ка да је Де сан ка ме ђу ве ли ка ни ма пи са не ре чи ово га кра ја по ме ну ла и вла ди ку 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа – при сут ни по ли ти ча ри су се жи ви охла ди ли. Вла ди ка 
је одав но био ста вљен на цр ну ли сту ко му  ни стич ке вла сти и сам по мен ње го-
вог име на по бу ђи вао је не га тив не ре ак ци је днев не по ли ти ке.

Из штам пе по чет ком 1969. из ла зи по ча сни број Зо ре, ли ста за за ба ву, по у ку 
и књи  жев ност, ко ји су 1896. уре ђи ва  ли Алек са Шан тић, Све то зар Ћо ро вић, 
Јо ван Ду  чић и Ата на си је Шо ла, а по во дом сто го ди шњи це Шан ти ће вог ро ђе ња: 
у ње му су сво је при  ло ге да  ли нај ви ђе ни ји срп ски пи сци се дам де се тих го ди на 
XX ве ка, а Де сан ка об ја вљу  је пе сму „Гра ча ни ца“:

...Да те бар мо же мо по ди ћи на Та ру,
у ка ле нић ку пор ту те пре не ти,
за бо ра ви ти ли ко ве по твом ол та ру.
Гра ча ни це, кад бар не би би ла од ка ме на,
кад би се мо гла на не бе са ваз не ти.

Но лит об ја вљу  је Са бра на де ла Де сан ке Мак си мо вић у се дам књи га: Зе ле ни 
ви тез, Пе сник и за ви чај, Ми рис зе мље, Ка ко они жи ве, Бун тов ни раз ред, Пи сма из 
шу ме, Пти це на че сми.

Овај из да вач штам па и Бу гар ску по е зи ју XX ве ка, у пре во ду Де сан ке Мак си-
мо вић и скоп ског пе сни ка Вла де Уро ше ви ћа.

У про ле ће, по оби  ча ју, од  ла зи са му  жем и се стра  ма у Вр њач  ку Ба  њу, на 
опо ра вак.

Иако у по од ма клим го ди на ма, ода зи ва се на ско ро све по зи ве да чи та сво је 
сти  хо ве, да раз го ва ра са љу би те љи ма књи жев но сти.

Сти же и на про сла ву 70. го ди шњи це жи во та Гу ста ва Кр кле ца – на цен трал-
ној све ча но сти у За гре бу по здра ве су му упу  ти  ли Ме ша Се ли мо вић, Бран ко 
Ћо пић, Де сан ка Мак си мо вић, Ју  ре Ка ште лан и Зол тан Чу ка, по зна ти пре во ди-
лац на ма ђар ски је зик.

Сре ди ном но вем бра 1969. са Кр кле цом и Ме шом сти ћи ће и у Ма ђар ску, у 
Бу дим пе шту и Сен тан дре ју. Чи та ће ђа ци ма Срп ско хр ват ске гим на зи је у Пе-
шти сво је сти  хо ве, а у Сен тан дре ји ће при ли ком по се те би бли о те ци Вла ди чан-
ског дво ра по кло ни ти сво ју књи гу Но ве пе сме:

„Сен тан дреј ској би бли о те ци по све ћу  јем из ове књи ге пе сме ’Бла жен-
ство’, ’Са вин мо но лог’, ’Глас мо на  хи ња’ и ’Срп ска мо ли тва’...“

На ста ју пр ви сти хо ви бу ду ће ан то ло гиј ске књи ге пе са ма Не мам ви ше вре ме на.
Го ди не 1969. уми ре и Де сан ки на мај ка Дра ги ња, у ду бо кој ста ро сти – ро-

ђе на у Бран ко ви ни 1878. го ди не, у по ро ди ци по ре клом из Хер це го ви не. Из ро-
ди ла је осмо ро де це, а би ла је, ка ко је ње на Де сан ка го во ри ла – „вред на, стро га, 
осе тљи ва, из ра зи то прав до љу би ва и здра ва“. Њој је по све ти  ла и не ке од сво јих 
пе са ма, као што су „Обе ћа ла си да ће би ти веч на“, „На сле ђе“, „Ру ке“, „По след ња 
мо ли тва“ и „И на ста ла је ти ши на“.
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Ро ман Пра де вој чи ца об ја вљу  је 1970. са ра јев ски из да вач „Ве се лин Ма сле ша“. 
Ова ку ћа об ја ви ће још јед ну ње ну књи гу На ше сна е сти ро ђен дан у по пу лар-

ној би бли о те ци за де цу „Ла ста ви ца“. Пет ње них пе са ма за де цу уно си у сво ју 
ан то ло ги ју Зе  ле ни бре го ви де тињ ства но во сад ски есе ји ста књи  жев но сти за 
мла де Вла ди мир Ми ла рић.

Под се ћа је ре пор тер за гре бач ког днев ни ка Вје сник на про сла ву у Ва  ље ву, 
а она му отво ре но ка же:

„Ју, не го во ри те ми ни о ка квим де це ни ја  ма, ја се још осе ћам мла  да... 
Та је про сла  ва би  ла ве о ма не у  год  на... за јед  ну же ну... Ако го во ри  мо 
озбиљ но, мо рам при зна ти да је би  ло ве о ма, ве о ма 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 то ли  ко све та по зна је 
и во ли...“

У Ма на ко вој ку ћи, у Бе о гра ду, при ре ђен јој је у мар ту 1970. је дан леп су-
срет: раз го ва ра но је о ње ној по е зи ји, а го во рио је Зо ран Га ври ло вић.

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 ко ви ћа за пи са  ла: „По се тио је, Бо ро, тво ју ку ћу је дан пе сник ко ји осе ћа 
веч ну жал за мла дост.“

Њен муж Сер геј Сла сти ков Ка  лу жа нин, пре во ди  лац и пи сац, ко ји је пр ви 
у нас пре во дио Зо шчен ка, али и Иљ фа и Пе тро ва, он да по ли тич ке спи се До-
сто јев ског, па пе сме Бу ла та Оку џа ве и дру гих, умро је 1970. године.

Кра јем го ди  не до би  ја Ав но је ву на  гра  ду, за јед  но са Бран  ком Ћо пи  ћем, 
Оска ром Да ви чом, сли ка ром Кр стом Хе ге ду ши ћем, Ме шом Се ли мо ви ћем, ви-
зан то ло гом Ге ор ги јем Остро гор ским.

Пе сник Сло бо дан Мар ко вић пи ше у Бор би:

„Де сан ка Мак си мо вић, Је ли са ве та Ба гр ја на и Ве сна Па рун. То је лир ска 
ци та де ла Бал кан ског по лу о стр ва...

Де сан ку Мак си мо вић као пе сни ка по чео сам да но сим у ср цу још 
пред сам II свет ски рат, као ђак ни  же гим на зи је... По не ки пут сам до-
ла зио и у њен дом, у Ули цу пр вог ма ја, у Бе о гра ду. И по кој ни њен муж 
ба вио се по е зи јом и пре во ђе њем, а њен не дав но пре ми ну ли брат био је 
мој одан при ја тељ, иако су нас раз два ја  ле ве ли  ке го ди  не. Он је био 
ван ре дан чо век, ве ли ки ле кар (фи зи о лог) и млад све до смр ти...“

Са по себ ном љу ба вљу пре во ди сти хо ве ру ске пе сни ки ње Мар га ри те Али гер.
У Мо скви, пак, из ла зи књи га Де сан ки них сти хо ва Сти хо тво ре ни ја. А 1971. 

књи га пе са ма Де сан ке Мак си мо вић из ла зи на фран цу ском је зи ку, у Па ри зу, у 
пре во ду Див не Ден ко вић Бра тић (Cho ix de po ê mes).

Го ди не 1971. иза бра на је за по ча сног чла на Глав ног од бо ра Срп ске књи жев не 
за дру ге, на чи јем че лу је До бри ца Ћо сић (по ред ње за по ча сне чла но ве иза бра ни 
су Ми лош Цр њан ски и ин фек то лог свет ског гла са Ко ста То до ро вић).

Ми  ло рад Р. Бле чић об ја вљу  је пр ву мо но гра фи ју о Де сан ки Мак си мо вић 
Жи вот пра ћен пе смом, а књи га је на ста ла уз без ре зер вну по др шку пе сни ки ње.
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Пре драг Па ла ве стра у сту ди ји По сле рат на срп ска књи жев ност (1945–1970) 
ис ти че да је Де сан ка Мак си мо вић „пе сник не жног сен зи би ли те та и ме ког, бла гог, 
ме ло дич ног сти ха, чи ја сна га ни је ни у ми са о но сти ни у из у зет ној екс пре сив ној 
мо ћи, већ у при сном, бо ле ћи вом чо ве ко љу бљу, спрем ном на уте ху и пра шта ње“.

Див на Ден ко вић Бра тић, пре во ди  лац Де сан ки них пе са ма на фран цу ски 
је зик, до би ја пи смо од слав не Мар ге рит Јур се нар, је ди не же не чла на Фран цу-
ске ака де ми је:

„При ми те сву мо ју за хвал ност за ва ше же ље и за сти хо ве Де сан ке Мак-
си мо вић, чи ји сте пре вод би  ли љу ба зни да ми по ша  ље те у ле пом из да-
њу упо ред них је зи ка. Не ке од тих пе са ма ве о ма су ле пе, на ро чи то оне 
ве за не за зе мљу, за моћ но тло ва ше зе мље. (’Се ља ко ва смрт’, ’Воћ ња ци’, 
’За зе мљу где вој ска про ла зи’), или оне ко је из ра  жа ва ју сми сао јед  не 
при род не ан тич ке за ко ни то сти (’Чо век са Бал  ка на’), или још у ко ји ма 
је не из мер но са ми ло сти за љу де уоп ште (’За оне ко ји по ср ћу’...).

Хва  ла на по сла тој збир ци. У епо хи где се по е зи ја уста  љу  је лич ним 
де ли ри јем, за за вист је је зик и на род ко ји су још спо соб ни да из ра зе 
ова кав ли ри зам еп ског при зву  ка. На рав но да сам у пре во ђе њу мно го 
ко ри сти ла срп ске ба  ла де сред њег ве ка, и слу ша  ла њи  хо во из во ђе ње на 
ва шем је зи ку, што ми је дра го се ћа ње...“

У Па ри зу, на Сор бо ни, у пре пу ном „Ис точ ном ам фи те а тру“, одр жа но је по-
чет ком ма ја 1972. ве че по све ће но по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – би  ли су при-
сут ни углед ни пи сци, но ви на ри и сли ка ри Па ри за, а из Ср би је је до шао Мла ден 
Ле ско вац, пред сед ник Ма ти це срп ске, за тим ју  го сло вен ски ам ба са дор Ни јаз 
Ди зда ре вић, а углед на еми си ја па ри ског ра ди ја, „Fran ce Cul tu re“ по све ти ла је зна-
чај ну па жњу овој ма ни фе ста ци ји ко ју је ор га ни зо вао, пре свих, про фе сор Дра-
ган Не дељ ко вић. Због бо ле сти, пе сни ки ња ни је мо гла да до пу ту је у Фран цу ску.

Од го ва ра ју ћи на ан ке ту По ли ти ке: шта је за вас био до га ђај се зо не – Де-
сан ка ка же:

„При  ли ком не дав не по се те Ђер да пу би  ла сам у Ле пен ском ви ру. Да 
под виг гра ђе ња хи дро цен тра  ле на Ду  на ву и ни је ус пео, чи ни ми се да 
би из не над  ни про на  ла зак ста ре кул ту  ре у Ле пен ском ви ру на кна дио 
ипак све му  ке и жр тве под не те при  ли ком по ме ра ња ду  нав ских оба  ла. 
Ста ру Те ки ју, ста ри До њи Ми  ла но вац Ду  нав је са да по то пио, али је 
древ но на се ље у Ле пен ском ви ру и ње го ва кул ту  ра из и шла на ви де ло 
да на. Умет нич ка и гра ди тељ ска до стиг ну ћа у том на се љу, при зна јем, 
ви ше су ме уз бу ди  ла не го тур би не у ду  нав ској хи дро цен тра  ли, моћ не 
мал те не као зе мљи на осо ви на...“

А би ла је та мо у ма ју – за јед но са Ивом Ан дри ћем, Алек сан дром Де ро ком и 
дру гим углед ним кул тур ним и јав ним рад ни ци ма Ср би је.

При ку пи ла је сво је за пи се и ре пор та же са пу то ва ња по на шој зе мљи и све ту 
и 1972. Сло во љуб ве, ма  ли бе о град ски из да вач, об ја вљу  је књи гу Пра зни ци пу-
то ва ња – у њој су ути сци са на шег мо ра, али и из Бу гар ске, Ру си је, Фран цу ске, 
Ита  ли је, Грч ке...
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Кра јем 1972. од бра ње на је и пр ва док тор ска те за о пе снич ком де лу Де сан ке 
Мак си мо вић – Љу би ца Ђор ђе вић од бра ни  ла је ди сер та ци ју на Фи  ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду пред ко ми си јом на чи јем је че лу био ака де мик Ве ли бор 
Гли го рић, а чла но ви Ди ми три је Ву  че нов и Сло бо дан Ж. Мар ко вић.

Пе сни ки ња је ушла у 75. го ди ну.

Не мам ви ше вре ме на за сит ни це,
сад тре ба ми сли ти на веч но и нео б у  хват но...

Ови сти  хо ви су из Де сан ки не књи ге пе са ма Не мам ви ше вре ме на, ко ју је 
об ја ви ла Про све та.

Реч је о књи зи ис кре не сен ти мен тал но сти. Већ на по чет ку је и пе сма „Вре-
ме про шло“:

О све му сад го во рим као да је би ло
пре хи  ља ду сун ча них го ди на,
ма се де си ло и овог тре на;
о све му го во рим не из ве сно
као да је сва ка ствар од ме не
ва се љен ски уда  ље на...

По по врат ку из Зе ни це, где је ка зи ва  ла сво је сти  хо ве ђа ци ма и рад ни ци ма, 
у По ли ти ци по во дом сво је но ве књи ге сти  хо ва из ја вљу  је:

„Ја сам на пи са ла јед ну пе сму ко ја има тај на слов. Ме ђу тим, раз ми шља-
ње о смр ти, што чи ни глав ну те му нај но ви је збир ке, до ве ло ме је до то-
га да раз ми шљам и о вре ме ну. Пр во би тан на слов књи ге био је Зе мља 
је смо. Смрт је оно што је нај стра шни је и ње но при  хва та ње је оно што 
зах те ва нај ви ше сна ге. Ка зи ва ти о смр ти – зна чи би ти све стан са мо га 
се бе и сво га по ре кла. Имам ути сак да мо гу о њој раз ми шља ти зре ло и 
про ду бље но...“

Пи са ла ју је по след ње три го ди не – а по све ће на је мај ци, бра ту и му жу, ко ји 
су у том вре ме ну умр ли. Кри ти чар По ли ти ке Вук Кр ње вић је тим по во дом на-
пи сао – да се ова књи га „мо же сма тра ти не ком вр стом ду  шев ног днев ни ка пе-
сни ки њи ног“.

На по чет ку школ ске 1973/1974. ђа ци ма пр ва ци ма упу ћу  је по ру ку:

„Са по ве ре њем и ра до шћу отво ри те вра та шко ле као што се отва ра ле па 
но ва књи га. Све што же ли те са зна ти, у шко ли ће вас на у  чи ти. У њој ће 
вам ис при ча ти ве ли ку при чу о жи во ту и све ту око вас. Отво ри ће пред 
ва ма ков че жић зна ња. Не мој те крај ње га про ћи не узев ши дра го ка ме ње 
ко је вам ну ди.“

А сти  же чак и у Ис тру – на Ча кав ском са бо ру го во ри о Ми ро сла ву Кр ле-
жи, по во дом ње го ве 80. го ди шњи це, а у име Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

Удру же ње књи жев ни ка Ср би је тра жи од ње да од го во ри на ан ке ту о удру-
жи ва њу пи са ца, о ан га жо ва њу... Од го ва ра:
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„У по след њих не ко ли ко го ди на би  ло је ви ше раз дру жи ва ња не го удру-
жи ва ња. Ми слим да сад тре ба нај ве ћу па жњу обра ти ти на удру жи ва ње 
књи жев ни ка ра зних ре пу бли ка. Мо гли би се удру жи ва ти драм ски пи-
сци свих на ших зе ма  ља, или ро ма но пи сци, при по ве да чи, пе сни ци... 
Ме ни је од у век би ло ја сно ко ли ки ути цај књи жев ник вр ши на дру штво 
и ни сам сма тра  ла да је сра мо та ан га жо ва ти се за до бро сво га на ро да... 
У пи сца на род тре ба да гле да са по ве ре њем, а пи сац то мо же из во је ва ти 
са мо сво јим де лом...“

Ме ша Се ли мо вић у свој днев ник бе ле жи:

„До вр шив ши свој но ви ро ман (Остр во), о ту зи ста ре ња, по но во сам 
про чи тао збир ку пје са ма Де сан ке Мак си мо вић Не мам ви ше вре ме на. 
И по но во сам се увје рио ко ли ко је ова на ша по пу лар на по е те са с го ди-
на ма до би ла на зре ло сти и ду бо кој са др жај но сти, не из гу бив ши ни шта 
од свје жи не, о че му бје ло да но свје до че дви је пје сме, на по чет ку и на 
кра ју збир ке (’Про лећ на пе сма’ и ’Зе мља’, обје из 1923), ко је су нај бо љи 
до каз ко ли ко је пје снич ко дје ло Де сан ке Мак си мо вић цје ло ви то и је-
дин стве но. Не мам ви ше вре ме на збир ка је ду бо ке ту ге и сми ре не ме ди-
та ци је, те ста мент осје ћа ња и до бро те у су сре ту с про ла зно шћу сви је-
та... Ову по е зи ју тре ба чи та ти као треб ник, из у  ча  ва ти као му дрост, 
до жи вља ва ти као ље по ту. С осје ћа њем ду бо ке га ну то сти.“

У мар ту 1974. Ли зи Ма рић пи ше из Вр њач ке Ба ње: „...Нас три се стре Че хо ва 
још не де љу да на ће мо би ти ов де... Во ле те Де сан ка, Ма ра, Зо ра“.

У је сен 1974. за јед но са Гу ста вом Кр кле цом и Ма те јом Бо ром пу ту  је у Ма-
ђар ску – у бу дим пе штан ском клу бу умет ни ка „Fes zek“ уче ству  је на књи жев ној 
ве че ри. Том при  ли ком је дан од нај ве ћих са вре ме них ма ђар ских ком по зи то ра 
Ти хо мир Ву ји чић, ина че син ста рог про те Ву ји чи ћа из Пе ште, пр ви пут је из вео 
ви ше сво јих ком по зи ци ја на тек сто ве Де сан ке Мак си мо вић и Гу ста ва Кр кле-
ца. Њих дво је су по се ти ли и ма ђар ски део Ба ра ње, где су чи та  ли сво је сти  хо ве.

Већ по чет ком но вем бра до пу то ва  ла је у Па риз.
Ја вља се Иви Ан дри ћу раз глед ни цом, из Ла тин ског квар та: „По здра вља вас, 

окру же на пе сни ци ма ко ји жи ве ов де и ко ји вас као и ја во ле...“
Сти гла је и у Швај цар ску, у Ци рих, код ро ђа ка.
И опет ин спи ра ци ју на ла зи у про шло сти сво га на ро да.
У Са вре ме ни ку па жњу јав но сти 1974. скре ћу ње ни но ви сти  хо ви из ци клу са 

Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка. Та ко ће на зва ти и сво ју бу ду ћу књи гу пе са ма. 
Са вре  ме ник ће по све ти ти низ при  ло га Де сан  ки Мак си  мо вић: о ње ном де лу 
пи шу Ве ли бор Гли го рић, Дра ган М. Је ре мић, Иван Шоп, Алек сан дар Пе јо вић 
и Ни ко ла Ми ло ше вић. Овај по то њи на по чет ку сво га есе ја ка же:

„У ста рим вре ме ни ма био је оби чај да се на ис так  ну  тим де ло ви ма јав-
них згра да – нај че шће хра мо ви ма – уре же ка ква му дра реч. Зна мо, ре-
ци мо, да је на дел фиј ском про ро чи шту пи са  ло оно по зна то: ’Упо знај 
са мог се бе’. По не кад, опет, јав не гра ђе ви не кра сио би стих не ког пе-
сни ка, ко ји је ужи вао оп ште ува же ње сво јих су гра ђа на.
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Ка да би и да нас од не куд био на сна зи оби чај о ко ме је реч и ка да би 
ме пи та  ли шта би, по мом ми шље њу, тре ба  ло уре за ти у зи до ве ка квог 
мо дер ног зда ња, мој из бор пао би на два сти  ха Де сан ке Мак си мо вић 
из ње не збир ке Не мам ви ше вре ме на. Ти сти  хо ви на  ла зе се у по ме ну тој 
књи зи под бро јем 7, а ова ко гла се:

Зе мља је смо,
оста ло су све при ви ди.

...’Зе мља је смо’ има не чег што се не да све сти на пу ку функ ци ју на-
ших при ват них, пси  хич ких тен ден ци ја...“

Пи та је уред ник По ли ти ке Дра го слав Ада мо вић Зи ра: ко је на вас пре суд но 
ути цао и за што?

„Ути цај не по зна тих лич но сти био је на ме не сна жни ји од ути ца ја чу ве-
них љу ди... Ако је не ко га об ли ко вао Маркс, не ко га Бо длер, не ко га Ма-
ја ков ски, не ко га Му  ха мед или До сто јев ски, ме не су по ред књи га, нај-
бли жих ми љу ди, об ли ко ва  ли се ља ци, ла тент ни пе сни ци ко ји ма кип ти 
Под ри ње... Мој пе снич ки бу  квар би  ла је сва ка ко Ан то ло ги ја Бог да на 
По по ви ћа...“

И он да јед  на не при јат ност: Ра де Кон стан ти но вић у Тре ћем про гра му Ра-
дио Бе о гра да об ја вљу  је есеј, у окви ру ци клу са Би ће и је зик, у ко ме ана  ли зи ра 
срп ске пе сни ке ово га ве ка, под на сло вом „Де сан ка Мак си мо вић – из ме ђу на ив-
но сти и са ми ло сти“.

Тај текст оста је у кру  гу ин те лек ту а  ла ца за не се них Кон стан ти но ви ће вом 
реч ју. Јер, за ње но пе снич ко и уоп ште књи жев но де ло до де љу  ју јој но ва при зна-
ња. Нај пре Ву ко ву на гра ду, а по том и, по дру ги пут, Зма је ву на гра ду за нај бо љу 
књи гу по е зи је об ја вље ну у 1973. го ди ни, а за књи гу Не мам ви ше вре ме на. О ње-
ном де лу го во рио је Бо шко Пе тро вић, у име жи ри ја.

На ред не 1975. го ди не до би ће и Спе ци јал  ну Ву  ко ву на гра ду (пре ње са мо 
је Иво Ан дрић до био ово при зна ње).

По чет ком мар та од  ла зи у Вр њач ку Ба њу, са се стром Зо ром и ње ним му жем.

У Бе о гра ду је 13. мар та 1975. умро Иво Ан дрић – Де сан ка је члан од бо ра за 
са  хра ну на шег но бе лов ца.

Би ли су го ди на ма ком ши је – она је ста но ва ла у Ге не ра ла Жда но ва 16, а Ан-
дрић у Про ле тер ских бри га да 2. Сре та  ли су се че сто и у Фран цу ској 7, у Удру-
же њу и Са ве зу пи са ца, за јед но су чи та  ли на књи жев ним ве че ри ма по Бе о гра ду 
и по це лој зе мљи. А са мо пре не ку го ди ну, се ћа  ла се, си  ла зи  ли су за јед но низ 
сте пе ни ште у Фран цу ској 7 – она иде бр зо, ка ко је на ви кла, а Иво ће иза ње: 
„Де сан ка, мо лим Вас по ла ко. Ни сте сто но га па да мо же те сва ког да на по јед ну 
но гу да ло ми те. Мо ра мо са да и сво је по кре те при  ла го ди ти сво ме уз ра сту. Они 
не мо гу би ти ви ше оштри, ни на гли...“ А дру  гом при  ли ком, из не на да: „Ста ри-
ти се мо ра, али мо ра мо очу  ва ти ’фа са ду’...“ Ви де ла га је по след њи пут у бол  ни-
ци, де се так да на пре смр ти. Се ћа  ла се: „Би  ло је то све бол  но – ви де ти га та ко 
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из му  че ног, окру  же ног ра зним бо ца  ма, апа ра ти  ма. Ни је ме пре по знао. Ка  мо 
сре ће да га ни сам та квог ви де ла...“

У ма ју сти же у Па риз, а по том од  ла зи у Ни цу, на Азур ну оба  лу, на свет ски 
кон грес же на (за јед но са Ми ром Алеч ко вић).

И у сво јој 78. го ди ни пу  ту  је: од ва  жу  је се на лет пре ко Атлан ти ка – у Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ка на ду, где је на шим исе ље ни ци ма чи та  ла сво је 
сти  хо ве. По по врат ку са пу  та, пе сни ку Љу би во ју Ршу  мо ви ћу, за ре ви ју Ду га, 
ис по ве да се:

„Да ти ка жем за што сам ја згод на за пу то ва ње?... На мо ру ми ни је му ка, 
у чам цу ми ни је му  ка, на ави о ну, у ла ђи, на во лов ским ко ли ма ми ни је 
му ка... Све под но сим, и то је ве ли ка сре ћа... Два де сет три да на сам про-
ве ла на пу ту, об и шла сам мно го ме ста... И сву да сам го во ри ла о ле по ти 
и сло же но сти на шег је зи ка... Го во ри ла сам о Ву ку Ка ра џи ћу, о на род ној 
по е зи ји и ње ној сла ви, он да сам го во ри  ла о фе но ме ну об да ре но сти за 
по е зи ју... А сад ћу се по хва ли ти – би ла сам у би бли о те ци у Ва шинг то ну, 
и по тра жи  ла сам ка та  ло ге да ви дим има ли на ших књи га... И је дан го-
спо дин Аме ри ка нац ми је про на шао под ’М’ Мак си мо вић – 49 на сло ва. 
Не ма ју са мо оних књи га мо јих где је са ру ско га пре во ђе но на јер мен-
ски, гру зиј ски, и та ко... Па, би ло ми је ми ло, не ма шта!“

Об ја вљу  је 1976. Пе сме из Нор ве шке (Про све та), књи гу ро до љу би вих сти  хо-
ва са илу стра ци ја ма сли ка ра Бо же Про да но ви ћа. Пе сник и из да вач на по ми њу 
да ову књи гу об ја вљу  ју по во дом от кри ва ња спо ме ни ка у Ослу из ги ну лим ју го-
сло вен ским ин тер нир ци ма по не мач ким ло го ри ма у Нор ве шкој у Дру гом свет-
ском ра ту.

Но лит јој штам па збир ку Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка – књи гу о „кр ва-
вим бор ба ма ме ђу за ва ђе ним сло вен ским пле ме ни ма и бор би за на род ни је зик 
у бо го слу же њу“.

Ње не пе сме штам па Но лит на срп ском и шпан ском (дво је зич но) у из бо ру 
За гор ке Ли лић, ко ја их је за јед но са На дом Са  лас Бо жић и пре ве ла.

Члан је Од бо ра за про сла ву 150 го ди на од осни ва ња Ма ти це срп ске.
Пу ту  је, пи ше, спре ма но ве књи ге. По во дом смр ти Гу ста ва Кр кле ца, кра јем 

ок то бра 1977. (умро је у 79. го ди ни) из ја вљу  је да ју је ве о ма по тре сла вест о 
смр ти „пе сни ка ко ји је то ли ко во лео жи вот да ми се чи ни ло да је не у ни штив“.

Пу  них шест де це ни ја при сут на је у срп ској књи  жев но сти. Зо ран Га ври  ло-
вић, тим по во дом, у По ли ти ци пи ше:

„Од пр вих не ви них дрх ту  ре ња до сет ног збо ре ња о смр ти, пле те се та 
нит, ли ше на па те ти ке, јед но став на, сти ша но звуч на и му дра у свом са-
зна њу да лир ско пе сни штво вре ди он да кад по твр ђу  је пра ста ре те ме 
по сто ја ња, а кад из те пра ста ро сти из ву  че нов сми сао, до да по не ку но ву 
ме ло ди ју и оства ри но ви об лик оно га што веч но по сто ји. Ми слим да је 
ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић, у свом кру  гу, и у сво јој са мо ћи, и због 
то га јед на од ве ли ких ле по та и ра до сти на ше књи жев но сти.“
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Пи та ју је из ре дак ци је за гре бач ке ре ви је за умет ност Око, уочи 80. ро ђен-
да на, бо ји ли се че га:

„Стре пим пред не по зна тим. Смрт нам је не по зна та. Од ње се пла шим, 
упра во жао ми је оти ћи са све та сун цем и ме се чи ном оба сја ног. Од за-
се да у жи во ту, у пла ни ни, у шу ми, у ра ду, од умо ра, бо ле сти, на пре за ња 
не бо јим се...“

Пи ше сво је пе сме и пре во ди ту ђе. Ра ди, а не ума ра се, ве ли.
„До ђи те од мах, ка сни је не мам вре ме на“ – ка же Гор да ни Сте ва но вић, но ви-

нар ки Бор бе, и до да је:

„Бе о град во лим, ми ло ми је увек кад угле дам ле пу, но ву ку ћу, парк у ко ме 
не ма тра  го ва ко је ми оста  вља  мо; ра  до ва  ла сам се слав ној ’Га зе ли’, 
спорт ском цен тру на Ду  на ву. По Бе о гра ду хо дам свр ша ва ју ћи нео п-
ход не днев не по сло ве, а по Ади ше там, ту ми је, у бли зи ни. Ипак, ја за 
шет њу не мам од ре ђе но вре ме, та ко и мој жи вот те че. Спа јам ко ри сно и 
при јат но... Имам пу но при ја те ља, ра зних вр ста, по чев од школ ских дру-
го ва, књи  жев ни ка, па до нај скром ни јих би ћа ко ја ме сво јом не во љом 
ве жу за се бе. Ју  че сам до би  ла пи смо од осу ђе ни ка. Ша  љу ми пе сме и 
мо ле да их про чи там. По гле да ћу их, за и ста. И ме ђу не му штим би ћи ма 
имам при ја те ља, бар се ја пре ма њи ма при ја тељ ски осе ћам. Зми је ме до-
сад ни су ује да ле, ма да су мно ге по ред ме не про ла зи ле. Зло не чу ло...“

И има јед ну нео ства ре ну же љу – да ви ди Си бир.
На јав ним ма ни фе ста ци ја ма углав ном је пра ти ње на дав на шња уче ни ца – 

пе сни ки ња Ми ра Алеч ко вић.
Сти гла је, уме сто у Си бир, у Аустра  ли ју.
Од 25. фе бру а ра до 4. мар та 1978. би  ла је на Фе сти ва  лу умет но сти у глав-

ном гра  ду Ју  жне Аустра  ли је Аде ла и ди. Пу  то ва  ла је за јед  но са пре во ди о цем 
Алек сан дром Са шом Пе тро ви ћем, Го ра ном Ба би ћем и То мом Мо ми ров ским.

У ма ју је на пу ни ла 80 го ди на.
Пред сед  ник Ре пу бли ке од  ли ко вао ју је ор де ном Ју  го сло вен ске зве зде са 

лен том за из ван ред на ли те рар на де ла ко ји ма је обо га ти  ла на шу књи жев ност и 
кул ту  ру.

Кра јем ок то бра 1980. пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић сти гла је у Аме ри ку – 
нај пре у Њу  јорк, па по том у Ва шинг тон, а 31. ок то бра чи та  ла је сво је пе сме 

пред пре пу  ном дво ра ном Уни вер зи те та у Пит сбур гу, ве ли ком ин ду стриј ском 
гра ду у ко јем жи ви ве ли ки број на ших исе ље ни ка и Аме ри ка на ца ју  го сло вен-
ског по ре кла. Увод но пре да ва ње о ње ној по е зи ји одр жао је проф. др Џорџ Лу-
кић. По том је от пу  то ва  ла у Фи  ла  дел фи ју где је на На ци о нал  ној кон вен ци ји 
Аме рич ке асо ци ја ци је за уна пре ђе ње сла ви стич ких сту ди ја одр жан скуп у ње ну 
част. Об и шла је још Чи ка го и Мил  во ки – на пу ту је про ве ла две не де ље.

Био је то њен дру ги бо ра вак у Се вер ној Аме ри ци – ра ни је је би ла у Ка на ди 
као гост на ших исе ље ни ка, сти гла је у Пит сбург, Њу  јорк и Ва шинг тон, а са да 
ве ли: „Где год до ђем, има Ју го сло ве на...“
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Ње ни Ва љев ци по кре ну ли су из да вач ку де лат ност – пред у зе ће „Ми лић Ра-
кић“ – а пр ва књи га у би бли о те ци „Ру ком пи са но“ би ла је Де сан ки на – из бор пе-
са ма. Са ма пе сни ки ња ис пи са ла је пет на е стак сво јих пе са ма, а на по чет ку на по-
ме ну ла: „Да нас су ми ове пе сме нај бли же. Мо жда су тра не бих исте иза бра ла.“

Опет у ок то бру, али 1981. го ди не, пу  ту  је – у Ру си ју. У Мо скви јој је при ре-
ђе но ве ли ко књи жев но ве че, а са њом су уче ство ва  ле и чу ве не со вјет ске пе сни-
ки ње Бе ла Ах  ма ду ли на и Мар га ри та Али гер.

Од  ла зи на Зма је ве деч је игре у Но ви Сад, па на Ши бен ски фе сти вал де те та, 
он да на деч ји фе сти вал „Ку  рир чек“ у Ма ри бор... Али сти же и на Стру шке ве че-
ри по е зи је и на Ок то бар ске су сре те пи са ца у Бе о гра ду...

На пи та ње уред ни ка Ра дио Бе о гра да Ми ло ша Јев ти ћа: шта се све на ла зи у 
јед ном ње ном обич ном да ну – од го ва ра:

„Сва шта има у мо ме да ну, ја ни по скло но сти ни по суд би ни ни сам ка-
би нет ски пи сац. Ма да ми ни кад ни је до ста са мо ће и ти ши не, не бе жим 
од љу ди, а ни они од ме не. За тим, ни као жен ско би ће не мо гу се за тво-
ри ти у со бу па са мо пи са ти, мо рам и не ке по сло ве у ку ћи вр ши ти. Има 
ме ђу њи ма и не ких ко је во лим... И ја во лим да идем на трг где се ља ци 
до но се по вр ће и во ће. Ни је ми мр ско ни сми шља ти ка ко ћу ку ћу на ме-
сти ти и го сте до че ка ти.

Дан ми је пун и те ле фон ских раз го во ра, што ме оме та и у ра ду и у од-
мо ру. Пун ми је и пре гле да ња по ште и стра ха ка ко ћу ис пли ва ти из пи са ма 
ко ја ме оба си па ју. Вре ме ми од у зи ма ју и по се те ко је ни сам оче ки ва ла, као 
и не ке дру штве не оба ве зе. Ипак се би обез бе дим сат-два хо да ња по гра-
ду или из ван ње га. По не ки пут угра бим и тре ну так слу жбе са мој се би...“

Овај раз го вор за вр шен је Де сан ки ним из бо ром пе сме ко ју тог тре нут ка 
во ли – ода бра ла је – „Ми  хољ ско ле то“, пе сму на ста лу у је сен 1976:

Имам раз ло га да се бу дим ра но,
Ми  хољ ског ле та ра дост ме че ка –
на уз гла вљу за ти чем кроз про зор уба че на
пи сма од сун ца
као пи сма од во ље на чо ве ка...

По чет ком но вем бра 1981. сти гла је опет у Мо скву – у ве ли кој дво ра ни Цен-
трал  ног до ма књи  жев ни ка одр жа но је ве че у ње ну част. Де сан ка Мак си мо вић 
је ве о ма по зна та со вјет ским чи та о ци ма – њу су пре во ди  ле Ана Ах  ма то ва, Бе ла 
Ах  ма ду ли на, Мар га ри та Али гер и дру ги. Про грам је во ди ла Мар га ри та Али гер, 
про чи тав ши сво је но ве сти  хо ве по све ће не на шој пе сни ки њи – „нај све тли јем 
чо ве ку у овом све ту“.

Осим Мо скве по се ти ла је и Укра ји ну и Ла вов. А ка да је кра јем 1981. у За гре-
бу умро Ми ро слав Кр ле жа, Де сан ка из ја вљу  је:

„Смрт дра гих нам љу ди, ве ли ких љу ди, за ко је нам се чи ни ло да ће веч но 
жи ве ти, да су нам обе ћа  ли да ће увек би ти с на ма, да се ни је дан та  лент 
не мо же од ње спа сти. Ка ко је Вој но вић јед ном ре као: ’Је дан по је дан 
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од  хо ду го спа ри.’ То ли ко мно го смо већ сво јих ве ли чи на у Ју го сла ви ји, 
и у ра ту и по сле ра та, из гу би  ли, и са да, ето, не ма мо ви ше ни Кр ле же... 
Сре та  ла сам се с њим, на при мер, ви ше пу  та у За гре бу, он да код књи-
жев ни ка Ра до ва на Зо го ви ћа, где сам има  ла при  ли ку да га упо знам и 
као чо ве ка. Ду го ћу пам ти ти ње го ве див не ша  ле ка ко је го во рио на ра-
чун Бе ле и ме не, ка да се не што не би сла гао са на ма. ’Е, ви, дви је Срп-
ки њи це!’... Би ва  ла сам са њим и на пу то ва њи ма књи жев ни ка у дру ге зе-
мље, ка ко се то чи ни  ло по сле ра та. Јед ном сам, се ћам се, са Кр ле жом 
би ла у Бу дим пе шти. Не ки су се спре ма ли да иду у му зеј, па сам и ја ми-
сли  ла да тре ба да по ђем, а Кр ле жа ми је ре као: ’Оста ви те му зеј, бо ље 
нам је да хо да мо по сун цу и сви је тлу’...“

Пра вич на и пра вед  на – при  хва та се ду  жно сти чла на Од бо ра за за шти ту 
умет нич ке сло бо де при Удру  же њу књи  жев ни ка Ср би је (за јед  но са Сте ва ном 
Ра ич ко ви ћем, Пре дра гом Па  ла ве стром, Бо ри сла вом Ми  хај ло ви ћем Ми  хи зом, 
Ми ло ва ном Да ној ли ћем, Би  ља ном Јо ва но вић и Ра шом Ли ва дом). Из ме ђу оста-
лог, све сно се за ла же за осло бо ђе ње од суд ске од го вор но сти пе сни ка Гој ка Ђо га 
за књи гу сти  хо ва Ву не на вре ме на, ко ја је суд ски за бра ње на, а пи сац осу ђен.

Ша  ље књи ге но во о тво ре ној би бли о те ци у се лу Си ро гој ну, на Зла ти бо ру. 
И по ру  чу  је им:

„Би бли о те ци у Си ро гој ну, са же љом да пле ти  ље из Си ро гој на, чу  ве не 
у Ју  го сла ви ји, за во ле чи та ње. Мо жда ће их и ове мо је пе сме под ста ћи 
да ство ре но ве, ма  што ви те ша ре на сво јим руч ним ра  до ви  ма, па да, 
удру жив сво је уме ње, по ђе мо да  ље у свет...“

По зи ва ју је Зла ти бор ци да им до ђе у го сте, а она им опет пи ше:

„Жао ми је што не мо гу до ћи на ва шу ле пу, кул тур ну про сла ву, јер већ 
де се так да на имам ви ру сни грип у гр лу.

Срећ на сам што је и Си ро гој но сте кло ри зни цу књи га, што је кроз 
њу отво ри  ло про зор у свет умет но сти, на у  ке, у жи вот дру  гих на ро да, 
дру гих кон ти не на та. Же лим од свег ср ца да се ва ша ри зни ца бо га ти, а 
још ви ше да сва ка књи га има бар по де се так чи та  ла ца, да Би бли о те ка 
по ста не сте ци ште мла дих љу ди, де це – свих жед них ле по те, на у  ке, по-
знан ства са це лим све том.

На пре до ва  ли и про сла ви ли се у љу ба ви пре ма књи зи, ва ша...“

Све ча ност је би  ла у сеп тем бру, а по чет ком но вем бра 1982. от пу  то ва  ла је у 
При шти ну – на пе снич ки су срет „Ла зар Вуч ко вић“, где је чи та  ла сво је сти  хо ве.

По се ти  ла је, том при  ли ком, и ма на стир Сту де ни цу. Пе тог де цем бра у На-
род ном по зо ри шту у Бе о гра ду одр жан је ма ти не по све ћен Де сан ки Мак си мо-
вић. О ње ном де лу го во рио је књи жев ни кри ти чар Ми о драг Ју ри ше вић, а по том 
су ње не сти  хо ве ка зи ва  ли драм ски умет ни ци Ксе ни ја Јо ва но вић, Ми ра Бо бић, 
Со ња Ја у ко вић, Дра га на Ва ра гић, Бра ни слав Је ри нић, Пе тар Ба ни ће вић, Па вле 
Мин чић, Пре драг Еј дус и дру ги, све у ре жи ји Бо ре Гли го ро ви ћа. Пе сни ки ња је 
про чи та  ла сво ју пе сму „Сло во о љу ба ви“:
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Ако се во ли те љу ба вљу
ко ја бу  ја у са мо ћи, од раз да  љи не,
ко ја је ви ше од сна не го од све сти,
и по ра стан ку дрх та ће те од ми ли не,
мог не те ли се још ика да сре сти...

Ула зи у осам де сет пе ту го ди ну жи во та, ве дра и чи  ла још увек. Об ја ви ће те 
го ди не три но ве књи ге: Сло во о љу ба ви (Срп ска књи  жев на за дру  га), Ме ђа-

ши („Ве се лин Ма сле ша“, Са ра је во) и Не оста вљај ме ни кад са  му (Ва јат, Бе о-
град). Књи га ње не по е зи је иза ћи ће и на не мач ком је зи ку у Ис точ ном Бер ли ну, 
са пред го во ром про фе со ра уни вер зи те та Ман фре да Ја ни  хе на (97 пе са ма).

Не на ја вље но, 28. мар та 1983. у Фран цу ској 7 одр жа но је „Про тест но ве че 
по во дом од  ла ска Гој ка Ђо га у за твор“ због књи ге пе са ма Ву не на вре ме на. Од 19 
до 21 час сво је пе сме и про зу чи та  ло је ви ше од 40 пи са ца, а ме ђу њи ма и Де сан-
ка Мак си мо вић и До бри ца Ћо сић. При сут ни пи сци пот пи са  ли су и пе ти ци ју 
ко ју су упу  ти  ли нај ви шим др жав ним вла сти ма. Ђо го је упра во то га да на оти-
шао на из др жа ва ње јед но го ди шње ро би је.

До би  ла је Го ра но ву на гра ду-пла ке ту, и тим по во дом бо ра ви ла је у За гре бу, 
где је у Сту дент ском цен тру одр жа но при год но књи жев но ве че.

У све ча ној пр во мај ској По ли ти ци пи ше о сли кар ки Ли зи Ма рић Кри  жа-
нић, сво јој при ја те љи ци из мла до сти, ко ју је пре го ди ну да на ис пра ти ла на веч ни 
по чи нак на Но во гро бље:

„Ско ро не при мет но, ла га но, као кад бо је бле де, из гу би  ла се. Са мо нај-
бли  жи јој, брат и сна  ха, ви де ли су по след њи пла мен ње не све сти. На 
не бу на шег сли кар ства, ме ђу  тим, по ја ви  ла се она на јед ном, као ду  гин 
лук са свих се дам бо ја и њи  хо вих оре о ла над ње ним род ним Ко сје ри-
ћем... Не ки до бри, на кло њен ми слу  чај до нео је да јед  ну го ди ну да на 
про ве дем са Ли зом за јед  но у Па ри зу (1924–1925) где је она као сту-
дент фран цу ског је зи ка на Бе о град ском уни  вер зи те ту уса  вр ша ва  ла 
зна ње то га је зи ка. У исто вре ме у Па ри зу је био и Пјер Кри жа нић, њен 
бу ду ћи муж, а та да још са мо удва рач. Ста но ва  ле смо код исте га зда ри-
це и из ла зи ле за јед но у шет ње, по зо ри ште, пре да ва ња или из ле те. Нај-
ве ћи део вре ме на про во дио се ипак по га  ле ри ја ма сли ка, из ло жба ма и 
Лу  вру. Ли за је у то до ба по ха ђа  ла и Ви со ку шко лу ле пих умет но сти... 
Са овом ви со ко об да ре ном сли кар ком би ло је ле по дру жи ти се.“

Углед ни со вјет ски лист Ли те ра тур на ја га зе та оп шир но пи ше о на шој пе-
сни ки њи ис ти чу ћи да је „вре ме њен нео по зи ви ју  нак“ и да је реч о пе сни ки њи 
ко ја има „за ди вљу  ју ћи сли ко ви ти је зик“. Лист је об ја вио ви ше ње них пе са ма.

На ше но ви не, пак, пи шу о њој као о „пе сни ку са ду шом ви те за“. На ок то бар-
ском су сре ту пи са ца за па же на је ње на реч – јед но став на и му дра. Већ су тра дан 
от пу то ва  ла је у Алек си нац, да чи та сво је пе сме ру да ри ма. Спре ма се и на пут у 
Ки ну, где је одав но зо ву. Јед на је од тро је го вор ни ка (по ред Ду ша на Ра до ви ћа и 
Ва се Ми  лин че ви ћа) на све ча ној ака де ми ји у ве ли кој дво ра ни Ко лар че вог уни-
вер зи те та „У спо мен Зма ју“, а по во дом 150. го ди шњи це ро ђе ња Јо ва на Јо ва но ви ћа.
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На књи жев но-је зич кој три би ни „Пе тар Ко чић“ у Бе о гра ду др Дра ги ша Ви-
то ше вић, књи жев ни кри ти чар и исто ри чар, по себ но је го во рио о Де сан ки ном 
је зи ку, ко ји је из у зет но бо гат и сли ко вит:

„Гру  па на уч ни ка под ру  ко вод ством проф. Ђор ђа Ко сти ћа, у Ин сти ту-
ту за екс пе ри мен тал  ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра, ис тра жи ва  ла је 
уче ста  лост ре чи у збир ци Де сан ки ној Ми рис зе мље. Ево ре чи за ко је је 
утвр ђе но да су нај че шће: Пр ва је – ја, на рав но у ви ше об ли ка: ме не, са 
мном итд., што по ка зу  је су бјек тив ност, пе сник по ла зи од се бе – то је 
оно нај при род ни је. За тим до ла зе ре чи: ср це, ру ка, сун це, пе сма, зе мља, 
цвет, мо ћи, ви де ти, ре ћи, зна ти, жи ве ти, пти ца, чо век, шу ма, гра на, не бо, 
очи, сан, свет, ноћ, ду ша, млад, тра ва, во ле ти, де вој ка, ме сец, па сти, зве-
зде... Ако ове ре чи по ку ша ва мо да рас по ре ди мо у не ку гру пу, ви де ће мо 
да се јед не ти чу чо ве ка: то су ру  ке, очи, ср це. А дру  ге су све из при ро-
де. Зна чи: чо век – при ро да. Оно што је бит но код свих ових ре чи то је 
спон та  но спа ја  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 по ме ну тих ре чи у пе сми ’За зе мљу ку да 
вој ска про ђе’ по ја вљу ју се, укло пље не на је дан ви со ко пе снич ки на чин: 
зе мља, гра не, чо век и ру ка:

Зе мља као род на гра на
во ли да јој чо век
спу сти ру ку на ра ме.

Де сан ка се др жи оне злат не на род не осно ве...“

Удру же ње књи жев ни ка Ср би је пред  ло жи  ло је Де сан ку Мак си мо вић, у фе-
бру а ру 1984. го ди не, за Но бе ло ву на гра ду – не сум њи во „нај и стак ну ти ју срп ску 
и ју  го сло вен ску пе сни ки њу, во ље ну и чи та ну на свим сло вен ским, а и дру  гим 
европ ским и свет ским је зи ци ма“.

Се ћа се у НИН-у:

„Јед ном кад је у Ју  го сла ви ји би  ло те шко по ли тич ко ста ње, пи та  ла сам 
Ан дри ћа: ’Шта да ра ди мо, хо ће мо ли мо ћи ис пли ва ти?’ А он ми је ре-
као: ’Зна те, Де сан ка, ис при ча ћу вам јед ну анег до ту, не ка вам она бу де 
од  го вор. Раз го ва ра  ла су два при ја те ља Ита  ли ја  на. Пр ви би упи тао: 
шта да ра ди мо, ви диш ка кве су те шке кри зе у Ита  ли ји? Онај дру  ги је 
од го во рио: не ка о то ме бри не Вик тор Ема ну ел...“

И још јед  на смрт дра  гог чо ве ка и пи сца, Де сан  ки  ног ком  ши  је са пе тог 
спра та у Ули ци мар ша  ла Ти та. Бран ко Ћо пић, по пу лар ни пи сац, ба цио се са 
сав ског мо ста у мар ту ме се цу. При се ћа  ла се су сре та по след њих го ди на – јед-
ном при  ли ком јој је ре зиг ни ра но ка зао: „Де со, не вре ди ви ше жи ве ти кад не 
мо гу да се кон цен три шем и пи шем. Ни је мо је са мо да је дем...“

Но ви на ма је да  ла из ја ву: „Ово не мо гу да за ми слим да не ма ви ше мо га до-
брог су се да с ко јим сам се сва ко ју  тро на сте пе ни ца ма у на шој ули ци ви ђа  ла, 
с ко јим сам го то во по ло ви ну на ше зе мље про пу то ва  ла иду ћи по шко ла ма...“
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Бран ку Ћо пи ћу ће по све ти ти и пе сму:

Су тра ће мо у шко ле.
Ка ко се по ја ви ти код ђа ка
без њи  хо во га во ље ног Бран ка?

Ка ко без Бран ка у шко ле?
Де ца ње га још че ка ју, во ле,
зар сме мо без ње га та ко?

Ка ко ће мо до де це ма ле?
Она во ле ње го ве ша  ле,
она јо ште за њим жа  ле.

Ка ко ће мо пред де тињ ство?
Не сме мо за ме ни ти Бран ка,
сви да се ску пи мо ли стом.

Пи та ће нас рас ту же ни ма ли
ка ко ни смо са чу ва ти зна  ли
њи  хо вог љу бим ца.

Ка ко ће мо без Бран ка,
без ње го ве ту ге и ша  ле,
пред де чи ја ли ца?

Пе сник Јо сиф Брод ски по ру  чу  је: до ћи ће у Бе о град, си гур но, та мо су пе-
сни ци ко је во ли и ко је је пре во дио: Де сан ка Мак си мо вић и Вас ко По па.

Кра јем апри  ла 1984. до пу  то ва  ла је у Лон дон, на по зив Ан гло-ју  го сло вен-
ског дру  штва и Клу ба Ју  го сло ве на. По се ти  ла је Уни вер зи тет у Лон до ну, по-
том Окс форд.

Из Лон до на је от пу то ва  ла у Швед ску – у Сток  хол  му је чи та  ла сво је пе сме.
Ка да се вра ти  ла са пу  то ва ња са че ка  ла ју је јед на ле па вест: Удру же ње књи-

жев ни ка Ср би је до де ли ло јој је јед но гла сно на гра ду за жи вот но де ло.
Он да из не на да – по вре ди  ла је кук. Пре не та је у Кли нич ки цен тар, где је 

22. ју на 1984. опе ри са на.
У окви ру кул тур не ма ни фе ста ци је „Мо стар ско ље то“ пр ва ки ња Дра ме На-

род ног по зо ри шта из Бе о гра да Ксе ни ја Јо ва но вић из ве ла је у Мо ста ру ре ци тал 
сти хо ва Де сан ке Мак си мо вић „Не мам ви ше вре ме на“ у ре жи ји Ви де Ог ње но вић.

У Тур ској, у Из ми ру, у ме сеч ном књи  жев ном ча со пи су De net (Раз до бље) 
об ја вље но је пет пе са  ма Де сан ке Мак си  мо вић у пре во ду Не џа ти ја Зе ке ри је. 
Из да вач ка ку ћа Адам из Ис тан бу ла при пре ма за об ја вљи ва ње из бор из ње не 
по е зи је. Мо сков ска Прав да пи ше да је у „ње ним сти  хо ви ма ду  ша на ро да“, об ја-
вљу  ју ћи исто вре ме но раз го вор са пе сни ки њом и пре гршт ње них сти  хо ва.

Та го ди на до не ла јој је још јед  но ве ли ко при зна ње: по сле ви ше ча сов ног 
над гла са ва ња по чет ком сеп тем бра 1984. Де сан ка Мак си мо вић је до би  ла Ње-
го ше ву на гра ду (у кон ку  рен ци ји су би  ли Да ни  ло Киш, Слав ко Ја нев ски, Ра до-
мир Кон стан ти но вић и Ду шан Ко стић). Она је пр ва же на до бит ник Ње го ше ве 



49

________    Животопис Десанке Максимовић   ________

на гра де – ра ни ји до бит ни ци су Ми  ха и ло Ла  лић, Ми ро слав Кр ле жа, Ме ша Се-
ли мо вић, Бран ко Ћо пић, Бла же Ко не ски, Оскар Да ви чо, Јо сип Вид мар. Вест ју 
је за те кла у бол ни ци, у За во ду за ре ха би ли та ци ју у Со ко бањ ској ули ци. „Бит ка“ 
се, у ства ри, во ди  ла из ме ђу Ки ша и ње – а у жи ри ју су би  ли Ра до ња Ве шо вић, 
Ја нош Ба њаи, Ва со Ми  лин че вић, Ра до ји ца Бо шко вић, Ја нез Ро тар, Но во Ву ко-
вић, Рат ко Ђу  ро вић, Мар ко Шпа ди јер, Че до Ву  ко вић, Ми  ли вој Со лар, Ка сим 
Про хић, Алек сан дар Спа сов и Ха сан Ме ку ли. За њу је гла са  ло се дам чла но ва 
жи ри ја, а за Ки ша шест.

Ок то бар ски су срет пи са ца у Бе о гра ду, из ме ђу оста  лог, био је по све ћен и 
ње ном де лу – а го во ри ли су Зо ран Га ври ло вић, Дра ган М. Је ре мић, Ми ра Алеч-
ко вић, Изет Са рај лић, Ни ко ла Ко ље вић, Не џа ти Зе ке ри ја, Па вле Зо рић, Ман-
фред Ја ни  хен, Мир ко Ма га ра ше вић и Ми ло рад Бле чић. Са рај лић је у на дах ну-
том го во ру, из ме ђу оста  лог, ка зао: „Де сан ка, сра мо та је – ми на овом све ча ном 
ску пу го во ри мо о Ва ма, а Ви, ко ји сте бо ра ви ли у сва ком се лу ове зе мље, на шли 
сте баш са да да ле жи те у бол ни ци! Из ла зи те из ње!“

Пе сни ки ња је пи сци ма упу ти ла по ру ку:

„До ма ћин ку ће на здра вља го сти ма на дан сво га кр сног име на.
Се ло сла ви кад ша  ље си но ве на вој ску.
Пе сник пи ше по сла ни це о ве ли ким пра зни ци ма КЊИ ГЕ ка да се 

сла ве ду  хов не вред но сти.
Књи ге има ју свој жи вот. Оне су све до чан ство вре ме на, али чи ни 

ми се да су и ви ше од то га. На ше вре ме је, си гур но, и па мет ни је и вред-
ни је у књи га ма не го у ствар но сти. Мо жда се мно ги од го во ри на  ла зе у 
књи га ма ко је ни смо ни сти гли да про чи та мо.

Ис ку ство ми го во ри да чо век чи та у мла  до сти и у ста ро сти, или 
кад је бо ле стан – као што сам ја са да.

По здра вљам све књи го љуп це и стра сне чи та че.“

Опо ра вља се у Ига лу од пре ло ма ку ка. Пе сме из Нор ве шке, по чет ком 1985. го-
ди не, из ла зе у Аустра  ли ји дво је зич но – на ен гле ском и срп ском је зи ку, у 

из да њу ку ће Ле рос прес из Кан бе ре и бе о град ске Про све те.
Де ле га ти  ма IX кон гре са Са ве за књи  жев ни ка Ју  го сла ви је, ко ји се кра јем 

апри ла одр жа ва у Но вом Са ду, упу ти ла је по ру ку:

„Не ка вам је сре ћан рад, са бра ћо, књи  жев ни ци, Ју  жни Сло ве ни, или 
Ју го сло ве ни, ка ко су нас јед ном дав но на зва ли Гај, Ње гош, Вук, Ма жу-
ра нић, Ра ди че вић и још не ки зна ме ни ти на ши пре ци.

Жа  лим што да нас ни сам са ва ма, друк чи је је кад се љу ди гле да ју у 
очи кад раз го ва ра ју, кад се јед ни на дру ге осмех ну, али у по след ње вре ме 
све не што ре ђе мо гу да се на ђем ме ђу ва ма.

...Пр ва мо ја же ља је, дра ги дру го ви, да се сло жи те, да се не сва ђа те... 
Остај те ми сло жни и ве се ли!“

Ре ха би  ли та ци о ни цен тар „Др Си мо Ми  ло ше вић“ у Ига  лу по се ти  ла је де-
ле 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 кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка и зна ме ни то сти Бран ко ви не, па и 
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про сто ри ја шко ле у ко јој је она учи  ла, а ко ја ће би ти му зеј ски про стор по све-
ћен ње ном жи во ту и де лу. Обе ћа  ла је по моћ да се тај про стор уре ди – сво је и 
ту ђе књи ге, фо то гра фи је са пу то ва ња, пи сма („ко ја мо ја род би на, ка да ме не не 
бу де би ло, не ће мо ћи од ту ге отво ри ти...“).

Пред до де лу Ње го ше ве на гра де (са за ка шње њем, због бо ле сти) пе сни ки ња 
у ти то град ској ре ви ји Ов дје ка же:

„Ме ни је, зби ља као и Ње го шу, ми ло што ми пе сме на род во ли и раз у ме. 
Ме ни не би би ло до вољ но да сам бли ска са мо јед ној гру пи љу ди. Ја бих 
во ле ла да чи та  лац и из дру  ге не ке зе мље осе ти да сам ју  го сло вен ски 
пе сник, и то да сам пе сник Ср би је, да око мо јих пе са  ма леб ди оре ол 
мо је отаџ би не. Пра во је да пе сник вра ти сво ме на ро ду бар део оно га 
што му ду гу  је.“

Опо ра ви  ла се и 29. апри  ла 1985. сти гла је на Це ти ње где јој је у Вла ди ном 
до му уру  че на Ње го ше ва на гра да за књи гу по е зи је Сло во о љу ба ви. Ње но име 
упи са но је на зид Би  љар де злат ним сло ви ма, а пе сни ки ња је цео нов ча ни из нос 
на гра де (200.000 ди на ра) по кло ни ла би бли о те ка ма шко ла из око ли не Це ти ња, 
а сво ју бе се ду за  хвал но сти за вр ши ла је овим ре чи ма:

„Овај стуб где је за пи са но већ де се ти ну име на ју го сло вен ских књи жев-
ни ка та ко ђе је спо ме ник ко ји им Цр на Го ра по ди  же. Не ка се мно же 
људ ска де ла и не ка би овај стуб до ра стао до ви си на би блиј ских ку ла!“

Вра ти ла се по но во у Ига ло. Пи та је но ви нар ка Ба за ра Ду шка Јо ва нић о то ме 
ка ко се у ње но вре ме за ба вља ло:

„...Би  ло је шко ла игра ња, ба  ло ва у Офи цир ском до му, са да Сту дент-
ском кул тур ном цен тру. Са мо, ја сам би  ла спор ти ста, ди фо вац и игра-
ла сам је ди но да свом му  жу учи ним за до вољ ство ка да не где иза ђе мо. 
Ни је мо гао да за ми сли да јед на да ма не игра. Рус. Због ње га сам учи  ла 
и да ски јам. Код њих да ма мо ра да зна да кли за, ски ја, игра. То је ствар 
вас пи та ња. Ни смо ишли на пла ни не, не го у око ли ну Бе о гра да, па смо 
се та ко спу  шта  ли. Он ве ли ке спу сто ве, ја ма  ле. На кра ју бих, обич но, 
па  ла... Ле по је Мар га ре та Али гер ре кла: ’Би о гра фи ја пе сни ка је у ње-
го вим сти  хо ви ма.’ Ни ја ви ше ни сам си гур на ко ме сам мо је пе сме по-
све ти  ла. Нај ви  ше се са  ња оно не по љу бље но. Све дру  го је сму  ти, па 
про спи. Ма да, чо век не мо же да про ђе кроз жи вот, као пас кроз ро су. 
За ка чи га не што!...“

У ју лу о де лу Де сан ке Мак си мо вић раз го ва ра но је и на књи  жев ним су сре-
ти ма „Пје снич ка ри јеч на из во ру Пи ве“.

За јед  но са при  ја те  љи  ма ра  но пре ми  ну лог пе сни  ка Вла  ди сла  ва Влај ка 
Ста ји  ћа (1901–1949), Ва  љев ца, са ко јим се дру  жи  ла још из гим на зиј ских да-
на (оста  ли при  ја те  љи су др Вла  де  та Је ро тић, Ми о драг 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, про ду  хо вље но сти“, скло ног „сно ви  ма 
и ро ман ти ци“.
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По чет ком је се ни у ње ној Бран ко ви ни је одр жа на све ча ност: отво ре на је 
му зеј ска по став ка по све ће на ње ном жи во ту и де лу – књи ге, ру ко пи си, фо то гра-
фи је, умет нич ке сли ке, при зна ња.

Уру  че но јој је и још јед но при зна ње – Злат на пла ке та гра да Ва  ље ва.
Опет је кре ну ла на мо ре, у Ига ло, на опо ра вак.
По во дом „Злат ног пр сте на“, ко ји јој је до де ли  ла из да вач ка ку ћа Баг да  ла из 

Кру шев ца, пи ше им:

„’Злат ни пр стен’ ко ји да је те пе сни ци ма као од  ли ко ва ње, опи пљи ва је 
по ет ска ме та фо ра – вен ча ва те пе сни ка са по е зи јом. Ни ко се до сад ни је 
то га се тио. Хва  ла вам! Да ју ћи га ме ни, по твр ђу  је те да сам за ро бље ник 
ре чи, за ро бље ник сно ва...“

Пи та ју је – шта је пре суд но у ва шој ин спи ра ци ји? Крат ко од го ва ра:

„Стал  но ме пра ти ми сао о не из бе жно сти од  ла ска са ово га све та, про-
ла зно сти све га што по сто ји. Ве ро ват но сам за то на пи са  ла то ли ко љу-
бав них пе са ма, јер се чо век, сва ки чо век, не са мо пе сник, љу ба вљу бра ни 
од ми сли да ће јед ном за у век оти ћи са овог све та...“

Бе о град ска ку ћа Но лит и Ме ђу  на род на ака де ми ја за про па ган ду кул ту  ре 
из Ри ма об ја вљу  ју дво је зич но из да ње ње них пе са ма Сва ли ца љу ба ви (на ита  ли-
јан ски пе сме је пре вео Ђа ко мо Ско ти).

Ме се ци ма ће се опо ра вља ти у Ига лу.
Ма ти ца срп ска јој је у ју ну 1986. при ре ди ла при год ну све ча ност – уру  че на 

јој је за  хвал ни ца за ње ну ше зде се то го ди шњу са рад њу са Ма ти цом и Ле то пи сом 
Ма ти це срп ске. Ка за  ла је до ма ћи ни ма да се увек ра ду  је ка да до ла зи у овај град 
ко ји је „па ри ски леп“, а по том је про чи та  ла јед ну сво ју пе сму.

Јул ски број Ино стра не ли те ра ту ре, ме сеч ни ка Са ве за пи са ца Со вјет ског 
Са ве за, об ја вљу  је де сет пе са ма Де сан ке Мак си мо вић у из бо ру и пре во ду Мар-
га ри 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 о гра  ду – 
до ла зи  ла је, та ко ре ћи, сва ко днев но – оби  ла зи  ла штан до ве, раз го ва ра  ла са из-
да ва чи ма, но ви на ри ма, пи сци ма, пре во ди о ци ма, би бли о те ка ри ма и обич ним 
чи та о ци ма.

У Ње го ше вој шу ми на Лов ће ну за са ђе на је бре за Де сан ке Мак си мо вић.
Кра јем ок то бра 1986. отво ри ла је но ву згра ду Би бли о те ке гра да Бе о гра да:

„Срећ на сам што ми је пру  же на ра  дост да отво рим вра та ове ва  жне 
кул тур не уста но ве и по зо вем вас да пре ђе те пре ко ње на пра га... Да смо 
три ве ка тра жи ли где ће мо је ста ви ти не би смо јој леп ше ме сто на шли: 
у про че ље је гле да пе сник Ми лан Ра кић, не да  ле ко на Ка  ле мег да ну су и 
Бран ко Ра ди че вић, Во ји слав Илић, Бо ра Стан ко вић...“

Уру  че на јој је још јед на на гра да – Европ ског дру  штва кул ту  ре. (Ово при-
зна ње до би  ли су Ша гал, Пер ти ни...) А Де сан ку Мак си  мо вић је ср дач но по-
здра вио за гре бач ки сли кар Ви лим Свеч њак.
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При ми че се де ве де се та. Све жи на у пи са њу је не на пу шта.

Пе сник не ма ро да, ве ка ни по ре кла.
Он је као зрак: био, јест и би ће.
Он је бо го ва до бро и от кри ће.
Он је од у век као брег и ре ка...

Зма је ве деч је игре у Но вом Са  ду до де љу  ју јој у ју  ну 1987. ве ли ку по ве љу 
Ига ра „за без гра нич ну ода ност све ту де тињ ства и нај пле ме ни ти је људ ске те-
жње“. Бо ра ви на Жа бља ку и на Пи ви. Се ћа се, том при  ли ком, при ја тељ ства са 
пи сци ма из Цр не Го ре – Зо го ви ћем и Ми  ло ва ном Ђи  ла сом. Би  ло је то, го во-
ри  ла је, дав но:

„У оно вре ме по звао ме Ђи лас. Та мо бе ше и Алек сан дар Ран ко вић. И Ђи-
лас ми је та да ре као да не ће мо га му жа про те ри ва ти из Ју го сла ви је, као 
што се чи ни ло са мно гим дру гим Ру си ма. На то сам му од го во ри ла, је-
ди ни раз лог за то би мо гао би ти то што је по на род но сти Рус, али он је 
наш по да ник, за тим пре вео је око де се так књи га на наш је зик и на по-
слет ку он је мој муж. Ре кла сам му, бу де ли по треб но да се он про го ни, 
он да и ја од  ла зим за њим...“

До де ље на јој је Ок то бар ска на гра да Бе о гра да, за це ло куп но пе снич ко де ло. 
Кра гу  је вац ју је про гла сио по ча сним гра ђа ни ном, јер је сво јом по е мом „Кр ва-
ва бај ка“ по ди гла „нај ве ћи спо ме ник тра ге ди ји кра гу  је вач ких ро до љу ба ко ји су 
стре ља ни у Шу ма ри ца ма 21. ок то бра 1941. го ди не“.

Град Ва  ље во и Удру  же ње књи  жев ни ка Ср би је, у окви ру Ок то бар ског су-
сре та пи са ца, ор га ни зо ва ли су у До му кул ту ре у Ва ље ву ме ђу на род но књи жев но 
ве че „Пе сни ци сло вен ских је зи ка Де сан ки у част“.

Уочи 90. ро ђен да на, у мар ту 1988, Но лит је об ја вио ју би  лар но из да ње Са-
бра них пе са ма Де сан ке Мак си мо вић у шест то мо ва. Овом из да ва чу пре да  ла је 
и но ву књи гу пе са ма Пам ти ћу све. Ина че, Но лит је ње на Са бра на де ла об ја вио 
пр ви пут 1969. го ди не. Пе сни ки ња је би ла за до вољ на и оку пље ним но ви на ри ма 
је ре кла да се „и са ма чу ди да је ње на ду  ша то ли ко пу  та про го во ри  ла пе смом...“ 
По том је ка за  ла:

„У ове че ти ри го ди не ма  хом сам пи са  ла со не те. Ше та  ла сам оним пар-
ком код Ма ње жа, где се и ви ђа ју нај ви ше де ца и вој ни ци. Сми шља  ла 
сам сти  хо ве и, кад сам уочи ла да се ла ко за бо ра ве, бе ле жи ла сам их од-
мах, ту у пар ку... Све мо је ми сли ро ђе не су у хо ду, на рав но у при ро ди, 
ку да са жуд њом од  ла зим...“

И при штин ска из да вач ка ку ћа Је дин ство до де љу  је јој по ве љу. За  хва  ли  ла је 
би ра ним ре чи ма:

„...Ја сам ви ше пу  та би  ла на Ко со ву, у При шти ни. Фор ма  лан раз лог је 
био пе сник Ла зар Вуч ко вић ко ји се уто пио у Охрид ском је зе ру. И он да, 
по во дом то га. Ви зна те да у по ли ти ци мо ра да има не ки раз лог... Ишли 
смо да се се ћа мо тог пе сни ка, али ишли смо и да ви ди мо ка ко жи ве на ша 
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бра ћа та ко да  ле ко од нас одво је на... Ја ни сам бог зна ка кав оп ти ми ста, 
али ми слим да ће ипак до ћи час ка да ће сви љу ди та мо као бра ћа жи ве-
ти. Не мо ра ако не мо же баш као бра ћа, али као до бри су се ди, као па-
мет ни љу ди. На дам се и у то ве ру  јем...“

У Пе кин гу је об ја вље на, на ки не ском, Ан то ло ги ја свет ских пе сни ки ња два-
де се тог ве ка и у њој две Де сан ки не пе сме „Кр ва ва бај ка“ и „Пи сма из там ни це“.

По во дом 90. ро ђен да на пе сник Љу би во је Ршу мо вић у По ли ти ци пи ше:

„Ни јед на ле па реч о Де сан ки ни је су ви шна... Са де ве де сет го ди на жи во-
та, и ваљ да исто то ли ко го ди на књи жев ног ра да, пе сник са свим по ста-
је вла сни штво на ро да, као ју  нач ка пе сма или као ле ген да... Сва раз ми-
шља ња о њој ових да на за вр ша ва ју се при де ви ма – хра бра, не у  мор на, 
бри жна, до бра, рад на, пле ме ни та...“

Лист Ве чер ње но во сти до де љу  је јој Злат  ну пла  ке ту за „Нај пле ме ни ти  ји 
под виг“.

Кра јем ав гу ста сти гла је у Стру  гу, на Стру  шке ве че ри по е зи је – до бит ник 
је углед  ног при зна ња, „Злат ног вен ца“. У охрид ском сред  њо ве ков ном зда њу 
Све та Со фи ја пред ста вље но је ње но де ло, а по том је у окви ру ме ђу  на род  ног 
по ет ског ми тин га у Стру  ги Де сан ки Мак си мо вић уру  чен „Злат ни ве нац“ (пре 
ње ово при зна ње до би  ли су Па бло Не ру да, Ар тур Лунд  квист, Ра фа ел Ал бер-
ти, Ми ро слав Кр ле жа, Та  де уш Ру  же вич, Ро берт Ро жде ствен ски, Бу лат Оку-
џа ва и дру  ги).

Пред сед ник Ре пу бли ке од  ли ку  је је Ор де ном ју го сло вен ске за ста ве са лен-
том, на пред  лог Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би је.

Го ди не 1988. Де сан ка Мак си мо вић је отво ри  ла Ме ђу  на род ни са јам књи га 
у Бе о гра ду:

„...По гле дај те ову огром ну ко ли чи ну тај ни око се бе! На сај му књи га се 
увек осе тим ви ше ту  жна не го ра до сна: да по жи ви мо сто ти не го ди на, 
не би смо сти гли отво ри ти све ове шкољ ке би се ра људ ске ми сли, пу  не 
ва тре ср ца и олу  ја ма ште. Про ла зи мо по ред по зла ће них ко ри ца књи га 
као по ред по зла ће них гво зде них огра да око вр то ва у ко је ни кад не ће-
мо мо ћи ни за ви ри ти. Про ла зи мо ми мо мно го ли сних сре бром уко ри-
че них књи га слич них древ ним је ван ђе љи ма, а ко зна хо ће мо ли их мо ћи 
за жи во та, ма и дуг био, сти ћи пре ли ста ти...“

Сти гла је опет у Ру си ју – у Мо скви јој је уру  чен Ор ден при ја тељ ства на ро-
да „за ве ли ки до при нос збли  жа ва њу на ро да Со вјет ског Са ве за и Ју  го сла ви је“. 
Одр жа но је и при год но књи жев но ве че ње не по е зи је.

По по врат ку у Бе о град – от пу  то ва  ла је у Ва  ље во и Бран ко ви ну на већ тра-
ди ци о нал  ну ма ни фе ста ци ју „Пе сни ци све та Де сан ки у част“. Јо сиф Брод ски, 
упра во та да шњи до бит ник Но бе ло ве на гра де, по слао јој је сво ју фо то гра фи ју 
са по све том: „Дра гој Де сан ки Мак си мо вић, са не жно шћу – Јо сиф Брод ски.“

Ва љев ски из да вач „Ми лић Ра кић“ об ја вио је дво је зич но из да ње (не мач ки и 
срп ски) ње не књи ге пе са ма Тра жим по ми ло ва ње, у пре во ду Вол фган га Ешке ра.
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На из ма ку 1988. на све ча ној сед ни ци Скуп шти не Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
Де сан ки Мак си мо вић уру  че на је Пла ке та Уни вер зи те та, а по во дом 150. го ди-
шњи це осни ва ња. Де кан Фи  ло ло шког фа кул те та проф. др Ник  ша Стип  че вић 
је, из ме ђу оста лог, ре као:

„У срп ској књи  жев но сти ње на по ја ва је сте је дин стве на, а ре дак је пе-
сник и у европ ској књи  жев но сти ко ји је имао сна ге и кре по сти да се 
та ко чу де сно об на вља. Ре дак је пе сник, у нас и на стра ни, ко ји је успе-
вао да сло жи ви ше слој не мо сто ве пре ма раз ли чи тим чи та о ци ма, да би 
од њих кре та  ло стал но ожи вља ва ње пе снич ког тек ста, као што је би ва-
ло и би ва с Де сан ком Мак си мо вић...“

Но во уз бу ђе ње: у ја ну а ру 1989. вој ска јој до де љу  је Ве ли ку пла ке ту Ору жа-
них сна га Ју  го сла ви је. Ре кла је ге не ра  ли ма да ће пла ке ту од не ти у Бран-

ко ви ну, а она ко од ср ца је ка за  ла да је и „пи са ње јед на вр ста бор бе“. Са мо ко ји 
дан по том из Ва ље ва сти же вест – по ди ћи ће јој спо ме ник за жи во та... Ту на ме ру 
Ва  љев ци су са оп шти ли са ра до шћу:

„...Де сан ка Мак си  мо вић и ње но де ло не при па да ју са  мо Ва  ље ву, али 
Ва  ље ву при па  да при  мат да за њен дар пр ви ме ђу гра  до ви  ма уз вра ти 
ова квим уздар јем, да јој се оду  жи ка ко се ни је дан град ни је оду  жио 
свом жи вом пе сни ку, јер ни та кве по ја ве ка ква је Де сан ки на ни је би  ло 
у исто ри ји срп ског на ро да... Тај спо ме ник је и по треб ни ји срп ском на-
ро ду не го пе сни ки њи чи је ће име но си ти. У ства ри, Де сан ка Мак си мо-
вић ће са мо под не ти још јед ну жр тву за свој на род... Срп ски на род ни је 
по ди гао спо ме ник ни јед ној же ни. Ни Мај ци Ју го ви ћа, ни Ко сов ки де-
вој ци, ни Је фи ми ји, ни Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи, ни Ми ни Ка-
ра џић, ни На де жди, ни Иси до ри. Са да ће и све оне до би ти спо ме ник 
са Де сан ки ним ли ком...“

На че лу Од бо ра за по ди за ње спо ме ни ка, од 111 чла но ва, на  ла зи се ака де-
мик Ду шан Ка на зир, пред сед ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, а на че ло 
жи ри ја за из бор нај у спе шни јег ре ше ња иза бран је пе сник Ма ти ја Бећ ко вић.

У апри  лу је по сла  ла пи смо уче сни ци  ма „Го ра но вог про ле ћа“, тра ди ци о-
нал не ма ни фе ста ци је ко ја се одр жа ва у Лу ков до лу у част пе сни ка Го ра на Ко ва-
чи ћа: „...И пи там се ко ји се ве рац не љу ба ви, не дру же љу бља охла ди на ша ср ца...“ 
Пи смо је упу  ти  ла по сле бо рав ка у Лу  ков до лу, где је из бли зи не ви де ла хлад ну 
ат мос фе ру, на ру ше не ме ђу соб не и ме ђу на ци о нал не од но се.

Пи та ју је у Књи жев ним но ви на  ма ка  ко пе сник гле да на на  шу по ли тич ку 
сва ко дне ви цу:

„Ме ни је вр ло те шко, што се све го во ри о Ср би ји. Ср би ја је од сред њег 
ве ка би  ла јед на зе мља, а ја за не та пе сма ма, ни сам ни при ме ти  ла да је 
она као пре се че на гли ста. Ето, то са Сло вен ци ма. Сло вен це сам упам ти-
ла као ча сне љу де, на по слет ку као ре ли ги о зне љу де, љу де ко ји се Бо га и 
прав де бо је. Ве ру  јем, кад би Жу  пан чич био жив, не ћу да идем да  ље, да 
не по ми њем Пре шер на – не би ова ко би ло.
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Пи та ју ме за што сам пи са  ла ре цен зи ју за књи гу Сло бо да на Ми  ло-
ше ви ћа. За то што га по шту  јем и во лим. И за то што ме је он за мо лио. 
Не ће по ли ти  ча ра, не го на уч ни  ка, и пе сни  ка, ро до љу ба. Ухва тио ме 
страх, али сам се и ра до ва  ла. Је л’ вам то чуд но? Ме ни ни је. Али љу ди се 
чу де. Ка  жу, шта ће то Де сан ки. Не ме ни, не го мом на ро ду! Во лим кад 
се ју нач но го во ри. Ако не мо жеш да по ги неш, бар из го во ри, не ка оста-
не. Не ка и злу  рад ни ци ово про чи та ју. Ја бих про сто во ле ла да мој на-
род ис тра је у сло бо до љу бљу и пра вич но сти. И да ис тра је у не мр жњи.

Али не ка пам ти. А кроз пе сме ће иза  ћи не ви  не осве те, пре ко ри. 
О то ме ћу пи са ти. Ако ко има ду  ше, за бо ле ће га. Ко не ма ду  ше, ни мр-
жња му ни шта не вре ди...“

Ка же да се бо ји – због спо ме ни ка, да не умре. Спо ме ни ци се, ве ли, обич но 
ди жу мр тви ма. Же ли да об ја ви и књи гу ха и ку-пе са ма. Од го ва ра јој та ја пан ска 
фор ма пи са ња пе са ма: крат ка, а у сли ка ма.

До че ка  ла је и јед ну од нај ве ћих срп ских про сла ва у XX ве ку: шест ве ко ва 
од бо ја на Ко со ву – до шла је на Га зи ме стан 28. ју на 1989, а та мо се оку пи ло око 
ми ли он љу ди. Би ла је и у Гра ча ни ци, на ли тур ги ји.

До че ки ва на је и ис пра ћа на као нај дра жи гост. А и она је на ла зи ла за сва ко га 
ле пу реч.

У Бе о гра ду (Екс пор тпрес, Зве зда ра) из ла зи из штам пе књи га пе са ма Ма ри-
је Сер ге јев не Пе тро вић За ка жи ми са ста нак на овом све ту, у пре пе ву Де сан ке 
Мак си мо вић. Реч је о јед ној од „пр вих ру ских и со вјет ских пе сни ки ња, по ред 
Ане Ах  ма то ве, Ма ри не Цве та је ве, Мар га ри те Али гер“.

Сте ван Ра ич ко вић, пе сник ко га Де сан ка Мак си мо вић из у зет но це ни и во ли, 
у књи зи есе ја Пор тре ти пе сни ка ис ти че да но ви ју срп ску књи жев ност обе ле жа-
ва ју име на три ју же на: Иси до ре Се ку лић, Ани це Са вић Ре бац и Де сан ке Мак си-
мо вић, за ко ју ка же да је реч о „чо ве ку ко ји ап со лут но при па да све ту по е зи је“.

А на кра ју 1989. спек та ку лар ни књи жев ни ма ти не у На род ном по зо ри шту – 
сво је пе сме и про зу чи та  ли су: Де сан  ка Мак си  мо вић, До бри  ца Ћо сић, Ми-
ло рад Па вић, Ми о драг Бу ла то вић, Сло бо дан Се ле нић, Ма ти ја Бећ ко вић, Бо ри-
слав Ми  хај ло вић Ми  хиз, Сте ван Ра ич ко вић, Дра го слав Ми  ха и  ло вић и Ду  шан 
Ко ва че вић.

И још је дан из у зе тан до га ђај: у Ита  ли ји је об ја вље на ан то ло ги ја нај леп ше 
љу бав не по е зи је од ан ти ке до да нас Lu na d’amo re (Ме сец љу ба ви). Са ста вљач је 
Лу  ча но Лу  и зи, пе сник и пу бли ци ста. Ме ђу око две сто ти не пе са  ма из це лог 
све та, ту је и „Стреп ња“ Де сан ке Мак си мо вић. Де сан ка је у дру  штву са Ели ја-
ром, Ше ли јем, Кит сом, Бај ро ном, Је се њи ном, Цве та је вом, Бло ком и дру  ги ма. 
У књи зи су са по јед ном пе смом пред ста вље ни још и Ми лан Ра кић и Вас ко По па.

У апри  лу 1990. у сво јој 92. го ди ни до шла је у Та ко во, на про сла ву 175. го ди-
шњи це Дру  гог срп ског устан ка. При др жа ва  ла ју је, под ру  ку, пе сни ки ња 

Ми ра Алеч ко вић. Пи та ју је но ви на ри: ка ко је, да ли јој је би ло те шко до ћи?

„А, те шко је, на рав но. Али и да је сто пу та те же, ја бих се упу ти ла. То је 
дан и до га ђај ко ји се не про пу шта...“
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На отва ра њу Про све ти не књи  жа ре ко ја је са да до би  ла име „Ге ца Кон“, на 
по чет ку Кнез Ми  ха и ло ве ули це у Бе о гра ду, ка зу  је сво ју но ву пе сму „Шта ли те 
спре чи“:

И ни си и је си пе сма.
За мет ну ла си се би ла
за вре ме јед но га не сна –
чу ла сам те већ у слу  ху,
ра за би ра  ла ти ре чи.
Би ла си већ жи во би ће
у мом ду  ху...

У Гра ча ни ци, на Ко со ву, до де љу  ју јој „Злат ни крст кне за Ла за ра“ – от пу-
то 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, по то њим вла ди ком за хум ско-хер це го вач ким, по се ти ла је и ре дак ци ју 
днев ни ка на срп ском је зи ку Је дин ство – би  ла је и са епи ско пом Па влом (бу ду-
ћим па три јар хом).

Њен спо ме ник у Ва  ље ву је за вр шен. Ви сок је три ме тра, од ја бла нич ког је 
мер ме ра, а ура дио га је ва јар Алек сан дар За рин.

По во дом от кри ва ња спо ме ни ка одр жа на је све ча ност у цен тру Ва  ље ва, а 
го во рио је пе сник Ма ти ја Бећ ко вић:

„...Мо же не ко по ми сли ти да не тре ба по ди за ти спо ме ни ке за жи во та 
ни ко ме, па ни пе сни ци ма. На тај при го вор не ма пра во са мо зе мља ко ја 
је пе де сет го ди на ћу  те ћи по ди за  ла спо ме ни ке јед  ном жи вом чо ве ку. 
А сад и за то, пр ви пут по ди же обе лиск пе сни штву у ли ку нај ве ће жи ве 
пе сни ки ње...“

Би  ла је при сут  на – на мо мен те за  ми  шље на, од сут  на, а на мо мен те и са 
осме хом, али уз др жа на, мо жда и по сти ђе на.

Као да се при се ћа  ла сво је пе сме „Пе сни ков кип у пар ку“:

Ста ја ће твој кип у мра ку до мо ви не
сред де це, ли па и ја си ка;
и кад сун це ју тар ње си не
на брон за ни лик до ли ка,
чу ди ће се ме ђу со бом раз го ва ра
свет пе сни ка...

Књи га Де сан ке Мак си мо вић Озон за ви ча ја је, пре ма ми шље њу кри ти ча ра 
По ли ти ке Че до ми ра Мир ко ви ћа, са свим но во, рас ко шно по гла вље у моћ ном 
књи жев ном опу су пе сни ки ње. То но во по гла вље је – ха и ку.

Пи та је но ви нар са ра јев ског ли ста Осло бо ђе ње: да ли жа  ли што ни је има-
ла де це?

„Не! Ја сам ижи ве ла сво је ма те рин ство. Као нај ста ри ја у ку ћи, од го ји-
ла сам број ну бра ћу и се стре – од њи  хо вог ро ђе ња, ста вља ња на но шу, 
пра ња пе ле на... Бри ну ла сам о њи ма све док ни су по ста  ли сво ји љу ди. 
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На  кон то га, мој пе снич ки рад ис пу  ња  вао је це ло мо је би  ће. Кад бих 
на  пи са  ла јед  ну пе сму, као да сам три де те та ро ди  ла – то ли  ко бих се 
ис тро ши ла. Ја сам се сва да ва  ла...“

Ра до зна  лом но ви на ру по том ка же:

„Во лим да но сим ше шир. Од у век сам има  ла ис кљу  чи во мо де ле му шких 
ше ши ра... За што? Сма трам да ми до бро сто је... Ис при ча ћу вам и јед ну 
при чу у ве зи са ше ши ром... Не џа ти Зе ке ри ја, пе сник, ко ји је пре во дио 
и мо је пе сме на тур ски је зик, при кра ју жи  во та (умро је у Ско пљу 
1988) ка  же сво јој же ни: ’Иди у рад  њу и ку  пи нај леп ши ше шир за му-
шкар це... То је за Де сан ку...’ При  ли ком мог бо рав ка у Стру  ги (Не џа ти 
је већ био умро), ње го ва же на до не ла ми је ше шир: ’Де сан ка, ово је по-
клон за вас од Не џа ти ја...’ За пла ка  ла сам. Кад год ста вим тај ше шир на 
гла ву, се тим се дра гог при ја те ља Не џа ти Зе ке ри је...“

А но ви на ру из Јер ме ни је Баб ке ну Си мон ја ну, ко ји јој че сти та пред сто је ћи 
ро ђен дан, ве ли: „Ма хај де, де те, ја сам ро ђе на у про шлом ве ку, та да је то био 
тре ћи у ма ју, а са да је мој ро ђен дан 16. ма ја...“

А та ко ђе по во дом ро ђен да на, ре пор тер ки Гор да ни Бра јо вић от кри ва тај ну 
за што но си ше шир: „Мој ше шир има че ти ри уло ге. Шти ти ме од сун ца и ве тра, 
од го ва ра мом ли цу, осе ћам се бо ље с њим – не мо рам сва ки час оно ме што на-
ме шта фри зу  ре. За то хва ла мом ше ши ру!...“

Го ди не су сти гле, али је др жи креп кост.
Оде до бол  ни це, оста не ко ји дан на пре гле ди ма, по том хи тро иза ђе – сти-

же на књи жев не ве че ри, на ве че ри дра гих при ја те ља, и не са мо у Бе о гра ду.
Ни је ипак мо гла да оде на Ву ков са бор у Тр шић, сре ди ном сеп тем бра 1991. 

го ди не. Оку пље ном све ту по сла ла је по ру ку:

„Дра ги мој на ро де, по што ва ни на ста вља чи Ву  ко вог де ла, ува  же ни го-
сти Ву ко вог са бо ра, жао ми је што због бо ле сти не мо гу да при су ству јем 
све ча но сти у Ву ко вом род ном ме сту на ко јем су да нас оку пље ни Ср би 
из свих кра је ва све та да још јед ном чу ју жу бор ма тер њег је зи ка са са мог 
из во ри шта... Вра ћа ње Ву  ку за то ни је са мо ствар на ше за гле да но сти у 
про шлост већ и су о ча ва ње са на шом са да шњо шћу и ди ја  лог са вре ме-
ни ма ко ја до ла зе...“

Опо ра ви ла се бр зо и до шла је на 36. ме ђу на род ни Са јам књи га у Бе о гра ду: 
та мо су јав но сти би ле пред ста вље не ње не две но ве књи ге – Не бе ски раз бој (Ин-
тер прес) и Ше ва не бе сни ца (Књи жев не но ви не и Уни вер зи тет ска ри јеч).

Сај му књи га по све ти ла је и јед ну од сво јих нај леп ших пе са ма.

Са јам књи га
Ви ше књи га но ка ме на и опе ка
у твр ђа ви древ ној на Ка  ле мег да ну
но у сред ње ве ков ном са мо ста ну.
У њи ма рој ми сли ре ке ту ге, сме ха
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да им се пре даш, уза луд те че ка.
Мо жеш их чи та ти сто ти ну у да ну.
У кут ку ка квом ти ши ном за ве та ну,
про чи тао их не би ни за свог ве ка.

Сун це им упе кло у злат не на сло ве,
ти не ви диш ни ка ко се ко ја зо ве,
а оне ти се осме ху  ју, ну де,

оне ти пру жа ју сво јих две ри кљу  че.
А ти од  ла зиш бес по мо ћан, уту  чен,
и ду го ти још по сле те шко бу де.

Но ви на ри ма из ја вљу је: „Бо ја ла сам се да се због при ли ка у зе мљи и не ће одр-
жа ти Са јам књи га. Са да, ка да би из ме ђу сва ке књи ге мо гле да ста ну још три, ми ло 
ми је што смо ус пе ли да га оства ри мо, на ра дост на ма, а мо жда не ки ма и – на жа-
лост. Овај Са јам ме ра ду је ви ше не го сви до са да шњи, јер се одр жа ва ка да је зе мљу 
за де си ла не во ља. Књи га ипак успе ва, и по ред свих бри га. Ме ни је нај ве ћа љу бав и 
бри га за књи гу...“ А за ње ну књи гу на Сај му књи га је ре че но да је – чу до од по е зи је.

У књи зи тих но вих пе са ма је и „Пе сни ко ва би о гра фи ја“:

Вер ну би о гра фи ју пе сни ко ву
не зна ју чу ве ни лек си ко ни,
не зна ју учи те љи ни уче ни ци,
ни ти они
ко ји га сре ћу сва ки дан,
ни при ја те љи ко ји ма свра ћа,
не зна ју је ни отац ни ма ти,
ни се стре пе сни ко ве ни бра ћа.

При се ћа се Бран ко ви не и сво га су пру га Сер ге ја Сла сти ко ва Ка  лу жа ни на:

„Хва  ла му што је и мр тав остао у мо јој зе мљи... Да је по же лео да бу де 
са  хра њен у Ру си ји, кад бих мо гла да одем на гроб! Ова ко, опет ће мо 
би ти за јед но. Јер, то је мо ја же ља. Ни ка кве Але је ве ли ка на. Ја хо ћу као 
на род. Као се љан ке из мог кра ја...“

Ка же у По ли ти ци, у про ле ће 1992: „Ве за на сам за жи вот уз по моћ ли те ра ту-
ре. Не гор дим се и ми ло ми је што ме во ле, што сам љу ди ма бли ска и у овим 

те шким вре ме ни ма...“
Упи та на ка ко гле да на срп ску не сло гу и рас ко ле, пе сни ки ња ве ли: „Да, сва ђа 

се муж са же ном и брат са бра том... Има не сло ге. То је за то што су Ср би ин ди-
ви ду а ли сти. Ако има оправ да ња, то је за то што свак ве ру је да је он нај па мет ни ји. 
Има то га код Ср ба. То ни је ле по, али за то сва ки ми сли да он ви ше до бро же ли 
сво јој зе мљи не го дру ги. Ја ми слим да те сва ђе ни су та ко опа ке...“

На пи та ње: да ли пи сац сме да уче ству је у ак ту ел ним по ли тич ким до га ђа ји-
ма – од го ва ра: „Он сме, али ја не ћу! Не мам за то та  ле нат... Ја ни сам по ли ти чар, 
али сам до бар Ср бин...“
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И да ље је не у мор на – во ли да пу ту је, да се кре ће. Ода зи ва се по зи ви ма за књи-
жев не ве че ри. Ра ду ју је ре чи ле ка ра да је „здра во би ће“, да има здрав ор га ни зам.

Љу ди је до че ку  ју и ис пра ћа ју као нај ро ђе ни ју. Ка же да јој се де си ло да се ди 
у пар ку, а до ла зи је дан мла дић и ве ли јој: „’Го спо ђо Де сан ка, кла дио сам се са 
сво јим дру го ви ма – ко ли ко има те го ди на?’ Ре кох му: ’Две ста...’“

Сре ђу  је сво је па пи ре. Ис пи су  је но ве сти  хо ве. Већ два де се так пе сни ка јој 
је по све ти  ло сти  хо ве – Бра на Пе тро вић, Изет Са рај лић, Фло ри ка Ште фан, Ра-
до мир Ан дрић...

Ро ђен дан 1992. го ди не, 16. ма ја, обе ле жен је у атри ју  му На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду: био је то кон церт у ње ну част, из во ђе не су ком по зи ци је Ста ној ла Ра-
ја чи ћа, Де ја на Де спи ћа, Мир ја не Жив ко вић и Ива не Сте фа но вић, ин спи ри са-
не сти  хо ви  ма де ве де сет  че тво ро го ди  шње пе сни  ки  ње. Сла  вље ни  ца је би  ла у 
цен тру па  жње – ње не сти  хо ве ка зи ва  ла је Ол  ги ца Спи ри до но вић, пр ва ки ња 
Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта, а пе ва  ла је опер ска умет ни ца Алек сан дра 
Ива но вић, уз кла вир ску прат њу Оли ве ре Ђур ђе вић.

У ле то 1992. го ди не ме сец да на про ве ла је у Бран ко ви ни, у за ви ча ју за ко ји 
је би  ла искон ски ве за на, као ни је дан срп ски пе сник. Го во ри  ла је: „Ниг де не бо 
ни је ле по, као у мом кра ју...“

Ше та ла је по ли ва да ма, шу мар ци ма, свра ћа ла у цр кву, у шко лу. Про ти Вла да-
ну Ко ва че ви ћу јед ном при ли ком је ре кла да би же ле ла да бу де са хра ње на на ћу ви-
ку из над цр кве, у бли зи ни шко ле и по то ка... Ре кла му је још јед ну же љу: да по ред 
ње по чи ва ју мо шти ње ног су пру га Сер ге ја Сла сти ко ва, чи ји је гроб у Бе о гра ду.

Ка жу јој ком ши је да се „до бро др жи“, а она им од го ва ра да је она „ста ри пе-
шак и пла ни нар“, да се пе ња  ла на Уч ку, Би о ко во, на Лов ћен, Ава  лу, Ко смај, Ко-
па о ник, Гоч...

На Сај му књи га у Бе о гра ду, кра јем ок то бра 1992. го ди не, пе сник Та на си је 
Мла де но вић јој у ша  ли ка  же: „По ред свих го ди на, то ли ко ло мље ња но гу, ви-
дим и да  ље се мно го кре ћеш. Да ти то не бе жиш од смр ти?“ А она му од мах, без 
пре до ми шља ња, од го во ри: „Па не го шта, бо ље је умре ти на пу  ту и у по кре ту 
не го у кре ве ту!“

Али, смрт је стал но при сут на у сти хо ви ма ко ји на ста ју. Ме ђу њи ма су и ови:

Стра шно је за у век за ћи у та му,
а још стра шни је оном ко зна
да је не ко дру ги оти шао у њу.

Стра шно је оти ћи са сун ца
и не вра ти ти се ни кад,
а још је стра шни је зна ти
да је не ко за у век оти шао
она мо где сун ца не ма...

При се ћа се у раз го во ру де ди ног за бра на, де ди них ли ва да у Бран ко ви ни, 
пе ша че ња у ра ну зо ру – за Ва  ље во, у мла до сти, ка да су јој па да  ле „пр ве ми сли у 
хо ду“, ка да су се ра ђа  ле пр ве пе сме.

Др жи је жи вот на енер ги ја и за ди вљу  ју ћа ви тал ност.
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У де цем бру је до шла на све ча ну про сла ву сто го ди шњи це Срп ске књи жев не 
за дру ге: до би ла је два ве ли ка при зна ња – па три јарх срп ски го спо дин Па вле уру-
чио јој је Ор ден Све тог Са ве, а ака де мик Ра до ван Са мар џић пре дао јој је на гра ду 
Срп ске књи жев не за дру ге за жи вот но де ло, уста но вље ну о сто го ди шњи ци.

За дру  га је об ја ви  ла и по след њу књи гу Де сан ке Мак си мо вић Зо ви на сви ра-
ла. Јед на од по след њих пе са ма је „Са  хра на“:

Ре кла сам вра тив ши се са са  хра не:
– Опет нам је дан при ја тељ оде!
Уз дах нуо си као да сам ти се та кла
че сто по зле ђи ва не ра не,
и без же ђи ис пио гу тљај во де.
– Ипак ми смо че ти ри го ди не мла ђи,
при ме тио си.
– А мо жда и ви ше,
из го во ри ла сам што сам мо гла бла же и ти ше,
че ти ри го ди не бр зо про ле те.
– Као да сам те пр ви пут ју  че по љу био,
сло жио си се пун се те.
– Већ смо из гна ни из љу бав ног ра ја,
по но во и те бе и се бе по зле дих.
Уве че си ми до нео шо љу ча ја
и ре као:
– Обра зи су ти ве че рас вр ло бле ди!

У ја ну а ру 1993. јед на основ на шко ла у Бе о гра ду до би  ла је ње но име – пр ви 
пут за жи во та јед  но га пе сни ка у нас. До шла је у Би бли о те ку гра да Бе о гра да, 
на пред ста вља ње сво је књи ге пе са ма Зо ви на сви ра ла. Би  ла је и на све то сав ској 
про сла ви.

По чет ком фе бру а ра осе ти ла је пр ве зна ке пре хла де.
До би  ла је грип. Тет ка Де сан ка, ка ко су је сви од ми  ло ште зва  ли, ни је оче-

ки ва  ла крај. И да  ље је бри  жно пи та  ла: „Хо ће мо ли се спа сти, ми, Ср би?“ Бри-
нуо ју је до по след њег да на те жак по ло жај Ср ба и срп ског на ро да, пат ње кроз 
ко је про ла зи мо, не сло га и очај у ко ме смо се на шли.

Нај о ми  ље ни ји пи сац срп ског на ро да, Де сан ка Мак си мо вић умр ла је у че-
твр так 11. фе бру а ра 1993. го ди не око де вет ча со ва пре под  не, у сво ме до му у 
ули ци Срп ских вла да ра 23, на пе том спра ту. По ред ње је остао упра во за вр шен 
ру ко пис но ве књи ге пе са ма – о пти ца ма.

Јед но став но се уга си ла.
Је дан од нај ве ћих срп ских пе сни ка и есе ји ста Ми о драг Па вло вић мо жда је 

нај бо ље из ра зио, јед но став ним ре чи ма, тај гу би так: „По е зи ја Де сан ке Мак си-
мо вић да нас пред ста вља ду  шу Ср би је, а Ср би ја не ће из не ве ри ти сво ју ду  шу. 
Не ће за бо ра ви ти сво ју Де сан ку...“

То га че тврт ка био је ве ли ки срп ски пра зник, Све та три је рар ха – у бе о-
град ској цр кви Све тог Мар ка па три јарх срп ски го спо дин Па вле, на кра ју све те 
ли тур ги је, одр жао је по мен за ве ли ку пе сни ки њу.
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Го спо дин Па вле до шао је да ис пра ти ње не зем не остат ке у су бо ту, 13. фе-
бру а ра – у ка пе ли на Но вом гро бљу, у при су ству епи ско па бач ког Ири не ја Бу-
ло ви ћа и ви ше све ште ни ка, слу жио је по мен.

Пе сник Ма ти ја Бећ ко вић је, том при ли ком, ре као:

„Ви део сам је ју  че, спрем ну за пут. Ле жа  ла је на од ру као ис ку  ше ни ца 
на цр кве ном по ду при  ли ком мо на ше ња. Би  ла је ле па, от ме на, оза ре на, 
пра ва и тан ка као све ћа. Ни шта са со бом не по не се, до скр ште не бе ле 
ру ке и пра вед на де ла сво ја...“

Не што пре је да  на ест ча со ва, пре не го што је ков чег пре кри  вен све жим 
цве ћем кре нуо за Бран ко ви ну, од Де сан ке Мак си мо вић опро стио се у име пи-
са ца Ср би је Јо ван Хри стић, а у име гра да у ко ме је жи ве ла око се дам де сет го-
ди на го во ри ла је др Сло бо дан ка Гру ден, гра до на чел ник.

Ва  љев ци су се од Де сан ке Мак си мо вић опро сти  ли на тр гу ко ји но си ње но 
име, по ред спо ме ни ка у ње ну част – из Бе о гра да је ис пра ће на уз зву  ке и пе сме 
Мо крањ че ве му зи ке, а ов де је та ко до че ка на: хор је пе вао „Те би по јем“.

Са хра ње на је у Бран ко ви ни, по ле пом сун ча ном да ну, у су бо ту не што по сле 
14 ча со ва, уз „Го спо ди, по ми луј“ и „Веч на ја па мјат“, уз го во ре вла ди ка: Ла врен-
ти ја, ва  љев ско-ша бач ког, и Ва си  ли ја, звор нич ко-ту злан ског, све ште ни ка бран-
ко вач ког Вла да на Ко ва че ви ћа, ака де ми ка Ан то ни ја Иса ко ви ћа, пред сед ни ка 
ва  љев ске оп шти не Ми  ло ра да Или ћа. По след њи је го во рио ака де мик До бри ца 
Ћо сић, пред сед ник Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је:

„Са  хра  њу  је мо ве ли  ког пе сни  ка, ро до љу  ба без услов но сти, узор ног 
про све ти те ља, пле ме ни ту и по но си ту Де сан ку Мак си мо вић.

У два  де сет ве ко ва од Хри сто вог ро ђе ња Де сан  ки Мак си  мо вић 
при па да је дан цео век... У свет ској кул ту  ри не знам ве ћег пе сни ка, са 
ду жим и плод ни јим жи во том у овом ве ку... Та нај зна чај ни ја же на свог 
до ба и срп ске кул ту  ре, има  ла је и ону нај ре ђу сре ћу пе сни ка: на љу бав 
уз вра ће но јој је љу ба вљу; би  ла је наш нај о ми  ље ни ји пе сник и пи сац... 
Та сна жна чо ве чи ца и као ста ри ца по сво јој бр до ви тој зе мљи сти за ла је 
сву да где су учи те љи и учи те љи це сти гли, да де ци и на ро ду чи та пе сме 
и бе се ди о вр ли на ма...“

Сво ју на дах ну ту бе се ду До бри ца Ћо сић је за вр шио ре чи ма:

„Ла ка Ти зе мља тво је Бран ко ви не! Ла ка Ти ноћ, Де сан ка!“



На по ме на

При  ли ком пи са ња књи ге Пе сни ки ња ду ше Ср би је ко ри стио сам, пре све га, 
успо ме не са вре ме ни ка, ар хив ску гра ђу ко ја се чу  ва у На род ној би бли о те-

ци Ср би је, Ар хи ву СА НУ, Ар хи ву Ју го сла ви је, Ар хи ву гра да Бе о гра да, Ар хи ву 
Ср би  је, Ру  ко пи сном оде ље њу Ма ти  це срп ске, за тим Са бра на де  ла Де сан  ке 
Мак си мо вић, ње не по је ди нач не књи ге, из ја ве и ин тер вјуе у днев ној и пе ри о дич-
ној штам пи, као и књи ге: Љу би ца Ђор ђе вић, Пе снич ко де ло Де сан ке Мак си мо-
вић (Бе о град, 1973), Ми  ло рад Р. Бле чић, Де сан ка Мак си мо вић – жи вот пра ћен 
пе смом (Бе о град), За ви чај пе сни ку (Ва  ље во, 1985), Де сан ка Мак си мо вић (при-
пре мио Ми ло рад Р. Бле чић, из бор Р. Вој во дић и З. Га ври ло вић, 1978), Љу би сав 
Ан дрић, Са Де сан ком Мак си мо вић (Но ви Сад, 1989) и Ве ли зар Бо шко вић, Пе-
сни ки ња из бли за (Бе о град, 1992).

У угла стим за гра да ма озна чио сам ме ста у пи сми ма ко ја су не чит ка, или 
сам, пак, у њи ма дао нео п ход на об ја шње ња.

Р. П.







Љу би ца Ђор ђе вић 

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА ДЕ ЛА 
ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ 

1920–1971.
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Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић 1920–1971.

Би бли о гра фи ја при ка зу  је об ја вље на де ла Де сан ке Мак си мо вић на срп ском и на стра-
ним је зи ци ма.

Об у  хва ће ни су и пре во ди де ла стра них пи са ца на срп ски је зик ко је је пе сни ки ња 
об ја ви  ла.

Би бли о гра фи ја не са др жи де ла Де сан ке Мак си мо вић штам па на у уџ бе ни ци ма.
Струк ту  ра Би бли о гра фи је је хро но ло шка.
Сва ко опи са но де ло до би  ло је ме сто пре ма да ту  му пу бли ко ва ња.
По гла вља Би бли о гра фи је име но ва на го ди на ма (арап ске ци фре од 1920. до 1971) на-

гла ша ва ју хро но ло шку струк ту  ру.
Би бли о граф ске је ди ни це ну ме ри са не су и сло же не у кон ти ну и ра ни низ – од 1 до 2785.
Оп шта ме то да – у ис тра жи ва њи ма об ја вље ног опу са, у иден ти фи ка ци ји сва ког из да-

ња де ла, у из ла га њу це ло куп не би бли о граф ске гра ђе – сле ди  ла је на уч не зах те ве: из вор-
но – тач но – ис црп но.

Ако се ни је мо гло ви де ти сва ко из да ње, ко ри шће не су ком пе тент не би бли о граф ске 
ин фор ма ци је Ју го сло вен ског би бли о граф ског ин сти ту та (Бе о град): Би бли о гра фи ја Ју го-
сла ви је: Књи ге, бро шу ре, му зи ка ли је; Би бли о гра фи ја Ју го сла ви је: Члан ци и при ло зи у ча со пи-
си ма, ли сто ви ма и збор ни ци ма: Се ри ја Ц и Ју  го сло вен ске аутор ске аген ци је (Бе о град): 
Ју го сло вен ска књи жев ност у ино стран ству: Би бли о гра фи ја.

Би бли о граф ски опи си свих де ла из вр ше ни су пре ма пра ви ли ма од го ва ра ју ћих ме ђу-
на род них стан дар да:

Ме ђу на род ни стан дард ни би бли о граф ски опис оме ђе них пу бли ка ци ја = In ter na ti o nal 
Bi bli o grap hic De scrip tion for Mo no grap hic Pu bli ca ti ons: ISBD (M);

Ме ђу на род ни стан дард ни би бли о граф ски опис се риј ских пу бли ка ци ја = In ter na ti o nal 
Bi bli o grap hic De scrip tion for Se ri als: ISBD (S).

Би бли о гра фи ју пра те сле де ћи ре ги стри:
– На сло ви де ла;
– Стра ни пи сци у пре во ди ма Де сан ке Мак си мо вић на срп ски је зик;
– Сли ка ри – илу стра то ри штам па них де ла Де сан ке Мак си мо вић;
– Пре во ди о ци де ла Де сан ке Мак си мо вић на стра не је зи ке.
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1920.
0001.  ЈЕД НА СМРТ (За во ле зум бул ле пи / ју  че кад зо ра сва ну ... љу би чи цу пла ву) // 

Ми сао. – Књ. 2, св. 1 (16. ја ну ар 1920) с. 422

0002.  ПИ ТА ЊЕ (У јед но то пло ве че, пред крај ле та, дао си ми пр ви осмех) // Ми сао. – 
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  ца ју ка мен из му  че не же-
не) // Ми сао. – Књ. 2, св. 2 (1. фе бру ар 1920) с. 510–511

0004.  *** (За во ле бе ла, ми ри сна ру жа цр ни бо дљи ка ви трн) // Ми сао. – Књ. 2, св. 2 (1. фе-
бру ар 1920) с. 513–514
Ова пе сма об ја вље на је и под дру гим на сло вом – По ра стан ку: V – у књи зи: Пе сме 
(Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0005.  ПРЕД О СЕ ЋА ЊЕ (По зна ла сам те кад снег се то пи) // Ми сао. – Књ. 2, св. 3 (16. фе-
бру ар 1920) с. 590

0006.  ПО КО ШЕ НА ЛИ ВА ДА (Ли ва да крај ре ке са ња) // Ми сао. – Књ. 2, св. 4 (1. март 
1920) с. 683

0007.  БОЛ  НО ПРО БУ ЂЕ ЊЕ (Већ је, дра ги, до шло бол  но про бу ђе ње / и ср це ми сте-
гло као гво жђе вру ће) // Ми сао. – Књ. 2, св. 6 (1. април 1920) с. 827

0008.  СА СТА  НАК (До шли су нам опет сла вом по кри ве ни / у за гр љај то пли на шег 
срп ског не ба) // Ми сао. – Књ. 2, св. 7 (16. април 1920) с. 912

0009.  СТРЕП ЊА (Не, не мој ми при ћи) // Ми сао. – Књ. 3, св. 1/2 (1. и 16. јул 1920) с. 1012
Ова пе сма до не ла је Де сан ки Мак си мо вић пр ву књи жев ну на гра ду: 1921. год. ча-
со пис „Ми сао“, на осно ву гла со ва чи та  ла ца, на гра дио је пе сму.

0010.  ПРО ЛЕТ ЊЕ ПЕ СМЕ: III (Осе ћам ве че рас, док по сма трам ла сте) // Ми сао. – 
Књ. 3, св. 3/4 (1. и 16. ав густ 1920) с. 1128
Ова пе сма об ја вље на је и под дру  гим на сло вом – Про лет ње пе сме: II – у књи зи: 
Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0011.  ЗА  ШТО? (За што не мо гу да про на ђем ре чи / љуп ке и не ста шне као па  ху љи це 
сне жне у ле ту) // Ми сао. – Књ. 3, св. 3/4 (1. и 16. ав густ 1920) с. 1132–1133

0012.  ПРО ЛЕТ ЊЕ ПЕ СМЕ (Про ле ће, да нас зва ћу те чи сто том) // Ми сао. – Књ. 3, св. 6 
(16. сеп тем бар 1920) с. 1322
Ова пе сма об ја вље на је и под дру  гим на сло вом – Про лет ње пе сме: I – у књи зи: 
Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0013.  ПО РА СТАН КУ (Ре ци ми сад ка да већ про шлост све је) // Ми сао. – Књ. 4, св. 1 
(1. ок то бар 1920) с. 1405–1406
Ова пе сма об ја вље на је и под дру гим на сло вом – По ра стан ку: I – у књи зи: Пе сме 
(Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0014.  БРА ЋИ // Ми сао. – Књ. 4, св. 3 (1. но вем бар 1920) с. 1570

0015.  ЧЕ ЖЊА // Ми сао. – Књ. 4, св. 4 (16. но вем бар 1920) с. 1655–1656
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0016.  ИЛ’ МЕ НИ СЕ МО ЖДА ЧИ НИ? (Гле да мо се увек ћут ке из да  ле ка, по бле ди мо 
кад се срет не мо на пу  ту) // Ми сао. – Књ. 4, св. 6 (16. де цем бар 1920) с. 1817

0017.  ПОР ТРЕ ТИ: I (Ка ква се то пе сма са њи ва за пле ла / у по кре те тво јих умор них ка-
па ка?) // Но ва све тлост. – Год. 1, бр. 1 (де цем бар 1920) с. 9

0018.  НА  ША ПЕ СМА // Но ва све тлост. – Год. 1, бр. 1 (де цем бар 1920) с. 9
Ва ри јан та ове пе сме штам па на је под на сло вом – По ра стан ку: IV – у књи зи: Пе-
сме (Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

1921.
0019.  ПОР ТРЕ ТИ: II (Да ми је у зра ке да мо гу пре не ти / тво је ко се злат но сре бр на сту 

сме шу) // Но ва све тлост. – Год. 2, бр. 2 (ја ну ар 1921) с. 3

0020.  ПОР ТРЕ ТИ: III (О, ка ко ме са мо за чу ђе но гле да / кад год ов де до ђем мо ја чу-
кун ба ба) // Но ва све тлост. – Год. 2, бр. 2 (ја ну ар 1921) с. 3–4

0021.  НЕ ПО ТРЕБ НИ ПО ЉУП ЦИ (Та ко мно го пу  та, ско ро сва ке но ћи / док ми слим 
на те бе и док ми се пла че) // Ми сао. – Књ. 5, св. 1 (1921) с. 21

0022.  РА ЂА  ЊЕ ЗВЕ ЗДА (Са ма у по љу. Дан већ очи скла па) // Ми сао. – Књ. 5, св. 3 
(1921) с. 188

0023.  ПОР ТРЕ ТИ: IV (Во ле ла сам мно га ство ре ња и ра зна. Но ни ко га од ње не за во-
лех ја че) // Но ва све тлост. – Год. 2, бр. 4 (март 1921) с. 18

0024.  НИ СМО МИ КРИ ВИ (То пло је по ља ми  ло вао тих / тих за мах ју  го вих кри  ла) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 2, бр. 7 (1. април 1921) с. 502

0025.  ПО СЛЕ РА СТАН КА: III (Не ка да сам би ла до бра и мла да) // Ми сао. – Књ. 5, св. 4 
(1921) с. 257–258
Ова пе сма штам па на је и под на сло вом – По ра стан ку: II – у књи зи: Пе сме (Бе о-
град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0026.  ПЕ СМА : По све ће но Д. Штрб цу (И Да ви ду Штрб цу пре ста  ле су му  ке) // Ми-
сао. – Књ. 5, св. 5 (1921) с. 336–337

0027.  ПОР ТРЕ ТИ: V (Го во ре јој очи: сви ко ји је зна ше во ле ли је бе ху) // Но ва све-
тлост. – Год. 2, бр. 6 (мај 1921) с. 29–30

0028.  У КО ЛУ (Игра се срп ско ко ло) // Срп ски књи  жев ни гла сник. – Књ. нс 3, бр. 3 
(1. јун 1921) с. 186

0029.  ПОР ТРЕ ТИ: VI (У по зо ри шту, увек на бал  ко ну, ви ђам те у гру  пи оста  лих га ме-
на) // Но ва све тлост. – Год. 2, бр. 7 (јун 1921) с. 25

0030.  *** (Ни ту  га не ба та ко не бо ли у да не плач не) // Но ва све тлост. – Год. 2, бр. 7 
(јун 1921) с. 25–26

0031.  МА  ЛИ УМЕТ НИК // Ми сао. – Књ. 5, св. 6/7 (1921) с. 428–436, 507–514

0032.  ПО ЗДРАВ РЕ ЦИ (Не ста шна ре ко, у дну мо га се ла) // Ми сао. – Књ. 5, св. 8 
(1921) с. 592–593

0033.  У МАР ТУ (Па  ло је ве че про лет ње и то пло кад сам за спа  ла) // Ми сао. – Књ. 5, 
св. 8 (1921) с. 596
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0034.  МО ЈА ПЕ СМА (Бол  ни, али за чу до дра ги ме ни су да ни, ка да опа зим да љу ди су 
ми ту ђи) // Ми сао. – Књ. 6, св. 2 (1921) с. 96

0035.  СМРТ (Мо же нас нео све жи ти пла  хе, лет ње ки ше смех и не сје жи ти је се ње, ле-
де не из ма гли це је цај) // Ми сао. – Књ. 6, св. 2 (1921) с. 100–101

0036.  РА  ДО СТИ (Као све тиљ ка крај оба  ле реч не) // Ми сао. – Књ. 6, св. 3/4 (1921) 
с. 178–179

0037.  ПО РА СТАН КУ: II (Чи там тво је пе сме и тра жим у њи ма / да л’ ти су  тон је дан 
бе ше не кад драг) // Ми сао. – Књ. 6, св. 7/8 (1921) с. 465
Ова пе сма ни је уне та у књи гу Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924), под 
овим на сло вом на  ла зи се дру  га пе сма.

0038.  ПО РА СТАН КУ: IV (О, кад би знао ти ка ко је ме ни) // Ми сао. – Књ. 6, св. 7/8 
(1921) с. 465
Ова пе сма штам па на је под дру  гим на сло вом – По ра стан ку: III – у књи зи: Пе-
сме (Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0039.  ПА ИПАК... (Дру го га сам во ле ла, па ипак сам осе ћа  ла ка ко се ва здух уз бу ђу  је 
док ти го во риш) // Ми сао. – Књ. 6, св. 7/8 (1921) с. 472

0040.  ЈЕД НО УВЕ РЕ ЊЕ (Мо рам ти ле пе ве че ри не ке / зе ни це то пле згле да ти до дна) // 
Ми сао. – Књ. 7, св. 2 (1921) с. 101–102

0041.  СУ ТОН (Су тон. Же ли се да за жму  ри и ни ко по крај се бе не ма) // Ми сао. – Књ. 7, 
св. 4 (1921) с. 357

0042.  ИСКРЕ НА ЖЕ ЉА (О, ка да би ка ко леп ти ро ви са ња / да на ру жу стра сти ни ка-
да не сле те) // Ми сао. – Књ. 7, св. 5 (1921) с. 335

0043.  ЛОВ (Ја не ћу ни кад ви ше ше та ти оном го ром) // Ми сао. – Књ. 7, св. 8 (1921) с. 579

0044.  ЈЕ СЕН (Је сен је, из над бре га тек се ма гле ди гле) // Наш лист. – Год. 1, бр. 9 
(1921) с. 9

0045.  ПОР ТРЕТ (Као да су јој сва го ди шња до ба је се ни би ле) // Но ва све тлост. – Год. 2, 
бр. 11 (ок то бар 1921) с. 5

0046.  Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке / [с пред  го во ром С. Пан ду  ро ви ћа и по го во ром 
В. Живојиновића]. – 2. из да ње. – Бе о град : ча со пис „Ми сао“, 1921
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Про лет ња пе сма (Про ле ће, да нас зва ћу 
те чи сто том), с. 3; По ко ше на ли ва да, с. 9–10; Јед на смрт, с. 19–20; Из „Про лет-
њих пе са ма“ (Осе ћам ве че рас док по сма трам ла сте), с. 21; Пред о се ћа ње, с. 22–23; 
Че жња, с. 24–25; Стреп ња, с. 26; Бол  но про бу ђе ње, с. 28; По ра стан ку (Ре ци ми 
сад кад већ про шлост све је), с. 29; *** (За во ле ла бе ла ми ри сна ру  жа цр ни бо-
дљи ка ви трн), с. 33; Пи та ње (У јед но то пло ве че пред крај ле та дао си ми пр ви 
осмех), с. 34.

1922.
0047.  У ЗИМ СКИ ДАН (Це ло га је да на снег ла га но пад’о) // Срп ски књи жев ни гла-

сник. – Књ. нс 5, бр. 4 (16. фе бру ар 1922) с. 269

0048.  ЗВЕ ЗДА (Ши ро ка ли ва да у цве ту спо кој ним осме хом сја) // Ве нац. – 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 из ме ђу обла ка два) // Ми сао. – 
Књ. 9, св. 2 (16. мај 1922) с. 738

0050.  ЈУ ТРО НА СЕ ЛУ (Пр ве злат не зра ке сун це / на кро во ве 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. По след ње зра ке већ гр ле шу  му хра сто ву мла-
ду) // Наш лист. – Год. 2, бр. 3/4 (1922) с. 16

0052.  ВРЕ МЕ (Све крај нас / ... од но си со бом мо је са те) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 6, бр. 5 (1. јул 1922) с. 339–340

0053.  VO ŽNJA (Vo zi mo se. Po kraj pu ta ra za su ta se la le že) // Naš list. – God. 2, br. 7/8 
(1922) s. 13

0054.  SU SE DO VO KU ČE (Od na še do su se do ve ku će uska sta za, kao igrač ka. Uta ba lo ju je 
su se do vo ku če do la ze ći u hlad na še tre šnje) // Naš list. – God. 2, br. 9 (1922) s. 8

0055.  МО ЈОЈ СЕ СТРИ (Ви диш ма ла, на ша ма ти, дра га же на што је на ша ср ца ро ди ла / 
... јед ном умре ће) // Наш лист. – Год. 2, бр. 9 (1922) с. 9
По све ће но се стри За гор ки.

0056.  СЕ ЋА  ЊЕ (Чу  јеш ли, се стро? Не ко пе ва) // Жен ски по крет. – Год. 3, св. 11/12 
(но вем бар–де цем бар 1922) с. 356

0057.  An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo ven ske li ri ke / Mir ko De a no vić i An te Pe tra vić. – Split : 
Knji ža ra Vin ka Ju ri ća, 1922
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: Če žnja, с. 296; Strep nja, с. 296; Po ko še na li-
va da, с. 297.

1923.
0058.  ДЕ ВО ЈАЧ КА МОЛ  БА (До пу сти, мај ко, кроз про зор мој / да се осмех  нем на ње-

га) // Ве нац. – Књ. 8, св. 4 (1. ја ну ар 1923) с. 292–293

0059.  МО ЈИ ДА  НИ (Ја ипак во лим је сен / и жи ве ки шне ни ти) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 8, бр. 2 (16. ја ну ар 1923) с. 101
Ова пе сма штам па на је и под дру  гим на сло вом – Лир ска про тив реч ност у књи-
зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0060.  ЛИР СКА ОАЗА (Где ли је мо ја ду  ша?) // Жен ски по крет. – Год. 4, св. 1 (ја ну ар 
1923) с. 44–45

0061.  УТЕ ХА (Још да нас смо за јед но) // Ве нац. – Књ. 8, св. 6 (20. фе бру ар 1923) с. 390

0062.  БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕ ТО (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 не ки) // Ве нац. – Књ. 8, св. 7 (25. март 
1923) с. 484

0064.  МОЛ  БА МЛА ДО СТИ (О, мла до сти, мла до сти, да бр зо од  ла зиш љу ди ка жу) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 9, бр. 3 (1. јун 1923) с. 181–182

0065.  ОД ГО ВОР (По бра  ла сам спо кој но ре чи тво је пла  хе) // Рас кр сни ца. – Књ. 1, 
бр. 4/5 (јул–ав густ 1923) с. 47–48
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0066.  ОПО МЕ НА (Чуј, ре ћи ћу ти сво ју тај ну) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 10, 
бр. 1 (1. сеп тем бар 1923) с. 27–28
У изд.: Са бра на де ла: Пр ва књи га (Бе о град : Но лит, 1969) и Са бра не пе сме: 
Пр ва књи га (Бе о град : Но лит, 1988) – из ове пе сме из о ста вље но је де сет сти  хо-
ва (од 22 до 31).

0067.  ЛЕТ ЊА КИ ША (Ћу ти се ло, а из не ба лет ња ки ша ти хо пљу шти) // За ви чај : деч ји 
лист (Ско пље). – Год. 5, бр. 1 (1923) с. 10

0068.  ТА КВА САМ ЈА (Одав но сам, су гра ђа ни че сти ти, из ми ре ња за ста ву бе лу на ср це 
сво је по бо ла) // Рас кр сни ца. – Књ. 1, бр. 7 (ок то бар 1923) с. 28

1924.
0069.  ПЕ СМЕ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ. – Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924 (Бе о-

град : Штам па ри ја „Ју  го сла ви ја“). – 112 стр.
На слов ни лист ра дио Пјер Кри жа нић.
Са др жај: Мол бе мла до сти: Мол ба мла до сти, с. 3; Пред о се ћа ње, с. 7; Стреп ња, с. 8; 
Че жња, с. 9; Јед на смрт, с. 10; Пи та ње, с. 11; Де во јач ка мол ба, с. 12; Страх, с. 14; 
Јед но уве ре ње, с. 15; По ра стан ку: I (Ре ци ми сад, ка да већ про шло све је), с. 17; 
По ра стан ку: II (Не кад сам би  ла до бра и мла да), с. 18; По ра стан ку: III (О, кад 
би знао ти ка ко је ме ни), с. 19; По ра стан ку: IV (За во ле ла сам га), с. 20; По ра-
стан ку: V (За во ле ла бе ла ми ри сна ру жа цр ни бо дљи ка ви трн), с. 20; Оздра вље-
ње, с. 21. Шум ска зве зда: Шум ска зве зда, с. 25; По ко ше на ли ва да, с. 27; Зми ја, с. 29; 
Лов, с. 30; По здрав ре ци, с. 32; Се о ски по ток, с. 34; Обла ци (Упе ли се обла ци 
не ки), с. 35; По ђи мо у шу  ме, с. 36; Круг, с. 38; Зе ле ни су  мрак, с. 39. Лир ске оазе: 
Лир ске оазе, с. 43; Про лет ње пе сме: I (Про ле ће, да нас зва ћу те чи сто том), с. 45; 
Про лет ње пе сме: II (Осе ћам ве че рас док по сма трам ла сте), с. 46; Ра до сти, с. 47; 
Не мир, с. 48; Су  тон (Око бре га зе ле ног), с. 49; Се ли це, с. 50; У зим ски дан, с. 51; 
Су тра дан (Се ћам се сад), с. 52; Ни смо ми кри ви, с. 53; Зве зда, с. 55; У вла ку, с. 56; 
Уте ха (Још да  нас смо за јед  но), с. 57; На бу  ри, с. 58; Се ћа  ње, с. 60; Па ук, с. 62; 
У ко лу, с. 63; Из не на ђе ње, с. 64; Слут ња, с. 65; По ноћ (И од јед ном чуд но се не-
што до го ди  ло), с. 66; Тај на (Че ти ри чуд на име на), с. 67; Над жи во том: I (Осе ћам 
по лу де ћу про ле ћа ово га), с. 68; Над жи во том: II (Осе ћам по лу де ћу про ле ћа ово га 
због не ке да ле ке ле по те под не бом ро ђе ног бо ла), с. 69; Над жи во том: III (И осе-
ћам оста ћу жед на), с. 70; На ша тај на, с. 71; Са мо ћа (Би ло би ми су ви шно да срет-
нем ко га год), с. 73. На од мо ри шту: На од  мо ри шту: I (Про вла чи  мо се под за-
ма гље ним ста за ма сум ње), с. 77; На од мо ри шту: II (Од ма ра се сун це), с. 77; На 
од мо ри шту: III (Би  ли смо мла ди пла нин ски по ток), с. 78; На од мо ри шту: IV 
(Круп но ко ра ча... сен ка обла ка), с. 78; На од мо ри шту: V (Сва ка тво ја реч), с. 79; 
На од мо ри шту: VI (Го во ри ти  хо), с. 79; На од мо ри шту: VII (Пу  то ва  ли смо ско-
ро по ло ви ну да на), с. 80; На од мо ри шту: VI II (Све ми слим шта ли ће до ћи), с. 80; 
На од мо ри шту: IX (Ка да би бар за јед но од  ла зи  ли сви), с. 81; На од мо ри шту: X 
(По сле мно го или ма  ло да на), с. 81. Огле да ло: Огле да  ло: I (Идем пу  тем жи во та), 
с. 82; Огле да  ло: II (Ја но сим у ду  ши), с. 83; Огле да  ло: III (А јед но га да на), с. 83; 
Огле да  ло: IV (Иду по крај ме не), с. 84; Огле да  ло: V (Се де у пе на стој шу  ми), с. 84; 
Огле да  ло: VI (Идем ста зом жи во та), с. 85; Огле да  ло: VII (Као бе ли во де ни 
цвет), с. 85; Огле да  ло: VI II (Идем пу  тем жи во та а пре да мном), с. 86; Огле да  ло: 
IX (Иде мо по ла ко кра ју), с. 86; Огле да  ло: X (Ћу дљи во је огле да  ло), с. 87; Огле-
да  ло: XI (Че га ли сам сен ја), с. 88; Огле да  ло: XII (Идем пу  тем ко јим про ћи не ћу 
ви ше ни кад), с. 88. Та ква сам ја: Мо ја пе сма, с. 91; Лир ска про тив реч ност, с. 92; 
Ја и ја, с. 93; Оправ да ње, с. 95; На кра ју би ће опет јед но исто, с. 96; Све јед но ми 
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је: * (Ма шта да се ту жно зби  ло), с. 97; Све јед но ми је: * (Све јед но ми је), с. 97; 
Све јед но ми је: * (Све јед но ми је), с. 98; Све јед но ми је: * (Све јед но ми је), с. 99; 
Вре ме, с. 100; Од го вор, с. 102; При ча о пе сни ку, с. 104; Зла ноћ, с. 105; Опо ме на, 
с. 107; Та ква сам ја, с. 109.

0070.  ЗМИ ЈА (Ис под су  хо га от ко са из ми  ле ла зми ја) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 11, бр. 1 (1. ја ну ар 1924) с. 18

0071.  ПО ЂИ МО У ШУ МЕ (По ђи мо у шу  ме / но ћас сам ра да / да гле дам ка ко је сен 
бе ла / цве та и па да) // Ми сао. – Књ. 14, св. 1 (1. ја ну ар 1924) с. 26

0072.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (Про вла чи мо се по за ма гље ним ста за ма сум ње) // Ве нац. – 
Књ. 9, св. 6 (25. фе бру ар 1924) с. 389
Ова пе сма на сло вље на је – На од мо ри шту: I у књи зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви-
ја но вић, 1924).

0073.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (Од ма ра се сун це на ру ка ма др ве ћа) // Ве нац. – Књ. 9, св. 6 
(25. фе бру ар 1924) с. 389
Ова пе сма на сло вље на је – На од мо ри шту: II у књи зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви-
ја но вић, 1924).

0074.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (Би ли смо мла ди пла нин ски по ток) // Ве нац. – Књ. 9, св. 6 
(25. фе бру ар 1924) с. 389
Ова пе сма на сло вље на је – На од мо ри шту: III у књи зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви-
ја но вић, 1924).

0075.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (У да  љи ни ви ди се мо ре) // Ве нац. – Књ. 9, св. 6 (25. фе-
бру ар 1924) с. 389
Ова пе сма у књи зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви ја но вић, 1924): раз де ље на је на 
два де ла и при кљу  че на сле де ћим две ма пе сма ма – На од мо ри шту: III (дру  га по-
ло ви на) – и На од мо ри шту: IV (пр ва по ло ви на).

0076.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (Сва ка тво ја реч у ме ни је до пе сме по ра сла) // Ве нац. – 
Књ. 9, св. 6 (25. фе бру ар 1924) с. 390
Ова пе сма на сло вље на је – На од мо ри шту: V у књи зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви-
ја но вић, 1924).

0077.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (Го во ри ти  хо) // Ве нац. – Књ. 9, св. 6 (25. фе бру ар 1924) 
с. 390
Ова пе сма на сло вље на је – На од мо ри шту: VI у књи зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви-
ја но вић, 1924).

0078.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (Ишли смо за не то не мир ним ста за ма) // Ве нац. – Књ. 9, 
св. 6 (25. фе бру ар 1924) с. 391
Ова пе сма чи ни ва ри јан ту пе сми – На од мо ри шту: VII у књи зи: Пе сме (Бе о град : 
С. Б. Цви ја но вић, 1924).

0079.  НА ОД МО РИ ШТУ: * (Све ми слим шта ли ће до ћи по сле ове бу  ре) // Ве нац. – 
Књ. 9, св. 6 (25. фе бру ар 1924) с. 391
Ова пе сма на сло вље на је – На од мо ри шту: VI II у књи зи: Пе сме (Бе о град : С. Б. Цви-
ја но вић, 1924).

0080.  У ШУ МИ (Ју тро, про ле ће, цвет око ме не / чу де сна ра дост про жи ма сву ме) // Ве-
нац. – Књ. 9, св. 7 (25. март 1924) с. 472
Да тум ис под пе сме: 1921. г. – Ова пе сма на сло вље на је – У шу  ми: I – у књи зи: 
Врт де тињ ства (Бе о град : „Ми сао“, 1927).
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0081.  СУ ТРА ДАН (Се ћам се сад: жед но пи ше очи ње го ве по глед не ке же не) // Рас кр-
сни ца. – Књ. 3, бр. 13/14 (април–мај 1924) с. 38

0082.  ЗЛА НОЋ (О, ма ко да си оста ни но ћас крај мо га ску  та) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 12, бр. 1 (1. мај 1924) с. 20–21

0083.  ПРИ ЧА (Од не ли де ча ку оца / и во зе га, во зе по гра ду) // Ве нац. – Књ. 9, св. 9/10 
(1. јун 1924) с. 681–682

0084.  НА  ША ТАЈ НА (О те би не ћу го во ри ти љу ди ма) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 12, бр. 6 (16. јул 1924) с. 424–425

0085.  ПРИ ЧА О ПЕ СНИ КУ (Суд ба мо ја је сте чу де сна: ја сам ло вац ср ца сво га ро ђе-
ног) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 12, бр. 6 (16. јул 1924) с. 426

0086.  ОПРАВ ДА  ЊЕ (Ср це мо је ми сли ве чи то / не ку ту жну ми сао) // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 12, бр. 6 (16. јул 1924) с. 427

0087.  ЛУ ДИ  ЛО СР ЦА // Ми сао. – Књ. 15, св. 7/8 (ав густ 1924) с. 988–998

0088.  ЦР КВА У СЕ ЛУ (Опет те ви дим, цр кво мо ја ста ра) // За ви чај. – Год. 6, бр. 3 
(1924) с. 39

0089.  NA VO DI (Na da mnom ne bo se pla vi; / oba la na sme ja na sve tli) // Ve nac. – Knj. 10, 
sv. 1 (20. sep tem bar 1924) s. 11

0090.  STA ZE (Već sto ti put idem uli ca ma tim do sad no pra vim) // Ve nac. – Knj. 10, sv. 1 
(20. sep tem bar 1924) s. 17–18

0091.  ŠE VA (Ne bo po če da pla vi, dan je la ga no svit’o) // Ve nac. – Knj. 10, sv. 2 (20. ok to bar 
1924) s. 81

0092.  Im sturm // Bel gra der Ze i tung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Pre vo di lac: Zlat ko Gor jan.

0093.  Ver gefühl // Bel gra der Ze i tung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Pre vo di lac: Zlat ko Gor jan.

0094.  Erin ne rung // Bel gra der Ze i tung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Pre vo di lac: Zlat ko Gor jan.

0095.  Zugögel // Bel gra der Ze i tung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Pre vo di lac: Zlat ko Gor jan.

1925.
0096.  МО ЛИ ТВА КРАЈ МО РА (О, га  ле би, не бом пут ни ци и бро да ри) // Бу дућ ност : 

ка  лен дар. – (1925) с. 74–75

0097.  ОПРО ШТАЈ НА ЗО РА (Све хо дим по бре гу ово ме / и слу  шам ка ко до ли ном хук-
ти влак) // Вре ме : ка  лен дар. – (1925) с. 19

0098.  СВЕ ЈЕД НО МИ ЈЕ (Ма шта да се ту жно зби ва у ср цу мом: ја сун це во лим) // 
Про све та : ал  ма нах. – (1925) с. 45–55

0099.  ЗА  БО РАВ (Мар та тре ћег у ноћ, ове го ди не) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 99, 
књ. 303, св. 2 (фе бру ар 1925) с. 129
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0100.  ВЕ ЧЕР ЊИ САН (Ле жа ћу у по сте љи и др жа ти у ру ци бео цвет) // Ми сао. – Књ. 18, 
св. 3/4 (1925) с. 753
Ова пе сма штам па на је и под на сло вом – Ве чер њи сно ви: III – у књи зи: Зе ле ни 
ви тез (Бе о град : „Ми сао“, 1930).

0101.  ГР ЛИ ЦА (Гр че гр ли ца пред ве чер у мр кој го ри) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 15, бр. 4 (16. јун 1925) с. 256

0102.  СУД БА (У про ле ће, у про ле ће кад вр бе зе ле не) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 15, бр. 4 (16. јун 1925) с. 257

0103.  ШЕТ ЊА КРОЗ ГРОБ (И до ла зе љу ди да ви де по мр лих збир ку) // Ми сао. – Књ. 18, 
св. 7/8 (1925) с. 1012

0104.  ДВЕ МО ЛИ ТВЕ: ЗА ЊЕ ГА (Бо же скри ве ни иза хлад но га не ба тај ни) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 16, бр. 2 (16. сеп тем бар 1925) с. 103–104

0105.  ДВЕ МО ЛИ ТВЕ: ЗА МЕ НЕ (Бо же су  мор ни, иза сум ње ви ди ка си ви) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 16, бр. 2 (16. сеп тем бар 1925) с. 104

0106.  ПОД НЕ БОМ ОД ЖИ ЦЕ (Са свих мо ра, свих не ба и све то ва) // Ве нац. – Књ. 11, 
св. 2 (25. ок то бар 1925) с. 83

0107.  ЛИ ТИ ЈА (Се о ском ста зом уза ном по бо жна про ла зи сви та) // Ми сао. – Књ. 19, 
св. 7 (1925) с. 1525

1926.
0108.  ГО СТО ЉУ БЉЕ (До бро до шао, пут ни че, у хла до ви ту нам де до ви ну) // Ју жњак : 

ал  ма нах. – (1926) с. 3

0109.  КРАЈ ПО НО РА (Као пе сма не ја сна те шко сву ме опи) // По лет (Ча чак). – Год. 3, 
св. 1 (1926) с. 14

0110.  ПУЖ (Ро сна зо ра по сле ки ше) // Ве нац. – Књ. 11, св. 4/5 (1. ја ну ар 1926) с. 246–247

0111.  ПО ТО ЦИ (Сун цу се про би ја ју и хи та ју / из хла до ви тих ка ме них дво ра на) // 
Ми сао. – Књ. 20, св. 3/4 (1. и 16. фе бру ар 1926) с. 195

0112.  КА  МЕ НО СР ЦЕ (Сто ји пе сник ис кле сан у ка ме ну, у исто вре ме на пет ра зних 
ме ста) // Ве нац. – Књ. 11, св. 6 (25. фе бру ар 1926) с. 386

0113.  ТР КА (Кад ра зно бој не по ве за ше ма ра ме, / за озна ку се би о па со ве) // Ве нац. – 
Књ. 11, св. 7 (25. март 1926) с. 465

0114.  КА КО ЈЕ ПО ЛУ ДЕО ОБУ ЋАР // Ми сао. – Књ. 22, св. 1/2 (1. и 16. сеп тем бар 
1926) с. 10–14

0115.  ИС ПО ВЕСТ, КЛЕ ТВА И МО ЛИ ТВА (Не ма дох у ср цу до вољ но до бро те / да бла-
го слов по ша  љем за оним што оде) // Ми сао. – Књ. 22, св. 1/2 (1. и 16. сеп тем бар 
1926) с. 45–46
Сред њи и за вр шни део ове пе сме (сти  хо ви од 24. до 44. и од 45. до 70) штам па ни 
су као две пе сме под на сло ви ма – Кле тва и мо ли тва: I и Кле тва и мо ли тва: II – у 
књи зи: Зе ле ни ви тез (Бе о град : „Ми сао“, 1930).

0116.  У МУ ЗЕ ЈУ: I (Ми ри ше про шлост у зра ку и ства ри ма) // Ве нац. – Књ. 12, св. 1 
(25. сеп тем бар 1926) с. 12
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0117.  У МУ ЗЕ ЈУ: II (На је ван ђе љи ма у сло но вој ко сти / ми ро но сна гра на уре за на пал-
ме) // Ве нац. – Књ. 12, св. 1 (25. сеп тем бар 1926) с. 12–13
Ова пе сма чи ни ва ри јан ту – исто на сло вље не це ли не – у књи зи: Зе ле ни ви тез 
(Бе о град : „Ми сао“, 1930).

0118.  ЗМИЈ СКЕ ОЧИ (Кад за тре пе ри же га на ши ро ком па њу / ... зми ја се ша ре ни рас-
пле то ше ко лу ти) // Књи жев ни се вер. – Књ. 2, св. 11 (1. де цем бар 1926) с. 428–429

0119.  ТУ  ГА (Хте ла бих да ста ри из де тињ ства храст / скри је гра на ма сво јим да  ле ки 
свет) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 19, бр. 8 (16. де цем бар 1926) с. 591

0120.  СВЕ ЋА (Го ре ће све ћа на гро бу на шем под ноћ са му) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 19, бр. 8 (16. де цем бар 1926) с. 592

0121.  СЛИ КЕ: I (Ис под сун че вих ве чер њих ша ра тих ле жи град) // Реч и сли ка. – (1926) 
с. 27

0122.  СЛИ КЕ: II (Су  то ном оку  пан про пла нак че сте) // Реч и сли ка. – (1926) с. 27

0123.  СЕ О СКИ ПО ТОК (Ми  ли се о ски по ток / у зе ле не жа бља ке спле тен) // Лу  ча. – 
(1926/1927) с. 96

0124.  СЕ ЛИ ЦЕ (Кроз ноћ и вла гу / ди вље се гу ске се ле ју гу) // Лу  ча. – (1926/1927) с. 96

1927.
0125.  ВРТ ДЕ ТИЊ СТВА. – Бе о град : ча со пис „Ми сао“, 1927 (Бе о град : Штам па ри ја 

„Но во сти“). – 48 стр.
Са др жај: Врт де тињ ства: Пу  то ва ње (Ве ју вар ни ца из су да ра ко пи та); Бо лест 
(Не знам ви ше ко га име на ни ро да је); Је сен (Је сен је. Из над бре га тек се ма гле 
ди гле); Мрак (Ноћ. Већ очи мо је хо ће да се скло пе); Љу бо мо ра (Увек сам се је се-
њег ве че ра не ја сно пла ши ла); Бог (И он да још ја сам не ми нов но гре ши ла / сум ња-
ма у мно ге све тле исти не); Цр ква у се лу (Опет те ви дим цр кво мо ја ста ра); При ча 
(Од не ли де ча ку оца); Мо јој се стри (Ви диш, ма  ла, на ша ма ти, дра га же на); Смрт 
ли шћа (Шта то, ма ма, та ко ту жно при ча ве тар); Па  ху љи це сне жне (Ма ма, знаш 
ли ми ре ћи шта су па  ху љи це сне жне?). Пе сме за ма лу Дра гу: Ца ри ца лу  та ка (Увек 
кад с лут ком сво јом по де лим ве че ру и ру  чак); Лут ке ра чу  на ју (Сва ко ве че ја се 
му  чим сво је лут ке да на у  чим); Чу до твор ни џе по ви (У џе пу мо је ста ра мај ке ра ђа ју 
се при че и пе сме); Ко лач (Це ло ве че у ме не гле да са ви со ке жу  те по ли це / ве ли-
ки ко лач од ме да); Два сна ма  лог врап ца: I (Уснио вра бац, врх те ле фон ске жи це); 
Два сна ма лог врап ца: II (Али вра бац се бе ше пре јео мр ва и зр на); Бу ба Ма ра (Са 
не ба до ђе и па де ма ле на бу ба ма ра); Цвет ни збор (По ме та ли пр стен ци бе ле ше-
ши ре); Су се до во ку  че (Од на ше до су се до ве ку ће уска ста за као играч ка). Ју тар њи 
псалм: Ју  тар њи псалм (Пе ва ти ца, Бо гу вра ћа ра дост за ро су); Ше ва (Не бо по че 
да пла ви); У шу  ми: I (Ју  тро, про ле ће, цвет око ме не); У шу  ми: II (И у шу  ми увек 
та ко спо кој но и ти  хо би ва); За што пла чу ку  ку  ре ци? (За што пла чу ку  ку  ре ци ју-
трос, кад све кли че зо ри?); Пуж (Ро сна зо ра по сле ки ше); Ју  тро на се лу (Пр ве 
злат не зра ке сун це на кро во ве шу  ме си па); Сле пи пре де ли (О, ка ко је ту жан 
пре део без ре ка); Ме се чи на (Пле те ме сец сјај на, сре бр на ста тки ва); Под не бом 
од жи це (Са свих мо ра, свих не ба и све то ва); Од  ла зи сун це (Од  ла зи сун це. По-
след ње зра ке већ гр ле шу  му хра сто ву мла ду); Ве че (Су  тон па да врх по то ка, пу  та, 
се ла); Ве че на ри ту (За  ла зи дан врх мо чва ра); Бли жи се, бли жи ле то (Бли жи се, 
бли жи ле то; у ду  ши већ га слу  тим); Је сен (Про ше та  ла је сен по гу стом ше ва ру); 
Во жња (Во зи мо се. По крај пу  та ра за су  та се ла ле же).
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0126.  ПО ВРА ТАК (Ка да се по вра те у де до ви ну из ту ђи на) // Про све та : ка  лен дар. – 
(1927) с. 153

0127.  ŽI VOT (Bo že moj, evo opet ži vlje nja mo ga re ka pro ti če kroz du bok i pun hla da dol) // 
Knji žev ni se ver. – Knj. 3, sv. 1 (1. ja nu ar 1927) s. 6–7

0128.  AUTO FRAG ME NAT // Knji žev ni se ver. – Knj. 3, sv. 1 (1. ja nu ar 1927) s. 7
Krat ka auto bi o gra fi ja, da ti ra na: 12. de cem bar 1926, štam pa na is pod pe sme Ži vot.

0129.  ПО СЛА  НИ ЦА (Бо же, ја знам да ме ти не по зна јеш) // По ли ти ка. – Год. 24, 
бр. 6719 (6–9. ја ну ар 1927) с. 16

0130.  ОПУ СТЕ ЛИ ОКЛОП (Ка да је по ла зио у рат, / у ру  ци му је бли стао штит) // Са-
вре ме ни пре глед. – Бр. 5 (7. ја ну ар 1927) с. 5

0131.  ОЗДРА  ВЉЕ ЊЕ (Ду  го сам бо ло ва  ла од љу ба ви) // Ми сао. – Књ. 23, св 3/4 (1. и 
16. фе бру ар 1927) с. 173

0132.  ВЕ ЧЕР ЊИ СНО ВИ: I (Ја до бро знам да жи во том пу  ним вр ли на жи ви он) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 20, бр. 4 (16. фе бру ар 1927) с. 254–255

0133.  ВЕ ЧЕР ЊИ СНО ВИ: II (Ја до бро знам, у мо ли тви ње го вој мо је име би ти не ће) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 20, бр. 4 (16. фе бру ар 1927) с. 255

0134.  КА ЈА  ЊЕ (Но ћу, кад за спе бо го ви и све ци, блу ди по не бу сен ка гре шног Ју де) // 
Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 6 (фе бру ар 1927) с. 12

0135.  РЕ ЧИ (Нас дво је на зе мљи за во ле смо ре чи, од њих је би  ла на ша љу бав зда на) // 
Ми сао. – Књ. 23, св. 5/6 (1. и 16. март 1927) с. 289

0136.  СЛЕ ПИ ПРЕ ДЕ ЛИ (О ка ко је ту жан пре део без ре ка) // Гла сник Под млат ка 
Цр ве ног кр ста. – Бр. 7 (март 1927) с. 11

0137.  БДЕ ЊЕ (Већ дав но је по но ћи ти ца цр на / за спа  ла те шко на ср цу мом) // По ли-
ти ка. – Год. 24, бр. 6823 (23–26. апри  ла 1927) с. 11

0138.  ЈУ ТАР ЊИ ПСАЛМ (Пе ва ти ца, Бо гу вра ћа ра дост за ро су) // По ли ти ка. – Год. 24, 
бр. 6823 (23–26. април 1927) с. 12

0139.  ДР ВО ИЗА ОГРА ДЕ (Иза жи ве огра де ра сту, бли зу сва чи јем ко ра ку, др ве та не-
зна ног гра не) // Ве нац. – Књ. 12, св. 8 (25. април 1927) с. 561

0140.  ПРО ЛЕ ЋЕ ЈЕ ОПЕТ (Про ле ће је опет сред зе ле не ни кло за стир ке) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 182

0141.  БО ГУ МИЛ СКА ПЕ СМА (У ме ни жи ве ду  ха два: дух до бра и дух зла) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 182–183

0142.  ЗА ТО ЧЕ ЊЕ (За тво ри  ла сам сво је очи ту  гом) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 183–184

0143.  ПО МИ  ЛУЈ, БО ЖЕ (По ми  луј, Бо же, оне ко ји су жед ни про ле ћа) // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 184

0144.  СВЕТ ЊАК (По гле дај, се стри це, ле ти сви тац) // Гла сник Под млат ка Цр кве ног 
кр ста. – Бр. 10 (јун 1927) с. 11

0145.  ДИ РЕК ТО РО ВЕ ГУ СКЕ // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 101, књ. 313, св. 1–3 
(јул–сеп тем бар 1927) с. 267–278
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0146.  ПЕ СМА О ЖИ ВО ТУ (Гле да ме од не куд ту жно ли це жи во та) // Ми сао. – Књ. 24, 
св 7/8 (1. и 16. ав густ 1927) с. 415

0147.  ЉУ  БАВ НО БУ  НИ  ЛО // Ми сао. – Књ. 25, св. 1/2 (1. и 16. сеп  тем бар 1927) 
с. 15–26

0148.  БО ЈЕ СЕ БУ ДЕ (По сле ки ше бо је се бу де и да љи на по ста је бли ском) // Прав да. – 
Год. 23, бр. 254 (19. сеп тем бар 1927) с. 6

0149.  СУ ДИ ЈА // Ми сао. – Књ. 25, св 3/4 (1. и 16. ок то бар 1927) с. 137–147

0150.  ПИ СМА ИЗ ШУ МЕ: I (Идем пу  тем, и као де вој ка ку де љу сви  ле ну, свој ве чер њи 
сан не пре ки дам пре сти) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 101, књ. 314, св. 1 (ок-
то бар 1927) с. 51

0151.  ПИ СМА ИЗ ШУ МЕ: II (При ја те љу, пу  тем по крај мо га до ма пу  ту  ју ве три) // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 101, књ. 314, св. 1 (ок то бар 1927) с. 51–52

0152.  ПИ СМА ИЗ ШУ МЕ: III (Већ све се ви ше сва ко ју  тро хлад но / ста за ма ску  пља 
ма гла љу би ча ста) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 101, књ. 314, св. 1 (ок то бар 
1927) с. 52

0153.  ЉУ БАВ (Мо јој ми сли на те бе не жној и смер ној) // Ве нац. – Књ. 13, св. 2 (25. ок то-
бар 1927) с. 104

0154.  ОД  ЛА ЗАК (Ту  жно је би  ло иза од  ла ска ју  тро) // Ми сао. – Књ. 25, св. 5/6 (1. и 
16. но вем бар 1927) с. 297

0155.  „Не ми ри мла до сти“ Ве ре Обре но вић Де ли ба шић // Ми сао. – Књ. 25, св 5/6 (1. и 
16. но вем бар 1927) с. 382–383

0156.  СУД БИ НА (Иде мо и, као се јач по њи ви цр ној се тву, свуд око ло се бе ту гу ве је мо) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 22, бр. 6 (16. но вем бар 1927) с. 415–416

0157.  МРАК (Мрак се је ро дио у шу ми, ја сам га за те кла) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 22, бр. 6 (16. но вем бар 1927) с. 416

0158.  ЈО ВАН КА ОД АР КА: * (Ре че јој не ки глас: „Оста ви ста до“) // Ве нац. – Књ. 13, 
св. 3 (но вем бар 1927) с. 178

0159.  ЈО ВАН КА ОД АР КА: ** (По но во тад ја ви се иста ви зи ја све та и ре че) // Ве нац. – 
Књ. 13, св. 3 (но вем бар 1927) с. 178

0160.  Ан то ло ги ја љу бав не ли ри ке / иза брао Бо жи дар Ко ва че вић. – Бе о град : Књи жа ра 
Здрав ка Спа со је ви ћа, 1927
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: XXXIV Стреп ња, с. 25; XXXVI На бу  ри, 
с. 26–27; XXXVI II Де во јач ка мол ба, с. 28–29.

1928.
0161.  МЕ СЕЦ (Ено пло ви злат на па ри ца по ре ке на ше лу  ци) // По ли ти ка. – Год. 25, 

бр. 7075 (6–9. ја ну ар 1928) с. 26

0162.  У ЗА  БУ  НИ // По ли ти ка. – Год. 25, бр. 7075 (6–9. ја ну ар 1928) с. 28

0163.  ПРЕ КОР (Са ми смо. Ве тар. Он гле да очи мо је) // Же на у свет. – Бр. 1 (15. ја ну ар 
1928) с. 1
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0164.  МО ЈЕ ЛУТ КЕ // Деч ји лист. – Год. 1, бр. 1 (ја ну ар 1928) с. 8

0165.  МЛЕЧ НИ ПУТ (Хи там не ку да као за ка сне ли пут ник кроз шу му цр ну) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 23, бр. 3 (1. фе бру ар 1928) с. 175

0166.  БОГ (И он да још ја сам не ми нов но гре ши ла) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 102, 
књ. 315, св. 2 (фе бру ар 1928) с. 317
Пе сма штам па на у окви ру члан ка „Де сан ка Мак си мо вић. Врт де тињ ства. Бе о-
град, 1928 /!/“ – пот пи са но В. С.–З.

0167.  ВО ЖЊА (Во зи мо се. По крај пу  та ра за су  та се ла ле же) // Ле то пис Ма ти це срп-
ске. – Год. 102, књ. 315, св 2 (фе бру ар 1928) с. 317–318
Пе сма штам па на у окви ру члан ка „Де сан ка Мак си мо вић. Врт де тињ ства. Бе о-
град, 1928 /!/“ – пот пи са но В. С.–З.

0168.  НА СТА  ВАК (Он не осе ти да ду  ша тре пе ри мо ја) // Ми сао. – Књ. 26, св. 3/4 (фе-
бру ар 1928) с. 193

0169.  ПТИ ЦА (Ле жи сто лет на сен ка под гра на ма) // Ве нац. – Књ. 13, св. 6 (25. фе бру ар 
1928) с. 411–412

0170.  МР ТВА ЗВЕ ЗДА (Пе њу се не бе са по врх мо јих бде ња) // Во ља. – Год. 3, књ. 1, бр. 3 
(март 1928) с. 184

0171.  ЗБОГ МЕ НЕ (Због ме не умре без број цве то ва да нас) // Но ви ви ди ци. – Год. 1, 
бр. 3/4 (март–април 1928) с. 170

0172.  ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ (Чу вај те се, чу вај те се на шег сме шка) // По ли ти ка. – Год. 25, бр. 7171 
(14–17. април 1928) с. 9

0173.  ПО ЗДРАВ НЕ ЗНА  НОЈ (Же но не зна на, го спо бла го род  на / оно га за ким мо је 
ср це жу ди, / да вас сад во ли зна ју бог и љу ди) // По ли ти ка. – Год. 25, бр. 7171 
(14–17. април 1928) с. 13

0174.  ЛУТ КА СА СЕ ЛА // Деч ји лист. – Год. 1, бр. 4 (април 1928) с. 58

0175.  МР ТВА ТИ ЦА (У по лу мрач ној со би ци лу га ра ве не мр тва ти ца) // Жи вот и рад. – 
Књ. 1, св. 5 (мај 1928) с. 364

0176.  НА МОР СКОЈ ОБА  ЛИ (Сте ње је вре ло од сун  че ве ва тре) // Ве нац. – Књ. 13, 
св. 9/10 (1. јун 1928) с. 667

0177.  ПО МИ  ЛУЈ, БО ЖЕ (По ми  луј, Бо же, оне ко ји су жед ни про ле ћа) // Књи жев ни 
се вер. – Књ. 4, св. 6 (1. јун 1928) с. 241

0178.  ЦА  РИ ЦА ЛУ ТА  КА (Увек кад с лут ком сво јом по де лим ве че ру и ру  чак) // Деч ји 
лист. – Год. 1, бр. 6 (јун 1928) с. 84

0179.  ОБО РЕ НО ГНЕ ЗДО (О, ти цо гор ска, не цви ли) : У смрт од ра зли ци јех: I // Срп-
ски књи жев ни гла сник. – 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 // Срп ски књи жев-
ни гла сник. – Књ. нс 24, бр. 6 (16. јул 1928) с. 423–424

0181.  У СМРТ РО СЕ (Бли ста ше ка пља ро се по врх влатa) : У смрт од ра зли ци јех: III // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 24, бр. 6 (16. јул 1928) с. 424

0182.  ПО СЛЕД ЊЕ РЕ ЧИ (Да ли ћу по не ти со бом и сво ју бољ ку) : У смрт од ра зли ци-
јех: IV // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 24, бр. 6 (16. јул 1928) с. 425
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0183.  У ПО ЉУ (Сто јим на ши ро ком про лет њем по љу / са ма ја ме ђу биљ ка ма и кр ди-
ма) // Ми сао. – Књ. 27, бр. 5/6 (јул 1928) с. 307

0184.  НАД ПРА  ХОМ (Убо гом се ља ку с пла ни не / син но ћас по ги бе од гро ма) // Срп-
ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 25, бр. 1 (1. сеп тем бар 1928) с. 16

0185.  ДВА ДА  НА У ШУ  МИ: I (Над про ва  лу сам се на гла шу  ме бо ро ве) // Ми сао. – 
Књ. 28, св. 3/4 (ок то бар 1928) с. 194

0186.  ДВА ДА  НА У ШУ МИ: II (Слич на сам ве че рас, дра ги, брд ске биљ ке стру  ку) // 
Ми сао. – Књ. 28, св. 3/4 (ок то бар 1928) с. 194–195

0187.  ПЕ СМА ГО ЛУ  БА (Гле, дра га, у сен ци сва ког мла дог гр ма ра са ње не ти це гра де 
гне здо пер но) // Во ља. – Год. 3, књ. 2, бр. 4 (ок то бар 1928) с. 246–247

0188.  ДЕ ЦИ ЦЕ ЛОГ СВЕ ТА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 3 (но вем бар 
1928) с. 1

0189.  ЈЕ СЕН (Про ше та  ла је сен по гу стом ше ва ру) // Гла сник Под  млат ка Цр ве ног 
кр ста. – Бр. 3 (но вем бар 1928) с. 15

0190.  ТРИ ВРАП ЦА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 3 (но вем бар 1928) с. 15

1929.
0191.  ЈО ВАН КА ОР ЛЕ АН КА : Сту ди ја. – Бе о град : ча со пис „Ми сао“, 1929. – 80 стр.

До ма ћи пи сме ни рад Де сан ке Мак си мо вић за по ла га ње про фе сор ског ис пи та.

0192.  СЕП ТЕМ БАР (По ди  же се, по ди  же не бо у бес крај над зе мљом) : Пе сме у про-
зи: I // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 26, бр. 1 (1. ја ну ар 1929) с. 21

0193.  МА  ГЛА (Из цр них шум ских по но ра по пе се на гло љу  та је се ња ма гла) : Пе сме у 
про зи: II // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 26, бр. 1 (1. ја ну ар 1929) с. 22

0194.  СНЕГ (Осва ну ло мо је бе ло де тињ ство у ба шти) : Пе сме у про зи: III // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 26, бр. 1 (1. ја ну ар 1929) с. 22

0195.  СУМ ЊА (Ни је, дра ги, у ду  ши мо јој к’о у ти  хој лу  ци) // Ве нац. – Књ. 14, св. 4/5 
(1. ја ну ар 1929) с. 276–277

0196.  СА  МО ЋА (Крај ме не жи ве два ти чи ја хо ра и пе ва ју ми вас дан уза стоп це) // По-
ли ти ка. – Год. 26, бр. 7432 (6–9. ја ну ар 1929) с. 18

0197.  ВЕ ЧЕР ЊЕ У ШУ МИ (Сви тац над по љем зла том кла са  лим / као отрг нут све ће 
дах) // За пи си. – Год. 3, књ. 4, бр. 1 (1929) с. 25

0198.  ПРО ЛЕ ЋЕ (Пе ва за чу ђе но ти ца под мо јим про зо ром) // Ми сао. – Књ. 29, св. 1/2 
(ја ну ар 1929) с. 46

0199.  СУН ЦЕ (Сва ко ју тро се да сун це на ши ро ки но ви пањ) // Ми сао. – Књ. 29, св. 1/2 
(ја ну ар 1929) с. 46

0200.  ДЕ ВОЈ КО (Де вој ко, оста ви у су тон ве зи во) // Жи вот и рад. – Књ. 3, св. 13 (ја ну ар 
1929) с. 47–48

0201.  ЈЕ СЕ ЊЕ ЈУ ТРО (По за ма гље ном ју  тар њем дру  му глад не ти це тра же хра ну) // 
Ми сао. – Књ. 29, св. 5/6 (март 1929) с. 299
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0202.  ЂА  ЦИ // По ли ти ка. – Год. 26, бр. 7524 (11. април 1929) с. 12

0203.  ЈО ВАН КА ОР ЛЕ АН КА : (Сту ди ја) // Ми сао. – Књ. 29, св. 7/8 (април 1929) с. 452–
464; Књ. 30, св. 1/2 (мај 1929) с. 85–126; св. 3/8 (јун–ав густ 1929) с. 371–384
Оба ве зни до ма ћи пи сме ни рад Д. Мак си мо вић за по ла га ње про фе сор ског др-
жав ног ис пи та.

0204.  ПРО ЛЕ ЋЕ У ГРО БЉУ (Про цве та про ле ће свуд по окол ним па ша ма) // По ли ти-
ка. – Год. 26, бр. 7546 (4–7. мај 1929) с. 15

0205.  ЉУ  БАВ (Дав ног про ле ћа у су  тон са њах не ви на) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
Год. 103, књ. 320, св. 2 (мај 1929) с. 167–168

0206.  ПРИ РО ДА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 9 (мај 1929) с. 6

0207.  ПЕ СМА СУ ЖЊА (О, дра га, за што ни сам срео тво је дла не бе ле / док ру  ке мо је 
ни су би  ле ру  ке ро ба) // Ми сао. – Књ. 30, св. 1/2 (мај 1929) с. 66

0208.  ЧУ  ВАР ШУ  МЕ (Украј зе ле них шум ских вра та сто ји ста ри бор) : Пе сме у про-
зи // Ве нац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665

0209.  НЕ БО ЈЕ НЕ МИ  ЛО СТИ ВО (Не бо је не ми  ло сти во: не при ма у сво ја пла ва на-
руч ја мр тве) : Пе сме у про зи // Ве нац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665

0210.  ЈЕ ЗЕ РО (Над про стра ним за спа  лим је зе ром ди жу се не бе са) : Пе сме у про зи // 
Ве нац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665

0211.  ПТИЧ ЈИ ГЛАС (Глас са кри ве не пти це као звуч ни чу  нак тка ју  тро це ло из ме ђу 
два гр ма) : Пе сме у про зи // Ве нац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665–666

0212.  ЧУ ДО ТВОР НО ДР ВО (Чу до твор но др во жи ви на зе ле ном ви со ком бре гу) : Пе-
сме у про зи // Ве нац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 666

0213.  ПЕ СМА ПО СЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ (Пра зна ле жи ма  ле на бо ца) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 27, бр. 4 (16. јун 1929) с. 260

0214.  СПО ЗНА ЊЕ (По тро ши ла сам, по тро ши ла на зе мљи ду шу) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 27, бр. 4 (16. јун 1929) с. 260–261

0215.  БЛИ ЖИ СЕ ЛЕ ТО (Бли жи се, бли жи ле то) // Деч ји лист. – Год. 2, бр. 10 (јун 
1929) с. 146

0216.  ТЕТ КИ НА УДА ЈА // По ли ти ка. – Год. 26, бр. 7605 (7. јул 1929) с. 14

0217.  МО ЛИ ТВА ЗА ЉУ БАВ (Бр зо као крат ко веч не цве ћа ли ске / и ова љу бав ста ће да 
се кру ни и дро би) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 27, бр. 7 (1. ав густ 1929) 
с. 499

0218.  ПР СТЕН // По ли ти ка. – Год. 26, бр. 7679 (19. сеп тем бар 1929) с. 15

0219.  УСА  МЉЕ НИ КРСТ (Сто ји уса мљен крст крај се о ског дру ма) // Ми сао. – Књ. 31, 
св. 1/4 (сеп тем бар–ок то бар 1929) с. 97

0220.  ОПУ СТЕ ЛА КО ШНИ ЦА (Као ку ћа на ко ју се сру  ши гром) // Ве нац. – Књ. 15, 
св. 2 (25. ок то бар 1929) с. 111

0221.  РАЗ ГО ВОР (Пи та ју ме сву ве чер ње го ве зе ни це жед не) // Ле то пис Ма ти це срп-
ске. – Год. 103, књ. 322, св. 2 (но вем бар 1929) с. 168
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0222.  ИЗ МИ РЕ ЊЕ (Ту, где ду бо ки сно по ви сен ки ле же ми на че лу) // Жи вот и рад. – 
Књ. 4, св. 23 (но вем бар 1929) с. 834

0223.  ГЛАС У НО ЋИ (Про бу дио ме сан стра шан као мо ра) // Књи  жев ни по лет. – 
Год. 1, књ. 2, бр. 11/12 (но вем бар–де цем бар 1929) с. 512–513
Ова пе сма на сло вље на је – Глас но ћи – у књи зи: Зе ле ни ви тез (Бе о град, 1930).

0224.  ВЕ ЧЕР ЊИ ПРИ ЗВУК (До ћи 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 за спе) // Ми сао. – Књ. 31, св. 5/8 (но вем бар–де цем бар 
1929) с. 350

0225.  ПО СЛЕД ЊИ САТ // По ли ти ка. – Год. 26, бр. 7757 (8. де цем бар 1929) с. 14

0226.  БО ГУ МИ ЛО ВА МО ЛИ ТВА (Бо же ми ра, по хо ди до мо ве на ших жу па на) // Срп-
ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 28, бр. 8 (16. де цем бар 1929) с. 585–586

0227.  МИ ШКО // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 3 (но вем бар 1929) с. 7; бр. 4 
(де цем бар 1929) с. 10–11

0228.  Ан то ло ги ја „Ода бра на стра на“ : (Из са вре ме не срп ско-хр ват ске ли ри ке) / по из бо-
ру са мих пе сни ка сре дио Ми  ли во је В. Кне же вић. – Су бо ти ца : ча со пис „Књи-
жев ни се вер“, 1929
У са др жа ју јед на пе сма Де сан ке Мак си мо вић: По ми  луј, Бо же, с. 67.

1930.
0229.  ZE LE NI VI TEZ. – Be o grad : ča so pis „Mi sao“, 1930. – 96 str.

Na slov ni list knji ge iz ra dio Pjer Kri ža nić. – Na str. 95: Be le ška „Od istog pi sca“: „Pe sme“, 
1924, S. B. Cvi ja no vić – ras pro da to. „Vrt de tinj stva“ pe sme, 1927, Be o grad – ras pro da to. 
„Jo van ka Or le an ka“ isto rij ska stu di ja, 1929, ča so pis „Mi sao“, Be o grad.
Са др жај: Ze le ni vi tez: Ze le ni vi tez (Dra gi, pro šao je kraj pro zo ra vi tez ze le ni), s. 7; 
Pro le će je opet (Pro le će je opet sred ze le ne ni klo za stir ke), s. 8; Re či, s. 9; Sum nja (Ni je, 
dra gi, u du ši mo joj ko u ti hoj lu ci), s. 10; Sud ba (U pro le će, u pro le će kad vr be ze le ne), 
s. 11; Na sta vak (On ne ose ti da du ša tre pe ri mo ja), s. 12; Zbog me ne (Zbog me ne umre 
bez broj cve to va da nas), s. 13; Lju bav (Mo joj mi sli na te be ne žnoj i smer noj), s. 14; Sre ća 
(Ne me rim vi še vre me na sa te), s. 15; Od la zak (Tu žno je bi lo iza od la ska ju tro), s. 16; 
Sa mo ća (Kraj me ne ži ve dva ti či ja ho ra), s. 17; U po lju, s. 18; Po to ci (Sun cu se pro bi ja ju i 
hi ta ju / iz hla do vi tih ka me nih dvo ra na), s. 19; Dr vo iza ogra de, s. 20; Zmij ske oči, s. 21; 
Mrak (Mrak se je ro dio u šu mi), s. 22; Pi sma iz šu me: I (Idem pu tem i kao de voj ka ku-
de lju svi le nu svoj ve čer nji san ne pre ki dam pre sti), s. 23; Pi sma iz šu me: II (Pri ja te lju, 
pu tem po kraj mo ga do ma), s. 24; Pi sma iz šu me: III (Već sve se vi še sva ko ju tro hlad no / 
sta za ma sku plja ma gla lju bi ča sta), s. 25; Dva da na u šu mi: I (Nad pro va lu sam se na gla 
šu me bo ro ve), 26; Dva da na u šu mi: II (Slič na sam ve če ras, dra gi, brd ske bilj ke stru-
ku), s. 27; Mleč ni put, s. 28; Za bo rav(Mar ta tre ćeg u noć, ove go di ne), s. 29; Pe sma go lu-
ba, s. 30; Ču vaj te se (Ču vaj te se, ču vaj te se na šeg sme ška), s. 31; De voj ko, s. 32; Pre kor 
(Sa mi smo. Ve tar. On gle da oči mo je), s. 33; Pe sma po sle ne de lje, s. 34; Je se nje ju tro, s. 35; 
Po zdrav ne zna noj, s. 36; Mo li tva za lju bav, s. 37; Dve mo li tve: Za nje ga, s. 38; Dve mo li-
tve: Za me ne, s. 39; Kle tva i mo li tva: I (Bo že, što ne be sne po ža re spu štaš u že tve), s. 40; 
Kle tva i mo li tva: II (Bo že, sa či je po mi sli je di ne), s. 41; Ve čer nji sno vi: I (Ja do bro znam 
da ži vo tom pu nim vr li na ži vi on), s. 42; Ve čer nji sno vi: II (Ja do bro znam u mo li tvi nje-
go voj mo je ime bi ti ne će), s. 43; Ve čer nji sno vi: III (Le ža ću na po ste lji i dr ža ću u ru ci beo 
cvet), s. 44; Ve čer nji sno vi: IV (Če sto sno vi bu du pu ni na de kao du ga), s. 45; Je sen (U kra-
ju tom je sen kao bol ra no sti že), s. 46; Pe sma sužnjа (O, dra ga, za što ni sam sreo tvo je 
dla ne be le), s. 47; Ve čer nji pri zvuk, s. 48; Raz go vor, s. 49; Bde nje, s. 50; Bol, s. 51; Lju bav 
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(Dav nog pro le ća u su ton sa njah ne vi na), s. 52. Mo li tva bo gu mi lo va: Go sto lju blje, s. 55; 
Po sla ni ca, s. 56; Tu ga, s. 57; Za to če nje, s. 58; Li ti ja, s. 59; Pe sma o ži vo tu (Gle da me 
od ne kud tu žno li ce ži vo ta), s. 60; Ži vot (Bo že moj, evo opet ži vlje nja mo ga re ka), s. 61; 
Glas no ći (Pro bu dio me san stra šni kao mo ra), s. 62; Spo zna nje, s. 63; Iz mi re nje, s. 64; 
Bo gu mil ska pe sma, s. 65; Bo gu mi lo va mo li tva, s. 66. U smrt od ra zli ci jeh: Po mi luj, Bo že, 
s. 71; Sve ća, s. 72; Pro le će u gro blju, s. 73; Nad pra hom, s. 74; Utr ka, s. 75; Opu ste la 
ko šni ca, s. 76; Obo re no gne zdo, s. 77; U smrt mra vi, s. 78; U smrt ro se, s. 79; Nad reč nim 
ko ri tom, s. 80; Usa mljen krst, s. 81; Po vra tak, s. 82; Mr tva ti ca, s. 83; Šet nja kroz grob, 
s. 84; U mu ze ju: I (Mi ri še pro šlost u zra ku i stva ri ma), s. 85; U mu ze ju: II (U ol ta re 
pre tvo re ni zi do vi dvo ra na), s. 86; Opu ste li oklop, s. 87; Gr li ca, s. 88; Po sled nje re či, s. 89.

0230.  ПО НЕ ДЕ ЉАК (Обу  кли смо ју  трос рад нич ко оде ло) // Вар дар : Ка  лен дар Ко ла 
срп ских се ста ра. – 1930. – с. 62

0231.  СРЕ ЋА (Не ме рим ви ше вре ме на са те) // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 7788 (6–9. ја-
ну ар 1930) с. 20

0232.  ЗЕЦ СЕ САН КА // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 7788 (6–9. ја ну ар 1930) с. 30

0233.  НАД РЕЧ НИМ КО РИ ТОМ (Не ху  чи во да ви ше под бо ро ва оста ре лом гра ном) // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 104, књ. 323, св. 1 (ја ну ар 1930) с. 5

0234.  ПРО ЂЕ СВЕ (Про ђе све. Ма ко ли ко ру ке за гр ли ле сре ћу) // Жен ски свет. – Год. 1, 
бр. 1 (1930) с. 7
Ова пе сма штам па на је и под дру  гим на сло вом – Не спо кој ство – У Срп ском 
књи жев ном гла сни ку (16. јул 1932) и у књи зи: Но ве пе сме (Бе о град : СКЗ, 1936).

0235.  ЗБО ГОМ (Збо гом. Не мо же кад одем од те бе би ти сре ће) // Же на и свет. – Бр. 1 
(ја ну ар 1930) с. 13

0236.  БО ЖИЋ НА НОЋ У ШУ МИ (Крај шу ма ре ве ку ћи це бе ле / сред мр твог сне жног 
мо ра / сто је ма  ле не је ле) // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Год. 9, бр. 5 (ја-
ну ар 1930) с. 6

0237.  ДЕЧ ЈА ШКО ЛА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 6 (фе бру ар 1930) с. 9

0238.  НЕ ВИ ДЉИ ВИ ТРУН // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 7858 (20. март 1930) с. 13

0239.  ВЕ РА (До ћи ће мо на не бо са две стра не раз не) // Вре ме. – Год. 10, бр. 2987 (19–
22. април 1930) с. 7

0240.  ШКОЛ СКА СЛА  ВА // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 7906 (11. мај 1930) с. 15

0241.  СА  ВИН МО НО ЛОГ (Но ћас ће кроз сан ро ди те ља мо јих слут ња те шка за ма  ха ти 
цр ним огром ним кри  ли ма) // Во ља. – Год. 4, књ. 1, св. 2 (мај 1930) с. 67

0242.  СТА  РА БУ  КВА (На сун ча ном про план ку сто ји бу  ква ма ти) // Гла сник Под-
млат ка Цр ве ног кр ста. – Год. 9, бр. 9 (мај 1930) с. 7

0243.  ПО СЛЕД ЊИ ЧАС (У ча су том све тлост ово зе маљ ског да на) // Ми сао. – Књ. 33, 
св. 1/4 (мај–ав густ 1930) с. 105

0244.  ДР ВО ИЗА ОГРА ДЕ // Жен ски свет. – Бр. 6 (1930) с. 19

0245.  МО РЕ : За јед нич ко пу  то ва ње // Срп ски књи  жев ни гла сник. – Књ. нс 30, бр. 5 
(1. јул 1930) с. 328–330
Пу  то пис с пу  та чла но ва бе о град ског Пен клу ба; уче сни ци: Ми  лан Грол, Ни ко 
Бар ту ло вић, Де сан ка Мак си мо вић, Гу став Кр клец, Ран ко Мла де но вић, Јо сип 
Ку лун џић, Ми  лан Бог да но вић.
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0246.  СИ РО МА  ХО ВА ШЕТ ЊА // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 7962 (8. јул 1930) с. 13

0247.  БА  КИ НО ГО СТО ВА  ЊЕ // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 7985 (31. јул 1930) с. 15
У ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0248.  ЛУТ КЕ СТА  РЕ // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 8013 (28. ав густ 1930) По ли ти ка за 
де цу. Год. 1, бр. 33

0249.  МА  ЦА БО ЛУ  ЈЕ // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 8013 (28. ав густ 1930) По ли ти ка за 
де цу. Год. 1, бр. 33

0250.  СНО ВИ // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 8027 (11. сеп тем бар 1930) с. 15
У ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0251.  МА ЧИ ЈЕ ПО СЕ ЛО // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 8027 (11. сеп тем бар 1930) По ли-
ти ка за де цу. Год. 1, бр. 35

0252.  ПАТ КИ НО ПУ ТО ВА  ЊЕ // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 8034 (18. сеп тем бар 1930) 
По ли ти ка за де цу. Год. 1, бр. 36

0253.  МА  ЦА И КИ ША // По ли ти ка. – Год. 27, бр. 8090 (13. но вем бар 1930) По ли ти ка 
за де цу. Год. 1, бр. 44

1931.
0254.  ЛУ ДИ  ЛО СР ЦА : При по вет ке. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1931. – 

114 стр. ; 21 цм. – (Са вре ме ник СКЗ; I; 2)
Са др жај: Лу ди ло ср ца; Си ро ма  хо ва шет ња; Не ви дљи ви трун; По след њи сат; Ди-
рек то ро ве гу ске; Тет ки на уда ја; Љу бав но бу ни ло; Школ ска сла ва; Ба ки но го сто-
ва ње; Ка ко је по лу део обу ћар; Раз го во ри; Ку ћа на про да ју; Та бла, кре да и сун ђер.

0255.  НА ДАН ПРИ МИР ЈА // Ка лен дар под млат ка Цр ве ног кр ста. – 1931. – 71–73 стр.
Овај текст об ја вљен је и под дру  гим на сло вом – Де ци це лог све та – у: Гла сник 
Под млат ка Цр ве ног кр ста. Бр. 3 (но вем бар 1928).

0256.  У ШЕ ЋЕ РА БРЕГ СТВО РИ ЋЕ СЕ СНЕГ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8139 (1. ја-
ну ар 1931) По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 1

0257.  МИР КО НЕ МИР КО // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8157 (22. ја ну ар 1931) По ли ти-
ка за де цу. Год. 2, бр. 4.

0258.  ГО СПО ДА ШТИ ГЛИ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8178 (12. фе бру ар 1931) 
По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 7.

0259.  УМОР (До ста је жи во та) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 32, бр. 6 (16. 
март 1931) с. 445
Ова пе сма на кон кур су Дру  штва „Цви је та Зу зо рић“ (Бе о град) осво ји  ла је на-
гра ду, 1931 го ди не.

0260.  ЗА ВИ ЧАЈ НО ВЕ ЧЕ (За бо ра ви ла сам би ла ка ко је бла го и не до глед но) // Ве нац. – 
Књ. 16, св. 8 (25. април 1931) с. 561

0261.  МИ ША ЗА СВЕ ИМА ДА  РА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8258 (7. мај 1931) По ли-
ти ка за де цу. Год. 2, бр. 19

0262.  ЂЕР ДАН ОД КО ЛА ЧА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8279 (28. мај 1931) По ли ти ка 
за де цу. Год. 2, бр. 22
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0263.  ГДЕ ЈЕ АНИ ЦА? // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8284 (4. јун 1931) По ли ти ка за де цу. 
Год. 2, бр. 23

0264.  ТРИ ЈА  ГО ДЕ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8298 (18. јун 1931) По ли ти ка за де цу. 
Год. 2, бр. 25, с. 97–98

0265.  ДО ГА ЂАЈ У УЧИ О НИ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8301 (21. јун 1931) с. 16
У ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0266.  ПЕ СМА У НО ЋИ (Ви со ко врх ку ћа, са пла ве ста зе смре ко ве го ре пе сма као с 
не ба па де) // Упо знај се бе. – Год. 1, бр. 6 (јун 1931) с. 106

0267.  СВИ ТАЦ // Деч ји лист. – Год. 4, бр. 10 (јун 1931) с. 156

0268.  КРАЉ КЛА СО ВА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8340 (30. јул 1931) По ли ти ка за де цу. 
Год. 2, бр. 31

0269.  ФЕ ЊЕР СО ВА И КРА СНО ГЛАС, УЧИ ТЕЉ ПЕ ВА  ЊА // По ли ти ка. – Год. 28, 
бр. 8354 (13. ав густ 1931) По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 32

0270.  ИСТИ НА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8357 (16. ав густ 1931) с. 18

0271.  ЗЕ МЉА ГДЕ СЕ РО ДИО ОНАЈ ШТО МЕ НЕ ЉУ  БИ (Зе мља где се ро дио онај 
што ме не љу би / нај леп ша је од свих на све ту) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 34, бр. 1 (1. сеп тем бар 1931) с. 17

0272.  КО КИ ПО КРА  ЛИ ЈА ЈА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8382 (10. сеп тем бар 1931) 
По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 37

0273.  НАШ ПАС ЦУ ЛЕ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8382 (10. сеп тем бар 1931) По ли ти-
ка за де цу. Год. 2, бр. 37

0274.  МЕ ЛАН ХО ЛИ ЈА (Већ иза гра ња сто ји ли це но ћи) // Ве нац. – Књ. 17, св. 1 (15. 
сеп тем бар) с. 3

0275.  УМИ  ЉА ТО ДЕ ТЕ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8390 (17. сеп тем бар 1931) По ли-
ти ка за де цу. Год. 2, бр. 38

0276.  БА КА БАЗ НА О ЧА  РА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8396 (24. сеп тем бар 1931) По-
ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 39

0277.  МЕ ДВЕД ЖУЋ КО У ЦИР КУ СУ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8396 (24. сеп тем бар 
1931) По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 39

0278.  БОГ СМР ТИ (Два пу та се спу штао бог смр ти до на шег до ма) // Ми сао. – Књ. 37, 
св. 1/2 (сеп тем бар 1931) с. 53

0279.  ЛУТ КЕ ПО МО ДАР КЕ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8417 (15. ок то бар 1931) По ли-
ти ка за де цу. Год. 2, бр. 42

0280.  ЦРН КА ИМА СО БЕ ДВЕ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8417 (15. ок то бар 1931) 
По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 42

0281.  ЦА  РИ ЦА ЛУ ТА  КА И МИ  ЛЕ НА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8424 (22. ок то бар 
1931) По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 43

0282.  До ра Пил  ко вић: „Укле ти сан“. Бе о град, 1931 // Ми сао. – Књ. 37, св 3/4 (ок то бар 
1931) с. 255–256
У ру бри ци: Бе ле шке.
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0283.  ФИРМ СКИ СТУ ДЕНТ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8434 (1. но вем бар 1931) с. 15

0284.  МА  ЛА ЛЕ ЊИ ВИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8459 (26. но вем бар 1931) По ли-
ти ка за де цу. Год. 2, бр. 48

0285.  МА  ЛИ ЗО О ЛО ШКИ ВРТ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8459 (26. но вем бар 1931) 
По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 48

0286.  ВЕ ТАР ИЗ ШКОЛ СКОГ ВР ТА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 3 (но-
вем бар 1931) с. 3

0287.  ИЗ ПЕ СА  МА У ПРО ЗИ (I): (Го зба на ли ва ди; Ти  хи умо бол  ник; Кроз исти про-
зор; Са мо ћа (Оти шли су сви); Ра ђа ње ме се ца; Жи вот у тра ви: I (За ста до ше два 
ве ли ка цр на мра ва); Жи вот у тра ви: II (Сто ји ску  по це ни чи рак); На вра ти ма 
шу  ме; Пра зник; Тај на (Спу сти  ла сам очи); Ра ста нак; Сад; * (Од ме не до ње га); 
Успо  ме не; Сан; Че ка ње; Ко ли ко ли ца имаш ти; За бо рав; Сли ка; Бе ли цвет; Ју-
тро; Бе ла вр би ца; Смр зну  та пти ца; Га вра ни; Го лу бо ви; Сту ди ја за зим ски пеј-
заж) // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 319–326

0288.  ГО ЗБА НА ЛИ ВА ДИ (Ја сам да нас је ди ни људ ски гост на ду бо ким ли ва да ма 
ма ја) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 319

0289.  ТИ ХИ УМО БОЛ  НИК (Као сет ни умо бол  ник хо дим кроз по ља у ко шу љи ту  ге) : 
Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 319

0290.  КРОЗ ИСТИ ПРО ЗОР (Као ап се ник гле дам сва ки дан кроз исти про зор) : Из 
пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 319–320

0291.  СА  МО ЋА (Оти шли су сви) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но-
вем бар 1931) с. 320

0292.  РА ЂА  ЊЕ МЕ СЕ ЦА (Пр стен ци по ста до ше зве зде) : Из пе са ма у про зи // Ми-
сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 320

0293.  ЖИ ВОТ У ТРА  ВИ: I (За ста до ше два ве ли ка цр на мра ва на бу се ну) : Из пе са ма у 
про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 321

0294.  ЖИ ВОТ У ТРА  ВИ: II (Сто ји ску  по це ни чи рак бо це на шум ском про план ку) : 
Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 321

0295.  НА ВРА ТИ МА ШУ МЕ (У ве чер на све ча ном ула зу шу  ме дре ма пет цр них ву  ко-
ва) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 321

0296.  ПРА ЗНИК (Зла то пра зни ка треп ти да нас у мом ср цу) : Из пе са ма у про зи // 
Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 321–322

0297.  ТАЈ НА (Спу сти  ла сам очи и за пла ка  ла у се би) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – 
Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 322

0298.  РА СТА НАК (Те шко је оста ви ти при ја те ља ту жног на пу ту) : Из пе са ма у про зи // 
Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 322

0299.  САД (Жи вот тих као да  ле ка ли ва да пу  на сун ца ис пу  ња ва сад ње го во ср це) : Из 
пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 323

0300.  * (Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом ду ге) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, 
св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 323
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0301.  УСПО МЕ НЕ (Сре ћа ко јом ме је он оба суо пе ни ла се сре бром) : Из пе са ма у про-
зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 323

0302.  САН (Увла чи се ла га но сан у мо је ми сли) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, 
св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 323

0303.  ЧЕ КА ЊЕ (Бол је моћ ни по дру гљи ви бог) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, 
св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 324

0304.  КО ЛИ КО ЛИ ЦА ИМАШ ТИ? (Био си цвет про ле ћа; на тво јим обра зи ма бе ле-
ла се ду  ша) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 324

0305.  ЗА  БО РАВ (Ве ли ки го спо дар мо је ду ше по ла ко уми ре) : Из пе са ма у про зи // Ми-
сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 324

0306.  СЛИ КА : (Ка да бих ја би ла мла дић) Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 
(но вем бар 1931) с. 324–325

0307.  БЕ ЛИ ЦВЕТ (Ста ја ли смо у шу ми про цва лој хлад ним цве ћем) : Из пе са ма у про-
зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 325

0308.  ЈУ ТРО (До ла зио ми је у су срет за мр злом сне жном пу  та њом) : Из пе са ма у про-
зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 325

0309.  БЕ ЛА ВР БИ ЦА (Цве та бе ла вр би ца сре бр на) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – 
Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 325

0310.  СМР ЗНУ ТА ПТИ ЦА (Па  ла је с гра не смр зну  та пти ца ру  ме них гру ди) : Из пе-
са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 325–326

0311.  ГА ВРА НИ (По ста зи све тлој као за ле ђе на ме се чи на иду два су мор на при ја те ља) : 
Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 326

0312.  ГО ЛУ  БО ВИ (Де вој ка отво ри про зор) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, 
св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 326

0313.  СТУ ДИ ЈА ЗА ЗИМ СКИ ПЕЈ ЗАЖ (Бог у тре нут ку мо же да про ме ни мо ју ду шу) : 
Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931) с. 326
Ова пе сма штам па на је и под дру  гим на сло вом – Зим ски пре део – у: – Гла сник 
Под млат ка Цр ве ног кр ста. Год. 11, бр. 6 (фе бру ар 1932), с. 3

0314.  НЕ ВЕР НИ ДРУ  ГАР ГИ  ЛЕ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8466 (3. де цем бар 1931) 
По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 48

0315.  ДЕ ЦЕМ БАР (Де цем бар, де цем бар убун да ни ста рац) // Гла сник Под млат ка Цр-
ве ног кр ста. – Год. 11, бр. 4 (4. де цем бар 1931) с. 1

0316.  МАЧ КО ВИ – МУ ДРА  ЦИ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8473 (13. де цем бар 1931) 
По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 50

0317.  КУ МИЋ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8476 (13. де цем бар 1931) с. 17

0318.  ЛИ ШЋЕ (Са ли шћем за ви ча ја по ме ша ти вре ле ру  ке) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 34, бр. 8 (16. де цем бар 1931) с. 578

0319.  ИЗ ПЕ СА  МА У ПРО ЗИ (II): (Гор ски по ток; Бој обла ка; Сун чев за  ла зак; Ти ши-
на; Суд би на (Да си би  ла); Љу бав (Стре пим кад уз бе рем цвет); Бо ле сна де вој чи-
ца; На пу  ште ни пут; Не бо; Вра та за па да; Мрак на про зо ру; Ожи  љак; Охо лост; 
Ве чер ња мо ли тва; Знак кр ста; У сен ци не ба; Там ни чар; Смрт на бу ри) // Ми сао. – 
Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 436–441
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0320.  ГОР СКИ ПО ТОК (Ју  ри пла хи ко њиц, гор ски по ток) : Из пе са ма у про зи // Ми-
сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 436

0321.  БОЈ ОБЛА  КА (Иду обла ци у бој) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 
(де цем бар 1931) с. 436

0322.  СУН ЧЕВ ЗА  ЛА ЗАК (У дну ду бо ко га клан ца сто је ши ром отво ре на вра та за па-
да) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 436

0323.  ТИ ШИ НА (Слу  шај ка ко ти ши на пљу ска ти  хо о оба  ле бре го ва) : Из пе са ма у 
про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 437

0324.  СУД БИ НА (Да си би  ла сит на пе ва чи ца) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, 
св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 437

0325.  ЉУ БАВ (Стре пим кад уз бе рем цвет крај пу та ње) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – 
Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 437

0326.  БО ЛЕ СНА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА (Про ми че ти хо ста зом бо ле сна де вој чи ца) : Из пе са ма 
у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 438

0327.  НА  ПУ  ШТЕ НИ ПУТ (По пу  ту оно ме про ла зи ће дру  ги) : Из пе са ма у про зи // 
Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 438

0328.  НЕ БО (Не бо је црн су  ров длан го спо да ра што пре ти над гла вом ро ба) : Из пе са-
ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 438

0329.  ВРА ТА ЗА  ПА ДА (Вра та за па да су те шка и ћу  те) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – 
Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 438

0330.  МРАК НА ПРО ЗО РУ (На ве ли ком не ба про зо ру увек ле жи мрак) : Из пе са ма у 
про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 439

0331.  ОЖИ  ЉАК (Има у ду  ши мо јој ожи  љак) : Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, 
св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 439

0332.  ОХО ЛОСТ (Но си  ла сам че сто у ср цу не зна бо жач ку охо лост) : Из пе са ма у про-
зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 439

0333.  ВЕ ЧЕР ЊА МО ЛИ ТВА (На све ре чи увре да тре ба се сме ши ти) : Из пе са ма у 
про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 439–440

0334.  ЗНАК КР СТА (Мој ве ли ки знак кр ста је кад пра шта ју ћи мах  нем ру  ком) : Из пе-
са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 440

0335.  У СЕН ЦИ НЕ БА (Где је онај што у сво јим ру  ка ма др жи мо дру за ста ву не ба?) : 
Из пе са ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 440

0336.  ТАМ НИ ЧАР (Где је стра шни там ни чар што чу  ва вра та овог жи во та?) : Из пе са-
ма у про зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 440

0337.  СМРТ НА БУ  РИ (Ка да бу де час бу  ре иза ћи ћу на ви со ра ван) : Из пе са ма у про-
зи // Ми сао. – Књ. 37, св. 7/8 (де цем бар 1931) с. 441

0338.  ЧУД НО ВАТ ДО ГА ЂАЈ У ПРО ДАВ НИ ЦИ ИГРА ЧА  КА // По ли ти ка. – Год. 28, 
бр. 8480 (17. де цем бар 1931) По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 51

0339.  ЧУД НО ВА ТО СР ЦЕ ЛУТ КЕ СПА  ВАЉ КЕ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8487 (24. 
де цем бар 1931) По ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 52
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0340.  ЗЕ ЧЕ ВИ НА ИЗ ЛЕ ТУ // По ли ти ка. – Год. 28, бр. 8494 (31. де цем бар 1931) По-
ли ти ка за де цу. Год. 2, бр. 53

1932.
0341.  ГО ЗБА НА ЛИ ВА ДИ. – Бе о град : ча со пис „Ми сао“, 1932. – 64 стр.

На слов ни лист ра дио Пјер Кри жа нић.
Са др жај: I: Го зба на ли ва ди, с. 5; Ти  хи умо бол  ник, с. 6; Кроз исти про зор, с. 7; 
Са мо ћа (Оти шли су сви), с. 8; Ма гла (Из цр них шум ских по но ра), с. 9; Ли шће 
(Пред ве чер по че да се ро ни), с. 10; Жи вот у тра ви: I (За ста до ше два ве ли ка цр на 
мра ва), с. 11; Жи вот у тра ви: II (Сто ји ску по цен чи рак), с. 12; Ра ђа ње ме се ца, с. 13; 
На вра ти ма шу  ме, с. 14; Чу  вар шу  ме, с. 15; Сун це, с. 16; Обла ци (Кад ују  тру сун-
цо кре ти), с. 17; Је зе ро, с. 18; Гор ски по ток (Ју  ри пла  хи ко њиц), с. 19; Бој обла ка, 
с. 20; Сун чев за  ла зак, с. 21; Ср це шу  ме (Глас са кри ве не пти це), с. 22; Чу до твор-
но др во, с. 23; Сеп тем бар, с. 24; Снег, с. 25; Бе ла вр би ца, с. 26; Смр зну  та пти ца, 
с. 27; Га вра ни, с. 28; Го лу бо ви, с. 29; Сту ди ја за зим ски пеј заж (Бог у тре нут ку 
мо же да про ме ни мо ју ду  шу); с. 30; Сли ка (Ка да бих ја би  ла мла дић), с. 31. II: 
Суд би на (Да си би  ла сит на пе ва чи ца), с. 35; Љу бав (Стре пим кад уз бе рем цвет), 
с. 36; Пра зник (Зла то пра зни ка), с. 37; Тај на (Спу сти  ла сам очи), с. 38; Ра ста нак, 
с. 39; Сад, с. 40; * (Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом ду ге), с. 41; Успо ме не, с. 42; 
Сан, с. 43; Че ка ње, с. 44; Ко ли ко ли ца имаш ти, с. 45; За бо рав, с. 46; Бе ли цвет, с. 47; 
Ју  тро, с. 48; Ти ши на, с. 49; Бо ле сна де вој чи ца, с. 50; На пу  ште ни пут, с. 51; Не бо, 
с. 52; Вра та за па да, с. 53; Мрак на про зо ру, с. 54; Ожи  љак, с. 55; Охо лост, с. 56; 
Ве чер ња мо ли тва, с. 57; Знак кр ста, с. 58; У сен ци не ба, с. 59; Там ни чар, с. 60; 
Смрт на бу  ри, с. 61.

0342.  РАЗ О ЧА  РЕ ЊЕ (Ула зи кроз про зор ли шће су  во) // Вар дар : Ка  лен дар Ко ла срп-
ских се ста ра. – (1931) с. 61

0343.  ДО ЛИ НА ПОД КИ ШОМ (Ди вов ски чун до ли не кроз ки шу и ма глу бро ди) // 
Ве нац. – Књ. 17, св. 4/5 (1. ја ну ар 1932) с. 249

0344.  СРЕ БР НЕ ПЛЕ СА ЧИ ЦЕ (По ља на сре бр на, бе ла) // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8500 
(6–9. ја ну ар 1932) с. 14

0345.  ВЕЗ (Пет уса мље них бре за кроз да  љи ну гле дам пла ву) // По ли ти ка. – Год. 29, 
бр. 8500 (6–9. ја ну ар 1932) с. 15

0346.  БО ЖИЋ – БА ТИ НИ ЦР ТЕ ЖИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8505 (14. ја ну ар 
1932) По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 2

0347.  ЉУ  БА, ВРАП ЦИ И МЕ СЕЦ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8519 (28. ја ну ар 1932) 
По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 4

0348.  СРЕ БР НА ЈЕЛ  КА // Гла сник Под  млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 5 (ја ну ар 1932) 
с. 1–2

0349.  СА  ВИН МО НО ЛОГ (Но ћас ће кроз сан ро ди те ља мо јих) // Гла сник Под млат-
ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 5 (ја ну ар 1932) с. 6

0350.  КА  КО СУ ДРУ  ГО ВА  ЛЕ СВРА  КА И ПАТ КА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8526 
(4. фе бру ар 1932) По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 5

0351.  БА КИ НЕ ЗВЕ ЗДА НЕ ПРИ ЧЕ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8540 (18. фе бру ар 1932) 
По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 7
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0352.  ЧИ КА МРАЗ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8547 (25. фе бру ар 1932) По ли ти ка за 
де цу. Год. 3, бр. 8

0353.  ГЛА СО ВИ НО ЋИ (Ноћ је ов де пу  на стра шних гла со ва) // Ве нац. – Књ. 17, св. 6 
(25. фе бру ар 1932) с. 393

0354.  ЗИМ СКИ ПРЕ ДЕО (Бог у тре нут ку мо же да про ме ни мо ју ду  шу) // Гла сник 
Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 6 (фе бру ар 1932) с. 3
Ова пе сма штам па на је и под дру  гим на сло вом – Сту ди ја за зим ски пеј заж – у: 
Ми сао. Књ. 37, св. 5/6 (но вем бар 1931), и у књи зи: Го зба на ли ва ди (Бе о град : „Ми-
сао“, 1932).

0355.  ЛУТ КА, ПА ЈАЦ И МА ЧАК // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8554 (3. март 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 9

0356.  МА  ЛИ ЛО ПОВ У ШКО ЛИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8561 (10. март 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 10

0357.  ПРИ ЧА О ПРО СЈА  КО ВИМ ПА  РИ ЦА  МА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8569 
(17. март 1932) По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 11

0358.  У од бра ну књи жев ног по сла // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8572 (21. март 1932) с. 7

0359.  КА КО ЛА СТА ПРО ВО ДИ ЗИ МУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8575 (24. март 
1932) По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 12

0360.  ЖУ  ТИ ПА ТУЉ ЦИ // Гла сник Под  млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 7 (март 1932) 
с. 1–2

0361.  БЕ ЛА ВР БИ ЦА (Цве та бе ла вр би ца) // Жен ски свет. – Бр. 3 (1932) с. 9

0362.  ВЕ ЧЕР ЊА МО ЛИ ТВА (На све ре чи увре да тре ба се сме ши ти) // Жен ски свет. – 
Бр. 3 (1932) с. 2

0363.  ПИ СМА У ЧО КО ЛА ДИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8599 (7. април 1932) По ли-
ти ка за де цу. Год. 3, бр. 13

0364.  У СУ СРЕТ ПРО ЛЕ ЋУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8603 (21. април 1932) По ли ти-
ка за де цу. Год. 3, бр. 15

0365.  ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА У ЛУТ КИ НОЈ ХА  ЉИ НИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8610 (28. 
април 1932) По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 16

0366.  ПРО ЛЕ ЋЕ ГНЕ ЗДО ГРА ДИ (Ми ри ше снег на ко рен љу би чи це) // Ми сао. – 
Књ. 38, св. 7/8 (април 1932) с. 436

0367.  ВЕР НИ ДРУ  ГА  РИ // Гла сник Под  млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 8 (април 1932) 
с. 9

0368.  ЧУ ДО ТВОР НО УС КР ШЊЕ ЈА ЈЕ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8614 (5. мај 1932) 
По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 17

0369.  ЗА  БО РА  ВЉЕ НИ ПСИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8621 (12. мај 1932) По ли ти ка 
за де цу. Год. 3, бр. 18

0370.  ЦВЕ ЋЕ У СВА ТО ВИ МА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8628 (19. мај 1932) По ли ти-
ка за де цу. Год. 3, бр. 19

0371.  АНАЛ ФА  БЕ ТА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8631 (22. мај 1932) с. 17
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0372.  СТРА  ШНА ПРИ ЧА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8635 (26. мај 1932) По ли ти ка за 
де цу. Год. 3, бр. 20

0373.  СУ МРАК НА ЛИ ВА ДИ (Чу је се у тра ви глас ли вад ских пти ца) // Ве нац. – Књ. 17, 
св. 9/10 (1. јун 1932) с. 633

0374.  ДЕ ТЕ У ТОР БИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8642 (2. јун 1932) По ли ти ка за де цу. 
Год. 3, бр. 21

0375.  КА КО СЕ ПО ПРА  ВЉА ЈУ ДВОЈ КЕ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8649 (9. јун 1932) 
По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 22

0376.  НА КИ ШИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8652 (12. јун 1932) с. 18
У ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0377.  ДИ ВОВ СКА ЦИ ПЕ ЛА // По ли ти ка. – Год. 29. 29, бр. 8661 (23. јун 1932) По ли-
ти ка за де цу. Год. 3, бр. 25

0378.  ЛИ ЈА ГА ТА  РА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8668 (30. јун 1932) По ли ти ка за де цу. 
Год. 3, бр. 26

0379.  МИР НО МО ЈЕ СР ЦЕ СПА  ВА (Сне го ви, сне го ви по све му) // Кри ти ка. – Књ. 5, 
св. 6 (јун 1932) с. 145

0380.  НЕ СТА  ШНИ ЗЕЦ БЕ ЛО РЕП // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8675 (7. јул 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 27

0381.  НЕ СПО КОЈ СТВО (Про ђе све) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс. 36, бр. 6 
(16. јул 1932) с. 420
Ова пе сма штам па на је и под дру  гим на сло вом – Про ђе све – у ча со пи су: Жен-
ски свет. Год. 1, бр. 1 (1930)

0382.  ЧЕ ЖЊА ЗА ЗА  ВИ ЧА ЈЕМ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8689 (21. јул 1932) По ли-
ти ка за де цу. Год. 3, бр. 29

0383.  МА  ЛИ ТОР БАР // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8696 (28. јул 1932) По ли ти ка за де цу. 
Год. 3, бр. 30

0384.  БЕ ГУ  НИ ЦА (Ухва ће на сам и ја, бе гу  ни ца из жи во та) // Ми сао. – Књ. 39, св. 5/8 
(јул–ав густ 1932) с. 352

0385.  СВИ  ЛЕ НА БОН БО НА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8703 (4. ав густ 1932) По ли-
ти ка за де цу. Год. 3, бр. 31

0386.  ПО ЗО РИ ШТЕ ПА  ПА  ГА ЈА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8710 (11. ав густ 1932) 
По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 32

0387.  ПА ТУЉ КО ВА ТАЈ НА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8717 (18. ав густ 1932) По ли ти ка 
за де цу. Год. 3, бр. 33

0388.  НА ТА  ВА  НУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8727 (28. ав густ 1932) с. 18
Штам па но у ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0389.  ИМА РАЗ НЕ ДЕ ЦЕ НА СВЕ ТУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8730 (1. сеп тем бар 
1932) По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 35

0390.  НА ЛУТ КИ НОМ РО ЂЕН ДА  НУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8745 (15. сеп тем бар 
1932) По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 37
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0391.  ПСИ ЛА  ЖЉИВ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8752 (22. сеп тем бар 1932) По ли-
ти ка за де цу. Год. 3, бр. 38

0392.  У ЦИР КУ СУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8759 (29. сеп тем бар 1932) По ли ти ка за 
де цу. Год. 3, бр. 39

0393.  PRO TIV RA TA : Apel // Li te ra tu ra. – Br. 9 (1932)

0394.  БА ЧЕ НИ КА  МЕН (Ко је уба цио ка мен у мир ну во ду?) // Ми сао. – Књ. 40, св. 1/4 
(сеп тем бар–ок то бар 1932) с. 98

0395.  ПР ВА ПЛА ТА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8762 (2. ок то бар 1932) с. 18

0396.  ПЕ ВАЧ КО ДРУ  ШТВО // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8773 (13. ок то бар 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 41

0397.  ВЕ ЧЕ (Спа ва ју ов це на па ди ни бре га) // Ве нац. – Књ. 18, св. 2 (25. ок то бар 1932) с. 81

0398.  КУ  ЦА ВАУ У ЗА  БА  ВИ ШТУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8787 (27. ок то бар 1932) 
По ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 43

0399.  МО ЛИ ТВА ЦВЕ ЋА : (по ру ском) // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 2 
(ок то бар 1932) с. 3
При по вет ка, пот пи са на Д. М.

0400.  ДЕ ЧИ ЈИ ВИ НО ГРАД // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 2 (ок то бар 
1932) с. 5

0401.  ЛУТ КИ НА СЕ ЛИД БА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8794 (3. но вем бар 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 44

0402.  НА ТР ЦИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8801 (10. но вем бар 1932) с. 13
Об ја вље но у ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0403.  ТУ ЖНА ПРИ ЧА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8801 (10. но вем бар 1932) По ли ти ка 
за де цу. Год. 3, бр. 45

0404.  МИ  ЛО СРД НА МА  ЦА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8808 (17. но вем бар 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 46

0405.  ПТИ ЦЕ НА СУ ДУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8815 (24. но вем бар 1932) По ли ти-
ка за де цу. Год. 3, бр. 47

0406.  ПЕ СНИ КО ВО ИС КУ СТВО (Би  ло је ту жно све ов де сем ве се ља сун че ва на 
пла нин ским вр си ма) // Ве нац. – Књ. 18, св. 3 (30. но вем бар 1932) с. 164

0407.  ОП ШТИ МИР (Ју  трос је ма  ле на вред ни ца нам пче ла до не ла ова кве но во сти са 
се ла) // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 3 (но вем бар 1932) омот 2

0408.  СУ ТРА ДАН (Ту жно је про ћи ју  тром ку да ју  че ве че ром про ђо ше на ше пја не 
сто пе) // Ми сао. – Књ. 49, св. 5/6 (но вем бар 1932) с. 288

0409.  СМРТ ЛИ ШЋА (Шта то, ма ма, та ко ту жно при ча ве тар) // Деч ји лист. – Бр. 3 
(но вем бар 1932) с. 42

0410.  ЗЕ ЛЕН КО ВА ВЕР НОСТ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8822 (1. де цем бар 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 48

0411.  ЦИ ЦА УМЕТ НИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8836 (15. де цем бар 1932) По ли-
ти ка за де цу. Год. 3, бр. 50



94

________    Љубица Ђорђевић   ________

0412.  ШТА ЛУТ КЕ СА  ЊА ЈУ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8843 (22. де цем бар 1932) По-
ли ти ка за де цу. Год. 3, бр. 511933.

0413.  ОЦЕ ВИ У ШУ МИ // По ли ти ка. – Год. 29, бр. 8850 (29. де цем бар 1932) По ли ти-
ка за де цу. Год. 3, бр. 52

1933.
0414.  СР ЦЕ ЛУТ КЕ СПА  ВАЉ КЕ И ДРУ  ГЕ ПРИ ЧЕ ЗА ДЕ ЦУ. – Бе о град : Ге ца Кон, 

1933. – 140 стр. – (Злат на књи га; 32)
Књи гу илу стро вао Вла ди мир И. Же дрин ски.
Са др жај: Ср це лут ке спа ваљ ке; Чуд но ват до га ђај у про дав ни ци игра ча ка; Лут ка, 
па јац и ма чак; Усу срет про ле ћу; Три ја го де; Чи ка Мраз; Ка ко су дру  го ва  ле свра-
ка и пат ка; При ча о Ра ку кро ја чу; Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу; Мач ко ви – му дра-
ци; Па туљ ко ва тај на; Че жња за за ви ча јем; Три па туљ ка; Оце ви у шу  ми; Ку  ца Вау 
у за ба ви шту; За бо ра вље ни пси; Ме двед Жућ ко у цир ку су; Ме двед и пче ле; Ми-
ло срд на ма ца; Бо жић – Ба ти ни цр те жи; Про сјак у деч јем вр ту; При ча о про сја-
ко вим па ри ца ма; Ма  ли тор бар; Бо жић си ро ма  хов; Зе бе пла шљи ви це; До жи-
вља ји мра ва не ста шка. Стр. 141–159: Ша ре ни део: за го нет ке, ве шти не, пе сми це, 
ша  ле, за ба ва, игре, по у  ке. – Са др жај Ша ре ног де ла: Бе ла пти ца: јед на бај ка с ју-
жног мо ра: бај ка пле ме на Ај ну, с. 143–148; Би  ће сли  ка сва  ка за вас вр ло ла  ка, 
с. 149; Про сјак / И. С. Тур ге њев, с. 150–151; На род на за го нет ка, с. 151; Вук и пас, 
с. 152–153; Ре бус, с. 153; За де вој чи це, с. 154; Кад се, не дај бо же, по ка па те ма-
сти  лом, с. 155; Две жа бе, с. 155; За ни мљи во сти са свих стра на, с. 158.

0415.  ПО ЗДРАВ РЕ ЦИ (Не ста шна ре ко у дну мо га се ла) // Про свје та : ка  лен дар. – 
(1933) с. 63

0416.  СА ПУТ НИ ЦА (Из ме ђу сте ња жу  ри мо ја са пут ни ца) // Вар дар : Ка лен дар Ко ла 
срп ских се ста ра. – (1933) с. 77

0417.  СЕ ЋА  ЊЕ НА ОЦА (Тек са да смем да га се се ћам) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 38, бр. 1 (1. ја ну ар 1933) с. 10
Отац Де сан ке Мак си мо вић: Ми  ха и  ло Мак си мо вић, учи тељ (1874–1914).

0418.  БРАН КО ВИ НА (Кад по гле да  ла бу дем је дан пут с не ба) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 38, бр. 1 (1. ја ну ар 1933) с. 1
Бран ко ви на, се ло у бли зи ни Ва  ље ва; ме сто ро ђе ња Алек се и про те Ма те је Не на-
до ви ћа; од 1993. г. ме сто гро ба Де сан ке Мак си мо вић.

0419.  БО ЖИЋ СИ РО МА  ХОВ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8857 (5. ја ну ар 1933) По ли-
ти ка за де цу. Год. 4, бр. 1

0420.  СЛУТ ЊА (Све че шће у је сен чу јем су мор ни шум) // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8858 
(6–9. ја ну ар 1933) с. 13

0421.  КУ ЋА У ЗО РИ (Кад ка жем, за чу ди ће се цео свет, али ре чи мо је љу бав но си) // 
По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8858 (6–9. ја ну ар 1933) с. 26

0422.  ВРЕД НИ ЂА  ЦИ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8868 (19. ја ну ар 1933) По ли ти ка за 
де цу. Год. 4, бр. 2

0423.  ГО ЛУБ ПИ СМО НО ША // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8875 (26. ја ну ар 1933) По-
ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 3
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0424.  СТАН КО ВЕ СЕН КЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8882 (2. фе бру ар 1933) По ли ти-
ка за де цу. Год. 4, бр. 4

0425.  МЕ ДВЕД И ПЧЕ ЛЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8896 (16. фе бру ар 1933) По ли-
ти ка за де цу. Год. 4, бр. 6

0426.  КА КО ОНИ ЖИ ВЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8899 (19. фе бру ар 1933) с. 17

0427.  УСА  МЉЕ НИ КО ВА ПЕ СМА (Знам, као не по зна ти у лу  ку брод, за  лу  та  ла је мо ја 
ду  ша у ове стра не) // Ми сао. – Књ. 41, св. 3/6 (фе бру ар–март 1933) с. 216–217

0428.  ПО Е ЗИ ЈА АЛОЈ ЗА ГРАД НИ КА // Ми сао. – Књ. 41, св. 3/6 (фе бру ар–март 1933) 
с. 352–359

0429.  ДУ  ША (Ни кад се ду ша не по ка за на га) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 38, 
бр. 5 (1. март 1933) с. 335

0430.  ВЕ СЕ ЛА ЈЕ СЕН (Бе ла сви ћу ок то бар ска ју  тра) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 38, бр. 5 (1. март 1933) с. 335–336

0431.  ЛО ЛИ НИХ СЕ ДАМ ПРИ ЧА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8924 (16. март 1933) 
По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 10

0432.  КА КО СУ ПУ ЖУ УКРА  ЛИ КУ ЋУ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8938 (30. март 
1933) По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 12

0433.  НА РА  ВО У  ЧЕ НИ ЈЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8956 (20. април 1933) с. 14
Об ја вље но у ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0434.  ЗЛАТ НО, БИ СЕР НО И СРЕ БР НО ЈА ЈЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8956 (20. април 
1933) По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 15

0435.  ВИ ЛЕ И ДЕ ЦА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8963 (27. април 1933) По ли ти ка за де цу. 
Год. 4, бр. 16

0436.  Ра до слав Дра гу  ти но вић // Ми сао. – Књ. 41, св. 7/8 (април 1933) с. 511–512

0437.  ТРИ ПА ТУЉ КА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 8990 (25. мај 1933) По ли ти ка за де цу. 
Год. 4, бр. 20

0438.  ПРИ ЧА О РА  КУ КРО ЈА ЧУ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9009 (15. јун 1933) По ли-
ти ка за де цу. Год. 4, бр. 23

0439.  ПР СТЕН НА МОР СКОМ ДНУ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9023 (29. јун 1933) 
По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 25

0440.  НЕ ПО СЛУ  ШНО ПА ЧЕ // Гла сник Под  млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 10 (јун 
1933) с. 9

0441.  У ВР ТУ ЉУ ДО ЈЕ ДА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9030 (6. јул 1933) По ли ти ка за 
де цу. Год. 4, бр. 26

0442.  ДО ЖИ ВЉА ЈИ МРА  ВА НЕ СТА  ШКА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9037 (13. јул 
1933) По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 27

0443.  ИГРАЧ КЕ СЕ ВЕ СЕ ЛЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9051 (27. јул 1933) По ли ти ка 
за де цу. Год. 4, бр. 29

0444.  МЕ СЕ ЧИ НА (Лу  та нам ме сец око со бе) // Ми сао. – Књ. 42, св. 5/8 (јул–ав густ 
1933) с. 312
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0445.  ДВЕ ХИ  ЉА ДЕ БЕ ЛУТ КО ВИХ ГО ДИ НА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9058 (3. ав-
густ 1933) По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 30

0446.  СВРА  КА КРА ДЉИ ВИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9065 (10. ав густ 1933) По-
ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 31

0447.  ТРИ ДРУ  ГА  РИ ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9072 (17. ав густ 1933) По ли ти ка 
за де цу. Год. 4, бр. 32

0448.  ЗЕ БЕ ПЛА  ШЉИ ВИ ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9086 (31. ав густ 1933) По ли-
ти ка за де цу. Год. 4, бр. 34

0449.  СКУ  ПЕ ЈА  ГО ДЕ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9093 (7. сеп тем бар 1933) По ли ти ка 
за де цу. Год. 4, бр. 35

0450.  ЈА СТРЕБ СВЕТ СКИ ПУТ НИК // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9107 (21. сеп тем бар 
1933) По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 37

0451.  БРЕ ЗА (Ра сте са ма пе сни ки ња бре за) // Жи вот и рад. – Књ. 17, св. 99 (1. ок то бар 
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 то бар 
1933) с. 1194

0453.  ЗРИ КА  ВАЦ (Сви рај ма  ли при ја те љу са ли ва де) // Жи вот и рад. – Књ. 17, св. 99 
(1. ок то бар 1933) с. 1194

0454.  МЛА ДОСТ ЈЕ ПРО ШЛА (Мла дост је про шла са свим из не на да) // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 40, бр. 4 (16. ок то бар 1933) с. 260

0455.  ПЕ СНИ КО ВА ТУ  ГА (Ка да мо је пе сме чи та  ла бу ду по ко ље ња што ће до ћи иза 
ме не, / ре ћи ће сме ше ћи се у чу ду: / ни че га на шег не ма ју ре чи ове же не) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 49, бр. 4 (16. ок то бар 1933) с. 260–261

0456.  МА  ЦА ПРЕ ЉА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9135 (19. ок то бар 1933) По ли ти ка за 
де цу. Год. 4, бр. 41

0457.  ДР ЖАВ НА ТА ЈА // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9145 (29. ок то бар 1933) с. 20
Об ја вље но у ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0458.  ПРО СЈАК (Про сјак је сла зио пу  том) // Ју  го сло вен ски ра свит. – Год. 2, св. 10 
(1933) с. 145

0459.  ШУМ СКИ ДУХ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9163 (16. но вем бар 1933) По ли ти ка 
за де цу. Год. 4, бр. 45

0460.  ПОД НЕ У ШУ МИ (Куд год кро чим пра ти ме сви та без и ме них сит них бу ба) // 
Ве нац. – Књ. 19, св. 3 (25. но вем бар 1933) с. 137

0461.  ДО ГА ЂАЈ У ЗО О ЛО ШКОМ ВР ТУ // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9177 (30. но вем-
бар 1933) По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 47

0462.  ПРИ ЧА О СВИТ ЦИ МА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 3 (но вем-
бар 1933) с. 6

0463.  ИДЕ ЈЕ СЕН (Иде, иде је сен. Јад не ли пе мла де шта ли ће да ра де?) // Гла сник Под-
млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 3 (но вем бар 1933) с. 8

0464.  СВЕ ТИ НИ КО ЛА И ДЕ ЦА СНЕ ШКО // По ли ти ка. – Год. 30, бр. 9198 (21. де-
цем бар 1933) По ли ти ка за де цу. Год. 4, бр. 50
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0465.  ПЧЕ ЛИ ЦА ЗВА  НА ВО СКО ВА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 4 
(де цем бар 1933) с. 13

0466.  Но ве ле / Фјо дор М. До сто јев ски ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић, Бра ни-
сла ва Ко ва че вић, Јо ван Мак си мо вић; за штам пу при ре ди ла Иси до ра Се ку лић. – 
Бе о град : На род на про све та, 1933. – 246 стр. – (Иза бра на де ла; књ. 13)
Са др жај: Крот ка (прев. Де сан ка Мак си  мо вић), с. 9–81, Бо бок (прев. Б. Ко ва-
че вић), с. 83–111; Глуп до га  ђај (прев. Б. Ко ва че вић), с. 113–201; По штен ло пов 
(прев. Ј. Мак си  мо вић), с. 201–230; Сан сме шног чо ве ка (прев. Б. Ко ва че вић), 
с. 231–246.

0467.  Уј кин сан и дру  ге при по вет ке / Фјо дор М. До сто јев ски ; с ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић и Бра ни сла ва Ко ва че вић; за штам пу при ре ди ла Иси до ра Се ку лић. – 
Бе о град : На род на про све та, 1933. – 311 стр. – (Иза бра на де ла; књ. 25)
Са др жај: Уј кин сан (прев. Де сан ка Мак си мо вић), с. 7–195; Ту ђа же на и муж под 
кре ве том (прев. Б. Ко ва че вић), с. 197–258; Кро ко дил (прев. Де сан ка Мак си мо-
вић), с. 261–311.

0468.  Ан то ло гия но вой юго сла вян ской ли ри ки / со ста ви  ли и пе ре ве ли Илья Го ле ни-
щ ев – Ку  ту зов, А. Ду  ра ков, Ека те ри на Та у бер. – Бел  град : Со юэ рус ских пи са-
те лей и жур на  ли стов в Юго сла віи, 1933
Из Де сан ки Мак си мо вич: Сча стье (пе рев. Е. Та у бер), с. 35; Лю бо вь (пе рев. Е. Та у-
бер), с. 36; Уко ри зна (пе рев. Е. Та у бер), с. 37; Пи сь мо из лъ су (пе рев. Е. Та у бер), 
с. (пе рев. Е. Та у бер), с. 38; Опу стъв шій улей (пе рев. Е. Та у бер), с. 39.

1934.
0469.  ПО ЗНА  НИ ЦЕ (На не бу имам две зве зде по зна ни це) // Срп ски књи жев ни гла-

сник. – Књ. нс 41, бр. 1 (1. ја ну ар 1934) с. 20–21
Над на слов: Две пе сме.

0470.  ЋУК (Као по лу де ли про рок, ћук из ду би не та ме ви че) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 41, бр. 1 (1. ја ну ар 1934) с. 21

0471.  ПРА ЗНИК (За у ста ви на пу ту си ро ма  ха бо са) // Ве нац. – Књ. 19, св. 4/5 (1. ја ну ар 
1934) с. 217

0472.  ЉУ  БАВ ПО СТО ЈИ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9210 (2. ја ну ар 1934) с. 14

0473.  НА ПУ ШТЕ НА ДЕ ВОЈ КА (Оти шао је ју трос, пре ко свих пре шао пра го ва) // По-
ли ти ка. – Год. 31, бр. 9214 (6–9. ја ну ар 1934) с. 13

0474.  УТЕ ХА (Ако ни смо за јед но по април ској га зи  ли тра ви) // По ли ти ка. – Год. 31, 
бр. 9214 (6–9. ја ну ар 1934) с. 20

0475.  РАЗ ГО ВОР ВРА  БА  ЦА // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 5 (ја ну ар 
1934) с. 8

0476.  САТ БУ ДИЛ  НИК НА ПУ ТУ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9251 (15. фе бру ар 1934) 
По ли ти ка за де цу. Год. 5, бр. 6

0477.  ЛЕТ ЊА НОЋ (Свет ку  ју ле то зве зде) // Ве нац. – Књ. 19, св. 6 (25. фе бру ар 1934) 
с. 361

0478.  РАЗ ГО ВОР МО НА  ХИ ЊЕ С БО ГОМ (Бо же, ду  ша ми за про ла зним бла гом не 
жу ди) // Пут. – Год. 1, св. 5 (фе бру ар–март 1934) с. 257
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0479.  ГРА  НУ ЛО ЈЕ ПРО ЛЕ ЋЕ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9286 (22. март 1934) По ли-
ти ка за де цу. Год. 5, бр. 11

0480.  АМАЈ ЛИ ЈА // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9289 (25. март 1934) с. 20
Об ја вље но у ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

0481.  ЧИ ЧА НА ИС ПИ ТУ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9293 (29. март 1934) По ли ти ка 
за де цу. Год. 5, бр. 12

0482.  На Ал  пи ма / Иван Бу  нин ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 41, бр. 7 (1. април 1934) с. 496
У ру бри ци: Из ру ске ли ри ке.

0483.  Бај ка / Иван Бу нин ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 41, бр. 7 (1. април 1934) с. 496

0484.  ВР БИ ЦА У РА ЈУ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9299 (5. април 1934) По ли ти ка за 
де цу. Год. 5, бр. 13

0485.  БОГ СТА ДА ВО ЛОС // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9304 (12. април 1934) По ли ти-
ка за де цу. Год. 5, бр. 14

0486.  ЧО БАН ЧЕ И ЛА  БУД // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9311 (19. април 1934) По ли ти ка 
за де цу. Год. 5, бр. 15

0487.  ДО БРИ ДУХ ЧУ  ВАР // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9338 (17. мај 1934) По ли ти ка за 
де цу. Год. 5, бр. 19

0488.  ПРИ ЧА О МАЧ КУ КМЕ ТУ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9345 (24. мај 1934) По ли-
ти ка за де цу. Год. 5, бр. 20

0489.  Пст ... / До ра Га бе ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – Год. 31, 
бр. 9350 (31. мај 1934) По ли ти ка за де цу. Год. 5, бр. 21

0490.  Сви рац / Ка  ли на Ма  ли на ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти-
ка. – Год. 31, бр. 9350 (31. мај 1934) По ли ти ка за де цу. Год. 5, бр. 21

0491.  ЗА  ЛУ ДЕ ЛИ ГА ДОК ТО РИ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9355 (5. јун 1934) с. 14

0492.  БОГ МИ  ЛО СР ЂА (Про ле ће је ми  ло ср ђа бог мла ди) // Ве нац. – Књ. 19, св. 9/10 
(10. јун 1934) с. 606

0493.  ГРА ДО ВИ ПОД ЗЕ МЉОМ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9378 (28. јун 1934) По ли-
ти ка за де цу. Год. 5, бр. 25

0494.  Мо ли тва Бо гу  ми  ла / на рус ский пе рев. Ли  дия Де ве ль // Сло во. – Бр. 2 (1934) 
с. 3

0495.  ВРТ ДО БРЕ ВИ ЛЕ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9385 (5. јул 1934) По ли ти ка за де цу. 
Год. 5, бр. 26

0496.  НА ТР ГУ У ШУ МИ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9392 (12. јул 1934) По ли ти ка за 
де цу. Год. 5, бр. 27

0497.  БАЈ КА О ИЗ ВО РУ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9406 (26. јул 1934) По ли ти ка за 
де цу. Год. 5, бр. 29

0498.  ПО ДЕ РА  НЕ САН ДА  ЛЕ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9409 (29. јул 1934) с. 24
Об ја вље но у ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.



99

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971.   ________

0499.  ПО РО ДИ ЦА КРЕ-КРЕ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9413 (2. ав густ 1934) По ли ти-
ка за де цу. Год. 6, бр. 30

0500.  МА  ЦА СА ЗВОН ЦЕ ТОМ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9420 (9. ав густ 1934) По-
ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 31

0501.  ГРОМ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9421 (12. ав густ 1934) с. 23

0502.  ПА ТУ ЉАК КУ  КУ  РУ ЗО ВИЋ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9427 (16. ав густ 1934) 
По ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 32

0503.  АН ЂЕО И ЂА  ВО // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9441 (30. ав густ 1934) По ли ти ка за 
де цу. Год. 6, бр. 34

0504.  НЕ БО У ЗА  ВИ ЧА ЈУ (Ниг де не бо ни је та ко ле по као у мом кра ју) // Ју  го сло вен-
ски ра свит. – Год. 3, св. 2 (ок то бар 1934) с. 209

0505.  ПУТ КАО ЈА ЈЕ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9458 (16. сеп тем бар 1934) с. 22

0506.  УНУ  КА ТР ГОВ ЦА ЛУ ТА  КА // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9462 (20. сеп тем бар 
1934) По ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 37

0507.  ДЕ ВЕТ СИ НО ВА // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9467 (25. сеп тем бар 1934) с. 13

0508.  Ми  ли ца Јан ко вић „Зец и миш“ // Гла сник Срп ске књи жев не за дру  ге. – Год. 17, 
бр. 38 (1934) с. 16
У ру бри ци: Ре фе ра ти о при мље ним де ли ма.

0509.  УСТА  НАК ЗЕ ЧЕ ВА // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9476 (4. ок то бар 1934) По ли ти ка 
за де цу. Год. 6, бр. 39

0510.  КУ  КУ  РУ ЗНЕ КО КИ ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9407 (25. ок то бар 1934) По-
ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 40

0511.  МО ЛИ ТВА ОЧЕ ВОМ СР ЦУ (Оче, про на ђи ме но ћас у све ту зло ме) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 43, бр. 5 (1. но вем бар 1934) с. 318
Над на слов: Две пе сме.

0512.  ГЛАС МО НА  ХИ ЊЕ (Слат ко је ћу та ти) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 43, 
бр. 5 (1. но вем бар 1934) с. 318–319
Над на слов: Две пе сме.

0513.  ДУ  ШИ ЧИ НЕ МА  РА  МИ ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9518 (15. но вем бар 
1934) По ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 43

0514.  СЛАТ КО ЈЕ БИ ТИ СИ РО МА  ШАН // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9528 (25. но вем-
бар 1934) с. 23

0515.  ЗО РАН И КИ ШО БРАН // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9532 (29. но вем бар 1934) По-
ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 54

0516.  ОТИ ЋИ ЋУ У ПА СТИ РЕ (Пред крај свој оти ћи ћу у па сти ре) // Ју го сло вен ски 
ра свит (Ужи це). – Год. 3, св. 8 (но вем бар 1934) с. 321

0517.  Ле ња Не да / Јор дан Сту бел ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ју  го сло-
вен че. – Год. 4, бр. 3 (но вем бар 1934) с. 7

0518.  ТРИ ЈА  ГО ДЕ // Ју  го сло вен че. – Год. 4, бр. 3 (но вем бар 1934) с. 8–9
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0519.  ОРА  ШЧИ ЋИ-ПАЛ ЧИ ЋИ // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9539 (6. де цем бар 1934) 
По ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 55

0520.  МЕ ДВЕД БЕ ЖИ ОД ЦИ ГА  НИ НА // По ли ти ка. – Год. 31, бр. 9546 (13. де цем-
бар 1934) По ли ти ка за де цу. Год. 6, бр. 56

1935.
0521.  КА КО ОНИ ЖИ ВЕ : При по вет ке. – Бе о град : Ге ца Кон, 1935. – 148 стр. – (На ша 

књи га; II; 14)
Са др жај: И де да је чо век; На та ва ну; До га ђај у учи о ни ци; Амај ли ја; Укра де ни 
ко лач; По де ра не сан да  ле; Ру жи ца не ће дар; Гром; На ки ши; Љу бав по сто ји; Чу-
до тво рац; За  лу де ли га док то ри; Слат ко је би ти си ро ма шан; Ту жан су срет; Ве-
ре ник док тор; Пр ва пла та; Де вет си но ва.

0522.  УСПО МЕ НЕ СТА  РОГ ВА  ГО НА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9567 (3. ја ну ар 
1935) По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 1

0523.  ПРО ЛЕ ЋЕ (Про ле ће је мој ве ре ник мла ди) // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9570 (6–9. ја-
ну ар 1935) с. 13

0524.  МО ЈИ ЗЕ МЉА ЦИ (У Бран ко ви ни сад се др ва се ку) // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9570 
(6–9. ја ну ар 1935) с. 19

0525.  СМРТ НА БУ РИ (Ка да бу де час бу ре иза ћи ћу на ви со ра ван) // Не де ља. – Год. 16, 
бр. 410 (13. ја ну ар 1935) с. 4

0526.  ЉУ  БАВ (Стре пим кад уз бе рем цвет крај пу  та ње) // Не де ља. – Год. 16, бр. 410 
(13. ја ну ар 1935) с. 4

0527.  СЕ ЋА  ЊЕ НА ЗА  ВИ ЧАЈ (Сва ка сто па зе мље та мо је ме ни зна на) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 44, бр. 2 (16. ја ну ар 1935) с. 108

0528.  ВРА ЋА  ЊЕ МИ РУ (Про ху  ја  ла сам лу до кроз за но се) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 44, бр. 2 (16. ја ну ар 1935) с. 108–109

0529.  ВЕ СЕ ЛА ГРУ ДВА СНЕ ГА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9578 (17. ја ну ар 1935) По-
ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 3

0530.  Ју  ни / Ја на Ја зо ва ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Иде је. – Год. 1, бр. 11 
(17. ја ну ар 1935) с. 3

0531.  Ко сид ба / Љу ба Ка са ро ва ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Иде ја. – 
Год. 1, бр. 11 (17. ја ну ар 1935) с. 3

0532.  У МУ ЗЕ ЈУ: I (Ми ри ше про шлост у зра ку и ства ри ма) // Сло во. – Но. 5 (ја ну ар 
1935) с. 6

0533.  У МУ ЗЕ ЈУ: II (У ол та ре пре тво ре ни зи до ви дво ра на) // Сло во. – Но. 5 (ја ну ар 
1935) с. 6
Ова пе сма – со нет штам па на је ов де као астро фич на.

0534.  Ми ши уче ни ци / Јор дан Сту бел ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ју го-
сло вен че. – Год. 4, бр. 5 (ја ну ар 1935) с. 3

0535.  Врап че но пи смо / Елин Пе лин ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ју  го-
сло вен че. – Год. 4, бр. 5 (ја ну ар 1935) с. 13
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0536.  БАЈ КА О ЛА  БУ ДУ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9599 (7. фе бру ар 1935) По ли ти ка 
за де цу. Год. 7, бр. 6

0537.  МА  ЛИ НЕ ВЕ ШТИ БА УК // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9606 (14. фе бру ар 1935) 
По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 7

0538.  МЕ СЕ ЧЕ ВА ШЕТ ЊА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9613 (21. фе бру ар 1935) По ли-
ти ка за де цу. Год. 7, бр. 8

0539.  КА ЈА  ЊЕ (Из жи во та сам са ма иза гна  ла ро су) // Ве нац. – Књ. 20, св. 6 (25. фе-
бру ар 1935) с. 385

0540.  ЛЕ КО ВИ ТИ ГРУ МЕН ЛЕ ДА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9627 (7. март 1935) По-
ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 10

0541.  ПТИ ЦЕ НА РА ДИ ЈУ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9634 (14. март 1935) По ли ти ка 
за де цу. Год. 7, бр. 11

0542.  ЗА  ШТО ПУТ НИ ЦИ ПЕ ВА ЈУ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9648 (28. март 1935) 
По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 13

0543.  МОСТ КРА  ЉИ ЦЕ КИ ШЕ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9655 (4. април 1935) По-
ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 14

0544.  ПРО ДАЈ НИ МЛИН // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9662 (11. април 1935) По ли ти ка 
за де цу. Год. 7, бр. 15

0545.  Ger va is „Ča kav ski sti ho vi“ // Ide je. – God. 1, br. 22 (13. april 1935) s. 6

0546.  ПРО ЛЕЋ НА КИ ША // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9669 (18. април 1935) По ли ти ка 
за де цу. Год. 7, бр. 16

0547.  АН ЂЕО МИ  ЛО СР ЂА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9676 (25. април 1935) По ли-
ти ка за де цу. Год. 7, бр. 17

0548.  ПИ СМО ОЦУ (Сад је на зем њи, оче, дру ги свет) // Ју жни пре глед. – Год. 10, бр. 5 
(мај 1935) с. 193
Отац Де сан ке Мак си мо вић: Ми  ха и  ло Мак си мо вић, учи тељ (1874–1914).

0549.  ПРИ ЧА О ГРО ШУ И ДИ НА РУ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9681 (4. мај 1935) По-
ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 18

0550.  БАЈ КА О ПА ТУЉ КО ВОЈ СМР ТИ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9707 (30. мај 1935) 
По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 22

0551.  За сто лом де да се ђа ше / Јор дан Сту бел ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ју  го сло вен че. – Год. 4, бр. 9 (мај 1935) с. 10

0552.  До бро до шла / Јор дан Сту бел ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Иде је. – 
Год. 1, бр. 28 (1. јун 1935) с. 4

0553.  ИВИН СТРА  ШНИ САН // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9726 (20. јун 1935) По ли ти-
ка за де цу. Год. 7, бр. 25

0554.  БУ  ГАР СКЕ ДЕЧ ЈЕ ПРИ ЧЕ // Иде је. – Год. 1, бр. 31 (22. јун 1935) с. 6
При каз збир ке при ча у из да њу Књи жар ни це Д. Ђур ко вић, Бе о град, 1935.

0555.  МЕ СЕ ЧЕ ВА ША  ЛА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9733 (27. јун 1935) По ли ти ка за 
де цу. Год. 7, бр. 26
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0556.  ГО СПО ДИН У РУ  КА  ВИ ЦА  МА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9735 (29. јун 1935) 
с. 13

0557.  Ма ти / Си мон Јен ко ; са сло ве нач ког пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ју  го сло-
вен че. – Год. 4, бр. 10 (јун 1935) с. 8

0558.  *** (Od me ne do nje ga mo že se sa mo mo stom du ge) // Ja dran ski dnev nik. – God. 2, 
br. 94 (1935) s. 14

0559.  VE ČER NJA MO LI TVA (Na sve re či uvre da tre ba se sme ši ti tu žno i bla go) // Ja dran-
ski dnev nik. – God. 2, br. 94 (1935) s. 18

0560.  ZNAK KR STA (Moj ve li ki znak kr sta je kad pra šta ju ći mah nem ru kom) // Ja dran ski 
dnev nik. – God. 2, br. 94 (1935) s. 31

0561.  ЖАП ЦИ ХАР МО НИ КА  ШИ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9759 (18. јул 1935) По-
ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 29

0562.  СПЛАВ ВО ДЕ НОГ ДУ  ХА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9766 (25. јул 1935) По ли-
ти ка за де цу. Год. 7, бр. 30

0563.  ПРИ ЧА О РАЗ МА  ЖЕ НОЈ ЦА  РИ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9775 (8. ав густ 
1935) По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 32

0564.  ПЕ ТО РО БРА ЋЕ ПЕ ТЛИ ЋА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9789 (22. ав густ 1935) 
По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 34

0565.  МЕ ДВЕ ДО ВА ЖЕ НИД БА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9783 (5. сеп тем бар 1935) 
По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 36

0566.  МА  ЦАН БРА  ЦАН // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9810 (12. сеп тем бар 1935) По ли-
ти ка за де цу. Год. 7, бр. 37

0567.  ДЕ ДИ НА ПРИ ЧА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9817 (19. сеп тем бар 1935) По ли-
ти ка за де цу. Год. 7, бр. 38

0568.  УКЛЕ ТА ПТИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9824 (26. сеп тем бар 1935) По ли-
ти ка за де цу. Год. 7, бр. 39

0569.  СЛО ВЕ НАЧ КА (Фан та стич но ве че; Олу  ја; Све то ју  тро; Оре ол) // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок то бар 1935) с. 265–267

0570.  ФАН ТА СТИЧ НО ВЕ ЧЕ (Сад та мо из не на да па де у до ли ну ра ње ни змај) : Сло-
ве нач ка // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок то бар 1935) с. 265

0571.  ОЛУ ЈА (Отва ра ју се вул ка ни обла ка) : Сло ве нач ка // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок то бар 1935) с. 265–266

0572.  СВЕ ТО ЈУ ТРО (Сад ће сун це та мо да се ро ди) : Сло ве нач ка // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок то бар 1935) с. 266–267

0573.  ОРЕ ОЛ (Увек кад се отуд вра тим пу  на сам не ба и ле та) : Сло ве нач ка // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок то бар 1935) с. 267

0574.  ЦР ВЕ НА КРЕ СТИ ЦА И ЗЕ ЛЕ НИ РЕ ПИЋ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9859 
(31. ок то бар 1935) По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 44

0575.  КА СНИ МРАЗ (Још зве зде ни су се ле, ме се чи на се сли ва) // Ју  го сло вен ски ра-
свит. – Год. 4, св. 9 (но вем бар 1935) с. 137
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0576.  Из ја ва же на сло бод них про фе си ја и јав них рад ни ца по во дом слу  ча ја г-ђи це др Ксе-
ни је Ата на си је вић // Жи вот и рад. – Књ. 22, св. 145 (но вем бар 1935) с. 571–573
Про тест – про тив од  лу  ке о укла ња њу доц. др Ксе ни је Ата на си је вић са Бе о град-
ског уни вер зи те та – пот пи са  ло две сто ти не углед них же на (про фе со ра, ле ка ра, 
му зи ча ра, сли ка ра, скулп то ра, пи са ца) ме ђу њи ма и Де сан ка Мак си мо вић.

0577.  ДВА  НА  ЕСТ ЗА  ГО НЕТ КИ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9887 (28. но вем бар 1935) 
По ли ти ка за де цу. Год. 7, бр. 48

0578.  Пе сма о смр ти и жи во ту / Алојз Град ник ; са сло ве нач ког пре ве ла Де сан ка Мак-
си мо вић // Вре ме. – Год. 15, бр. 4989 (1. де цем бар 1935) с. 1

0579.  ПР ВИ КО РАК // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9894 (5. де цем бар 1935) По ли ти ка за 
де цу. Год. 7, бр. 49

0580.  СУН ЧЕВ БРАТ // По ли ти ка. – Год. 32, бр. 9901 (12. де цем бар 1935) По ли ти ка 
за де цу. Год. 7, бр. 50

0581.  БО ЖИЋ СИ РО МА  ХОВ // Ју  го сло вен че. – Год. 5, бр. 4 (де цем бар 1935) с. 6–8

0582.  Хор ко ле да ра / Л. Стан чев ; с бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ју  го-
сло вен че. – Год. 5, бр. 4 (де цем бар 1935) с. 11

0583.  Бан ка Ни сен жан и дру  ге при по вет ке / Оно ре де Бал зак ; с фран цу ског пре ве ли 
Је ли са ве та Мар ко вић, Ми  ло рад Жив че вић, Де сан ка Мак си мо вић. – Бе о град : 
На род на про све та, 1935. – 292 стр. – (Ода бра на де ла; књ. 13)
Са др жај: Бан ка Ни сен жан (прев. Ј. Мар ко вић), с. 9–102; Је дан по сло ван чо век 
(прев. М. Жив че вић), с. 103–131; Глу  ми  ли су не зна ју ћи (прев. М. Жив че вић), 
с. 133–213; Тај не кне ги ње де Ка ди њан (прев. Д. Мак си мо вић), с. 215–292.

1936.
0584.  НО ВЕ ПЕ СМЕ. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1936 (Бе о град : Штам па-

ри ја „Пла не та“). – 97 стр. – (Са вре ме ник СКЗ. Ко ло VI; књ. 21)
Са др жај: Се ћа ње на оца: Се ћа ње на оца, с. 7; Час зе мљо пи са (Ста ја  ло је нас три-
де сет ма  ли ша на), с. 9; Пи смо оцу, с. 11; Мо ли тва оче вом ср цу, с. 12. За ви чај: За-
ви  чај но ве че, с. 15; Бран ко ви на, с. 16; Се ћа ње на за ви  чај, с. 17; Мо ји зе мља ци, 
с. 18; Град, с. 19; У кра ју мом, с. 21; Брест се су ши, с. 22; Гла со ви но ћи (Ноћ је ов де 
пу  на стра шних гла со ва), с. 23; Ве се ла је сен, с. 24; Лет ња ноћ, с. 25; Про сјак, с. 26; 
Су  мрак на ли ва ди, с. 27; Под не у шу ми, с. 28; Не бо у за ви ча ју, с. 29. Вра ћа ње ми ру: 
Вра ћа ње ми ру, с. 33; Слут ња (Све че шће у је сен чу  јем су  мор ни шум), с. 34; Ка ја-
ње (Из жи во та сам са ма иза гна  ла ро су), с. 35; Ли шће (Са ли шћем за ви ча ја по ме-
ша ти вре ле ру  ке), с. 36; Оти ћи ћу у па сти ре, с. 37; Ве че (Спа ва ју ов це на па ди ни 
бре га), с. 38; Мир но мо је ср це спа ва, с. 39; Умор, с. 40; По след њи час, с. 41; Бог 
смр ти, с. 42; Са вин мо но лог, с. 44; Раз го вор мо на  хи ње с Бо гом, с. 46; Глас мо-
на  хи ње, с. 47; Бла  жен ства, с. 48. Из Сло ве нач ке: Сре бр не пле са чи це, с. 51; Вез, 
с. 52; До ли на под ки шом, с. 53; Ср ни на мо ли тва, с. 54; Ћук, с. 56; Са пут ни ца, с. 57; 
Фан та стич но ве че, с. 58; Олу  ја, с. 59; Све то ју  тро, с. 60; Оре ол, с. 61. Пе сма: Пе-
сма (Не чу ди се, пе сма, пе сма је ово), с. 65; Зе мља где се ро дио онај што ме не љу би, 
с. 66; Про ле ће гне здо гра ди, с. 67; Про ле ће (Про ле ће је мој ве ре ник мла ди), с. 68; 
По зна ни це, с. 69; Мла дост је про шла, с. 70; Ба че ни ка мен, с. 71; Су тра дан (Ту жно 
је про ћи ју тром ку да ју  че / ве че ром про ђо ше на ше пја не сто пе), с. 72; Ме лан хо ли-
ја, с. 73; Ве ра, с. 74; Ду  ша, с. 75; Ку ћа у зо ри, с. 76; Не ја сна пе сма, с. 77; Не спо кој-
ство (Про ђе све), с. 78; Бе гу  ни ца, с. 79; Уте ха (Ако ни смо за јед но по април ској 



104

________    Љубица Ђорђевић   ________

га зи  ли тра ви), с. 80; Пра зник, с. 81; Ме се чи на (Лу  та нам ме сец око со бе), с. 82; 
По диг нем очи, с. 84; Пе сма у но ћи, с. 86; Ста рост, с. 87; На  пу  ште на де вој ка, 
с. 88; Ка сни мраз, с. 89; Бог ми  ло ср ђа, с. 90; Пе сни ко во ис ку ство, с. 91; Уса мље-
ни ко ва пе сма, с. 92.

0585.  ПЕ СМА (Не чу ди се, пе сма, пе сма је ово) // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 9926 (6–9. ја-
ну ар 1936) с. 9

0586.  БЛА  ЖЕН СТВА (Бла же ни они што во ле зве зде уме сто зла та) // По ли ти ка. – 
Год. 33, бр. 9926 (6–9. ја ну ар 1936) с. 12. Хри шћан ска ми сао. – Год. 2, бр. 7/8 
(јул–ав густ 1936) с. 111

0587.  ПТИЧ ЈИ ТОН ФИЛМ // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 9940 (23. ја ну ар 1936) По ли-
ти ка за де цу. Год. 8, бр. 4, с. 15

0588.  БОЈ ЗИ МЕ И ЈУ  ГА // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 9947 (30. ја ну ар 1936) По ли ти ка 
за де цу. Год. 8, бр. 5

0589.  БРЕСТ СЕ СУ  ШИ (У де ди ном за бра ну брест се су  ши) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 47, бр. 4 (16. фе бру ар 1936) с. 260

0590.  У КРА ЈУ МОМ (У кра ју мом где ра сте са зве жђе ја гор че ви на) // Срп ски књи жев-
ни гла сник. – Књ. нс 47, бр. 4 (16. фе бру ар 1936) с. 61

0591.  ЧАС ЗЕ МЉО ПИ СА (Ста ја  ло је нас три де сет ма  ли ша на) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 47, бр. 4 (16. фе бру ар 1936) с. 261–262

0592.  ОЖИ ВЕ ЛА СЛИ КА // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 9968 (20. фе бру ар 1936) По ли-
ти ка за де цу. Год. 8, бр. 8

0593.  ДЕ ДА МРАЗ // Гла сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 6 (фе бру ар 1936) омот 2

0594.  Фе бру ар / Јор дан Сту бел ; с бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ју  го-
сло вен че. – Год. 5, бр. 6 (фе бру ар 1936) с. 2

0595.  Пре ла ба ба / С. Чи пин ги ров ; с бу гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ју го-
сло вен че. – Год. 5, бр. 7 (март 1936) с. 11

0596.  Пре ла ма ца / Јор дан Сту бел ; с бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ју  го-
сло вен че. – Год. 5, бр. 9 (мај 1936) с. 10

0597.  Кос и ме до / Јор дан Сту бел ; с бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ју  го-
сло вен че. – Год. 5, бр. 9 (мај 1936) с. 10

0598.  Ро ди на ко лев ка / Јор дан Сту бел ; с бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // 
Ју  го сло вен че. – Год. 5, бр. 10 (јун 1936) с. 13

0599.  СР НИ НА МО ЛИ ТВА (Ис то ку окре ну  та ср на под бо ром кле чи) // Хри шћан ска 
ми сао. – Год. 2, бр. 7/8 (јул–ав густ 1936) с. 111

0600.  ЗЕ ЉОВ НО ВО ШТЕ НЕ // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 10200 (15. ок то бар 1936) 
По ли ти ка за де цу. Год. 8, бр. 42

0601.  ЗЕ ЉОВ СПА СА  ВА ЦА  РИ ЋА // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 10207 (22. ок то бар 
1936) По ли ти ка за де цу. Год. 8, бр. 43

0602.  У ШЕТ ЊИ СА БО РУ ТОМ // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 10221 (5. но вем бар 1936) 
По ли ти ка за де цу. Год. 8, бр. 45
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0603.  ЗЕ ЉОВ МЕ ЂУ ВУ  ЦИ МА // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 10235 (19. но вем бар 1936) 
По ли ти ка за де цу. Год. 8, бр. 47

0604.  ЛИ ЈА ВАС ПИ ТА  ВА ЗЕ ЉО ВА // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 10256 (10. де цем бар 
1936) По ли ти ка за де цу. Год. 8, бр. 50

0605.  ЖУ ЋА ТРА ГА ЗА СИ НОМ // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 10263 (17. де цем бар 1936) 
По ли ти ка за де цу. Год. 8, бр. 51

0606.  ЖУ ЋИН САН // По ли ти ка. – Год. 33, бр. 10270 (24. де цем бар 1936) По ли ти ка 
за де цу. Год. 8, бр. 52

0607.  Ан то ло ги ја са вре ме не деч је књи жев но сти: I део / са ста вио Жи во јин Ка рић. – 
Бе о град, 1936
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Сви тац, с. 123; Лут ке ра чу на ју, с. 124–125; 
Ца ри ца лу  та ка, с. 125–126.

1937.
0608.  Де вој ка с ко та ри цом / Вла ди мир Бар тол ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Срп-

ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 3–8

0609.  Из гна ник / Ели за ве та Ба гр ја на ; с бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 16
Ели за ве та = Ели за бе та Ба гр ја на.

0610.  Су срет / Ели за ве та Ба гр ја на ; с бу гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Срп-
ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 17
Ели за ве та = Ели за бе та.

0611.  Амин / До ра Га бе ; с бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 17

0612.  Суд ба / До ра Га бе ; с бу гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Срп ски књи жев-
ни гла сник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 18

0613.  Зе мља / Бле ни ка ; с бу гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Срп ски књи жев-
ни гла сник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 18–19
Бле ни ка, псе у до ним = ро ђе но име: Ца не ва, Пен ка Де не ва.

0614.  СТВА  РИ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10283 (6–9. ја ну ар 1937) с. 20

0615.  ЖУ  ЋИН СУ СРЕТ СА ХРО МИМ ЗЕ КОМ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10288 
(14. ја ну ар 1937) По ли ти ка за де цу. Год. 9, бр. 1

0616.  У КРА ЈУ МОМ // Аграр на ми сао. – Год. 2, бр. 1 (1937) с. 10
Пе сма штам па на у окви ру члан ка: Се ло у на шој но ви јој по е зи ји / Ми  ло рад Не-
дељ ко вић.

0617.  ГРАД // Аграр на ми сао. – Год. 2, бр. 1 (1937) с. 10
Пе сма штам па на у окви ру члан ка: Се ло у на шој но ви јој по е зи ји / Ми  ло рад Не-
дељ ко вић.

0618.  МО ЈИ ЗЕ МЉА  ЦИ // Аграр на ми сао. – Год. 2, бр. 1 (1937) с. 11
Пе сма штам па на у окви ру члан ка: Се ло у на шој но ви јој по е зи ји / Ми  ло рад Не-
дељ ко вић.
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0619.  Осо бе ност са ти ри ча ра Хме ља ко ва / Вла ди мир Бар тол ; пре ве ла Де сан ка Мак-
си мо вић // Ми сао. – Књ. 44, св. 1/4 (ја ну ар–фе бру ар 1937) с. 31–34

0620.  Ти ши на / Кон стан тин Фе ђин ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ми-
сао. – Књ. 44, св. 1/4 (ја ну ар–фе бру ар 1937) с. 35–48
Фе ђин = Фе дин, Кон стан тин Алек сан дро вич (1892–1977).

0621.  МЛА ДИ ЋЕ ВА ТУ ЖБА  ЛИ ЦА (Ку да ћеш са ма ти што си хте ла са мном сву да?) // 
Ми сао. – Књ. 44, св. 1/4 (ја ну ар–фе бру ар 1937) с. 64

0622.  ПРО СЈАК // Цр ква. – Бр. 84 (1937)

0623.  ЛЕ ПО ЈЕ БИ ТИ ДЕ ТЕ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10418 (27. мај 1937) По ли ти ка 
за де цу. Год. 9, бр. 20

0624.  ДЕ ЦА КОД ПТИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10439 (17. јун 1937) По ли ти ка 
за де цу. Год. 9, бр. 23

0625.  ПРИ ЧА О КУ ЋИ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10451 (1. јул 1937) По ли ти ка за де цу. 
Год. 9, бр. 25

0626.  ПИ СМО НО ШИН САН // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10465 (15. јул 1937) По ли ти ка 
за де цу. Год. 9, бр. 29

0627.  НЕ ДЕ ЉА У ШУ МИ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10479 (29. јул 1937) По ли ти ка за 
де цу. Год. 9, бр. 27

0628.  ЛЕТ ЊА БАЈ КА // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10486 (5. ав густ 1937) По ли ти ка за 
де цу. Год. 9, бр. 30

0629.  ПРИ ЧА СТА  РОГ КА  МЕ НА // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10507 (26. ав густ 1937) 
По ли ти ка за де цу. Год. 9, бр. 33

0630.  НА ВР ШИД БИ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10514 (2. сеп тем бар 1937) По ли ти ка 
за де цу. Год. 9, бр. 34

0631.  ЗА  ШТО КУ  КУ  РУЗ ЗРИ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10535 (23. сеп тем бар 1937) 
По ли ти ка за де цу. Год. 9, бр. 37

0632.  КИ ЈА  ВИ ЦА У ЗО О ЛО ШКОМ ВР ТУ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10549 (7. ок то-
бар 1937) По ли ти ка за де цу. Год. 9, бр. 39

0633.  ПРИ ЧА О ЖИ РУ И КЕ СТЕ НУ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10563 (21. ок то бар 
1937) По ли ти ка за де цу. Год. 9, бр. 41

0634.  МРАК У ШКО ЛИ // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10577 (4. но вем бар 1937) По ли ти-
ка за де цу. Год. 9, бр. 43

0635.  МАЈ ЧИ НА ТУ ЖБА  ЛИ ЦА (Ти што би, кад умрем, уме сто ме не на зе мљи би ла) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 52, бр. 6 (16. но вем бар 1937) с. 447–448
Пе сма по све ће на мај ци Де сан ке Мак си мо вић: Дра ги њи Мак си мо вић, ро ђе ној 
Пе тро вић (1878–1969).

0636.  СИ РО МА  ХОВ ГРОБ (Отац ми ле жи у за пу ште ном гро бља кра ју) // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 52, бр. 6 (16. но вем бар 1937) с. 448–449

0637.  ВА ЈАР ВАС КР СА ВА МР ТВУ ДЕ ВОЈ КУ (Где год кре нем ми ри ше вла жна гли на) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 52, бр. 6 (16. но вем бар 1937) с. 449–451
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0638.  ПТИ ЧИ ЈА ШКО ЛА // По ли ти ка. – Год. 34, бр. 10598 (25. но вем бар 1937) По ли-
ти ка за де цу. Год. 9, бр. 46

0639.  Ан то ло ги ја срп ско хр ват ске по сле рат не ли ри ке / са ста вио и пред го вор на пи сао 
Ђу  ро Га ве ла. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1937. – 196 стр. – (Са вре ме-
ник СКЗ. Ко ло 7; књ. 1)
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Мрак (Мрак се је ро дио у шу ми), с. 67; Из 
„Про лет њих пе са ма“ (Осе ћам ве че рас док по сма трам ла сте), с. 72; По ра стан ку 
(Ре ци ми сад ка да већ про шло све је), с. 84; Стреп ња, с. 90; Пре кор, с. 91; Опо ме на, 
с. 95; Две мо ли тве: За ње га, с. 104; Две мо ли тве: За ме не, с. 105; Сре бр не пле са чи це, 
с. 111; Два да на у шу ми: II (Слич на сам ве че рас, дра ги, брд ске биљ ке стру ку), с. 179.

0640.  Ан то ло ги ја лир ских пе са ма / са ста вио Здрав ко По по вић. – Бе о град : Ју го сло вен-
ски ра свит, 1937
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Мо ли тва оче вом ср цу, с. 8; Ве се ла је сен, 
с. 8–9; Не бо у за ви ча ју, с. 9.

1938.
0641.  РАС ПЕ ВА  НЕ ПРИ ЧЕ. – Бе о град : Ге ца Кон, 1938. – 158 стр. – (Злат на књи га. 

Ко ло VI II; књ. 78)
Са др жај: Пти це на ра ди ју; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; Сплав Во де ног Ду  ха; При ча 
ста рог ка ме на; Хи  ља ду  го ди шња тр ка; При ча о жи ру и ке сте ну; Ма цан-Бра цан; 
Птич ји тон филм; Укле та пти ца; Жап ци хар мо ни ка ши; Пе то ро бра ће пе тли ћа; 
Бај ка о па туљ ко вој смр ти; Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић; Ора шчи ћи – Пал-
чи ћи; Ме две до ва же нид ба; Сун чев Брат; За што пут ни ци пе ва ју; Про бу ђе ни 
млин; Про лећ на ки ша; Пр ви ко рак; Мрак у шко ли; Раз го вор у ме њач ни ци; Сан 
јед не де вој чи це; Ле по је би ти де те; При ча о ку ћи; Ма  ли сто лар; На ве жби.

0642.  САН ЈЕД НЕ ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10639 (5. ја ну ар 1938) По-
ли ти ка за де цу. Год. 10, бр. 1

0643.  РАЗ ГО ВОР У МЕ ЊАЧ НИ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10658 (27. ја ну ар 1938) 
По ли ти ка за де цу. Год. 10, бр. 4

0644.  БЕД НИК (Крај гро ба твог бед ник ста де ју  че) // Срп ски књи  жев ни гла сник. – 
Књ. нс 53, бр. 3 (1. фе бру ар 1938) с. 174

0645.  БРА ТО ВА МО ЛИ ТВА (Ме ђу зве зда ма тво јим и ду  хо ви ма, твор че) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 53 (1. фе бру ар 1938) с. 174–175

0646.  ДЕ ВОЈ КА СЕ УБИ ЈА (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кро вом ... дру  гу је де-
вој ку пре вео пре ко свог пра га) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 53, бр. 3 
(1. фе бру ар 1938) с. 175–176
Ова пе сма штам па на је и под дру  гим на сло вом – На пу  ште на де вој ка – у књи зи: 
Пе сник и за ви чај (Бе о град : Про све та, 1946).

0647.  СИН ГИ ДУ  НУМ (Крај зи да овог на тре му / учи  ла је де вој ка јед на) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 53, бр. 3 (1. фе бру ар 1938) с. 176–177

0648.  ЈА  РЕ И ВУ  ЦИ // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10665 (3. фе бру ар 1938) По ли ти ка за 
де цу. Год. 10, бр. 5

0649.  УЗ БУ  НА У РЕ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10679 (17. фе бру ар 1938) По ли ти ка 
за де цу. Год. 10, бр. 7
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0650.  Не у  мор ни Ну  шић : По во дом смр ти Бра ни сла ва Ну  ши ћа // На ша ствар ност. – 
Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 8

0651.  ДЕ ВОЈ КА СЛУ ТИ СМРТ (За у ста ви, до бри ко ња ни че) // На ша ствар ност. – 
Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 20

0652.  НЕ КО СЕ СЕ ЋА ДЕ ТИЊ СТВА (Ка ска ши ва ћа ма ши на) // На ша ствар ност. – 
Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 21

0653.  РАД НИК ЧЕ ЗНЕ ЗА ОД МО РОМ У ПРИ РО ДИ (Пре сит сам бу  ке и ма ши на) // 
На ша ствар ност. – Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 22

0654.  МА  ЛИ СТО ЛАР // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10693 (3. март 1938) По ли ти ка за 
де цу. Год. 10, бр. 9

0655.  МА  ЛА ДО МА ЋИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10721 (31. март 1938) По ли ти-
ка за де цу. Год. 10, бр. 13

0656.  ДЕ ЦА ХО ЋЕ ЗВЕ РИ ЊАК // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10799 (23. јун 1938) По-
ли ти ка за де цу. Год. 10, бр. 25

0657.  По сла ни ца Дра ги ши Ва си ћу / Иго Гру ден ; са сло ве нач ког пре ве ла Де сан ка Мак-
си мо вић // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 54, бр. 5 (1. јул 1938) с. 347–348

0658.  ПРИ ЧА О РЕ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10855 (18. ав густ 1938) По ли ти ка за 
де цу. Год. 10, бр. 34

0659.  БО ГУ МИ  ЛО ВА МО ЛИ ТВА (Бо же ми ра, по хо ди до мо ве на ших жу  па на) // Гла-
сник Под млат ка Цр ве ног кр ста. – Год. 18, бр. 1 (сеп тем бар 1938) с. 3

0660.  ЖЕ НА НА ВА ЗДУ  ХО ПЛОВ НОЈ ИЗ ЛО ЖБИ // Же на да нас. – Бр. 16 (1938) с. 15

0661.  ПЧЕ ЛА  МА КРА ДУ МЕД // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10925 (27. ок то бар 1938) 
По ли ти ка за де цу. Год. 10, бр. 44

0662.  ДО ЧЕК ПЛА  НИ НА РА // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10946 (17. но вем бар 1938) 
По ли ти ка за де цу. Год. 10, бр. 47

0663.  ДО РУ  ЧАК У ПЛА  НИ НИ // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10953 (24. но вем бар 1938) 
По ли ти ка за де цу. Год. 10, бр. 48

0664.  СЕ СТРИ НА ТУ ЖБА  ЛИ ЦА (Ком ћу сад ми  ло шту ре ћи што те би сам го во ри-
ла?) // Жи вот и рад. – Књ. 27, св. 14/15 (1938) с. 232–233

0665.  Pe sen pri stu den cu / na slo ven ski prev. Mi ha Ma leš // Umet nost. – Br. 3/4 (1938) s. 82

0666.  ПАД СА СТЕ НЕ // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10960 (1. де цем бар 1938) По ли ти ка 
за де цу. Год. 10, бр. 49

0667.  БЕР БА ШУМ СКИХ ПЛО ДО ВА // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10974 (15. де цем бар 
1938) По ли ти ка за де цу. Год. 10, бр. 51

0668.  ПО ВРА ТАК // По ли ти ка. – Год. 35, бр. 10981 (22. де цем бар 1938) По ли ти ка за 
де цу. Год. 10, бр. 52

0669.  СЕ ЉАК НА ТР ГУ (Се љак, рат ник ста ри, пр ви пут у жи во ту у рад ни дан бес по-
слен иде) // Го ди шњак Ма ти це срп ске. – (1938) с. 42

0670.  ВО ЛОВ СКА КО ЛА (Ва ма су је ди но по зна ти, во лов ска ко ла дра га, за ви чај ни ми 
пу  те ви јад ни) // Го ди шњак Ма ти це срп ске. – (1938) с. 43
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0671.  ДЕ ЦА (На по ља ни иза цр кве све тог Мар ка) // Срп ски књи жев ни гла сник. – 

Књ. нс 56, бр. 1 (1. ја ну ар 1939) с. 19

0672.  ПУТ НИК ТРЕ ЋЕ КЛА СЕ (Во лим да пу  ту  јем тре ћом кла сом) // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 56, бр. 1 (1. ја ну ар 1939) с. 20–21

0673.  НАД СВЕ СКОМ УМР ЛОГ ЂА КА (Отво ри ста рац све ску умр лог ђа ка) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 56, бр 1 (1. ја ну ар 1939) с. 21–22

0674.  СВА ТОВ СКА ПЕ СМА (По ве ди ме до му сво ме) // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 10996 
(6–9. ја ну ар 1939) с. 30

0675.  СУД БИ НА ЈЕД НЕ ИГРАЧ КЕ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11006 (19. ја ну ар 1939) 
По ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 3

0676.  ЕЛЕ ГИ ЈА (Ма гле и ре ке у мо ра те ку) // Ју жни пре глед. – Бр. 2 (1939) с. 80

0677.  ПО СЛЕД ЊА УСПА  ВАН КА (Ле зи у ко лев ку из ко је ни че тра ва) // Ју жни пре-
глед. – Бр. 2 (1939) с. 80–81

0678.  НИ ШТА БЕЗ ЖР ТА  ВА // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11041 (23. фе бру ар 1939) По-
ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 8

0679.  ПА УК КР СТАШ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11048 (2. март 1939) По ли ти ка за 
де цу. Год. 11, бр. 9

0680.  ВРАП ЦИ НО ВИ НА РИ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11062 (16. март 1939) По ли-
ти ка за де цу. Год. 11, бр. 11

0681.  ЖЕ НА (Ср це ми је ми  ло сти ви из вор) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 113, 
књ. 351, св. 1 (март 1939) с. 172–173

0682.  ДРУ  ГУ УМЕТ НИ КУ (Сре ће те би не ка да онај / што нај бо љи ма смрт и ра ста нак 
де ли) // Ју жни пре глед. – Бр. 3/4 (1939) с. 105

0683.  ДО БРИ ДУХ ДИМ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11083 (6. април 1939) По ли ти ка 
за де цу. Год. 11, бр. 14

0684.  ПРИ ЧА О ПАЦ КО ВОЈ ВЕР НО СТИ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11101 (27. април 
1939) По ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 17

0685.  ЦР НО О КИ НО ПА СТОР ЧЕ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11114 (11. мај 1939) По-
ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 19

0686.  ПРИ ЈА ТЕ ЉИ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11128 (25. мај 1939) По ли ти ка за де цу. 
Год. 11, бр. 21

0687.  ДВА ДЕ СЕТ ХИ  ЉА ДА ДЕ ВО ЈАЧ КИХ РУ  КУ : (Са Све сло вен ског сле та у Пра-
гу 1938. г.) // Пре глед. – Књ. 15, св. 183/184 (1939) с. 162–163

0688.  ПА ТУЉ ЦИ ВАС ПИ ТА ЧИ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11147 (15. јун 1939) По ли-
ти ка за де цу. Год. 11, бр. 24

0689.  ПРЕД ГО ВОР ЗА ДЕЧ ЈУ КЊИ ГУ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11175 (13. јул 1939) 
По ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 28

0690.  Јо ван ка Хр ва ћа нин. „От ки ну  то ли шће“, Ско пље, 1939 // Ле то пис Ма ти це срп-
ске. – Год. 113, књ. 352, св. 1/2 (јул–ав густ 1939) с. 145–147
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0691.  ПЕ СМЕ НИ КО ЛЕ ШО ПА // Гла сник Срп ске књи жев не за дру ге. – Год. 22, бр. 54/55 
(1939) с. 26–27

0692.  Pe sen čez go re / na slo ven ski prev. Mi ha Ma leš // Umet nost. – Št. 7/8 (1939) s. 178

0693.  Se stri na to žba / na slo ven ski prev. Mi ha Ma leš // Umet nost. – Št. 7/8 (1939) s. 180

0694.  СЕ ЉАН КИ НА ТУ ЖБА  ЛИ ЦА (Где си си не? Хле бом се не хра ниш с њи ва на-
ших) // На ша ствар ност. – Бр. 17/18 (1939) с. 180

0695.  НЕО БИЧ НИ СВИ РАЧ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11202 (10. ав густ 1939) По ли-
ти ка за де цу. Год. 11, бр. 32

0696.  СЕ СТРА БЕЗ БРА ТА // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11224 (31. ав густ 1939) По ли ти-
ка за де цу. Год. 11, бр. 35

0697.  ДЕ ВОЈ КА СЕ РА ДУ ЈЕ ПРО ЛЕ ЋУ (Ода свуд као да у се би чу  јем ра до сне ве сти) // 
Пре глед. – Књ. 15, св. 188/189 (1939) с. 436–437

0698.  СПРЕ МА  ЊЕ ЗА НЕ ДЕ ЉУ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11231 (7. сеп тем бар 1939) 
По ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 36

0699.  СТА  РИ ПО ЗНА  НИ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11245 (21. сеп тем бар 1939) 
По ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 38

0700.  БАЈ КА О ТРЕ ШЊИ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11266 (12. ок то бар 1939) По ли-
ти ка за де цу. Год. 11, бр. 40

0701.  УСТА  НИ ЦИ : (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва  ље ву) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 58, бр. 5 (1. но вем бар 1939) с. 274–275

0702.  ДЕ ВО ЈАК ЗА ПО ГИ НУ ЛИМ МЛА  ДИ ЋЕМ (Под ве ша  ли  ма да си зли ко вац 
пао /...опет би гроб ти се на све ту знао) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 58, 
бр. 5 (1. но вем бар 1939) с. 275–276

0703.  БУ ДУ ЋИМ ВОЈ НИ ЦИ МА (На ста  ли су, бра ћо, дру  ги да ни: бој не ће ви ше би ти 
ср це у ју  на ка) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 58, бр. 5 (1. но вем бар 1939) 
с. 276–277

0704.  ПРИ ЧА О ЛОР ДУ ФОР ДУ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11301 (16. но вем бар 1939) 
По ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 45

0705.  ГУ БАР (Шу му у за ви ча ју гу бар је обр стио) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 113, 
књ. 352, св. 6 (де цем бар 1939) с. 394

0706.  СЕН ПО ГИ НУ ЛОГ РАТ НИ КА (Да ни си по ги нуо, ми  ли за руч ни че?) // Ле то-
пис Ма ти це срп ске. – Год. 113, књ. 352, св. 6 (де цем бар 1939) с. 394–395

0707.  ГО ЛУ БО ВИ ПИ СМО НО ШЕ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11322 (7. де цем бар 1939) 
По ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 48

0708.  У ШУМ СКОЈ КРЧ МИ // По ли ти ка. – Год. 36, бр. 11329 (14. де цем бар 1939) По-
ли ти ка за де цу. Год. 11, бр. 49

0709.  При по вет ке / Ан тон П. Че хов ; с ру ског пре ве ли Ко са ра Цвет ко вић, Сер ги је 
Сла сти ков, Јо ван Мак си мо вић, Де сан ка Мак си мо вић; за штам пу при ре дио 
Ми о драг М. Пе шић. – Бе о град : На род на про све та, 1939. – 268 стр. – (Са бра на 
де ла; књ. 5)
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0710.  ДЕЧ ЈА СО БА : По зо ри шни ко мад за де цу // У књи зи: Деч ја со ба / Де сан ка Мак-

си мо вић. Ра дио ста ни ца / Ми ћа Ди ми три је вић. – Бе о град : Ге ца Кон, 1940. – 
24 стр.; 15 цм. – (Ро ди но по зо ри ште; 18)

0711.  ДЕЧ ЈА СО БА / [Опера на текст Де сан ке Максимовић] Ми  лен ко Жив ко вић. – 
Бе о град, 1940
Опе ра из во ђе на у Му зич кој шко ли „Стан ко вић“.

0712.  ВОЋ ЊА ЦИ (С про ле ћа сва на ша зе мља се бе ли) // Вар дар : Ка лен дар Ко ла срп-
ских се ста ра. – (1940) с. 56

0713.  НА ШЕ СНА  Е СТИ РО ЂЕН ДАН (До ђи, не ви ђе ни су ђе ни че) // Срп ски књи жев-
ни гла сник. – Књ. нс 59, бр. 1 (1. ја ну ар 1940) с. 24–25

0714.  ПР ВИ ДАН ЉУ  БА  ВИ (Од тво је бли зи не све у ме ни цве та) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 59, бр. 1 (1. ја ну ар 1940) с. 25–26

0715.  ГРАД СКИ ЉУ БАВ НИ ЦИ (Ста ло је дво је љу бав ни ка жељ но зе ле ни ла / крај гво-
зде них око вр та огра да) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 59, бр. 1 (1. ја ну ар 
1940) с. 26–27

0716.  ПРА ЗНИ ЦИ НА НЕ БУ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11350 (4. ја ну ар 1940) По ли-
ти ка за де цу. Год. 12, бр. 1

0717.  СЕ ЋА ЊЕ (Би ли су бла го сло ве ни сви ча со ви што смо их за јед но про ве ли) // По-
ли ти ка. – Год. 37, бр. 11352 (6–9. ја ну ар 1940) с. 26

0718.  ЖАО МИ ЈЕ ЧО ВЕ КА (Ни мо ји пре ци, ни се ља ци мо га за ви ча ја / из дај ни ци ни су 
би ли) // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11352 (6–9. ја ну ар 1940) с. 30

0719.  МИ  ЛО СРД НА ЗИ МА // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11368 (25. ја ну ар 1940) По ли-
ти ка за де цу. Год. 12, бр. 4

0720.  НЕ ПО ШТЕ НИ ТАК  МИ ЧАР // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11375 (1. фе бру ар 1940) 
По ли ти ка за де цу. Год. 12, бр. 5

0721.  ЗИМ СКА ПРИ ЧА // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11389 (15. фе бру ар 1940) По ли ти-
ка за де цу. Год. 12, бр. 7

0722.  У ЦВЕТ НОЈ КРО ЈАЧ НИ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11403 (29. фе бру ар 1940) 
По ли ти ка за де цу. Год. 12, бр. 9

0723.  ОПРО ШТАЈ НО ЈУ ТРО // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11424 (21. март 1940) По ли-
ти ка за де цу. Год. 12, бр. 12

0724.  ЦРН ЦИ ДИМ НИ ЧА  РИ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11445 (11. април 1940) По-
ли ти ка за де цу. Год. 12, бр. 15

0725.  РИ БА ВО ЗА  РИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11452 (18. април 1940) По ли ти ка 
за де цу. Год. 12, бр. 16

0726.  ПЕ СМА КРОЗ ГО РУ (Имао сам из бра ни цу / за дру  гог се сад уда  ла) // Ју го сло-
вен ски ра свит. – Год. 9, св. 8/9 (април–мај 1940) с. 194–195

0727.  ПЕ СМА КРАЈ ИЗ ВО РА (На по то ку де вој ка ми плат но бе ли) // Ју  го сло вен ски 
ра свит. – Год. 9, св. 8/9 (април–мај 1940) с. 195
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0728.  БЕ СЕ ДА РО МАН ТИ ЧА  РЕ ВА (Зар и вр ли не на ро да про ла зе и ста ре?) // Срп-
ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 60, бр. 1 (1. мај 1940) с. 22–23

0729.  НА РОД НА УСПА  ВАН КА (Где су ста ре успа ван ке да пе сни ке опет ни шу) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 60, бр. 1 (1. мај 1940) с. 23–24. Гла сник Под-
млат ка Цр ве ног кр ста. – Бр. 1 (сеп тем бар 1940) с. 3
Ова пе сма штам па на је и под дру  гим на сло вом – Ро ман ти чар ска успа ван ка – у 
књи зи: Пе сник и за ви чај (Бе о град : Про све та, 1946).

0730.  БАЛ КА  НАЦ (Не сти дим се што сам / ка ко ви ве ли те / вар ва рин са Бал  ка на) // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 60, бр. 1 (1. мај 1940) с. 24–26

0731.  ЂЕ ТИ ЋИ – ДЕ ТЛИ ЋИ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11469 (9. мај 1940) По ли ти ка 
за де цу. Год. 12, бр. 19

0732.  ЧВОР КО ВО КР ШТЕ ЊЕ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11490 (30. мај 1940) По ли-
ти ка за де цу. Год. 12, бр. 22

0733.  ПИ СМО (Опро сти, опет ћу пи са ти о гра њу) // Жи вот и рад. – Књ. 30, св. 32/39 
(1940) с. 156

0734.  ЦР ВЕН КА  ПА // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11533 (11. јул 1940) По ли ти ка за де цу. 
Год. 12, бр. 28

0735.  БА  КА НА САЈ МУ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11582 (29. ав густ 1940) По ли ти ка 
за де цу. Год. 12, бр. 35

0736.  ПО ТУ  ЦА  ЛО ВА СМРТ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11601 (19. сеп тем бар 1940) 
По ли ти ка за де цу. Год. 12, бр. 37

0737.  ПР ВИ БА ТИН ЗУБ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11608 (26. сеп тем бар 1940) По-
ли ти ка за де цу. Год. 12, бр. 38

0738.  РА ЧИЋ МУЉ КО // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11622 (10. ок то бар 1940) По ли ти ка 
за де цу. Год. 12, бр. 40

0739.  ПР ВО ОРА  ЊЕ // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11636 (24. ок то бар 1940) По ли ти ка за 
де цу. Год. 12, бр. 42

0740.  БА  КА ИЗ СО ВЉА  КА // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11677 (5. де цем бар 1940) По-
ли ти ка за де цу. Год. 12, бр. 48

0741.  ШУМ СКА ДА ДИ  ЉА // По ли ти ка. – Год. 37, бр. 11692 (19. де цем бар 1940) По-
ли ти ка за де цу. Год. 12, бр. 50

0742.  БУ  ГА  РИ МА (До ђи те нам, до ђи те нам у по хо де) // Го ди шњак Ма ти це срп ске. – 
(1940) с. 29–30

0743.  СЕ ЉА КО ВА ЗДРА  ВИ ЦА (До ма ћи не, бра те, здра во нам бу ди!) // Ју го сло вен ски 
ра свит. – Год. 10, бр. 4/5 (де цем бар–ја ну ар 1940–1941) с. 65

1941.
0744.  ПЕ СМА О НА  ПУ  ШТЕ НОМ ДЕ ТЕ ТУ (Оста ви  ла си нам си на на пу  ту) // Вар-

дар : Ка  лен дар Ко ла срп ских се ста ра. – (1941) с. 130–131
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0745.  УМИ РА  ЊЕ ЉУ  БА  ВИ (То, дру же, што ни смо ви ше вол  шеб ни ци) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 62, бр. 1 (1. ја ну ар 1941) с. 22

0746.  СЕ ЉА  КО ВА СМРТ (Ми ри ше сва ку ћа на ја бу  ке бра не) // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. нс 62, бр. 1 (1. ја ну ар 1941) с. 22–23

0747.  ШТА РАЗ ГО ВА РА ЈУ КУ ЦЕ И МА ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 38, бр. 11706 (2. ја ну ар 
1941) По ли ти ка за де цу. Год. 13, бр. 1

0748.  ПЕ СНИ ЦИ СУ ГРА ЂА НИ МА (На ше пе снич ке гре хе / не су ди те та ко стро го) // 
По ли ти ка. – Год. 38, бр. 11710 (6–9. ја ну ар 1941) Бо жић ни до да так, с. 2

0749.  РЕ ЛИ ГИ ЈА УЦВЕ ЉЕ НИХ (Бла гост ме тво ја и отуд пра ти) // По ли ти ка. – Год. 38, 
бр. 11710 (6–9. ја ну ар 1941) Бо жић ни до да так, с. 3

0750.  НО ВА ГО ДИ НА У ЗВЕ РИ ЊА  КУ // По ли ти ка. – Год. 38, бр. 11724 (23. ја ну ар 
1941) По ли ти ка за де цу. Год. 13, бр. 3

0751.  МА  ЛА ДА ДИ  ЉА (У ха  љи ни ста рач ког кро ја да ди  ља од де сет го ди на) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 62, бр. 3 (1. фе бру ар 1941) с. 195

0752.  СВЕ ТИ СА  ВА // По ли ти ка. – Год. 38, бр. 11745 (13. фе бру ар 1941) По ли ти ка за 
де цу. Год. 13, бр. 6

0753.  БЕ ЛЕ ШКА ИЗ НО ВИ НА (Пре го ди ну да на / ве дра кро ја чи ца мла да) // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 430–431

0754.  НА  ПУ  ШТЕ НА ДЕ ВОЈ КА (Сви осим ме не мо гу те ви де ти сва ког да на) // Срп-
ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 431
Под овим на сло вом по сто ји и пот пу  но раз ли чи та пе сма – у књи зи: Пе сник и за-
ви чај (Бе о град : Про све та, 1946).

0755.  УЛИЧ НА ЖЕ НА БЛА  ГО СИ  ЉА КЋЕР (Не ка у твом жи во ту све бу де / као код 
де во ја ка) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1914) с. 432

0756.  ПО ЛУ ДЕ ЛИ ВО ЗАР ТЕН КА (Где год се кре нем, мо рам умре ти) // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 433

0757.  МО НО ЛОГ РАЗ О ЧА  РА  НОГ (Осме си су се пре тво ри  ли вре ме ном / у до са ду, у 
су зе, у љу ти не) // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 434

0758.  У КРЧ МИ (Ра ки је, ра ки је, / од ко је се глу  ви и сле пи) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 434–435

0759.  ЧО ВЕК (По зна ва  ла сам у де тињ ству пти цу) // Срп ски књи  жев ни гла сник. – 
Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 435

0760.  КРАЈ ВО ДЕ (Ја то мр твих ча ма ца по па да  ло по во ди) // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 436

0761.  ЋУ ДЉИ ВИ КМЕТ МАРТ // По ли ти ка. – Год. 38, бр. 11780 (20. март 1941) По-
ли ти ка за де цу. Год. 13, бр. 11

0762.  ОСУ ЂЕ НИ КОВ ПО СЛЕД ЊИ ЧАС (Не ка се зад њи пут у се ћа њу ја ви / ноћ кад 
ме је пи ја ни отац но жем озле дио) // Го ди шњак Ма ти це срп ске. – (1941) с. 43–44

0763.  СА  МО У  БИ ЦА (Ка ква сласт би  ла би од мах ле ћи / под цр но, за  хук та но чу до ви-
ште) // Го ди шњак Ма ти це срп ске. – (1941) с. 44–45
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1942.
0764.  ДЕЧ ЈА СО БА И ОСТА  ЛЕ ПРИ ЧЕ. – Бе о град : Из да вач ка про свет на за дру  га 

ИПРОЗ, 1942. – 160 стр. – (Злат на књи га нс; 7)
Књи гу ли ков но опре мио Ми о драг Ћи рић.
Са др жај: Деч ја со ба; Шта раз го ва ра ју ку  це и ма це; Суд би на јед не играч ке; Црн-
ци дим ни ча ри; Ба ка на сај му; Ма  ла до ма ћи ца; Пр во ора ње; Пи смо но шин сан; 
Ба ка из Со вља ка; При ја те љи; Не по штен так  ми чар; Спре ма ње за не де љу; При-
ча о Пац ко вој вер но сти; Ри ба во за ри ца; Ђе ти ћи – де тли ћи; Чвор ко во кр ште ње; 
Ра чић Муљ ко; Цр но о ки но па стор че; У цвет ној кро јач ни ци; Ћу дљи ви кмет Март; 
Па ук кр сташ; Не де ља у шу  ми; Ста ри по зна ни ци; Лет ња бај ка.

0765.  ЗА  ГО НЕТ КЕ ЛА  КЕ ЗА ПР ВА  КЕ ЂА  КЕ / Де сан ка Мак си мо вић и Јо ван ка Хр-
ва ћа нин. – Бе о град : Ју  го и сток, 1942 (Бе о град : „Ро то кал“). – 84 стр.
Књи гу илу стро вао Ђу  ка Јан ко вић.
Са др жај: Ба ти на (Има два кра ја); Ма ши це (Цр но кра ка то); Ме тла (Жи ви у до му 
чи сту ни ца); Ма чак (Од кр зна но си бун ди цу); Све ћа (Има је зи чак / а не го во ри); 
Па суљ на ва три (Бе ле пче ле); Па у  чи на (Пле те но је / си то ни је); До лап (У со би ци 
ку ћи ца); Ча сов ник (Ко вач ни цу ма ју шну знам); Цреп на кро ву (Хи ља де по га чи-
ца); Шљу  нак (Ма  ле но је, ма  ле но); Лоп та (Окру  гло је и глат ко је, ђа че); Ави он 
(Бр жи од пти це, ви ше уз ле ће, а кри ли ма не кре ће); Змај (Ни ти је ру жан ни ти леп); 
Лут ка (Иако ни је де вој чи ца нај дра жа ти је дру га ри ца); Пр сти (Пет бли за на ца); 
Ов це (От кад се ро ди ло); Зец (У бун ди ци ме кој); Мрав (Знам јед ног зи да ра); Рак 
(Но жни це има, а кро јач ни је); Зри ка вац (Не мо же те га зва ти); Сви тац (Треп ти 
не што на сред се ла); Ве ве ри ца (Шу шти ли шће); Де тлић (Куц-куц-куц); Па па гај 
(Од пер ја но си ка пу тић); Ре па (Гла ва јој ра сте); Чи чак (Склуп ча ло се, клу бе ни је); 
Ма сла чак (Био је у по љу злат на зве зда ма  ла); Гљи ва (Што то ше ши рић но си / на 
јед ној но зи?); Жа ба (Кре-кре-ке / жи вим крај ре ке); Клип ку ку ру за (Имам три де-
сет три ђер да на око вра та); Ки ша (Са зе мље се ди же и на зе мљу па да); Облак (Жи ви 
на не бу ма ђи о ни чар); Во да (У њој се огле да ше); Хла до ви на (Др во има се стри цу); 
Ли шће бо ро во (Без број игли ца на др ве ту ро де); Ду га (Од ис то ка до за па да иде 
мост); Ме сец и зве зде (Да ле ка је ри зни ца / пре пу на је зла та).

1943.
0766.  ПА У КО ВА ЉУ ЉА ШКА : Деч је пе сме. – Бе о град : ИПРОЗ, 1943. – 164 стр. – (Злат-

на књи га. Из ван ре дов ног ко ла)
Ли ков но опре мио књи гу Мом чи  ло Мар ко вић.
Са др жај: Деч је пе сме; Ма  ли ба ук; Па у  ко ва љу ља шка; Ли вад ско звон це; Ве тро ва 
успа ван ка; Пре пе ли ца и па стир; Ста ри на ри; Гор ски по то ци; Утак  ми ца; Мра ви 
зи да ри; Ску  пља ње ме да; Сун цо крет и ве тро ви; Кро јач; Страх (Ци ју-ци, у ру  пу 
ми ши ћи); Гре шни ци; Хва  ли са ва пат ка; Уобра  же ни ћу  ран; Кос и нос; Мач ји 
ка шаљ; Ма ци на бо лест; Мач је по се ло; Ма ца чи сту  ни ца; Ма цин са вет; Ма ца и 
па ук; Ку  па ње ги ца; Ма  ли чу  вар; Ку  цин са вет; На мер ник; Кр ти це; Раз го вор на 
па ши; Ма те ри це; Ме ди ни Оце ви; Ко ке и ме да; Мач кин са вет; Ко ки на успа ван-
ка; Гу  шча ри ца; Пе тлић ко ло во ђа; Хва  ли са ви зе че ви; Ја ре и ву  ци.

0767.  ША РЕ НА ТОР БИ ЦА : Деч је пе сме. – Бе о град : ИПРОЗ, 1943. – 52 стр. – (Злат на 
књи га. Из ван ре дов ног ко ла)
Књи гу ли ков но опре мио Мом чи  ло Мар ко вић.
Са др жај: Деч је по зо ри ште; Ко ки но обе ћа ње; Ба кин са ве зник; Во до но ша; Ве љин 
сан; Ку  ци на ве че ра; Пу сти, пу жу, ро го ве; Учи тељ хо да ња; Чу  пав ко; Ко је крив?; 
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Под виг; Ра да и ки ша; Се је ба ба; Играч ке; Ба ка; Деч ја ма шта; Де вој чи ца и лоп та; 
Лоп та; Лут ке ста ре; Лут ка и ле њи ви ца; Ше грт, па јац и лут ка; Ве ли ка лут ка; Чу дан 
пе тлић; Уз бу  на; Пр ва во жња; До до ле; По ло жај ник; Пу  шни чар; Књи ге раз би-
бри ге; Ша ре на тор би ца.

0768.  СР ЦЕ ЛУТ КЕ СПА  ВАЉ КЕ И ДРУ ГЕ ПРИ ЧЕ ЗА ДЕ ЦУ. – Бе о град : Ју го и сток, 
1943. – 132 стр. – (До бар друг. Ко ло I; књ. 7)
Ко ри це ра дио и књи гу илу стро вао Ђу  ка Јан ко вић.
Са др жај: Ср це лут ке спа ваљ ке; Чуд но ват до га ђај у про дав ни ци игра ча ка; Лут ка, 
па јац и ма чак; Усу срет про ле ћу; Три ја го де; Чи ка-Мраз; Ка ко су дру  го ва  ле свра-
ка и пат ка; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу; Мач ко ви – му дра-
ци; Па туљ ко ва тај на; Че жња за за ви ча јем; Три па туљ ка; Оце ви у шу  ми; Ку  ца Вау 
у за ба ви шту; За бо ра вље ни пси; Ме двед Жућ ко у цир ку су; Ме двед и пче ле; Ми ло-
срд на ма ца; Бо жић – Ба ти ни цр те жи; Про сјак у деч јем вр ту; При ча о про сја ко-
вим па ри ца ма; Ма  ли тор бар; Бо жић си ро ма  хов; Зе бе пла шљи ви це; До жи вља ји 
мра ва не ста шка.

1945.
0769.  ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ЦВЕ ТЕ АН ДРИЋ. – Бе о град : Цен трал  ни од бор Ан ти фа ши-

стич ког фрон та же на Ју  го сла ви је, 1945. – 23 стр.
У Са бра ним де ли ма Де сан ке Мак си мо вић. Књ. 1 (Бе о град : Но лит, 1969) ова по е-
ма штам па на је без – 3. де ла – а де ло ви 4. и 5. озна че ни су са: 3. и 4.
Са др жај: 1 (Низ нео д ре ђе них име на); 2 (Про го во ри ће, про го во ри ће она); 3 (На-
јед ном ука за се дим њак на шко ли); 4 (На пр во гла са ње иде Цве та); 5 (У оп шти ну 
се сле гло мо ре све та).

0770.  Ко лач : ру ска на род на при ча / с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ду  га. – 
Год. 1, бр. 10 (13. ок то бар 1945) омот, 3

0771.  УТЕ ХА // Ду  га. – Год. 1, бр. 11 (20. ок то бар 1945) с. 6
Од  ло мак из по е ме „Бу ба-Ма ра“.

0772.  JE SEN (Pro še ta la je sen po gu stom še va ru) // Pi o ni ri. – Br. 25 (20. ok to bar 1945) s. 3

0773.  OSLO BO ĐE NJE CVE TE AN DRIĆ : Deo dru gi (Pro go vo ri će, pro go vo ri će ona) // 
Že na da nas. – Br. 36 (no vem bar 1945) s. 113

0774.  ВЕ СНИ ЦА // Ду  га. – Год. 1, бр. 15 (17. но вем бар 1945) с. 26

0775.  RA ĐA NJE PLA NI NE (Bi la ta ko jed nom ne ka / ve li ka re ka) // Pi o ni ri. – Br. 29 (15. de-
cem bar 1945) s. 2

0776.  Сти хо ви / Са му ил Мар шак ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ду га. – Год. 1, бр. 20 
(22. де цем бар 1945) с. 26

0777.  Ру ске на род не баjке : збор ник / са ста вио М. Бу ла тов ; с ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић и Сер ги је Сла сти ков. – Бе о град : ИПРОЗ, 1945. – 95 стр.
Са др жај: Ме двед и де вој чи ца; Ко лач; Ли си чи ца – се стри чи ца и вук; Ме хур, слам-
чи ца и опа нак; Вра на и рак; Ре па; Ждрал и ча пља; Вук и сед мо ро ја ри ћа; Ли ја и 
ждрал; Пољ ска ку ћи ца; Ве штач ка но га; Ли ја и те треб; Ма чак и ли ја; Пе тлић и 
ко ки ца; Ли ја и ја рац; Зец, ли ја и пе вац; Гу ске – ла бу до ви; Зве ри у ја ми; Пе тао и 
боб; Ма чак, ја рац и ован; Зи мо ва ње зве ри; Зве рад у ко ли ма; Ме двед и пас; Ли-
си чи ца са окла ги ји цом; Сне жа на и ли ја; Ма чак, пе вац и ли ја; Зе мља ни Јо ви ца; 
Сун це, ме сец и Га вран Га вра но вић; Ба ук; Пе тао и жрв њић.
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1946.
0778.  ПЕ СНИК И ЗА  ВИ ЧАЈ : Пе сме. – Бе о град : Про све та, 1946. – 220 стр.

Књи га је до би  ла на гра ду, 1947. г., Ко ми те та за кул ту  ру и умет ност Вла де ФНРЈ.
Са др жај: Пе сник за ви чај: Пе сма кроз го ру (Имао сам из бра ни цу), с. 7; Пе сма 
крај из во ра, с. 8; Љу бав на пе сма (Ко ли ко је на не бу зве зда), с. 9; Сва тов ска пе сма 
(По ве ди ме до му сво ме), с. 10; На ше сна е сти ро ђен дан (До ђи, не ви ђе ни су ђе-
ни че), с. 11; Пр ви дан љу ба ви (Од тво је бли зи не све у ме ни цве та), с. 12; Де вој ка 
се ра ду  је про ле ћу; с. 13; Љу бав но пи смо (Увек са но вом све жи ном), с. 14; Ки ша 
(Ту ки шу во лиш), с. 15; Че ка ње, с. 17; Де вој ка за бра том (Пут ни че, су мор ни обла-
че), с. 19; Бра то ва мо ли тва, с. 21; Де вој ка слу  ти смрт, с. 22; По след ња успа ван ка, 
с. 24; Ства ри, с. 26; Мла ди ће ва ту жба ли ца, с. 27; Син ги ду нум, с. 28; Еле ги ја (Ма-
гле и ре ке и мо ра те ку), с. 29; Се стри на ту жба ли ца, с. 30; Мај чи на ту жба ли ца, с. 32; 
Ре ли ги ја уцве ље них, с. 35; Ва јар вас кр са ва мр тву де вој ку, с. 37; Чо век (По зна ва ла 
сам у де тињ ству пти цу), с. 40; Не мир (Бо јим се ча са смр ти), с. 41; Ка ја ње (Пра во 
је, пра во што сад пла чем), с. 42; Уми ра ње љу ба ви, с. 44; Ис пу  ње ња (Са да мир но 
мо же мо умре ти), с. 45; Уми ра ње ср ца, с. 46; Се ћа ње, с. 48; Не што слич но при чи, 
с. 50; Људ ска ко ме ди ја (Снег је са мо не ко ли ко пу та за ве јао мо је сто пе), с. 52; Пи-
смо, с. 53; Зве зде, с. 54; Град ски љу бав ни ци, с. 55; Пи смо из роп ства, с. 57; Же на, 
с. 59; Ми ло шта, с. 60; Два де сет хи ља да де во јач ких ру ку: (Са Све сло вен ског сле та 
у Пра гу, 1938. г.), с. 61; Ду  шу ми по кло ни, с. 63; По след ње про ле ће, с. 65; Пе сни-
ков бла го слов, с. 67; Пе сник и за ви чај, с. 68; Дру гу умет ни ку, с. 70; По е зи ја (Са мо 
по е зи је бо гу љу би ми ца сам би ла), с. 72; Пе сни ци су гра ђа ни ма, с. 73. Пут ник тре-
ће кла се: Пут ник тре ће кла се, с. 77; Рад ник че зне за од мо ром у при ро ди, с. 79; 
Си ро ма  хов гроб, с. 81; Не ко се се ћа де тињ ства, с. 83; Се ћа ње у за тво ру, с. 85; Над 
све ском умр лог ђа ка, с. 87; Бу  ко ва шу  ма, с. 89; Де ца, с. 91; Ма  ла да ди  ља, с. 93; 
На пу  ште на де вој ка (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кро вом), с. 94; Пе сма о 
на пу  ште ном де те ту, с. 96; Крај во де, с. 98; Же ни ко ја се про да је, с. 99; Осу ђе ни-
ков по след њи час, с. 101; Са мо у би ца, с. 104; По лу де ли во зар тен ка, с. 106; Пут-
ник кроз Са  ха ру, с. 107; Мо но лог раз о ча ра ног, с. 108; У крч ми, с. 109; Бран ко-
вач ко гро бље, с. 110; Се ља ко ва смрт, с. 111; Се ља ко ва здра ви ца, с. 113; Воћ ња ци, 
с. 115; Во лов ска ко ла, с. 117; Се љак на тр гу, с. 119; Се љан ки на ту жба  ли ца, с. 121; 
Про вин ци јал  ци, с. 123; Од го вор са вре ме ни ку, с. 125. Пе сме о роп ству и сло бо ди: 
По ка ја ње, с. 129; Осва ја чи, с. 130; Нем ци ма, с. 133; Раз го вор с осва ја чем, с. 135; 
У роп ству, с. 137; Гу бар, с. 138; Бе се да ро ман ти ча ре ва, с. 140; Ро ман ти чар ска 
успа ван ка, с. 142; Сен по ги ну лог рат ни ка, с. 144; Де вој ка за по ги ну лим мла ди-
ћем, с. 145; Че жња у ту ђи ни, с. 146; Алек си Ви ћен ти је ви ћу: Стре ља ном од Не ма-
ца 1943. год., с. 147; За ви чај под ме се чи ном, с. 149; Ноћ у за ви ча ју, с. 151; Бад ња ци, 
с. 152; Зи ма у за ви ча ју, с. 154; Пе сма о по ро бље ном хле бу, с. 155; Кр ва ва бај ка, с. 157; 
На гро бу стре ља них ђа ка, с. 159; На ва зду хо плов ној из ло жби, с. 162; Мај ке оп ту жу-
ју, с. 164; Мај ка ма, с. 166; Ци ви ли за ци ја, с. 168; Гра ни ца, с. 170; Жао ми је чо ве ка, 
с. 171; По ру ка осва ја чу, с. 173; На да, с. 175; Ме двед ник, с. 176; Ве ру јем (Мо ја зе мља 
про па сти не ће), с. 177; Кри ла та зе мља, с. 179; Спо мен на уста нак, с. 181; Ср би ја се 
бу ди, с. 183; Уста ни ци: (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва ље ву), с. 185; Опро сти те, с. 188; 
Бла га вест, с. 190; Пр ви дан сло бо де, с. 192; Вер ност, с. 195; Сан о до ма ћем ми ру, 
с. 196; Удо ви ца, с. 198; Об у до ве ла не ве ста, с. 200; Де вој ке, с. 201; Осло бо ђе ње, 
с. 203; Бу га ри ма, с. 205; До бро до шли ца, с. 207; Ру ским пе сни ки ња ма ко је сам че-
зну ла да ви дим, с. 209; Бал  ка нац, с. 211; Па три от ски раз го вор са Ср би ма, с. 214.

0779.  БУ БА – МА РА : Бај ка у сти хо ви ма. – Бе о град : Про све та, 1946. – 48 стр.; 15 цм. – 
(Деч ја ма  ла књи га; III; 24)
На слов ну стра ну и цр те же у књи зи ра ди  ла Љу би ца Со кић.
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Са др жај: Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Пр ви дан у зе мљи сно ва; Бу ба – Ма ра 
(И при сни  ло се та ти); Бу ба – Ма рин по ла зак; У зве ри ња ку; Та тин су срет са Ме-
се цом; Су срет та тин са Сун цем; Ве тро ви; Та та спа са ва де цу од бо ле сти; Ма ђи о-
ни ча ри; Та ти но бу ђе ње.

0780.  ЗА  ГО НЕТ КЕ – ОД ГО НЕТ КЕ. – Бе о град : Про све та, 1946. – 20 стр.

0781.  ПЕ СМЕ О РОП СТВУ И ОСЛО БО ЂЕ ЊУ : (Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; 
Кри ла та зе мља; Мај ка ма) // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) 
с. 13–17

0782.  СПО МЕН НА УСТА  НАК (Ср би ја је ве ли ка тај на) : Пе сме о роп ству и осло бо-
ђе њу // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 13–14
Ова пе сма и под насл. „Ср би ја је ве ли ка тај на“.

0783.  КР ВА  ВА БАЈ КА (Би  ло је то у не кој зе мљи се ља ка) : Пе сме о роп ству и осло бо-
ђе њу // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 14–15
Ова пе сма на гра ђе на је Ок то бар ском на гра дом гра да Кра гу  јев ца, 1963. г.

0784.  КРИ  ЛА ТА ЗЕ МЉА (Кад год па ти ср це до би ја кри  ла) : Пе сме о роп ству и осло-
бо ђе њу // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 15–16

0785.  МАЈ КА  МА (Ва пи ју мр тве мај ке из гро бо ва) : Пе сме о роп ству и осло бо ђе њу // 
На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 16–17

0786.  НА ША ДЕЧ ЈА КЊИ ЖЕВ НОСТ : (Пје сме пи о нир ке; При че пар ти зан ке; Удар ни-
ци / Бран ко Ћо пић. Ти то ви пи о ни ри / Алек сан дар Ву чо. По шла ко ка на па зар / На-
род на пе сма) // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 138–139

0787.  Бран ко Ћо пић. Пје сме пи о нир ке (НО ПОК. Бе о град, 1945 : На ша деч ја књи жев-
ност // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 138

0788.  Бран ко Ћо пић. При че пар ти зан ке (НО ПОК. Бе о град, 1946 : На ша деч ја књи-
жев ност // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 138–139

0789.  Удар ни ци : пи о нир ско – зве ри ња игра у пет чи но ва / Бран ко Ћо пић. (НО ПОК. 
Бе о град, 1945) : На ша деч ја књи жев ност // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 
(ја ну ар 1946) с. 138–139

0790.  Алек сан дар Ву  чо. Ти то ви пи о ни ри (Ре дак ци ја „Пи о ни ра“. Бе о град, 1945) : На ша 
деч ја књи жев ност // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 139

0791.  По шла ко ка на па зар / На род на пе сма : На ша деч ја књи жев ност // На ша књи-
жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 139

0792.  ОСВА ЈА ЧИ (У обич ном жи во ту Нем ци су, ве ли те, уч ти ва, угла ђе на би ћа) // Ле-
то пис Ма ти це срп ске. – Год. 120, књ. 356, св. 1/2 (ја ну ар–фе бру ар 1946) с. 52–53

0793.  ОП ТУ ЖБА МАЈ КИ: НЕМ ЦИ МА (Кад ужа си ра та про ђу / и опет бу де у по ро-
ди ци / то плих, мир них да на / ва ма тре ба за бра ни ти да ми  лу  је те / све тла те ме на 
ма  ли ша на) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 120, књ. 356, св. 1/2 (ја ну ар–фе-
бру ар 1946) с. 54
Ова пе сма има и дру ги на слов – Мај ке оп ту жу ју – у књи зи: Пе сник и за ви чај (Бе о-
град : Про све та, 1946).

0794.  НЕМ ЦИ МА (Твр ди те, час да смо ро ђе ни да бу де мо цр ви и ро бо ви) // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 120, књ. 356, св. 1/2 (ја ну ар–фе бру ар 1946) с. 54
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0795.  Пол Вер лен и де ка ден ти / Мак сим Гор ки ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо-
вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 2 (фе бру ар 1946) с. 223–233

0796.  „Бор бе на омла ди на“ // На ша књи  жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 2 (фе бру ар 1946) 
с. 307–309
При каз ру ског збор ни ка под на ве де ним име ном, шт. у Мо скви, 1943. г.

0797.  „Ми смо Ста  љи но ви вој ни ци“ // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 2 (фе бру ар 
1946) с. 309–311
При каз збор ни ка укра јин ских пе сни ка, под на ве де ним на сло вим, шт. у Мо скви, 
1944. г.

0798.  Ге ни јал  ни са ти ри чар Сал ти ков Шче дрин (1826–1899) / А. Је фре мин ; с ру ског 
пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 
1946) с. 511–526

0799.  О Сал ти ко ву Шче дри ну : Из члан ка „Успо ме ни гро фа Хај де на“ / Вла ди мир И. Ле-
њин ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, 
св. 4 (април 1946) с. 527–529

0800.  М. Ј. Сал ти ков и В. Ве ре са јев : О ста њу се ља ка у ка пи та ли стич ком дру штву / Вла-
ди мир И. Ле њин ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – 
Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 1946) с. 529–530

0801.  Шче дрин о Фран цу ској ко ја је стре ља  ла ко му  на ре / Вла ди мир И. Ле њин ; с ру-
ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 
1946) с. 530

0802.  По длост ка дет ског Ју ду  шке Го ло вје ва / Вла ди мир И. Ле њин ; с ру ског прев. Де-
сан  ка Мак си  мо вић // На  ша књи  жев ност. – Год . 1, књ. 1, св. 4 (април 1946) 
с. 530–532

0803.  Шче дри но ва са ти ра и ли бе ра  ли / Вла ди мир И. Ле њин ; с ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 1946) с. 532–534

0804.  Ка ко је се љак два ге не ра  ла пре хра нио / Ми  хај ло Ј. Сал ти ков (Шче дрин) ; с ру-
ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 
1946) с. 535–540

0805.  СЕ ДАМ ПЕ СА  МА : (Дру га ри ца; Ра ђа ње књи ге; Рат ник; До бро до шли ца; Ја-
гањ ци; Час исто ри је; Де вој ке – вој ни ци) // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 2, св. 5 
(мај 1946) с. 119–128

0806.  ДРУ  ГА  РИ ЦА // На ша књи жев ност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 119–120
Над на слов: Се дам пе са ма.

0807.  РА ЂА  ЊЕ КЊИ ГЕ (Наг ну  та од ју  тра ра на сла га чи ца) // На ша књи жев ност. – 
Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 120–124
Над на слов: Се дам пе са ма.

0808.  РАТ НИК // На ша књи жев ност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 124
Над на слов: Се дам пе са ма.

0809.  ДО БРО ДО ШЛИ ЦА (Ср би, до шли су бу гар ски пе сни ци) // На ша књи жев ност. – 
Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 124–125
Над на слов: Се дам пе са ма.
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0810.  ЈА  ГАЊ ЦИ (Ви што са мо за руд на бла га на ше зе мље зна те) // На ша књи жев-
ност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 125–126
Над на слов: Се дам пе са ма.

0811.  ЧАС ИСТО РИ ЈЕ (До ју  че су пу  ни  ле пре да мном клу  пе) // На ша књи жев ност. – 
Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 126–127
Над на слов: Се дам пе са ма.

0812.  ДЕ ВОЈ КЕ – ВОЈ НИ ЦИ (Си не, ка жу сред го ре пу  но је де во ја ка) // На ша књи-
жев ност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 127–128
Над на слов: Се дам пе са ма.

0813.  Луј Ара гон и Ел за Три о ле у Мо скви // На ша књи жев ност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 
(мај 1946) с. 151
Бе ле шка.

0814.  Мак сим Гор ки у Ита  ли ји / Са му  ил Мар шак ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, Књ. 2, св. 6/7 (јун–јул 1946) с. 228–233
Из де ла: Из бли за и из да  ле ка / Са му  ил Мар шак.

0815.  Гор ки о ка рак те ру ру ске ли те ра ту  ре / Т. Мо ти  љо ва ; с ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, Књ. 2, св. 8 (ав густ 1946) с. 625–627

0816.  ЗИ ДА РИ // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 120, књ. 359, св. 1 (ок то бар 1946) с. 7–8

0817.  Пре да ва ње дру  га А. А. Жда но ва и на ши нај хит ни ји за да ци / Алек сан дар Фа де-
јев ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 3, 
св. 11 (но вем бар 1946) с. 321–327

0818.  СТРА  ШНА ИГРА // На ша књи  жев ност. – Год. 1, књ. 3, св. 11 (но вем бар 1946) 
с. 454–463

0819.  РА СУ ЛИ ЋЕ ВА СМРТ // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 120, књ. 359, св. 3 (де-
цем бар 1946) с. 212–224

0820.  Бу  гар ске деч је пе сме / с бу  гар ског пре ве ли Сер ги је Сла сти ков и Де сан ка Мак-
си мо вић. – Бе о град : Про све та, 1946. – 56 стр.
Са др жај: Пти це и жи во ти ње: Играч ка-плач ка / Сто јан М. По пов. Па чи ћи / Ц. Кал-
чев. Пти чи ца – ку ка ви ца; Кос и ме до; Ро ди на ко лев ка; Мра вак ку ћу гра дио / Ј. Сту-
бел. Су срет / До ра Га бе. Зри ка вац / Елин–Пе лин. Кад се же ни; Ми ши уче ни ци / 
Ј. Сту бел. Пе тлић / Цен ко Цер ков ски. Врап че во пи смо / Елин–Пе лин. Де те и 
зец / Ј. Сту бел. Ву јо и ли ја / Асен Рас цвет ни ков. Пре ла ба ба / С. Чи пин ги ров. Де-
ди ни пра сци; Ме ди но ру  но / Цен ко Цер ков ски. За сто лом де да се ђа ше / Ј. Сту-
бел. – Де ца: Ма  ли учи тељ / Сто јан М. По пов. Ју  нак / До ра Га бе. Лал  ка / Ка  ли на 
Ма  ли на. Ле ња Не да / Ј. Сту бел. Змај / В. Ив. Сто ја нов. Де да Мраз / Ј. Сту бел. 
Над ко лев ком / Ки рил Кри стов. Пе сми ца / До ра Га бе. Бла га Го ди на / Ран Бо си-
љак. Бај ка / До ра Га бе. Крај / К. Ве лич ков. – При ро да: Ђур ђев дан / Ј. Сту бел. 
Ша фра не, бра те / С. Дри нов. КО? / Елин–Пе лин. Пр ви мај / Ц. Кал чев. Сун це 
гре је / Цен ко Цер ков ски. Ра дост / До ра Га бе. Ре ка / Асен Рас цвет ни ков. Сун це / 
До ра Га бе. Зве зде / П. Р. Сла веј ков. Же те лач ка пе сма / К. Ве лич ков. Злат ни обла-
чи ћи / Трај ко Си ме о нов. Ки ша / Ди ми тар Ба бев. Је сен / Е. Ба гр ја на. Је сен зла-
то ко са; Збо гом пти чи це / Елин–Пе лин. По ру  ка / Ран Бо си  љак.

0821.  При по вед ке: 1892–1932 / Мак сим Гор ки ; с ру ског пре ве ле Ми ра Че хо ва и Ве ра 
Сто јић ; сти  хо ве пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Бе о град ; За греб : Кул ту  ра, 
1946. – 399 стр. – (Де ла Мак си ма Гор ког; књ. 1)
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1947.
0822.  ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ЦВЕ ТЕ АН ДРИЋ : 1–5 // Зо ра. – 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.  ПЕ СНИ КОВ КИП У ПАР КУ (Ста ја ће твој кип у пар ку до мо ви не) // На ша књи-
жев ност. – Год. 2, књ. 4, св. 2 (фе бру ар 1947) с. 101–102

0824.  Слав ко Ја нев ски. Рас пе ва ни бу  кви // На ша књи жев ност. – Год. 2, књ. 4, св. 2 
(фе бру ар 1947) с. 160
У ру бри ци: Бе ле шке.

0825.  НАС СЛО БО ДА БЛА  ГО СИ  ЉА (Не три де сет стре ља них пар ти за на / и де сет 
не ста  лих без тра га, / већ де сет пу  та по три де сет) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
Год. 121, књ. 360, св. 3 (мај 1947) с. 267–268

0826.  НАД КЊИ ГОМ БАЈ КИ (Де ча че, при зна јем ти, ни за ме не не ма / у све ту ства ри 
ни мр тве ни не ме) // Пи о ни ри. – Бр. 6 (јун 1947) с. 4

0827.  СТА САЈ БР ЖЕ, ДЕ ТЕ (У срећ но јед но ју  тро го ди не пе те / зе мља уве ли ко би ће 
из гра ђе на) // Пи о ни ри. – Бр. 7/8 (јул–ав густ 1947) с. 23. Же на да нас. – Бр. 50 
(ок то бар 1947) с. 34

0828.  ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ЦВЕ ТЕ АН ДРИЋ : 3 (На пр во гла са ње иде Цве та) // Же на да-
нас. – Бр. 49 (јул–ав густ 1947) с. 24

0829.  СУ ТОН НА СКА ДАР СКОМ ЈЕ ЗЕ РУ (Је су ли ово пр ви да ни све та) // Ства ра-
ње. – Год. 2, св. 9 (сеп тем бар 1947) с. 487–488

0830.  ТРИ ПЕ СМЕ : (Пи та ли це; Исто то, са мо ма ло друк чи је; Утук) // На ша књи жев-
ност. – Год. 2, св. 9/10 (сеп тем бар–ок то бар 1947) с. 142–146

0831.  ПИ ТА  ЛИ ЦЕ (Ста рац Вук се ди на оба ли ту ђин ске во де) // На ша књи жев ност. – 
Год. 2, св. 9/10 (сеп тем бар–ок то бар 1947) с. 142–143

0832.  ИСТО ТО, СА МО МА  ЛО ДРУК ЧИ ЈЕ (Ишао пут ник, ишао, ишао / и на јед ном ће 
крај не ког ста ти ви ра) // На ша књи жев ност. – Год. 2, св. 9/10 (сеп тем бар–ок то-
бар 1947) с. 143–145

0833.  УТУК (Је сам се љак и око ме не бли ста вар ни ца као над на ков њем ко ва ча) // На ша 
књи жев ност. – Год. 2, св. 9/10 (сеп тем бар–ок то бар 1947) с. 145–146
Ова пе сма штам па на је и под дру гим на сло вом – Ву ков утук – у књи зи 3, Са бра на 
де ла (Бе о град: Но лит, 1969).

0834.  ОД КА ТО ВИ ЦЕ ДО БАЛ ТИ КА // Ду  га. – Бр. 124 (1947) с. 8–9
Пу  то пис.

0835.  Kr wa wa baj ka / Prev. A. Brosz // Ga ze ta zac hod nia. – No. 84 (1947) s. 4

0836.  Gros sva ter ist auch ein Mensch // In: Das Land der Ser ben Erzählt. Band 3. – Dor nbrin : 
Ver lag He u te, 1947
Über setzt von To dor Ba itsch. – Vor wort von Karl Brun ner.

0837.  На гра де Ко ми те та за кул ту ру и умет ност Вла де ФНРЈ: за књи жев ност: ђ) за збир ку 
„Пе сник и за ви чај“ Де сан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 2 (1947)

0838.  „При че о мла дим хе ро ји ма“ / с ру ског пре ве ла Ол га Ни ки фо ров на; ре дак тор пре во-
да Де сан ка Мак си мо вић. – Бе о град : Кул ту ра, 1947. – 87 str. – (Деч ја би бли о те ка)
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0839.  Ли ри ка из бор бе и об но ве / уре дио Та на си је Мла де но вић. – Бе о град : Про све-
та, 1947
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: По ка ја ње, с. 29; Ве ру  јем (Мо ја зе мља 
про па сти не ће), с. 30–31; Ср би ја се бу ди, с. 32–33; Спо мен на уста нак, с. 34–35; 
Кр ва ва бај ка, с. 36–37; Бу  га ри ма, с. 38–39.

1948.
0840.  СУМ ЊА  ЛИ ЦА  МА // По ли ти ка. – Год. 45, бр. 12808 (1. ја ну ар 1948) с. 26–27

0841.  ВАР ША  ВА // Бра зда. – Год. 1, бр. 1 (1948) с. 26–27

0842.  ИЗ ПОЉ СКЕ // Ду  га. – Год. 4, бр. 127 (1948) с. 10–11
Пу  то пис.

0843.  ДЕЧ ЈА ВИ ТИ ЦА У ОШВЈЕН ЋИ МУ // Ства ра ње. – Год. 3, св. 1/2 (ја ну ар–фе-
бру ар 1948) с. 22–23
Ошвјен ћим = Освјен цим.

0844.  РА ЂА  ЊЕ ОД  ЛУ  КЕ // Књи жев ност. – Год. 4, књ. 3, св. 2 (фе бру ар 1948) с. 112

0845.  JE SEN U SLO BOD NOJ POLJ SKOJ (Polj ska ze le na sva od ozi mi ca) // Re pu bli ka. – 
God. 4, br. 2 (1. ve lja če 1948) s. 133

0846.  MIC KI JE VI ĆEV RA ZO RE NI SPO ME NIK (Spo me nik pe sni ka što je vo leo lju de 
svih na ro da i kon ti ne na ta) // Re pu bli ka. – God. 4, br. 2 (1. ve lja če 1948) s. 134–135

0847.  ZA PIS U STA ROM GRA DU U VAR ŠA VI (Ov de je Ne mac ugle dao polj skog usta ni-
ka) // Re pu bli ka. – God. 4, br. 2 (1. ve lja če 1948) s. 135–136

0848.  STA RI GRAD U VAR ŠA VI // No va že na. – God. 4, br. 35 (1948) s. 16

0849.  ЈУ  ГО СЛО ВЕН СКА СЕ  ЉАН КА ГО ВО РИ НА МЕ ЂУ  НА  РОД  НОМ ЗБО РУ 
ЖЕ НА : ПО ВО ДОМ ОСМОГ МАР ТА // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 4 (9. март 
1948) с. 2

0850.  ЈУ  БИ  ЛЕЈ СО ВЈЕТ СКЕ УКРА ЈИ НЕ // Књи жев ност. – Год. 3, књ. 6, св. 3 (март 
1948) с. 251–253
Штам па но у ру бри ци: Бе ле шке.

0851.  ИВА  НА : (Од  ло мак из ро ма на) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 122, књ. 362, 
св. 3 (март 1948) с. 143–158

0852.  КЊИ ЖЕВ НИ ЦИ О СО ВЈЕТ СКОЈ АР МИ ЈИ // Књи жев ност. – Год. 3, књ. 6, св. 4 
(април 1948) с. 312–313

0853.  ПЕ СНИК И ПРО ЛЕ ЋЕ (Ко ка же да пе сник би ти мо же / да ни је тр чао за во дом 
бу  ји ца) // По ли ти ка. – Год. 45, бр. 12912 (1. мај 1948) с. 2

0854.  Spo min na vsta jo / pre ve del na slo ven ski Mi le Klop čič // Spor. – Št. 115 (15. maj 1948)

0855.  СУН ЦЕ (Про бу ди се, про бу ди, де ча че, / да пе ва мо пе сме ран ке) // Пи о ни ри. – 
Бр. 5 (18. мај 1948) с. 6

0856.  „Умет ност је увек оруж је“ // Књи  жев ност. – Год. 4, књ. 6, св. 5/6 (мај–јун 1948) 
с. 409–410
При каз члан ка С. Обра сцо ва под на ве де ним на сло вом.
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0857.  СР БИ ЈА СЕ БУ ДИ (Ноћ се хва та) // Пи о ни ри. – Бр. 6/7 (јун–јул 1948) с. 1

0858.  Sen o do ma ćem mi ru / na slo ven ski pre pe sni la Do ra Gru den // Na ša že na. – Št. 7 
(1948) s. 195

0859.  Že ne me si jo kruh / na slo ven ski pre pe sni la Do ra Gru den // K M Ž. – Št. 7 (1948) 
s. 149

0860.  НО ВИ ЖИ ВОТ У БРАН КО ВИ НИ // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 25 (3. ав-
густ 1948) с. 2

0861.  ГЕ О ЛО ГИ ЈА ПО СТА ЈЕ СА СТАВ НИ ДЕО ЖИ ВО ТА // Књи жев не но ви не. – 
Год. 1, бр. 27 (17. ав густ 1948) с. 3
Пу  то пис.

0862.  МЕ ШЕ ЊЕ ХЛЕ БА (Же не су ура ни ле пре сун ца и пти ца) // Зо ра. – Год. 4, Бр. 36/37 
(1948) омот 2. Же на да нас. – Бр. 53 (1948) с. 18

0863.  Ra sti br že, de te / na slo ven ski pre pe snil Igo Gru den // Na ša že na. – Št. 8/9 (1948) 
s. 229

0864.  ГО ВОР УЧИ ТЕ ЉИ ЧИН ПР ВОГ ДА НА ШКО ЛЕ // По ле та рац. – Бр. 1 (сеп тем-
бар 1948) с. 3–4

0865.  ПУ  БЛИ ЦИ СТИЧ КА ХРО НИ КА // Књи жев ност. – Год. 3, књ. 7, св. 9 (сеп тем-
бар 1948) с. 616–618
При каз члан ка: Пу бли ци стич ка по е зи ја / Сер геј Љвов.

0866.  СЕП ТЕМ БАР СКА ПЕ СМА (Сад свет осно ва ца ода свуд ни че, хи та) // Књи жев-
не но ви не. – Год. 1, бр. 33 (28. сеп тем бар 1948) с. 3

0867.  БОЛ  НИ ЦА – ШКО ЛА – ДОМ // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 35 (12. ок то бар 
1948) с. 4
Ре пор та жа.

0868.  ЦЕН ТАР ДЕЧ ЈЕ СЛУ ЖБЕ У НИ ШУ // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 43 (7. де-
цем бар 1948) с. 4
Ре пор та жа.

0869.  ДРУ  ГО ВИ (Да ли ти мо жеш зна ти / за што као ро ђе ног бра та / ја Ива на во лим, 
ма ти?) // Пи о ни ри. – Бр. 12 (де цем бар 1948) омот 2

0870.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 45 (21. де цем бар 1948) с. 1

0871.  Од го вор ју  го сло вен ских књи жев ни ка со вјет ским књи жев ни ци ма Ф. Глат ко ву, 
Н. Ти  хо но ву и дру  ги ма // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 46 (27. де цем бар 1948) 
с. 1
Пот пи са ло ше зде сет се дам чла но ва Удру же ња књи жев ни ка, ме ђу њи ма и Де сан-
ка Мак си мо вић.

0872.  Lju bav na pe sen // To va rišč. – Št. 20 (1948) s. 464

0873.  Zdаj še le // To va rišč. – Št. 20 (1948) s. 464

0874.  Sta re mi a sto w War sza wie / prev. H. Ka li ta – Cir lić // War sza wa. – (1948) s. 5

0875.  Zbur zony pom nik Mic ki e wic za // Wi es. – (1948) s. 20–21

0876.  Mat ki oskar ža ja / prev. A. Brosz // Dzi en nik Pol ski. – (1948) s. 77
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0877.  Oswi e cim ski war koszyk / prev. S. Ba kow ski // Ku rir Wi el ko pol ski. – (1948) s. 120

0878.  Sen o ciszy do mo wej // Trybu na Ra bot nic za. – (1948) s. 156

0879.  ПР ВИ СНЕГ // Пи о нир ске но ви не. – Бр. 18 (31. де цем бар 1948) За бав ник, с. 8–9

1949.
0880.  OTADŽ BI NA U PR VO MAJ SKOJ PO VOR CI. – Za greb : Na klad ni za vod Hr vat ske, 

1949. – 28 str. – (Na rod na knji žni ca)
U po go vo ru: Bi lje ška o pi scu / No vak Si mić.
Са др жај: (Pro ma če ko nja nik na ze len ku); (Pro ma če s pe smom de voj ka bo rac); (Sta ra 
čo ban ska pe sma je ovo); (De voj ke po zdra vlja ju be le da ne); (Pre ko pa šnja ka i pre ko 
ži ta); (Evo Sr bi je i maj skih ura na ka); (Po di že de voj ka sve tli ru bac); (Je smo li to bla go 
za ko pa no); (Gle daj te, otadž bi na je opet pu na).

0881.  СА  МО ГЛА СНИ ЦИ А, Е, И, О, У. – Бе о град : Про све та, 1949. – 20 стр.
Књи гу илу стро вао Ан те Шан тић.

0882.  „УЗЕ ТИ ОД ПРИ РО ДЕ НАШ ЈЕ ЗА ДА ТАК“ // Књи жев не но ви не. – Год. 2, бр. 3 
(18. ја ну ар 1949) с. 4
Ре пор та жа по во дом Сле та мла дих при род ња ка.

0883.  СА  МО ГЛА СНИ ЦИ // По ле та рац. – Бр. 5 (ја ну ар 1949) с. 213
Од  ло мак.

0884.  Вој нич ка пе сма / Фран це Пре шерн ; са сло ве нач ког пре ве ла Де сан ка Мак си мо-
вић // По ли ти ка. – Год. 46, бр. 13153 (6. фе бру ар 1949) с. 3

0885.  НА СТАВ НИК НА РА ДУ И ОД МО РУ // Књи жев не но ви не. – Год. 2, бр. 8 (22. фе-
бру ар 1949) с. 3
Ре пор та жа.

0886.  ВРА  БАЦ // По ле та рац. – Бр. 6 (фе бру ар 1949) с. 15

0887.  Пет пе са ма : (Ха џи Ми тар; У ме ха ни; Ђур ђев-дан; По сла ни ца св. Тр нов ском; 
Па три от) / Хри сто Бо тев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев-
ност. – Књ. 8, св. 2 (фе бру ар 1949) с. 163–167

0888.  Ха џи Ми тар / Хри сто Бо тев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев ност. – Књ. 8, св. 2 (фе бру ар 1949) с. 163

0889.  У ме ха ни / Хри сто Бо тев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев-
ност. – Књ. 8, св. 2 (фе бру ар 1949) с. 164

0890.  Ђур ђев-дан / Хри сто Бо тев ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев-
ност. – Књ. 8, св. 2 (фе бру ар 1949) с. 165

0891.  По сла ни ца св. Тр нов ском / Хри сто Бо тев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Књи жев ност. – Књ. 8, св. 2 (фе бру ар 1949) с. 166

0892.  Па три от / Хри сто Бо тев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев-
ност. – Књ. 8, св. 2 (фе бру ар 1949) с. 167

0893.  РАЗ ГО ВОР У ЗО О ИН СТИ ТУ ТУ : Од  ло мак из по е ме „Жи вот и же на“ // Књи-
жев не но ви не. – Год. 2, бр. 10 (8. март 1949) с. 3
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.
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0894.  МА  МЕ УДАР НИ ЦЕ : По мо ти ву С. Ми хал ко ва „А код вас“ // По ле та рац. – Бр. 7 
(март 1949) с. 2–3

0895.  ДО СИ ТЕ ЈЕ ВА ШЕТ ЊА // По ле та рац. – Бр. 7 (март 1949) с. 4–5

0896.  De kle se ra du ju po mla di / na slo ven ski pre pe sni la Do ra Gru den // Na ša že na. – Št. 3 
(1949) s. 86

0897.  Пе сни че, ду жност знаш / Отон Жу  пан чич ; са сло ве нач ког пре ве ла Де сан ка 
Мак си мо вић // Кул тур ни жи вот. – Год. 1, бр 3/4 (1949) с. 81

0898.  ДЕ ДУ СЕ ПРИ ЧИ ЊА  ВА УНУ  КОВ ГЛАС // Ства ра ње. – Год. 4, св. 3/4 (март–
април 1949) с. 95

0899.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ : (Од ло мак) // Књи жев ност. – Књ. 8, 
св. 4 (април 1949) с. 299–307

0900.  ОД КУ ЋЕ ДО ШКО ЛЕ (Од Ка ти не ку ће до шко ле / има ви ше од ча са) // По ле та-
рац. – Бр. 8 (април 1949) с. 12–13

0901.  ЗЕ МЉА – ПЕ СМА  РИ ЦА // Бра зда. – Год. 2, бр. 5 (1949) с. 342–343

0902.  ЧАС У ШУ МИ // По ле та рац. – Бр. 10 (јун 1949) с. 14–15

0903.  DEČ JI VRT // Že na da nas. – Br. 61 (jul 1949) s. 11

0904.  PUT BRAN KO VI NA–VA LJE VO // Re pu bli ka. – God. 5, br. 7/8 (sr panj–ko lo voz 
1949) s. 547–560

0905.  ПА  ВЛЕ ПО ЧИ ЊЕ БОР БУ // Здрав под мла дак. – Бр. 8 (1949) с. 12–13
Из по е ме „Бор ци за здра вље“.

0906.  ДЕ ЧАК У СИ ЋЕ ВАЧ КОЈ КЛИ СУ РИ // Књи жев не но ви не. – Год. 2, бр. 34 (23. ав-
густ 1949) с. 4
Ре пор та жа.

0907.  СЕП ТЕМ БАР СКА ПЕ СМА // Зо ра. – Бр. 49 (1949) омот 2

0908.  У РУД НИ КУ БИВ ШЕГ СЕ О СКОГ ГА ЗДЕ // Књи жев не но ви не. – Год. 2, бр. 36 
(6. сеп тем бар 1949) с. 3–4
Ре пор та жа.

0909.  РЕ КА ПО МОЋ НИ ЦА : Од  ло мак // Пи о нир ске но ви не. – Бр. 3 (23. сеп тем бар 
1949) с. 3

0910.  ДЕЧ ЈА НЕ ДЕ ЉА (Се стри ћу, су тра је ра до стан пра зник) // Књи жев не но ви не. – 
Год. 2, бр. 39 (27. сеп тем бар 1949) с. 1

0911.  ДЈЕ ДОВ МО НО ЛОГ // Ства ра ње. – Год. 4, св. 9/10 (сеп тем бар–ок то бар 1949) 
с. 299–300

0912.  Kr va va baj ka / na slo ven ski pre ve del Pa vel Go lia // K M Ž. – Št. 10 (1949) s. 206

0913.  Pri po vet ke / Mak sim Gor ki ; s ru skog prev. Ve ra Sto jić ; sti ho ve prev. De san ka Mak si-
mo vić. – Be o grad; Za greb : Kul tu ra, 1949. – 252 str. – (De la Mak si ma Gor kog; knj. 19)

0914.  КА КО СУ ПРЕ ВО ЂЕ НЕ ПЕ СМЕ У XIX КЊИ ЗИ МАК СИ МА ГОР КОГ // Књи-
жев не но ви не. – Год. 2, бр. 47 (22. но вем бар 1949) с. 2

0915.  НАД КЊИ ГОМ БАЈ КИ (Де ча че, при зна јем ти, ни за ме не не ма / у све ту ства ри 
ни мр тве ни не ме) // Но ва же на. – Бр. 55 (1949) с. 29
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0916.  ЦИ ГАН ЧИ ЦА МА  РА // Пи о ни ри. – Бр. 11 (1949) с. 6

0917.  Ve ru jem / na slo ven ski prev. Li li Novy // Na ša že na. – Št. 11 (1949) s. 245

0918.  НОЋ У ЗА ВИ ЧА ЈУ (Ноћ пу на пи то мих гла со ва) // Ду га. – Бр. 224/225 (1949) с. 13

0919.  БАЈ КА О НО ВОЈ ГО ДИ НИ // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 1

0920.  НО ВА ГО ДИ НА : Бај ка о Но вој го ди ни // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 1

0921.  ДЕ ЧАК : Бај ка о Но вој го ди ни // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 1

0922.  ПИ СМО ИЗ ДЕЧ ЈЕ БОЛ  НИ ЦЕ // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 12–13
Из по е ме „Бор ци за здра вље“.

0923.  Me ja / na slo ven ski pre pe sni la Do ra Gru den // Na ša že na. – Št. 4 (1949) s. 103

0924.  ЈУ  ГО СЛО ВЕН СКА АР МИ ЈА // Пи о нир ске но ви не. – Бр. 15 (16. де цем бар 
1949) с. 2

0925.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ (Да сам на не бу сун це / ствар би би  ла вр ло 
ла ка) // Пи о нир ске но ви не. – Бр. 17 (30. де цем бар 1949) с. 1

0926.  Ју  го сло вен ска по е зи ја : Ан то ло ги ја. – Бе о град : Са вез књи жев ни ка Ју  го сла ви је, 
1949
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си  мо вић: Про лећ на пе сма; По ко ше на ли ва да, 
с. 282–283; Два  де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку, с. 283–284; Спо мен на уста нак, 
с. 284–285; Мај ка ма, с. 285–286; Ву  ков утук, с. 287–288.

1950.
0927.  IZA BRA NE PE SME. – Za greb : Dr žav no iz da vač ko pred u ze će „Zo ra“, 1950. – 128 str. – 

(Ma la bi bli o te ka; 51)
Iz bor pe sa ma iz vr ši la sa ma pe sni ki nja. – U po go vo ru: Bi lje ške o pi scu / No vak Si mić.
Са др жај: I: Pe snik i pro le će; Po ko še na li va da; Sa put ni ca; Na bu ri; Pred o se ća nje; 
Strep nja; Pro leć na pe sma; Opo me na; Zmi ja; Mrak (Mrak se je ro dio); Pi smo; 
Grad ski lju bav ni ci; Dva de set hi lja da de vo jač kih ru ku; Maj či na tu žba li ca; Si ro ma-
hov grob; Ne ko se se ća de tinj stva. – II: Če žnja u tu đi ni; Mo ji ze mlja ci; Se lja ko va 
smrt; Me še nje hle ba; Bal ka nac; Put nik tre će kla se; Pi ta li ce; Isto to sa mo ma lo druk-
či je; Vu kov utuk. – III: Ve ru jem (Mo ja ze mlja pro pa sti ne će); Spo men na usta nak; 
Usta ni ci: (Spo men na se ču kne zo va u Va lje vu); Kri la ta ze mlja; De voj ke – voj ni ci; 
Pe sma o po gi nu loj de voj ci; Kr va va baj ka; Žao mi je čo ve ka; Maj ka ma. – IV: Pro le će 
u Za gre bu; Be o grad ske uli ce; Sep tem bar ska pe sma; Čas isto ri je; Ra đa nje knji ge. – 
Oslo bo đe nje Cve te An drić: 1 (Niz neo d re đe nih ime na), 2 (Pro go vo ri će, pro go vo ri-
će ona), 3 (Na pr vo gla sa nje ide Cve ta), 4 (U op šti nu se sle glo mo re sve ta). – Se li ca; 
Ja ganj ci; Pe sni kov kip u par ku.

0928.  РЕ КА ПО МОЋ НИ ЦА. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1950. – 48 стр. – (Би бли о-
те ка пи о ни ра)
Књи гу илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.
Са др жај: Ре ка; Ма  ли за дру  га ри; За  ли ва ње; По ро дич ни са вет; Мла ди при род-
ња ци; Ин же ње ри ис пи ту  ју ре ку; Збор; Деч ји збор; Де да че ка уну  чи ће; По ди-
вља  ла ре ка; Омла дин ци спа са ва ју де цу; Де да и омла дин ци; Де да по пу  шта; Ка та 
во до но ша; Са ве то ва ње у шко ли; По шу  мља ва ње; Ре ка по моћ ни ца.

0929.  ЗИ МА // Пи о нир ске но ви не. – Бр. 20 (20. ја ну ар 1950) с. 1
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0930.  ДЕ ТИЊ СТВО (Де ча че, ти са да гра диш / до мо ве од ко ца ка) // Пи о ни ри. – Бр. 1 
(ја ну ар 1950) с. 3

0931.  БОР ЦИ ЗА ЗДРА  ВЉЕ : Од  ло мак // По ле та рац. – Бр. 5 (ја ну ар 1950) с. 5

0932.  СТА САЈ БР ЖЕ, ДЕ ТЕ (Јед но га ју тра ка да се пре не те / зе мља уве ли ко би ће из гра-
ђе на) // Рад ни ца. – Год. 3, бр. 1 (1950) с. 1

0933.  U PO LI CI JI : Iz po e me „Že na i ži vot“ // Že na da nas. – Br. 67 (1950) s. 5
Iz po e me „Otadž bi no, tu sam“.

0934.  DEČ JI VRT // Na ša že na. – Št. 1/2 (1950) s. 11

0935.  ХОР СКА РЕ ЦИ ТА ЦИ ЈА КАО СРЕД СТВО ПРИ ОБ РА ДИ ПО Е ЗИ ЈЕ // На ста-
ва је зи ка и књи жев но сти у сред њим шко ла ма. – Год. 1, бр. 1/2 (1950) с. 49–56

0936.  НА ЛИ ВА ДИ // Књи жев не но ви не. – Год. 3, бр. 10 (7. март 1950) с. 1

0937.  ТЕ ТОВ СКА МЕ НА ДА // Књи жев не но ви не. – Год. 3, бр. 12 (21. март 1950) с. 4
Пу  то пис.

0938.  ПР ВИ ЈА ГАЊ ЦИ (У за дру жном то ру / осва ну ла ју трос сто ти ни ца ја га) // По ле-
та рац. – Бр. 7 (март 1950) с. 2

0939.  ТРА ВЕ ГО ВО РЕ БА КИ НИМ ЈЕ ЗИ КОМ // По ле та рац. – Бр. 8 (април 1950) с. 5–7

0940.  ИЗ ПО Е МЕ „ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ“ // Кул тур ни жи вот. – 
Год. 2, бр. 4 (1950) с. 15–16

0941.  ТРИ ПО БРА ТИ МА (У про ле ће, у про ле ће има / три до бра по бра ти ма) // Пи о-
ни ри. – Бр. 4 (април 1950) с. 7

0942.  СЕ ЋА  ЊЕ НА ДЕ ТИЊ СТВО : Из по е ме „Же на и жи вот“ // Но ва же на. – Бр. 60 
(1950) с. 20
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.

0943.  У СУД НИ ЦИ : Из по е ме „Же на и жи вот“ // Но ва же на. – Бр. 60 (1950) с. 21
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.

0944.  ЛЕ КА РЕ ВА ПРИ ЧА : Из по е ме „Бор ци за здра вље“ // Здрав под мла дак. – Бр. 4 
(1950) с. 12–13

0945.  ПРО ЛЕ ЋЕ // Књи жев ност. – Год. 5, књ. 10, св. 5 (мај 1950) с. 418–421

0946.  Воз / Ви да Бре сто ва ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – 
Бр. 5 (мај 1950) с. 21

0947.  СРЕЋ НО // Књи жев не но ви не. – Год. 3, бр. 22 (30. мај 1950) с. 1 и 4

0948.  СР БИ ЈА СЕ БУ ДИ (Ноћ се хва та) // Кул тур ни жи вот. – Год. 2, бр. 6 (1950) с. 7–8

0949.  Erin ne rung am dem Auf stand / De utsch von I[van] I[va nji] // Das ne ue Ju gend. – II 
(25. jun 1950) p. 19

0950.  ДЕЧ ЈА НЕ ДЕ ЉА (Се стри ћу, су  тра је ра до стан пра зник) // Зо ра. – Бр. 58 (1950) 
омот 2

0951.  ДЕ ВОЈ КЕ – ВОЈ НИ ЦИ (Си не, ка жу сред го ре / пу но је де во ја ка / што за сло бо ду 
се бо ре) // Же на у бор би. – Бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1950) с. 28. Глас же на. – 
Год. 3, бр. 9 (1950) с. 16. На ша же на. – Шт. 9 (1950)
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0952.  ШКО ЛА ЧЕ ЗНЕ ЗА УЧЕ НИ ЦИ МА // По ле та рац. – Бр. 1 (сеп тем бар 1950) с. 3–4

0953.  Прет чув ствие / на ма ке дон ски прев. Ацо Шо пов // Нов ден. – Бр. 8/10 (1950) с. 63

0954.  БЕ О ГРАД СКЕ УЛИ ЦЕ (Чи ни ти се ко ра чаш, пут ни че, / кроз град као сва ки дру-
ги) // Кул тур ни жи вот. – Год. 2, бр. 10 (1950) с. 46–47

0955.  СЛО БОД НА ЗЕ МЉА (Пи о ни ри, сло бод ном се зо ве / зе мља где мо же де те / да 
са ња по но сно сно ве) // По ле та рац. – Бр. 3 (но вем бар 1950) омот 2
Цр те же ра дио Но ви ца Ђу  кић. – Пи о ни ри, Бр. 10 (де цем бар 1950), с. 1.

0956.  БАЈ КА О ЗВЕ ЗДИ // Бра зда. – Год. 3, бр. 11/12 (но вем бар–де цем бар 1950) с. 777–778

0957.  Кр ва ва бај ка // Ма ке дон ка. – Бр. 66 (1950) с. 10

0958.  Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци : Од  ло мак // Ма ке дон ка. – Бр. 66 (1950)

0959.  РА СТА  НАК // Зо ра. – Бр. 64 (1950) с. 1

0960.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту  па ју де ча ци за вој ни ка че том) // Но ва же на. – Бр. 68 
(1950) с. 1

0961.  РА ЂА  ЊЕ НА  ДЕ // Но ва же на. – Бр. 68 (1950) с. 6
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.

0962.  ПИ СМО СА БА  ЊИ ЦЕ // Же на да нас. – Бр. 72 (1950) с. 2
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.

0963.  МИ ХО ЋЕ МО МИР // Књи жев не но ви не. – Год. 3, бр. 49 (5. де цем бар 1950) с. 1

0964.  ПРИ ЧА О ЗА  КО ПА  НОЈ ПШЕ НИ ЦИ // Пи о ни ри. – Бр. 10 (де цем бар 1950) 
с. 8–9

0965.  За исти ну, Збор ник : На ши пје сни ци про тив кле ве та Ин фор мби роа. – Це ти ње : 
На род на књи га, 1950
У са др жа ју од Де сан ке Мак си мо вић: Де ду се при чи ња ва уну  ков глас.

0966.  Исти ни та исто ри ја А-Ке ја и дру  ге при по вет ке / Лу Син ; са ру ског пре ве ла Де-
сан ка Мак си мо вић. – Бе о град : Про све та, 1950. – 131 стр. – (Са вре ме на стра на 
књи жев ност)
Са др жај: Исти ни та исто ри ја А-Ке ја; Кун И-Ци; Сјај; Са пун; Си ћу  шан до га ђај; 
Пра зник ле та; За ви чај. – О Лу Си ну.

0967.  Се ло Сте пан чи ко во : При по вет ке / Фјо дор М. До сто јев ски ; с ру ског пре ве ли 
Ми  лан Ка ша нин, Де сан ка Мак си мо вић, Бран ка Ко ва че вић, Иси до ра Се ку лић, 
Људ ми  ла Ми  ха и  ло вић, Јо ван Мак си мо вић. – Бе о град : Но во по ко ле ње, 1950. – 
497 стр. – (Свет ски пи сци)
Са др жај: Се ло Сте пан чи ко во (прев. М. Ка ша нин), с. 9–226; Уј кин сан (прев. 
Де сан ка Мак си мо вић), с. 227–362; Глуп до га ђај (прев. Б. Ко ва че вић), с. 363–416; 
Сла бо ср це (прев. И. Се ку лић), с. 417–464; Јел  ка и свад ба (прев. Љ. Ми  ха и  ло-
вић), с. 465–472; По штен ло пов (прев. Ј. Мак си мо вић), с. 473–490.

1951.
0968.  ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ. – Бе о град : Про све та, 1951. – 125 стр.

По е ма по све ће на Ду  ши ци Сте фа но вић, на уч ној рад ни ци стре ља ној под не мач-
ком оку  па ци јом, 1941. го ди не. – Цр те же за 46 пе са ма из ра ди  ла Ма ша Жив ко ва.
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Са др жај: I: (Ћу  ти те тре ну  так, гр му  ше и ла сте); (Пред Уни вер зу ко њи ца до топ-
та); (А та мо опет зве кет и фи ју  ци); (Там нич ка че сма учма  ло ка пље); (Ко ви тлац 
се ћа ња у су  тон је ско ли); (Са зна  ла је већ у то до ба ра но); (Та ко спу  та на за сло-
бо дом жу ди); (Ју  тром ми сли ма у се ми нар за  лу  та); (Ми сли и са ња та ко или се 
се ћа); (Кад се јед ном оства ре ње ни сно ви); (На јед ном ход ни ком за чу ко ра ке 
кру  те); (Кад се јед ном оства ре ње ни сно ви); (На јед ном ход ни ком за чу ко ра ке 
кру  те); (Де вој ку по тму ли бол про бу ди); (Дан лет њи иза шип ки за бле шта); 
(Стра  жар јој про ту  ри кроз вра та ка шу); (А кад и по след њи пе ча ти мо дри); (Тек 
Бе о град за ми ри са на смо лу). – II: (Ћу  те ри бе у бла гом лет њем су  мра ку); (По сле, 
ме се чи ном, у ноћ се упу  ти); (Цве та ју бр да око ло Охри да); (Опет крај мир не 
по вр ши не се де); (Чу  је ли то ри ба глас или ми сао ја сну); (За не та успе хом иде и 
ми сли); (У ин сти тут се опет с је зе ра вра ти); (За јед но с ма  ле ном ри бом па стр-
ви цом); (Ра сте ри ба у ко ри та шцу); („По гле дај ту ле по ту све та!“); (Ис тра  жи вач 
же на исти ни ши ри ме ђе); (У име на у ке сад мо ра на у ку и на уч ни ца оста ви ти са ма); 
(Ка ква се то бу  ра по ди  же гра дом); (Де те јој руп цем ма ше). – III: (Ин сти ту  том 
за ми шље но иде же на); (Отво ри по ла ко де ти њу со бу); (Уђе у сво ју со бу за пут 
спрем на); (Ули цом као да по крет ни гроб про тут ња); (Оста виш је дан ку  так то-
пли); (А вре ме што у там ни ци ми  ли спо ро); (Чим се у со бу уву  че та ма); (Ју  трос 
су но ви та о ци до ве де ни); (Вра ти  ла се не ма же на са му  ка); (Но ћу бол не сно сни 
че ло јој пре се ца); (Му  че ња су их по гну ла, по ме ла); (Ша  љем ти, кће ри, пи смо 
кри шом, кри шом); (Па за спа крат ко, зад њи сан про са ња); (Ло гор про бу ди ти-
ши на пу  на стра ве); („Ду  ши ца Сте ва но вић, из ла зи, без ства ри“); (По бле де не бо, 
бол  но уз дрх та гра ње).

0969.  БОР ЦИ ЗА ЗДРА  ВЉЕ. – Са ра је во : Свје тлост, 1951. – 52 стр.
Књи гу илу стро ва  ла Рад ми  ла Ђор ђе вић.
Са др жај: Пр ва ле ка ре ва при ча; У ам бу лан ти; Деч ји са ве зни ци; Бор ци за здра-
вље; Па вле по чи ње бор бу; Пу  ша ко ле бљив ко; До го вор; Бор ко об ла пор ко; Под-
виг; Бо ле сни ма школ ски ле кар на рад не да; Пр ви ус пе си; Лет њи од мор; Бо лест 
на па да де цу; Дру га ле ка ре ва при ча; Пел  цу  ше из вид ни це; У ан ти ту бер ку ло зном 
дис пан зе ру; Пу  ша иде на ле че ње; Пи смо; Пу  шин по вра так.

0970.  ПР ВО НА УЧ НО ОТ КРИ ЋЕ // По ли ти ка. – Год. 48, бр. 13751 (1–3. ја ну ар 1951)

0971.  КО СА ЧИ ЦА (Ко са чи ца си ђе с дру  ма ме ђу би  ље) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
Год. 127, књ. 367, св. 1 (ја ну ар 1951) с. 34

0972.  Ђор ђе Ра ди шић. Да ни из та ме и сви је тла (Бе о град : НО ПОК, 1950) // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 127, књ. 367, св. 1 (ја ну ар 1951) с. 73–74
Бе ле шка.

0973.  У СНУ ДЕ ЦА РА СТУ (У сну ра сту бр да / пла ни не и ре ке) // По ле та рац. – Бр. 5 
(ја ну ар 1951) омот 2

0974.  ГО ДИ НА НО ВА – БО ЉА СЛО ВА // По ле та рац. – Бр. 5 (ја ну ар 1951) с. 2–4
Цр те же из ра дио Сло бо дан Га ври  ло вић.

0975.  САМ (До био де чак лоп ту од та те) // Пи о ни ри. – Бр. 1 (ја ну ар 1951) с. 17

0976.  ДЕ ВО ЈАЧ КА ПЕ СМА У ТАМ НИ ЦИ (А кад и по след њи пе ча ти мо дри) // Же на 
да нас. – Бр. 79 (ја ну ар 1951)
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.

0977.  РА ТО БОР НИ ЦАР (Цео на род: Не мој, ца ре, ра то ва ти / Ни смо, ца ре, пре бо га-
ти) // По ле та рац. – Бр. 6 (фе бру ар 1951) омот 2
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0978.  ФЕ БРУ АР СКИ РАЗ ГО ВО РИ (Раз го ва ра  ли врап ци и се ни це крај ози ми це пше-
ни це) // По ле та рац. – Бр. 6 (фе бру ар 1951) с. 6

0979.  ДВА ПИ  ЛЕ ТА (Ши ром бе лог иду све та / два пи  ле та си ро че та) // По ле та рац. – 
Бр. 6 (фе бру ар 1951) с. 13

0980.  ПРО ЛЕЋ НИ СА СТА  НАК (Ево нам већ и мар та) // Пи о ни ри. – Бр. 2 (фе бру ар 
1951) с. 6

0981.  ХВА  ЛИ СА ВА ПАТ КА (Га-га-га не ка чу ју сва се ла) // Пи о нир ске но ви не. – Бр. 24 
(24. фе бру ар 1951)

0982.  КР ТИ ЦЕ (Кр ти це шкр ти це за што сте се скри  ле) // Пи о нир ске но ви не. – Бр. 24 
(24. фе бру ар 1951)
Деч је при ред бе: збор ник. Бе о град : Деч ја штам па, 1951.

0983.  Ma la pe stu nja / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Pi o nir. – Št. 2 (1951) s. 38

0984.  Pran ve ra ne Ko smet / per kethye E[ sad] M[e ku li] // Je ta e re. – No. 2/3 (1951) f. 132–134

0985.  Дра ги, ти си крив / До ра Гру ден ; пе сму са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си-
мо вић // Зо ра. – Бр. 67 (1951) с. 17

0986.  Сва сам све тла : 1, 2, 3 / До ра Гру ден ; са сло ве нач ког пе сме пре ве ла Де сан ка 
Мак си мо вић // Зо ра. – Бр. 67 (1951) с. 17

0987.  ПРО ЛЕ ЋЕ НА КО СМЕ ТУ (Још ма ло, по че ће да цве та / ли ва да и не бо зве зда но) // 
Зо ра. – Бр. 68 (март 1951) с. 9. Но ва же на. – Бр. 72 (1951) с. 8. Књи жев не но ви не. – 
Год. 4, бр. 11 (13. март 1951) с. 1

0988.  МА МЕ ЈУ НА ЦИ (Је ли ним дру го ви ма / до шле мај ке из бо ја) // По ле та рац. – Бр. 7 
(март 1951) с. 1

0989.  ПЛА  НИ НА РИ (Мла ди, ста ри / пла ни на ри / по га чи це ис пе ци те / на пла ни ну 
по те ци те) // По ле та рац. – Бр. 7 (март 1951) с. 12

0990.  МО БА (Не ка се и пе ва / кад се вред но ра ди) // По ле та рац. – Бр. 7 (март 1951) с. 13

0991.  Čas pe da go gi je // Na ša že na. – Št. 3 (1951) s. 11. No va že na. – Br. 73 (1951) s. 9

0992.  МЕ ШЕ ЊЕ ХЛЕ БА (Же не су ура ни  ле пре сун ца и пти ца) // Но ва же на. – Бр. 74 
(1951) с. 12

0993.  ОСЕ ЋА  ЊЕ ПРИ РО ДЕ И ЈЕ ЗИК У РО МА  НУ „КРОЗ НИ ЧИ ЈУ ЗЕ МЉУ“ ОД 
ВЕ РЕ ДЕ ЛИ БА  ШИЋ // Књи жев не но ви не. – Год. 4, бр. 16 (17. април 1951) с. 3

0994.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // Омла дин ска по зор ни ца. – Год. 5, бр. 4 
(1951) с. 238

0995.  ДЕ ТЕ НА ТЕ РА СИ // По ле та рац. – Бр. 8 (април 1951) с. 2–3

0996.  БРЕ ЗИ ЦА (Би  ла не ка бре зи ца / ле па као ца ри ца) // По ле та рац. – Бр. 8 (април 
1951) с. 3

0997.  КА КО ХРА СТИЋ РА СТЕ (До нео је храст / сво јој де ци ју  че / бе ли ча сту ла сту) // 
По ле та рац. – Бр. 8 (април 1951) с. 3

0998.  ПЕ ТО РО БРА ЋЕ ПЕ ТЛИ ЋА (Пр ви пе тлић би ће Жу ћа) // По ле та рац. – Бр. 8 
(април 1951) с. 6
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0999.  НА СТРЕ ЛИ ШТУ : Увод у по е му „Отаџ би но, ту сам“ // Же на да нас. – Бр. 83 
(мај 1951) с. 4

1000.  Pro šnja mla do sti / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Ob zor nik. – Št. 5 (1951) s. 277

1001.  Spo min na vsta jo / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Ob zor nik. – Št. 5 (1951) s. 278

1002.  ПР ВИ МАЈ (Пр ви мај! Пр ви мај! Пче ло, ра но хајд’ устај) // По ле та рац. – Бр. 9/10 
(мај–јун 1951) с. 8

1003.  Kor tre mo / El la ser ba tre du kis Emi lia La pen na kaj Mar ko De me tro vić // La su da ste-
lo. – XIX. No. 6 (1951) p. 7

1004.  Bal ka nu lo / El la ser ba tra du kis Emi lia La pen na kaj Mar ko De me tro vić // La su da 
ste lo. – XIV. No. 6 (1951) p. 7

1005.  ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ (По бле де не бо, бол  но уз дрх та гра ње) // Зо ра. – Бр. 71 
(јун 1951). За дру  га. – Год. 3, бр. 126 (19. јул 1951)

1006.  КР ВА  ВА БАЈ КА // Же на 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 то-
бар 1951) с. 5

1007.  СПО МЕН НА УСТА  НАК (Ср би ја је ве ли ка тај на) // Рад ник. – Год. 2 (5. јул 
1951) с. 62. Омла дин ска по зор ни ца. – Ван ред ни бр. (1951) с. 83

1008.  ПИ СМО ИЗ ЧЕ ШКЕ (Бо же на Но ви ко ва ми пи ше пи смо / пу  но ту  ге) // Зо ра. – 
Бр. 72 (1951) с. 4

1009.  ЖЕ НИН САН (За спа ла је си ноћ же на / бе ше сет на, бе ше сет на) // Зо ра. – Бр. 76 
(1951) с. 8

1010.  Ме ђу на ма / До ра Гру ден ; пе сму са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Зо ра. – Бр. 76 (1951) с. 8

1011.  PE SNIK I PRO LE ĆE (Ko ka že da pe snik bi ti mo že / da ni je tr čao za vo dom bu ji ca) // 
Ilu stro va ni vje snik. – Br. 283/284 (1951) s. 3

1012.  МО ТИ ВИ ИЗ ЊЕ ГО ША : (Свет је овај ти ран ти ра ни ну; Ћуд је жен ска сми је-
шна ра бо та; Си рак ту жни; По ру ка) // Књи жев ност. – Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (сеп-
тем бар–ок то бар 1951) с. 213–216

1013.  СВЕТ ЈЕ ОВАЈ ТИ РАН ТИ РА  НИ НУ : Мо ти ви из Ње го ша // Књи  жев ност. – 
Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (сеп тем бар–ок то бар 1951) с. 213–214

1014.  ЋУД ЈЕ ЖЕН СКА СМИ ЈЕ ШНА РА БО ТА : Мо ти ви из Ње го ша // Књи жев ност. – 
Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (сеп тем бар–ок то бар 1951) с. 214–215

1015.  СИ РАК ТУ ЖНИ : Мо ти ви из Ње го ша // Књи жев ност. – Год. 6, књ. 13, св. 9/10 
(сеп тем бар–ок то бар 1951) с. 215

1016.  ПО РУ  КА : Мо ти ви из Ње го ша // Књи жев ност. – Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (сеп тем-
бар–ок то бар 1951) с. 215–216

1017.  САН // Бра зда. – Год. 4, бр. 9/10 (1951) с. 617

1018.  ЉУ СКЕ // Бра зда. – Год. 4, бр. 9/10 (1951) с. 619

1019.  ЧЕ СТО МИ СЛИМ // Бра зда. – Год. 4, бр. 9/10 (1951) с. 619
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1020.  НА ПЛА НИ НИ (Дав но се ни сам уз пла ни ну пе ла) // Књи жев не но ви не. – Год. 4, 
бр. 40 (6. ок то бар 1951) с. 1. Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 127, књ. 368, бр. 6 
(1951) с. 429–431

1021.  Ve res re ge / Acs Ka roly for di ta sa // Magyar Szo. – VI II (28. ok tob. 1951) p. 256

1022.  У ПО СЛЕ РАТ НОМ ГРА ДУ // Ства ра ње. – Год. 6, бр. 10/11 (ок то бар–но вем бар 
1951) с. 653

1023.  Pot nik tre tje ga raz re da / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Pi o nir ski list. – Št. 27 
(7. no vembar 1951)

1024.  МИ ХО ЋЕ МО МИР // Сло бод на Вој во ди на. – Год. 8, бр. 2187 (29. но вем бар 
1951). Глас На род ног фрон та Ср би је. – Год. 10, бр. 1755 (19. но вем бар 1951)

1025.  PE SMA O PO GI NU LOJ DE VOJ CI // Slo bod na Dal ma ci ja. – God. 9, br. 2122 (29. stu-
de ni 1951)

1026.  NE VI DLJI VI NE PRI JA TELJ // Že na da nas. – Br. 89 (no vem bar 1951) s. 3

1027.  DRU GA RI CA // Na ša že na. – Št. 11/12 (1951) s. 7

1028.  Do mo vi na, tu sem : 1 pe sen / prev. Do ra Gru den // Na ša že na. – Št. 11/12 (1951) s. 355

1952.
1029.  „МА  ЛИ ГУН ДУ ЛИЋ И ПА СТИ РИ ЦА ДУ  БРАВ КА“ // Књи жев не но ви не. – 

Год. 5, бр. 47 (6. ја ну ар 1952)
По во дом по зо ри шне игре за де цу од Ду ша на Лон ча ре ви ћа под на ве де ним на сло вом.

1030.  ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ : Од  ло мак // По бе да. – Год. 4, бр. 131 (10. ја ну ар 1952)

1031.  СНО ВИ // Же на да нас. – Бр. 92 (фе бру ар 1952) с. 7

1032.  ШКОЛ СКЕ КЛУ  ПЕ // Здрав под мла дак. – Бр. 7 (1952) с. 16

1033.  PR VA RA NJE NI CA // 7 umet no sti. – God. 1, br. 3 (1952) s. 3

1034.  Kr va va baj ka / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Pi o nir ski list. – Št. 12 (18. april 1952)

1035.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПА  РА ДИ : Од  ло мак // За до мо ви ну. – Бр. 9 
(26. април 1952). Ра дио Ско пље. – Год. 2, бр. 16 (1952) с. 7. Ко лек тив Ду  га Ре са. – 
Бр. 3 (1. мај 1952) (ла ти ни цом)

1036.  ЗРЕ ЊЕ // Же на да нас. – Бр. 94/95 (април–мај 1952) с. 9

1037.  ПРО ЛЕ ЋЕ НА КО СМЕ ТУ // Пар ти ски рад ник. – Год. 5, бр. 82 (1. мај 1952)

1038.  ПЕ СМА ПИ  ЛО ТА // Сло бо да. – Год. 8, бр. 20 (22. мај 1952)

1039.  Ad mo no / El la ser ba tra du kis Bo Zo ro vić // La su da ste lo. – No. 5/6 (1952) p. 9

1040.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // Ју  го сла ви ја. – Бр. 6 (јун 1952) с. 69. За по бе ду. – 
Год. 5, бр. 172 (1. јул 1952). Ве сти. – Бр. 267 (3. јул 1952). Же на да нас. – Бр. 99 
(1952) с. 9

1041.  Emle ke zes a fökelsröl // 7 nap. – No. 27 (6. jul 1952)

1042.  СР БИ ЈА СЕ БУ ДИ (Ноћ се хва та) // На род ни вој ник. – Бр. 172 (11. јул 1952)
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1043.  СЕ ЉАН КИ НА УСПА  ВАН КА (Спа вај, си не, по сла има на на) // За дру  гар. – 
Бр. 188 (2. ав густ 1952)

1044.  ИС ПО ВЕСТ „ОЛИМ ПИ ЈЕ“ // Ве сти. – Бр. 273 (14. ав густ 1952)

1045.  ЛУТ КЕ РА ЧУ  НА ЈУ (Сва ко ве че ја се му  чим / сво је лут ке да на у  чим) // Ти тов 
пи о нир. – Год. 3, бр. 8 (1952) с. 7

1046.  КЊИ ГА СА СЛИ КА  МА (Не ку пуј ми, ма ма, / сад ви ше па ја це) // Зо ра. – Год. 8, 
бр. 78 (1952) с. 21

1047.  ВЕ ЧЕР ЊИ РАЗ ГО ВО РИ // Зо ра. – Год. 8, бр. 78 (1952) с. 21

1048.  ПИ СМО ПР ВА  КУ // Зо ра. – Год. 8, бр. 78 (1952) с. 21

1049.  ЋУД ЈЕ ЖЕН СКА СМИ ЈЕ ШНА РА БО ТА : (Мо ти ви из Ње го ша) // Но ва же на. – 
Год. 7, бр. 82 (1952) с. 1

1050.  ДЕЧ ЈА РА ДО ЗНА  ЛОСТ // Ду  га. – Год. 8, бр. 324 (1952) с. 13. Ра дио Бе о град. – 
Бр. 123 (1952) с. 16

1051.  СВЕТ (Ов де је раз ред и шко ла / око њих рав но дво ри ште) // Ду га. – Год. 8, бр. 324 
(1952) с. 13

1052.  ПР ВИ ЧАС ГРА  МА ТИ КЕ // Ду  га. – Год. 8, бр. 328 (1952) с. 13

1053.  СКРЕТ НИ ЧАР (Стој те, ауто мо би ли, / стој те, бр зи трам ва ји) // Ра дио Бе о град. – 
Бр. 123 (1952) с. 16

1054.  ЈЕ СЕН У ШУ МИ (Са зре ли су пло до ви / па да ју са гра на) // По ле та рац. – Бр. 1 
(сеп тем бар 1952) с. 2

1055.  ЧЕ ТИ РИ ФРАН ЦУ СКЕ ПЕ СНИ КИ ЊЕ (Жа нет Де ле тан-Тар диф, Ана Ми-
ракл, Клер Гол, Фран со аз Д’ Обон) / пре во ди  лац пе са ма са фран цу ског Де сан ка 
Мак си мо вић // Књи жев ност. – Год. 7, књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 218–224

1056.  Три пе сме (Са кр при ча свој сан; Од  мор; Пе сма до и  ље) : Из збир ке „Ноћ вре ме-
на“ / Жа нет Де ле тан-Тар диф ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 218–219
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1057.  Са кр при ча свој сан : Из збир ке „Ноћ вре ме на“ / Жа нет Де ле тан-Тар диф ; с фран-
цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 
1952) с. 218
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1058.  Од мор : Из збир ке „Ноћ вре ме на“ / Жа нет Де ле тан-Тар диф ; с фран цу ског прев. 
Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 218
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1059.  Пе сма до и  ље : Из збир ке „Ноћ вре ме на“ / Жа нет Де ле тан-Тар диф ; с фран цу-
ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) 
с. 218–219
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1060.  Три пе сме (Па сти ре ва при ча; Про ле ће; На став ник) : Из збир ке „8 по е ма и њи-
хо ви цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 220–221
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.
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1061.  Па сти ре ва при ча : Из збир ке „8 по е ма и њи  хо ви цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с фран-
цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 
1952) с. 220
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1062.  Про ле ће : Из збир ке „8 по е ма и њи  хо ви цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с фран цу ског 
прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 220
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1063.  На став ник : Из збир ке „8 по е ма и њи  хо ви цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с фран цу ског 
прев. Де сан ка Мак си  мо вић // Књи  жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) 
с. 220–221
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1064.  Две пе сме (Исме ја на му за; Из мо жде ни пе сник) : Из збир ке „Де мо ни и чу да“ / 
Фран со аз Д’ Обон ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – 
Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 221–222
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1065.  Исме ја на му за : Из збир ке „Де мо ни и чу да“ / Фран со аз Д’ Обон ; с фран цу ског 
прев. Де сан ка Мак си  мо вић // Књи  жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) 
с. 221–222
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1066.  Из мо жде ни пе сник : Из збир ке „Де мо ни и чу да“ / Фран со аз Д’ Обон ; с фран цу-
ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) 
с. 222
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1067.  Две пе сме (Пе сма тра жи о ца; Пе сма ко ња) : Из збир ке „Ин ди јан ске пе сме“ / 
Клер Гол ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, 
св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 222–224
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1068.  Пе сма тра жи о ца : Из збир ке „Ин ди јан ске пе сме“ / Клер Гол ; с фран цу ског прев. 
Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 222–223
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1069.  Пе сма ко ња : Из збир ке „Ин ди јан ске пе сме“ / Клер Гол ; с фран цу ског прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 223–224
Над на слов: Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње.

1070.  ЖА  НЕТ ДЕ ЛЕ ТАН-ТАР ДИФ // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) 
с. 224
Бе ле шка.

1071.  АНА МИ РАКЛ // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 224
Бе ле шка.

1072.  ФРАН СО АЗ Д’ ОБОН // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 224
Бе ле шка.

1073.  КЛЕР ГОЛ // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 224
Бе ле шка.

1074.  ДЕ ТИЊ СТВО (Де тињ ство мо је, пу но си сва ког сја ја) // Књи жев ност. – Књ. 15, 
св. 9 (сеп тем бар 1952) с. 449–452
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1075.  ПР ВАК (Пе тли ћу пе ва чу / су тра ме про бу ди) // Пи о ни ри. – Год. 7, бр. 3 (2. ок то-
бар 1952) с. 3

1076.  УОБРА  ЖЕ НИ ПРИ РОД ЊАК // По ли ти ка. – Год. 49, бр. 14303 (8. ок то бар 
1952) По ли ти ка за де цу. Год. 14, бр. 4

1077.  УДУ  БИ СЕ, ДЕ ЧА ЧЕ // По ли ти ка. – Год. 49, бр. 14315 (22. ок то бар 1952) По ли-
ти ка за де цу. Год. 14, бр. 6

1078.  КР ВА  ВА БАЈ КА // Сло бод на Вој во ди на. – Бр. 2464 (23. ок то бар 1952). На род на 
ар ми ја. – Бр. 43 (25. ок то бар 1952)

1079.  ПЧЕ ЛА  МА КРА ДУ МЕД // По ле та рац. – Бр. 2 (ок то бар 1952) с. 2–4

1080.  ЈЕ СЕН (Про ше та ла је сен по гу стом ше ва ру) // Ра дио Бе о град. – Бр. 141 (1952) с. 9

1081.  ПТИ ЦЕ НА ТР ГУ // По ли ти ка. – Год. 49, бр. 14334 (12. но вем бар 1952) По ли-
ти ка за де цу. Год. 14, бр. 9

1082.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // Пи о ни ри. – Год. 7, бр. 11 (27. но вем бар 
1952) с. 9

1083.  УОЧИ БО ЈА // Бе о град ске но ви не. – Год. 1, бр. 13 (27. но вем бар 1952)

1084.  ВО ЛЕ ЛА САМ ДА ПРО НА  ЛА ЗИМ ТА  ЛЕН ТЕ // Мла да кул ту  ра. – Год. 1, бр. 2 
(27. но вем бар 1952) с. 1

1085.  БАЈ КА О УСТА НИЧ КОЈ ПУ ШЦИ (Це ла пла ни на ста де да ку ца) // По ли ти ка. – 
Год. 49, бр. 14351 (29–30. но вем бар и 1. де цем бар 1952)

1086.  ПЕ СМЕ О ПТИ ЦА МА : (Ро са; Цвр кут; Ју тар ње обла че ње пти ца; Под гне зди ма) // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (но вем бар 1952) стр. 312–314

1087.  РО СА (Пред зо ру пти це се за це ну од пла ча) : Пе сме о пти ца ма // Ле то пис Ма ти-
це срп ске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (но вем бар 1952) с. 312

1088.  ЦВР КУТ : Пе сме о пти ца ма // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 
(но вем бар 1952) с. 312–313

1089.  ЈУ ТАР ЊЕ ОБЛА ЧЕ ЊЕ ПТИ ЦА (У бу ко вом се про план ку обла че гр ли це си ве) : 
Пе сме о пти ца ма // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (но вем бар 
1952) с. 313–314

1090.  ПОД ГНЕ ЗДИ МА (Ју  трос кроз шу  му на јед ном до пре ми до слу  ха / ле пет и цвр-
кут) : Пе сме о пти ца ма // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (но-
вем бар 1952) с. 314

1091.  ПО ВРА ТАК МА  ЛИХ ПЛА НИ НА РА // По ле та рац. – Бр. 3 (но вем бар 1952) с. 2–4

1092.  ВЕ ТАР УЉУ  ШКА  ВА ШУ МУ (Љу  шка, љу  шка, љу  шка, / да  ле ко у го ри / стра шни 
ме двед њу  шка) // По ле та рац. – Бр. 4 (де цем бар 1952) с. 3

1093.  ГО ЛУ  БО ВИ ПИ СМО НО ШЕ // По ле та рац. – Бр. 4 (де цем бар 1952) с. 4–7

1094.  Pri ča ko va nje zi me / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti; na ri sal N. Omer sa // Ci ci ban. – 
Št. 4 (1952) s. 49

1095.  Spo min na vsta jo // U knji zi: Di vlji grm : pre vo di in pre pe sni tve / Mi le Klop čič. – Lju-
blja na : Slo ven ski knji žni za vod, 1952. – (Ma la knji žni ca; 54)
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1096.  Со ча / Си мон Гре гор чич ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Збор-
ник ма те ри ја  ла за кул тур но про свет ни рад. – Год. 1, бр. 1 (1952) с. 24

1097.  Зве зда не ба  ла де / Ми ра Алеч ко вић. – Бе о град : Деч ја књи га, 1952
По го вор: О пи сцу / Де сан ка Мак си мо вић: Стр. 94–97.

1098.  Срп ска ро до љу би ва ли ри ка / са ста ви ли Ђу за Ра до вић и Ми ло рад Па нић Су реп. – 
Бе о град : Про све та, 1952
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Кр ва ва бај ка; Ве ру  јем, с. 326–327; 
Уста ни ци, с. 396–398; Бе о град ске ули це, с. 433–434.

1099.  За отаџ би ну – за сло бо ду : 1941–1944 / са ста ви  ли Ви до Лат ко вић и Рад ми  ло Ди-
ми три је вић. – Бе о град : Но во по ко ле ње, 1952
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Два де сет хи ља да де во јач ких ру ку; Ср би-
ја се бу ди; Кр ва ва бај ка.

1100.  Да ни бор би и по бе да : збор ник. – Бе о град : Зна ње, 1952
У са др жа ју песмa Де сан ке Мак си мо вић: Кр ва ва бај ка.

1101.  Деч ја ра дост : збор ник. – Бе о град : Деч ја штам па, 1952
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Пр ви ја гањ ци; Ма ме удар ни це; Ки ша 
игра ко ло.

1102.  Де кла ма тор. – Бе о град : Деч ја књи га, 1952
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Пр во мај ска пе сма; Ју  го сло вен ска се-
љан ка го во ри на ме ђу  на род ном збо ру же на; Про ле ће на Ко сме ту; Кр ва ва бај ка; 
Че стит ка за Но ву го ди ну; Пр вак; Обу ћар ска за дру  га; Скрет ни чар; Но ва пи о-
нир ска ма ра ма; Пи смо из там ни це; Ма ме удар ни це; Се стре без бра та; Ба ка; 
Бли жи се ле то; Сму  ча ри; Кр ти це; Утак  ми ца; Ма  ли ку  пач.

1103.  При по вет ке / Ан тон П. Че хов; из бор из вр шио Зо ран Јо ва но вић ; с ру ског пре-
ве ла и ре ди го ва  ла пре во де дру  гих пре во ди  ла ца Де сан ка Мак си мо вић. – Бе о-
град : Но во по ко ле ње, 1952. – 512 стр. – (Свет ски пи сци)
Де сан ка Мак си  мо вић пре ве ла при по вет ке: Ефи ка сне ме ре, с. 35–38; Зи ноч ка, 
с. 62–67; У пле мић ком гне зду, с. 68–75; Су пру га, с. 76–82; Ду ши ца, с. 83–95; Муж, 
с. 120–124; У су ду, с. 147–153; Ко шмар, с. 154–167; Гу сев, с. 168–180; Огрозд, 
с. 181–190; Уз бу  на, с. 211–218; Хо ри ски ња, с. 223–228; У про гон ству, с. 278–286; 
Мој жи вот (При ча јед ног про вин ци јал  ца), с. 379–466; У ува  ли, с. 467–505.

1104.  Крот ка : Фан та стич на при ча / Фјо дор М. До сто јев ски ; с ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1952. – 94 стр. – (Мо за ик; књ. 3)

1105.  ОДА  БРА  НЕ ПЕ СМЕ / Ан тон Ашкерц; из бор и пред  го вор са чи нио Ђу за Ра-
до вић / са сло ве нач ког пре ве ли Де сан ка Мак си  мо вић, Јо ван ка Хр ва  ћа нин и 
Три фун Ђу  кић. – Бе о град : Но во по ко ле ње, 1952. – 232 стр. – (Ју  го сло вен ски 
пи сци)
Из са др жа ја: Пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић: Мо ја му за, с. 33; Три пут ни ка, с. 37; 
Бро дар, с. 38–39; Про ле ћу, с. 40; Ми уста је мо, с. 41; Вин ска бај ка, с. 42–43; Сло-
ве нач ка ле ген да, с. 49–52; Ати  ла и сло ве нач ка кра  љи ца, с. 53–54; На Ка  ле мег да-
ну, с. 65; По след ња стра жа, с. 117–118; Ста ри град, 119–120; Бај рам ска ле ген да, 
с. 121–122; Све ти ца, с. 123–124; Свад ба у лу  го ви ма, с. 125–127; „Бо гу за ле ђи ма“, 
с. 128–131; Рад ни ко ва пе сма о угљу, с. 132–135; Зим ска ро ман са, с. 139–140; Гре-
шник, с. 146–148; Ја, с. 149–151; Ча ша бе смрт но сти, с. 152–155; Бре ме, с. 156–157; 
Сли ка ре ва смрт, с. 160–161; Мир за, с. 170–173; Бу да у бра  ман ској књи  жни ци, 
с. 174–175; Хер ку лов кип, с. 189–190; Пе газ и ма га рац, с. 191–192; Ру ско се ло, 
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с. 199; Укра јин ска сте па, с. 200–201; У ку  пеу, с. 202–203; У гон до ли, с. 204–205; 
У крч ми пред гра ђа, с. 207–208; Ноћ на мо ру, с. 209; Ју тро на ла гу на ма, с. 210–211; 
Сву да ме сре та, с. 212–213; Обла ку, с. 216; Зо ра, с. 217.

1106.  При по вет ке / Мак сим Гор ки ; с ру ског прев. Ми ра Че хо ва ; сти хо ве прев. Де сан-
ка Мак си мо вић. – Бе о град : Кул ту  ра, 1952. – 408 стр. – (Де ла; књ. 21)

1953.
1107.  ВЕ ТРО ВА УСПА  ВАН КА. – Бе о град : Деч ја књи га, 1953. – 64 стр.

Књи гу ли ков но опре ми  ла Ма ри ја Во гел  ник.
Са др жај: Ове пе сме ла ке чу ли смо од ба ке: Ко ло; Страх (Ци ју-ци, у ру пу ми ши ћи); 
Хва ли са ва пат ка; Уобра же ни ћу  ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко хра стић ра сте; Зеч је 
ухо; Облак; При пре ма за зи му; Шта ва тра пе ва; Бо ров ни це; Де вој чи ца и ја го де; 
Мо ра се је сти. – Бим, бам уда рам, већ је дан: Ли вад ско звон це; Ба ки на по моћ ни ца; 
Ко ки но обе ћа ње; Мра ви зи да ри; Ли ја до ма ћи ца; Во до но ша; Те лад и чо ба ни ца; 
Ку  ци на ве че ра; Ју  тар ња пе сма пче ла; Је се ња пче ли ња пе сма; Је сен у шу  ми; Ве се-
ла мо ба. – Ку че ма че ја ре па че миш де тлић вук пе тлић га вран свра ка де да ба ка де те 
ко ка зе чић во ка: Лут ке ра чу  на ју; Књи га са сли ка ма; Чу  пав ко; Ја ре и ву  ци; Хва-
ли са ви зе че ви; Ко ке и ме да; Пе тлић ко ло во ђа; Раз го вор на па ши; Пре пе ли ца и 
па стир; Кр сташ па ук; Па у ко ва љу ља шка; Зец и пти ца; Мол ба ма лог жи ра; Ве тро-
ва успа ван ка; Ста ри на ри.

1108.  НЕО БИ ЧАН ЧА СОВ НИК // Бор ба. – Год. 18, бр. 1 (1–2. ја ну ар 1953)

1109.  ТА  ШТА // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14383 (3. ја ну ар 1953) с. 7
Штам па но у ру бри ци: При ча „По ли ти ке“.

1110.  У СНУ ДЕ ЦА РА СТУ // Осло бо ђе ње. – Год. 10, бр. 1956 (21. ја ну ар 1953) За бав-
ник за дје цу. Год. 3, бр. 88. Је дин ство. – Бр. 5 (31. ја ну ар 1953)

1111.  НА У  ЧИ ЋУ ТЕ ДА ВО ЛИШ // Књи жев ност. – Год. 8, књ. 16, св. 1 (ја ну ар 1953) 
с. 28–29

1112.  УЈ  ЧЕ ВИ НА // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 129, књ. 371, св. 1 (ја ну ар 1953) 
с. 77–86

1113.  ТРИ ДЕ ДИ ЦЕ (У да  ле ком гра ду / три де ди це би  ле / па има  ле бра ду / ко од бе ле 
сви  ле) // Срп ска ри јеч (ЗГБ.). – Год. 10, бр. 387 (ја ну ар 1953) Срп ска ри јеч на-
шој дје ци, с. 13

1114.  СМУ  ЧА  РИ (Не ко има боб / не ко има сан ке / а ја имам сво је / др ве не опан ке) // 
По ле та рац. – Бр. 5 (ја ну ар 1953) с. 10

1115.  ДО БРО ДО ШЛА (До бро до шла / Го ди но но ва) // По ле та рац. – Бр. 5 (ја ну ар 
1953) с. 17

1116.  БР ДА ОКО АВА  ЛЕ (Те ко се над ко ји ма се сад не бо пла сти) // На ша ствар ност. – 
Год. 5, бр. 1/2 (1953) с. 1

1117.  TRI PJE SME : (Čim se sret ne mo; Ni ko ne zna; Se no) // Ri ječ ka re vi ja. – God. 2, br. 1/2 
(si je čanj–tra vanj 1953) s. 58

1118.  ČIM SE SRET NE MO (Čim se sret ne mo otva ra se dvo rac za ča ra ni) // Ri ječ ka re vi ja. – 
God. 2, br. 1/2 (si je čanj–tra vanj 1953) s. 58
Nad na slov: Tri pje sme.
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1119.  NI KO NE ZNA (Ni ko ne zna da smo bi li isti po tok) // Ri ječ ka re vi ja. – God. 2, br. 1/2 
(si je čanj–tra vanj 1953) s. 58
Nad na slov: Tri pje sme.

1120.  Se no (Ru ke su mi kao da sam pre vr ta la / su vo bi lje) // Ri ječ ka re vi ja. – God. 2, br. 1/2 
(si je čanj–tra vanj 1953) s. 58
Nad na slov: Tri pje sme.

1121.  МЕ СЕ ЧЕВ РО ЂЕН ДАН // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14415 (4. фе бру ар 1953) По-
ли ти ка за де цу. Год. 15, бр. 20

1122.  ТАК  МИ ЧА  РИ // Пи о ни ри. – Год. 7, бр. 19 (5. фе бру ар 1953) с. 2

1123.  СЕ ЧА КНЕ ЗО ВА // На пред. – Год. 8, бр. 297 (5. фе бру ар 1953)

1124.  ПО КО ШЕ НА ЛИ ВА ДА // Нин. – Год. 3, бр. 112 (2. фе бру ар 1953). Пи о ни ри. – 
Год. 10, бр. 6 (1953) с. 2

1125.  ПР ВИ ПРЕ ВОД РИ БЕ И РА КО У ТА КОД НАС : (Ри бе и ро Ко у  то. Дру ги дан. За-
греб, Зо ра, 1952) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 129, књ. 371, св. 2 (фе бру ар 
1953) с. 136–139

1126.  БИЉ КЕ АЖДА ЈЕ И ПЧЕ ЛА РА  НО – РА  НА (Кад ког пче ла мла де ис пра ћа на 
па шу / Ма ти ца – Кра  љи ца њи ма са вет да је:) // Пи о ни ри. – Год. 7, бр. 22 (26. фе-
бру ар 1953) с. 3

1127.  МРА ЗИЋ (Иди, чи ка-Мра зу / смр зни шум ску ста зу) // По ле та рац. – Бр. 6 (фе-
бру ар 1953) омот 2

1128.  МРАВ ПУТ НИК (Тек сва ну ло ју тро / мра вак вред ни) // Срп ска ри јеч. – Год. 10, 
бр. 388 (фе бру ар 1953) Срп ска ри јеч на шој дје ци, с. 18

1129.  ОСЛО БО ЂЕ ЊЕ ЦВЕ ТЕ АН ДРИЋ : Од  ло мак // На род ни лист. – Год. 9, бр. 240 
(8. март 1953)

1130.  БУ ЂЕ ЊЕ ПРО ЛЕ ЋА (Ср не си ла зе низ пла ни ну стр му) // Осло бо ђе ње. – Год. 10 
(11. март 1953) За бав ник за дје цу. Год. 3, бр. 95

1131.  ЖАП ЦИ СВИ РА ЧИ // За дру  га. – Год. 5, бр. 211 (11. март 1953)

1132.  ПРО ЛЕ ЋЕ НА КО СМЕ ТУ // Је дин ство. – Бр. 11 (14. март 1953)

1133.  РО ДА // Бор ба. – Год. 18, бр. 86 (29. март 1953)

1134.  НЕ БЕ СА (Не бе са ни су би ла ни кад иста) // Ства ра ње. – Бр. 4 (април 1953) с. 177–178

1135.  ШКОЛ СКА КУ  ЦА ГА  РА // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14482 (15. април 1953) По-
ли ти ка за де цу. Год. 15, бр. 30

1136.  NAD KNJI GOM BAJ KI (De ča če, pri zna jem ti, ni za me ne ne ma u sve tu stva ri ni mr-
tve, ni ne me) // Hr vat ska ri ječ. – Br. 17 (24. tra vanj 1953)

1137.  Li si ca go spo di nja / po slo ve nil Ivan Mi nat ti; na ri sa la Mar len ka Stu pi ca // Ci ci ban. – 
Št. 8 (1953–1954) s. 126

1138.  Me se vi lag / For di tot ta Acs Ka roly // 7 nap. – VI II, No. 17 (26. april 1953)

1139.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ : Од ло мак // На род ни бо рац. – Год. 6, 
бр. 184 (30. април 1953)
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1140.  ХРА  БРА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА // Срп ска ри јеч. – Год. 10, бр. 390 (април 1953) Срп ска 
ри јеч на шој дје ци, с. 13

1141.  ЖИ ВЕО ПР ВИ МАЈ (По зе мљи на све стра не / жи вот се пре тва ра у при чу) // 
Пи о ни ри. – Год. 7, бр. 31 (1. мај 1953) с. 1

1142.  ПЕ СНИК И ПРО ЛЕ ЋЕ (Ко ка же да пе сник би ти мо же / да ни је тр чао за во дом 
бу  ји ца) // Ве сти. – Год. 10 (1. мај 1953) с. 309–310

1143.  ПЛА  НИ НА РИ (Мла ди, ста ри / пла ни на ри / по га чи цу ис пе ци те / на пла ни ну 
по те ци те) // Је дин ство. – Год. 9 (1. мај 1953) с. 17–18

1144.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Ста  ла сам по след њи пут пред ста ру сли ков ни цу) // Ча чан ски глас. – 
Год. 9, бр. 358 (1. мај 1953)

1145.  У ГО СТИ МА (По звао је мај / све бу бе на чај) // Бор ба. – Год. 18, бр. 115 (1–3. 
мај 1953)

1146.  ПРО ЛЕЋ НА РО МАН СА : Гар си ји Лор ки за пе сму „Не вер на же на“ // По ли ти-
ка. – Год. 50, бр. 14496 (1–3. мај 1953) с. 8

1147.  BA KA (Ne ko vo li da ima lut ke i pa ja ce) // Hr vat ska ri ječ. – Br. 19 (8. svi banj 1953)

1148.  ЧО БА  НИН ПЧЕ ЛА // Бор ба. – Год. 18, бр. 133 (23. мај 1953)

1149.  ЋУ ДЉИ ВИ ОБЛАК // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14516 (27. мај 1953) По ли ти ка за 
де цу. Год. 15, бр. 35

1150.  ПО ЗО РИ ШТЕ ПА  ПА  ГА ЈА // Пи о ни ри. – Год. 7, бр. 35 (28. мај 1953) с. 6–7

1151.  БЛИ ЖИ СЕ ЛЕ ТО // Је дин ство. – Год. 9, бр. 22 (31. мај 1953)

1152.  НА  МЕР НИК (Вра ћао се мрав са пу  та / па омр ко на ста зи) // По ле та рац. – Бр. 9 
(мај 1953) с. 17

1153.  ДЕ ЖУР НА АПО ТЕ КА // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14522 (3. јун 1953) По ли ти ка 
за де цу. Год. 15, бр. 36

1154.  ТАЈ НА (Као да сам не где у пра шу ми) // Омла ди на. – Год. 8, бр. 25 (17. ју ни 1953)

1155.  Kr va va ro zprav ka / pre lo žil J. K. // Hlas lu du. – No. 52 (4. jul 1953)

1156.  Po ko še na li va da / na slo ven ski pre ve del Loj ze Kra kar // Ljud ska pra vi ca. – Št. 170 
(5. jul 1953)

1157.  Emle ke zes a fölkeleröl // Dol go rok. – No. 24 (7. jul 1953)

1158.  КУ  ЦА У БОЛ  НИ ЦИ // Је дин ство. – Год. 9, бр. 29 (14. јул 1953)

1159.  МО БА // Осло бо ђе ње. – Год. 10, бр. 2114 (15. јул 1953) За бав ник за дје цу. Год. 3, 
бр. 112

1160.  НО ВА ПИ О НИР СКА МА  РА  МА // За дру  га. – Год. 5, бр. 230 (23. јул 1953)

1161.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // Зо ра. – Бр. 86 (јул 1953) с. 1

1162.  КРИ  ЛА ТИ ОПАН ЦИ // Бор ба. – Год. 18, бр. 205 (15. ав густ 1953)

1163.  Slut nja / na slo ven ski pre ve del Loj ze Kra kar // So ci ja li stič na mi sel. – Št. 8 (1953) s. 529

1164.  Pot nik tre tje ga raz re da / na slo ven ski pre ve del Loj ze Kra kar // So ci ja li stič na mi sel. – 
Št. 8 (1953) s. 530
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1165.  Žal mi je člo ve ka / na slo ven ski pre ve del Loj ze Kra kar // So ci ja li stič na mi sel. – Št. 8 
(1953) s. 531

1166.  БАЈ КА О УСТА НИЧ КОЈ 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 // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14600 (13. сеп тем бар 1953) По ли ти ка за де цу. 
Год. 15, бр. 49

1168.  КИ ША НА ЛИ  ВА  ДИ (Умиј те, умиј те до бро очи, го во ри ли  ва  да де ци – цве-
ћу) // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14612 (25. сеп тем бар 1953) По ли ти ка за де цу. 
Год. 15, бр. 51

1169.  СУ СРЕТ ДРУ ГО ВА // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 129, књ. 372, св. 3 (сеп тем-
бар 1953) с. 146–155

1170.  ИЗ СА  ВРЕ МЕ НЕ ПО Е ЗИ ЈЕ АМЕ РИЧ КИХ ЦР НА  ЦА (НО ПОК „Ма  ла књи га 
по е зи је“ 1953, Бе о град / пре вод Дра го сла ва Ан дри ћа; бе ле шка о по е зи ји аме-
рич ких Цр на ца од Све то за ра Бр ки ћа) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 129, 
Књ. 372, св. 3 (сеп тем бар 1953) с. 209–210
При каз.

1171.  ДЕ ВОЈ КЕ ВОЈ НИ ЦИ // Про све те на же на. – Год. 9, бр. 3 (1953) с. 7

1172.  РАЗ МЕ ШТА  ЊЕ ЂА  КА ПО КЛУ  ПА  МА (У раз ре ду учи тељ сто ји / око ње га бу-
квар ци / де вој чи це и де ча ци) // По ле та рац. – Бр. 1 (сеп тем бар 1953) с. 7
Ли ков но илу стро вао Жи во јин Ко ва че вић.

1173.  Je sen v go zdu / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Ci ci ban. – Št. 1 (1953) s. 1

1174.  Kr va va baj ka / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Ob zor nik. – Št. 9/10 (1953) s. 363

1175.  Opo min / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Ob zor nik. – Št. 9/10 (1953) s. 364

1176.  ВЕ ТРО ВА УСПА ВАН КА (Бу ји-па ји / шу ми це / те бе ве тар љу ља) // По ле та рац. – 
Бр. 2 (ок то бар 1953) с. 1
Ли ков но илу стро вао Сло бо дан Га ври  ло вић.

1177.  ПИ СМО НО ШИН САН // За дру  га. – Год. 5, бр. 241 (8. ок то бар 1953)

1178.  БУМ БАР ГО ТО ВАН (По шао бум бар на из лет) // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14630 
(13. ок то бар 1953) По ли ти ка за де цу. Год. 15, бр. 54

1179.  СТА САЈ БР ЖЕ, ДЕ ТЕ // Је дин ство. – Год. 9, бр. 42 (13. ок то бар 1953)

1180.  ДЕЧ ЈА НЕ ДЕ ЉА (Се стри ћу, су  тра је ра до стан пра зник) // Пар ти зан. – Год. 3, 
бр. 19 (13. ок то бар 1953)

1181.  КР ВА  ВА БАЈ КА // Све тлост. – Год. 19, бр. 41 (19. ок то бар 1953). Ср би ја. – (1953) 
с. 21

1182.  БА  ЛА ДА О РУ ДАР СКИМ КО ЊИ МА // Је дин ство. – Год. 9, бр. 45 (27. ок то бар 
1953)

1183.  Па сти ре ва при ча / Ана Ми ракл ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ра-
дио Бе о град. – Год. 9, бр. 146 (1953) с. 13

1184.  Ба  ла да / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ра дио Бе о-
град. – Год. 9, бр. 146 (1953) с. 18
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1185.  JU TRO (Do la zio mi je u su sret za mr zlom sne žnom pu ta njom) // Knji žev ni Ja dran. – 
God. 2, br. 14 (1953) s. 3

1186.  TI ŠI NA (Slu šaj ka ko ti ši na plju ska o oba le bre go va) // Knji žev ni Ja dran. – God. 2, 
br. 14 (1953) s. 3

1187.  JE SEN (Ru ke, ru ke mo je osun ča ne) // Knji žev ni Ja dran. – God. 2, br. 14 (1953) s. 3

1188.  ОДА  БРА  ЛА САМ ЗА ВАС : Сеп тем бар ска пе сма; По ко ше на ли ва да; Не ко се 
се ћа де тињ ства; Пе сма о по ги ну лој де вој ци; Жао ми је чо ве ка // Пи о ни ри. – 
Год. 10, бр. 6 (5. но вем бар 1953) с. 2–3

1189.  СЕП ТЕМ БАР СКА ПЕ СМА (Сад свет осно ва ца ода свуд ни че, хи та) : Ода бра  ла 
сам за вас // Пи о ни ри. – Год. 10, бр. 6 (5. но вем бар 1953) с. 2

1190.  ПО КО ШЕ НА ЛИ ВА ДА (Ли ва да крај ре ке са ња) : Ода бра  ла сам за вас // Пи о-
ни ри. – Год. 10, бр. 6 (5. но вем бар 1953) с. 2

1191.  НЕ КО СЕ СЕ ЋА ДЕ ТИЊ СТВА (Ка ска ши ва ћа ма ши на) : Ода бра ла сам за вас // 
Пи о ни ри. – Год. 10, бр. 6 (5. но вем бар 1953) с. 3

1192.  ПЕ СМА О ПО ГИ НУ ЛОЈ ДЕ ВОЈ ЦИ (Па  ла је де вој ка у го ри, у бо ју) : Ода бра  ла 
сам за вас // Пи о ни ри. – Год. 10, бр. 6 (5. но вем бар 1953) с. 3

1193.  ЖАО МИ ЈЕ ЧО ВЕ КА (Ни мо ји пре ци, ни се ља ци мо га за ви ча ја из дај ни ци ни су 
би  ли) : Ода бра  ла сам за вас // Пи о ни ри. – Год. 10, бр. 6 (5. но вем бар 1953) с. 3. 
На пред. – Год. 7, бр. 285 (6. но вем бар 1953) с. 6

1194.  ЖМУ  РЕ // По ли ти ка. – Год. 50, бр. 14655 (7. но вем бар 1953) По ли ти ка за де цу. 
Год. 15, бр. 58

1195.  ЗБУ  ЊЕ НИ СЕ ЉАК // Бе о град ске но ви не. – Год. 2, бр. 66 (27. но вем бар 1953)

1196.  Strah / po slo ve nil Ivan Mi nat ti; na ri sa la Mar len ka Stu pi ca // Ci ci ban. – Št. 3 (no vem-
bar 1953) s. 45

1197.  ЛЕ КО ВИ ТЕ ТРА  ВЕ // Под мла дак Ју  го сло вен ског Цр ве ног кр ста. – Бр. 4 (де-
цем бар 1953) с. 1

1198.  СЕ О СКА ИДИ  ЛА // По лет. – Год. 1, бр. 4 (1953) с. 204

1199.  МЕ ТЕ О РО ЛО ШКА СТА  НИ ЦА // Бор ба. – Год. 18, бр. 307 (12. де цем бар 1953)

1200.  СОП СТВЕ НИ ЦИ // Рад ник. – Год. 4, бр. 191 (17. де цем бар 1953)

1201.  Ве ли ки на род ни де кла ма тор. – Бе о град : На род на књи га, 1953
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); 
с. 162–163; Ср би ја се бу ди, с. 163–164; Уста ни ци, с. 165–166.

1202.  Ал  ма нах „По е зи ја – про за“ / Sa vez knji žev ni ka Ju go sla vi je. – Za greb : Zo ra; Kul tu-
ra, 1953. – 432 str.
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Не бе са, с. 224–225.

1954.
1203.  СТРА  ШНА ИГРА : При по вет ке. – Бе о град : Про све та, 1954. – 204 стр.

Са др жај: Хо ћу да се ра ду  јем; Збу  ње ни се љак; Ра су ли ће ва смрт; Уј че ви на; Стра-
шна игра; На у  чи ћу те да во лиш; Су срет дру  го ва; Соп стве ни ци.
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1204.  ОТВО РЕ НИ ПРО ЗОР : Ро ман. – Су бо ти ца : Ми нер ва, 1954. – 329 стр. – (Би бли о-
те ка „На ша књи га“; 1)

1205.  ПРО ЛЕЋ НИ СА СТА  НАК. – Бе о град : Деч ја књи га, 1954. – 94 стр.
По го вор „Пи сац о се би“ / Де сан ка Мак си мо вић.
Са др жај: Де тињ ство: Пр вак; Обу ћар ска за дру га; Ша ре на тор би ца; Ма ца у шко-
ли; Чи сту ни ца; Пла шљи ви ђа ци – пр ва ци; Скрет ни чар; Од ку ће до шко ле; Ба ка; 
Пу  шни чар; Ба кин са ве зник; Лут ке ста ре; Сам; Пла ни на ри; Сму  ча ри; Ма  ли ку-
пач; Ма  ли чу  вар; Утак  ми ца; Кос и нос; Кр ти це; На мер ник; Ма  ли па ук; Час зе-
мљо пи са (Зе мља је окру гла); Свет; Де тињ ство; Над књи гом бај ки; Че стит ка за 
Но ву го ди ну; Го вор учи те љи чин. – По зо ри ште у шу ми: У цвет ној кро јач ни ци; 
Ро де, штрк и ча пље; Ве тар По ту  ца  ло и зла шу  ма; Из вор и ка пљи це; Два ка ме на; 
Ми  ло срд на зи ма; Се стре без бра та; Де ца гра де зве ри њак. – Три по бра ти ма: 
Три по бра ти ма; Фе бру ар ски раз го во ри; Про лећ ни са ста нак; Пр ви ја гањ ци; По-
вра так пти ца у до мо ви ну; Пр ви мај; Хи  ља ду  го ди шња тр ка; Име на пла ни на; 
Гор ски по то ци; Пе сма зри ка ва ца; Шу  мор кла сја; Ки ша игра ко ло; Иде је сен; 
Два ли ста; Во жња; Мраз; Пр ви снег (За спао мли нар си ноћ).

1206.  ЗЛАТ НИ ЛЕП ТИР. – Бе о град : Ко смос, 1954. – 16 стр.; 35 цм
Сли ков ни ца.

1207.  НО ВО ГО ДИ ШЊА БАЈ КА // Пи о ни ри. – Год. 10, бр. 14 (1. ја ну ар 1954) с. 3

1208.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ (Да сам на не бу сун це / ствар би би  ла вр ло 
ла ка) // За дру  га. – Год. 6, бр. 253 (1. ја ну ар 1954)

1209.  ГО СТИ // Змај. – Бр. 1 (1. ја ну ар 1954) с. 5–6
Ли ков но илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

1210.  Не зго да / Ани ца Чер не је ва ; са сло ве нач ког пе сму пре ве ла Де сан ка Мак си мо-
вић // Змај. – Бр. 1 (1. ја ну ар 1954) с. 10

1211.  Pr sti / Fran ce Bevk ; sa slo ve nač kog pre pe va la De san ka Mak si mo vić // Zmaj. – Br. 1 
(1. ja nu ar 1954) s. 10

1212.  Jo ža ima ku ći cu / Igo Gru den ; sa slo ve nač kog pe smu prev. De san ka Mak si mo vić // 
Zmaj. – Br. 1 (1. ja nu ar 1954) s. 21

1213.  Kryen gri te sat / Per ket hen E[ sad] M[e ku li] // Je ta e re. – VI, No. 1 (1954) f. 1–2

1214.  РОД НА ГО ДИ НА (Ду  ва сеп тем бар ски ме сец у фру лу тан ку) // Књи жев не но-
ви не. – Год. 1, бр. 2 (21. ја ну ар 1954)

1215.  СНЕ ЖНИ ГО ЛУ  БО ВИ // Бор ба. – Год. 19, бр. 30 (6. фе бру ар 1954)

1216.  ДВА СЕ ВЕР ЦА (Два се вер ца два дру га ра) // По ли ти ка. – Год. 51, бр. 14738 (1. фе-
бру ар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 72

1217.  ШТА ВА ТРА ПЕ ВА (Да нас ми се игра) // Осло бо ђе ње. – Год. 11, бр. 2305 (24. фе-
бру ар 1954) За бав ник за дје цу. Год. 4, бр. 144

1218.  ЗА  КЛЕ ТВА УСТА  НИ КА НА БРАН КО ВИН СКОМ ВИ СУ (Чуј те, на ше то пле, 
пи то ме до ље, / и ви, бре го ви твр ди, сна ге му  шке) // Пи о ни ри. – Год. 10, бр. 18 
(фе бру ар 1954) с. 3

1219.  ХВА  ЛИ СА ВА ПАТ КА (Га-га-га / не ка чу ју / сва се ла) // Пи о ни ри. – Год. 10, бр. 18 
(фе бру ар 1954) с. 7. Змај. – Бр. 10 (1. ок то бар 1954) с. 1
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1220.  ТЕ ЛАД И ЧО БА  НИ ЦА (Сми  љо, до бра Сми  љо, / иди вра ти с па ше / кра ве ма ме 
на ше) // Осло бо ђе ње. – Год. 11, бр. 2311 (3. март 1954)

1221.  ЧАС ФИ ЗИ КЕ // По ли ти ка. – Год. 51, бр. 14756 (4. март 1954) По ли ти ка за де цу. 
Год. 16, бр. 78

1222.  СЕН КЕ НА БРАН КО ВИН СКОМ ВИ СУ (Уста ни те, уста ни те / по звах ти хо уста-
ни те, ју  на ке све тле сви те) // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 8 (4. март 1954)

1223.  ПО ВРА ТАК У ЗА  ВИ ЧАЈ (До бро ве че, шум ски пу  то ви глу  ви) // Осло бо ђе ње. – 
Год. 11, бр. 2314 (7. март 1954)

1224.  Ne vid na smet // Na ša že na. – Št. 3 (1954) s. 75–76

1225.  КИ ЈА  ВИ  ЦА У ЗО О ЛО ШКОМ ВР ТУ // Ве се  ла све ска. – Год . 3, бр. 3 (1954) 
с. 4–7

1226.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // Ју  тро. – Год. 1, бр. 3 (1954) с. 20

1227.  БАЈ КА О СР ЦУ // Гле ди шта. – Год. 2, бр. 3/4 (1954) с. 104–105

1228.  ПЕ ЧУР КЕ // Гле ди шта. – Год. 2, бр. 3/4 (1954) с. 104–105

1229.  АПРИЛ СКА ПЕ СМА (Де вој чи це, ја сам ра сла / где ра сту зе бе и чвор ци) // Змај. – 
Бр. 4 (1. април 1954) с. 1
Цр те же ра дио Ђ. Ко ва че вић.

1230.  И ТА  КАВ СИ САД ПРЕД НА  МА / То не Се ли шкар ; са сло ве нач ког прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Рад. – Год. 9, бр. 7 (14. април 1954)

1231.  Шу  кри ја пан џо. Раз го во ри // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 15 (22. април 1954)

1232.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ // На пред. – Год. 8, бр. 307 (30. април 
1954)

1233.  ЖЕ НЕ КЊИ ЖЕВ НИ ЦЕ // Ју  тро. – Год. 1, бр. 4 (1954) с. 14–16

1234.  ВЕ СЕ ЛИ ПО ВРТ ЊАК (Куд год по гле де на да ле ко пу стиш) // Ју тро. – Год. 1, бр. 4 
(1954) с. 17

1235.  НЕ СТА  ШНИ МАЈ (Да ви ди те са мо Ма ја, / лу ду  је ка ко сва не) // Пи о ни ри. – 
Год. 10, бр. 28 (13. мај 1954) с. 3

1236.  Де ти њи по греб / Ка је тан Ко вич ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1237.  Се ћа ње / Ан тон Вод ник ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1238.  По нор ни ца / Це не Ви пот ник ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1239.  Игра чи ца / Јо жа Удо вич ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев-
не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1240.  Ве че / Ви да Та у фер ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев не но-
ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1241.  Из „Ва ри ја ци је за бра ње не те ме“ / Иван Ми на ти ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
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1242.  Са ра бан да мр твих љу бав ни ка / Ја нез Ме нарт ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1243.  Пе де се то го ди шњи ца / Па вел Го лиа ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1244.  У ту ђи ни / Алојз Град ник ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1245.  Уса мље но др во / До ра Гру ден ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1246.  Ме ри се пред ста вља / Ми  ле Клоп чич ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1247.  Ноћ се ча ња / Едвард Коц бек ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1248.  Дар дра гој / Бо жо Во ду  шек ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)

1249.  РАД НИК НА ЛЕ СТВА  МА // Глас пи о ни ра. – Год. 6, бр. 5 (1954) с. 2

1250.  СЛО ЖНИ ДРУ ГО ВИ (У ра ду су дру зи ма ли / по че сто се џа ве ља ли) // Глас пи о-
ни ра. – Год. 6, бр. 6 (1954) с. 13

1251.  ВЕ ТАР КО ЛО ВО ЂА // Глас пи о ни ра. – Год. 6, бр. 6 (1954) с. 13

1252.  ЦР НА БА  КА // По ли ти ка. – Год. 51, бр. 14861 (1. јул 1954) По ли ти ка за де цу. 
Год. 16, бр. 91

1253.  НА БУ РИ (Сву ве чер на пу стом бре гу / не ко сто ји) // Наш ве сник. – Год. 1, бр. 14 
(2. јул 1954)

1254.  ВЕ РУ ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // Ча чан ски глас. – Год. 23, бр. 24 (7. јул 1954)

1255.  ЗИ ДАО ДИМ КУ ЛУ // По ли ти ка. – Год. 51, бр. 14873 (15. јул 1954) По ли ти ка за 
де цу. Год. 16, бр. 93

1256.  ДИМ // Бор ба. – Год. 19, бр. 169 (15. јул 1954)

1257.  DE VOJ KE VOJ NI CI (Si ne, ka žu sred go re / pu no je de vo ja ka / što za slo bo du se bo re) // 
Glas Sla vo ni je. – God. 12, br. 2865 (27. jul 1954)

1258.  ВОЈ НИЧ КО ГРО БЉЕ У СО ЛУ НУ (Пре кри ла Зеј тин лик пти ца ја та, ја та су  ра) // 
Књи жев не но ви не. – Год. 1, бр. 29 (29. јул 1954)

1259.  ПАД СА СТЕ НЕ // Ти тов пи о нир. – Год. 5, бр. 7 (1954) с. 2

1260.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: I (Ви но про ле ћа, опет си ми до ве ло) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 14

1261.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: II (Ви но про ле ћа, пе вам опет у хо ду) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 14

1262.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: III (Ви но про ле ћа, пра зник је за оног) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 14–15

1263.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: IV (Ви но про ле ћа, од ве ло си оног) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 15
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1264.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: V (Ви но про ле ћа, про бу ди  ло си у ме ни) // Књи жев ност. – 
Књ. 19, св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 15–16

1265.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: VI (Ви но про ле ћа, пра зник је за ср це) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 16

1266.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: VII (Ви но про ле ћа, пра зник је за ср це по ко ме већ ју  тром – 
па да  ла је сла на) // Књи жев ност. – Књ. 19, св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 16

1267.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: VI II (Ви но про ле ћа, чуд но је за оног) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 16–17

1268.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: IX (Ви но про ле ћа, чуд но је за смер на) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 17

1269.  ВИ НО ПРО ЛЕ ЋА: X (Ви но про ле ћа, те шко је за пи јан ца) // Књи жев ност. – Књ. 19, 
св. 7/8 (јул–ав густ 1954) с. 17

1270.  КО ЈЕ ВЕ ЋИ? (Па че пат ки до чла на ка / пат ка ко ки до па зу  ха) // Бор ба. – Год. 19, 
бр. 187 (5. ав густ 1954)

1271.  ДВА ОБЛА  КА // Бор ба. – Год. 19, бр. 187 (5. ав густ 1954)

1272.  ДЕ ЦА ГРА ДЕ ЗВЕ РИ ЊАК (Де ца: Би ли, зе ко бео, / би ли с на ма хтео) // Бор ба. – 
Год. 19, бр. 205 (26. ав густ 1954)

1273.  ВЕ ВЕ РИ ЦЕ (Ве ве ри це га ра ву  ше / с бе лом тра ком око гу  ше) // По ли ти ка. – Год. 
51, бр. 14933 (23. сеп тем бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 103

1274.  ОД  ЛА ЗИ СУН ЦЕ (Од  ла зи сун це, по след ње зра ке / већ гр ле шу  му хра сто ву, 
мла ду) // Пи о ни ри. – Год. 11, бр. 1 (23. сеп тем бар 1954) с. 1

1275.  Je sen v go zdu / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Pi o nir ski list. – God. 8, št. 2 (29. sep-
tem bar 1954)

1276.  Kuž ko va ve čer ja // Ljud ska pra vi ca. – God. 20, št. 233 (29. sep tem bar 1954)

1277.  ДВИ ЈЕ ПЈЕ СМЕ : (За ла зак у пла ни ни; Про ле ће, а ја ве нем) // Ства ра ње. – Год. 9, 
бр. 9 (сеп тем бар 1954) с. 524–525

1278.  ЗА  ЛА ЗАК У ПЛА  НИ НИ // Ства ра ње. – Год. 9, бр. 9 (сеп тем бар 1954) с. 524

1279.  ПРО ЛЕ ЋЕ, А ЈА ВЕ НЕМ (Зе ле ни по жа ри тра ва / бук те око ло ме не) // Ства ра ње. – 
Бр. 9 (сеп тем бар 1954) с. 525

1280.  ИЗ ГО ВО РИ БР ЗО (Ку  че – ма че – ја ре – па че) // По ле та рац. – Бр. 1 (сеп тем бар 
1954) с. 16

1281.  КРИ  ЛА ТИ ОПАН ЦИ // По ро ди ца и ди је те. – Бр. 13 (1954) с. 16

1282.  ПР СТЕН НА МОР СКОМ ДНУ // Пи о ни ри. – Год. 11, бр. 9 (1954) с. 6–7

1283.  ПО ЂИ МО У ШУ МЕ (По ђи мо у шу  ме / но ћас сам ра да / да гле дам ка ко је сен 
бе ла / цве та и па да / на рав ни пут) // Ју  тро. – Год. 1, бр. 9 (1954) с. 25

1284.  РИ БА ВО ЗА  РИ ЦА // Змај. – Бр. 10 (1. ок то бар 1954) с. 8–10
Цр те же ра дио Но ви ца Ђу  кић.

1285.  КАД МАЧ КА ОДЕ МИ ШИ КО ЛО ВО ДЕ // Бор ба. – Год. 19, бр. 242 (7. ок то-
бар 1954)
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1286.  Pro šnje ma le ga ži ra / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Pi o nir ski list. – God. 8, št. 4 
(13. ok to bar 1954)

1287.  Do mi šlja vi pu ran / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Pi o nir ski list. – God. 8, št. 4 (13. ok-
to bar 1954)

1288.  ЛИ ВА ДА У ПЛА НИ НИ (Идем пла ни ном, идем) // По ли ти ка. – Год. 51, бр. 14951 
(14. ок то бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 106

1289.  ПА У КО ВО ДЕ ЛО (Слу шам пти чи је ре чи) // По ли ти ка. – Год. 51, бр. 14951 (14. ок-
то бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 106

1290.  СУ СРЕТ СА ЛИ СИ ЦОМ (Ишла сам но гу пред но гу) // По ли ти ка. – Год. 51, 
бр. 14951 (14. ок то бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 106

1291.  Za jec in pti ca / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Lju bljan ski dnev nik. – Št. 241 (14. ok-
to bar 1954) Mla da nji va; 3

1292.  De kli ca in ja go de / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Lju bljan ski dnev nik. – Št. 241 
(14. ok to bar 1954) Mla da nji va; 3

1293.  De tel / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Ljud ska pra vi ca. – Št. 252 (20. ok to bar 
1954) s. 7

1294.  ДО РУ  ЧАК У ПЛА  НИ НИ // Срп ска ри јеч. – Год. 12, бр. 408 (ок то бар 1954) 
Срп ска ри јеч на шој дје ци, с. 13

1295.  У ДО ЊЕМ ДВО РИ ШТУ (У дво ри шту пу  ном ко ка / и гу са ка / и ћу  ра ка / вик  ну 
ба ка) // Ве се ла све ска. – Год. 2, бр. 10 (1954) с. 7

1296.  КО ЛО (Хо ди те ова мо / ко ло да игра мо) // Змај. – Бр. 11 (1. но вем бар 1954) с. 10

1297.  Je sen / Alojz Kra kar ; sa slo ve nač kog pre ve la De san ka Mak si mo vić // Zmaj. – Br. 11 
(1. no vem bar 1954) s. 23

1298.  ЛЕП ДАН (Су тра дан, по сле ки ше / до ђох пти ца ма у стан) // По ли ти ка. – Год. 51, 
бр. 14970 (4. но вем бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 109

1299.  ПЉУ САК (Ки ша ме за те кла пла ха / три ки ло ме тра од до ма) // По ли ти ка. – Год. 51, 
бр. 14970 (4. но вем бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 109

1300.  КУ  ПИ НЕ (Са ста  ле се крај по то ка / ку  пи ни це цр на ока) // По ли ти ка. – Год. 51, 
бр. 14982 (18. но вем бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 111

1301.  БАЈ КА О УСТА  НИЧ КОЈ ПУ  ШЦИ (Це ла пла ни на ста де да ку  ца) // Про свет ни 
пре глед. – Год. 10, бр. 36/37 (25. но вем бар 1954)

1302.  ЂАЧ КИ ТЕ ЛЕ ФОН // По ле та рац. – Бр. 3 (но вем бар 1954) с. 10–11
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Об ра до вић.

1303.  Ve tro va uspa van ka / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Ci ci ban. – Št. 3 (no vem bar 1954) s. 40

1304.  Me gle / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Pi o nir. – God. 13, št. 3 (no vem bar 1954) s. 76

1305.  ШТА ВА ТРА ПЕ ВА (Да нас ми се игра) // Срп ска ри јеч. – Год. 12, бр. 410 (де-
цем бар 1954) Срп ска ри јеч на шој дје ци

1306.  НЕ БОЈ СЕ (Не бој се, то је као кад лист пад не под гра ну) // Зо ра. – Бр. 97 (1954) 
с. 17
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1307.  ГОР СКИ ПО ТОК (У ра  но ју  тро, још не бе ше зо ра) // По ли ти  ка. – Год. 51, 
бр. 15011 (23. де цем бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 116

1308.  ГЛАС СЕ КИ РЕ У ШУ  МИ (На јед ном за чух, се ки ра др во ру би) // По ли ти ка. – 
Год. 51, бр. 15011 (23. де цем бар 1954) По ли ти ка за де цу. Год. 16, бр. 116

1309.  Кам нич ке еле ги је / Иго Гру ден ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Наш ве сник. – Год. 1, бр. 39 (24. де цем бар 1954)

1310.  Оча ра ност / Иго Гру ден ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Наш ве-
сник. – Год. 1, бр. 39 (24. де цем бар 1954)

1311.  ПО КЛО НИ НО ВЕ ГО ДИ НЕ // Осло бо ђе ње. – Год. 12, бр. 2570 (29. де цем бар 
1954) За бав ник за дје цу. Год. 4, бр. 187

1312.  РАЗ ГО ВО РИ БРЕ ЗЕ И АРИ ША (Је дан пут у бр ди ма / док је си пи  ла ки ша) // 
Бор ба. – Год. 19, бр. 313 (30. де цем бар 1954)

1313.  Oda bra ne pje sme / Oton Žu pan čič ; pri re dio Sa fet Bu ri na ; sa slo ve nač kog prev. 
St. To ma šić, S. Bu ri na, T. Đu kić, Vl. Sta ni mi ro vić, De san ka Mak si mo vić, G. Kr klec. – 
Sa ra je vo : Na rod na pro svje ta, 1954. – (Mo ja lek ti ra; knj. 14)

1314.  Oda bra ne pje sme / An ton Aškerc ; sa slo ve nač kog prev. De san ka Mak si mo vić, Jo van ka 
Hr va ća nin, Tri fun Đu kić. – Sa ra je vo : Na rod na pro svje ta, 1954. – (Mo ja lek ti ra; knj. 22)

1315.  Пла ви зец : збор ник. – Бе о град : Деч ја штам па, 1954
У са др жа ју пе сма Де сан ке Мак си мо вић: Два пи  ле та.

1316.  Ал  ма нах „По е зи ја – про за“ / Са вез књи жев ни ка Ју го сла ви је. – Бе о град : Про све-
та; Но лит, 1954. – 407 стр.
У са др жа ју де сет пе са ма Де сан ке Мак си мо вић: Ви но про ле ћа: I; Ви но про ле ћа: II; 
Ви но про ле ћа: III; Vi no pro le ća: IV; Ви но про ле ћа: V; Ви но про ле ћа: VI; Ви но 
про ле ћа: VII; Ви но про ле ћа: VI II; Ви но про ле ћа: IX; Ви но про ле ћа: X.

1317.  Je sti je tre ba / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Ci ci ban. – Št. 6 (1954/1955) s. 94

1318.  Pe te lin ček, vo đa ko la / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Pi o nir. – God. 13, št. 6 (1954/1955) 
s. 172

1319.  Ba ha va rač ka / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Ci ci ban. – Št. 7 (1954/1955)

1320.  Ju tre nja pe sen če be li ca / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Pi o nir. – God. 13, št. 9 (1954/1955) 
s. 263

1321.  Mra vlje zi da jo / po slo ve nil Ivan Mi nat ti // Pi o nir. – God. 13, št. 9 (1954/1955) s. 267

1955.
1322.  МИ РИС ЗЕ МЉЕ : Иза бра не пе сме. – Бе о град : Про све та, 1955. – XX, 274 стр. – 

(Бра зде : Би бли о те ка са вре ме них ју  го сло вен ских пи са ца. Ко ло I; књ. 5)
Пред го вор „Ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић“ / Ми  лан Бог да но вић: стр. VII–XX.
Са др жај: Ми рис зе мље: 1919–1930: Мол ба мла до сти; Про лећ на пе сма (Осе ћам 
ве че рас); Че жња; Стреп ња; Де во јач ка мол ба; Пред о се ћа ње; Јед но уве ре ње; 
Слут ња; Ста рин ска де во јач ка пе сма; По ра стан ку: I (Ре ци ми сад ка да про шло 
све је); По ра стан ку: II (Не кад сам би ла); По ра стан ку: III (О, кад би знао ти); 
По ко ше на ли ва да; По ђи мо у шу ме; Се ли це; У зим ски дан (Це ло га је да на снег 
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ла  га  но па  до); На  ша тај на (О те би не ћу го во ри ти љу ди  ма); Опо ме на; По ноћ 
(И од јед ном чуд но се не што до го ди ло); Ни смо ми кри ви; Лир ска про тив реч ност; 
Са мо ћа (Би ло би ми су ви шно); Па ук; Зми ја; Зла ноћ; На бу  ри; При ча о пе сни ку 
(Суд би на је мо ја чу де сна); Ја и ја; Ре чи; Зе ле ни ви тез; Љу бав (Мо јој ми сли на те бе); 
Сре ћа (Не ме рим ви ше вре ме на са те); Пре кор; Суд ба (У про ле ће, у про ле ће кад 
вр бе зе ле не); Раз го вор; Две мо ли тве: За ње га; Две мо ли тве: За ме не; Мрак (Мрак 
се је ро дио); Гр ли ца; У смрт ро се; Сум ња; Пе сни ко во ис ку ство. – 1919–1932: Пе-
сме у про зи: Бај ка (За во ле ра на у по љу ру жа цр ни бо дљи ка ви трн); Го зба на ли ва-
ди; Пут ник; Ни кад (Идем пу тем ко јим про ћи не ћу ви ше ни кад); Ти хи умо бол-
ник; Ли шће (Пред ве чер по че да се ро ни); Сва ка тво ја реч; Го во ри ти хо; Са мо ћа 
(Оти шли су сви); Ра ђа ње ме се ца; Сун це; Гор ски по ток (Ју  ри пла хи ко њиц); 
Сеп тем бар (По ди же се, по ди же не бо); Сли ка (Кад бих ја би ла мла дић); Ти ши на 
(Слу шај ка ко ти ши на пљу ска); Љу бав (Стре пим кад уз бе рем цвет); Тај на (Спу-
сти ла сам очи); За  љу бље ност (Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом ду ге); Бе ли 
цвет; Ју тро; Ожи љак; Бој обла ка; Ни ко не зна; За бо рав (Ве ли ки го спо дар); Вра та 
за па да; У сен ци не ба; Там ни чар. – 1931–1941: Про ле ће гне здо гра ди (Ми ри ше 
снег на ко рен љу би чи ци); Про ле ће (Про ле ће је мој ве ре ник мла ди); На ше сна е-
сти ро ђен дан; Де вој ка се ра ду  је про ле ћу; Пр ви дан љу ба ви (Од тво је бли зи не све 
у ме ни цве та); Зе мља где се ро дио онај што ме не љу би; Уте ха (Ако ни смо за јед-
но); Ме се чи на (Лу та нам ме сец око со бе); Уми ра ње љу ба ви; Се ћа ње (Би ли су бла-
го сло ве ни сви ча со ви / што смо их за јед но про ве ли); Мир но мо је ср це спа ва; Пи-
смо (Опро сти опет ћу пи са ти о гра њу); Пе сни ков бла го слов; Сре бр не пле са чи це; 
Ју тро у Го рен ском; Са пут ни ца; Ве се ла је сен; Ли шће (Са ли шћем мла дим по ме-
ша ти ру ке); Ве че (Спа ва ју ов це на па ди ни бре га); Се ћа ње на оца; Час зе мљо пи са; 
Ре ли ги ја уцве ље них; По след ња успа ван ка; Мај чи на ту жба ли ца; Чо век; Умор 
(До ста је жи во та); Мо но лог раз о ча ра ног; Глас мо на  хи ње; Пут ник кроз Са ха ру; 
Оти ћи ћу у па сти ре; Пут ник тре ће кла се; Се ћа ње на за ви чај; Се ља ко ва здра ви ца; 
Пе сма крај из во ра; Сва тов ска пе сма; Се љан ки на успа ван ка (Спа вај, си не, по сла 
има на на); Се ља ко ва смрт; Мо ји зе мља ци; Го сто љу бље; Опу сте ли оклоп; Про-
сјак; Град ски љу бав ни ци; Не ко се се ћа де тињ ства; Над све ском умр лог ђа ка; 
Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку; Уста ни ци; Бал  ка на. – 1941–1946: Жао ми је 
чо ве ка; Спо мен на уста нак; Ср би ја се бу ди; Бај ка о уста нич кој пу  шци; Ра ње на 
па стир ка; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Де вој ке-вој ни ци; На гро бу 
стре ља них ђа ка; Кр ва ва бај ка; Пе сма о по ги ну лој де вој ци; Мај ка ма; Че жња у 
ту ђи ни; Сен ке на Бран ко вач ком Ви су; Вој нич ко гро бље у Со лу  ну; Об у до ве ла 
не ве ста; Сан о до ма ћем ми ру; Ме ше ње хле ба; Ја гањ ци; С де те том на ли ва ди (По-
гле дај ту ле по ту): Из Отаџ би но, ту сам; Пи смо из там ни це (Ша  љем ти, кће ри, 
пи смо кри шом): Из Отаџ би но, ту сам; То би ће је дан за све гроб огро ман (У ло-
го ру ти ши на пу на стра ве): Из Отаџ би но, ту сам; Отаџ би но, ту сам (По бле де не бо, 
бол но уз дрх та гра ње): Из Отаџ би но, ту сам; Пе сник и про ле ће. – 1947–1955: Кад 
мла дост про ху ји, шта чи ни те пти це; Про ле ће, а ја ве нем; Крај је ле ту; Се но; Је сен 
(Ру  ке, ру  ке мо је осун ча не); Чим се срет не мо; Не бој се; По ноћ (Бо лу  јем од про-
зрач них птич јих не са ни ца); Сун ча ње у бр ди ма; У про ле ће (У про ле ће / док се ра-
ду  јеш пр вом ли сту); 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, пе вам опет у хо ду); Ви но про ле ћа: III (Ви но про ле ћа, 
пра зник је за оног); Ви но про ле ћа: IV (Ви но про ле ћа, од ве ло си оног); Ви но про-
ле ћа: V (Ви но про ле ћа, про бу ди ло си у ме ни); Ви но про ле ћа: VI (Ви но про ле ћа, 
пра зник је за ср це); Ви но про ле ћа: VII (Ви но про ле ћа, пра зник је за ср це); Ви но 
про ле ћа: VI II (Ви но про ле ћа, чуд но је за оног); Ви но про ле ћа: IX (Ви но про ле ћа, 
чуд но је за смер на); Ви но про ле ћа: X (Ви но про ле ћа, те шко је за пи јан ца); Ро ман-
са: Гар си ји Лор ки за пе сму „Не вер на же на“; Ро са; Ју тар ње обла че ње пти ца; За  љу-
бље ни ку кац; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Род на го ди на; На пла ни ни; Не бе са; 
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Шу ма у Изра е лу; На Стра жи ло во идем; Ву ков утук; Исто то са мо ма ло друк чи је; 
Пи та ли це (Ста рац Вук се ди на оба ли ту ђин ске во де); Де тињ ство (Де тињ ство 
мо је, пу но си сва ког сја ја); Пе сни ков кип у пар ку.

1323.  РО СНА РУ  КО ВЕТ : (Пе сме) / Де сан ка Мак си мо вић, Бран ко Ћо пић, Ан дра 
Фра ни ће вић – чи ка Ан дра. „Ша ре ни део“. – Бе о град : НИП „Сед ма си ла“, 1955. – 
(Злат на књи га; 5)
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Ку  пи не, с. 7; У го сти ма, с. 8–9; Ко је 
ве ћи?, с. 10; Ве ве ри це, с. 11–12; Ки ша на ли ва ди, с. 13–14; Сте на под ма  хо ви ном, 
с. 14; Април ска пе сма, с. 15–16; Облак умет ник, с. 17–18; Раз го вор бре зе и ари ша, 
с. 19–20; Уду би се де ча че, с. 20–21. Стр. 55–58: „Ша ре ни део“ са др жи ве ћи ном 
не пот пи са не при  ло ге.

1324.  Po mlad na pe sen : Iz bor / na slo ven ski pre ve del Loj ze Kra kar. – Lju blja na : Mla din ska 
knji ga, 1955. – 55 str.; 15 cm

1325.  СР БИ ЈА У СУ ТО НУ (Ср би ја у су  то ну пр вом леб ди / бла га и ти  ха) // Ве чер ње 
но во сти. – Год. 3, бр. 373 (31. де цем бар 1954. и 1–2. ја ну ар 1955)

1326.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ (Да сам на не бу сун це) // Змај. – Год. 2, бр. 1 
(1. ја ну ар 1955) с. 1
Цр те жи ма илу стро вао Мар ко Кр сма но вић.

1327.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // Про све та : Ка  лен дар. – (1955) с. 96. Ју  тро. – Бр. 13 
(1955) с. 20. Је дин ство. – Бр. 27 (7. Јул 1955). Гар дист. – Бр. 13 (1955) с. 4

1328.  ZEČ JE UHO (Ču je ze ka iz da lji ne / kad u šu mi vra bac ki ne) // Pro svje ta : Ka len dar. – 
(1955) s. 145

1329.  СВИ РАЈ НЕ ПРЕ СТАН ЦЕ // Омла ди на. – Год. 12, бр. 892 (1. ја ну ар 1955)

1330.  ВРАП ЦИ НО ВИ НА РИ // За дру  га. – Год. 11, бр. 513 (1. ја ну ар 1955)

1331.  ZA LJU BLJE NI KU KAC (Stvo ren od kri la i bron za nih pr ste na ka) // Vje snik. – God. 16, 
br. 3059 (1. si je čanj 1955). Ko lek tiv. – God. 9 (1. maj 1955)

1332.  КАД МЛА ДОСТ ПРО ХУ  ЈИ, ШТА ЧИ НИ ТЕ ПТИ ЦЕ? (Кад мла дост про ху  ји, 
шта чи ни те пти це, / шта чи ни те дро здо ви и ср на ди це?) // Са вре ме ник. – Год. 1, 
бр. 1 (ја ну ар 1955) с. 9

1333.  БО ЈЕ (Бо је, ви да ри бла ги и ме ле ми, / ја вас пре ви јам на зеб ње, на не спо ко је) // 
Са вре ме ник. – Год. 1, бр. 1 (ја ну ар 1955) с. 10

1334.  МЕ СЕ ЧИ НА НАД ВОЋ ЊА ЦИ МА (По крај ка за на у по ноћ је сен ску / ве тар ис-
пи ја пре пе че ни це кр ча ге) // Са вре ме ник. – Год. 1, бр. 1 (ја ну ар 1955) с. 11

1335.  У СЕ ЛУ МРА  ВА (Пра ти  ла сам мр тве вој ни ке) // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15028 
(13. ја ну ар 1955) По ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 119

1336.  ПЕ ЧУР КЕ // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15028 (13. ја ну ар 1955) По ли ти ка за де цу. 
Год. 17, бр. 119

1337.  ЛЕ КО ВИ ТИ ГРУ МЕН ЛЕ ДА // Ти тов пи о нер. – Год. 6, бр. 1 (1955) с. 4 и 6

1338.  КО ЊИ У РУД НИ КУ (Без сун ца и ме се ца) // Ти тов пи о нер. – Год. 6, бр. 1 (1955) 
с. 5. Глас пи о ни ра. – Год. 7, бр. 10 (1955) с. 7

1339.  ОБЛАК УМЕТ НИК (Је дан пут у бр ди ма) // Глас пи о ни ра. – Год. 7, бр. 1 (1955) с. 6
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1340.  ПУ ТЕ ВИ // По ља. – Год. 1, бр. 1 (1955) с. 4

1341.  СВРА  КА КРА ДЉИ ВИ ЦА // Го луб. – Год. 1, бр. 1 (1955) с. 2–3

1342.  Paj ko va gu gal ni ca / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Pi o nir. – Št. 1 (1955) s. 15

1343.  SE LJAN KI NA USPA VAN KA (Spa vaj, si ne, po sla ima na na) // Vi ro vi tič ki list. – God. 3, 
br. 64 (29. ja nu ar 1955)

1344.  A hangyak fa lu ja ban / For di tot ta K. T. // 7 nap. – X, No 5 (30. ja nu ar 1955)

1345.  ЉУ БАВ НИ ЦИ У ПУ  ЧИ НИ НО ЋИ (На кри лу сво је ста ре је дри ли це / ја бро дим 
и гле дам их на дну мо ра) // Жи вот. – Год. 4, књ. 6, св. 1/2 (1955) с. 34

1346.  ЈА САМ ЖИ ВОТ ВО ЛЕО КАО ЛА СТА // Жи вот. – Год. 4, књ. 6, св. 1/2 (1955) 
с. 35

1347.  ПО НОЋ (Бо лу  јем од про зрач них не са ни ца) // Жи вот. – Год. 4, књ. 6, св. 1/2 
(1955) с. 35

1348.  СТЕ НА ПОД МА  ХО ВИ НОМ (За пла ка ла од зи ме сте на си ва) // Бор ба. – Год. 20, 
бр. 28 (3. фе бру ар 1955)

1349.  КЋИ ВИ ЛИ НОГ КО ЊИ ЦА // Осло бо ђе ње. – Год. 13, бр. 2604 (9. фе бру ар 1955) 
За бав ник за дје цу. Год. 5, бр. 193

1350.  ТЕТ КИ НИ ПО МА  ГА ЧИ // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15058 (17. фе бру ар 1955) 
По ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 124

1351.  ЗА  ШТО ЈО ВО ТИ НЕ СПИШ? // Осло бо ђе ње. – Год. 13, бр. 2622 (2. март 1955) 
За бав ник за дје цу. Год. 5, бр. 196

1352.  ПУЖ НА ПО СЛУ (Ју  че на и ђох на чу до) // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15077 (10. март 
1955) По ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 127

1353.  МАЈ КА  МА (Ва пи ју мр тве мај ке из гро бо ва) // Глас ра да. – Год. 10, бр. 11 (10. март 
1955). Ју  тро. – Бр. 13 (1955) с. 216

1354.  Утрин ска пе сна / на ма ке дон ски пре пе ал Ва сил Ку  но ски // Но ва Ма ке до ни ја. – 
Год. 11, бр. 3213 (20. март 1955) За ба вен при  лог. Год. 3, бр. 12

1355.  МАЈ КА СВО ЈОЈ КЋЕ РИ : 27. мар та 1941 („Гле дај ка ко су по но сни љу ди, / гле-
дај што од ра до сти / чи не кад ки да ју лан це и сте ге“) // Пи о ни ри. – Год. 11, бр. 23 
(24. март 1955) с. 1

1356.  A fenyö es nyir fa bes zel get / For di tot ta K. T. // 7 nap. – X, No. 7 (27. mart 1955)

1357.  КУ ПА ЊЕ ОБЛА КА (За те кла сам јед ном сун це) // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15095 
(31. март 1955) По ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 130

1358.  ЦАР ИГРА ЧА  КА // Змај. – Год. 2, бр. 4 (1. април 1955) с. 2–3
Цр те жи ма илу стро вао Но ви ца Ђу  кић.

1359.  НЕ У СТРА  ШИ ВИ ЦВЕТ // Бор ба. – Год. 20, бр. 82 (7. април 1955)

1360.  ДО СИ ТЕ ЈЕ ВА ШЕТ ЊА // Зре ња нин. – Год. 4, бр. 128 (9. април 1955)

1361.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ (Про ми че ко ња ник на зе лен ку) // 
Пи о ни ри. – Год. 11, бр. 28 (28. април 1955) с. 7
Фраг мент из по е ме.
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1362.  У ГО СТИ  МА (По звао је мај / све бу  бе на чај) // Ве сти. – Год. 11, бр. 410/411 
(28. април 1955)

1363.  ЈУ ТАР ЊЕ ОБЛА ЧЕ ЊЕ ПТИ ЦА (У бу ко вом се про план ку обла че гр ли це си ве) // 
На пред. – Год. 9, бр. 358 (30. април 1955)

1364.  СЛУ ШАЈ ТЕ (Слу шај те по не кад у шу ми птич ји цвр кут) // Глас пи о ни ра. – Год. 7, 
бр. 4 (1955) с. 3

1365.  ГРА ЂЕ ЊЕ ГНЕ ЗДА (На ша гне зда ла ка / сва од от па да ка) // Здрав под мла дак. – 
Бр. 4 (1955) с. 5

1366.  ПР ВИ МАЈ (Пр ви мај! Пр ви мај! Пче ло, бр зо сад устај) // Зре ња нин. – Год. 4, 
бр. 133 (1. мај 1955)

1367.  ПРО ЛЕЋ НА ПЕ СМА (Осе ћам ве че рас) // Реч омла ди не. – Год. 1, бр. 5 (1. мај 1955)

1368.  МИШ ПА ТУ ЉАК (Ва здан сам гле да  ла гне зда) // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15124 
(5. мај 1955) По ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 135

1369.  ПТИ ЦЕ НА ЧЕ СМИ (Див но ли је из не на да / на и ћи на гор ску че сму) // Ти тов 
пи о нир. – Год. 6, бр. 5 (1955) с. 12

1370.  ДЕ ВОЈ КА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ // Зо ра. – Бр. 108 (1955) с. 3

1371.  НЕ ПО ЗНА ТА ПТИ ЦА (Је се нас у за бра ну) // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15154 
(9. јун 1955) По ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 140

1372.  ПОП ЦИ И ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА // Осло бо ђе ње. – Год. 13, бр. 2715 (22. јун 1955) За-
бав ник за дје цу. Год. 5, бр. 212

1373.  ZA LA ZAK SUN CA // Pro svje ta. – God. 13, br. 413 (1955) s. 16

1374.  Me se az ujevröl // Pi o ni ruj sag. – Ne ze ska lacz; 5 (1955)

1375.  КР ВА  ВА БАЈ КА // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15178 (7. јул 1955) По ли ти ка за де цу. 
Год. 17, бр. 13. Ју  тро. – Бр. 13 (1955) с. 22–23. Осло бо ђе ње. – Год. 13, бр. 2746 
(27. jул 1955) За бав ник за дје цу. Год. 5, бр. 271. Омла  дин ска ри  јеч. – Год. 12 
(27. jул 1955) с. 502–503

1376.  СР БИ ЈА СЕ БУ ДИ // Зре ња 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 af sa na / cev. Su krü Ra mo // Bir klik. – XII (15. jul 1955)

1379.  СТА  РА ШУ МА // Бор ба. – Год. 20 (28. јул 1955)

1380.  MO JA ZE MLJA PRO PA STI NE ĆE // Pi o nir. – God. 14, št. 7 (1955) s. 5
Ovaj na slov či ni pr vi stih u pe smi „Ve ru jem“.

1381.  April ski vers / For di tot ta Bog dan fi San dur // Pi o ni ruj sag. – No. 14 (1955) old. 4

1382.  Ба ба сее // Дру  гар че. – Бр. 7 (1955). Ти тов пи о нер. – (1955)

1383.  Slut nja / na slo ven ski pre ve del Loj ze Kra kar // Knji ga. – God. 3, št. 7/8 (1955)

1384.  МЕ СЕЦ У ШУ МИ // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 14208 (11. ав густ 1955) По ли ти ка 
за де цу. Год. 17, бр. 149
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1385.  ШУМ СКА ДО МА ЋИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15214 (18. Ав густ 1955) По-
ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 150

1386.  БАЈ КА О СУН ЦУ И ТЕТ КИ // Змај. – Год. 2, бр. 8/9 (1. сеп тем бар 1955) с. 8–9
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

1387.  УОБРА  ЖЕ НИ ПРИ РОД ЊАК // Но ви лист. – Год. 8, бр. 212 (9. сеп тем бар 1955)

1388.  ПО ВРА ТАК С ЛЕ ТО ВА  ЊА // Зре ња нин. – Год. 4, бр. 153 (10. сеп тем бар 1955)

1389.  КУ ПИ НЕ (Са ста ле се крај по то ка / ку пи ни це цр на ока) // Осло бо ђе ње. – Год. 13, 
бр. 2794 (21. сеп тем бар 1955) За бав ник за дје цу. Год. 5, бр. 224

1390.  ПТИ ЦЕ НА ТР ГУ // Но ви лист. – Год. 8, бр. 225 (23. сеп тем бар 1955)

1391.  БЕ ЛА ВРА  НА // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15250 (29. сеп тем бар 1955) По ли ти ка 
за де цу. Год. 17, бр. 156

1392.  ДВА ВЕ ТРА // Здрав под мла дак. – Бр. 9/10 (1955) с. 12

1393.  Kar des olum he pi niz // Se vinc. – No. 9/10 (1955) f. 1–2

1394.  Uv ku da büvür co cu lar // Se vinc. – No. 9/10 (1955) f. 1–2

1395.  ЧО БА  НИ ЦА (Би  ла та ко јед ном чо ба ни ца) // По ле та рац. – Бр. 2 (ок то бар 1955) 
омот 2
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

1396.  ЖМУ РЕ (Игра ју се жму ре мо ре и пла ни на) // Пи о ни ри. – Год. 12, бр. 6 (20. ок то-
бар 1955) с. 6

1397.  СТАР КЕ УЖАР КЕ (Стар ке ужар ке се де па ви ти по ва здан су  чу врв це и ни ти) // 
По ли ти  ка. – Год. 52, бр. 15274 (27. ок то бар 1955) По ли ти  ка за де цу. Год. 17, 
бр. 160

1398.  АПРИЛ СКА ПЕ СМА (Де вој чи це, ја сам ра сла где ра сту зе бе и чвор ци) // Глас 
пи о ни ра. – Год. 7, бр. 10 (1955) с. 6

1399.  БУМ БАР ГО ТО ВАН (По шао бум бар на из лет) // Глас пи о ни ра. – Год. 7, бр. 10 
(1955) с. 6

1400.  СТРИ ЗИ БУ БЕ (Кро ја чи це стри зи бу бе / има ју де це и не бро је) // Глас пи о ни ра. – 
Год. 7, бр. 10 (1955) с. 6

1401.  СУ СРЕТ СА ЛИ СИ ЦОМ (Ишла сам но гу пред но гу) // Глас пи о ни ра. – Год. 7, 
бр. 10 (1955) с. 7

1402.  ЧВО РАК // Ти тов пи о нир. – Год. 6, бр. 10 (1955) с. 7

1403.  ЛОП ТА  ЊЕ // Бор ба. – Год. 20, бр. 262 (3. но вем бар 1955)

1404.  ПО РА СТАН КУ // Омла ди на. – Бр. 937 (9. но вем бар 1955) с. 6

1405.  BOJ ZI ME I JU GA // Vje snik. – God. 16, br. 3327 (12. stu de ni 1955)

1406.  ZE VA LI CA // Oslo bo đe nje. – God. 13, br. 2842 (16. no vem bar 1955) Za bav nik za 
dje cu. God. 5, br. 232

1407.  РЕ КИ НИ РО ЂА ЦИ (Ја знам јед ну ма му) // По ли ти ка. – Год. 52, бр. 15292 (17. но-
вем бар 1955) По ли ти ка за де цу. Год. 17, бр. 163
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1408.  ИЗ СМР ТИ ЗА СЛО БО ДУ (Из смр ти за сло бо ду / сло бо да увек ни че) // Пи о-
ни ри. – Год. 12, бр. 11 (24. но вем бар 1955) с. 1

1409.  БР ДА ОКО АВА  ЛЕ (Те ко се над ко ји ма сад се не бо пла сти) // На род на ар ми ја. – 
Год. 11, бр. 856 (28. но вем бар 1955)

1410.  KR VA VA BAJ KA / na slo ven ski pre pe snil Loj ze Kra kar // Ljud ska pra vi ca. – God. 21, 
št. 279 (28–29. no vem bar 1955)

1411.  Za gre bi to vasz // Magyar Szo. – XI II, No. 327 (29–30. no vem ber i 1. de cem ber 1955)

1412.  ГО ВОР ЖЕ ЛЕ ЗА (Ево ме усред же ле зне звон ке ба ште) // По ли ти ка. – Год. 52, 
бр. 15303 (29–30. но вем бар и 1. де цем бар 1955)

1413.  НА СТРА  ЖИ  ЛО ВО ИДЕМ (На Стра жи ло во идем још за сен ке) // Ле то пис Ма-
ти це срп ске. – Год. 131, књ. 376, св. 6 (де цем бар 1955) с. 560

1414.  УРЕ ЗА  НА СЛИ КА (Пи шем вам да нас са Ава  ле) // По ле та рац. – Бр. 4 (де цем-
бар 1955) с. 7
Цр те жом илу стро вао Вла ди мир Сто ја но вић.

1415.  ИГРАН КА (До би  ла сам / ју  че по зив / на бу  ко вом ли сту тан ку: / Зо ве те се на 
игран ку) // Бор ба. – Год. 20, бр. 291 (8. де цем бар 1955)

1416.  ОЖИ ВЕ ЛА СЛИ КА // Змај. – Год. 2, бр. 12 (1955) с. 2–3
Цр те жом илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

1417.  ЈЕ ЛА ПОД СНЕ ГОМ (Чи ме бих вас ле пим мо гла / об да ри ти за го ди ну Но ву) // 
Пи о ни ри. – Год. 12, бр. 16 (29. де цем бар 1955) с. 6

1418.  Nad zvez kom umr le ga učen ca / na slo ven ski pre pe snil Loj ze Kra kar // Mla di na. – 
God. 12 (1955)

1419.  Ал  ма нах „По е зи ја – про за“ / Са вез књи жев ни ка Ју  го сла ви је. – Са ра је во : Свје-
тлост; На род на про свје та, 1955. – 429 стр.
У са др жа ју пе сма Де сан ке Мак си мо вић: Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти-
це?, с. 219.

1420.  ШУ МА У ИЗРА  Е ЛУ (Де вој чи ца се по ме се чи ни пре ну / да  ле ко у Изра е лу) // Је-
вреј ски ал  ма нах. – (1955–1956) с. 292–293

1421.  Trav ni ški zvon ček / na slo ven ski pre ve del Ivan Mi nat ti; ilu stri ra la Do ra Ple ste njak // 
Pi o nir. – Št. 9 (1955–1956) s. 266

1956.
1422.  ЧО БА  НИН ПЧЕ ЛА. – Бе о град : Деч ја књи га, 1956. – 64 стр.

Књи гу цр те жи ма илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.
Са др жај: Чо ба нин пче ла; Ме се чев ро ђен дан; Ки ја ви ца у зве ри ња ку; Шко ла че-
зне за уче ни ци ма; Хра бра де вој чи ца; Го ди на Но ва – бо ља сло ва; Жму  ра; Бај ка о 
Сун цу и тет ки; Уобра же ни при род њак; До чек пла ни на ра; Пад са сте не.

1423.  КО ЈЕ ВЕ ЋИ?. – Са ра је во; За греб; Бе о град : Џеп на књи га, 1956. – 22 стр. – (Би-
бли о те ка „Ро да“. I; 2)
Књи гу цр те жи ма илу стро вао Ху сни ја Ба  лић.
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1424.  Ve tro va uspa van ka / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti ; li kov no ilust. Ma ri ja Vo gel nik. – 
Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1956. – 64 str. – (Ci ci ba no va knji žni ca)
Са др жај: Te ve se le pe smi ce ču li smo od ba bi ce: Ko lo; Strah, Ba ha va rač ka; Do mi šlja-
vi pu ran; De tel; Bre zi ca; Ka ko hra stek ra ste; Zaj čje uho; Me gle; V pri ča ko va nju zi me; 
O čem pi ska ogenj; Bo rov ni ce; De kli ca in ja go de; Je sti je tre ba. – Bim bam, bim bam, je 
že dan, je že dan: Trav ni ški zvon ček; Ba bi či na po moč ni ca; Pu ri na ob lju ba; Mra vlje zi-
da jo; Go spo di nja li si ca; Jur ček-bu ček; Te lič ki in pa sti ri ca; Kuž ko va ve čer ja; Če be lja 
ju tra nji ca; Je sen ska pe sen če bel; Je sen v go zdu; Ve se li po ma ga či. – Psi ček, ma ček, mi šek, 
ra ček, zaj ček, pti ček, pe te lin ček, de te, vra na, sta ra ma ma, volk, ko zli ček, ded, vo li ček: 
Pun čke ra ču na jo; Knji ga s sli ka mi; Ku štrav ček; Ko zli ček in volk; Hva li sa vi zajč ki; Me-
dve dek in pu te; Pe te lin ček vo đa ko la; Raz go vor na pa ši; Pre pe li ca in pa stir ček; Paj ko va 
gu ga li ca; Pe jek kri ža vec; Za jec in pti ca; Že lod ko va pro šnja; Ve tro va uspa van ka; Sta ri nar ji.

1425.  Кр ва ва бај ка : Кан та та за ве ли ки ме шо ви ти хор / Ра до слав Ан ђел  ко вић. – Бе о-
град : На уч на књи га, 1956. – 22 стр.
Му зич ки ко мад на ре чи пе сме Де сан ке Мак си мо вић.

1426.  ПРЕ ПЕ ЛИ ЦА И ПА СТИР (Пре пе ли цу па стир / пи то јед ног да на) // На род ни 
ка  лен дар „Про свје та“. – (1956) с. 156

1427.  НАД КЊИ ГОМ БАЈ КИ (Де ча че, при зна јем ти, ни за ме не не ма / у све ту ства ри 
ни мр тве ни не ме) // Зре ња нин. – Год. 5, бр. 170 (1. ја ну ар 1956)

1428.  PO VR A TAK U ZA VI ČAJ (Do bro ve če šum ski pu to vi glu vi) // Vje snik. – God. 17, 
br. 3369 (1. si je čanj 1956) Kul tu ra; 13

1429.  LJU BAV NA PRE PIR KA (Ho ću u are nu da na po bed ni ka) // Oslo bo đe nje. – God. 13, 
br. 2880 (1–3. ja nu ar 1956)

1430.  ЛИ ЈИ НА ЈЕЛ КА (Пра ви ли ја јел  ку / сред го ре ви со ке / и по зи ва ко ке) // По ли-
ти ка. – Год. 53, бр. 15332 (5. ја ну ар 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 18, бр. 169

1431.  ГО РО СЕ ЧА // Бор ба. – Год. 21 (5. ја ну ар 1956) с. 8

1432.  KU MO VA SLA MA U DIM NJA KU (Kli ču dim nja ci fa brič ki kao re gru ti) // Vje snik. – 
God. 17, br. 3385 (20. si je čanj 1956) Kul tu ra; 19

1433.  ЗЕ ВА  ЛИ ЦА // Је дин ство. – Год. 12, бр. 4 (23. ја ну ар 1956) За бав ник за де цу. 
Год. 1, бр. 2

1434.  ЗИ МА // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15350 (26. ја ну ар 1956) По ли ти ка за де цу. 
Год. 18, бр. 172

1435.  ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА У ЗЕ НИЧ КОЈ ЖЕ ЛЕ ЗА  РИ : (Бај ка о ко ва чу; Же ле зно 
сун це; Сви ле не бу бе; Обла ци ро ђе ни у дим ња ку; Па као) // Књи жев ност. – Год. 11, 
књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 17–20

1436.  БАЈ КА О КО ВА ЧУ (Где си ра до сна ју  тар ња кли ко ма  ља) : За ро бље ник сно ва у 
Зе нич кој же ле за ри // Књи жев ност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 17

1437.  ЖЕ ЛЕ ЗНО СУН ЦЕ (Да  ле ко уга сло сун це на уран ку) : За ро бље ник сно ва у Зе-
нич кој же ле за ри // Књи жев ност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 18

1438.  СВИ  ЛЕ НЕ БУ  БЕ (Ту крај че лич них че кр ка и мо то ви  ла) : За ро бље ник сно ва у 
Зе нич кој же ле за ри // Књи жев ност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 18–19

1439.  ОБЛА  ЦИ РО ЂЕ НИ У ДИМ ЊА  КУ : За ро бље ник сно ва у Зе нич кој же ле за ри // 
Књи жев ност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 19
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1440.  ПА КАО (Пла ме ни би блиј ски је зи ци ме во де) : За ро бље ник сно ва у Зе нич кој 
же ле за ри // Књи жев ност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 20

1441.  ШЕСТ ПЕ СА  МА : (Пр ви снег; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; Шта је те би, не бо; 
Пра зно ју тро; У про лећ ном пре де лу; Без успо ме на) // Са вре ме ник. – Год. 2, бр. 1 
(ја ну ар 1956) с. 34–36

1442.  ПР ВИ СНЕГ (Бо ље би би  ло у то ме про стран ству) // Са вре ме ник. – Год. 2, бр. 1 
(ја ну ар 1956) с. 34
Над на слов: Шест пе са ма.

1443.  ЛЕД ТВО ЈЕ СР ЦЕ НА  ГЛО ОБ У ЗИ МА (На се вер ном по лу тво га ср ца сто ји сле-
ђе но / де сет пе ва ча дро здо ва, мо јих гла сни ка) // Са вре ме ник. – Год. 2, бр. 1 (ја-
ну ар 1956) с. 34–35
Над на слов: Шест пе са ма.

1444.  ШТА ЈЕ ТЕ БИ, НЕ БО? (Шта је те би, не бо, што ме опо ми њеш / на дав не ја гор-
че ви не) // Са вре ме ник. – Год. 2, бр. 1 (ја ну ар 1956) с. 35
Над на слов: Шест пе са ма.

1445.  ПРА ЗНО ЈУ ТРО (Има  ла сам сто и јед но кри  ло) // Са вре ме ник. – Год. 2, бр. 1 
(ја ну ар 1956) с. 35
Над на слов: Шест пе са ма.

1446.  У ПРО ЛЕЋ НОМ ПРЕ ДЕ ЛУ (Чи ни ми се слам не смо цев ке / са по жње ве них 
њи ва) // Са вре ме ник. – Год. 2, бр. 1 (ја ну ар 1956) с. 35–36
Над на слов: Шест пе са ма.

1447.  БЕЗ УСПО МЕ НА (Оти ћи ће мо одав де без успо ме на / на дрх та ви це тра ва бла-
ге) // Са вре ме ник. – Год. 2, бр. 1 (ја ну ар 1956) с. 36
Над на слов: Шест пе са ма.

1448.  Di ak – te le fon // Me ze ska lacs. – II, No. 1 (1956) old. 12–13

1449.  ЧЕ СТИТ КА ПО ГО ЛУ  БУ // Глас пи о ни ра. – Год. 8, бр. 1 (1956) с. 5

1450.  МА  ЛИ ЛО ПОВ У ШКО ЛИ // Змај. – Год. 3, бр. 2 (1. фе бру ар 1956) с. 3–4
Цр те жом илу стро вао Са ва Ни ко лић.

1451.  Бри ја но стри же но / Адам Миц ки је вић ; пе сму с ру ског прев. Де сан ка Мак си-
мо вић // Змај. – Год. 3, бр. 2 (1. фе бру ар 1956) с. 16–17

1452.  ВЕ СЕ ЛА ГРУ ДВА СНЕ ГА // Бор ба. – Год. 21, бр. 28 (2. фе бру ар 1956) с. 8

1453.  ШУ МА ПОД СНЕ ГОМ (У шу  му сам сти гла не ку / пу  ну тан ких не ве ста) // По-
ле та рац. – Бр. 6 (фе бру ар 1956) с. 10
Цр те жом илу стро вао Сло бо дан Га ври  ло вић.

1454.  Ма  ли от кра дец в учи  ли ште // Ти тов пи о нер. – Бр. 2 (1956) с. 8–9

1455.  УСТА  НАК ЗЕ ЧЕ ВА // Здрав под мла дак. – Бр. 2 (1956) с. 4–5

1456.  Во ста ние на за ја ци те // Здрав под мла дак. – Бр. 2 (1956) с. 4–5

1457.  СЕ НО (Ру ке су ми као да сам пре вр та ла су во би ље) // Ју тро. – Год. 3, бр. 2 (1956) 
с. 35

1458.  ВЕ ТРО ВА УСПА  ВАН КА (Бу  ји-па ји / шу  ми це / те бе ве тар љу ља) // Ве се ла све-
ска. – Год. 4, бр. 3 (1956) с. 5



155

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971.   ________

1459.  STI JE NA POD MA HO VI NOM (Za pla ka la od zi me ste na si va) // Glas Is tre. – God. 13, 
br. 8 (2. ožu jak 1956)

1460.  КА  МЕ НА ПЕ ЋИ НА (За ви рим јед ном у пе ћи ну ка ме ну) // По ли ти ка. – Год. 53, 
бр. 15398 (22. март 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 18, бр. 180

1461.  СЕ РЕ НА ДА (Оста ћу под тво јим про зо ром / иза спу ште них за ве са) // Глас омла-
ди не (Ниш). – Год. 4, бр. 3 (22. март 1956) с. 6

1462.  ОБИЧ НА НОЋ (Но ћас су ве тро ви мр си ли ко се бре за) // Глас омла ди не. – Год. 4, 
бр. 3 (22. март 1956) с. 6

1463.  ПИ ТА ЊЕ (Да ли сам ту жан због да на ко ји су про шли) // Глас омла ди не. – Год. 4, 
бр. 3 (22. март 1956) с. 6

1464.  ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ: (Из по е ме) (А кад и по след њи пе ча ти мо дри иш че зо ше 
са ње не мр ке пу  ти) // Глас омла ди не. – Год. 4, бр. 3 (22. март 1956) с. 6

1465.  О сво јим но вим књи га ма го во ри Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 12, 
бр. 27 (29. март 1956) с. 1 и 3

1466.  ПИ СМО ИЗ ТАМ НИ ЦЕ : (Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“) // Про свет на же на. – 
Год. 12, бр. 3 (1956) с. 13. Про свје та. – Год. 14 (1956) с. 7

1467.  Žal mi je člo ve ka / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Ob zor nik. – Št. 3 (1956) s. 224

1468.  ПРО ЛЕЋ НА ПРИ ПРЕ МА (Лу та ју ћи с про ле ћа шу мом / слу ша ла сам уз ви ке че-
сто) // По ле та рац. – Бр. 7 (март 1956) с. 7
Цр те жом илу стро вао Сло бо дан Га ври  ло вић.

1469.  РАЗ ГО ВОР СА ПСОМ ЧУ  ВА  РОМ (И ја стре пим са ста рим псом чу  ва ром / кад 
та ма над шу  мом ста не да се скла па) // Ти тов пи о нир. – Год. 7, бр. 3 (1956) с. 11

1470.  Ve res re ge // Pi o ni ruj sag. – X, No. 3 (1956) old 4. Magyar Szo. – XI II (4. jul 1956)

1471.  ЧО БА НИ ЦА // Је дин ство. – Год. 12 (2. април 1956) За бав ник за де цу. Год. 1, бр. 7

1472.  МРАВ, БО ГО МОЉ КА И ЈА // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15418 (12. април 1956) 
По ли ти ка за де цу. Год. 18, бр. 183

1473.  ПЕТ ДРУ  ГА  РА // За дру  га. – Год. 12 (12. април 1956)

1474.  Би сер / То не Се ли шкар ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни-
ри. – Год. 12, бр. 30 (19. април 1956) с. 6

1475.  ДЕ ЦА // Омла ди на. – Год. 12 (25. април 1956) с. 961–962

1476.  Ko me sar fi jo ka / Ja nez Gra di šnik ; sa slo ve nač kog prev. De san ka Mak si mo vić // Pi o-
ni ri. – God. 12, br. 31 (26. april 1956) s. 4

1477.  ПОП ЦИ ХЛЕ БА  РИ // Пи о ни ри. – Год. 12, бр. 31 (16. април 1956) с. 8–9

1478.  СУН ЦЕ // Зре ња нин. – Год. 5 (28. април 1956) с. 187

1479.  ОТВО РЕ НИ ПРО ЗОР : Од  ло мак // Здра вље. – Год. 8 (1956) бр. 4, с. 17–19; бр. 5, 
с. 14–15

1480.  Bal ka na si / Per ket hei Mark Kra sni qi // Za ni i Ri nis. – IV, No. 4 (1956) f. 5

1481.  Се ни чи на жа  ло пој ка / Фран Лев стик ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо-
вић; ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић // Змај. – Год. 3, бр. 5 (1. мај 1956) с. 26
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1482.  ЈУ ТАР ЊА ПЕ СМА ПЧЕ ЛА (Ва  ља ме да ску  пи ти / ва  ља ку ћу ку ћи ти / опет из 
по чет ка) // Је дин ство. – Год. 12 (1. мај 1956) Је дин ство за де цу. Год. 1, бр. 9. Ти-
тов пи о нир. – Год. 7, бр. 4 (1956) с. 3

1483.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ // Мла ди Кра ји шник. – Год. 3, бр. 34 
(24. мај 1956)

1484.  Li va da v go ri // Pi o nir ski 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.  ВЕ ТАР – РВАЧ (Пут ме на не се ла не кроз шу му и кроз тра ву) // По ли ти ка. – Год. 53, 
бр. 15472 (7. јун 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 18, бр. 190

1487.  Sput ni ca / na rus skij pe rev. Na de žda Pa vlo vić // Li te ra turn na ja ga ze ta. – No. 72 (3573) 
(19. jun 1956) s. 2

1488.  ПРА ВЕД НА БА КА (Кад је дво је око сто ла / де ли ба ка све на по ла) // По ли ти ка. – 
Год. 53, бр. 15493 (28. јун 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 18, бр. 193

1489.  СПО МЕН НА УСТА  НАК (Ср би ја је ве ли ка тај на) // Зре ња нин. – Год. 5, бр. 197 
(30. јун 1956)

1490.  КР ВА ВА БАЈ КА // Зре ња нин. – Год. 5, бр. 197 (30. јун 1956). Пли твич ки фе сти вал 
по е зи је. – Год. 2, бр. 7/8 (1956); ла ти ни цом. Пр ви ре пу блич ки слет пар ти за на 
Ср би је у Кра гу  јев цу : збор ник. – Бе о град : НИП Пар ти зан, 1956

1491.  Je ux de l’ap pren ti ani ma li er / Ri be i ro Co u to (L’edi tien de Pi er re Seg hers, Pa ris, 1955) // 
Le to pis Ma ti ce srp ske. – God. 132, knj. 377, sv. 6 (jun 1956) s. 608–610
Štam pa no u ru bri ci: Pro či ta no.

1492.  Že lod ko va pro šnja / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Kni ga. – IV, št. 6/7 (1956)

1493.  ДЕ ВОЈ КЕ ВОЈ НИ ЦИ // Ве сти. – Год. 12, бр. 471 (8. јул 1956)

1494.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // Три би на. – Год. 3 (8. јул 1956). Све-
тлост. – Год. 22, бр. 41 (21. ок то бар 1956)

1495.  СР БИ ЈА СЕ БУ ДИ (Ноћ се хва та) // Ју тро. – Год. 3, бр. 7 (1956) с. 4. Ју го сла ви ја. – 
Бр. 12 (1956) с. 87

1496.  Hleb me sjat / pe re vod B. Sluc ko go // Ino stran na ja li te ra tu ra. – No. 7 (1956) s. 166

1497.  ЉУ ТИЋ (Ја сам све ти о ник за оне што пут не мо гу да на ђу) // По ли ти ка. – Год. 53, 
бр. 15527 (2. ав густ 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 18, бр. 197

1498.  ГР ЛИ ЧИ НА ТУ ЖБА  ЛИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15534 (9. ав густ 1956) 
По ли ти ка за де цу. Год. 18, бр. 198

1499.  БАЈ КА О УСТА НИЧ КОЈ ПУ ШЦИ (Це ла пла ни на ста де да ку ца) // Зо ра. – Бр. 126 
(1956) с. 1

1500.  КА КО СФА КАМ ПО Е ЗИ ЈА ТА // Хо ри зонт. – Год. 1, Но. 14 (2. сеп тем бар 1956) с. 1

1501.  Про лет а јас ве нем // Хо ри зонт. – Год. 1, но. 14 (2. сеп тем бар 1956)

1502.  МА  ЦА ПРЕ ЉА (Јед ног ју  тра ма ца Пре ља вр ло ра но је уста  ла) // По ле та рац. – 
Бр. 1 (сеп тем бар 1956) с. 1
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.
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1503.  U go sti ma (Po zvao je maj / sve bu be na čaj) // Ve se la sve ska. – God. 4, br. 9 (1956) s. 6
Cr te ži ma ilu stro vao Ha mid Lu ko vac.

1504.  MAJ KA MA (Va pi ju mr tve maj ke iz gro bo va) // Pro svje ta. – God. 14, br. 425 (1956) s. 1

1505.  Trav ni ški zvon ček / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Pi o nir. – Št. 9 (1956) s. 266

1506.  Opo min / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Be se da. – God. 5, br. 9/10 (1956) 
s. 468–469

1507.  ТРИ СТР ШЉЕ НА // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15597 (11. ок то бар 1956) По ли ти-
ка за де цу. Год. 18, бр. 207

1508.  ЛО ПОВ И МЕ СЕЦ // Бор ба. – Год. 21, бр. 273 (14. ок то бар 1956)

1509.  ВЕ ЧЕР ЊА ПЕ СМА (Ево по ла ко и мра ка) // По ле та рац. – Бр. 2 (ок то бар 1956) 
омот 2
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

1510.  ПТИ ЧИ ЈИ ША ТО РИ // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15625 (8. но вем бар 1956) По-
ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 211

1511.  МО ЈА БА  БА // Бор ба. – Год. 21, бр. 301 (11. но вем бар 1956)

1512.  У ДО ЊЕМ ДВО РИ ШТУ (У дво ри шту пу ном ко ка / гу ска / вик ну ба ка) // По ле-
та рац. – Бр. 3 (но вем бар 1956) омот 2
Ли ков но илу стро вао Вла ди мир Тр бо је вић.

1513.  СВАД БЕ НИ ДА  РО ВИ // Змај. – Год. 3, бр. 11 (но вем бар 1956) с. 13–15
Цр теж из ра дио Здрав ко Се ку лић.

1514.  МО ЦАР ТОВ РЕ КВИ ЈЕМ // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 11, бр. 3737 (29–30. но-
вем бар и 1. де цем бар 1956)

1515.  ДЕ ЦЕМ БАР СКА ПРИ ЧА (Јед ном не ки де чак, при ча  ли ми Ески ми) // Змај. – 
Год. 3, бр. 12 (де цем бар 1956) с. 3
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

1516.  Пољ ска по е зи ја : (пе сни ци Алек сан дeр Фре дро, Ма ри ја Ко ноп њиц ка, Јан Бше-
хва, Ева Шел бург За рем би на, Ју ли јан Ту  вим) / с пољ ског пре ве ле Ма ри ја Пје-
тру  шињ ска и Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 13 (6. де цем бар 
1956) с. 6–7

1517.  Па вле и Са вле / Алек сан дeр Фре дро ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан ка 
Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 13 (6. де цем бар 1956) с. 6
Над на слов: Пољ ска по е зи ја.

1518.  Су срет са штр ком / Ма ри ја Ко ноп њиц ка ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де-
сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 13 (6. де цем бар 1956) с. 6
Над на слов: Пољ ска по е зи ја.

1519.  Жа ба / Јан Бше хва ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан ка Мак си мо вић // 
Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 13 (6. де цем бар 1956) с. 7
Над на слов: Пољ ска по е зи ја.

1520.  Бу ба ма ра / Ева Шел бург-За рем би на ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан ка 
Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 13 (6. де цем бар 1956) с. 7
Над на слов: Пољ ска по е зи ја.
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1521.  На о ча ри / Ју ли јан Ту  вим ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан ка Мак си мо-
вић // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 13 (6. де цем бар 1956) с. 7
Над на слов: Пољ ска по е зи ја.

1522.  ЛА ЂА // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15658 (13. де цем бар 1956) По ли ти ка за де цу. 
Год. 19, бр. 215

1523.  ОПУ СТЕ ЛЕ КУ ЋЕ (Има у зе мљи на шој / украј сва ког пу  та / ку ћа за тво ре них 
вра та) // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 14 (13. де цем бар 1956) с. 6

1524.  Пе сме и при че пољ ских пи са ца / Јан Бше хва, Ма ри ја Ко ноп њиц ка, Алек сан дeр 
Фре дро, Ха  ли на Ко шут ска, Ана Швир шћин ска, Лу  ци на Кше ме њец ка ; пре ве ле 
Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 
(20. де цем бар 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 216

1525.  Пи сац при ча / Јан Бше хва ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру шињ ска и Де сан ка Мак си мо-
вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 19, 
бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1526.  Го спо дин До ре ми / Јан Бше хва ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан ка Мак-
си мо вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) По ли ти ка за де цу. 
Год. 19, бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1527.  Пи та ли ца / Јан Бше хва ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру шињ ска и Де сан ка Мак си мо вић // 
По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1528.  Ве тар / Ма ри ја Ко ноп њиц ка ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру шињ ска и Де сан ка Мак си-
мо вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) По ли ти ка за де цу. 
Год. 19, бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1529.  Ма гар цу у ја сле до не се но / Алек сан дeр Фре дро ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ-
ска и Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) 
По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1530.  Ма те у  шо во дрв це / Ха  ли на Ко шут са ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан-
ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) По ли ти ка 
за де цу. Год. 19, бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1531.  Аде ла се спре ма за свад бу / Ана Швир шћин ска ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру шињ ска 
и Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) По-
ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1532.  О бу  кви ном оча ја њу / Лу  ци на Кше ме њец ка ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и 
Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. де цем бар 1956) По-
ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 216
Над на слов: Пе сме и при че пољ ских пи са ца.

1533.  SMU ČA RI // Du ga Re sa. – (22. pro si nac 1956) s. 104. Glas Za dra. – God. 7 (29. pro-
si nac 1956) s. 288. – Je din stvo (Si sak). – God. 4 (29. pro si nac 1956) s. 180. Pan če vac. – 
God. 5 (30. de cem bar 1956) s. 211
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1534.  PRI PRE MA ZA ZI MU (Idi, či ka Mra zu, smr zni šum sku sta zu) // Dje ca za dje cu. – 
God. 3, br. 24 (1956) s. 9

1535.  ЗА  ЛА ЗАК // Мла дост. – Год. 1, бр. 12 (26. де цем бар 1956) с. 8

1536.  ЧИ ЈЕ ЈЕ НАЈ БО ЉЕ? // Пан че вац. – Год. 5, бр. 211 (30. де цем бар 1956)

1537.  ДРУ ГА РИ ЦЕ (Имам дру га ри цу јед ну / њој је осам го ди на) // Пи о ни ри. – Год. 13, 
бр. 16 (27. де цем бар 1956) с. 6

1538.  Al ma nah „Pro za – po e zi ja“ / Sa vez knji žev ni ka Ju go sla vi je. – Za greb : „Na pri jed“, 
1956. – 330 str.
U sa dr ža ju pe sma De san ke Mak si mo vić: Led tvo je sr ce na glo ob u zi ma.

1539.  Срп ски пе сни ци из ме ђу два ра та : (Ан то ло ги ја) / са ста вио Бо ри слав Ми  ха и  ло-
вић. – Бе о град : Но лит, 1956
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Пе сни ко ва ту  га, с. 162–163; По ко ше на ли ва да, 
163–164; Зми ја, с. 165; Сре бр не пле са чи це, с. 166; Мрак, с. 167; Про лећ на пе сма, 
с. 168; Пред о се ћа ње, с. 169; Опо ме на, с. 170–171; Се ља ко ва смрт, с. 172–173.

1540.  Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / са ста вио Зо ран Ми шић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп-
ска, 1956
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: На бу  ри, с. 277–278; Спо мен на уста-
нак, с. 279–280; Не бој се, с. 281.

1541.  Zbor nik re ci ta ci ja / ure dio Gri gor Vi tez. – Za greb : Škol ska knji ga, 1956
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: Pi smo kće ri iz tam ni ce, s. 135–136; Če stit ka 
za No vu go di nu, s. 192; Spo men na usta nak, s. 132–133; Kr va va baj ka, s. 133–135.

1957.
1542.  БАЈ КА О КРАТ КО ВЕЧ НОЈ. – Са ра је во : Свје тлост, 1957. – 78 стр. – (Би бли о те-

ка „Бам би“)
Пред го вор аутор ке: Дра ги мла ди чи та о ци. – Илу стра ци је Не де Ни ко лић, уче ни-
це тре ћег раз ре да о. шк. – На слов ну стра ну ра дио Ха мид Лу ко вац. – За ову књи гу 
Де сан ка Мак си мо вић је, 1958. г., при ми ла на гра ду од пред у зе ћа „Свје тлост“.
Са др жај: Пи шче ва мо ли тва на За рав ни; Омла ди ни ис под три да на за бра ње но; Ра-
чун џи ја; По бе ђе ни ве тар Ухо да; Поп ци хле ба ри; Свад бе ни да ро ви; Ду гин мост; 
Крат ко веч ни но шко ло ва ње; Крат ко веч ни но стра шно от кри ће; Гла сни ков по ла-
зак; Гла сни ков су срет са Во де ним Цве том; Свад ба; Зи ма на ви ру Во де ног Цве та.

1543.  Уста ни ци : ме ло дра ма за ре ци та то ра и ме шо ви ти хор / Ра до слав Ан ђел  ко вић. – 
Бе о град : из да ње ауто ра, 1957. – 7 стр.
Дра ма ти зо ва на пе сма Де сан ке Мак си мо вић „Уста ни ци : (Спо мен на се чу кне-
зо ва у Ва  ље ву)“.

1544.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ // На род на за дру  га. – Год. 12, бр. 1 (1. ја ну ар 
1957) На род на за дру  га за де цу. Год. 2, бр. 1

1545.  SMU ČA RI // Bo ro vo. – Br. 1 (1. si je čanj 1957). Der vent ski list. – God. 5, br. 102 (1. si-
je čanj 1957). Naš list. – God. 5, br. 100 (1. ja nu ar 1957). Mo slo vač ki list. – God. 2, br. 21 
(1. si je čanj 1957). Ši ben ski list. – God. 6, br. 224/225 (1. si je čanj 1957). Na ša ri ječ. – 
God. 2, br. 28 (9. si je čanj 1957)

1546.  ВИ О ЛИ НЕ ЧАЈ КОВ СКОГ (От ку да тај глас про зе бла у не бу ждра  ла) // По ли-
ти ка. – Год. 54, бр. 15677 (1–3. ја ну ар 1957)
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1547.  МЕ ДО ГОР ШТАК // Ве че рен ре пор тер. – Год. 3, бр. 79 (5. ја ну ар 1957)

1548.  Успа ван ка за мо је мр тво де те / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак-
си мо вић // Књи жев не но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1549.  Про лећ но са би ра ње / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1550.  Су пру жан ски жи вот / Де низ Жа ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1551.  Игра / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев не но-
ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1552.  Ди ја  лог / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев не 
но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1553.  За из да ва ње / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1554.  Пу  то ва ње / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев-
не но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1555.  За нос / Де низ Жа ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев не но-
ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1556.  Слат ка во да / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1557.  За бо рав / Де низ Жа  ле ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев не 
но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1558.  Жа  ло сно ју  тро / Де низ Жа  ле (De ni se Jal la is) ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак-
си мо вић // Књи жев не но ви не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5

1559.  САН У МО ШЋЕ НИЧ КОЈ ДРА  ГИ (Ку ћи  ца крај мо ра ма  ла) // По ли ти  ка. – 
Год. 54, бр. 15684 (10. ја ну ар 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 218

1560.  СЕ ЋА  ЊЕ ЗА ЗА  ВИ ЧАЈ (Сва ка сто па зе мље та мо је ме ни зна на) // По ли ти ка. – 
Год. 54, бр. 15705 (31. ја ну ар 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 221

1561.  Из пољ ске ли ри ке / (пе сни ци) Вла ди слав Бро њев ски, Ле о полд Штаф, Вик тор Во-
ро шил ски, Ју ли јан Ту вим, Ан то ни Сло њим ски, Кон стан ти Ил де фонс Гал чин ски ; 
пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 80–88

1562.  Ано ним / Вла ди слав Бро њев ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 80

1563.  О пи са њу пе сме / Вла ди слав Бро њев ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак-
си мо вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 80

1564.  Фе њер че / Вла ди слав Бро њев ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 81

1565.  По хо де / Ле о полд Штаф : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Са-
вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 81

1566.  Вре ме љу ба ви / Вик тор Во ро шил ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си-
мо вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 81–82
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1567.  Мо ја сре ћа / Вик тор Во ро шил ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 82–83

1568.  Је вреј че / Ју ли јан Ту  вим : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Са-
вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 83

1569.  Ли та ни ја / Ју ли јан Ту вим : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Са-
вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 84

1570.  Не ма кра ја / Ју ли јан Ту  вим : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 84–85

1571.  Два сун ца / Ан то ни Сло њим ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 85

1572.  Раз го вор са зе мља ком / Ан то ни Сло њим ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 86

1573.  Нем ци ма / Ан то ни Сло њим ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 86–87

1574.  Ser wus Ma don na / Кон стан ти Ил  де фонс Гал чин ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. 
Де сан ка Мак си мо вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 87

1575.  Лир ски раз го вор / Кон стан ти Ил  де фонс Гал чин ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. 
Де сан ка Мак си мо вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 87–88

1576.  Мо ја по е зи ја / Кон стан ти Ил  де фонс Гал чин ски : Из пољ ске ли ри ке ; прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 88

1577.  ПУ  РЕ ЊА  ЦИ // Ве се ла све ска. – Год. 6, бр. 1 (1957) с. 9

1578.  ДО ГА ЂАЈ У ЗО О ЛО ШКОМ ВР ТУ // По ле та рац. – Бр. 5 (ја ну ар 1957) с. 2–3
Цр те жом илу стро вао Сло бо дан Га ври  ло вић.

1579.  Spo min na vsta jo / na slo ven ski prev. To ne Pav ček // So dob na po ta. – Št. 1 (1957) s. 19–20

1580.  ТР ЊИ НА ПОД СНЕ ГОМ (Би  ла је зи  ма, а ја глад  на) // По ли ти  ка. – Год. 54, 
бр. 15726 (21. фе бру ар 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 224

1581.  Пољ ска по е зи ја / [песници] Ева За рем би на, Ју ли јан Ту вим, Алек сан дeр Фре дро, 
Јан Бше хва ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – 
Год. 4, бр. 2 (фе бру ар 1957) с. 48–49

1582.  Зла тан јеж / Ева За рем би на : Пољ ска по е зи ја ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и 
Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фе бру ар 1957) с. 48

1583.  Сто / Ју ли јан Ту  вим : Пољ ска по е зи ја ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру  шињ ска и Де сан-
ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фе бру ар 1957) с. 48–49

1584.  Ве че ра од гво зде ног кли на / Алек сан дeр Фре дро : Пољ ска по е зи ја ; пре ве ле Ма-
ри ја Пје тру шињ ска и Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фе бру ар 1957) 
с. 48–49

1585.  Две ала па че / Јан Бше хва : Пољ ска по е зи ја ; пре ве ле Ма ри ја Пје тру шињ ска и Де-
сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фе бру ар 1957) с. 49

1586.  СИ НЕ, ПО КУ  ПИ ДЕ ТЕ ЛИ НУ // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фе бру ар 1957) с. 50–51
Цр те же из ра дио Здрав ко Су лић.
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1587.  Za kon no vedyetek // Hid. – XXI, No. 2 (1957) old. 97–98

1588.  Vjedhäsi në klasë // Ge zi mi. – VII, No. 2 (1957) f. 4–5

1589.  ЗЛА ТА НА ПО СЛУ // Бор ба. – Год. 22 (10. март 1957) с. 6–7

1590.  СРЕ БР НЕ ПЛЕ СА ЧИ ЦЕ (По ља на сре бр на, бе ла) // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 22 
(28. фе бру ар 1957) с. 6

1591.  Пе сме ру ских пе сни ка [Валерије Бр ју сов, Са ша Чор ни, Кон стан тин Баљ монт, 
М. Пожарска] / с ру ског пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 13, 
бр. 24 (14. март 1957) с. 6–7

1592.  Ми ши / Ва ле ри је Бр ју сов ; пре пе ва ла Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 13, 
бр. 24 (14. март 1957) с. 6
Над на слов: Пе сме ру ских пе сни ка.

1593.  Па ту љак / Са ша Чор ни ; пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – Год. 13, 
бр. 24 (14. март 1957) с. 6
Над на слов: Пе сме ру ских пе сни ка.

1594.  Ви  ла на по слу / Кон стан тин Баљ монт ; пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић // Пи о-
ни ри. – Год. 13, бр. 24 (14. март 1957) с. 6
Над на слов: Пе сме ру ских пе сни ка.

1595.  Лут ка и ма че / М. По жар ска ; пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић // Пи о ни ри. – 
Год. 13, бр. 24 (14. март 1957) с. 7
Над на слов: Пе сме ру ских пе сни ка.

1596.  ПО ПАЦ ВЕ СЕЛ КО (Жи вео је по пац Ве сел  ко у ко ли би из ме ђу да са ка) // По ли-
ти ка. – Год. 54, бр. 15754 (21. март 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 228

1597.  РА ЂА ЊЕ ПЛА НИ НЕ (Би ла та ко јед ном не ка / ве ли ка ре ка) // Пи о ни ри. – Год. 13, 
бр. 25 (21. март 1957) с. 6

1598.  ОПО МЕ НА (Де ча че, мо жда си био пре ма ма ми / не па жљив) // Змај. – Год. 4, бр. 3 
(март 1957) с. 65
Цр те же из ра ди  ла Љу би ца Со кић.

1599.  Be le igra či ce / Loj ze Kra kar ; pre ve la De san ka Mak si mo vić // Zmaj. – God. 4, br. 3 
(mart 1957) s. 75
Cr te že iz ra dio Alek san dar Ob ra do vić.

1600.  Пе сма за за ги на та мо ма / на ма ке дон ски прев. Га не То до ров ски // Про све те на 
же на. – Год. 13, бр. 3 (1957) с. 7

1601.  КА ЈА  ЊЕ (Пра во је, пра во што сад пла чем) // По ља. – Год. 3, бр. 3 (1957)

1602.  ДВА ОБЛУТ КА // Глас пи о ни ра. – Год. 9, бр. 3 (1957) с. 4

1603.  Kni ga sa sli ka mi / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Kni ga 57. – Št. 3 (1957). Mla di 
svet. – Št. 5 (1957) s. 132

1604.  Ма  ли кра дош у шко ли // Пи о нир ска за град ка. – Год. 12, бр. 3 (1957) с. 6–8

1605.  ПРО ЛЕ ЋЕ (Про ле ће у обла ку гне здо гра ди) // Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 27 (4. април 
1957) с. 1

1606.  МЛЕ КА РИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15775 (11. април 1957) По ли ти ка за де цу. 
Год. 19, бр. 231
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1607.  Ма че во џеп // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 13, бр. 3912 (21. април 1957) За ба вен при-
лог. Год. 5, бр. 118

1608.  Два е сет иља ди мо мин ски ра це / на ма ке дон ски прев. Га не То до ров ски // Раз гле-
ди. – Год. 4, бр. 9 (21. април 1957) с. 11

1609.  ЛИ ВАД СКО ЗВОН ЦЕ (Бим – бам / уда рам / већ је дан) // Пи о ни ри. – Год. 13, 
бр. 30 (25. април 1957) с. 7

1610.  Otadž bi na u pr vo maj skoj po vor ci : Od lo mak // Glo bus. – God. 4 (26. tra vanj 1957)

1611.  Uje vi me se... / Ford. Sa ro si Ka roly // Me ze ska lacs. – No. 4 (1957) old. 12–13

1612.  Sta re mi a sto w War sza wie / prev. Z. Sto ber ski // Žycie War szawy. – XIV, No. 286 
(1957) p. 7

1613.  Dru go vo pi smo si nu / Igo Gru den ; sa slo ve nač kog prev. De san ka Mak si mo vić // 
Zmaj. – God. IV, br. 4 (april 1957) s. 104

1614.  ЗЕ ЛЕ НО, ЦР ВЕ НО, ЖУ ТО, ПЛА  ВО (Зе ле ни се мно го ства ри) // Змај. – Год. 4, 
бр. 4 (април 1957) с. 98–99
Цр те же из ра дио Алек сан дар Об ра до вић.

1615.  У ПРО ЛЕ ЋЕ (У про ле ће / док се ра ду  јеш пр вом ли сту на гра бу) // Же на да нас. – 
Бр. 152 (1957) с. 10

1616.  ДЕ ЦА (Дво је де це крај ме не ра сте) // Све тлост. – Год. 23, бр. 18 (1. мај 1957)

1617.  ЛЕП ТИ РО ВА УСПА  ВАН КА (Лу ла  ло, ла  ла  ло / па па  ло, спа ва  ло) // Пи о ни ри. – 
Год. 13, бр. 31 (2. мај 1957) с. 3

1618.  ВЕ ШТИ ПЕ ТАО // Бор ба. – Год. 22, бр. 121 (5. мај 1957)

1619.  КУ ЦОВ // По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15808 (16. мај 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19, 
бр. 235

1620.  ЗА  ГО НЕТ НА ТОР БА (Во ди  ла сам јед ном на из лет ђа ке) // Пи о ни ри. – Год. 13, 
бр. 34 (25. мај 1957) с. 2

1621.  ПРЕТ ПРО ЛЕЋ НИ НЕ МИ РИ : (Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; Лик 
на про зо ру; Тај на; Не са ни ца; Не мир) // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) 
с. 526–529

1622.  ОДА ЗВА  ЛЕ СУ СЕ СА  МО ПТИ ЦЕ (На сав глас сам у по моћ зва  ла) : Прет про-
лећ ни не ми ри // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 526

1623.  СУ СРЕТ У СНУ (У сну сам се сре ла са бра том) : Прет про лећ ни не ми ри // Са-
вре ме ник. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 526–527

1624.  ЛИК НА ПРО ЗО РУ (Про зор ми је за стро блед ле лу  јав лик) : Прет про лећ ни не-
ми ри // Са вре ме ник. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 527–528

1625.  ТАЈ НА (Као да сам не где у пра шу  ми) : Прет про лећ ни не ми ри // Са вре ме ник. – 
Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 528

1626.  НЕ СА  НИ ЦА (Чи ни  ло ми се да је зо ра) : Прет про лећ ни не ми ри // Са вре ме-
ник. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 528–529

1627.  НЕ МИР (Бо јим се ча са смр ти) : Прет про лећ ни не ми ри // Са вре ме ник. – Књ. 5, 
бр. 5 (мај 1957) с. 529
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1628.  Фран цу ска по е зи ја / (пе сни ци) Мо рис Фом бер, Вик тор Иго, Ал фред де Ви њи, 
Жан Ри шпен, Ги јом Вје не, Гре го ар де Роа, Ан дре Тер је, Фран сис Јар, Пол Фор ; 
пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић; цр те же из ра дио Алек сан дар Об ра до вић // Змај. – 
Год. 4, бр. 5 (мај 1957) с. 144–146

1629.  Кра  љев сто лар / Мо рис Фом бер ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, 
бр. 5 (мај 1957) с. 144
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1630.  Зим ско ве че / Вик тор Иго ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 5 
(мај 1957) с. 144
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1631.  *** (Што је слат ко, што је слат ко слу  ша ти при че) / Ал фред де Ви њи ; прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај 1957) с. 144–145
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1632.  Успа ван ка / Жан Ри шпен ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 5 
(мај 1957) с. 144–145
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1633.  Пад жи ра са гра не / Ги јом Вје не ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, 
бр. 5 (мај 1957) с. 145
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1634.  Про шлост пре ља / Гре го ар де Роа ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, 
бр. 5 (мај 1957) с. 145
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1635.  Кор пар / Ан дре Тер је ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај 
1957) с. 146
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1636.  Ше ва / Фран сис Јар ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај 1957) 
с. 146
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1637.  Сре ћа / Пол Фор ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај 1957) с. 146
Над на слов: Фран цу ска по е зи ја.

1638.  МО ЈА КУ  ЦА (Кад сам по шла ју  тром ју  че) // По ле та рац. – Бр. 9 (мај 1957) с. 3
Ли ков но илу стро вао Ото Ло го.

1639.  МО ЈА МА  ЦА (Мо ја ма ца Зла та) // По ле та рац. – Бр. 9 (мај 1957) с. 3
Ли ков но илу стро вао Ото Ло го.

1640.  БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕ ТО (Бли жи се, бли жи ле то ; по све му га већ слу тим) // 
Пи о ни ри. – Год. 13, бр. 36 (6. јун 1957) с. 6

1641.  Vi ve re me men to / Иван Фран ко ; с фран цу ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 8, бр. 43/44 (14. јун 1957) с. 5

1642.  ИВАН ФРАН КО // Књи жев не но ви не. – Год. 8, бр. 43/44 (14. јун 1957) с. 5
Бе ле шка.

1643.  ЧИ О ДЕ // По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15843 (20. јун 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19, 
бр. 240
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1644.  МО БА // Кри ва ја. – Год. 9, бр. 242 (30. јун 1957) Кри ва ја за де цу. Год. 4, бр. 39

1645.  ЈЕ СЕН У МОМ ЗА  ВИ ЧА ЈУ // Ср би ја. – Год. 4, бр. 6 (1957) с. 30

1646.  Pa mi e ci pow sta nia / prev. Z. Sto ber ski // Žot ni erz Pol ski. – 19 (1957) p. 7

1647.  Кр ва ва бај ка // Брат ство. – Бр. 238 (1. јул 1957). Др во дељ ски рад  ник. – Год. 7, 
бр. 164 (29. но вем бар 1957)

1648.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // На пред. – Год. 11, бр. 462 (4. јул 1957)

1649.  ИЗ ГУ  БЉЕ НИ ГРОБ // На пред. – Год. 11, бр. 462 (4. јул 1957)

1650.  СР БИ ЈА СЕ БУ ДИ // Ибар ске но во сти. – Год. 4, бр. 212/213 (5. јул 1957)

1651.  ША  ЉИВ ЧИ НА // По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15864 (11. јул 1957) По ли ти ка за де цу. 
Год. 19, бр. 243

1652.  СА  МА ЈЕ У СО БИ БА  КА // Здрав под мла дак. – Бр. 7 (1957) с. 1 и 3

1653.  ПЕ СМЕ У СЛА  ВУ ЈУ ЖЊА  КА : (Ју  тар ња пе сма; Уцве та  ле ми сли; Сто па; Пре-
ки дач; Бла го ве сти; Не ве руј му) // Књи жев ност. – Год. 12, књ. 25, св. 7/8 (јул–ав-
густ 1957) с. 3–5

1654.  ЈУ ТАР ЊА ПЕ СМА (Ју жњак ми пра во са обла ка јах те у со бу ба ну) : Пе сме у 
сла ву Ју жња ка // Књи жев ност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 (јул–ав густ 1957) с. 3

1655.  УЦВЕ ТА  ЛЕ МИ СЛИ (Ни сам зна ла до да на шњег да на) : Пе сме у сла ву Ју жња ка // 
Књи жев ност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 (јул–ав густ 1957) с. 3–4

1656.  СТО ПА (По ди же олуј смет ли шћа лак ше га) : Пе сме у сла ву Ју жња ка // Књи жев-
ност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 (јул–ав густ 1957) с. 4

1657.  ПРЕ КИ ДАЧ : Пе сме у сла ву Ју жња ка // Књи жев ност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 
(јул–ав густ 1957) с. 4

1658.  БЛА  ГО ВЕ СТИ (Ра  дуј се) : Пе сме у сла ву Ју  жња ка // Књи  жев ност. – Год. 12, 
књ. 25, с. 7/8 (јул–ав густ 1957) с. 5

1659.  НЕ ВЕ РУЈ МУ : Пе сме у сла ву Ју жња ка // Књи жев ност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 
(јул–ав густ 1957) с. 5

1660.  Am mo ni men to / Trad. Osval do Ra mo us // Pa no ra ma. – VI, No. 7/8 (1957) s. 22

1661.  По эт и ве сна / На рус ский пе рев. М. Вак сма хер // Ли те ра турн ная га зе та. – Но. 93 
(3749) (3 ав густ 1957) с. 4

1662.  СЕ ЋА  ЊЕ (Би  ли су бла го сло ве ни сви ча со ви / што смо их за јед но про ве 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 СР ЦЕ (Има  ла сам ко ле гу не ког / це нио је ђа ке вр ло стро го) // По ли ти-
ка. – Год. 54, бр. 15913 (29. ав густ 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 248

1664.  Ви  ла на по слу / Кон стан тин Баљ монт ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Пи о-
ни ри. – Год. 13, бр. 24 (124) (1957) с. 7

1665.  In tes / Ford. Acs Ka roly // Magyar Szo. – XIV, No. 239 (1. sep temb. 1957)

1666.  Lep den / na slo ven ski pre ve del Ci ril Zlo bec // Pi o nir ski list. – God. 11, št. 1 (11. sep-
tembar 1957)



166

________    Љубица Ђорђевић   ________

1667.  ПРО НИЦ ЉИ ВЕ СУ ДИ ЈЕ (Пр ви раз ред у ко ји сам / као на став ник сту  пи  ла но-
гом) // По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15927 (12. сеп тем бар 1957) По ли ти ка за де цу. 
Год. 19, бр. 252

1668.  РО БЕК УГЕ // По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15941 (26. сеп тем бар 1957) По ли ти ка за 
де цу. Год. 19, бр. 254

1669.  ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ (Има  ла сам у раз ре ду три де вој чи це) // Пи о ни ри. – Год. 14, бр. 4 
(3. ок то бар 1957) с. 2

1670.  ЦЕО СВЕТ МО СКВИ У ГО СТИ МА : Су сре ти // Књи жев не но ви не. – Год. 8, 
бр. 52 (4. ок то бар 1957) с. 5
На Ше стом фе сти ва  лу омла ди не.

1671.  КУ ЋИ ЦЕ СЕ СТРЕ // Бор ба. – Год. 22, бр. 280 (11. ок то бар 1957)

1672.  РАЗ ГО ВОР СА МАР ША  КОМ // Бор ба. – Год. 22, бр. 280 (11. ок то бар 1957) с. 8. 
Бор ба на шој де ци
Са му  ил Ја ко вље вич Мар шак (1887–1964), ру ски пе сник; глав. де ла за де цу „Ми-
стер Тви стер“, „Ве се ло пу  то ва ње од А до Ш“.

1673.  Sre ča nje z li si co / na slo ven ski prev. Ci ril Zlo bec // Pi o nir ski list. – God. 11. št. 8 (30. ok-
to ber 1957)

1674.  Zaj čje uho / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Ci ci ban. – Št. 2 (ok to ber 1957) s. 45

1675.  ШУ МА У ОК ТО БРУ (Бе ла сви ћу ок то бар ска ју  тра) // Пи о ни ри. – Год. 14, бр. 8 
(31. ок то бар 1957) с. 2

1676.  СУН ЦО БРА  НИ (Је дан пут се упу  ти  ле / бу ба ма ре из ви но гра да) // Ве се ла све-
ска. – Год. 5, бр. 10 (1957) с. 3

1677.  СЛИ КЕ ИЗ БУ КВА РА (Као да гле дам ста ри лист бу ква ра) // Змај. – Год. 4, бр. 10 
(1957) с. 232

1678.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // Наш рад. – Год. 2, бр. 10 (1957) с. 3

1679.  Жан Ри шпен / пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Глас пи о ни ра. – Бр. 10 (1957) с. 8

1680.  КОД ДЕ ЦЕ ИЗ КОЛ  ХО ЗА // По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15983 (7. но вем бар 1957) 
По ли ти ка за де цу. Год. 19, бр. 260

1681.  Az en kutyam / Ford. Gal Las zlo // Magyar Szo. – XIV, No. 314 (15. no vem ber 1957)

1682.  ПА ТАК СПЛА  ВАР (Жи вео је у школ ском дво ри шту) // По ле та рац. – Бр. 3 (но-
вем бар 1957) с. 5
Ли ков но илу стро вао М. Пе шић.

1683.  СУ СРЕ ТИ СА СО ВЈЕТ СКИМ ПЕ СНИ КИ ЊА МА // Са вре ме ник. – Год. 3, књ. 6, 
бр. 11/12 (но вем бар–де цем бар 1957) с. 585–598

1684.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту  па ју де ча ци за вој нич ком че том) // Пи о ни ри. – Год. 14, 
бр. 15 (19. де цем бар 1957) с. 4

1685.  Мој отац / То не Се ли шкар ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – 
Год. 4, бр. 12 (1957) с. 303

1686.  ТО ЈЕ ЊЕ ГО ВА СТВАР (Ка ко осва не ју тро / наш ћу рак по мо дар) // По ле та рац. – 
Бр. 4 (де цем бар 1957) с. 6–7
Ли ков но илу стро вао Сло бо дан Га ври  ло вић.
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1687.  По э ти Юго сла вии / со ста вил И. Го ле ни щ ев Ку  ту зов ; пе ре во ди под ре дак ци ей 
М. Зен ке ви ча. – Мо сква : Ино стран ная ли те ра ту  ра, 1957
Пе сме Де сан  ке Мак си  мо вић: Спут  ни  ца, с. 106; Пас са  жир тре  ть е го клас са, 
с. 107–108; Кро ва вая сказ ка, с. 109–110; Хлеб ме сят, с. 111–113.

1958.
1688.  IZA BRA NE PJE SME / pri re dio [i pred go vor „De san ka Mak si mo vić“ na pi sa o] Ivan 

Za lar. – Za greb : Škol ska knji ga, 1958. – 102 str.; 15 cm. – (Do bra knji ga; IV; 3)
Knji gu ilu stro vao Đu ro Se der.
Са др жај: Pri ča o pe sni ku. – Sun ce i obla ci: Pro leć na pe sma; Če žnja; Strep nja; Po ko še na 
li va da; Se li ce; U zim ski dan; Su ton; Zmi ja; Po đi mo u šu me; Ze le ni vi tez; Sre ća; U smrt 
ro se; Pe sni ko vo is ku stvo; Na še sna e sti ro đen dan; Me se či na (Lu ta nam me sec); Sre br ne 
ple sa či ce; Mir no mo je sr ce spa va; Ve se la je sen; Li šće (Sa li šćem mla dim); Ve če (Spa-
va ju ov ce); Čas ze mljo pi sa (Sta ja lo je nas tri de set); Čo vek; Oti ći ću u pa sti re; Ka ja nje 
(Iz ži vo ta sam sa ma iza gna la); Se ća nje na za vi čaj; Vo lov ska ko la; Mo ji ze mlja ci; Pro-
sjak; Nad sve skom umr log đa ka; Ne ko se se ća de tinj stva; Dva de set hi lja da de vo jač kih 
ru ku; Pro le će, a ja ve nem; Za lju blje ni ku kac; Ro sa; Pi ta li ce. – Mlaz kr vi i du ga slo bo de: 
Kr va va baj ka; Na gro bu stre lja nih đa ka; Pe sma o po gi nu loj de voj ci; De voj ke – voj ni-
ci; Ra nje na pa stir ka; Spo men na usta nak; Baj ka o usta nič koj pu šci; Žao mi je čo ve ka; 
Ve ru jem (Mo ja ze mlja pro pa sti ne će). – Otadž bi no, tu sam: (De voj ku po tmu li bol pro-
bu di); (Ša ljem ti, kće ri, pi smo kri šom); (Po ble de ne bo). – Kri la ta ze mlja; Pro le će u 
Za gre bu; Čas isto ri je; Ja ganj ci. – Oslo bo đe nje Cve te An drić: 1 (Niz neo d re đe nih ime na); 
2 (Pro go vo ri će, pro go vo ri će ona); 3 (Na pr vo gla sa nje ide Cve ta); 4 (U op šti nu se sle glo 
mo re sve ta). – Otadž bi na u pr vo maj skoj po vor ci: (Pro ma če ko nja nik na ze len ku); (Gde 
ste po tam ni ca ma po mr li su žnji); (Gle daj te, otadž bi na je opet pu na).

1689.  МИ РИС ЗЕ МЉЕ : Иза бра не пе сме. – 2. из да ње. – Бе о град : Про све та, 1958. – 
294 стр. – (Бра зде; I; 5)
Стр. 7–20: Ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лан Бог да но вић.

1690.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ (Да сам на не бу сун це) // Про свје та. – Год. 15, 
бр. 457 (1958) с. 27

1691.  ДВА ДЕ СЕТ ХИ  ЉА ДА ДЕ ВО ЈАЧ КИХ РУ КУ : (Са Све сло вен ског сле та у Пра гу, 
1938. г.) // Пар ти зан. – Год. 9, бр. 1 (5. ја ну ар 1958)

1692.  ВЕ ТАР РВАЧ (Пут ме на не се ла не / кроз шу  му и кроз тра ву) // По лет. – Год. 1, 
бр. 1 (1958) с. 6

1693.  МРАВ, БО ГО МОЉ КА И ЈА // По лет. – Год. 1, бр. 1 (1958) с. 7

1694.  ЧО ВЕК ИДЕ // По лет. – Год. 1, бр. 1 (1958) с. 7

1695.  У СНУ ДЕ ЦА РА СТУ // Ве се ла све ска. – Бр. 1 (1958) с. 10

1696.  ПРО ЧИ ТА  НО СА СЛИ КОВ НИ ЦЕ У ДЕ ТИЊ СТВУ (Сли кар Лу  ка; Про рок 
Или ја; Кр сти тељ; Обо рен бог; При ча о Авра му и Иса ку; Из гна ње из ра ја; По-
сла ни ца Ко је вре јем Апо сто ла Па вла; Ми ољ ски ва шар; Бал  кан ски ра то ви; Ве ру-
јем) // Књи жев ност. – Год. 12, књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фе бру ар 1958) с. 16–20

1697.  СЛИ КАР ЛУ  КА (Ви  хор вре ме на је раз ве јао оре ол) : Про чи 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. 16

1698.  ПРО РОК ИЛИ ЈА (Гро мов ник Или ја ви ше не опо ми ње) : Про чи 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. 16–17
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1699.  КР СТИ ТЕЉ (До ђи да те за гњу  рим у ре ку) : Про чи 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. 17

1700.  ОБО РЕ НИ БОГ (Као де те сам би  ла за Пе ру  на) : Про чи 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. 17

1701.  ПРИ ЧА О АВРА  МУ И ИСА КУ : Про чи 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. 18

1702.  ИЗ ГНА  ЊЕ ИЗ РА ЈА (Кад иза ђу све ште ни ци и цр кве ња ци) :  Про чи 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. 18

1703.  ПО СЛА  НИ ЦА КО ЈЕ ВРЕ ЈЕМ АПО СТО ЛА ПА  ВЛА (Чи та иза пев ни це) : Про-
чи 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. 19

1704.  МИ ОЉ СКИ ВА  ШАР (Иза ико но ста са се чу  је) : Про чи 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. 19

1705.  БАЛ КАН СКИ РА ТО ВИ (За ча мо вим сто ло ви ма у зе мљу по би је ним) : Про чи 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

1706.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Ста  ла сам по след  њи пут пред ста ру сли ков ни цу) : Про чи 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 de di ca / Ve ra Al breht ; sa slo ve nač kog prev. De san ka Mak si mo vić // Zmaj. – 
God. 5, br. 2 (фе бру ар 1958) с. 43

1708.  NE BOJ SE (Ne boj se, to je kao kad list pad ne pod gra nu) // Ri ječ ka re vi ja. – God. 7, 
br. 1/6 (1958) s. 14–15

1709.  НА КО СМА ЈУ // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16070 (6. фе бру ар 1958) По ли ти ка за 
де цу. Год. 20, бр. 272

1710.  ЈЕ ДАН ДАН У ЈА СНОЈ ПО ЉА  НИ // Пи о ни ри. – Год. 14, бр. 10 (6. фе бру ар 
1958) с. 4; бр. 20 (13. фе бру ар 1958) с. 5

1711.  СВЕ ЗНА  ЛИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16070 (20. фе бру ар 1958) По ли ти ка 
за де цу. Год. 20, бр. 274. Но ви лист. – Год. 12 (4. јун 1958) с. 128

1712.  РАЗ ГРА  НА ТА РЕ ЧЕ НИ ЦА // Ма  ле но ви не. – Год. 5, бр. 191 (24. март 1958)

1713.  ПЕ СМА О ПО ГИ НУ ЛОЈ ДЕ ВОЈ ЦИ (Па  ла је де вој ка у го ри, у бо ју) // Сло га. – 
Год. 20, бр. 3 (1958) с. 8

1714.  КРАТ КО ВЕЧ НИ НО ШКО ЛО ВА  ЊЕ // Змај. – Год. 5, бр. 3 (март 1958) с. 65–67
Цр те же ра ди  ла Не да Ни ко лић. – На ша де ца. Бр. 4 (1958) с. 13–15

1715.  ОМЛА  ДИ  НИ ИС ПОД ТРИ ДА  НА ЗА  БРА  ЊЕ НО // По ли ти  ка. – Год. 55, 
бр. 16126 (3. април 1958) По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 280

1716.  ЛИМ И ДРИМ (Те кле ре ке Лим и Дрим / је дан дру гом по бра тим) // По ли ти ка. – 
Го д. 55, бр. 16126 (3. април 1958) По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 280. По ли мље. – 
Бр. 7 (1. мај 1958). Ср би ја. – Год. 5, бр. 10/11 (1958) с. 35

1717.  Де сан ка Мак си мо вић до би  ла на гра ду „Мла дог по ко ле ња“ за жи вот но де ло // 
Пи о ни ри. – Год. 14, бр. 27 (3. април 1958) с. 1
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1718.  ШТА ВА ТРА ПЕ ВА (Да нас ми се игра: / ију-ију-и) // Ма ле но ви не. – Год. 5, бр. 22 
(3. април 1958). Про свје та, Год. 55, бр. 448 (1958) с. 25

1719.  ТУ ЖНА КИ ШИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16140 (17. април 1958) По ли ти ка 
за де цу. Год. 20, бр. 282

1720.  ЈУ ТАР ЊЕ ОБЛА ЧЕ ЊЕ ПТИ ЦА (У бу ко вом се про план ку обла че гр ли це си ве) // 
Пи о ни ри. – Год. 14, бр. 29 (17. април 1958) с. 4

1721.  Мо ги  ла бед ня ка / пе ре вел Л. Ха у стов // Зве зда. – Но. 4 (1958) с. 90

1722.  Из по э мы „От чи зна я зде сь“ / пе рев. Г. Не кра сов // Зве зда. – Но. 4 (1958) с. 90

1723.  Вос по ми на ния о вос ста нии / пе рев. Н. Син цов // Зве зда. – Но. 4 (1958) с. 91

1724.  Пер вый де нь люб ви / пе рев. П. Жур // Зве зда. – Но. 4 (1958) с. 91

1725.  Зве зды / пе рев. П. Жур // Зве зда. – Но. 4 (1958) с. 91

1726.  Пе сня люб ви / пе рев. Ал. Ре ше тов // Зве зда. – Но. 4 (1958) с. 92

1727.  Ко нец люб ви / пе ре вел Г. Не кра сов // Зве зда. – Но. 4 (1958) с. 92

1728.  ТИ ТО ГРАД СКО КО ЛО // По бје да. – Год. 15, бр. 19 (1. мај 1958)

1729.  ПЛА  ШЉИ ВО ЖАП ЧЕ // По бје да. – Год. 15, бр. 19 (1. мај 1958)

1730.  ПР ВИ МАЈ (Пр ви мај! Пр ви мај! Пче ло, бр зо сад устај) // По ли ти ка. – Год. 55, 
бр. 16155 (1–4. мај 1958) По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 289

1731.  ДО ЗЛА  БО ГА (Сто ји ко ка бо со но га / и бр бљи ва / до зла бо га) // По ли ти ка. – 
Год. 55, бр. 16161 (15. мај 1958) По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 191

1732.  Paj ko vo de lo / na slo ven ski prev. Ci ril Zlo bec // Pi o nir ski list. – God. 11, št. 31 (18. maj 
1958)

1733.  Li va da v go ri / na slo ven ski prev. Ci ril Zlo bec // Pi o nir ski list. – God. 11, št. 33 (29. maj 
1958)

1734.  СУН ЧА  ЊЕ У БР ДИ МА (Ле жим у тра ви под сла по ви ма сун ца) // Пи о ни ри. – 
Год. 14, бр. 35 (29. мај 1958) с. 4

1735.  СНЕ ГО ВИ ДЕ ТИЊ СТВА (Сне го ви де тињ ства још жи ви те у ме ни) // Ства ра-
ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 421–423

1736.  Три пје сме (Де тињ ство; Се ћа ње; Ме сец) / Алек сан дар Ре ше тов ; са ру ског 
прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 424–426

1737.  Де тињ ство / Алек сан дар Ре ше тов ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства-
ра ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 424
Над на слов: Три пје сме.

1738.  Се ћа ње / Алек сан дар Ре ше тов ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра-
ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 425
Над на слов: Три пје сме.

1739.  Ме сец / Алек сан дар Ре ше тов ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра-
ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 425–426
Над на слов: Три пје сме.

1740.  Дви је пје сме (Са хра ни ли га у зе мље пла не ту; Ждре бе) / Сер геј Ор лов ; са ру ског 
прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 427–428
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1741.  *** (Са  хра ни  ли га у зе мље пла не ту) / Сер геј Ор лов ; са ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 427
Над на слов: Дви је пје сме.

1742.  Ждре бе / Сер геј Ор лов ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – 
Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 427–428
Над на слов: Дви је пје сме.

1743.  БЕ ЛЕ ШКА О ЛЕ ЊИН ГРАД СКИМ ПЕ СНИ ЦИ МА // Ства ра ње. – Год. 13, бр. 5 
(мај 1958) с. 496

1744.  АЛЕК САН ДАР РЕ ШЕ ТОВ : Бе ле шка о ле њин град ским пе сни ци ма // Ства ра-
ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 496

1745.  СЕР ГИ ЈЕ ОР ЛОВ // Ства ра ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 496
Бе ле шка о ле њин град ским пе сни ци ма.

1746.  ПО ТЕ РА (Бе жим као сне жном шу  мом пред кур ја ком) // Су сре ти. – Год. 6, бр. 5 
(1958) с. 442. Же на. – Бр. 9 (1958) с. 12

1747.  ОПА СНА ИГРА // Су сре ти. – Год. 6, бр. 5 (1958) с. 443

1748.  КУ ЛА ОД КЊИ ГА // Здрав под мла дак. – Бр. 5 (1958) с. 3

1749.  Am mo ni men to / Trad. Osval do Ra mo us // La vo ce del po po lo. – XV, No. 128 (4. jun 
1958)

1750.  ПРЕ ЈЕО СЕ // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16181 (5. јун 1958) По ли ти ка за де цу. 
Год. 20, бр. 294

1751.  Tav san ci giu ku la gi : Ari la rin sa lah türküsii / Cev. N. Ze ke riya // Bir lik. – XV, No. 341 
(15. jun 1958) Bir lik co cu kla ra; 105

1752.  ШТА БИХ НАЈ ВИ ШЕ ЖЕ ЛЕ ЛА ДА ВИ ДИМ ОСТВА  РЕ НО У НА  ШЕМ КУЛ-
ТУР НОМ ЖИ ВО ТУ? // Мла дост. – Год. 3, бр. 89 (25. јун 1958) с. 1

1753.  АКО ЈЕ ВЕ РО ВА ТИ МО ЈОЈ БА  КИ // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16199 (26. јун 
1958) По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 297

1754.  STREP NJA // Na ša že na. – God. XIV, No. 6 (1958) s. 10

1755.  SE LJA KO VA SMRT // Na ša že na. – God. XIV, No. 6 (1958) s. 10

1756.  Sum a fa cut sco a la Li be lu la // Bu cu ria co pi i lar. – XV, No. 6 (1958) s. 4

1757.  БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕ ТО // Змај. – Год. 5, бр. 6/7 (јун–јул 1958) с. 161

1758.  ТУ ЖАН СУ СРЕТ // Ро ди тељ. – Год. 6, бр. 7 (1958) с. 2831

1759.  Kr wa wa bajkа / prev. Wi sla wa Szymbor ska // Plomyk. – XLII, No. 7 (1958)

1760.  Co ro bia pta ki / prev. Wi sla wa Szymbor ska // No wa kul tu ra. – IX, No. 48 (1958) s. 12

1761.  Szo fo ga da tlan vo nat / rajz. Acz Joz sef // Me ze ska lacz. – III, No. 7 (1958) old. 4–6

1762.  ШУМ СКА СА  МО ЋА (Око ме не је шум ски мир) // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16229 
(31. јул 1958) По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 302

1763.  СКУ  ПЕ ЈА  ГО ДЕ // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16241 (14. ав густ 1958) По ли ти ка за 
де цу. Год. 20, бр. 304
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1764.  У КЛАН ЦУ УЧ КЕ ГО РЕ // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16253 (28. ав густ 1958) По-
ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 306

1765.  ЛИ ВАД СКО ЗВОН ЦЕ (Бим-бам / уда рам / већ је дан) // Ве се ла све ска. – Год. 6, 
бр. 8 (1958) с. 8–9

1766.  April ski dal / ba lazs Pi ri Atköltese // Pi o ni ri sag. – XII, No. 16 (1958) old. 9

1767.  Kar des – sev gi si / cev. N. Za ke riya // Se vinc. – VI II, No. 8 (1958) f. 3

1768.  ЧО БА  НИ НО ВА ПРИ ЧА // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16165 (11. сеп тем бар 1958) 
По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 308

1769.  СЕ ЈЕ БА  КА // Осло бо ђе ње. – Год. 16, бр. 3821 (17. сеп тем бар 1958)

1770.  ЈЕ ЗИК ПТИ ЦА // Ти тов пи о нир. – Год. 9, бр. 9 (1958) с. 8

1771.  УЗ БУ  НА У РЕ ЦИ // Ти тов пи о нир. – Год. 9, бр. 10 (1958) с. 4–5

1772.  Ska la pod ma hom // Pi o nir. – Št. 2 (ok to ber 1958) s. 43

1773.  Nel la tem pe sta / trad. Osval do Ra mo us // Pa no ra ma. – VII, No. 10 (1958) s. 14

1774.  PTIČ JA ŠKO LA // Glas Sla vo ni je. – God. 16, br. 4189 (12. no vem bar 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. но вем бар 1958) Гла си  ло мла дих; 3

1776.  ГА  ВРА  НО ВА ЖЕ НИД БА // Глас Шу  ма ди је. – Год. 1, бр. 43 (14. но вем бар 1958) 
Гла си  ло мла дих; 3

1777.  ГО ЛУ  БО ВИ ПИ СМО НО ШЕ // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16325 (20. но вем бар 
1958) По ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 318

1778.  По эт и от  чи зна / на рус ский пе ре вел М. Вак сма  хер // Ли те ра турн ная га зе та. – 
Но. 142 (3953) (29. но я брь 1958) с. 4

1779.  ЏИН (А су се да на шег / ма  ли раз ма же ни син) // По ле та рац. – Бр. 3 (но вем бар 
1958) с. 11

1780.  Грут ка лед // Ти тов пи о нер. – Год. 9, бр. 11 (1958) с. 4

1781.  СВЕТ ПОД ЈЕ ЗЕ РОМ // По ли ти ка. – Год. 55, бр. 16336 (4. де цем бар 1958) По-
ли ти ка за де цу. Год. 20, бр. 320

1782.  Faj ben nem az em ber / Ford. Fe her Fe renc // Magyar Szo. – XV, No. 302 (7. de cem ber 
1958)

1783.  KA ME NA PE ĆI NA (Za vi rim jed nom u pe ći nu ka me nu) // Pla vi vje snik. – God. 5, 
br. 221 (18. de cem bar 1958)

1784.  A Sztras si lo va ra megyek / Ford. Fe her Fe renc // Magyar Szo. – XV, No. 320 (28. de-
cem ber 1958)

1785.  ШТА ЈЕ НАЈ ТВР ЂЕ (Твр ђа во да од ва зду  ха / а од во де твр ђа гли на) // По ле та-
рац. – Бр. 4 (де цем бар 1958) с. 10
Ли ков но илу стро ва  ла М. Чу бра ко вић.

1786.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту  па ју де ча ци за вој ни ка че том) // Змај. – Год. 5, бр. 12 
(де цем бар 1958) с. 289
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.
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1787.  Пу  то ва ње у хи  ља ди та ме ста : Ро ман / Ви то мил Зу  пан ; пре ве ла Де сан ка Мак си-
мо вић. – Бе о град : Ко смос, 1958. – 274 стр. – (Злат на би бли о те ка : Еди ци ја ро-
ма на за де цу; 9)

1788.  Emle ke zes / Fe her Fe renc for di ta sa. Sa ro si Ka roly. Hököm Pi sta. Ver sek a leg ki seb bek 
sza ma ra. – No vis zad : Fo rum, 1958

1789.  Di es schwar ze Er de : Li e der ju go sla wischer Par ti sa nen / Auswahl und Nac hdic htung 
und Nac hwort von Ina Jun Bre da. – Ber lin : Auf  ban, 1958
Pe sme De san ke Mak si mo vić: Erin ne rung an den Auf stand; Blu ti ge Mär.

1959.
1790.  ШУМ СКА ЉУ ЉА  ШКА. – Са ра је во : Свје тлост, 1959. – 98 стр. – (Би бли о те ка 

„Бам би“)
Ли ков но књи гу опре мио Ха мид Лу  ко вац.
Са др жај: Над књи гом бај ки; Де тињ ство; Два се вер ца; Пр ви снег (За спао мли-
нар); Де цем бар ска при  ча; Птич ја но ва го ди на; Три по бра ти  ма; Све зна  ли це; 
Игран ка; Ку  пи не; Ја ре и ву  ци; Раз го вор на па ши; Ма  ли ја  ха чи; Ма  ли ба ук; 
Хва  ли са ви зе че ви; Успа ван ка за зе чи ћа, Зеч је ухо; Кр ти це; Пуж; На  мер ник; 
Мра ви зи да ри; Пре јео се; Ли вад ско звон це; Ју  тар ња пе сма пче ла; Шум ска љу-
ља шка; Стри зи бу бе; Сун цо бра ни; Бум бар го то ван; Гра  ђе ње гне зда; Пре пе ли-
ца и па стир; Кос и нос; Стар ке ужар ке; У го сти  ма; Ста ри на ри; Ку  ци на ве че ра; 
Ма  ли чу  вар; Гу  шча ри ца; Хва  ли са ва пат ка; Ли ји на јел  ка; До зла бо га; Ко ке и 
ме да; Ко ки но обе ћа ње; Ко је ве ћи?; У до њем дво ри шту; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и 
Дрим; Кро јач; Кри  ла ти руп ци; Три де ди це; Пу  шни  чар; Ба кин са ве зник; Књи-
ге раз би бри ге; Пра вед  на ба ка; Ба ка; Ма ју  шна ба ка; Сло жни дру  го ви; За што, 
Јо во, ти не спиш?; Во до но ша; Жму  ре; Скрет ни  чар; Лут ке ра чу  на ју; Ша ре на 
тор би ца; Пла шљи ви ђа ци-пр ва ци; Час зе мљо пи са (Зе мља је окру  гла); Пу  ре-
ња ци; Деч је пе сме.

1791.  АКО ЈЕ ВЕ РО ВА ТИ МО ЈОЈ БА  КИ. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1959. – 136 
стр. – (Би бли о те ка Злат но ко ло; III; 1)
Књи гу ли ков но илу стро вао Да ни  ло Бо шко вић.
Са др жај: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну; Тра ве го во ре ба-
ки ним гла сом; Бај ка о ла бу ду; Ру  ке; Го сти; Кћи ви  ли ног ко њи ца; Цр на ба ка; 
Ма  ли ба ук; При ча о раз ма же ној ца ри ци; При ча о лор ду Фор ду; Ра то бор ни цар; 
Го лу бо ви пи смо но ше; Цар игра ча ка; Врап ци но ви на ри; Кри  ла ти опан ци; 
Школ ска ку  ца Га ра; Тет ки ни по ма га чи; Бер ба шум ских пло до ва; Бај ка о из во-
ру; Уз бу  на у ре ци; Укле та пти ца; Бај ка о тре шњи; Гр ли чи на ту жба  ли ца; Бај ка о 
ди вљој кру  шци.

1792.  СНЕ ГО ВИ ДЕ ТИЊ СТВА (Сне го ви де тињ ства, још жи ви те у ме ни) // Ка лен дар 
Ма ти це срп ске. – (1959) с. 60

1793.  МАЈ ЧИ НА ТУ ЖБА  ЛИ ЦА (Ти што би кад умрем уме сто ме не на зе мљи би ла) // 
За дру жни ка  лен дар. – (1959) с. 160–161

1794.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ (Да сам на не бу сун це) // Глас нај мла ђих. – 
Год. 2, бр. 4 (1. ја ну ар 1959)

1795.  СТА НИ ЦЕ (Но ћас на пу ту пре да мном) // Књи жев не но ви не. – Год. 10, бр. 82/83 
(1. ја ну ар 1959)
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1796.  А И ТЕ БЕ ТО МО ЛИМ (Ако пр ва одем, ја ви ћу ти) // Књи жев не но ви не. – Год. 10, 
бр. 82/83 (1. ја ну ар 1959)

1797.  ПУ ТО ВА ЊЕ (Са кри ла се пла ни на и ле ди на / ис под ши ро ког сне жног плат на) // 
Пи о ни 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.  НО ВО ГО ДИ ШЊА БАЈ КА // По ли ти ка. – Год. 56, бр. 16360 (1–3. ја ну ар 1959) 
По ли ти ка за де цу. Год. 21, бр. 324

1800.  ПО ЗИВ НА УСТА  НАК // На род ни лист. – Год. 15, бр. 4190 (1–3. ја ну ар 1959)

1801.  Kenyer da gas zto as zonyok / Ford. Fe her Fe renc // Bo glo zok. – XI II, No. 4 (24. ja nu ar 1959)

1802.  JU TRO NA KVAR NE RU // Ri ječ ka re vi ja. – God. 8, br. 1 (1959) s. 26

1803.  NA MOR SKOJ OBA LI (Ose ćam kroz san ka ko se me ša / ta la sa nje mo ra i mo je di sa-
nje) // Ri ječ ka re vi ja. – God. 8, br. 1 (1959) s.  27

1804.  SA MO ONAJ KO JE DU GO PLO VIO (Sva ta be la na pu či ni je dra / sno vi su mor nar-
ski) // Ri ječ ka re vi ja. – God. 8, br. 1 (1959) s.  27

1805.  УКЛЕ ТА ПТИ ЦА // Змај. – Год. 6, бр. 1 (ја ну ар 1959) с. 2–3
Илу стро вао цр те жом Алек сан дар Гр бић.

1806.  Ku ko ri casütes // Me ze ska lacz. – V, No. 1 (1959) s. 20–21

1807.  „Naj bo lji za de cu – naj bo lji za od ra sle“ // Pi o ni ri. – God. 16, br. 20 (12. fe bru ar 1959) s. 1
O Zma je voj na gra di do de lje noj De san ki Mak si mo vić i na gra di li sta NIN do de lje noj 
Bran ku Ćo pi ću.

1808.  „НИ ЧЕГ НА ШЕГ НЕ МА ЈУ РЕ ЧИ ОВЕ ЖЕ НЕ“ // По ља. – Год. 5, бр. 2/3 (1959) с. 38
Овај на слов стих је из пе сме: Пе сни ко ва ту  га.

1809.  Te god ise u re ker lek / Ford. To mas Las zlo // Magyar Szo. – XVI, No. 56 (9. mart 1959)

1810.  Opo me na / prev. Ev ge ni ja Šo u li no va // Stre mež. – V, No. 3 (1959) s. 38

1811.  OMLA DIN SKA PO VOR KA // Mla dost. – God. 2, br. 42 (11. april 1959). In dex. – 
No. 7 (20. april 1959)

1812.  РА СТА  НАК СА ДЕ ТЕ ТОМ (Отво ри по ла ко де ти њу со бу / а оно у кре ве цу спа-
ва) // Змај. – Год. 6, бр. 3 (март 1959) с. 65
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић. – Од  ло мак из По е ме „Отаџ би но, ту сам“.

1813.  ЈОШ ЈЕД НО ПО СЛЕД ЊЕ СА ЗНА  ЊЕ : (За пис о љу ском ср цу; За пис о ра то ви-
ма; За пис о стра  ху; За пис о же ђи за жи во том; За пис о отров ној ми сли; За пис о 
де ци) // Књи жев ност. – Год. 14, књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 294–297

1814.  ЗА  ПИС О ЉУД СКОМ СР ЦУ : Још јед но по след ње са зна ње // Књи жев ност. – 
Књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 294

1815.  ЗА  ПИС О РА ТО ВИ МА : Још јед но по след ње са зна ње // Књи жев ност. – Књ. 28, 
св. 4 (април 1959) с. 294–295

1816.  ЗА ПИС О СТРА  ХУ : Још јед но по след ње са зна ње // Књи жев ност. – Књ. 28, св. 4 
(април 1959) с. 295

1817.  ЗА  ПИС О ЖЕ ЂИ ЗА ЖИ ВО ТОМ : Још јед  но по след  ње са зна ње // Књи  жев-
ност. – Књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 295–296
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1818.  ЗА  ПИС О ОТРОВ НОЈ МИ СЛИ : Још јед но по след ње са зна ње // Књи жев ност. – 
Књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 296

1819.  ЗА  ПИС О ДЕ ЦИ : Још јед но по след ње са зна ње // Књи жев ност. – Књ. 28, св. 4 
(април 1959) с. 297

1820.  Спо мен на во ста ни е то / пре пе вао на ма ке дон ски Ацо Шо пов // Со вре ме ност. – 
Год. 9, св. 4 (1959) с. 344–345

1821.  РА ЊЕ НА ПА СТИР КА (Па стир ка ра ње на ле жи / пу шка је бла жи) // Змај. – Год. 5, 
бр. 4 (април 1959) с. 99
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

1822.  КР ВА  ВА БАЈ КА // Но ва же на. – Год. 14, св. 4 (1959) с. 7. Сло га. – Год. 21, бр. 10 
(1959) с. 4

1823.  Bi lo je ne kje sre di bal kan ske ze mlje // Rod na gru da. – God. 6, št. 4 (1959) s. 103

1824.  МЕ ДВЕД ГОР ШТАК // По ле та рац. – Бр. 8 (април 1959) с. 10–12
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

1825.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Здрав под мла дак. – Бр. 4 (1959) с. 1

1826.  ПР ВО МАЈ СКА ПЕ СМА : Сту дент ки ња за тво ре на у Глав ња чи због штрај ка на 
Уни вер зи те ту (Це ла ду  ша опет у де тињ ство кре те) // Пи о ни ри. – Год. 16, бр. 31 
(30. април 1959) с. 4

1827.  ПР ВИ МАЈ (Пр ви мај! Пр ви мај! Пче ло, бр зо сад устај) // Зре ња нин. – Год. 8, 
бр. 346 (1. мај 1959). Про свје та. – Год. 15, бр. 462 (1959) с. 27

1828.  НОЋ У ЗА  ВИ ЧА ЈУ (Ноћ пу  на пи то мих гла со ва) // Гла сник Ју  го сло вен ског реч-
ног бро дар ства. – Год. 3, бр. 20 (1. мај 1959)

1829.  Cin tes de Pri ma ve ra / Trad. C. Ba li ca // Li ber ta tea. – XV, No 15 (12. maj 1959)

1830.  НЕП ЧА НИ ЦИ // По ли ти ка. – Год. 56, бр. 16470 (14. мај 1959) По ли ти ка за де цу. 
Год. 21, бр. 343

1831.  Co li a na ti ne re tu lui // Li ber ta tea. – XV, No. 21 (24. maj 1959)

1832.  ПРИ РО ДА ЈЕ ДА  ВА  ЛА ЗНА  КЕ ДА ЋЕ СЕ ПЕ СНИК РО ДИ ТИ : (Ра ђа ње љу-
ба ви; Не ми ран дан; Же га; Ок то бар; Зим ски ви хор) // Са вре ме ник. – Год. 5, књ. 9, 
бр. 5 (мај 1959) с. 466–468

1833.  РА ЂА ЊЕ ЉУ БА  ВИ (Ту га об у зи ма мла де по то ке) : При ро да је да ва ла зна ке да ће 
се пе сник ро ди ти // Са вре ме ник. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 466

1834.  НЕ МИ РАН ДАН (Сун це се још пре мар та / на гло про кар та) : При ро да је да ва ла 
зна ке да ће се пе сник ро ди ти // Са вре ме ник. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 466–467

1835.  ЖЕ ГА (На јед ном су за ми ри са  ле књи ге сте на) : При ро да је да ва  ла зна ке да ће се 
пе сник ро ди ти // Са вре ме ник. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 467

1836.  ОК ТО БАР (Из не на да је по сле оби  ља пло да / зе мља ста  ла се би се ћи ве не) : При-
ро да је да ва  ла зна ке да ће се пе сник ро ди ти // Са вре ме ник. – Књ. 9, бр. 5 (мај 
1959) с. 468

1837.  ЗИМ СКИ ВИ ХОР (Снег је по шао с не ба) : При ро да је да ва  ла зна ке да ће се пе-
сник ро ди ти // Са вре ме ник. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 468
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1838.  АПРИЛ СКА ВО ЖЊА КРОЗ ВОЈ ВО ДИ НУ (По Вој во ди ни се ро је зе ле не пче-
ле) // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 135, књ. 383, св. 5 (мај 1959) с. 420

1839.  ПРЕТ ПРО ЛЕЋ НИ ДАН (Свуд не чег искон ског гла сни ци зла та сти) // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 135, књ. 383, св. 5 (мај 1959) с. 420–421

1840.  Ža lo sne stret nu ce // Pi o nir ska za grad ka. – God. 13, br. 5 (1959) с. 9

1841.  ПЉУ САК (Ки ша ме за те кла пла ха) // Пи о ни ри. – Год. 16, бр. 37 (11. јун 1959) с. 4

1842.  ШТА ВА ТРА ПЕ ВА (Да нас ми се игра / ију-ију-и) // Ра дост. – Год. 8, бр. 6 (1959) с. 2

1843.  ŽE NA (Sr ce mi je mi lo sti iz vor) // Že na da nas. – Br. 175 (1959) s. 5

1844.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // Сом бор ске но ви не. – Год. 6, бр. 265 (3. јул 1959)

1845.  ДЕ ЦА СУ И ПРО БИ РА ЧИ // Мла дост. – Год. 4, бр. 145 (22. јул 1959) с. 10
Раз го вор о деч јој књи жев но сти.

1846.  TRI PO BRA TI MA (U pro le će, u pro le će ima / tri do bra po bra ti ma) // Pro svje ta. – 
God. 16, br. 461 (1959) s. 23

1847.  DE VOJ KE VOJ NI CI (Si ne, ka žu sred go re / pu no je de vo ja ka) // Že na da nas. – Br. 179 
(1959) s. 1

1848.  KO ME DA SE TU ŽIM (Ko me da se tu žim / što se raz gra đu ju ne ba por te) // Ži vot. – 
God. 8, br. 9 (1959) s. 508–509. Na ša že na. – Br. 5 (1959) s. 12

1849.  SU TRA DAN // Že na da nas. – Br. 182 (1959) s. 3–4

1850.  Ко му да се жа  лам / пре вео на ма ке дон ски Слав ко Ја нев ски // Со вре ме ност. – 
Год. 9, бр. 9/10 (1959) с. 878–879

1851.  ВРАП ЦИ НО ВИ НА РИ // Но ви лист. – Год. 13, бр. 421 (14. ок то бар 1959)

1852.  КО ХО ЋЕ ДА ДО ЖИ ВИ ЧУ ДО (Ко хо ће да до жи ви чу до / мо ра има ти ср це не-
ви но) // По ли ти ка. – Год. 56, бр. 16625 (12. но вем бар 1959) По ли ти ка за де цу. 
Год. 21, бр. 368

1853.  СВЕТ ПОД ЈЕ ЗЕ РОМ // По ли ти ка. – Год. 56, бр. 16637 (26. но вем бар 1959) По-
ли ти ка за де цу. Год. 21, бр. 370

1854.  Elet a to melyen // Jo paj tas. – XI II, No. 11 (1959) old. 8–9

1855.  И ДР ВЕ ЋЕ ПРИ МА ПЛА ТУ (Су  тра је пр ви ав густ, ка ко зна те) // По ли ти ка. – 
Год. 56, бр. 16642 (3. де цем бар 1959) По ли ти ка за де цу. Год. 21, бр. 371

1856.  Осам пе са ма : (Пе сни ко во др во у ло го ру смр ти; Крик; О све ти Ми ка е ло; Крај 
фе бру а ра; Хва  ла, дра га; Под не; Тер ци не; Ста нич ни ре сто ран) / Лој зе Кра кар ; 
пре ве ла са сло ве нач ког Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Год. 14, књ. 29, 
св. 12 (де цем бар 1959) с. 558–564

1857.  Пе сни ко во др во у ло го ру смр ти / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев ност. – Књ. 29, св. 12 (де цем бар 1959) с. 558

1858.  Крик / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 29, 
св. 12 (де цем бар 1959) с. 558–559

1859.  О, све ти Ми ка е ло, та мо до ле под се лом / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак-
си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 29, св. 12 (де цем бар 1959) с. 559
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1860.  Крај фе бру а ра / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – 
Књ. 29, св. 12 (де цем бар 1959) с. 559–560

1861.  Хва  ла, дра га / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – 
Књ. 29, св. 12 (де цем бар 1959) с. 560–561

1862.  Под не / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 29, 
св. 12 (де цем бар 1959) с. 561–562

1863.  Тер ци не / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 29, 
св. 12 (де цем бар 1959) с. 562–563

1864.  Ста нич ни ре сто ран / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев-
ност. – Књ. 29, св. 12 (де цем бар 1959) с. 563–564

1865.  СВЕ ЗНА  ЛИ ЦА // Ср би ја. – Год. 6, св. 12 (1959) с. 28

1866.  ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊЕ (Из гу би  ли се јед ном би  ли / ћу  ри ћи) // По ли ти ка. – Год. 56, 
бр. 16666 (31. де цем бар 1959) По ли ти ка за де цу. Год. 21, бр. 375

1867.  Iz bor / Alek san dar S. Pu škin ; pri re dio Ma lik Mu lić ; pre ve li J. J. Zmaj, B. La slo, M. Pe-
šič, De san ka Mak si mo vić, M. Ko bol, B. Ko va če vić, G. Kr klec, D. Ce sa rić, G. Vi tez, 
A. Ha ram ba šić. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1959. – 132 str. – (Škol ska bi bli o te ka; III; 8)

1868.  Ka štan ka i dru ge no ve le / An ton P. Če hov ; pri re dio Bo ži dar Škri tek ; pre ve li K. Pra njić, 
B. Škri tek, T. Pr pić, R. Šo va ri, De san ka Mak si mo vić, Mi la Stoj nić, Mi li ca Ni ko lić, Na na 
Bog da no vić. – Za greb : Zo ra, 1959. – 432 str. – (Sa bra na dje la; 5) (Svjet ski kla si ci)

1869.  Iz bor / Oton Žu pan čič. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1959. – 115 str. – (Škol ska bi bli o te ka; knj. 19)
De san ka Mak si mo vić pre ve la: Ze le ni Đur đe.

1870.  При руч ник за на ста ву срп ско хр ват ског је зи ка / са ста ви  ла Иван ка Рац ков. – 
Но ви Сад, 1959
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: При ча о пе сни ку, с. 257; По ко ше на ли ва да, с. 258–
259; Стреп ња, с. 259; На бу  ри, с. 259–260; Кри  ла та зе мља, с. 260.

1871.  По е зи ја бун та и от по ра : Ан то ло ги ја. – Бе о град : Про све та, 1959
Пе сма Де сан ке Мак си мо вић: Спо мен на уста нак, с. 202–203.

1872.  Ju go slo ven ska re vo lu ci o nar na po e zi ja. – Za greb : Lykos, 1959
Pe sma De san ke Mak si mo vić: Spo men na usta nak, s. 52–53.

1873.  Po e sia ju go sla va con tem po ra nea / A cu ra di Osval do Ra mo us. Pri ma tra du zi o ne in 
lin gua ita li a na. – Pa do va : Bi no Re bel la to edi to re, 1959. – 125 [2] p. – (Po e ti stra ni e ri; 1)
U sa dr ža ju: De san ka Mak si mo vić: Nel la tem pe sta, pp. 56–57; Am mo ni men to, pp. 57–58.

1874.  An to lo gie de la poè sie Yugo sla vie con tem po ra i ne / Tra duc tion et avant pro pos par 
Zo ran Mic hitch. – Pa ris : Pi er re Seg hers, 1959
De san ka Mak si mo vić: Dans l’ora ge; A la me mo irè de l’In sur rec tion.

1960.
1875.  ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА : Пе сме. – Це ти ње : На род на књи га, 1960. – 63 стр.

Са др жај: Про чи та но са сли ков ни це у де тињ ству: Сли кар Лу  ка; Про рок Или ја; 
Кр сти тељ; Обо ре ни бог; Из гна ње из ра ја; По сла ни ца Ко је вре јем Апо сто ла Па вла; 
Ми ољ ски ва шар; Бал  кан ски ра то ви; Ве ру  јем (Ста  ла сам по след њи пут). Ме се чи-
на успо ме на: Ју  тар ња пе сма; Сто па; Уцве та  ле ми сли; Бла го ве сти; Шта је те би 
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не бо?; Пр ви снег (Бо ље би би  ло у то ме про стран ству); Лед тво је ср це на гло об у-
зи ма; Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; А и те бе то мо лим; На мор ској 
оба  ли; Тај на (Као да сам не где у пра шу  ми); Не са ни ца; Лик на про зо ру; Де ца 
(Дво је де це крај ме не ра сте). – При ро да је да ва ла зна ке да ће се пе сник ро ди ти: 
Ра ђа ње љу ба ви; Не ми ран дан; Же га; Ок то бар; Зим ски ви хор. – За ро бље ник сно ва 
у Зе нич кој же ле за ри: Бај ка о ко ва чу; Сви ле не бу бе; Ку мо ва сла ма у дим ња ку; Же-
ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као.

1876.  BUN TO VAN RAZ RED : Ro man. – Su bo ti ca; Be o grad : Mi ner va, 1960. – 244 str. – 
(Bi bli o te ka „Ko lo“; knj. 13)

1877.  MA LA SAM BI LA. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1960. – 12 str.; 15 cm. – (Deč je 
pe smi ce)
Li kov no ilu stro va la Mar len ka Stu pi ca.

1878.  MO JI PRI JA TE LJI. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1960. – 12 str.; 15 cm
Li kov no ilu stro va la Mar len ka Stu pi ca.

1879.  За пах зе мли. – Мо сква : Го су дар ствен ное из да те ль ство. Ху до же ствен ной ли те-
ра ту  ры, 1960. – 166 + [2] стр.
Са др жај: (1919–1930): К мо ло до сти; (Снит ся мне – при де шь ты); Страх; Пред-
чу ствие [Предосећање]; Пред чу ствие [Слутња]; Ста рин ная де ви чя пе сня; Ско-
шен ныи луг; Зим ним днем; На ша Та й на; Пре до стре же ние; Мы не ви но ва ты; 
Ли ри че ская про ти во ре чи во сть; Змея; Рас сказ о по э те; Зе ле ный ви тя эь; Сча стье. – 
(1931–1941): Ве сна вь ет гне здо; Ко нец люб ви; Пи сь мо; Спут ни ца; Празд ник осе ни; 
Ве чер; Урок Ге о гра фии; Ре ли гия опе ча лен ных; Плач ма те ри; Че ло век; Ус та ло сть; 
Пас са жир тре ть е го клас са; Вос по ми нан не о ро ди не; Ко лы бе ль ная кре сть ян ки; 
Ве щи; Ва я те ль вос кре ша ет мер твую де ву шку; Же нщ и на; По эт и от чи зна; Мо ги ла 
бед ня ка; По ки ну тая де ву шка; Пе сня о по ки ну том ре бен ке; Ответ со вре мен ни ку; 
Мои зе мля ки. – (1941–1945): Бо ль но за че ло ве ка; Вос по ми на ние о во ста нии; Сказ ка 
о пов стан че ском ру жье; Кро ва вая сказ ка; Ма те рям; Хлеб ме сят; “Я зде съ, от чи зна!“; 
По эт и ве сна; По ка  я ние; Но чь в род ном краю; Пе сня о по ра бо шен ном хле бе; 
Гра ни ца; Утро. – (1946–1958): Ожи да ние; Ду шу мне дай свою; Ког да пром чит ся 
ва ша юност, пти цы... Ве сна а я увя даю. Ко нец ле та; Се но; Ве сной; Ви но ве сны: 
I–X; Уро жа й ный год; В го рах; Не бе са; Дет ство. – Плен ник снов на Зе ниц ком ме-
тал  лур ги че ском за во де: Сказ ка о ку зне це; Го вор же ле за. – Дет ская ко сич ка и 
Освен ци ме; Ве рю; Скрип ки Ча й ков ско го; От клик ну ли сь то ль ко пти цы; Снег 
дет ства; Утрен ная пе сня; Де ти; След; С че го ты мне сно ва на пом ни  ло, не бо...; 
По го ня; Ни спро верг ну тый бог; Про рок Илья; Жи во пи сец Лу ка; Лед твое серд це 
бы стро ско вы ва ет; Опа сная игра.

1880.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // За ви чај : Ка  лен дар. – (1960) с. 69

1881.  ДЕ ВОЈ КЕ ВОЈ НИ ЦИ // За дру жни ка  лен дар. – (1960) с. 162. Сло га. – Год. 22, 
бр. 3 (1960)

1882.  ПА ТУЉ КО ВА ТАЈ НА // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16670 (7. ја ну ар 1960) По ли ти-
ка за де цу. Год. 22, бр. 376

1883.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Зре ња нин. – Год. 9, бр. 382 (9. ја ну ар 1960)

1884.  БУ  БЉА АУТО СТРА ДА // Ма  ле но ви не. – Год. 5, бр. 184 (4. фе бру ар 1960)

1885.  КА КО САМ ПЕ ВА  ЛА О РА ТУ // Пу те ви. – Год. 6, бр. 2 (фе бру ар 1960) с. 161–162

1886.  ВЕСТ (Ју трос је ра дио до нео вест) // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16718 (3. март 1960) 
По ли ти ка за де цу. Год. 22, бр. 384
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1887.  Ed he ty të lu tem / Përk. Adem Gaj ta ni // Fla ka ve la zni mit. – XV, No. 461 (6. mart 1960)

1888.  PRA VED NA BA KA (Ka da je dvo je oko sto la / de li ba ka sve na po la) // Oslo bo đe nje. – 
God. 17, br. 4279 (16. mart 1960)

1889.  БЛИ ЗАН ЦИ (Не да ле ко од мо је ку ће / ро ди ли се се стри ца и брат / у исти сат) // 
По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16730 (17. март 1960) По ли ти ка за де цу. Год. 22, бр. 386

1890.  ВЕ ТАР ДА ДИ  ЉА // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16742 (31. март 1960) По ли ти ка за 
де цу. Год. 22, бр. 388

1891.  ПРИ ЧА О РА  КУ КРО ЈА ЧУ // Змај. – Год. 7, бр. 3 (1960) с. 66–67
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

1892.  А и те бе тоа те мо лом // Кул ту  рен жи вот. – Год. 5, бр. 3 (1960) с. 13

1893.  Пред чув ствие // Брат ство. – Год. 2, бр. 20 (1. април 1960)

1894.  РО ЂЕ ЊЕ (Уз глас свих жи вих би ћа) // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16754 (14. април 
1960) По ли ти ка за де цу. Год. 22, бр. 390

1895.  БАЈ КА О КО ВА ЧУ (Где си ра до сна ју тар ња кли ко ма  ља) // За дру га. – Бр. 791/792 
(28. април 1960)

1896.  ТЕТ КИ НИ ПО МА  ГА ЧИ // Ра дост. – Год. 10, бр. 4 (1960) с. 1–3

1897.  Jüklen ile özne / Cev. N. Ze ke riya // Se vinc. – XI, No. 4 (1960) f. 8–9

1898.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ : Од  ло мак // Сло га. – Год. 22, бр. 5 
(1960) с. 1

1899.  МАЈ // Змај. – Год. 7, бр. 5 (1960) с. 129

1900.  МА  ЛИ СТО ЛАР // Здрав под мла дак. – Бр. 5 (1960) с. 2–3
Ли ков но илу стро вао Ра до мир Сте вић Рас.

1901.  Ko me da se tu žim // Na ša že na. – Br. 5 (1960) s. 12

1902.  Сти  хи ра зны  лет / пе ре во ды с серб ско-хор ват ско го Б. Слуц ко го, М. Вак сма  хе ра, 
М. Али гер // Но вый мир. – Но. 5 (1960) с. 99–104
Од Де сан ке Мак си мо вић: Я ро ди на, я эде сь (Б. Слуц ки), с. 99–100; Пе сня о по ра-
бо щ е ном хле бе (Б. Слиц ки), с. 100; Ре ли гия опе ча лен ных (М. Вак сма хер), с. 100–
101; Ког да пром чит ся ва ша юност, пти цы (М. Али гер), с. 101–102; Дет ская ко-
сич ка в Освен ци ме (Б. Слуц ки), с. 102; Снег Дет ства (М. Али гер), с. 102–104.

1903.  Я ро ди на, я зде сь : Сти хи ра зных лет / пе ре вод Бо ри са Слуц ко го // Но вый мир. – 
Но. 5 (1960) с. 99–100

1904.  Пе сня о по ра бо щ е ном хле бе : Сти хи ра зных лет / пе ре вод М. Вак сма хе ра // Но вый 
мир. – Но. 5 (1960) с. 100

1905.  Ре ли гия опе ча лен ных : Сти хи ра зных лет / пе ре вод М. Вак сма хе ра // Но вый мир. – 
Но. 5 (1960) с. 100–101

1906.  *** (Ког да пром чит ся ва ша юност, пти цы) : Сти  хи ра зных лет / пе ре вод М. Али-
гер // Но вый мир. – Но. 5 (1960) с. 101–102

1907.  Дет ская ко сич ка в Освен ци ме: Сти  хи ра зных лет / пе ре вод Бо ри са Слуц ко го // 
Но вый мир. – Но. 5 (1960) с. 102
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1908.  Снег дет ства : Сти  хи ра зных лет / пе ре вод М. Али гер // Но вый мир. – Но. 5 
(1960) с. 102–104

1909.  Рас сказ по э те / пе ре вод Вик то ра Ви но гра до ва // Ино стран ная ли те ра ту  ра. – 
Но. 5 (1960) с. 66

1910.  Ответ со вре мен ни ку / пе ре вод Бо ри са Слуц ко го // Ино стран ная ли те ра ту  ра. – 
Но. 5 (1960) с. 67

1911.  Се но / пе ре вод М. Вак сма хе ра // Ино стран ная ли те ра ту ра. – Но. 5 (1960) с. 67–68

1912.  Ве щи / пе ре вод Ве ры Ин бер // Ино стран ная ли те ра ту  ра. – Но. 5 (1960) с. 68

1913.  Ве сна вь ет гне здо / пе ре вод Ве ры Ин бер // Ино стран ная ли те ра ту  ра. – Но. 5 
(1960) с. 68–69

1914.  Че ти ри пе сме : (Пе тао пла ши смрт; Ки ша у но вем бру; Пре но што за спи; Син 
вас учи) / Фран ти шек Ха  лас ; пре ве ле са че шког Ја ра Риб ни кар и Де сан ка Мак-
си мо вић // Књи жев ност. – Год. 15, књ. 30, св. 5/6 (мај–јун 1960) с. 387–388

1915.  Пе тао пла ши смрт / Фран ти шек Ха  лас ; пре ве ле са че шког Ја ра Риб ни кар и Де-
сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 387
Над на слов: Че ти ри пе сме.

1916.  Ки ша у но вем бру / Фран ти шек Ха  лас ; пре ве ле са че шког Ја ра Риб ни кар и Де-
сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 387
Над на слов: Че ти ри пе сме.

1917.  Пре но што за спи / Фран ти шек Ха  лас ; пре ве ле са че шког Ја ра Риб ни кар и Де-
сан ка Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 388
Над на слов: Че ти ри пе сме.

1918.  Син вас учи / Фран ти шек Ха  лас ; пре ве ле са че шког Ја ра Риб ни кар и Де сан ка 
Мак си мо вић // Књи жев ност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 388
Над на слов: Че ти ри пе сме.

1919.  ТРИ ЈА  ГО ДЕ // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16802 (9. јун 1960) По ли ти ка за де цу. 
Год. 22, бр. 398

1920.  РИ БА ВО ЗА  РИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16820 (30. јун 1960) По ли ти ка за 
де цу. Год. 22, бр. 401

1921.  ЗЕ БЕ ПЛА  ШЉИ ВИ ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16832 (14. јул 1960) По ли ти-
ка за де цу. Год. 22, бр. 403

1922.  ЗА  БО РА  ВЉЕ НИ // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16844 (28. јул 1960) По ли ти ка за 
де цу. 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.  БИЛ ТЕН // Ру  ко вет. – Год. 6, књ. 8, бр. 7/8 (1960) с. 227–236
Из ро ма на „Бун то ван раз ред“.

1925.  DO BRO JU TRO // Pro svje ta. – God. 17, br. 475 (1960) s. 27

1926.  MA LI JA HAČ // Oslo bo đe nje. – God. 17, br. 4399 (3. av gust 1960)

1927.  Па сти ро ва при по вет ка // Пи о нир ска за град ка. – Год. 14, бр. 8 (1960) с. 8–9

1928.  ТРИ ПА ТУЉ КА // Ма  ле но ви не. – Год. 5, бр. 216 (15. сеп тем бар 1960)
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1929.  МРАК У ШКО ЛИ // По ли ти ка. – Год. 57, бр. 16892 (22. сеп тем бар 1960) По ли-
ти ка за де цу. Год. 22, бр. 413

1930.  При каз ка за Ра ка Ши вац // Брат ство. – Год. 2, бр. 32 (6. ок то бар 1960) За на ши-
те де ца; 7

1931.  ПРО НИЦ ЉИ ВЕ СУ ДИ ЈЕ (Пр ви раз ред у ко ји сам / као на став ник сту  пи  ла но-
гом) // Ма ле но ви не. – Год. 5, бр. 220 (13. ок то бар 1960). Бил тен Енер го ин ве ста. – 
Год. 11, бр. 76 (21. но вем бар 1960) Ма  ли бил тен. Год. 1

1932.  Slut nja / na slo ven ski prev. Mi Li // Ve čer. – God. 16, št. 253 (28. ok to ber 1960)

1933.  СЛО БОД НА ЗЕ МЉА // Зре ња нин. – Год. 9, бр. 428 (26. но вем бар 1960)

1934.  NAD KNJI GOM BAJ KI (De ča če, pri zna jem ti, ni za me ne ne ma) // Glas Sla vo ni je. – 
God. 18, br. 4823 (7. de cem bar 1960) Glas za de cu; 50

1935.  MA CA SA ZVON CE TOM // Oslo bo đe nje. – God. 17, br. 4512 (14. de cem bar 1960)

1936.  РЕ КА ПО МОЋ НИ ЦА // Зре ња нин. – Год. 9, бр. 431 (17. де цем бар 1960)

1937.  TA BLA, KRE DA I SPU ŽVA // Že na. – No. 12 (1960) s. 12–13

1938.  Kis ka to nak / Ford. Fe her Fe renc // Jo paj tas. – XV, No. 37 (1960) p. 8

1939.  Yeni Yil ku tla ma si / Cev. N. Z. // Bir lik. – XVII, No. 408 (31. de cem bar 1960)

1940.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ (Да сам на не бу сун це / ствар би би  ла вр ло 
ла ка) // Зре ња нин. – Год. 9, бр. 433 (31. де цем бар 1960)

1941.  Иза бра не при че / Бран ко Ћо пић ; при ре ди  ла [и пред го вор „Сет ни де чак и чо ве-
ко љу би ви пи сац“ написала] Де сан ка Мак си мо вић. – Са ра је во : Свје тлост, 1960. – 
104 стр. – (Школ ска лек ти ра; књ. 12)

1942.  Iz bor / Oton Žu pan čič. – 2. iz da nje. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1960. – 116 str. – (Škol ska 
bi bli o te ka)
Sa slo ve nač kog De san ka Mak si mo vić pre ve la: Ze le ni Đur đe.

1943.  Ste pa i dru ge no ve le / An ton P. Če hov; za štam pu pri re dio Bo ži dar Skri tek ; sa ru skog 
pre ve li De san ka Mak si mo vić, Jo van Mak si mo vić, Ma rin Lo vren čić, Ma ja Mu lić, Na da 
Bog da no vić, To mi slav Pr pić, Iso Ve li ka no vić, Ro man So var. – Za greb : Zo ra, 1960. – 
540 str. – (Sa bra na dje la; 6) (Svjet ski kla si ci)

1944.  Врт де тињ ства : Ан то ло ги ја / са ста вио Бо ри слав Па вић. – Са ра је во : Свје тлост, 
1960
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Лут ке ста ре, с. 52–53; Ко ло, с. 65; Во-
жња, с. 95–96; У го сти ма, с. 98–99; Бли жи се, бли жи ле то, с. 118; Мраз, с. 123; 
Па  ху љи це сне жне, с. 127; Се стра без бра та, с. 137; Ко њи у руд ни ку, с. 145; Ко је 
ве ћи, с. 167; Бе ла вра на, с. 177; Ве ве ри це, с. 184; Па у  ко ва љу ља шка, с. 186; Мра ви 
зи да ри, с. 188; Леп ти ро ва успа ван ка, с. 190; Ста ри на ри, с. 191; Сеп тем бар ска 
пе сма, с. 213; Кр ва ва бај ка, с. 237.

1945.  Lyri ka Ju go slo wi an ska / pod re dakc. Zygmun ta Sto ber ski e go; wybor Ta na si ja Mla de-
no vi ća, No va ka Si mi ća, Dra ga Še ga. – War sza wa : „Is kry“, 1960
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: Co ro bia pta ki / Pr ze o ložyla Wi sla wa Szym-
bor ska; Po mi e ci pow sti na ia / Pr ze ložyl Zygmunt Sto ber skij; Ja sien w wol nej Pol sce / 
Pr ze ložyl Zygmunt Sto ber skij; Sta re mi a sto w War sza wie / Pr ze ložyl Zygmunt Sto-
ber skij; Kr va va Baj ka / Pr ze lo žu la Wi sla wa Szymbor ska.
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1961.

1946.  ГО ВО РИ ТИ ХО. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1961. – 182 стр. – (Школ ска би-
бли о те ка)
Пред го вор на пи са  ла Де сан ка Мак си мо вић. – По го вор на пи сао То де Чо лак.
Са др жај: Мол бе мла до сти: Мол ба мла до сти; Про лећ на пе сма; Из не на ђе ње (Сре ла 
сам на пу ту мла ди ћа); На бу ри; Де во јач ка мол ба; Про ле ће; На ше сна е сти ро ђен-
дан; Де вој ка се ра ду је про ле ћу; Пр ви дан љу ба ви; Зе мља где се ро дио онај што ме не 
љу би; Че жња; Стреп ња; Јед на смрт; Пред о се ћа ње; По ђи мо у шу ме; У зим ски дан; 
Опо ме на; Ни смо ми кри ви; Ре чи; Зе ле ни ви тез; Љу бав (Мо јој ми сли на те бе); Сре-
ћа; Бол но про бу ђе ње; По ра стан ку (Ре ци ми сад, кад већ про шло све је); Пре кор; 
Суд ба; Раз го вор; Ме се чи на (Лу та нам ме сец око се бе); Сум ња; Ми ло шта; Се ћа ње 
(Би ли су бла го сло ве ни сви ча со ви); Ра ђа ње љу ба ви; Уми ра ње љу ба ви; Лик на про-
зо ру; Ода зва ле су се са мо пти це; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; Град ски љу бав ни-
ци; Сто па; Шта је те би, не бо. Сре бр не пле са чи це: Сре бр не пле са чи це; За љу бље ни 
ку кац; Ро са; Ју тар ње обла че ње пти ца; Под гне зди ма; Не ми ран дан; Же га; Ок то-
бар; Зим ски ви хор; У смрт ро се; Гр ли ца; Ве че (Спа ва ју ов це); Мрак (Мрак се је ро-
дио у шу ми); Зми ја; Па ук; Ве се ла је сен; Ли шће (Са ли шћем мла дим); Са пут ни ца; 
Ју  тро у Го рен ском; На Стра жи ло во идем; На пла ни ни, Не бе са; Слут ња (Све че шће 
у је сен); Не бо у за ви ча ју. Го во ри ти хо: Го во ри ти хо; Сва ка тво ја реч; Пи та ње; Сан; 
Сли ка; Љу бав (Стре пим кад уз бе рем цвет); За љу бље ност; Бе ли цвет; Ју тро; Ра ста-
нак; Ни ко не зна; За бо рав (Ве ли ки го спо дар мо је ду ше); Тај на (Спу сти ла сам очи); 
Бај ка; Са мо ћа (Оти шли су сви); Го зба на ли ва ди; Сун це; Гор ски по ток (Ју ри пла-
хи ко њиц); Сеп тем бар; Ли шће (Пред ве чер по че да се ро ни); Ра ђа ње ме се ца; Бој 
обла ка; Ма гла; Сун чев за ла зак; Га вра ни; На пу ште ни пут; Ти ши на (Слу шај ка ко 
ти ши на пљу ска); Ожи  љак; Ни кад; Охо лост; Пут ник; Ти  хи умо бол  ник; У сен ци 
не ба. – Са мо ћа: Са мо ћа (Би ло би ми су ви шно да срет нем ко га год); Про ле ће гне-
здо гра ди; Из „Про лећ них пе са ма“; Лир ска про тив реч ност; Слут ња (Ма да је око 
ме не про ле ће); Вре ме; Бол; Се ћа ње (Чу  јеш ли, се стро); Се ћа ње на оца; Мај чи на 
ту жба ли ца; По след ња успа ван ка; Ја и ја; Про ле ће, а ја ве нем; Кад мла дост про ху ји, 
шта чи ни те пти це?; Крај је ле ту; Се но; Зве зде; Пи смо; Је сен (Ру ке, ру ке мо је осун-
ча не); По ноћ (Бо лу јем од про зрач них птич јих не са ни ца); Тај на (Као да сам не где 
у пра-шу ми); Не са ни ца; А и те бе то мо лим; По ноћ (И од јед ном чуд но се не што 
до го ди  ло); Се ли це; У про ле ће; Де тињ ство; Мир но мо је ср це спа ва; Ис пу  ње ње; 
Чо век; Де ца (Дво је де це); Пе сма крај из во ра; Оти ћи ћу у па сти ре; Пе сни ков бла-
го слов; Пе сни ко во ис ку ство; По е зи ја; При ча о пе сни ку; Пе сник и про ле ће; Пе сни-
ков кип у пар ку; Ве ру јем (Ста ла сам по след њи пут пред ста ру сли ков ни цу). – Жао 
ми је чо ве ка: Се ћа ње на за ви чај; Сли кар Лу ка; Про рок Или ја; Обо ре ни бог; Исто 
то са мо ма ло друк чи је; Пи та ли це; Ме ше ње хле ба; Ја гањ ци; Род на го ди на, Ста рин-
ска де во јач ка пе сма; Сва тов ска пе сма; Се ља ко ва смрт; Про вин ци јал  ци; Мо ји 
зе мља ци; Го сто љу бље; Пут ни тре ће кла се; Бај ка о ко ва чу; Ку мо ва сла ма у дим ња-
ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Бал  ка нац; Про сјак; Жао ми је чо ве ка; Час зе-
мљо пи са (Ста ја  ло нас је три де сет); Над све ском умр лог ђа ка; Два де сет хи  ља да 
де во јач ких ру ку; Не ко се се ћа де тињ ства; Уста ни ци; Спо мен на уста нак; Ср би ја се 
бу ди; Бај ка о уста нич кој пу шци; На гро бу стре ља них ђа ка; Кр ва ва бај ка; Пе сма о 
по ги ну лој де вој ци; Вој нич ко гро бље у Со лу  ну; Че жња у ту ђи ни; Ве ру  јем (Мо ја 
зе мља про па сти не ће). – Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“: Ђач ка бу  на; Са слу  ша ње; 
У ка би не ту; С де те том на ли ва ди; Ра ста нак са де те том; На му ка ма; Пи смо из там-
ни це; То би ће ја дан за све гроб огро ман; Отаџ би но, ту сам. – Сне го ви де тињ ства: 
Љу бав ни ци у пу чи ни но ћи; Љу бав на пре пир ка; Ви о ли не Чај ков ског; Пра зно ју тро; 
Без успо ме на; Зри кав ци; Прет про лећ ни дан; Бу ђе ње про ле ћа; Пе ша ци; Ко ме да се 
ту жим; По те ра; Еспе ран то; Има мо па сош; Куд одем да одем; Ста ни це; Ка те дра ла; 
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Са мо онај ко је ду го пло вио; Сне го ви де тињ ства; Бр да око Ава ле; Април ска во жња 
кроз Вој во ди ну; Про ле ће на Ко сме ту; Су тон на Ска дар ском је зе ру; Ср би ја у су то ну.

1947.  ПИ СМА ИЗ ШУ МЕ. – Бе о град : Про све та, 1961. – 128 стр. – (Злат на књи га нс; I; 1)
На слов ну стра ну књи ге и ли ков не илу стра ци је ра дио Бо жа Бо ги ће вић.
Са др жај: Ли ва да у пла ни ни; Па у  ко во де ло; Шум ска до ма ћи ца; Миш па ту љак; 
Ме сец у шу  ми; Ме се че ва ша  ла; Ме две до ва же нид ба; Град ско де те; Дар; Сле пи 
ми ши; Мрав, бо го мољ ка и ја; Уре за на сли ка; Ри ба во за ри ца; При ча о ре ци; Пти це 
на че сми; Не по зна та пти ца; У шу ми; Шум ска са мо ћа; Чу до у шу ми; Ве тар да ди ља; 
Нео бич ни сви рач; Про лећ ни ша то ри; Не у стра ши ви цвет; Пуж на по слу; Вра на; 
Про лећ на при пре ма; Свет под је зе ром; Ма ца пре ља; Су срет са ла си цом; Пљу-
сак; Пе чур ке; Леп дан; У се лу мра ва; До бри дух дим; Бај ка о пу  те ви ма; Стар ке 
ужар ке; Игран ка; Му дра зми ја; Из не на ђе ње (Из гу би ли се јед ном би ли); Тр њи на 
под сне гом; У шум ској крч ми; Ожи ве ла сли ка; Глас се ки ре у шу  ми; Слу  шај те; 
Гор ски по ток (У ра но ју  тро, још не бе ше зо ра); Олу  ја у шу  ми; Ка ме на пе ћи на; 
Па туљ ко ва тај на; Ора шчи ћи – пал чи ћи; Ра ђа ње пла ни не; Ве тар рвач; Ку  па ње 
обла ка; Обла ци (Хо да ју ћи ју  трос ван гра да); Облак умет ник.

1948.  МЕ ДВЕ ДО ВА ЖЕ НИД БА. – Са ра је во : Свје тлост, 1961. – 96 стр. – (Би бли о те ка 
„Бам би“)
Пред го вор на пи сао Ду  шан Ко стић. – Књи гу ли ков но опре мио Ха мид Лу  ко вац.
Са др жај: Лут ка, па јац и ма чак; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ка ко су пу жу укра ли ку ћу; 
Ма цан – Бра цан; Жап ци хар мо ни ка ши; Пти це на ра ди ју; Цр ве на Кре сти ца и 
Зе ле ни Ре пић; Че жња за за ви ча јем; Гр ли чи на ту жба ли ца; Бај ка о ла бу ду; Пр стен 
на мор ском дну; Укле та пти ца; Пти це на тр гу; Свра ка кра дљи ви ца; До га ђај у 
зо о ло шком вр ту; За бо ра вље ни пси; Ме двед и пче ле; Ме двед Жућ ко у цир ку су; 
Ме две до ва же нид ба; Уз бу  на у ре ци.

1949.  АКО ЈЕ ВЕ РО ВА ТИ МО ЈОЈ БА  КИ. – 2. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 
1961. – 136 стр. – (Би бли о те ка Злат но ко ло; III; 1)

1950.  На встре чу ве сне = Про лећ ни са ста нак / пе рев. с сер бо-хор ват ско го Д. Са мо й-
ло ва – Мо сква : Го су дар ствен ное из да те ль ство дет ской ли те ра ту  ры Мин. Про-
све щ е ния РСФСР, 1961. – 64 стр.
Са др жај: Ко ра бль; Зде сь де ла ют ба шма ки; Игра в мяч; Об ла ко; Ско ро ле то; 
Прят ки; Гор ны ру  чьи; До ждь на лу жа й ки; Слу ша и те; Са ди ть ся сол нце; Му дрый 
ве тер; Мо роз; Сне жные го лу бя; Но вий год. У птиц; Шме ль – дар мо ед; На дво ре; 
Улит ка; На встре чу ве сне; Дет ство; Зо ло той мо ты  лек.

1951.  ČU DO U PO LJU. – Be o grad : Mla do po ko le nje, 1961. – 108 str. – (Bi bli o te ka 100 knji-
ga; V; 7)
Ilu stro va la Bo silj ka Ki će vac. – Po go vor na pi sao To de Čo lak.
Са др жај: Ko ho će da do ži vi ču do: Ču do u po lju; Ko ho će da do ži vi ču do; Pro leć no ju tro; 
Za što pla ču ku ku re ci; Sne žne pa hu lji ce; I dr ve će pri ma pla tu; Smrt li šća; Cvet ni zbor; 
San u Mo šća nič koj Dra gi; O Ko sma ju; Be la vra na; Ću ran po mo dar; Puž; Bli ži se, bli ži 
le to; Ve ve ri ce; Od la zi sun ce; Me se či na (Ple te me sec sjaj na, sre br na sta tki va); Vo žnja; 
Pu to va nje na san ka ma; Ve če (Su ton pa da vrh po to ka); Je sen (Pro še ta la je sen po gu stom 
še va ru); Pr vi sneg (Za spao mli nar si noć ra no); De cem bar ska pri ča. Slu šaj te: Ka me na 
pe ći na; Su sret sa li si com; Pa u ko vo de lo; Li va da u pla ni ni; Vra na; Puž na po slu; Plju sak; 
Ku pa nje obla ka; Lep dan; Ne po zna ta pti ca; Pti ce na če smi; Olu ja u šu mi; Pro leć ni ša-
to ri; Pe čur ke; U se lu mra va; Miš pa tu ljak; Tr nji na pod sne gom. Sep tem bar ska pe sma: 
Sep tem bar ska pe sma; Ma li voj ni ci; Br blji vi ce; Sli ke iz bu kva ra; De voj či ce; Za go net na 
tor ba; Ma če u dže pu; Pro nic lji ve su di je; Đač ko sr ce; Nad knji gom baj ki; Deč ja ne de-
lja; Na ša ma ti; Opo me na; Po pac ve sel ko; Sa ma je u so bi ba ka; Mrak (Noć); Bo lest; 
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Bli zan ci; Ro đe nje de te ta; Vest: Zlat ni lep tir: Zlat ni lep tir. Bu ba ma ra: Ta tin od la zak u 
ze mlju sno va; Pr vi dan u ze mlji sno va; Bu ba ma ra; Ta ta spa sa va de cu od bo le sti; Ta tin 
su sret sa Me se com; Ta ti no bu đe nje. Re ka po moć ni ca: Re ka; Po di vlja la vo da.

1952.  PRO LEĆ NI SA STA NAK / iz bor i re dak ci ju ra di li Na da Se nić, Ju raj Ma rek i Osman 
Ha džić. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 1961. – 16 str. – (Ma la đač ka bi bli o te ka) (Škol-
ska lek ti ra za IV raz red osn. ško le)
Са др жај: Pro leć ni sa sta nak; Se stra bez bra ta; Pr vi maj; Ime na pla ni na; Gor ski po to ci; 
Kos i nos; Ma li ku pač; Ve tar po tu ca lo i zla šu ma; Pe sma zri ka va ca.

1953.  Pra vlji ca o eno dnev ni ci = Baj ka o Krat ko več noj / pre ve del Jan ko Mo der; ilu stro va la 
An čka Go šnik Go dec. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1961. – 84 str. – (Ci ci ba no va 
knji žni ca)
Са др жај: Pi sa te lji či na pro šnja na po lja ni; Mla di ni pod tre mi dne vi pre po ve da no; Ra ču-
nar; Pre ma ga ni ve ter Ogle duh; Črič ki pe če jo; Po roč na da ri la; Ma vrič ni most; Eno-
dnev ni ca v šo li; Eno dnev ni ca od kri je ne kaj stra šne ga; Od ho da sla; Sel se sre ča z Vod nim 
Cve tom; Svat ba; Zi ma ob iz vor ka Vod ne ga Cve ta.

1954.  Но во го ди шња че стит ка / на ма ке дон ски прев. М. Мл. // Брат ство. – Год. 3, бр. 38 
(1. ја ну ар 1961)

1955.  Kr va va baj ka // De lo (Lju blja na). – God. 3, št. 20 (22. ja nu ar 1961) s. 7. Zdra vlje. – 
God. 13, br. 7 (1961) s. 3

1956.  ЕСПЕ РАН ТО (Оста ће за мном слат ки еспе ран то) // Књи жев не но ви не. – Год. 12, 
бр. 137 (27. ја ну ар 1961)

1957.  КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ АН ДРЕ ЈА ВО ЗНЕ СЕН СКОГ // Књи жев не но ви не. – Год. 12, 
бр. 137 (27. ја ну ар 1961)
Пу  то пис.

1958.  КУД ОДЕМ ДА ОДЕМ (Куд одем да одем, имам по зна ни ке) // Књи жев не но ви-
не. – Год. 12, бр. 137 (27. ја ну ар 1961)

1959.  ВРАП ЦИ НО ВИ НА РИ // Осло бо ђе ње. – Год. 12, бр. 4553 (1. фе бру ар 1961)

1960.  СА ИЗ ЛО ЖБЕ ДЕ ЦЕ СЛИ КА  РА // Не вен. – Бр. 2 (1961) с. 1

1961.  Бај ка о уста нич кој пу  шци // Про свет на же на. – Бр. 2 (1961)

1962.  Za bu ti // Pi o nir ska za gad ka. – XVI, No. 2 (1961) s. 8–9

1963.  Drid hja / Përk. Baj ram Jas ha ri // Za ni i rins. – No. 2 (1961) f. 10–11

1964.  Tav san ci gin ku la gi // To mur cuk. – No. 2 (1961) s. 11

1965.  Ju go sla vjan ska že na be šed ne na med zi na rod nei shad zki / prel. Mi ko la Sku ban // Ru-
ske slo vo. – God. 16, br. 10 (3. mart 1961)

1966.  Де жур на ап те ка / на ма ке дон ски прев. Е. Шу о ли но ва // Но ва Ма ке до ни ја. – 
Год. 17, бр. 5162 (5. март 1961)

1967.  Bi lo je ne kje tam v de že li se lja kov // De lav ska enot nost. – God. 19, št. 11 (18. mart 1961)

1968.  Ha pis ha ne den ki zi ma mek tup / Cev. Ze hra Ju bi // Bir lik. – XVI II, No. 420 (30. mart 
1961)

1969.  Že na / Prel. L. Z. // Roz ha lady. – X, No. 3 (1961) p. 21
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1970.  ИЗ ГРУ ЗИН СКЕ И АЗЕР БЕЈ ЏАН СКЕ СА  ВРЕ МЕ НЕ ПО Е ЗИ ЈЕ / (Пе сни ци) 
Шал  ва Ап  ха ид зе, Ира кли је Аба шид зе, Јо сиф Но не шви  ли, На би Ба ба јев, Мир-
ва рид Диљ ба зи ; пре ве ла са ру ског Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 16, 
бр. 3 (март 1961) с. 254–260

1971.  Ја ћу ре ћи / Шал ва Ап ха и зе ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – 
Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 254
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1972.  Пе сни ку / Шал ва Ап ха и де ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – 
Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 254–255
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1973.  Снег пред сва ну ће / Ира кли је Аба шид зе ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 255–256
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1974.  Де ца / Ира кли је Аба шид зе ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – 
Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 256
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1975.  *** (На про план ку пун ме сец) / Јо сиф Но не шви ли ; са ру ског прев. Де сан ка Мак-
си мо вић // Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 256–257
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1976.  *** (Не зна ју ћи др ско сти ни сна ге мо јих ру  ку) / Јо сиф Но не шви  ли ; са ру ског 
прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 257
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1977.  ПРО ЛЕ ЋЕ / На би Ба ба јев ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – 
Год. 16, Бр. 3 (март 1961) с. 258
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1978.  Храст на сте ни / На би Ба ба јев ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра-
ње. – Год. 16, Бр. 3 (март 1961) с. 258–259
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1979.  Пе сни ков гроб / Мир ва рид Диљ ба зи ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 259–260
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не по е зи је.

1980.  Шал  ва Ап  ха ид зе // Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе ле шка.

1981.  Ира кли је Аба шид зе // Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе ле шка.

1982.  Јо сиф Но не шви  ли // Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе ле шка.

1983.  На би Ба ба јев Али Ак пер // Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе ле шка.

1984.  Мир ва рид Диљ ба зи // Ства ра ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе ле шка.

1985.  ГРАН ЧИ ЦА С ТОЛ СТО ЈЕ ВА ГРО БА // Же на да нас. – Бр. 200 (април 1961) с. 6 и 12
Пу  то пис.
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1986.  ГРАД МА  ШТЕ И ПЕ СНИ КА // Књи жев ност. – Год. 16, Књ. 32, св. 4 (април 
1961) с. 293–302
Пу  то пис из Гру зи је.

1987.  ПО КО ШЕ НА ЛИ ВА ДА // Глас де це Под ри ња. – Год. 4, бр. 4 (1961) с. 17

1988.  Tav san ci giu ku la gi // To mur cuc. – No. 4 (1961) s. 6

1989.  Yeni Yil // To mur cuk. – No. 4 (1961) s. 6

1990.  БА  КУ – ГРАД С ДЕ СЕТ ЦЕН ТА  РА : Су сре ти // Књи жев не но ви не. – Год. 12, 
бр. 144 (5. мај 1961) с. 4 и 8–9
Пу  то пис.

1991.  НЕ СТА  ШНИ МАЈ // Осло бо ђе ње. – Год. 18, бр. 4636 (10. мај 1961)

1992.  ТУ ЖНА КИ ШИ ЦА // Ма  ле но ви не. – Год. 6, бр. 252 (22. мај 1961)

1993.  БР БЉИ ВИ ЦЕ (Се ћам се у пр вој су клу  пи / се де ле две бр бљи ви це) // Ра дост. – 
Год. 10, бр. 5 (1961) с. 3

1994.  Pa tulj ko va taj na // Pi o nir ska za grad ka. – XV, br. 6 (1961) s. 8–9

1995.  Körebe / Cev. Ne ca ti Ze ke riya // Bir lik. – XVI II, No. 436 (27. jul 1961)

1996.  Svet pod oze rom // Pi o nir ska za grad ka. – XV, No. 8 (1961) s. 5

1997.  ЧАС У ШУ МИ // Зре ња нин. – Год. 10, бр. 470 (16. сеп тем бар 1961)

1998.  НЕО БИЧ НИ БУ ДИЛ  НИК // По ли ти ка. – Год. 58, бр. 17232 (28. сеп тем бар 
1961) По ли ти ка за де цу. Год. 23, бр. 465

1999.  ПЕ ТА МА  МА (Пе та ма ма као у деч јој при чи) // Ти тов пи о нир. – Год. 12, бр. 9 
(1961) с. 16
Из „Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра“.

2000.  ШЕ СТА МА  МА (Ше ста ма ма би би  ла са свим ми  ла) // Ти тов пи о нир. – Год. 12, 
бр. 9 (1961) с. 16
Из „Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра“.

2001.  ТРЕ ЋА БА  КА // Ти тов пи о нир. – Год. 12, бр. 9 (1961) с. 16

2002.  СЕД МА МА  МА (Сед ма ма ма во ди о ка на пу) // Ма  ле но ви не. – Год. 6, бр. 273 
(16. ок то бар 1961)
Из „Са из ло жбе деч јих цр те жа“.

2003.  ТРЕ ЋИ ТА ТА // Ма  ле но ви не. – Год. 6, Бр. 273 (16. ок то бар 1961)
Из „Са из ло жбе деч јих цр те жа“.

2004.  ДРУ  ГА БА  КА (Дру га ба ка је још го ре сре ће) // Ма  ле но ви не. – Год. 6, бр. 273 
(16. ок то бар 1961)
Из „Са из ло жбе деч јих цр те жа“.

2005.  ДУ  ШИ ЦИ НЕ МА РА  МИ ЦЕ // По ли ти ка. – Год. 58, бр. 17260 (26. ок то бар 1961) 
По ли ти ка за де цу. Год. 23, бр. 469

2006.  ЛИМ И ДРИМ (Те кле ре ке Лим и Дрим је дан дру  гом по бра тим) // Ра дост. – 
Год. 10, бр. 10 (1961) с. 5

2007.  Pi o nir ska ru ta // Pi o nir ski list. – God. 15, št. 11 (23. no vem bar 1961)

2008.  Раз дел ба со де те то // Труд бе ник. – Год. 16, Но. 48–49 (29. но вем бар 1961) Дет ска 
стра на. I; 2
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2009.  РАЗ ГРА  НА ТА РЕ ЧЕ НИ ЦА : Из ро ма на „Бун то ван раз ред“ // Но ва Ма ке до ни-
ја. – Год. 17, бр. 5439 (10. де цем бар 1961)

2010.  КА  ПЕ ЛА ЖА  НА КОК ТОА : Ме ста ко ја во ли мо // Књи жев не но ви не. – Год. 12, 
бр. 160 (15. де цем бар 1961) с. 2
Пу  то пис.

2011.  ЗИ МА // Зре ња нин. – Год. 10, бр. 485 (30. де цем бар 1961)

2012.  ДЕ ЦА У ОЖА  ЛО ШЋЕ НОМ ГРА ДУ // Глас СА  НУ. – Књ. 251. Оде ље ње ли те ра-
ту  ре и је зи ка, нс. књ. 6 (1961) с. 65–70

2013.  Из бор срп ског пу то пи са / са ста вио Бо шко Но ва ко вић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп-
ска; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1961. – (Срп ска књи жев ност у сто књи га; 
књ. 62)
Пу  то пис Де сан ке Мак си мо вић: Мо ре.

2014.  Пје сме / Бран ко Ћо пић ; при ре ди  ла [и пред го вор „Тво рац но ве бај ке и пе сник 
ре во лу  ци је“ написала] Де сан ка Мак си  мо вић. – Са ра је во : Свје тлост, 1961. – 
84 стр. – (Школ ска лек ти ра; књ. 34)

2015.  Иза бра не при че / Бран ко Ћо пић ; при ре ди  ла [и пред го вор „Сет ни де чак и чо ве-
ко љу би ви пи сац“ написала] Де сан ка Мак си мо вић. – 2. из да ње. – Са ра је во : Свје-
тлост, 1961. – 104 стр. – (Школ ска лек ти ра; књ. 12)

2016.  Iz bor / Oton Žu pan čič. – 3. iz da nje. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1961. – 116 str. – (Škol ska 
bi bli o te ka; knj. 19)
Sa slo ve nač kog De san ka Mak si mo vić prev.: Ze le ni Đur đe.

2017.  An to lo gi ja slo ve nač ke po e zi je / ure di li Jo že Ka ste lic, Dra go Še ga, Ce ne Vi pot nik ; pred-
go vor na pi sao Jo sip Vid mar ; pre ve la sa slo ve nač kog De san ka Mak si mo vić. – Be o grad : 
No lit, 1961. – 2 sv. – (An to lo gi je Ju go slo ven ske knji žev no sti)
Knj. 1. – 394 + [2] str.
Са др жај: Va len tin Vod nik (1758–1819). Vr šac, naj viš ji sne žnik za Tri gla vom = Vr šac, 
naj vi ši gle čer po sle Tri gla va. – Fran ce Pre šern (1800–1849). (Pésem môja je posóda 
tvôjega iména) = (Pe sma mo ja je sa sud tvo ga ime na); (Žálostna kumú neznána je re-
sni ca, de jo ljúbim) = (Ko me je ne po zna ta ža lo sna isti na da je vo lim); (Med otróci si 
igrála, drága! láni – čàs hi ti) = (S de com si se, dra ga, igra la la ne, – vre me ju ri); K slo-
vésu = Na ra stan ku; Si la spo mi na = Moć se ća nja; Ri bič = Ri bar; Or glar = Or gu ljaš; 
Glo sa = Glo sa; Slóvo od mla do sti = Ra sta nak od mla do sti; So ne tje ne sre če 1–6 = So-
ne ti ne sre će 1–6; Pévcu = Pe sni ku; Kám? = Ku da?; Sonétni vénac = So net ni ve nac; 
(Biló je, Mójzes! te bi na ro če no) = (Bi lo je, Moj si je, te bi po ve re no); (Oči bilé pri nji v 
deklét so srédi) = (Oči su mi na njoj u de vo ja ka ko lu); (Ka dàr pre vi di učenóst zdrav ni-
ka) = (Ka da uče nost le ka ra do ku či); (Od pr lo bó nebó po sódnem dnévi) = (Otvo ri će 
se ne bo o sud njem da nu); V spo min An dréja Smoléta = Spo men na An dre ja Smo lea; 
(Vi del si Néme ško, Francósko, Británsko) = (Vi de Ne mač ku, Fran cu sku, En gle sku); 
Zdra vlji ca = Zdra vi ca; Krst pri Sa vi ci (Uvòd) = Kr šte nje na Sa vi ci (Uvod). – Fran Lev-
stik (1831–1887). Ka dàr otrok lo vi lu no in zve zde = Ka da de te hva ta me sec i zve zde; 
Ži va cve tli ca = Ži vi cvet; Pr vi po ljub = Pr vi po lju bac; Vzdi hlja ji = Uz di sa ji; Dve otvi = 
Dve utve; Ube žni kralj = Kralj u bek stvu; So vra žni kom = Ne pri ja te lji ma; V go zdu = 
U šu mi; Ra zni gla so vi = Ra zni gla so vi. – Si mon Jen ko (1835–1869). Va bi lo = Po ziv; 
(Sko pal sem globôko ja mo) = (Is ko pao sam du bo ku ja mu); (Sla bo sve ča je brléla) = 
(Sla bo je žmir ka la sve ća); (Mir no de sno si mi da la) = (Mir no si mi de snu da la); („Glej 
jih, zve de, kak blež či jo) = (Gle daj zve zde ka ko ble šte); Sli ka = Sli ka; Po slo ve su = Po 
ra stan ku; Uvod = Uvod; Obra zi = Sli ke; (Ko je son ce vsta lo) = (Kad se sun ce ro di lo); 
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(Ze len-ma ho vi na ob ra sta) = (Ze len-ma ho vi na ob ra sta); (Ko zaspál bom v smr ti) = 
(Kad za spim u smr ti); (Le ži po lje rávno) = (Le ži po lje rav no); Na grobéli = Na gro bo vi ma; 
Troj no gor je = Tro stru ka ne sre ća; Mo je sol ze = Mo je su ze; Slo ven ska zgo do vi na = 
Slo ve nač ka isto ri ja; Na zbi ra nje = Na iz bor; Go ri = Go ri. – Jo sip Stri kar (1836–1923). 
(Pri ok nu sva se molčé slonéla) = (Uz pro zor smo ćut ke bi li oslo nje ni); (Možjé, za kaj 
se di mo tu pokójno?) = (Lju di, za što se di mo tu spo koj no?); (Vi ho če te mi bi ti kri ti ja-
ni?) = (Vi ho će te hri šća ni da bu de te?); (Temé po po tih mo jih so nastále) = (Tmi ne po 
mo jim sta za ma su pa le); (Sve to je bi lo nekdáj, zdaj pra zno imé je prijátelj) = (Sve ta je 
ne kad bi la, sad pra zna je reč pri ja telj). – Si mon Gre gor čič (1844–1906). Nje ga ni! = 
Nje ga ne ma!; Na zaj v pla nin ski raj! = Na trag u pla nin ski raj!; Na ra ve svat ba = Svad ba 
pri ro de; Ti me ni sve to son ce!... = Ti me ni sun ce sve tlo!...; – (Dvi na noč!) = (Dvi na 
noć!); – Zja sni zve zde mu tem ne! = Raz ve dri mu zve zde tam ne; So či = So či; V pe pel-
nič ni no či = Po kaj nič ka noć; Na bre gu = Na oba li; O ne vih ti = Za olu je; Moj čr ni 
plašč = Moj cr ni plašt; Člo ve ka ikar! = Čo ve ka ni kad! – An ton Aškerc (1856–1912). 
Ko sa = Ko sa; Obla ku = Obla ku; Po sled nji žar ki = Po sled nji zra ci; – Ju tro na la gu nah = 
Ju tro na la gu na ma; O, mor je!... = O, mo re!...; Po noč na pot ni ca = Po noć na put ni ca; 
Mej nik = Ka men me đaš; Kro na nje v Za gre bu (1575) = Kru ni sa nje u Za gre bu (1575); 
An ka = An ka; Kri šna = Kri šna. – Ivan Can kar (1876–1918). (Iz mo je samôtne, gren ke 
mladósti) = (Iz mo je usa mlje ne, gor ke mla do sti); (Šta si mi mo mo je ga ži vlje nja) = (Pro šla 
si mi mo mo ga ži vo ta); (Na mo jo pot ne tro si rož di ščih) = (Moj put ne po si paj mi ri snim 
ru ža ma); (In dvi ga in ši ri se vro če obzórje) = (I di že se i ši ri vre li vi dik); (V bogátih 
ko či jah se vo zi jo) = (U bo ga tim ko či ja ma se vo ze); (Od ulic do úlic, kri žem po me stu) = 
(Od uli ce do uli ce kr sta rim gra dom); (Kam, o kam je šla mo ja mladóst?) = (Ku da, o, 
ku da ode mo ja mla dost?) (Fant je vi del ro žo čudotvórno) = (Mla dić je vi deo ru žu ču do-
tvor ku). – Dra go tin Ke te (1876–1899). Zim ska idi la = Zim ska idi la; Za pr ta so nje na 
oken ca = Za tvo re ni su nje ni pro zo ri; La o ko ont = La o kon; (Temnó je da nes, ah, takó tem-
nó!) = (Tam no je da nas, ah, ta ko tam no!); (Kak ti ho vi ješ se, lahnó, krog me sta) = (Ka ko 
se vi ješ ti ho, la ko oko gra da); (Kakó te lju bim, an gel moj, kakó) = (Ka ko te vo lim, moj 
an đe le, ka ko); Na tr gu = Na tr gu; Vr ni tev = Po vra tak; (Ka kor labúd be lo grúdi počási) = 
(Kao la bud be lo gru di po la ko); (V ti ho samôto se kra de jo, si je jo) = (U ti hu sa mo ću se 
kra du, si ja ju); Me lan ho lič ne mi sli = Me lan ho lič ne mi sli; (Ko pri de noč, so dru ga fan ta-
zi je) = (Kad do đe noć, dru ga ri ca ma šte); (O Bog svetlôbe, stvar nik har mo ni je) = (O Bo že 
sve tlo sti, tvor če har mo ni je) – Jo sip Murn (1879–1901). Se menj = Sa jam; Vla hi = Vla si; 
Kdo v bre zgla sno to noč = Ko u tu bez gla snu noć; Sneg = Sneg; Pe sem = Pe sma; Ah, ti 
bo ri = Ah, ti bo ro vi; Ko do bra ve se mra če = Kad se du bra ve mra če; (Sr ce je ža lost no in 
bol no od tesnôbe) = (Sr ce je ža lo sno i bol no od strep nje); Pe lin = Pe len; Pa ne poj dem 
prek polján = E, ne ću vam pre ko po lja na; Sr pan = Sr panj; Ena ka = Ista; Pe sem = Pe sma; 
Že lja po ne ve sti = Če žnja za ne ve stom; Šen ti jan že vo = Ivanj dan; Pe sem o aj di = Pe sma 
o helj di; Tu je je sen in mi se že ni mo = Tu je je sen i mi svad bu je mo; Zi ma = Zi ma; Pri šel 
čas je krog Bo ži ča = Do šlo je vre me oko Bo ži ća; Mi sli sem na pro šle dni = Mi slio sam na 
pro šle da ne; Kaj tak ža lo sten, tih in za mi šljen = Što ta ko ža lo stan, ću tljiv i za mi šljen.
Knj. 2. – 460 [4] str.
Са др жај: Oton Žu pan čič (1878–1949). Po mlad na la đa = Pro leć na la đa; – Uspa van ka = 
Uspa van ka; Bre za in hrast = Bre za i hrast; Pr va po mald = Pr vo pro le će; Pol dan = Pod-
ne; – Ti ho, brez be sed = Ti ho, bez re či; Lju bav na pe sem = Lju bav na pe sma; Po lju bi 
me, ob je mi me = Po lju bi me, za gr li me; V mo ji du ši je ja sna po do ba zble de la = U du ši 
mi je iz ble de la ja sna sli ka; Sre ča nje = Su sret; Me lan ho li ja = Me lan ho li ja; Zve čer = Sve-
če ra; Ti ho pri ha ja mrak = Ti ho do la zi mrak; Je ze ro = Je ze ro; (Gro bo vi tu li jo...) = (Gro-
bo vi ur la ju...); (Ti ho čez po lje) = (Ti ho pre ko po lja); (Ves svet vzdihúje) = (Sav svet 
uz di še); (Kaj si? Fantóm? Izródek do mi šlji je?) = (Šta si Fan tom? Iz da nak fan ta zi je?); 
Me se či na = Me se či na; Noč ni psa lem = Noć ni psalm; Sa mo to noć = Sa mo ovu noć; 
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Ve čer na = Ve čer nja pe sma; Ob Kvar ne ru = Kraj Kvar ne ra; Že bljar ska = Ko vač ka; Zim-
ska = Zim ska; Di es irae = Di es irae; Ze le na če la da = Ze le ni šlem; Na ša be se da = Na ša 
reč; V ti ši no = U ti ši nu; Obup = Oča ja nje; Po go vor v te mi ni = Raz go vor u ta mi; Je ra la 
(frag ment) = Je ra la (od lo mak). Alojz Grad nik (1882). De pro fun dis I–X = De pro fun-
dis I–X; Pri ča ko va nje = Oče ki va nje; V oma mi = U oma mi; Me lan ho li ja = Me lan ho li ja; 
Eros – Ta na tos = Eros – Ta na tos; (Iz sr ca taj notèmne glo bo či ne) = (Iz sr ca du bi ne taj-
no tam ne); Vtu ji ni = U tu đi ni; (Uga sle zve zde v no či so ko zla ti) = (Uga sle zve zde u 
no ći su kao zlat ni); Vsi sve ti v br dih = Za du šni ce u br di ma; Pred Gub če vo gla vo = Pred 
Gup če vom gla vom; Na ša be se da = Na ša reč; Mol če če ure = Ča so vi ću ta nja; Vod njak = 
Bu nar; Fon ta na in vod ni cu rek = Fon ta na i vo de ni mlaz; Zi ma = Zi ma; Mo je ži vlje nje = 
Moj ži vot; Ve čer ne sen ce = Ve čer nje sen ke; Po sled nji gost = Po sled nji gost; V zo re či 
je se ni I–II = U do zre va ju ćoj je se ni I–II. – Li li No vi (1885–1957). Vi ker če = Vi ker če; 
Mr lič = Mr tvac; Umre ti = Umre ti; Bli ska vi ce = Mu nje; Pred ne vih to = Pred olu ju. – 
Pa vell Go li ja (1887). Opoj no deh ti jo cve tli ce = Opoj no mi ri šu cve to vi; (Ta jan stve ni 
na rod v uri pôzni) = (Ta jan stve ni na rod u ka sne ča se); (In to je te hur lia ne sréčnih mo-
li tev) = (I ovo je mo li tva tih ne sreć ni uli ca); O Ester – O Renée = O, Ester – O, Re ne; 
Po znam ro ko = Po zna jem ru ku; Kes = Ka ja nje; Ri bi ce (Mi la nu Pu gqu) = Ri bi ce (Mi-
la nu Pu glju); Ma ni fest (Ti nu Uje vi ću) = Ma ni fest (Ti nu Uje vi ću); Mar che funèbre = 
Mar che funèbre; Pet de se tlet ni ca = Pe de se to go di šnji ca; Ka nar ček in po et = Ka na ri nac 
i pe snik. – Fran Al breht (1889). Pro me na da v sne gu = Šet nja po sne gu; Do mo vi na 
(1914) = Otadž bi na (1914); Kje je? = Gde je?; (Raz pni va kri la, al ba tros) = (Ra ši ri-
mo, al ba tro se, kri la). – Igo Gru den (1893–1948). (O, zdi se mi, da sli šim tvo je sa nje) = 
(O, či ni mi se da slu šam tvo je sno ve); (V bla zi nah vonj ostàl je tvo jih las) = (U ja stu ci-
ma je ostao mi ris tvo je ko se); Za sa nja nost = Za ne tost; Ju tro na mor ju = Ju tro na mo ru; 
Bar ko vlje = Bar ko vlje; Po mla de ni ve tar = Pro leć ni ve tar; Pe ri ce na Sa vi = Pra lje na Sa vi; 
V spo min To ma ža Bi zi lja = U spo men To ma ža Bi zi lja; V opom bo Al fre du Šer ku = Pod-
se ća nje na Al fre da Šer ka; Dva na e sta ura = Dva na e sti čas; Sil ve stro va zdra vi ca = Sil ve-
star ska zdra vi ca. – Mi ran Jarc (1900–1942). Mo dre da lje = Mo dre da lji ne; Vr ti ljak = 
Vr te ška; Pe sem = Pe sma; Ne mo me sto = Ne mi grad; Po gled na zaj = Po gled una trag; 
Se ja lec v zi mi = Se jač u zi mi; So net obu pa = So net oča ja nja; So net kon ca = So net kra ja. – 
To ne Se li škar (1900). Sed mo ro jen čki = Sed mo ro ro đe nih; Po jo či ru dar ji = Ras pe va ni 
ru da ri; Gla žu ta = Sta kla na; Cve to ča kak te ja = Ucve ta li kak tus; Pre tr ga na po pi sni ca = 
Is ce pa na po pi sni ca; Tem nor de ča po to ni ka (Oče tu in me te ri po sve če na) = Tam no cr ve-
ni bo žur (Po sve ćen ocu i maj ci); Mo je oče = Moj otac; Obraz v ju tr nji sve tlo bi = Li ce 
u ju tar njoj sve tlo sti. – An ton Vod nik (1901). De kli ca s sve tli co = De voj ka s cve tom; Ih te-
či zvo ki = Je ca ju ći zvu ci; To žba = Tu žba; Po ma lad na pe sem = Pro leć na pe sma; Po mlad 
v gro bu = Pro le će u gro bu; Če mu se vra čam = Za što se vra ćam; Ka kor zr no = Kao zr no; 
Na sve tlem pra gu = Na sve tlom pra gu. – Vi da Ta u fer (1903). Smeh = Smeh; Za vr že no 
pi smo = Pre zre no pi smo; Aj da = Helj da; Paj ki = Pa u ci. – Sreč ko Ko so vel (1904–1926). 
Ba la da = Ba la da; Ve ter = Ve tar; Star ka za va sjo = Sta ri ca kraj se la; Bo ri = Bo ro vi; Ve čer 
pod rde čo si pi no = Ve če pod cr ve nim pru dom; Dre ve sa v do li ni = Dr ve će u do li ni; 
Krat ko ži vlje nje je = Kra tak je ži vot; So net smr ti = So net smr ti; Sre di no či = Sred no ći; 
La bo dja pe sem = La bu do va pe sma; Pred smert ni ca = Pred smrt ni ca; Ti ni si = Ni si ti; 
Ena je gro za = Sa mo jed na je gro za; Ale lu ja = Ali lu ja; Ve čer pred zi mo = Ve če pred zi mu; 
God ba po mla di = Pro leć na svir ka; Ek sta za smr ti = Ek sta za smr ti; (Mr zel, mr zel je 
oceán) = (Hla dan je, hla dan okean); (O, nà, mornár, teh le pih rož) = (O, na, mor na ru, 
te le pe ru že); (Ti boš ras tli na med plastjó plast) = (Bi ćeš bilj ka, me đu slo jem sloj); 
(Čez dvaj set ti soč let mogóče) = (Za dva de set hi lja da go di na mo žda); (Štir je vesláči v 
noč gredó) = (Če ti ri ve sla ča idu u noć). – Edvard Koc bek (1904). (Na ok nu se igráta 
dva golóba) = (Na pro zo ru se igra ju dva go lu ba); – (Nocój iztéza dre vje svo je ve je) = 
(No ćas is te že dr ve će svo je gra ne); (Že ne gredó z de la in se med nji va mi) = (Že ne idu s 
po lja i iz me đu nji va se); – (V tem nem prostóru dve sve či go ri ta) = (U tam nom pro sto ru 
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dve sve će go re); Lu či go ri jo, zdaj bom sto pil) = (Sve tilj ke go re, sad ću stu pi ti). – Mi le 
Klop čić (1905). Sve til ka od ro va = Sve tilj ka kraj ro va; Ma ti mi pi še = Ma ti mi pi še; 
Po greb = Po greb; Mary se pred sta vi = Me ri se pred sta vlja; Ne ko mu kar ta ko = Ne ko-
me tek ona ko; De žev na po mlad 1933 = Ki šo vi to pro le će 1933. – Bo žo Vo du šek (1905). 
Po mlad ni ve ter = Pro leć ni ve tar; Za ča ra ni krog = Za ča ra ni krug; – Pe sem ob lo či tvi = 
Pe sma o ra stan ku; Ti ho ži tje = Mr tva pri ro da; Uro če ni bol nik = Ure če ni bo le snik; 
Kon cert na po lju = Kon cert u po lju; Ba la da o pi jan cu = Ba la da o pi ja ni ci; Zla to te le = 
Zlat no te le; Lov = Lov; Oljč ni vrt = Ma sli nov vrt; Je sen ski ve čer = Je se nje ve če; Zrač ni 
na pad = Va zdu šni na pad. – Bo go mil Fa tur (1914). Ve ter = Ve tar; Se re na da = Se re na da; 
(Ves svet je sr cu bil neskônčno drag) = (Sav svet je sr cu bio bes kraj no drag); – (Stu dê-
nec sem, ki mu je usáhnil vir) = (Stu de nac sam kom je bi lo usah nu lo); (S tebój se ru-
jem ka kor ptič z vihárjem) = (S to bom se rvem kao ptić s vi ho rom).

2018.  Пе сме / Отон Жу пан чич ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић. – Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру  га, 1961. – 244 стр. – (СКЗ Ко ло 54; књ. 366)
У са др жа ју: Пе сме: Te bi = Те би; Lju bav na pe sem = Љу бав на пе сма; Ti ho, brez be-
sed = Ти хо, без ре чи; Pol dan = Под не; Vi har (Po gle daj ji je v oči) = Ви хор (По гле дао 
јој је у очи); Kdo v lju be zni... = Ко у љу ба ви...; V mo ji du ši je ja sna po do ba zble de la = 
У ду  ши ми је из бле де ла ја сна сли ка; Zve čer = С ве че ри; Mot to = Мо то; (Iskal sem 
svo jih mla dih dni) = (Тра жио сам сво је мла де да не); Poj dem na pre jo = Одох на 
пре ло; Me lan ho li ja = Ме лан  хо ли ја; Ti ho pri ha ja mrak = Ти  хо до ла зи мрак; Za pr ti 
park = За тво ре ни парк; Ve čer na = Ве чер ња пе сма; (Po stran skih po tih) = (По бо га за-
ма); Po e tu = Пе сни ку; Svež duh od go ra = Свеж дах са пла ни на; Zdra vi ca = Здра ви ца; 
Glo sa = Гло са; Bo žič na zdra vi ca = Бо жић на здра ви ца; (Pol na sve tlih sanj) = (Пу  на 
све тлих сно ва); Klic no či = Зов но ћи; Noč ni psa lem = Ноћ ни псалм; Ma nom Jo si pa 
Mur na-Alek san dro va (Ko je le žal na smrt ni po ste lji) = Се ни Јо си па Мур на-Алек сан-
дро ва (Док је ле жао на смрт ној по сте љи); Vi zi ja = Ви зи ја; Ob Kvar ne ru = Крај 
Квар не ра; Pro bu je nje = Бу ђе ње; Je ra la = Је ра ла; Na Ble du = На Бле ду; Z vla kom = Во-
зом; Du ma = Ду ма; Di es irae = Di es irae; Ze mlje vid = Ге о граф ска кар та; Vpra ša nja = 
Пи та ња; Ko va ška = Пе сма ко ва ча; Na še pi smo = На ше пи смо; Go ri škim iz gnan cem = 
Го рич ким из гна ни ци ма; Ze le na če la da = Зе ле ни шлем; Jo ži Ber ce tu v spo min = У спо-
мен Јо жи Бар це ту; Na ša be se da = На ша реч; Me se či na = Ме се чи на; Vi hor (Ve tar 
gre) = Ви хор (Ве тар иде); Spo kor na pe sem = По кај нич ка пе сма; Ples je šu mel... = Игра 
је шу  ме ла...; Gle dam = Гле дам; Sa mo to noč = Са мо ову ноћ; V ti ši no = У ти ши ни; 
Sne žnik = Сне жник; Po go vor v te mi ni = Раз го вор у та ми; Ob ra čun = Об ра чун; 
Obup = Оча ја ње; Ob uri bre zu pa = У ча су оча ја; Ne speč nost = Не са ни ца; Veš, po et, 
svoj dolg? = Знаш ли, пе сни че, сво ју ду жност?; Kar je ko vi na = Шта је ме тал; Iz ja va = 
Из ја ва; V bre zgla sje = У без гла сност; Tja bo mo na šli pot... = Она мо ће мо на ћи 
пут...; Po mlad ni po zdrav (Ma ja 1944) = Про лећ ни по здрав (Мај 1944); Slo vo = Ра-
ста нак; (Ka ko bi di hal rad, po slu šal, gle dal) = (Ка ко бих ди сао, слу шао, гле дао ра до).

2019.  Цр ве на зо ра вре ме на : Ју  го сло вен ска ре во лу  ци о нар на по е зи ја. – Бе о град, 1961
У са др жа ју: Кр ва ва бај ка / дра ма ти зо ва  ли Бо да Мар ко вић и Бла жо Шће па но-
вић: стр. 40–41.

2020.  Сти  хо ви и ра фа  ли : Ан то ло ги ја / са ста вио Че до мир Мин де ро вић. – Бе о град : 
Мла до по ко ле ње, 1961
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Кр ва ва бај ка, с. 71–72; Спо мен на уста нак, с. 72–73.

2021.  На ши ро до љу би ви пе сни ци / при ре дио Рад ми ло Ди ми три је вић. – Бе о град : Но-
лит, 1961
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Уста ни ци, с. 103–105; Ср би ја се бу ди, с. 166–167; 
Бај ка о уста нич кој пу  шци, с. 170–171; Кр ва ва бај ка, с. 206–207; Ве ру  јем (Мо ја 
зе мља про па сти не ће), с. 227–228.
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2022.  Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу / са ста вио В. Ца рић. – Бе о град : Мла до по-
ко ле ње, 1961
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Па у  ко во де ло, с. 91; Пљу сак, с. 92; Слу  шај те, с. 93; 
Мраз, с. 94; Ма че у џе пу, с. 95; Из ло жба де це сли ка ра, с. 95–103.

2023.  Körebe // Se vinc. – XII, No. 10 (1961/1962) s. 5

2024.  Ari la rin sa bah tur ku su // Se vinc. – XII, No. 8 (1961/1962) s. 8

1962.
2025.  SUN ČE VI PO DA NI CI. – Be o grad : Mla do po ko le nje, 1962. – 104 str. – (Bi bli o te ke 

škol ske lek ti re)
Uvod na pi sa la De san ka Mak si mo vić. – Pred go vor „Pe sme za de cu De san ke Mak si-
mo vić“ dao To de Čo lak.
Са др жај: Ma ju u go sti ma: Ve tro va uspa van ka; Zeč je uho; Li vad sko zvon ce; Gor ski 
po to ci; U go sti ma; Gra đe nje gne zda; Ju tar nja pe sma pče la; Ku pi ne; Na mer nik; Kr ti ce; 
Či sti ku kac; Ja re i vu ci; Hva li sa vi ze če vi; Uobra že ni ću ran; Ko ke i me da; Pa u ko va lju-
lja ška; Sta ri na ri; Stri zi bu be; Re ki ni ro đa ci; Lim i Drim; U do njem dvo ri štu; Li ji na jel-
ka; Ko je ve ći?. De te: Vest; Po zdrav re ci (Ne sta šna re ko u dnu mo ga se la); Ra duj se, ra duj 
se, de te; Iz vo li te na iz lo žbu de ce sli ka ra; Ču pav ko; Žmu re; Skret ni čar; Ba ka; Čas ze-
mljo pi sa (Ze mlja je okru gla); No vo go di šnja če stit ka ba ki; Zna la sam ne kad da di lju; 
Zve zda. Sun če vi po da ni ci: Lop ta nje; Igran ka; Tri str šlje na; Bum bar go to van; Mr tva 
pti ca; Pod ne bom od ži ce; Ku cov; Opu ste la ko šni ca; Ko nji u rud ni ku; Dr vo se ča u šu mi; 
Pro leć ni sa sta nak; Fe bru ar ski raz go vo ri; Tri po bra ti ma; Lju tić; Ki ša na li va di; Pe sma 
zri ka va ca; Let nja noć; Dva pi ta nja; Su mrak na li va di; Mraz; Go ro se ča; Ve čer nja pe sma; 
Dva li sta; Ide je sen; Ptič ja no va go di na; Sne žni go lu bi; Lov. Gat ka u šu mi: Ču da u šu mi; 
Šum ska sa mo ća; Glas se ki re u šu mi; Ra đa nje pla ni na; Pro leć na pri pre ma; Šum ska 
do ma ći ca; Me sec u šu mi; Gor ski po tok (U ra no ju tro); Iz ne na đe nje (Iz gu bi li se jed nom 
bi li); Ve tar rvač; Star ke užar ke; Oblak umet nik; Ure za na sli ka; Raz go vor sa psom ču-
va rem; Gat ka o šu mi. Đač ko sr ce: Od ku će do ško le; Raz me šta nje po klu pa ma; Đač ko 
sr ce; Či o de; Ša ljiv či na; Ći ri li ca; Go vor uči te lji čin. Bla ga vest: Pr vo pu to va nje u do mo-
vi nu; Opu ste le ku će; Noć u za vi ča ju; Rat na zi ma u za vi ča ju; Pe sma o po ro blje nom 
hle bu; Bla ga vest; Be o grad ske uli ce; U deč joj bi bli o te ci; Ma li ku pač; De tinj stvo; Ju go-
slo ven ska ar mi ja; Če stit ka za No vu go di nu; Sta saj br že, de te.

2026.  IZA BRA NE PJE SME. – 2. iz da nje. – Za greb : Škol ska knji ga, 1962. – 102 str. – (Do-
bra knji ga)
Pri re dio i pred go vor „De san ka Mak si mo vić“ na pi sao Ivan Za lar.

2027.  МИ РИС ЗЕ МЉЕ : Иза бра не пе сме. – Бе о град : Про све та, 1962. – XXI, 292 стр. – 
(Јев ти на из да ња иза бра них де ла кла си ка и са вре ме ни ка.)

2028.  Že na / Prel. L. Z. // Lu dovy ka len dar. – (1962) 147 str.

2029.  СМУ  ЧА  РИ // Зре ња нин. – Год. 1, бр. 486 (6. ја ну ар 1962)

2030.  ПЕ СНИЧ КО ВЕ ЧЕ (Лум по ва ћу но ћас сву ноћ) // Књи жев не но ви не. – Год. 14, 
бр. 163 (20. ја ну ар 1962) с. 4

2031.  ПЕ ША  ЦИ (На све ту уско ро не ће би ти пе ша ка) // Књи жев не но ви не. – Год. 14, 
бр. 163 (20. ја ну ар 1962) с. 4

2032.  Gügörün men di li / Cev. Rem ziye Sal man // Bir lik. – XIX, No. 460 (25. ja nu ar 1962)



191

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971.   ________

2033.  Po e zi ja u bor bi za slo bo du : (Kraj Kvar ne ra; Ge o graf ska kar ta; Pi ta nja; Iz ja va; Su ro vo 
vre me) / Oton Žu pan čič ; pre pe va la De san ka Mak si mo vić ; cr te ži Lju bi ce So kić // 
Zmaj. – God. 9, br. 1 (ja nu ar 1962) s. 16–17

2034.  Kraj Kvar ne ra : Po e zi ja u bor bi za slo bo du / Oton Žu pan čič ; pre pe va la De san ka 
Mak si mo vić ; cr te ži Lju bi ce So kić // Zmaj. – Br. 1 (ja nu ar 1962) s. 16

2035.  Ge o graf ska kar ta : Po e zi ja u bor bi za slo bo du / Oton Žu pan čič ; pre pe va la De san ka 
Mak si mo vić ; cr te ži Lju bi ce So kić // Zmaj. – Br. 1 (ja nu ar 1962) s. 16

2036.  Pi ta nja : Po e zi ja u bor bi za slo bo du / Oton Žu pan čič ; pre pe va la De san ka Mak si mo-
vić ; cr te ži Lju bi ce So kić // Zmaj. – Br. 1 (ja nu ar 1962) s. 17

2037.  Iz ja va : Po e zi ja u bor bi za slo bo du / Oton Žu pan čič ; pre pe va la De san ka Mak si mo vić ; 
cr te ži Lju bi ce So kić // Zmaj. – Br. 1 (ja nu ar 1962) s. 17

2038.  Su ro vo vre me : Po e zi ja u bor bi za slo bo du / Oton Žu pan čič ; pre pe va la De san ka Mak-
si mo vić ; cr te ži Lju bi ce So kić // Zmaj. – Br. 1 (ja nu ar 1962) s. 17

2039.  НЕ ПО ЗНА ТИ ПЕ СНИ ЦИ // Пи о ни ри. – Год. 18, бр. 26 (10. март 1962)

2040.  МАЈ МУН ЖАН // Пи о ни ри. – Год. 18, бр. 26 (10. март 1962)

2041.  КИ ША ИГРА КО ЛО (Па да лет ња ки ша, па да ки ша мла да) // Зре ња нин. – Год. 11, 
бр. 496 (17. март 1962)

2042.  МА ЧЕ У ЏЕ ПУ (До не ло јед ном с про ле ћа / не ко не ста шно ђа че / у школ ској тор-
би с књи га ма / и бе ло ма  ле но ма че) // Змај. – Год. 9, бр. 3 (март 1962) с. 68
Цр те же ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2043.  СЛУ  ШАЈ ТЕ (Слу  шај те по не кад у шу  ми птич ји цвр кут) // Змај. – Год. 9, бр. 3 
(март 1962) с. 68; цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић. Ма  ле но ви не. – Год. 7, бр. 318 
(27. ав густ 1962)

2044.  ПЉУ САК // Змај. – Год. 9, бр. 3 (март 1962) с. 69
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2045.  ПА У  КО ВО ДЕ ЛО (Слу  шам птич је ре чи / ко ра ча ју ћи кроз шу  му /...кад па у  ко ва 
мре жа пут ми на јед ном пре пре чи) // Змај. – Год. 9, бр. 3 (март 1962) с. 69
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2046.  Yag mur; Kärebe; Myki da büyür co cu klar / Cev. Ne ca ti Ze ke riya; ilu str. D. Kon dov ski // 
Se vinc. – No. 4 (1962) s. 5

2047.  У СУ СРЕТ ПРО ЛЕ ЋУ // По ли ти ка. – Год. 59, бр. 17452 (10. мај 1962) По ли ти ка 
за де цу. Год. 24, бр. 498

2048.  ИЗ О БИ  ЉЕ МЛА ДЕ ПО Е ЗИ ЈЕ // Књи жев не но ви не. – Год. 14, бр. 171 (18. мај 
1962) с. 1

2049.  СЕ О СКИ БИ О СКОП // 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.  ЦР ВЕН КА  ПА // По ли ти ка. – Год. 59, бр. 17480 (7. јун 1962) По ли ти ка за де цу. 
Год. 24, бр. 501

2052.  ДЕ ТЛИЋ ЂЕ ТИЋ, ПЕ ТЛИЋ СВР ДЛИЋ // По ли ти ка. – Год. 59, бр. 17501 (28. јун 
1962) По ли ти ка за де цу. Год. 24, бр. 504
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2053.  КАР НЕ ВАЛ У ВА  ЉЕ ВУ // Пи о ни ри. – Год. 18, бр. 35 (1. јул 1962)

2054.  Пре во ди из јер мен ске по е зи је / (Пе сни ки ње) Сил  ва Ка пу  ти кјан и Ма ро Мар-
кар јан // Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 27–31
Са ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић.

2055.  Ка ја ње / Сил  ва Ка пу  ти кјан ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че-
во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 27
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2056.  Јер мен ско ви но / Сил  ва Ка пу  ти кјан ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 27–28
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2057.  Ше хе ре за да / Сил  ва Ка пу  ти кјан ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра-
ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 28
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2058.  СИЛ  ВА БА  РУ  НА КОВ НА КА  ПУ ТИ КЈАН // Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав-
густ 1962) с. 28
Бе ле шка.

2059.  *** (Хте ла сам се опо ме ну  ти тво га ли ца) / Ма ро Мар кар јан ; са ру ског прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 29
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2060.  *** (Про ћи ће да ни) / Ма ро Мар кар јан ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 29
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2061.  *** (Не што ср цу дра го бр зо иш че за ва) / Ма ро Мар кар јан ; са ру ског прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 30
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2062.  *** (Обе ћа  ла сам се би мно го пу  та) / Ма ро Мар кар јан ; са ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 30
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2063.  *** (Ти си ми знао по ка за ти) / Ма ро Мар кар јан ; са ру ског прев. Де сан ка Мак-
си мо вић // Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 1962) с. 31
Над на слов: Пре во ди из јер мен ске по е зи је.

2064.  МА  РО ЈЕ ГИ ШЕВ НА МАР КАР ЈАН // Бра ни че во. – Год. 8, св. 4 (јул–ав густ 
1962) с. 31
Бе ле шка.

2065.  НЕ ДЕ ЉА У ШУ МИ // По ли ти ка. – Год. 59, бр. 17543 (9. ав густ 1962) По ли ти ка 
за де цу. Год. 24, бр. 509

2066.  Lir mi lel tar / ford. Du das Kal man // 7 nap. – XVII, No. 33 (24. av gust 1962)

2067.  ПТИЧ ЈА ШКО ЛА // По ли ти ка. – Год. 59, бр. 17564 (30. ав густ 1962) По ли ти ка 
за де цу. Год. 24, бр. 512

2068.  ТО НИ ЈЕ ЗА ПТИ ЦЕ // Здрав под мла дак. – Бр. 8 (1962) с. 10

2069.  БА  КА (Не ко во ли да има / лут ке и па ја це) // Раз ви гор. – Бр. 8 (1962) с. 5

2070.  Egy an va ke pe / Ford. Fe her Fe renc // Jo paj tas. – XVI, No. 8 (1962) p. 8
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2071.  Du ši co vo hu stoč ki // Pi o nir ska za grad ka. – God. 16, št. 8 (1962) s. 8–9

2072.  An dr ra e mësindhanësit të ri / Përk. A. Kal men di // Ri lin dja. – XVI II, No. 1238 (9. sep-
tem bar 1962)

2073.  КАД МАЧ КА ОДЕ МИ ШИ КО ЛО ВО ДЕ // По ли ти ка. – Год. 59, бр. 17585 (20. сеп-
тем бар 1962) По ли ти ка за де цу. Год. 24, бр. 515

2074.  Две пе сме : (Че тр де се та го ди на; Под ве лом ру ке ло ми ла сам кра дом) / Ана Ах ма-
то ва ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тем бар 1962) 
с. 585–586

2075.  Че тр де се та го ди на / Ана Ах  ма то ва ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – 
Год. 17, бр. 9 (сеп тем бар 1962) с. 585
Над на слов: Две пе сме.

2076.  *** (Под ве лом ру  ке ло ми  ла сам кра дом) / Аха Ах  ма то ва ; прев. Де сан ка Мак си-
мо вић // Ства ра ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тем бар 1962) с. 586
Над на слов: Две пе сме.

2077.  Две пе сме : (Је сен; Нир нберг) / Мар га ри та Али гер ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ства ра ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тем бар 1962) с. 586–588

2078.  Је сен / Мар га ри та Али гер ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 17, 
бр. 9 (сеп тем бар 1962) с. 586–587
Над на слов: Две пе сме.

2079.  Нир нберг / Мар га ри та Али гер ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – Год. 17, 
бр. 9 (сеп тем бар 1962) с. 587–588
Над на слов: Две пе сме.

2080.  АНА АХ  МА ТО ВА // Ства ра ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тем бар 1962) с. 626–627
Бе ле шка.

2081.  МАР ГА  РИ ТА ЈО СИ ФОВ НА АЛИ ГЕР // Ства ра ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тем бар 
1962) с. 627
Бе ле шка.

2082.  Огле да  ло / Ве ро ни ка Ту  шно ва ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Су сре-
ти. – Год. 10, бр. 9/10 (1962) с. 766

2083.  Зи ма, зи ма / Ве ро ни ка Ту  шно ва ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Су сре-
ти. – Год. 10, бр. 9/10 (1962) с. 766–767

2084.  ВЕ РО НИ КА ТУ  ШНО ВА // Су сре ти. – Год. 10, бр. 9/10 (1962) с. 767
Бе ле шка.

2085.  КА КО САМ ОБ ЈА  ВИ  ЛА СВО ЈУ ПР ВУ КЊИ ГУ // Књи жев не но ви не. – Год. 14, 
бр. 181 (5. ок то бар 1962) с. 1

2086.  Nad knji gom baj ki (De ča če, pri zna jem ti / ni za me ne ne ma u sve tu stva ri ni mr tve 
ni ne me) // Glas Sla vo ni je. – God. 20, br. 5389 (11. ok to bar 1962) Glas Sla vo ni je za 
de cu; 44

2087.  Zaj čje uho / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Rod na gru da. – God. 9, št. 11 (1962) s. 289

2088.  КИ ША // По ле та рац. – Бр. 2 (ок то бар 1962) с. 1
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.
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2089.  ЈЕ СЕН (Про ше та  ла је сен по гу стом ше ва ру) // Змај. – Год. 9, бр. 10 (ок то бар 
1962) с. 225
Ли ков но илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

2090.  Yag mur / Cev. Ne ca ti Ze ke riya // Bir lik. – XIX, No. 499 (15. no vem bar 1962)

2091.  РОД НА ГО ДИ НА (Ду ва сеп тем бар ски ме сец у фру лу тан ку) // На пред. – Год. 16, 
бр. 726 (26. но вем бар 1962)

2092.  Де ди на уну  ка / Аг ни ја Бар то ; пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 9, 
бр. 11 (но вем бар 1962) с. 260
Цр теж ра дио Ђор ђе Ми  ла но вић.

2093.  АГ НИ ЈА БАР ТО // Змај. – Год. 9, бр. 11 (но вем бар 1962) с. 260
Бе ле шка.

2094.  Љу ба зни по сту  пак / Аг ни ја Бар то ; пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић; цр теж 
Ђор ђа Ми  ла но ви ћа // Змај. – Год. 9, бр. 11 (но вем бар 1962) с. 261

2095.  Пре да вач / Аг ни ја Бар то ; пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић; цр теж Ђор ђа Ми-
ла но ви ћа // Змај. – Год. 9, бр. 11 (но вем бар 1962) с. 261

2096.  RA DO STI NO VEM BRA (De ča če, naš je ra do stan pra znik) // Pi o nir. – God. 19, br. 12 
(30. no vem bar 1962) s. 1

2097.  Ma ce ri uder ni ci // Ru ske slo vo. – God. 18, br. 50 (17. de cem bar 1962)

2098.  MAJ KA MA (Va pi ju mr tve maj ke iz gro bo va) // Na ša že na. – No. 12 (1962) s. 5

2099.  ВЕ РА ВИ ТЕ ЗИ ЦА. Ми сли и ри ме (Бе о град, 1961) // Бра ни че во. – Год. 8, бр. 6 
(но вем бар–де цем бар 1962) с. 96–98
Књи жев ни при каз.

2100.  МРАЗ (Мраз је сти гао ју  че) // Змај. – Год. 9, бр. 12 (де цем бар 1962) с. 289
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2101.  Гор де ли ва пат ка / на ма ке дон ски прев. и му зич ки об ра дио Вла сти мир Ни ко-
лов ски // У књи зи: 4 дет ска хо ра / Вла сти мир Ни колвс ки. – Ско пје : За дру же ние 
на ком по зи то ри те, 1962. – 16 стр.

2102.  Зај чен ца та фал ба џии / на ма ке дон ски пре вeо Ђор ђе Ста  лев; му зич ки об ра дио 
Вла сти мир Ни ко лов ски. – Ско пје : За дру же ние на ком по зи то ри те, 1962

2103.  No vi ja ju go slo ven ska po e zi ja : An to lo gi ja / sa sta vi li Vl. Po po vić, Š. Vu če tić, F. Pe tre, 
D. Mi trov. – Za greb : Na pri jed, 1962
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: Spo men na usta nak, s. 126; Pa uk, s. 126; Ne 
boj se, s. 126–127.

2104.  An to logy of Mo dern Yugo slav Po e try / In En glish tran sla ti ons Alojz Le nar čič and 
Jan ko La vrin. – Lon don : John Col der, 1962
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: No, Co me Not Ne ar; A Le gend of Blood.

2105.  Са вре ме на Че хо сло вач ка по е зи ја : Ан то ло ги ја / из бор са чи ни  ла и пред го вор 
на пи са  ла Ја ра Риб ни кар ; са че шког пре ве ле Ја ра Риб ни кар и Де сан ка Мак си мо-
вић. – Бе о град : Но лит, 1962. – 202 стр. – (Би бли о те ка „Ор феј“; књ. 24)

2106.  Roj stvo otroč ka / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti; ilu str. Ra o ža Pi šta nec // Ci ci ban. – 
Št. 8 (1962/1963) s. 210–211
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2107.  ПЕ СМЕ. – Бе о град : Про све та, 1963. – 107 стр. – (Би бли о те ка „Про све та“; III; 63)

Пред го вор на пи са  ла Де сан ка Мак си мо вић. – Из бор и Бе ле шку са чи нио Сте ван 
Ра ич ко вић.
Са др жај: Пе сме: На бу  ри; Про лећ на пе сма; Стреп ња; Пред о се ћа ње; По ко ше на 
ли ва да; По ђи мо у шу  ме; Се ли це; Сре бр не пле са чи це; У зим ски дан; Опо ме на; 
По ноћ (И од јед ном чуд но се не што до го ди  ло); Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно); 
Зми ја; Се о ски по ток; Сре ћа; Мир но мо је ср це спа ва; Пи смо; Ве се ла је сен; Ве че 
(Спа ва ју ов це); Мол ба мла до сти; Оти ћи ћу у па сти ре; Не ко се се ћа де тињ ства; 
Пут ник тре ће кла се; Опу сте ли оклоп; Се ћа ње на за ви чај; Мо ји зе мља ци; Уста-
ни ци; Жао ми је чо ве ка; Спо мен на уста нак; Ср би ја се бу ди; Ве ру  јем (Мо ја зе-
мља про па сти не ће); Кр ва ва бај ка; Мај ка ма; Че жња у ту ђи ни; Ме ше ње хле ба. – 
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“: С де те том на ли ва ди; Отаџ би но, ту сам. – Пе сник 
и про ле ће; Се но; Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це?; Про ле ће, а ја ве нем; 
А и те бе то мо лим; Ко ме да се ту жим; Има мо па сош; Љу бав на пре пир ка; Род на 
го ди на; На пла ни ни; На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; Пи та  ли це; Су  тон на 
Ска дар ском је зе ру; Ср би ја у су  то ну; Пе сни ков кип у пар ку.

2108.  PA TULJ KO VA TAJ NA. – No vo iz da nje. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1963. – 76 str. – (Bi-
bli o te ka „Bam bi“)
Knji gu li kov no opre mio Ha mid Lu ko vac.
Са др жај: U su sret pro le ću; Pro leć na ki ša; Tri ja go de; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Ma li ba uk; 
Ora šči ći – pal či ći; Tri pa tulj ka; Mrak u ško li; Cr na ba ka; Le po je bi ti de te; Ma li sto lar; 
Na vr šid bi; Baj ka o tre šnji; Baj ka o di vljoj kru ški; Pa tulj ko va taj na; Sun čev Brat; Ra to-
bor ni car; Pri ča o raz ma že noj ca ri ci; Me se če va ša la; Car igra ča ka.

2109.  PTI CE NA ČE SMI. – Za greb : Mla dost, 1963. – 137 str. – (Bi bli o te ka „Vje ve ri ca“; 74)
Knji gu li kov no opre mio Ivan Ko ža rić.
Са др жај: I: Če stit ka za No vu go di nu; Sa iz lo žbe deč jih cr te ža; Nad knji gom baj ki; 
De cem bar ska pri ča; Pti ce na če smi; Ve ve ri ce; Pa u ko vo de lo; Tr nji na pod sne gom; 
Olu ja u šu mi; Ko je ve ći?; Bum bar go to van; Pa u ko va lju lja ška; Ma če u dže pu; Bli zan ci; 
Igran ka; U go sti ma; Od ku će do ško le; Obu ćar ska za dru ga; Skret ni čar; Vest; Sne žne 
pa hu lji ce; Br blji vi ce; Sli ke iz bu kva ra; Pe čur ke; Ve se li po vrt njak; I dr ve će pri ma pla tu; 
Ne po zna ta pti ca; Li va da u pla ni ni; Su sret sa li si com; U do njem dvo ri štu; Pe sme zri ka-
va ca; Vo žnja; Se o ska re ka; Po vra tak u za vi čaj; Ro đe nje; Smrt li šća; Lep ti ro va uspa-
van ka; Ču pav ko. – II: Čas ze mljo pi sa (Sta ja lo je nas tri de set); Nad sve skom umr log 
đa ka; Dva de set hi lja da de vo jač kih ru ku; De ca (Na po lja ni iza cr kve sve tog Mar ka); 
Če žnja u tu đi ni; Mo ji ze mlja ci; Rod na go di na; Pro sjak; Na Stra ži lo vo idem; Noć u za-
vi ča ju; Kr va va baj ka; Na gro bu stre lja nih đa ka; Deč ja vi ti ca u Osvjen ci mu; Pro le će u 
Za gre bu. – Iz po e me „Otadž bi no, tu sam“: Sa de te tom na li va di. – Iz po e me „Otadž bi-
na u pr vo maj skoj po vor ci“: De voj ka u pr vo maj skoj po vor ci; Čas isto ri je. – Sta saj br že, 
de te; Go sto lju blje sta rog Slo ve na; Sva tov ska pe sma; Se lja ko va zdra vi ca; Opu ste la ko-
šni ca; Se o ski po tok; Opu ste li oklop. – Oslo bo đe nje Cve te An drić: 1 (Niz neo d re đe nih 
ime na); 2 (Pro go vo ri će, pro go vo ri će ona); 3 (Na pr vo gla sa nje ide Cve ta).

2110.  Kërkoj fa lje / Përktheu Esad Me ku li. – Prishtinë : Ri lin dja, 1963. – 63 + [1] p. – (Shkrim-
tarë ju go sla ve)
Sa upo red nom na slov nom stra ni com i tek stom.
Са др жај: Pro glas = Sha pal lje; Za se bra = Për se brin; Za svrg nu te = Për të rr ëxu e mit; 
Za ze mlju ku da voj ska pro đe = Për ven din kah us hi tria ka lon; Za voj nič ka gro blja = 
Për vor re zat e ushtarëve. – Za je res = Për herezinë; Za po sled nje da ne = Për ditët e 
fun dit; Za va žne = Për krenarët; Za ka lu đe ra = Për mur gun; Za ne shva će ne = Për që 
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pa kup tu e mit; Za na iv ne = Për naivët; Za one ko ji se spo ti ču pre ko pra ga = Për ata që 
pen go hen në prag; Za pa stvu sr ca = Për grigjë ze mre; Za su žnje po mo lo va ne = Për të 
bur gi su nit e fa lun; Za al ko ho le = Për al ko ho let; O ka me no va nju = Të vra mit me gurë; 
Za Ma ri je Mag da le ne = Për Ma ri je Mag da le nat; Za ne rot ki nje = Për gratë shterp; Za 
pe sni ki nju, ze mlju sta rin sku = Për poeteshën, ven din e lashtë; Za one ko ji ne umi ru na 
vre me = Për ata që nuk vde sin me kohë; Za zve ri okle ve ta ne = Për bis hat e përgojue-
me; Za one ko ji car ske dru mo ve oru = Për ata që rrugët e mbre tit lavrojnë; Za lju de 
ko ji ja sno vi de = Për njerëzit që sho hin qartë.

2111.  Kla sa kryen grit se : Ro man = Bun to van raz red. – Prishtinë : Ri lin dja, 1963. – 235 f. – 
(„Li bri im“. Bi bli o te ka për fe mij e të rij; V; 64)
Përktheu Hik met Gu si ja.

2112.  ПИ СМА ИЗ ШУ МЕ. – 2. из да ње. – Бе о град : Про све та, 1963. – 120 стр. – (Злат-
на књи га н. с.; I; 1)
На слов ну стра ну и илу стра ци је у књи зи из ра дио Ми  ха и  ло Пи са њук.

2113.  Ми ри сът на зе мя та : Иза бра на ли ри ка. – Со фия : На род на кул ту  ра, 1963. – 136 + 
[6] стр. – (Све тов ни по е ти)
Са др жај: – (1919–1930): Мол ба към мла дост та; Про лет на пе сен; Коп неж; Пред -
чув ствие [Предосећање]; Ста рин на мо мин ска пе сен; Око се на та ли ва да; В зим-
ни ья ден; Не сме кри ви ние; Ли ри че ско про ти во ре чие; Змия; Ду ми те; Щастие. – 
(1931–1941): Про лет та гне здо гра ди; Спът ни ца; Ве се ла есен; Ве чер; Ре ли ги  я та 
на скър бя щ и те; Чо ве кът; От го вор на съ вре мен ни ка; Умо ра; Ве щ и те; Па стир ка 
ще ста на; Път ни кът от тре та кла са; Спо мен за род ния край; Про сяк; Бал  ка-
нец. – (1942–1946): Жал ми е за чо ве ка; Спо мен за въ ста ни е то; Вяр вам; На гро-
ба на раз стре ля ни те уче ни ци; Пе сен за за ги на  ла та де во й ка; Гра ни ца; Меч та за 
мир до ма шен; Ме се не на хляб; Ма й ки те об ви ня ват. – (1947–1961): Ко га то ми-
не мла дост та; Кра  ят на ля то то; Се но; Есен; Бю стът на по е та в пар ка; Ви но то 
на про лет та: I–X; Пло до род на го ди на; В пла ни на та; Не бе то; Низ верг на ти  ят 
бог; Вяр вам; Утри и на пе сен; Стъп ка; Са мо пти ци те се от зо ва  ха; Та й на; Же га; 
Де ца; При каз ка за ко ва ча; Го во рът на же ля зо то; Къ де то оти да; По те ря та; Сне гът 
на дет ство то.

2114.  Пет на ест со вјет ских пе сни ки ња / Збор ник са ста ви  ла и пе сме пре ве ла с ру ског 
[и поговор] „Од са ста вља ча“ [написала] Де сан ка Мак си мо вић. – Бе о град : Но-
лит, 1963. – 236 + [3] стр. – (Ма  ла књи га; 75)
Са др жај: Ана Ах ма то ва: (Под ве лом ру  ке ло ми  ла сам кра дом...); (Слаб је глас 
мој, но во ља се не сма њу  је); (Ре че не кад да сам је ди на за ње га); (Ле по је ов де. 
И шу  мор и шкри па); (И твр да, ка ме ни та реч је па  ла); Во ро њеж; (Ти пра знуј ве-
се лу го ди шњи цу ска ске –); Че тр де сет го ди на (од  ло мак); За кле тва; Пр ви да  ле-
ко мет ни на Ле њин град; Ју  на штво; С ави о на; По бе да; Осло бо ђе ње; На мор ској 
оба  ли; Ве ли ки дан; Дру  га го ди шњи ца; У пи о нир ском ло го ру; Ди вља ру  жа цве-
та; Сан; Лет њи сад. – Ве ра Ин бер: (По љу би ме нај зад за пут); Си ну ко ји не по-
сто ји (Успа ван ка); Ра ста нак; Ми ну та сла бо сти; Не са ни ца; Трам вај иде до фрон-
та; Одох на по шту; Пред сов нар ко ма Ле њин. – Ма ри на Цве та је ва: (Идеш ти, 
ме ни слич ни, да про ђеш); (Ја ни сам об ма ну  та ни ср да, –); (Све на све ту по че у 
ма гли да се кре ће); Очи; Две пе сме (од  ло мак); – (Ју  че још гле дао је у очи); – Хва-
ла бо га ти ма; По ку  шај љу бо мо ре; Пе сник и цар (од  ло мак); – Лу  ча; Пе сма си ну 
(од  ло мак); – Зо ва; Чи та о ци но ви на; Је дан офи цир; Март (од  лом ци); До бош; 
Оте ше...; (О ро са су за, же шка!). – Аг ни ја Бар то: Ло ли та; Адам зло чи нац; Де ди-
на уну  ка; По кро ви тељ ке. – Гу ске–ла бу до ви. – Ол га Берг холц: Је сен че тр де сет 
пр ве; (Тре ћа зо на, ви  ле – крај не гда шњих ба ра); (Узео си ме уту  че ну, кру  ту); 
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(Чу  јеш ли? Вла  жан и брз ве тар у ле ту); Твој пут (од  ло мак); Из пи сма с пу  та (од-
ло мак). – Мир ва рид Диљ ба зи: Ти си на мо ру; Чо век; Пе сни ков гроб; Го ди на се 
об на вља; Из ис точ њач ких пе са  ма (од  ло мак); Гра на. – Мар га ри та Али гер: Чо-
век у пу  ту (од  ло мак); (А на ше суд би не, по ми сли и сла ва); Хен дри ко во со ка че; 
(Тек што се је сен на по сао да  ла); Све тлост у про зо ру; Да и не; Ти ши на; Нир н-
берг. – Ма ро Мар кар јан: (Ка ко знам имо гу); (Не што ср цу дра го); (Обе ћа  ла сам 
се би мно го пу  та); (Не ка ква пти ца ту ђин ка); (Тек што си ми по ка зао сто пе); 
(Про ћи ће ча со ви и про ћи да ни –); (Слич на од сун ца спр же ној њи ви); Пред 
ог њи штем. – Људ ми ла Та тја ни че ва: (Ло вац из тај ге ћу  тљив); Глу  хо ман; Зе мља 
пу сти ње; По сле бу  ре; – (По зо ви ако те ско ле му ке); У де тињ ству. – Ве ро ни ка Ту-
шно ва: Све га ће би ти; Не са ни ца; (Ре кли су ми да жи виш у Ен ску гра ду); Огле-
да  ло; (От  ку  ца ји ср ца мо га); Зи  ма, зи  ма; (Ко ра чам шу  мом, све кроз че ти  на-
ре). – Сил ва Ка пу ти кјан: (Јер мен ско ви но; Ка ја ње; (Рас то пи се снег од че жње у 
са мо ћи); Ви со ви око Се ва на; (Ја се гу бим, ја се гу бим); Је ре ван ска пе сма; Ше-
хе ре за да; (Не бо све тлост зве зда ну сну  је); (Оде...); Под ки јев ским ке сте ни ма 
(од  ло мак); Љу бав; У воћ ња ци ма код Ки је ва. – Ју ли ја Дру њи на: Два ве че ра; На 
ба  лу; Ју  тро; (Да, мно го шта у ср цу ће нам умре ти). – Ли на Ко стен ко: Сли кар; 
Гле да  лац, Зра ци зе мље; Ли ди ја Кој ду ла у ту ђи ни; Сви та ње; (Обал ски об ро-
нак про ра стао жи  лом); Ки ше до ту рет ко до ме ћу; (Ја сам, не јед ном, сре та  ла за 
свог ве ка). – Бе ла Ах ма ду ли на: Се ћа ње на Си бир; Све ћа; Улаз у на зеб; – Ко но-
бар ка. – Све тла на Је а се је ва: (Из ла зим по сле ку  па ња. Ве тар бри је); фо то а па рат 
„Зор ки“; Ма ће ха; (Ја сам да ди  ља ду  шом це лом).

2115.  Ре зи ме ни / Ви  лем За ва да ; са че шког прев. Ја ра Риб ни кар и Де сан ка Мак си мо-
вић // Књи жев не но ви не. – Год. 15, бр. 187 (1. ја ну ар 1963)

2116.  ЂАК У ПЛА НИ НИ // По ли ти ка. – Год. 60, бр. 17708 (24. ја ну ар 1963) По ли ти ка 
за де цу. Год. 25, бр. 532

2117.  Du si ca nin men di li / Cev. Ni me tul lah Ha fiz // Se vinc. – XIV, No. 1 (1963) p. 4–5

2118.  Из ру ске по е зи је / (Шест пе са ма) Је ле на Ри ви на ; с ру ског прев. Де сан ка Мак-
си мо вић // Бра ни че во. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фе бру ар 1963) с. 24–28
Пе сме: (Свр шен је дан); Лу  ка во мо ре; (Ишли смо); (Не ћу да ми но ћи и да не); 
За вет дру  го ви ма: 1–2.

2119.  *** (Свр шен је дан) / Је ле на Ри ви на ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – 
Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фе бру ар 1963) с. 24
Над на слов: Из ру ске по е зи је.

2120.  Лу ка во мо ре / Је ле на Ри ви на ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 9, 
св. 1 (ја ну ар–фе бру ар 1963) с. 24–25
Над на слов: Из ру ске по е зи је.

2121.  *** (Ишли смо) / Је ле на Ри ви на ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – 
Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фе бру ар 1963) с. 25
Над на слов: Из ру ске по е зи је.

2122.  *** (Не ћу да ми но ћи и да ни) / Је ле на Ри ви на ; прев. Де сан ка Мак си  мо вић // 
Бра ни че во. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фе бру ар 1963) с. 25–26
Над на слов: Из ру ске по е зи је.

2123.  За вет дру  го ви ма: 1 (Одав но већ сам да ва  ла по во да) / Је ле на Ри ви на ; прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фе бру ар 1963) с. 26–27
Над на слов: Из ру ске по е зи је.
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2124.  За вет дру  го ви ма: 2 (Жу  ри, не че кај уда ре гро ма) / Је ле на Ри ви на ; прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фе бру ар 1963) с. 27–28
Над на слов: Из ру ске по е зи је.

2125.  ЈЕ ЛЕ НА РИ ВИ НА : Бе ле шка о пи сцу // Бра ни че во. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фе-
бру ар 1963) с. 28

2126.  ШТАМ ПАР СКЕ ГРЕ ШКЕ // По ли ти ка. – Год. 60, бр. 17722 (7. фе бру ар 1963) 
По ли ти ка за де цу. Год. 25, бр. 354
У књи зи: Бе ли Ин ди ја нац / При си ла Кар ден. Ша ре ни део. – Бе о град : Про све та, 
1963. – (Злат на књи га нс; II; књ. 20).

2127.  ЗИ МА НА ША  РИ // По ли ти ка. – Год. 60, бр. 17743 (28. фе бру ар 1963) По ли ти-
ка за де цу. Год. 25, бр. 357

2128.  Uc cüce / Cev. Ha san Mer can // Bir lik. – XX, No. 512 (28. fe bru ar 1963)

2129.  Je sen / Prel. Ju re // Na ši pi o ni ri. – XX, No. 2 (1963)

2130.  Yag mur // Se vinc. – XIV, No. 2 (1963) str. 7

2131.  ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ : (За Ма ри је Маг да  ле не; За се бра; За сврг ну  та вла-
сте ли на; За исме ва че; За оне ко ји не уми ру на вре ме) // Књи  жев не но ви не. – 
Год. 15, бр. 192 (8. март 1963) с. 1

2132.  ЗА МА РИ ЈЕ МАГ ДА  ЛЕ НЕ : Тра жим по ми ло ва ње // Књи жев не но ви не. – Год. 15, 
бр. 192 (8. март 1963) с. 1

2133.  ЗА СЕ БРА : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев не но ви не. – Год. 15, бр. 192 (8. март 
1963) с. 1

2134.  ЗА СВРГ НУ ТА ВЛА СТЕ ЛИ НА : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев не но ви не. – 
Год. 15, бр. 192 (8. март 1963) с. 1

2135.  ЗА ИСМЕ ВА ЧЕ : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев не но ви не. – Год. 15, бр. 192 
(8. март 1963) с. 1

2136.  ЗА ОНЕ КО ЈИ НЕ УМИ РУ НА ВРЕ МЕ : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев не но-
ви не. – Год. 15, бр. 192 (8. март 1963) с. 1

2137.  Ан дри ја Бе сни / Кри сти на Брен ко ва ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5

2138.  Узајм  ље не кру  шке / Кри сти на Брен ко ва ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си-
мо вић // Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5

2139.  По бра тим ство / Кри сти на Брен ко ва ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5

2140.  Где је ја ма / Кри сти на Брен ко ва ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5

2141.  Ждре бен це / Кри сти на Брен ко ва ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5

2142.  БА  КА (Не ко во ли да има) // Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 25 (22. март 1963) с. 1

2143.  Le gen de de spre o pu sca re vo lu ti o na ra / Trad. V. M. // Lu mi na. – XVI II, No. 3 (1963) 
p. 120
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2144.  ВЕ РА ИН БЕР // Пу  те ви. – Бр. 2 (март–април 1963) с. 153
Бе ле шка.

2145.  *** (Po lju bi ti smeš me za put) / Ve ra In ber ; s ru skog prev. De san ka Mak si mo vić // Pu-
te vi. – Br. 2 (mart–april 1963) s. 153–154

2146.  Na mo tiv na rod ne pe sme (Pro kr sta rio sam po lo vi nu sve ta) / Ve ra In ber ; s ru skog prev. 
De san ka Mak si mo vić // Pu te vi. – Br. 2 (mart–april 1963) s. 154

2147.  Grob ne zna nog ju na ka / Ve ra In ber ; s ru skog prev. De san ka Mak si mo vić // Pu te vi. – 
Br. 2 (mart–april 1963) s. 155

2148.  Je di ni put / Ve ra In ber ; s ru skog prev. De san ka Mak si mo vić // Pu te vi. – Br. 2 (mart–
april 1963) s. 155–156

2149.  In tes / Ford. Ka roly Acz // Magyar Szo. – No. 102 (14. april 1963)

2150.  A költot min denütt me gi sma rik // Magyar Szo. – No. 102 (14. april 1963)

2151.  Šo lar ski živ žav in pe sem ptic // De lo (Lju blja na). – Št. 10 (14. april 1963) s. 7

2152.  MO JA PO SE TA VA RA ŽDIN SKIM PI O NI RI MA // Pi o ni ri. – God. 19, br. 30 (26. april 
1963) s. 4
Re por ta ža.

2153.  „Ve li ki sa vet“ : Po ča sni sa vet nik De san ka Mak si mo vić // Pi o ni ri. – God. 19, br. 30 
(26. april 1963) s. 9

2154.  O SE BI // De lo (Be o grad). – God. 9, br. 4 (1963)
U ru bri ci: Pi sci o se bi.

2155.  ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ : Из „Лир ске ди ску си је с Ду  ша но вим за ко ни ком“ : 
(За окле ве та не зве ри; За је ре ти ке; За ло ви шта; За на ив не; За охо ле; За цр ва ко ји 
се у ср цу ро ди; За пе сни ки њу зе мљу ста рин ску) // Књи жев ност. – Год. 18, Књ. 36, 
св. 4 (април 1963) с. 301–304

2156.  ЗА ОКЛЕ ВЕ ТА НЕ ЗВЕ РИ : Тра жим по ми ло ва ње // Књи жев ност. – Год. 18, књ. 36, 
св. 4 (април 1963) с. 301

2157.  ЗА ЈЕ РЕ ТИ КЕ : Тра жим по ми ло ва ње // Књи жев ност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 
1963) с. 301–302

2158.  ЗА ЛО ВИ ШТА : Тра жим по ми ло ва ње // Књи жев ност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 
1963) с. 302

2159.  ЗА НА ИВ НЕ : Тра жим по ми ло ва ње // Књи жев ност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 
1963) с. 302–303

2160.  ЗА ОХО ЛЕ : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев ност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 
1963) с. 303

2161.  ЗА ЦР ВА КО ЈИ СЕ У СР ЦУ РО ДИ : Тра  жим по ми  ло ва ње // Књи  жев ност. – 
Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 1963) с. 303

2162.  ЗА ПЕ СНИ КИ ЊУ ЗЕ МЉУ СТА  РИН СКУ : Тра  жим по ми  ло ва ње // Књи  жев-
ност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 1963) с. 304

2163.  MAR GA RI TA JO SI FOV NA ALI GER // Ri ječ ka re vi ja. – Год. 12, br. 4 (tra vanj 
1963) с. 251
Be le ška.
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2164.  Dvi je pje sme : (Lju di me ni ne pra šta ju po gre ša ka; Na usni, na tre pa vi ci trag) / Mar ga-
ri ta Ali ger ; sa ru skog prev. De san ka Mak si mo vić // Ri ječ ka re vi ja. – God. 12, br. 4 
(tra vanj 1963) с. 251–253

2165.  *** (Lju di me ni ne pra šta ju po gre ša ka) / Mar ga ri ta Ali ger ; sa ru skog prev. De san ka 
Maksimovićе // Ri ječ ka re vi ja. – God. 12, br. 4 (tra vanj 1963) s. 251–252
Nad na slov: Dvi je pje sme.

2166.  *** (Na usni, na tre pa vi ci trag) / Mar ga ri ta Ali ger ; sa ru skog prev. De san ka Mak si-
movićе // Ri ječ ka re vi ja. – God. 12, br. 4 (tra vanj 1963) s. 252–253
Nad na slov: Dvi je pje sme.

2167.  VE RO NI KA MI HA I LOV NA TU ŠNO VA // Ri ječ ka re vi ja. – God. 12, br. 4 (tra vanj 
1963) s. 254
Be le ška.

2168.  Dvi je pje sme : (Mla dost, sta rost; Za šu ma ma iza ko se ma gle ne) // Ri ječ ka re vi ja. – 
God. 12, br. 4 (tra vanj 1963) s. 254–2562

2169.  *** (Mla dost, sta rost) / Ve ro ni ka Tu šno va ; sa ru skog prev. De san ka Mak si mo vić // 
Ri ječ ka re vi ja. – God. 12, br. 4 (tra vanj 1963) s. 254–255
Nad na slov: Dvi je pje sme.

2170.  *** (Za šu ma ma, iza ko se ma gle ne) / Mar ga ri ta Ali ger ; sa ru skog prev. De san ka Mak-
si mo vić // Ri ječ ka re vi ja. – God. 12, br. 4 (tra vanj 1963) s. 256
Nad na slov: Dvi je pje sme.

2171.  СЛИ КЕ ЈЕД НЕ ПРО ШЛО СТИ : Ути сци из За гор ја // По ли ти ка. – Год. 60, 
бр. 17804 (30. април и 1–2. мај 1963)

2172.  ИЗ ЛО ЖБА ДЕ ЦЕ СЛИ КА  РА // Ма  ле но ви не. – Год. 8, бр. 359 (10. јун 1963)

2173.  Шта вам је по же ле ла Де сан ка Мак си мо вић : Шта вам је ко по же лео // Пи о ни-
ри. – Год. 19, бр. 37 (14. јун 1963) с. 1

2174.  Та  ко ће би ти / Ве ра Ин бер ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си  мо вић // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 579

2175.  Си ну ко ји не по сто ји : (Успа ван ка) / Ве ра Ин бер ; с ру ског прев. Де сан ка Мак-
си мо вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 580–581

2176.  Чо ве ку у пу  ту : 6 / Мар га ри та Али гер ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 581–582

2177.  Са до вое кољ цо / Мар га ри та Али гер ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 582–583

2178.  *** (Ло вац из тај ге ћу  тљив) / Људ ми  ла Та тја ни че ва ; с ру ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 583

2179.  По сле бу  ре / Људ ми  ла Та тја ни че ва ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле-
то пис Ма ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 583–584

2180.  Два ве че ра / Ју ли ја Дру  њи на ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 584–585

2181.  Сли кар / Ли на Ко стен ко ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле то пис Ма-
ти це срп ске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 585–586

2182.  Mraz // Na ši pi o ni ri. – God. 19, br. 6 (1963) s. 1
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2183.  Oprez ja ri // Pi o nir ska za grad ka. – God. 17, br. 7 (1963) s. 5

2184.  Сун це у књи зи / Лој зе Кра кар ; са сло ве нач ког прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Бе о град ска не де ља. – Год. 3, бр. 99 (11. ав густ 1963)

2185.  MO JA KU ĆA // Glas SSRN ba nja luč kog sre za. – God. 11, br. 517 (9. sep tem bar 1963)

2186.  Člo vek // Ru ske slo vo. – God. 19, No. 38 (13. sep tem bar 1963)

2187.  Ma li Bu buš / Prel. J. R. // Ru ske slo vo. – God. 19. No. 38 (13. sep tem bar 1963)

2188.  „ЂАЧ КИ ЖА  ГОР И ПЕ СМА ПТИ ЦА“ // Ду га. – Год. 9, бр. 9 (1963) с. 446–449
Штам па но у ру бри ци: Пи сци о се би.

2189.  ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ ЗА ВА  ШУ СВЕ СКУ ИЗ КЊИ ЖЕВ НО СТИ // 
Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 4 (18. ок то бар 1963) с. 4

2190.  МРАК (Ноћ) // Пи о ни ри. – Год. 19, бр. 4 (18. ок то бар 1963) с. 4

2191.  СЕ ЉА КО ВА СМРТ (Ми ри ше сва ку ћа на ја бу ке бра не) // 15 да на. – Год. 6, бр. 13 
(1963) с. 33

2192.  ПА У  КО ВО ДЕ ЛО // Глас Под ри ња. – Год. 19, бр. 875 (31. ок то бар 1963) Глас 
Под ри ња за де цу. Год. 3, бр. 147

2193.  Је зе ро / Отон Жу пан чич ; прев. Де сан ка Мак си мо вић; илу стро вао Жи во јин Ко-
ва че вић // Змај. – Год. 10, бр. 10 (ок то бар 1963) с. 231

2194.  Укро ти тељ / Јо зеф Ка и нар ; пе сму прев. Де сан ка Мак си мо вић; ли ков но илу-
стро вао Мар ко Кр сма но вић // По ле та рац. – Бр. 3 (но вем бар 1963) с. 9

2195.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // НИН. – Год. 13, бр. 669 (3. но вем бар 1963)

2196.  ОПО МЕ НА // 15 да на. – Год. 6, бр. 14 (1963) с. 33

2197.  An ne le re / Cev. Nu sret Di se // Bir lik. – XX, No. 548 (28. no vem bar 1963)

2198.  КА КО ЈЕ НА СТА  ЛА ПЕ СМА „КР ВА  ВА БАЈ КА“ // 4. јул. – Год. 2, бр. 77 (17. де-
цем бар 1963)
За пи сао Ми  ло рад Бле чић.

2199.  Ста ри ји и мла ђи / С. Мар шак ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – 
Год. 10, бр. 12 (де цем бар 1963) с. 289
Цр теж ура дио Д. Бу ла тов.

2200.  Два де сет пет ча роб ња ка / Е. Мо шков ска ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Змај. – Год. 10, бр. 12 (де цем бар 1963) с. 289

2201.  ЈЕ ЛА ПОД СНЕ ГОМ (Чи ме бих вас ле пим мо гла / об ра до ва ти за го ди ну Но ву?) // 
Пи о ни ри. – Год. 20, бр. 14 (27. де цем бар 1963) с. 3

2202.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ // Ма  ле но ви не. – Год. 8, бр. 388 (30. де цем бар 
1963) с. 7

2203.  Ауто би о гра фи ја. // У књи зи: Деч ји пи сци о се би. Књи га 2. – Са ра је во: „Ве се лин 
Ма сле ша“, 1963. – стр. 21–38

2204.  Jan ko i Met ka / Fran ce Bevk ; sa slo ve nač kog prev. De san ka Mak si mo vić. – Be o grad : 
Sa vre me na ško la; Lju blja na : Mla din ska knji ga. – Be o grad : Sa vre me na ško la; Lju blja-
na : Mla din ska knji ga, 1963. – 8 str. – (Bi bli o te ka „Zve zdi ca“)
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2205.  Жу пан чич Отон. Иза бра на де ла. – Бе о град : На род на књи га, 1963. – 293 + [3] стр. – 
(Ју  го сло вен ски кла си ци)
Де сан ка Мак си мо вић пре ве ла: Ко у љу ба ви..., стр. 64; Под не, стр. 71; Крај Квар-
не ра, стр. 76; Свеж дах са пла ни на, стр. 79; Ве чер ња пе сма, стр. 80; У ду  ши ми је 
из бле де ла ја сна сли ка, стр. 81–82; Мо то, стр. 83; Те би, стр. 87; За тво ре ни парк, 
стр. 88–89; Пе сни ку, стр. 92; Зов но ћи, стр. 93–94; Бу ђе ње, стр. 97–100; Ноћ ни 
псалм, стр. 101–102; Здра ви ца, стр. 119; Di es irae, 125–127; Го рич ким из гна ни-
ци ма, стр. 131–132; Ге о граф ска кар та, стр. 133; На ше пи смо, стр. 136–138; Зе ле-
ни шлем, стр. 139–140; На ша реч, стр. 141–144; Пи та ња, стр. 147; У спо мен Јо жи 
Бер це ту, стр. 148–149; Ви  хор (Ве тар иде), стр. 150–151; Ме се чи на, стр. 154–156; 
На Бле ду, стр. 157–158; У ти ши ни, стр. 165–166; Сне жник, стр. 167; Раз го вор у 
та ми, стр. 168–169; Об ра чун, стр. 170–171; Оча ја ње, стр. 172–173; Пе сни че, ду-
жност знаш?, стр. 178–179; Не са ни ца, стр. 182; У ча су оча ја, стр. 183; Из ја ва, 
стр. 186; Про лећ ни по здрав (мај 1944), стр. 187–188; Шта је ме тал, стр. 189; Ра-
ста нак, стр. 197; Зе ле ни Ђур ђе, стр. 209.

2206.  ЗА  ПИС О ЈЕД НОМ ЈУ БИ ЛЕ ЈУ : По во дом 130–го ди шњи це ро ђе ња Ђу ре Јак ши-
ћа // У књи зи: Збор ник ра до ва. Књи га 1. – Зре ња нин : Ви ша пе да го шка шко ла, 1963

2207.  Иза бра не при че / Бран ко Ћо пић ; при ре ди ла (и пред го вор „Сет ни де чак и чо ве-
ко љу би ви пи сац“ на пи са ла) Де сан ка Мак си мо вић. – 3. из да ње. – Са ра је во : Свје-
тлост, 1963. – 111 стр. – (Школ ска лек ти ра; 12)

2208.  МИ РА АЛЕЧ КО ВИЋ. СРЕ БР НИ ВОЗ (Бе о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 
1963)
Пред го вор – Пе сме Ми ре Алеч ко вић / Де сан ка Мак си мо вић: стр. 5–8.

2209.  По э ты Юго сла вии : XIX–XX в. / пе ре во ды под ре дак ци ей Бо ри са Слуц ко го. – 
Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту  ра, 1963
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Зим ним днем / пе ре ве ла А. Ах  ма то ва; Сча стье / 
пе рев. А. Ах  ма то ва, с. 334; Ве чер / пе рев. А. Ах  ма то ва, с. 335; Кро ва вая сказ ка / 
пе рев. Бо рис Слуц ки, с. 336–337; Хлеб ме сят / пе рев. Бо рис Слуц ки, с. 338–340; 
По эт и ве сна / пе рев. М. Вак сма хер, с. 341; Ког да пром чит ся ва ша юност пти цы / 
пе рев. Мар га ри та Али гер, с. 342–343; Ни спро верг ну  тый бог / пе рев. Л. Мар ты-
нов, с. 344–345; Опа сная игра / пе рев. Л. Мар ты нов, с. 346.

2210.  Le piu bel le pa gi ne del la let te ra tu ra ser bo-cro a ta / A cu ra con Pre mes sa di Ar tu ro 
Cro nia. – Mi la no : Nu o va Ac ca de mia, 1963
Pe sme De san ke Mak si mo vić: Am mo ni men to; La mor te del Con ta di no.

2211.  Ju go slav an to lo gia költök. – Bu da pest : Mo ra Fe renc Könyvki a do, 1963
Pe sme De san ke Mak si mo vić: Le kas zalt ret / (prev.) Rab Zsuz sa; A sötetseg / (prev.) 
Zol tan Maj tenyi; Emle ke zes a fel ke le sre / (prev.) Zol tan Maj tenyi.

2212.  An to lo gi ja srp ske po e zi je / Zo ran Mi šić. – Be o grad : No lit, 1963. – 345 str. – (Bi bli o-
te ka „Or fej“; 28)
Pe sme De san ke Mak si mo vić: Na bu ri, s. 273–274; Spo men na usta nak, s. 275–276; 
Ne boj se, s. 277.

1964.
2213.  ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ : Лир ске ди ску си је с Ду  ша но вим за ко ни ком. – 

Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1964. – 90 стр.
На слов ни лист из ра дио Ђор ђе Та ба ко вић. – У го ди ни об ја вљи ва ња ове књи ге 
Де сан ка Мак си мо вић до би  ла је Сед мо јул ску на гра ду за жи вот но де ло.
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Са др жај: Про глас; О цар ском се лу, О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од бе-
глом ро бу; О ме ро па  ху; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој-
ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За по-
след ње да не; За смр то мр сце; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О же нид би 
си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми-
ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на-
ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; 
За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг-
да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; За не рот ки ње; За пе-
сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма-
ђи о ни ча ре; За исме ва че; За пре љу бу; О ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та не; 
За бо го ве; Иду цар ским дру  гом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; За 
оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми-
ло ср ђа; О на  ла за чу; О бож јем су ду; О пра шта њу.

2214.  PE SME. – Be o grad : Rad, 1964. – 140 str. – (Bi bli o te ka Reč i mi sao; VI II; 186)
Po go vor na pi sao To de Čo lak.
Са др жај: Po e zi ja; Pri ča o pe sni ku; Pe snik i pro le će; Pe sni kov kip u par ku; Mol ba mla-
do sti; Pro leć na pe sma; De vo jač ka mol ba; Na še sna e sti ro đen dan; De voj ka se ra du je 
pro le ću; Pr vi dan lju ba vi; Ze mlja gde se ro dio onaj što me ne lju bi; Če žnja; Jed no uve-
re nje; Strep nja; Pred o se ća nje; Opo me na; Ni smo mi kri vi; Re či; Ze le ni vi tez; Lju bav 
(Mo joj mi sli na te be); Sre ća; Bol no pro bu đe nje; Po ra stan ku: I–III; Pre kor; Sud ba; 
Raz go vor; Sum nja; Se ća nje (Bi li su bla go slo ve ni ča so vi); Če ka nje; Grad ski lju bav ni ci; 
Na ša taj na; Zla noć; Ute ha (Ako ni smo za jed no); Ja i ja; Pro le će, a ja ve nem; Kad mla-
dost pro hu ji, šta či ni te, pti ce?; Ju tro u Go ren skom; Na Stra ži lo vo idem; Slut nja (Sve 
če šće u je sen); Mrak (Mrak se ro dio u šu mi); Pa uk; Go vo ri ti ho; Pi ta nje; San; Sli ka; 
Za lju blje nost; Be li cvet; Taj na (Spu sti la sam oči); Go zba na li va di; Gor ski po tok (Ju ri 
pla hi ko njic); Put nik; Sa mo ća (Bi lo bi mi su vi šno); Lir ska pro tiv reč nost; Vre me; Bol; 
U pro le će; De tinj stvo; Is pu nje nje; Oti ći ću u pa sti re; Put nik kroz Sa ha ru; Se ća nje na 
oca; Maj či na tu žba li ca; Čo vek; Umor; Mo no log raz o ča ra nog; Put nik tre će kla se; Vu-
kov utuk; Mo ji ze mlja ci; Go sto lju blje; Usta ni ci; Bal ka nac; Žao mi je čo ve ka; Sr bi ja se 
bu di; Spo men na usta nak; Baj ka o usta nič koj pu šci; Ve ru jem (Mo ja ze mlja pro pa sti 
ne će); De voj ke – voj ni ci; Pe sma o po gi nu loj de voj ci; Maj ka ma; Čas ze mljo pi sa (Sta ja lo 
je nas tri de set); Nad sve skom umr log đa ka; Na gro bu stre lja nih đa ka; Kr va va baj ka. – Iz 
po e me „Otadž bi no, tu sam“: Đač ka bu na; Sa slu ša nje; Ne po be đe na; Otadž bi no, tu sam.

2215.  BE LA VRA NA. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1964. – 94 str. – (Bi bli o te ka „Bam bi“)
Knji gu li kov no opre mio Želj ko Mar ja no vić.
Са др жај: April ska pe sma; Mu dri ve tar; Bu đe nje pro le ća; Gor ski po to ci; Go ro se ča; 
Šum ska sa mo ća; Ura nak; Vo žnja; Na Ko sma ju; Ki ša na li va di; Lju tić; Bli ži se, bli ži le to; 
Od la zi sun ce; Ve če (Su ton pa da vrh po to ka); Ve čer nja pe sma; Ve ve ri ce; Be la vra na; 
Pod ne bom od ži ce; Je sen (Ide, ide je sen); Ste na pod ma ho vi nom; Sne žni go lu bo vi; 
Fe bru ar ski raz go vor; Žmu ra; La đa; U klan cu Uč ke go re; San u Mo šće nič koj Dra gi; 
Pri ča ta la sa; Mrak (Noć); Tri str šlje na; Ku cov; Ko nji u rud ni ku; Po pac Ve sel ko; Šta je 
naj tvr đe?; Sa ma je u so bi ba ka; Na ša ma ti; Opo me na; Od ku će do ško le; Pro nic lji ve 
su di je; Br blji vi ce; Đač ko sr ce; Za go net na tor ba; Ma če u dže pu; Pr vo pu to va nje u de do-
vi nu; Opu ste le ku će; Deč ja ne de lja; No va pi o nir ska ma ra ma; Ma li voj ni ci; Ju go slo ven-
ska ar mi ja; Udu bi se, de ča če.

2216.  ŠUM SKA LJU LJA ŠKA. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1964. – 84 str. – (Bi bli o te ka „Bam bi“)
Knji gu li kov no opre mio Ha mid Lu ko vac.
Са др жај: Nad knji gom baj ki; De tinj stvo; Dva se ver ca; Pr vi sneg (Za spao mli nar si-
noć ra no); De cem bar ska pri ča; Ptič ja no va go di na; Tri po bra ti ma; Sve zna li ce; Igran ka; 
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Ku pi ne; Ja re i vu ci; Raz go vor na pa ši; Ma li ja ha či; Ma li ba uk; Hva li sa vi ze če vi; Kr ti ce; 
Na mer nik; Mra vi zi da ri; Pre jeo se; Li vad sko zvon ce; Ju tar nja pe sma pče la; Šum ska 
lju lja ška; Stri zi bu be; Sun co bra ni; Bum bar go to van; Gra đe nje gne zda; Pre pe li ca i pa stir; 
Kos i nos; Star ke užar ke; U go sti ma; Sta ri na ri; Ku ci na ve če ra; Ma li ču var; Gu šča ri ca; 
Hva li sa va pat ka; Li ji na jel ka; Ko ki no obe ća nje; Ko je ve ći?; U do njem dvo ri štu; Re ki ni 
ro đa ci; Lim i Drim; Kro jač; Kri la ti rup ci; Ba kin sa ve znik; Knji ge raz bi bri ge; Pra ved na 
ba ka; Ba ka; Slo žni dru go vi; Vo do no ša; Žmu re; Skret ni čar; Lut ke ra ču na ju; Ša re na tor-
bi ca; Pla šlji vi đa ci – pr va ci; Čas ze mljo pi sa (Ze mlja je okru gla); Pu re nja ci; Deč je pe sme.

2217.  KRAT KO VEČ NA. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1964. – 76 str. – (Škol ska lek ti ra; 9)
U iz da nju iz 1957. g. na slov gla si: Baj ka o Krat ko več noj.
Са др жај: Ka ko je na sta la baj ka ko ju ima te u ovoj knji zi; Pi šče va mo li tva na Za rav ni; 
Omla di ni is pod tri da na za bra nje no; Ra čun dži ja; Po be đe ni ve tar Uho da; Pop ci hle-
ba ri; Svad be ni da ro vi; Du gin most; Krat ko več ni no ško lo va nje; Krat ko več ni no stra-
šno ot kri će; Gla sni kov po la zak; Gla sni kov su sret s Vo de nim Cve tom; Svad ba; Zi ma 
na vi ru Vo de nog Cve ta.

2218.  Na hod v ži val skem vr tu / pre ve del na slo ven ski Se ve rin Ša li. – Lju blja na : Mla din ska 
knji ga, 1964. – 20 str. – (Knji žni ca „Če be li ca“; 84)

2219.  МИ РИС ЗЕ МЉЕ : Иза бра не пе сме. – 3. из да ње. – Бе о град : Про све та, 1964. – 
294 стр. – (Бра зде; I; 5)
Стр. 7–20: пред го вор „Ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић“ / Ми  лан Бог да но вић.

2220.  IZA BRA NE PJE SME. – 3. iz da nje. – Za greb : Škol ska knji ga, 1964. – 102 str. – (Do-
bra knji ga)
Pri re dio i pred go vor „De san ka Mak si mo vić“ na pi sao Ivan Za lar.

2221.  KR VA VA BAJ KA / na slo ven ski pre ve del Loj ze Kra kar // Bo rec. – God. XV, št. 1 
(1964) s. 34–35

2222.  УТУК (Је сам се љак и око ме не бли ста) // Бе о град ска не де ља. – Год. 4, бр. 125 
(9. фе бру ар 1964)

2223.  ПЕ СМА КРАЈ ИЗ ВО РА (На по то ку де вој ка ми плат но бе ли) // По ле та рац. – Бр. 6 
(фе бру ар 1964) с. 11

2224.  ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ : (За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; За љу де ко ји 
ја сно ви де; За бран ко вин ске се ља ке; О пра шта њу) // Књи жев не но ви не. – Год. 16, 
бр. 218 (6. март 1964) с. 3

2225.  ЗА ЛА  ЖИ ИЗ ГО ВО РЕ НЕ ИЗ МИ  ЛО СР ЂА : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев-
не но ви не. – Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3

2226.  ЗА ЉУ ДЕ КО ЈИ ЈА СНО ВИ ДЕ : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев не но ви не. – 
Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3

2227.  ЗА БРАН КО ВИН СКЕ СЕ ЉА  КЕ : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев не но ви не. – 
Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3

2228.  О ПРА  ШТА  ЊУ (Ја ни сам бог) : Тра жим по ми  ло ва ње // Књи жев не но ви не. – 
Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3

2229.  PA U KO VO DE LO // Pi o nir. Ke kec. – God. 21, br. 6 (12. mart 1964)

2230.  BA KIN SA VE ZNIK (Ce log ju tra de da / zr na re dom sa di) // Pi o nir. Ke kec. – God. 21, 
br. 6 (12. mart 1964)
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2231.  SLU ŠAJ TE (Slu šaj te po ne kad u šu mi ptič ji cvr kut) // Pi o nir. Ke kec. – God. 21, br. 6 
(12. mart 1964)

2232.  Ма  ли от кра дец в учи  ли ште // Раз ви гор. – Бр. 7 (март 1964) с. 10–11

2233.  Yeni Yil // Se vinc. – XV, No. 3 (1964) s. 18

2234.  Plo ha v go zdu // Pi o nir ski list. – God. 18, št. 30 (23. april 1964)

2235.  СА  БОР СКЕ ЗА  ПЕВ КЕ // Ства ра ње. – Год. 19, бр. 4 (1964) с. 419–423

2236.  KR KLEC I DJE CA // Va ra ždin ski vje snik. – God. 19, br. 985 (23. maj 1964)

2237.  Ма че во џе пот // Раз ви гор. – Бр. 5 (1964) с. 10

2238.  На го сти // Дру  гар че. – Год. 3, бр. 25 (1. јун 1964)

2239.  СУ РО ВЕ РЕ ЧИ // По ли ти ка. – Год. 61, бр. 18219 (25. јун 1964) По ли ти ка за де цу. 
Год. 26, бр. 604

2240.  ДЕ ТЛИЋ И ЗЕЦ // По ли ти ка. – Год. 61, бр. 18219 (25. јун 1964) По ли ти ка за де цу. 
Год. 26, бр. 604

2241.  ПА У КО ВО ДЕ ЛО (Слу шам пти чи је ре чи / ко ра ча ју ћи кроз шу му) // По ле та рац. – 
Бр. 10 (10. јун 1964) с. 1
Цр те жом илу стро вао Мар ко Кр сма но вић.

2242.  Tav sa nin ku lač ji // To mur cuk. – No. 6 (1964) s. 12

2243.  ЛИ СИ ЦА ВАС ПИ ТА  ВА ЗЕ ЉО ВА // По ли ти ка. – Год. 61, бр. 18233 (9. јул 1964) 
По ли ти ка за де цу. Год. 26, бр. 606

2244.  СУД БИ НА ЧЕ СТИ ТА  КА // По ли ти ка. – Год. 61, бр. 18233 (9. јул 1964) По ли-
ти ка за де цу. Год. 26, бр. 606

2245.  Lekavszält ret / Zsur sa Rab // 7 nap. – XIX, No. 27 (10. jul 1964)

2246.  САН У МО ШЋЕ НИЧ КОЈ ДРА ГИ (Ку ћи ца крај мо ра ма ла) // Осло бо ђе ње. – 
Год. 21, бр. 5795 (22. јул 1964)

2247.  НЕ У СТРА  ШИ ВИ ЦВЕТ // Ра дост. – Год. 13, бр. 7 (1964) с. 11

2248.  ГУ  ЈИ ЊА  ЦИ // По ли ти ка. – Год. 61, бр. 18275 (20. ав густ 1964) По ли ти ка за 
де цу. Год. 26, бр. 612

2249.  СВАД БЕ БЕЗ ВЕН ЧА ЊА : Из ру ко пи сне збир ке „Тра жим по ми ло ва ње“ // Же на 
да нас. – Бр. 239/240 (ав густ–сеп тем бар 1964) с. 1

2250.  ЈЕ ДАН ПРО БЛЕМ И ЈЕД НА КЊИ ГА // По ли ти ка. – Год. 61, бр. 18292 (6. сеп-
тем бар 1964) с. 17
По во дом књи ге: Сре бр ни оклоп ник / Ду  шан Лон ча ре вић.

2251.  ПО ВРА ТАК С ЛЕ ТО ВА  ЊА // Ибар ске но во сти. – Год. 14, бр. 577 (11. сеп тем-
бар 1964)

2252.  МА ЧЕ У ЏЕ ПУ // По ле та рац. – Бр. 1 (сеп тем бар 1964) с. 6
Цр те жом илу стро ва  ла Љу би ца Со кић. – Пи о нир. Ке кец. Год. 21, бр. 6 (12. март 
1964).

2253.  Vjedhësi i vogël ne shkollë // Fla ka e vëllaznimit. – XIX, No. 693 (20. sep tem bar 1964)
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2254.  Pre dir lji vi sod ni ki / na slo ven ski prev. Cvet ko Za gor ski // Otrok in dru ži na. – God. 14, 
št. 9 (1964) s. 247

2255.  Po do ba že ne / na slo ven ski prev. Cvet ko Za gor ski // Otrok in dru ži na. – God. 14, št. 9 
(1964) s. 260

2256.  Kle pe tu lji / na slo ven ski prev. Cvet ko Za gorski // Otrok in dru ži na. – God. 14, št. 9 
(1964) s. 261

2257.  Zbur zony pom nik Mic ki e wic za / Prv. T. Chro sci e lew ski // Ma te rialy Re per tu a ro we. – 
No. 4 (1964) s. 59–60

2258.  PE SMA KRAJ IZ VO RA // Pi o nir. Ke kec. – God. 21, br. 35 (1. ok to bar 1964)

2259.  Mo ja osnov na šo la / na slo ven ski prev. Stan ka Kol šek; ilu stra ci je ra di la Ma ri ja Vo gel-
nik // Pi o nir ski list. – God. 18, št. 6 (22. ok to bar 1964)

2260.  Кој са ка да до жи вее чу до // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 21, бр. 6479 (22. ок то бар 1964)

2261.  Ре ци / Јо зеф Ка и нар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Ве се ла све ска. – Год. 12 
(1964) с. 16

2262.  Ба би ни јат сју зник // Дру  гар че. – Год. 3, бр. 4 (1. но вем бар 1964)

2263.  МА  НА СТИР ЗЛАТ НИХ КУ  БЕ ТА // Ма  ле но ви не. – Год. 9, бр. 433 (9. но вем-
бар 1964)

2264.  БЕ ЛИ МА  НА СТИР // Ма  ле но ви не. – Год. 9, бр. 433 (9. но вем бар 1964)

2265.  МА  НА СТИР У УВА  ЛИ // Ма  ле но ви не. – Год. 9, бр. 433 (9. но вем бар 1964)

2266.  АН ТО ЛО ГИ ЧА  РИ ИМА ЈУ СВО ЈЕ ЉУ  БИМ ЦЕ // Ве чер ње но во сти. – Год. 12, 
бр. 3476 (24. но вем бар 1964) с. 7
По во дом Ан то ло ги је срп ског пе сни штва / Ми о драг Па вло вић.

2267.  Ve ve ri ca / Oton Žu pan čič ; sa slo ve nač kog prev. De san ka Mak si mo vić // Pi o nir. Ke-
kec. – God. 21, br. 44 (3. de cem bar 1964)

2268.  Sta ri me do / Oton Žu pan čič ; sa slo ve nač kog prev. De san ka Mak si mo vić // Pi o nir. 
Ke kec. – God. 21, br. 44 (3. de cem bar 1964)

2269.  ИН ТЕР ВЈУ [песма] // По ли ти ка. – Год. 61, бр. 18392 (17. де цем бар 1964) По ли-
ти ка за де цу. Год. 26, бр. 628

2270.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Осло бо ђе ње. – Год. 21, бр. 5948 (23. де цем бар 1964)

2271.  УВЕК АК ТУ  ЕЛ  НА КЊИ ГА // На пред. – Бр. 832/833 (25. де цем бар 1964) с. 5
О књи зи: Жи ки ца Јо ва но вић Шпа нац / Ми ћа Је ре мић. Бе о град : За вод за из да-
ва ње уџ бе ни ка, 1961.

2272.  ДЕ ТИЊ СТВО И ЗА  ВИ ЧАЈ – ШКО ЛА ЗА ПЕ СНИ КЕ // Ма  ле но ви не. – Год. 9, 
бр. 440 (28. де цем бар 1964) с. 6
О Бран ку Ћо пи ћу.

2273.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ // Раз ви гор. – Бр. 4 (де цем бар 1964) с. 3

2274.  Maly zlo dej v ško le // U knji zi: Per ličky Po vi edky pre de ti. – Bačky Pe tro vec : Ob zor, 1964

2275.  Iz bor / Oton Žu pan čič. – 4. iz da nje. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1964. – 116 str. – (Škol ska 
bi bli o te ka)
De san ka Mak si mo vić pre ve la sa slo ve nač kog: Ze le ni Đur đe.
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2276.  Пје сме / Бран ко Ћо пић ; при ре ди  ла (и пред го вор „Тво рац но ве бај ке и пе сник 
ре во лу ци је“ на пи са ла) Де сан ка Мак си мо вић. – 2. из да ње. – Са ра је во : Свје тлост, 
1964. – 142 стр. – (Школ ска лек ти ра нс; књ. 7)

2277.  Скер ли ће ва спо ме ни ца. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1964
Пе сме Де сан ке Мак си  мо вић из збир ке Тра  жим по ми  ло ва ње: Про глас, с. 165; 
О цар ском се лу, с. 166; О ол та ру, с. 167; За зе мљу ку да вој ска про ђе, с. 168; За не-
рот ки ње, с. 169.

2278.  Ан то ло ги ја сло ве нач ког књи жев ног есе ја / са ста вио Дра го Ше га ; пре ве ла са сло-
ве нач ког Јо ван ка Хр ва ћа нин ; сти хо ве пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Бе о град : 
Но лит, 1964. – (Ан то ло ги је ју  го сло вен ске књи жев но сти)

2279.  Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу / са ста вио В. Ца рић. – Бе о град, 1964
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Па у  ко во де ло, с. 100; Слу  шај те, с. 101.

2280.  Ju go sla wische Lyrik der Ge gen wart / Aus gewähtt und he ra us ge ge ben von Her bert 
Gottschalk. – Güter sloh : Sig bert Mehn Ver lag, 1964
Pe sme De san ke Mak si mo vić: Im Sturm; Erin ner gun gen am den Auf stand.

2281.  Po e sia In go sla va con tem po ra na : An to lo gia. – Pan ci o va : Li ber ta tea, 1964
Pe sme De san ke Mak si mo vić pre veo na ru mun ski Ra du Flo ra: Basm sin ge ros; Amin ti re 
de spre räscoalâ; Ori un de sa ma duc.

2282.  Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва : (XI II–XX век) / са ста вио Ми о драг Па вло вић. – 
Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1964. – 366 стр.
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: На бу  ри; По ноћ.

1965.
2283.  ПЕ СМЕ. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска; Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1965. – 

248 стр. – (Срп ска књи жев ност у сто књи га; књ. 82)
Из бор са чи нио Сте ван Ра ич ко вић. – Пред го вор „Књи жев ни лик Де сан ке Мак-
си мо вић“ на пи сао Ми  лан Бог да но вић.
Са др жај: Зе ле ни ви тез: На бу  ри; Стреп ња; Пред о се ћа ње; У зим ски дан; Опо ме-
на; Са мо ћа (Би ло би ми су ви шно); Сре ћа; Зе ле ни ви тез; Суд ба; Због ме не; Љу бав 
(Мо јој ми сли на те бе); Про ле ће гне здо гра ди; Ве чер њи сно ви: I (Ја до бро знам 
да жи во том пу  ним вр ли на); Ве чер њи сно ви: II (Ја до бро знам); Ве чер њи сно ви: 
III (Ле жа ћу на по сте љи и др жа ти у ру  ци бео цвет); Ве чер њи сно ви: IV (Че сто 
сно ви бу ду пу  ни на де); По ра стан ку: I (Ре ци ми сад); По ра стан ку: II (Не кад сам 
би  ла до бра и мла да); Про лет ње пе сме: I (Про ле ће да нас зва ћу те чи сто том); 
Про лет ње пе сме: II (Осе ћам ве че рас док по сма трам ла сте); Мол ба мла до сти; 
Де вој ко; Мир но мо је ср це спа ва. – Сре бр не пле са чи це: По ђи мо у шу  ме; По ко ше-
на ли ва да; Зми ја; Се о ски по ток; Су  мрак на ли ва ди; Ве че (Спа ва ју ов це); Крај је 
ле ту; Ве се ла је сен; Ли шће (Са ли шћем за ви ча ја); Се ли це; Сре бр не пле са чи це; 
По моћ (И од јед ном чуд но се не што до го ди  ло); Оти ћи ћу у па сти ре. – Бе гу ни ца: 
Бе гу  нац; Не ја сна пе сма; Ду  ша; Ба че ни ка мен; Мла дост је про шла; Пе сме (Не 
чу ди се); Оре ол; Ћук; Глас мо на  хи ње; Гла со ви но ћи; Бо гу  мил ска пе сма; Опу-
сте ла ко шни ца; Гр ли ца; Пут ник кроз Са  ха ру. – Пут ник тре ће кла се: Не ко се се-
ћа де тињ ства; Пут ник тре ће кла се; Се ћа ње на за ви чај; Мо ји зе мља ци; Ме ше ње 
хле ба; Го сто љу бље; Се ља ко ва смрт; На пу  ште на де вој ка; У му зе ју: I (Ми ри ше 
про шлост); У му зе ју: II (У ол та ре пре тво ре ни зи до ви); Опу сте ли оклоп; Пи-
смо. – Кр ва ва бај ка: Уста ни ци; Спо мен на уста нак; Ср би ја се бу ди; Кр ва ва бај ка; 
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С де те том на ли ва ди (из „Отаџ би но, ту сам“); Отаџ би но, ту сам; Над све ском 
умр лог ђа ка; По ка ја ње; Кри  ла та зе мља; Мај ка ма; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па-
сти не ће); Жао ми је чо ве ка. – Ме се чи на над воћ ња ци ма: Че жња у ту ђи ни; Род на 
го ди на; На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; Пи та  ли це; Исто то са мо ма  ло друк-
чи је; Су  тон на Ска дар ском је зе ру; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Ср би ја у су  то ну; 
Пе сни ков кип у пар ку. – Пе сник и про ле ће: Пе сник и про ле ће; На пла ни ни; Се но; 
Де тињ ство; Љу бав на пре пир ка; Ју  тар ње обла че ње пти ца; Не бе са; Ви но про ле-
ћа: I–X; Про ле ће, а ја ве нем; Уми ра ње сун ца; Не бој се; У про ле ће; Кад мла дост 
про ху  ји, шта чи ни те пти це?. – За ро бље ник сно ва: Ју  тар ња пе сма; Сто па; Ода зва-
ле су се са мо пти це; На мор ској оба  ли; Тај на (Као да сам не где у пра шу  ми); Лик 
на про зо ру; Ра ђа ње љу ба ви; Бај ка о ко ва чу; Сви  ле не бу бе; Ку  мо ва Сла ма у дим-
ња ку: Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ко ме да се ту  жим; Има мо па сош; 
А и те бе то мо лим. – Тра жим по ми ло ва ње: За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да 
вој ска про ђе; За вој нич ка гро бља; За је рес; За по след ње да не; За ва жне; О же-
нид би си на; О др жав ној имо ви ни; За ка  лу ђе ра; За не схва ће не; За на ив не; За оне 
ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За ал  ко хо-
ле; О ка ме но ва њу; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле не; За не рот ки ње; 
За пе сни ки њу зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; 
За исме ва че; За зве ри окле ве та не; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји 
ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа.

2284.  ХО ЋУ ДА СЕ РА ДУ ЈЕМ. – Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша“, 1965. – 120 стр. – (Ла-
ста ви ца; 98)
Књи гу ли ков но опре мио Ху сни ја Ба  лић.
Са др жај: Хо ћу да се ра ду  јем; Та бла, кре да и сун ђер; Ба ки но го сто ва ње; Гром; 
Не ви дљи ви трун; Ди рек то ро ве гу ске; Амај ли ја; Укра де ни ко лач; Ру жи ца не ће 
дар; По де ра не сан да  ле; До га ђај у учи о ни ци; Час фи зи ке; На та ва ну; Слат ко је 
би ти си ро ма шан; Скуп шти на ли те рар не дру жи не; Пр ви су срет.

2285.  ОСЕ МА ЂИ О НИ ЧА РИ. – Бе о град : „Вук Ка ра џић“, 1965. – 28 стр.; 15 цм. – (Би-
бли о те ка „Ша ре на ше сти ца“; I; 1)
Ко ри це ра  дио Ђор ђе Ми  ла но вић. – Књи гу ли ков но илу стро вао Ми  ха и  ло Пи-
са њук.

2286.  БАЈ КА О ДО БРОЈ ВИ  ЛИ И ЗЛОМ ВИ  ЛЕ ЊА  КУ. – Бе о град : НИП Бор ба, 
1965. – 16 стр. – („Жар пти ца“; 12)

2287.  ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ : Лир ске ди ску си  је с Ду  ша  но вим за  ко ни  ком. – 
2. из да ње. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1965. – 90 стр.
На слов ну стра ну ра дио Ђор ђе Та ба ко вић.

2288.  ПЕ СМЕ. – 2. из да ње. – Бе о град : Про све та, 1965. – 107 стр. – (Би бли о те ка „Про-
све та“; III; 63)

2289.  НЕ ЋУ ОВИМ ВО ЗОМ / Де сан ка Мак си мо вић. МА  ЛИ ЗА СТАВ НИК / Мех  мед 
Али Хо џа. – Бе о град : „Вук Ка ра џић“; Ско пје : „Ко чо Ра цин“; Љу бља на : Мла-
дин ска књи га; За греб : На ша дје ца; Но ви Сад : Фо рум, 1965. – стр. 22, 23–27. – 
(При че из на род но о сло бо ди  лач ке бор бе у 10 књи га; 9)
Исто из да ње и ла ти ни цом. – При по вет ка „Не ћу овим во зом“ пред ста вља скра-
ће ни текст и из ме њен на слов ра ни је штам па не при че „Хо ћу да се ра ду  јем“.

2290.  No čem s tem vla kom / De san ka Mak si mo vić. Ma li za sta vo no ša / Meh med Ali Ho-
dža. – Lju blja na : Mla din ska knji ga; No vi Sad : Fo rum; Sko pje : „Ko čo Ra cin“; Za greb : 
Na ša dje ca; Be o grad : „Vuk Ka ra džić“, 1965. – str. 22, 23–27. – (Zgod be iz na rod no-
osvo bo dil ne bor be u 10 knji ži cah)
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2291.  Чу до во по ле то / [изабрао и превео] Гли гор По пов ски. – Ско пје : „Ко чо Ра цин“, 
1965. – 93 + [2] стр. – (Ли те ра ту  ра за де ца)
Са др жај: I Пе сни: Дет ство; Над кни га та со ска зни; Че стит ка за Но ва го ди на; Кој 
са ка да до жи вее чу до; Чу до во по ле то; Ма че во џе бот; Та ин стве на тор ба; Вест; 
Ра га ње; Два е сет иља ди мо мин ски ра це (Од Оп ште сло вен ски от слет во Пра га 
1938.г.); Кр ва ва бај ка; Од ед на из ло жба на дет ски цр те жи; Сон це то за ми ну  ва; 
Ме се чи на; Смрт та на ли сја та; Сне гул ки; Трој ца по бра ти ми; Кос и нос; Ка пи ни; 
За ја ци фал ба џии; Кр ти ци; На го сти; Ма  ли от чу  вар; Ба ба; Ба би ни от со ју зник; 
Час по зе мјо пис; Пр ви от снег. II Ска зни: Ако и се ве ру  ва на мо ја та ба ба; Ска зна 
за ле бе дот; Во ин стве ни от цар; Ца рот на играч ки те; При ка зна за ра кот ши вач; 
Мац ко-Брац ко; Кра дли ва та страч ка.

2292.  Де ти ста но вят ся взро слы ми / пе ре вод с сер бо хор ват ско го Н. Ле бе де вой. – Мо-
сква : Ху до жен ствен ная ли те ра ту  ра, 1965. – 252 + [4] стр.

2293.  Ryma v zoo = Ki ja vi ca u zve ri nja ku / Ze sr boc hor vat štiny pre lo žil a pre ba snil Bo ži dar 
Gru bi šić. – Da ru var : Če sko slo vensky svaz v SR Chor vat sku, 1965. – [20] str.

2294.  СПО МЕН НА УСТА  НАК // За ви чај : Ка  лен дар. – (1965)

2295.  ПРЕ ДЕО У КРА СУ // По ли ти ка. – Год. 62, бр. 18411 (7. ја ну ар 1965) По ли ти ка 
за де цу. Год. 27, бр. 631

2296.  Sur la la pi da tion // Li te ra tury qar tely of the Yugo slav Pen. – I, No. 1 (1965) p. 10

2297.  Ku sla rin Yur da Dönüsü / Turk. Ne ca ti Ze ke riya // Se vinc. – XV, 1 (1965) p. 6

2298.  Жу ћин су срет са Хро мим Зе ком // Ти тов пи о нер. – Год. 16, бр. 1 (1965) с. 5

2299.  Гра ни ца // Брат ство. – Год. 7, бр. 175 (4. фе бру ар 1965)

2300.  Сча стие // Брат ство. – Год. 7, бр. 175 (4. фе бру ар 1965)

2301.  ФЕ БРУ АР СКИ РАЗ ГО ВО РИ (Раз го ва ра  ли врап ци и се ни це) // Осло бо ђе ње. – 
Год. 12, бр. 5995 (10. фе бру ар 1965)

2302.  ЗМИ ЈУ ЉАК (Ле жим на бран ко вин ској ви со рав ни) // На пред. – Год. 21, бр. 839 
(12. фе бру ар 1965)

2303.  Er do va gas / Ford. Is tvan La tak // Magyar Szo. – XXII, No. 41 (12. fe bru ar 1965)

2304.  Pri po ved ka o ra ko vi skrav co vi // Ru ske slo vo. – XXI, No. 9 (26. fe bru ar 1965)

2305.  СЛУ  ШАЈ ТЕ // По ле та рац. – Бр. 6 (фе бру ар 1965) с. 3
Ли ков но илу стро вао Мар ко Кр сма но вић.

2306.  БА  КИ НО ГО СТО ВА  ЊЕ // Ла ста ви ца. – Бр. 2 (1965) с. 4 и 7

2307.  Се слу  чи  ло се ба рем тре пат // Млад бо рец. – Год. 22, бр. 8 (4. март 1965)

2308.  Ori un de sa ma duc / Trad. Ra du Flo ra // Li ber ta tea. – XXI, No. 9 (7. mart 1965)

2309.  ТА  КО ЈЕ ГО ВО РИО НЕ ПО ЗНА ТИ // Мла  дост. – Год. 10, бр. 439 (10. март 
1965)
О не мач ком оку  па тор ском стре ља њу у Кра гу  јев цу, ок то бра 1941. г.

2310.  A fe le me tlen vi rag / Ford. Is tvan La tak // Magyar Szo. – XXII, No. 83 (26. mart 
1965)

2311.  Kr va va baj ka / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Bo rec. – God. 16, št. 3 (1965) s. 243
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2312.  ОТАЏ БИ НА У ПР ВО МАЈ СКОЈ ПО ВОР ЦИ // Ма  ле но ви не. – Год. 10, бр. 454 
(5. април 1965) Ма  ла по зор ни ца; 2

2313.  МАЈ // Ма  ле но ви не. – Год. 10, бр. 454 (5. април 1965) Ма  ла по зор ни ца; 2

2314.  СЕ ЋА  ЊЕ НА ЗА  ВИ ЧАЈ // Ма  ле но ви не. – Год. 10, бр. 454 (5. април 1965) Ма  ла 
по зор ни ца; 2

2315.  БАЛ КА НАЦ (Не сти дим се што сам) // Брат ство. – Год. 7, бр. 184 (8. април 1965)

2316.  DE VOJ KA SE RA DU JE PRO LE ĆU (Oda svud kao da u se bi ču jem ra do sne ve sti) // 
Pi o nir. Ke kec. – God. 22, No. 15 (15. april 1965)

2317.  Ku gu ku cu Ma sa li / Cev. Nu sret Di se // Se vinc. – XV, No. 4 (1965) s. 8–9

2318.  Ni ne nin Yar dim ci si // To mur cuk. – No. 4 (1965) p. 7

2319.  Ovünen Tav san ci klar / Cev. Ne ca ti Ze ke riya // To mor cuk. – No. 4 (1965)

2320.  ОБ НО ВА ЈЕД НОГ КЊИ  ЖЕВ НОГ РО ДА // По ли ти  ка. – Год. 62, бр. 18512 
(18. април 1965) с. 16

2321.  ЗА АЛ  КО ХО ЛЕ : (Тра жим по ми  ло ва ње) // По бје да. – Год. 22, бр. 2406 (1. мај 
1965) с. 10

2322.  НО ВИ МОСТ У МОЈ СТРА  НИ // По ли ти ка. – Год. 62, бр. 18528 (6. мај 1965) 
По ли ти ка за де цу. Год. 27, бр. 648

2323.  БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕ ТО // Ма  ле но ви не. – Год. 10, бр. 460 (17. мај 1965)

2324.  ИЗ ЛО ЖБА ДЕ ЦЕ СЛИ КА  РА // По ле та рац. – Бр. 9 (мај 1965) с. 12–13

2325.  Örücü ke di cik / Cev. Ha san Mer can // Se vinc. – XV, No. 5 (1965) p. 20–21

2326.  Za hev tih co su šme li bem ked gi nju // Ru ske slo vo. – XXI, No. 23 (4. jun 1965) Li te-
ra tur ne slo vo

2327.  Una za në fundtë de tit // Ri lin dja. – XXI, No. 2230 (15. jun 1965) Ri lin dja për fëmij. 
IV, 284

2328.  Le ta rolt kas za lo / Ford. Fe renc Fe her // Magyar Szo. – XXII, No. 181 (4. jul 1965)

2329.  Meg keg yel ma zest ke rek; Azok nak kik nem hal nak meg idöre; A fold mu ve snek a Ma ria 
Mag dol nak // 7 nap. – XX, No. 29 (23. jul 1965)

2330.  Une fa ble de sang / Adap te par Jac qu es Ga uc he ron // Euro pe. – No. 435–436 (1965)

2331.  АПРИЛ СКА ПЕ СМА // Ра дост. – Год. 14, бр. 8 (1965) с. 2

2332.  Трој ца по бра ти ми / прев. на ма ке дон ски Гли гор По пов ски // Раз ви гор. – Но. 8 
(1965) с. 3

2333.  На го сти / прев. на ма ке дон ски Гли гор По пов ски // Дру гар че. – Но. 9 (1965) с. 13

2334.  Sta tu ja e po e tit ne lu lis hte // Za ni i rinisë. – No. 8 (1965) p. 13

2335.  Nagyma ma re dven ce / Ford. Is tvan Foky // Me ze ska lacs. – X, No. 8 (1965) old. 5

2336.  KI ŠA (Te ško je na sli ka ti ki šu) // Pi o nir. Ke kec. – God. 22, br. 37 (16. sep tem bar 1965)

2337.  Paj ko va gu gal ni ca / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Pi o nir. – Št. 2/3 (ok to bar 1965) 
s. 49
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2338.  Ne miq ësi // Fa to si. – No. 19 (1965) f. 13

2339.  Je sen / prel. Tu ši ak Ju raj // Hlas lu du. – XXII, No. 40 (ok to bar 1965)

2340.  Кр ва ва бај ка / Прев. на ма ке дон ски Ми  хо Ата на сов ски // На род на про све та. – 
Год. 10, бр. 198 (19. ок то бар 1965)

2341.  НАД МЕ ТА  ЊЕ ПИ ЈА  НИ ЦА // По ли ти ка. – Год. 62, бр. 18696 (21. ок то бар 
1965) По ли ти ка за де цу. Год. 27, бр. 670

2342.  ПЛА  ШЉИ ВИ ЂА  ЦИ ПР ВА  ЦИ (Учи те љу, јао / мрак је стра шан пао) // Осло-
бо ђе ње. – Год. 22, бр. 6250 (27. ок то бар 1965)

2343.  Ка пи ни / на ма ке дон ски прев. Гли гор По пов ски // Дру  гар че. – Бр. 10 (1965)

2344.  Зај ци фал ба џии / на ма ке дон ски прев. Гли гор По пов ски // Дру  гар че. – Бр. 10 
(1965)

2345.  U zim ski dan (Ce lo ga je da na sneg la ga no pa do) // Mo dra la sta. – No. 10 (1965)

2346.  Mo na fer rat Le pujt lajkatarë // Fa to si. – No. 10 (1965) f. 12

2347.  Ću ta nje / Do ra Ga be ; pre ve la De san ka Mak si mo vić // Knji žev ne no vi ne. – God. 17, 
br. ns 262 (14. no vem bar 1965) s. 10

2348.  Ин тим но / До ра Га бе ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев не но ви не. – 
Год. 17, бр. нс 262 (14. но вем бар 1965) с. 10

2349.  Ти ши на / До ра Га бе ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи жев не но ви не. – 
Год. 17, бр. нс 262 (14. но вем бар 1965) с. 10

2350.  „Сре ћа, шта је то?“ // По ли ти ка ба зар. – Год. 2, бр. 23 (15. но вем бар 1965) с. 4

2351.  Fe ri ci re / Trad. Vic tor Tul bu re, V. De slin // Li ber ta tea. – XXI, No. 47 (28. no vem bar 
1965)

2352.  СКА  МЕ ЊЕ НА ШУ МА // Бор ба. – Год. 30, бр. 328 (28–30. но вем бар 1965) с. 21

2353.  Као де те ко је / Ели за бе та Ба гра ја на ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Бра ни че во. – Год. 11, св. 6 (но вем бар–де цем бар 1965) с. 3

2354.  Суд би на / Ели за бе та Ба гр ја на ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра-
ни че во. – Год. 11, св. 6 (но вем бар–де цем бар 1965) с. 4

2355.  Re qu i em: II (Не пла чем што ми је не ве сео) / Ели за бе та Ба гр ја на ; с бу  гар ског 
прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 11, св. 6 (но вем бар–де цем бар 
1965) с. 4

2356.  Го во рим с то бом / Ели за бе та Ба гр ја на ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Бра ни че во. – Год. 11, св. 6 (но вем бар–де цем бар 1965) с. 4

2357.  ЕЛИ ЗА БЕ ТА БА ГР ЈА НА // Бра ни че во. – Год. 11, св. 6 (но вем бар–де цем бар 1965)
Бе ле шка.

2358.  Car Ba vi skox / Prel. Da R. // Ru ske slo vo. – XXI, No. 50–51 (10. i 17. de cem bar 1965)

2359.  Po mlad na pe sen // Mo dra la sta. – XI, št. 12 (1965) s. 9

2360.  СРЕ БР НЕ ПЛЕ СА ЧИ ЦЕ // У књи зи: Ли ри ка / Во ји слав Ђу  рић. Бе о град: За вод 
за изд. уџб., 1965
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2361.  Из бор из де ла / Фјо дор М. До сто јев ски. – Бе о град : На род на књи га, 1965
Де сан ка Мак си мо вић пре ве ла: Крот ка, с. 207–248.

2362.  Го ло са по э тов : Сти  хи за ру бе жных по э тов в пе ре во де Ан ны Ах  ма то вой. – Мо-
сква : Про гресс, 1965. – (Ма сте ра по э ти че ско го пе ре во да; 4)
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: (Снит ся мне – при де шь ты); Страх; Зим ним днем; 
Сча стье; Ве чер; Ус та  ло сть.

2363.  Со бра ние со чи не ний: I / Ве ра Ин бер. – Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту  ра, 
1965
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Ве щи, с. 554; Празд ник осе ни, с. 555; Ве сна вь ет 
гне здо, с. 555–556.

2364.  Мы из XX ве ка : Сти  хи дру зей по э тов Бул  га рии, Вен грии, ГНР, По ль ши, Ру  мы-
нии, Че хо сло ва кии, Юго сла вии / пе ре во ды под ре дак ци е й Евг. Ви но ку  ро ва. – 
Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту  ра, 1965
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Ког да пром чит ся ва ша юност, пти цы / пе рев. Мар-
га ри та Али гер, с. 159–160; Ро жде ние люб ви / пе рев. Бо рис Слуц кии, с. 161.

2365.  Деч ја по е зи ја срп ска. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска; Бе о град : Срп ска књи жев на 
за дру  га, 1965. – (Срп ска књи жев ност у сто књи га; 95)
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Бе ла вра на, с. 155; Ко је ве ћи?, с. 169; 
Из ло жба де це сли ка ра, с. 175–178.

2366.  Pul noc / Prel. Žo tie Kra sko va // Naš ko u tik. – XVII, No. 8–10 (1965–1966) s. 263

1966.
2367.  ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ = Ба рам по ми  лу  ва ње / po slo ve nil Ve no Ta u fer ; пре-

вел на ма ке дон ски Га не То до ров ски; ви ње те из ра дио Ла зар Ву  ја кли ја. – Lju blja-
na : Drž. za lož. Slov.; Ско пје : Ма ке дон ска кни га; Za greb : Mla dost; Бе о град : Про-
све та, 1966. – 114 стр. – (Ju go slo ven ski pe sni ki = Ју  го сло вен ски по е ти = 
Ју  го сло вен ски пе сни ци; 1)
Штам па ни упо ред ни тек сто ви на срп ском, сло ве нач ком, ма ке дон ском.
Са др жај: Про глас = Raz glas = Про глас; За се бра = Za kme ta = За се брот; За 
сврг ну  те = Za preg na ne = За смет на ти те; За зе мљу ку да вој ска про ђе = Za ze mljo, 
ki gre če znjo voj ska = За зе мја та кај вој ска ќе ми не; За вој нич ка гро бља = Za vo ja-
ška po ko pa li šča = За вој нич ки те гро би шта; За је рес = Za kri vo ve ro = За ере ста; 
За по след ње да не = Za zad nje dni = За по след ни те дни; За ва жне = Za po memb ne = 
За ва  жни те; За ка  лу ђе ра = Za me ni ha = За ка  лу  ѓ е рот. – За не схва ће не = Za ne ra-
zu mlje ne = За нес фа те ни те; За на ив не = Za na iv ne = За на ив ни те; За оне ко ји се 
спо ти чу пре ко пра га = Za ti ste, ki se spo ti ka jo na pra gu = За оние што се соп ну-
ва ат пре ку пра гот; За па ству ср ца = Za ver ni ke sr ca = За по сле ду  ва чи те на ср це-
то; За су  жње по ми  ло ва не = Za po mi lo šče ne su žnje = За ро бја ци те по ми  лу  ва ни; 
За ал  ко хо ле = Za al ko ho le = За ал  ко хо ли те; О ка ме но ва њу = O kam na nju = За ка-
ме ну  ва ње то; За Ма ри је Маг да  ле не = Za Ma ri je Mag da le ne = За Ма ри и те Маг да-
ле ни; За не рот ки ње = Za ja lov ke = За не рот ки те; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин-
ску = Za pe sni co, ze mljo sta rin sko = За по е те са та, зе мја та ста рин ска; За оне ко ји 
не уми ру на вре ме = Za ti ste, ki ne umro pra vo ča sno = За оние што не уми ра ат на 
вре ме; За зве ри окле ве та не = Za zve ri ob re ko va ne = За свер ки те на кле ве те ни; За 
оне ко ји цар ске дру  мо ве ору = Za ti ste, ki or je jo car ske ce ste = За оние кои цар-
ски те дру мо ви ги орат; За љу де ко ји ја сно ви де = Za lju di, ki ja sno vi di jo = За лу ѓ е то 
ја сно што гле да ат.
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2368.  ПЕ СМЕ : Из бор. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1966. – 272 стр. – (СКЗ 
Ко ло 59; књ. 397)
Са др жај: Про лећ на пе сма: из збир ки „Пе сме“ и „Зе ле ни ви тез“ (1920–1930): Про-
лећ на пе сма; На бу  ри; Стреп ња; Слут ња; По ноћ (И од јед ном чуд но се не што до-
го ди ло); Се ли це; Са мо ћа (Би ло би ми су ви шно); По ко ше на ли ва да; Зми ја; По ђи-
мо у шу  ме; Пред о се ћа ње; У зим ски дан; Опо ме на; Суд ба; Пре кор; Зе ле ни ви тез; 
Сре ћа; Мол ба мла до сти; Гр ли ца; У смрт ро се; Опу сте ли оклоп; У му зе ју (Ми-
ри ше про шлост); Опу сте ла ко шни ца; Го сто љу бље; Бо гу  мил ска пе сма. – Мо ји 
зе мља ци: из збир ки „Но ве пе сме“ и „Пе сник и за ви чај“ (1936–1946): Мо ји зе мља-
ци; Се ља ко ва смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви ча ја); Пут ник тре ће кла се; Ве се ла 
је сен; Гла со ви но ћи; Ћук; Са пут ни ца; Сре бр не пле са чи це; Про ле ће гне здо гра ди; 
Уте ха (Ако ни смо за јед но); Уми ра ње љу ба ви; Пи смо; Не ја сна пе сма; Ду ша; Бе гу-
ни ца; Ве че (Спа ва ју ов це); Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа ње на оца; Глас мо на  хи-
ње; Пут ник кроз Са  ха ру; Оти ћи су у па сти ре; Ср би ја у су  то ну; Уста ни ци; Ве ру-
јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Ср би ја се бу ди; Спо мен на уста нак; Кр ва ва 
бај ка; Над све ском умр лог ђа ка; Мај чи на ту жба  ли ца; Мај ка ма; Ме ше ње хле ба; 
Че жња у ту ђи ни; Жао ми је чо ве ка: – Ми рис зе мље: из збир ке „Ми рис зе мље“ 
(1946–1956): Де тињ ство; Сне го ви де тињ ства; На пла ни ни; На Стра жи ло во идем; 
Ју  тар ње обла че ње пти ца; Под гне зди ма; Сун ча ње у бр ди ма; Род на го ди на; Ме се-
чи на над воћ ња ци ма; Су  тон на Ска дар ском је зе ру; Не бе са; Пи та  ли це; Исто то 
са мо ма  ло друк чи је; Ву  ков утук; Се но; Кад мла дост про ху  ји шта чи ни те пти це; 
У про ле ће; Про ле ће, а ја ве нем; Ви но про ле ћа: 1–10; Пе сник и про ле ће; Пе сни-
ков кип у пар ку. – За ро бље ник сно ва: из збир ки „За ро бље ник сно ва“ и „Го во ри 
ти  хо“ (1956–1964): Ве ру  јем (Ве ру  јем у про ле ће љу ба ви); Сли кар Лу  ка; Обо ре ни 
бог; Ра ђа ње љу ба ви; Ода зва  ле су се са мо пти це; Лик на про зо ру; Ви о ли не Чај-
ков ског; Љу бав на пре пир ка; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; На мор ској оба  ли; 
Тај на (Као да сам не где у пра шу  ми); Бај ка о ко ва чу; Сви  ле не бу бе; Ку  мо ва Сла-
ма у дим ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ко ме да се ту жим; Пе ша ци; 
Има мо па сош; Куд одем да одем; А и те бе то мо лим; Не бој се; Ска ме ње на шу  ма; 
Зми ју љак; До го ди  ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; По вра так; Пе сни-
ко во ве че. – Тра жим по ми ло ва ње: из збир ке „Тра жим по ми  ло ва ње“ (1963–1964): 
Про глас; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; За вој нич ка гро бља; 
За по след ње да не; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; 
О др жав ној имо ви ни; За жир; За ка лу ђе ра; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко 
пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је 
Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За не рот ки ње; За пе сни ки њу зе мљу 
ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за-
вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу гу; За зве ри окле ве та не; За оне ко ји цар ске дру мо ве 
ору; За вр ли не и ма не про мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де, За ла жи из го во ре не 
из ми  ло ср ђа; О пра шта њу.

2369.  ПЕ СМЕ. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1966. – 112 стр. – (Лек ти ра за VII раз ред 
основ не шко ле)
Пе сме иза брао и по го вор „По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић“ на пи сао Ду шан Ко стић.
Са др жај: При ча о пе сни ку; Про лећ на пе сма; На ше сна е сти ро ђен дан; Де вој ка 
се ра ду  је про ле ћу; Зе ле ни ви тез; По ђи мо у шу ме; Ју тар ње обла че ње пти ца; Ју тро 
у Го рен ском; Про ле ће, а ја ве нем; По ко ше на ли ва да; Се но; Зми ја; Гор ски по ток 
(Ју  ри пла  хи ко њиц); Ли шће (Пред ве чер по че да се ро ни); Ве че (Спа ва ју ов це); 
Ра ђа ње ме се ца; Сре бр не пле са чи це; Сеп тем бар; Сеп тем бар ска пе сма; Ве се ла 
је сен; Род на го ди на; Се ли це; Час зе мљо пи са (Ста ја  ло је нас три де сет); Су  тон на 
Ска дар ском је зе ру; Мол ба мла до сти; Пр ви дан љу ба ви; Ста рин ска де во јач ка пе-
сма; На бу  ри; Са мо ћа (Оти шли су сви); Слут ња (Ма да је око ме не про ле ће); 
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Пред о се ћа ње; Стреп ња; Сум ња; Опо ме на; Че жња; Сре ћа; Мир но мо је ср це спа-
ва; По ноћ (И од јед ном чуд но се не што до го ди  ло); Пи смо; Де тињ ство; Не ко се 
се ћа де тињ ства; Мо ји зе мља ци; Чо век; Ме ше ње хле ба; Над све ском умр лог ђа ка; 
За Пе пе љу  гу; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; Пут ник 
тре ће кла се; На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; Пре пе ли це; Жао ми је чо ве ка; 
Уста ни ци (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва ље ву); Спо мен на уста нак; Ср би ја се бу ди; 
Бај ка о уста нич кој пу  шци; Кр ва ва бај ка; На гро бљу стре ља них ђа ка; Пе сма о 
по ги ну лој де вој ци; Пи смо из там ни це (из по е ме „Отаџ би но, ту сам“); Отаџ би но, 
ту сам; Мај ка ма; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Че жња у ту ђи ни; Пе сни-
ков кип у пар ку.

2370.  ИЗ ВО ЛИ ТЕ НА ИЗ ЛО ЖБУ ДЕ ЦЕ СЛИ КА РА. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 
1966. – 20 стр.
Књи гу илу стро вао Жи во јин Ко ва че вић. – Исто из да ње шт. и ла ти ни цом.

2371.  ЂАЧ КО СР ЦЕ. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1966. – 164 стр. – (Лек ти ра за II 
раз ред основ не шко ле; 7)
Са др жај: Ма ју у го сти ма: При ча о Ра ку Кро ја чу; Три па туљ ка; Свра ка кра дљи-
ви ца; Ку  ца у бол  ни ци; Ве тро ва успа ван ка; Зеч је ухо; Ли вад ско звон це; Гор ски 
по то ци; У го сти ма; Гра ђе ње гне зда; Ју  тар ња пе сма пче ла; Ку  пи не; На мер ник; 
Кр ти це; Чи сти ку  кац; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Уобра же ни ћу  ран; Ко ке и 
ме да; Па у  ко ва љу ља шка; Ста ри на ри; Стри зи бу бе; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; 
У до њем дво ри шту; Ли ји на јел ка; Ко је ве ћи?. – Де те: Де ца хо ће зве ри њак; Ни шта 
без жр та ва; Ка ко се не кад гра ди  ла ку ћа; Не по ште ни так  ми чар; Вест; По здрав 
ре ци; Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; Чу  пав ко; Жму  ре; Скрет ни чар; Ба ка; 
Час зе мљо пи са (Зе мља је окру гла); Но во го ди шња че стит ка ба ки; Смрт ли шћа; 
Сне жне па  ху љи це; Де тињ ство; Че стит ка за Но ву го ди ну; Ста сај бр же, де те. – 
Сун че ви по да ни ци: Бај ка о Сун цу и тет ки; Ме се чев ро ђен дан; За што ку  ку  руз 
зри; Лоп та ње; Игран ка; Три стр шље на; Бум бар го то ван; Ку цов; Ко њи у руд ни ку; 
Др во се че у шу  ми; Про лећ ни са ста нак; Фе бру ар ски раз го во ри; Три по бра ти ма; 
Љу  тић; Ки ша на ли ва ди; Лет ња ноћ; Два пи та ња; Су  мрак на ли ва ди; Мраз; Го-
ро се ча; Ве чер ња пе сма; Два ли ста; Иде је сен; Птич ја но ва го ди на; Сне жни го лу-
бо ви. – Гат ка о шу ми: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Чо ба нин пче ла; При ча о ре ци; Гу-
ји ња ча; Чу да у шу  ми; Шум ска са мо ћа; Ра ђа ње пла ни не; Про лећ на при пре ма; 
Шум ска до ма ћи ца; Ме сец у шу  ми; Из не на ђе ње (Из гу би  ли се јед ном би  ли); Ве-
тар рвач; Стар ке ужар ке; Уре за на сли ка; Гат ка о шу ми. – Ђач ко ср це: Час фи зи ке; 
Ма  ли ло пов у шко ли; Мрак у шко ли; Од ку ће до шко ле; Раз ме та ње по клу  па ма; 
Ђач ко ср це; Чи о де; Ша  љив чи на; Ћи ри  ли ца; Го вор учи те љи чин.

2372.  ПЕ СМЕ. – 3. из да ње. – Бе о град : Про све та, 1966. – 107 стр. – (Би бли о те ка „Про-
све та“; III; 63)
Из бор и Бе ле шку са чи нио Сте ван Ра ич ко вић. – Пред го вор на пи са  ла Де сан ка 
Мак си мо вић.

2373.  Kis rajzolók nagy képiállitása / Magyarul bëmutätja Fehér Fe renc. – No vi Sad : Fo rum, 
1966. – 20 p.

2374.  Kus türküle ri. Ce vi ren ler Si ir le ri / N. Ze kerya; Öyküle ri: N. D. Ülkü. – Üsküp : No va 
Ma ke do niya, 1966. – 46 + [2] p. – (To mur cuk ki ta pla ri; III; 2)
Са др жај: Ren kli gu zel Can ta cik. Ma sal ki ta pla ri üstüne. Küçük atli lar. Yosun sev mez 
tra sol sun. Bu lut. Ni ne nin yar dim ci si. Ka na tli men dil ler. Yemek yemek ge rek. Uyku da 
büyür çocuklar. Ari la rin sa bah türküsü. Körebe. Bögürtlen dler. Ta vu klar la ayi dayi. 
Tav sa nin ku la gi. Övünen tav san ci klar. Re si mli ki tap. Or man Kayna kla ri. Günes ba-
tiyor. Ne den aglar ku ku re kler. Yag mur. Ku gu ku su ma sa li. Ayi ile ari lar.
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2375.  Nech sa páči na vysta vu detského ma li a ra / Zo srbského originálu: Iz vo li te na iz lo žbu 
de ce sli ka ra, pred lo žil L’ubo mir Fel dek. – Bra ti sla va : Mladé letá, 1966. – [20] str.

2376.  IZA BRA NE PJE SME. – 4. iz da nje. – Za greb : Škol ska knji ga, 1966. – 102 str. – (Do-
bra knji ga)
Pri re dio i pred go vor „De san ka Mak si mo vić“ na pi sao Ivan Za lar.

2377.  ME DVE DO VA ŽE NID BA. – No vo iz da nje. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1966. – 96 str. – 
(Bi bli o te ka „Bam bi“)
Pred go vor na pi sao Du šan Ko stić – Knji gu li kov no opre mio Ha mid Lu ko vac.

2378.  СРЕ БР НЕ ПЛЕ СА ЧИ ЦЕ (По ља на сре бр на, бе ла) // Ма  ле но ви не. – Год. 11, 
бр. 495 (17. ја ну ар 1966)

2379.  ЖАО МИ ЈЕ ЧО ВЕ КА (Ни мо ји пре ци, ни се ља ци мо га за ви ча ја) // Ма  ле но ви-
не. – Год. 11, бр. 495 (17. ja nu ar 1966)

2380.  Ti treyis / Cev. Ne ca ti Za ke riya // Bir lik. – XXI II, No. 659 (27. ja nu ar 1966)

2381.  De vet pe sa ma : (Zov; Lju bav; Pla vo o ka; Po to mak; Več na; Mo ja pe sma; Ku ća u Bo ja ni; 
Ša ka sne ga; Pla me no dr vo) / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si-
mo vić // Sa vre me nik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 72–79

2382.  Zov / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre me nik. – 
God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 72
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2383.  Lju bav / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre me nik. – 
God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 72–73
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2384.  Pla vo o ka / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre me-
nik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 73
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2385.  Po to mak / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre me-
nik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 73–74
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2386.  Več na / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre me nik. – 
God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 74–75
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2387.  Mo ja pe sma / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre-
me nik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 75–76
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2388.  Ku ća u Bo ja ni / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre-
me nik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 76–77
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2389.  Ša ka sne ga / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre me-
nik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 77–78
Nad na slov: De vet pe sa ma.

2390.  Pla me no dr vo / Eli za be ta Ba gr ja na ; sa bu gar skog prev. De san ka Mak si mo vić // Sa vre-
me nik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nu ar 1966) s. 78–79
Nad na slov: De vet pe sa ma.
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2391.  За нос / Ели за бе та Ба гр ја на ; са бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) s. 74–75

2392.  Осве та / Ели за бе та Ба гр ја на ; са бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле то-
пис Ма ти це срп ске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 75

2393.  Ве че / Ели за бе та Ба гр ја на ; са бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 75–76

2394.  До зив мо ра / Ели за бе та Ба гр ја на ; са бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 76–77

2395.  Те ле па ти ја / До ра Га бе ; са бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 77

2396.  Мој час / До ра Га бе ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ле то пис Ма ти це 
срп ске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 78–79

2397.  ИЗ ЛЕТ У ИСТО РИ ЈУ : За пис // Бор ба. – Год. 31, бр. 28 (30. ја ну ар 1966)

2398.  En kücükler si nif ta // Bir lik. – XXI II, No. 660 (3. fe bru ar 1966)

2399.  Ma ca në yhep // Gëzimi. – (1966) f. 5

2400.  Ne den aglar ak cig de mler; Ni ne nim Yar dim cist // Bir lik. – 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, по сла има на на) // Змај. – Год. 13, 
бр. 3 (март 1966) с. 65
Цр теж из ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2403.  ВО ЖЊА (Во зи мо се) // Ма  ле но ви не. – Год. 11, бр. 506 (4. април 1966)

2404.  СУН ЦЕ У МА ЈУ // Ма  ле но ви не. – Год. 11, бр. 506 (4. април 1966)

2405.  ПА У  КО ВО ДЕ  ЛО (Слу  шам пти  чи  је ре чи) // По ли ти  ка. – Год. 63, бр. 18867 
(14. април 1966) По ли ти ка за де цу. Год. 28, бр. 695

2406.  ПЉУ САК (Ки ша ме за те кла пла  ха) // По ли ти ка. – Год. 63. Бр. 18867 (14. април 
1966) По ли ти ка за де цу. Год. 28, бр. 695

2407.  Kdo je vej či? // De lo (Lju blja na). – God. 7, št. 107 (21. april 1966)

2408.  С ДЕ ТЕ ТОМ НА ЛИ ВА ДИ // На пред. – Год. 22, бр. 901–902 (28. април 1966)
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.

2409.  Maj // Pi o nir. Ke kec. – God. 23, br. 17 (28. april 1966)

2410.  Bur za / prev. I. Ol szew ska // Wi a tra ki. – VII, No. 20 (1966) s. 3–4

2411.  КРИ  ЛА ТИ РУП ЦИ // По ле та рац. – Бр. 8 (1966) с. 1

2412.  О ПО РЕ КЛУ (Ја зна ко сам / по зво ну) // Књи жев не но ви не. – Год. 18, бр. нс 276 
(28. мај 1966) с. 5

2413.  О ХИ ЈЕ РАР ХИ ЈИ (У обла сти ма цар ства на шег) // Књи жев не но ви не. – Год. 18, 
бр. нс 276 (28. мај 1966) с. 5

2414.  ЗА ВР ЛИ НЕ У МА  НЕ ПРО МЕТ НУ ТЕ // Књи жев не но ви не. – Год. 18, бр. нс 
276 (28. мај 1966) с. 5
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2415.  ЗА ЧО БАН КУ КО ЈА СЕ ПО ОЦУ НЕ ЗО ВЕ // Књи жев не но ви не. – Год. 18, бр. 276 
(28. мај 1966) с. 5

2416.  ЗА ЗА  ВИД НИ КЕ // Бор ба. – Год. 31, бр. 145 (29. мај 1966)

2417.  НА БУ  РИ // НИН. – Год. 16, бр. 806 (11. јун 1966) с. 9

2418.  Mi cul hot din sco a la // Bu cu ria co pi i lar. – XX, No. 11 (15. jun 1966)

2419.  Günes Ba tiyor // Se vinc. – XV (1966) p. 6

2420.  ХВА  ЛИ СА  ВА ПАТ КА (Га-га-га / не ка чу  ју сва се ла) // По ле та рац. – Но. 10 (јун 
1966) с. 1

2421.  ДЕ ЦА ХО ЋЕ ЗВЕ РИ ЊАК // По ли ти ка. – Год. 63, бр. 18956 (14. јул 1966) По ли-
ти ка за де цу. Год. 28, бр. 708

2422.  De niz de bin de xi // Yuzuk. – XXI II, No. 692 (14. jul 1966)

2423.  НИ ШТА БЕЗ ЖР ТА  ВА // По ли ти ка. – Год. 63, бр. 18970 (28. јул 1966) По ли ти-
ка за де цу. Год. 28, бр. 710

2424.  БУ  ШАВ КО // Дру  гар че. – Бр. 7 (1966) с. 7

2425.  Flokëgjati // Fa to si. – No. 7 (1966) f. 7

2426.  Ku sla rin Yur da Donüsü // Se vinc. – No. 7 (1966) p. 6

2427.  Yosun sev mez tra sol sun // To mur cuk. – No. 7 (1966) p. 7

2428.  Ждра  ло ви / Ди ми тар Пан те ле јев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Стре мље ња. – Год. 7, бр. 4 (јул–ав густ 1966) с. 323–324

2429.  Ауто бу ска ста ни ца / Ди ми тар Пан те ле јев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си-
мо вић // Стре мље ња. – Год. 7, бр. 4 (јул–ав густ 1966) с. 324–325

2430.  Пи ја ни ца / Ди ми тар Пан те ле јев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Стре мље ња. – Год. 7, бр. 4 (јул–ав густ 1966) с. 325

2431.  По по днев ни од мор / Ди ми тар Пан те ле јев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си-
мо вић // Стре мље ња. – Год. 7, бр. 4 (јул–ав густ 1966) с. 325–326

2432.  БУ ГАР СКИ ПЕ СНИК ДИ МИ ТАР ПАН ТЕ ЛЕ ЈЕВ : (Бе ле шка о пи сцу) // Стре-
мље ња. – Год. 7, бр. 4 (јул–ав густ 1966) с. 326

2433.  Шум ска љу бав / Сер геј С. На ров ча тов ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 18, бр. нс 281 (6. ав густ 1966) с. 10

2434.  Оти шла је / Сер геј С. На ров ча тов ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 18, бр. нс 281 (6. ав густ 1966) с. 10

2435.  Тих го ди на / Сер геј С. На ров ча тов ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 18, бр. нс 281 (6. ав густ 1966) с. 10

2436.  СЕР ГЕЈ СЕР ГЕ ЈЕ ВИЧ НА РОВ ЧА ТОВ // Књи жев не но ви не. – Год. 18, бр. нс 281 
(6. ав густ 1966) с. 10
Бе ле шка.

2437.  КА КО СУ СЕ НЕ КАД ГРА ДИ ЛЕ КУ ЋЕ // По ли ти ка. – Год. 63, бр. 18991 (18. ав-
густ 1966) По ли ти ка за де цу. Год. 28, бр. 713
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2438.  До мо ви но, где си / Отон Жу  пан чич ; пре пе ва  ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – 
Год. 13, бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1966) с. 204
Иста пе сма на сло ве нач ком, у ру бри ци: Учи мо сло ве нач ки.

2439.  Ко сач се вра ћа са ко сид бе / Ди ми тар Пан те ле јев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка 
Мак си мо вић // Змај. – Год. 13, бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1966) с. 209

2440.  Не ис пла ће ни дуг / Ди ми тар Пан те ле јев ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Змај. – Год. 13, бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1966) с. 209

2441.  ДИ МИ ТАР ПАН ТЕ ЛЕ ЈЕВ, бу  гар ски пе сник // Змај. – Год. 13, бр. 8/9 (ав густ–
сеп тем бар 1966) с. 209

2442.  Смр та на ли сја та // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 22, бр. 7152 (13. сеп тем бар 1966)

2443.  Me dve do va že nid ba // Pi o nir ska za grad ka. – God. 20, No. 9 (1966) s. 10–11

2444.  Lu mea // Bu cu ria co pi i lar. – XX, No. 13 (1. ok to ber 1966)

2445.  Кр ва ва бај ка // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 22, бр. 7190 (21. ок то бар 1966)

2446.  Mar te sae Ari ut // Ge si mi. – No. 10 (1966) f. 16–18

2447.  Rëimi i gjyshes si me // Pi o ni ri. – XVI II, No. 10 (1966) f. 13

2448.  Ma ti mi pi še / Mi le Klop čič ; prev. sa slo ve nač kog De san ka Mak si mo vić // Zmaj. – 
God. 13, br. 10 (ok to bar 1966) s. 236
Штам па но у ру бри ци: Учи мо сло ве нач ки – на по ре до с пе смом на сло вен ском.

2449.  Кој са ка да до жи вее чу до // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 22, бр. 7211 (11. но вем бар 
1966)

2450.  РЕ КЛИ СУ МИ ДА САМ ОТ КРО ВЕ ЊЕ // Свет. – Бр. 525 (13. но вем бар 1966) 
с. 20

2451.  Amin ti re de spre ras co a la / Trad. Ra du Flo ra // Li ber ta tea. – XXII (29. no vem bar 
1966) p. 47–48

2452.  Ча сот по зе мљо пис // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 22, бр. 7232 (4. де цем бар 1966)

2453.  Fel hok fur de te se / Ford. Is tvan La tak // Magyar Szo. – XXI II (9. de cem ber 1966)

2454.  МА  ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту  па ју де ча ци за вој ни ка че том) // Ма  ле но ви не. – Год. 11, 
бр. 543 (19. де цем бар 1966)

2455.  МРАЗ (Мраз је сти гао ју  че) // По ле та рац. – Бр. 4 (де цем бар 1966) с. 6
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

2456.  A vi lag / Ford. Fe renc Fe her // Magyar Szo. – XXI II, No. 350 (23. de cem ber 1966)

2457.  Се лим се по пут но ма да / Лој зе Кра кар ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 18, бр. 291 (24. де цем бар 1966) с. 11

2458.  PTIČ JA NO VA GO DI NA (Go di na će no va, a se ni ce Sen ke / i gu gut ke Si ve, go lu bi ce 
Bel ke, osta le bez jel ke) // Vje snik Dje da Mra za. – No. 5 (31. de cem bar 1966)

2459.  ČE STIT KA ZA NO VU GO DI NU (Da sam na ne bu Sun ce) // Vje snik Dje da Mra za. – 
No. 5 (31. de cem bar 1966)

2460.  PA HU LJI CE // Vje snik Dje da Mra za. – No. 5 (31. de cem bar 1966)
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2461.  ČE STIT KA BA KI // Vje snik Dje da Mra za. – No. 5 (31. de cem bar 1966)

2462.  Pje sme / Bran ko Ćo pić. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1966. – 142 str. – (Škol ska lek ti ra ns; 
knj. 7)
Pri re di la i po go vor „Tvo rac no ve baj ke i pe snik re vo lu ci je“ sa či ni la De san ka Mak si-
mo vić.

2463.  No vi ja ju go slo ven ska po e zi ja : An to lo gi ja / sa sta vi li Vl. Po po vić, Ši me Vu če tić, F. Pe tre, 
D. Mi trov. – 2. iz da nje. – Za greb : Na pri jed, 1966
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: Spo men na usta nak, s. 126; Pa uk, s. 126; Ne 
boj se, s. 126–127.

2464.  Ан то ло ги ја ју  го сло вен ске по е зи је за де цу / са ста вио Жи во јин Ка рић. – Ти то-
град : Гра фич ки за вод, 1966
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Лут ке ра чу  на ју, с. 137; Па у  ко ва љу ља-
шка, с. 137–138; Од  ла зи сун це, с. 138; Сви тац, с. 138–139; Бр бљи ви це, с. 139–140; 
Про ниц љи ве су ди је, с. 140–141; Ма ли вој ни ци, с. 141–142; Кр ва ва бај ка, с. 142–143; 
Из ло жба де це сли ка ра, с. 144–147.

2465.  Jak se kdysi sta vely domy // Naš ko u tik. – XVI II, No. 1 (1966/1967) p. 12–14

1967.
2466.  PE SME. – Be o grad : Mla do po ko le nje, 1967. – 63 str. – (Lju bav i po e zi ja; I; 3)

Iz bor i pred go vor „O pe sni ku“ sa či nio Zo ran Ga vri lo vić. – Knji gu li kov no ilu stro vao 
Bo le Mi lo ra do vić
Са др жај: Lju bav (Mo joj mi sli na te be); Ze le ni vi tez; Na bu ri; Po đi mo u šu me; Pred o-
se ća nje; Strep nja; Opo me na; Sre ća; Slut nja (Ma da je oko me ne pro le će); Pre kor; Du ša; 
Pi smo; Pro let nje pe sme: I (Pro le će, da nas, zva ću te či sto tom); Pro let nje pe sme: II (Ose-
ćam ve če ras, dok po sma tram la ste); U zim ski dan; De voj ko; Zbog me ne; Na pu šte na 
de voj ka; Sud ba; Sa mo ća (Bi lo bi mi su vi šno da sret nem ko ga god); Ne boj se.

2467.  СТИ ХО ВИ. – Бе о град : Ју  го сла ви ја, 1967. – 144 стр. – (Књи жев ност у шко ли; 6)
Из бор и сту ди ју са чи нио Вла ди мир Пре дић.
Са др жај: Сти  хо ви: Мол ба мла до сти; На бу  ри; Го сто љу бље; По ко ше на ли ва да; 
Зми ја; У смрт ро се; Гр ли ца; Ста рин ска де во јач ка пе сма; Де во јач ка мол ба; Раз го-
вор; Зе ле ни ви тез; Опу сте ли оклоп; Са мо ћа (Би ло би ми су ви шно); По ноћ (И од-
јед ном чуд но се не што до го ди ло); Пе сни ко во ис ку ство; Са мо ћа (Оти шли су сви); 
Сун це; Гор ски по ток; Сеп тем бар; Сли ка; Ти ши на (Слу шај ка ко ти ши на пљу ска); 
Тај на (Спу сти  ла сам очи); Ју  тро; Ли шће (Са ли шћем за ви ча ја); Ве се ла је сен; 
Сре бр не пле са чи це; Про ле ће гне здо гра ди; Пе сма крај из во ра; Сва тов ска пе сма; 
Уте ха (Ако ни смо за јед но); Уми ра ње љу ба ви; Уми ра ње ср ца; Мај чи на ту жба ли ца; 
Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку; Вој нич ко гро бље у Со лу  ну; Про сјак; Мо ји 
зе мља ци; Се ља ко ва смрт; Се ћа ње на оца; Не ко се се ћа де тињ ства; Над све ском 
умр лог ђа ка; Жао ми је чо ве ка; Ср би ја је у су то ну; Спо мен на уста нак; Ср би ја се 
бу ди; Кри  ла та зе мља; Кр ва ва бај ка; Мај ка ма; Че жња у ту ђи ни. – Из „Отаџ би но, 
ту сам“: (Му  че ња су их по гну ла); (Ло гор про бу ди ти ши на пу на стра ве); („Ду ши ца 
Сте фа но вић, из ла зи без ства ри“); (По бле де не бо, бол но уз дрх та гра ње). – Сне го ви 
де тињ ства; На пла ни ни; На Стра жи ло во идем; Сун ча ње у бр ди ма; Се но; Кад мла-
дост про ху ји, шта чи ни те, пти це; Ви но про ле ћа: 1 (Ви но про ле ћа, опет си ми до ве ло); 
Ви но про ле ћа: 5 (Ви но про ле ћа, про бу ди  ло си у ме ни); Ви но про ле ћа: 7 (Ви но 
про ле ћа, пра зник је за ср це); Ви но про ле ћа: 9 (Ви но про ле ћа, чуд но је за смер на); 
Ме се чи на над воћ ња ци ма; Су тон на Ска дар ском је зе ру; Пи та ли це; Исто то са мо 
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ма  ло друк чи је; Пе сник и про ле ће; Пе сни ков кип у пар ку; Сли кар Лу  ка; Ра ђа ње 
љу ба ви; На мор ској оба ли; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; Лик на про зо ру; Сви ле не 
бу бе; Бај ка о ко ва чу; Ко ме да се ту жим; Куд одем да одем; А и те бе то мо лим; Не бој 
се; Про глас; За се бра; За сврг ну те; За вој нич ка гро бља; За по след ње да не; О же нид-
би си на; За свад бе без вен ча ња; За по гу бље на љу бав на пи сма; За оне ко ји не уми-
ру на вре ме; За зве ри окле ве та не; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; О пра шта њу.

2468.  ДЕ СЕТ МО ЈИХ ПЕ СА  МА. – Кра гу  је вац : Све тлост, 1967. – 40 стр. – (Пе снич ка 
пла ке та)
Са др жај: За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; Ве ру јем (Ве ру јем у про ле ће љу ба ви); 
На бу ри; По ноћ (И од јед ном чуд но се не што до го ди ло); Зми ја; Про ле ће, а ја ве нем; 
Сне го ви де тињ ства; А и те бе то мо лим; Пе снич ко ве че; За Ма ри је Маг да ле не.

2469.  ЗЛАТ НИ ЛЕП ТИР. – Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша“, 1967. – 119 стр. – („Ла ста-
ви ца“. Из бор 100 књи га)
На слов ну стра ну и илу стра ци је у књи зи ра дио Жељ ко Мар ја но вић.
Са др жај: Злат ни леп тир: Бај ка о ла бу ду; Цар игра ча ка; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Злат ни леп тир; Ма  ли ба ук; Па туљ ко ва тај на; Гр ли чи на ту жба  ли ца; Бај ка о ди-
вљој кру шци. – Бу ба ма ра: Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Пр ви дан у зе мљи сно ва; 
Бу ба ма ра (И при сни  ло се та ти); Бу ба ма рин по ла зак; У зве ри ња ку; Та тин су срет 
са Ме се цом; Су срет та тин са Сун цем; Ве тро ви; Та та спа са ва де цу од злих сно ва; 
Та та спа са ва де цу од бо ле сти; Ма ђи о ни ча ри; Та ти но бу ђе ње; Свет под је зе ром; 
Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну.

2470.  BAJ KA O LA BU DU. – Za greb : Na ša dje ca ; No vi Sad : Fo rum ; Sko pje : Ma ke don ska 
kni ga ; Lju blja na : Mla din ska knji ga ; Pri šti na : Ri lin dja ; Be o grad : „Vuk Ka ra džić“, 
1967. – 8 str. – (Zve zdi ca)
Li kov ne ilu stra ci je ra dio Mi ha i lo Pi sa njuk.

2471.  Baj ka o la bo du / prev. na slo ven ski Ve ra Al breh to va. – Lju blja na : Mla din ska knji ga ; 
No vi Sad : Fo rum ; Sko pje : Ma ke don ska kni ga ; Za greb : Na ša dje ca ; Pri šti na : Ri lin dja ; 
Be o grad : „Vuk Ka ra džić“, 1967. – 8 str. – (Zve zdi ca)
Li kov ne ilu stra ci je ra dio Mi ha i lo Pi sa njuk.

2472.  Pr ral la e mjel lmes = Baj ka o la bu du. – Prishtinë : Ri lin dja ; Lublanë : Mla din ska kni ga ; 
Be o grad : „Vuk Ka ra džić“ ; No vi Sad : Fo rum ; Za greb : Na ša dje ca ; Shkup : „Ko co 
Ra cin“, 1967. – 8 f. – (Zve zdi ca)

2473.  Me se a hattyúról = Baj ka o la bu du / For di tot ta Bor dits Is tvan. – No vi Sad : Fo rum ; 
Sko pje : Ma ke don ska knji ga ; Lju blja na : Mla din ska kni ga ; Be o grad : „Vuk Ka ra džić“ ; 
Pri šti na : Ri lin dja ; Za greb : Na ša dje ca, 1967. – 8 p. – (Scil la gos Könyvek)

2474.  Бај ка за ле бе дот. – Ско пје : Ма ке дон ска кни га; За греб : На ша дје ца; При шти на : 
Ри  лин дја; Бе о град : „Вук Ка ра џић“; Љу бља на : Мла дин ска књи га; Но ви Сад : Фо-
рум, 1967. – 8 стр. – (Зве зди ца)

2475.  Де ти ста но вят ся взро слы ми : На ар мян ском язы ке. – Ере ван : „Айастан“, 1967. – 
261 стр.
Пре во ди  лац са ру ског на јер мен ски: Аве тик Иса а кјан.

2476.  Jie ne be va i kai = Bun to van raz red : Ro mans / Verté S. Sa bo nis. – Vil ni us : Va ga, 1967. – 
236 p.

2477.  МИ РИС ЗЕ МЉЕ : Иза бра не пе сме. – 4. из да ње. – Бе о град : Про све та, 1967. – 
296 стр. – (Бра зде; I; 5)
Ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лан Бог да но вић: стр. 7–20.
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2478.  ХО ЋУ ДА СЕ РА ДУ  ЈЕМ. – 2. из да ње. – Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша“, 1967. – 
120 стр. – („Ла ста ви ца“. Из бор 100 књи га)
Са др жај: Та бла, кре да и сун ђер; Ба ки но го сто ва ње; Гром; Не ви дљи ви трун; Ди-
рек то ро ве гу ске; Амај ли ја; Укра де ни ко лач; Ру жи ца не ће дар; По де ра не сан да ле; 
До га ђај у учи о ни ци; Час фи зи ке; На та ва ну; Слат ко је би ти си ро ма шан; Скуп-
шти на ли те рар не дру жи не; Пр ви су срет.

2479.  ЂАЧ КО СР ЦЕ. – 2. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1967. – 168 стр. – (Лек-
ти ра за II раз ред основ не шко ле)

2480.  PA TULJ KO VA TAJ NA. – No vo iz da nje. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1967. – 76 str. – (Bi bli o-
te ka „Bam bi“)

2481.  САН ЈА  НУ АР СКИХ НО ЋИ (Не знам да ли је по ноћ или под  не) // Бор ба. – 
Год. 32, бр. 1 (31. де цем бар 1966. и 1–2. ја ну ар 1967) с. 14

2482.  Че стит ка за Но ва го ди на // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 22, бр. 7259 (31. де цем бар 
1966. и 1–2. ја ну ар 1967)

2483.  ИЗ ВО ЛИ ТЕ НА ИЗ ЛО ЖБУ ДЕ ЦЕ СЛИ КА РА // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19147 
(26. ја ну ар 1967) По ли ти ка за де цу. Год. 29, бр. 736

2484.  ДРУ  ГА МА  МА : Из во ли те на из ло жбу де це сли  ка ра // По ли ти  ка. – Год. 64, 
бр. 19147 (26. ја ну ар 1967) По ли ти ка за де цу. Год. 29, бр. 736

2485.  ПР ВИ ТА ТА : Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра // По ли ти ка. – Год. 64, нр. 19147 
(26. ја ну ар 1967) По ли ти ка за де цу. Год. 29, бр. 736

2486.  Твр до гла ви Ан дреј / Ве ра За до ри на ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – 
Год. 14, бр. 1 (ја ну ар 1967) с. 20

2487.  Про пи ра ње / Е. Остров ска ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 14, бр. 1 
(ја ну ар 1967) с. 20

2488.  Ан дреј кин зуб / Вла ди мир То ро пи гин ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – 
Год. 14, бр. 1 (ја ну ар 1967) с. 21

2489.  Pr ral la e per gjakshme // Za ni i ri ni se. – No. 1 (1967) f. 12

2490.  Az elsö nagyanya / Ford. Fe renc Fe her // Jo paj tas. – XXI, No. 1 (1967)

2491.  Сне о ул ки / прев. на ма ке дон ски Гли гор По пов ски // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 23, 
бр. 7300 (12. фе бру ар 1967)

2492.  Му лен руж / Иван Руд ни ков ; прев. с бу  гар ског Де сан ка Мак си мо вић // Ок то-
бар. – Год. 4, II (1967) с. 13

2493.  Не из ве сност / Иван Руд ни ков ; прев. с бу гар ског Де сан ка Мак си мо вић // Ок то-
бар. – Год. 4, II (1967) с. 13

2494.  ИВАН РУД НИ КОВ // Ок то бар. – Год. 4, II (1967) с. 13
Бе ле шка.

2495.  Ба рам по ми лу ва ње : За Ма ри ја Маг да ле на // Млад бо рец. – Год. 23, бр. 9 (9. март 1967)

2496.  Ма  ли ро до љуб / Иван Руд ни ков ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ма  ла штам па. – Год. 6, бр. 166 (17. март 1967)

2497.  Кос и нос / прев. на ма ке дон ски Гли гор По пов ски // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 23, 
бр. 7333 (17. март 1967)
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2498.  Ри бар ске мре же / Иван Руд ни ков ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ма  ла штам па. – Год. 6, бр. 167 (23. март 1967)

2499.  Те ле грам / Иван Руд ни ков ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни-
че во. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 55–56

2500.  Му  ми ја / Иван Руд ни ков ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че-
во. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 56–57

2501.  Хар фа / Иван Руд ни ков ; с бу гар ског прев Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – 
Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 57–58

2502.  Гра фи ка / Иван Руд ни ков ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че-
во. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 58–59

2503.  БЕ ЛЕ ШКА О ИВА  НУ РУД НИ КО ВУ // Бра ни че во. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун 
1967) с. 146

2504.  IGRAN KA // Pro svje ta. – God 24, br. 558 (1967). – Ma la Pro svje ta. – Br. 3 (1967) s. 15

2505.  SUN CO BRA NI // Pro svje ta. – God 24, br. 558 (1967). – Ma la Pro svje ta. – Br. 3 
(1967) s. 15

2506.  На ке ју / Иван Руд ни ков ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ма  ла штам па. – Год. 6, 
бр. 169 (7. април 1967)

2507.  ЗА СЛУ  ГУ ЈЕР НЕ ЈА // Ства ра ње. – Год. 22, бр. 4 (1967) с. 356–358

2508.  Олов ка / Гљеб Го бров ски ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 14, бр. 4 
(април 1967) с. 115

2509.  Ме так / Гљеб Го бров ски ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 14, бр. 4 
(април 1967) с. 115

2510.  Ка та нац / Гљеб Го бров ски ; пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Змај. – Год. 14, бр. 4 
(април 1967) с. 115

2511.  И ПО СЛЕ ЈЕ СВЕ БИ  ЛО ЛА  КО // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19242 (30. април и 
1–2. мај 1967) с. 3

2512.  У ГО СТИ  МА (По звао је мај све бу бе на чај) // Ма  ле но ви не. – Год. 11, бр. 562 
(1. мај 1967)

2513.  Дет ство / прев. на ма ке дон ски Гли гор По пов ски // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 23, 
бр. 7380 (5. мај 1967)

2514.  Пе ва че ва суд ба / Иван Руд ни ков ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Змај. – Год. 14, бр. 5 (мај 1967) с. 143
Цр те жом илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

2515.  Про лећ но ви ђе ње / Иван Руд ни ков ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Змај. – Год. 14, бр. 5 (мај 1967) с. 143
Цр те жом илу стро ва  ла Љу би ца Со кић.

2516.  ИВАН РУД НИ КОВ, БУ ГАР СКИ ПЕ СНИК // Змај. – Год. 14, бр. 5 (мај 1967) с. 143
Бе ле шка.

2517.  ЦАР ИГРА ЧА  КА // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19265 (25. мај 1967) По ли ти ка за 
де цу. Год. 29, бр. 753
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2518.  РА ЂА  ЊЕ ПЛА  НИ НЕ (Док идеш, идеш пла ни ном / при ча ти др ве ћа ста ро) // 
По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19265 (25. мај 1967) По ли ти ка за де цу. Год. 29, бр. 753

2519.  Ka na tli Men dil ler // Se vinc. – No. 5 (1967) p. 6

2520.  Абул Ала Ма а ри; Ка си да у се дам су сра (Увод, Су  ра ше ста, Су  ра сед ма, По след-
ња су  ра) / Аве тик Иса а кјан ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ства ра ње. – 
Год. 22, бр. 6 (1967) с. 679–685

2521.  АВЕ ТИК ИСА  А  КЈАН // Ства ра ње. – Год. 22, бр. 6 (1967) с. 686
Бе ле шка.

2522.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // Змај. – Год. 14, бр. 6–7 (јун–јул 1967) 
с. 161
Цр те жом илу стро вао Жи во јин Ко ва че вић.

2523.  У ДО ЊЕМ ДВО РИ ШТУ (У дво ри шту пу  ном ко ка / и гу са ка / и ћу  ра ка) // По-
ли ти ка. – Год. 64, бр. 19307 (6. јул 1967) По ли ти ка за де цу. Год. 29, бр. 759

2524.  Опо ме на // Ти тов пи о нер. – Год. 18, Но. 7 (1967)

2525.  Пи сто ја // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19319, 19326, 19333 (18. и 25. јул и 1. ав густ 
1967) с. 13
У на пи су: С Де сан ком Мак си мо вић кроз Ита  ли ју / Ми  ло рад Бле чић. Пу  то пис.

2526.  Је дан дан у Фи рен ци // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19333 и 19340 (1. и 8. ав густ 
1967) с. 13
У на пи су: С Де сан ком Мак си мо вић кроз Ита  ли ју / Ми  ло рад Бле чић. Пу  то пис.

2527.  У веч ном гра ду // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19347, 19354, 19361 (15, 22, и 29. ав-
густ 1967) с. 12, 13
У на пи су: С Де сан ком Мак си мо вић кроз Ита  ли ју / Ми  ло рад Бле чић. Пу  то пис.

2528.  Ma ca ne xhep / Përk. Rex hep Hox ta // Za ni i rinisë. – No. 5 (1967) f. 19

2529.  Mo trat pa vil la // Za ni i rinisë. – No. 17 (1967) f. 21

2530.  Pro le će u Za gre bu // Mo dra la sta. – God. 13, št. 17 (1967) s. 9

2531.  Ба ба // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 23, бр. 7486 (15. ав густ 1967)

2532.  Ri si mli ki tap / Cev. Ne ca ti Ze ke riya // Bir lik. – XXI II, No. 741 (1. sep tem bar 1967)

2533.  Moj ta ta // Na ši pi o ni ri. – God. 23, No. 9 (1967) s. 6

2534.  ЛУТ КЕ РА ЧУ  НА ЈУ (Сва ко ве че ја се му  чим сво је лут ке да на у  чим) // По ле та-
рац. – Бр. 1 (сеп тем бар 1967) с. 3
Илу стро ва  ла На та ша То до ро вић.

2535.  Ja ganj ci // Vet se rum. – Br. 9/10 (1967) s. 627

2536.  Vo lov ska ko la // Vet se rum. – Br. 9/10 (1967) s. 628

2537.  КРИ  ЛА ТА ПЕ СМА // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19405 (12. ок то бар 1967) По ли-
ти ка за де цу. Год. 29, бр. 773

2538.  ДВЕ РИ ЉУ БА ВИ : Ја ро слав ски про зор ски окви ри // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19415 
(22. ок то бар 1967)
Пу  то пис.
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2539.  ЈА  РО СЛАВ СКИ ПРО ЗОР СКИ ОКВИ РИ // По ли ти  ка. – Год. 64, бр. 19415 
(22. ок то бар 1967)

2540.  Uspa van ka / Oton Žu pan čič ; pre ve la De san ka Mak si mo vić // Zmaj. – God. 14, br. 10 
(ok to bar 1967) s. 248

2541.  Na trag u pla nin ski raj / Si mon Gre gor čič ; pre ve la De san ka Mak si mo vić // Zmaj. – 
God. 14, br. 10 (ok to bar 1967) s. 248

2542.  To am na / Trad. Vic tor Tul bu re // Bu cu ria co pi i lar. – XXI, No. 15 (15. no vem bar 1967)

2543.  ПО МО ДАР ЦИ // По ли ти ка. – Год. 64, бр. 19440 (16. но вем бар 1967) По ли ти ка 
за де цу. Год. 29, бр. 777

2544.  ЗЕ ЧЕ ВИ (Хва  ли  ли се зе че ви / у зе ле ној тра ви) // По ле та рац. – Бр. 3 (но вем бар 
1967) с. 10
Цр те жом илу стро ва  ла На та ша То до ро вић.

2545.  Okri dle na pe sen / prel. Ju raj Tu ši ak // Hlas lu du. – XXIV, No. 47 (18. no vem bar 1967)

2546.  Zi de iar ma / Trad. Vic tor Tul bu re // Bu cu ria co pi i lar. – XXI, No. 16 (1. de cem bar 1967)

2547.  ЋИ РИ  ЛИ ЦА У ПА  РИ ЗУ : Ино стра  не те ме // Књи  жев не но ви  не. – Год. 19, 
бр. нс 317 (23. де цем бар 1967) с. 8–9

2548.  Спо ме ни ца СА НУ : Књи га 30. По себ на из да ња СА НУ. Књ. 152. – Бе о град : СА НУ, 
1967
У са др жа ју од Де сан ке Мак си мо вић: За не рот ки ње, с. 141; За вој нич ка гро бља, 
с. 142–143; За се бра, с. 144–145.

2549.  Пе снич ки пре во ди. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска; Срп ска књи жев на за дру  га, 
1967. – (Срп ска књи жев ност у сто књи га; књ. 96)
Пре во ди Де сан ке Мак си мо вић: Амин / До ра Га бе; Суд ба / До ра Га бе.

2550.  Ан то ло ги ја срп ског љу бав ног пе сни штва : (XVI II–XX век) / са ста вио Зо ран Га-
ври  ло вић. – Бе о град : Рад, 1967. – 307 стр.
Пе сме 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.  Ан то ло ги ја срп ског ро до љу би вог пе сни штва: (XIV–XX век) / са ста вио Зо ран Га-
ври  ло вић. – Бе о град : Рад, 1967. – 480 стр.
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Тра жим по ми  ло ва ње: За зе мљу ку да вој ска про ђе, 
с. 334–335; За вој нич ка гро бља, с. 336–337; Спо мен на уста нак, с. 338–339; Кр ва-
ва бај ка, с. 340–342.

2552.  Za ri; Pre lo; So bo ta // Naš ko u tik. – XIX, No. 1 (1967/1968) s. 16

1968.
2553.  ВРАТ НИ ЦЕ : Из бор по е зи је. – Бе о град : Про све та, 1968. – 164 стр. – (Би бли о-

те ка „Про све та“; књ. 201)
Из бор пе са ма и пред го вор „Из ме ђу тај не и отаџ би не“ са чи нио Сте ван Ра ич ко вић.
Са др жај: Мол бе мла до сти: На бу  ри; Стреп ња; Пред о се ћа ње; У зим ски дан; Опо-
ме на; Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно); Сре ћа; Суд ба; Због ме не; Про ле ће гне здо 
гра ди; По ра стан ку: I (Ре ци ми сад); По ра стан ку: II (Не кад сам би  ла до бра и 
мла да); Про лет ње пе сме: I (Про ле ће, да нас зва ћу те чи сто том); Про лет ње пе сме: 
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II (Осе ћам ве че рас док по сма трам ла сте); Мол ба мла до сти; Де вој ко; Мир но мо је 
ср це спа ва. – Сре бр не пле са чи це: По ђи мо у шу  ме; По ко ше на ли ва да; Зми ја; Су-
мрак на ли ва ди; Ве че (Спа ва ју ов це); Крај је ле ту; Ве се ла је сен; Ли шће (Са ли-
шћем за ви ча ја); Се ли це; Сре бр не пле са чи це; По ноћ (И од јед ном чуд но се не-
што до го ди ло); Оти ћи ћу у па сти ре. – Бе гу ни ца: Бе гу ни ца; Не ја сна пе сма; Ду ша; 
Ба че ни ка мен; Мла дост је про шла; Пе сма (Не чу ди се); Оре ол; Ћук; Глас мо на-
хи ње; Гла со ви но ћи; Опу сте ла ко шни ца; Гр ли ца; Пут ник кроз Са ха ру. – Пут ник 
тре ће кла се: Не ко се се ћа де тињ ства; Пут ник тре ће кла се; Се ћа ње на за ви чај; 
Мо ји зе мља ци; Ме ше ње хле ба; Го сто љу бље; Се ља ко ва смрт; Опу сте ли оклоп; 
Пи смо. – Кр ва ва бај ка: Спо мен на уста нак; Ср би ја се бу ди; Кр ва ва бај ка; С де те-
том на ли ва ди; Отаџ би но, ту сам; Мај ка ма; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); 
Жао ми је чо ве ка. – Ме се чи на над воћ ња ци ма: Че жња у ту ђи ни; Род на го ди на; 
На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; Пи та  ли це; Исто то са мо ма  ло друк чи је; Су-
тон на Ска дар ском је зе ру; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Ср би ја у су  то ну; Пе сни-
ков кип у пар ку. – Пе сник и про ле ће: Пе сник и про ле ће; На пла ни ни; Се но; Љу-
бав на пре пир ка; Про ле ће, а ја ве нем; Упро ле ће; Кад мла дост про ху  ји, шта 
чи ни те, пти це?; Ода зва ле су се са мо пти це; Лик на про зо ру; Ра ђа ње љу ба ви; Ко ме 
да се ту жим; Има мо па сош: А и те бе то мо лим. – Тра жим по ми ло ва ње: За се бра; 
За сврг ну те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; За вој нич ка гро бља; За је рес; За по след-
ње да не; За ва жне; За ка  лу ђе ра; За не схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу 
пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; 
За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да ле не; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу 
ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; За зве ри окле ве та не; 
За оне што цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји ја сно ви де.

2554.  ЦАР ИГРА ЧА КА. – Бе о град : НИП Бор ба, 1968. – 16 стр. – („Жар пти ца“; 51; 161)
Ли ков не илу стра ци је ра дио Спа со је Ја ра ко вић.

2555.  BUN TO VAN RAZ RED : Ro man. – No vo iz da nje. – Su bo ti ca; Be o grad : „Mi ner va“, 
1968. – 248 str. – (Bi bli o te ka „Iz bor“; 11)

2556.  ПЕ СМЕ. – 2. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1968. – 112 стр. – (Лек ти ра за 
VII раз ред основ не шко ле)
Из бор пе са ма и по го вор „По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић“ са чи нио Ду шан Ко стић.

2557.  ЂАЧ КО СР ЦЕ. – 3. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1968. – 168 стр. – (Лек-
ти ра за II раз ред основ не шко ле)
Стр. 159–162: „Де сан ка Мак си мо вић“ / Мир ко Пе тро вић.

2558.  Trav ni ški zvon ček / prev. Ivan Mi nat ti; na sli ka la i opre mi la Ma ri ja Vo gel ni ko va. – Lju-
blja na : Mla din ska knji ga, 1968. – 20 str. – (Knji žni ca Če le bi ca; 123)

2559.  Kaz ka pro Ko rot ko več nu = Baj ka o Krat ko več noj / Z ser bo hor vat skoi pe re klad V. Pe-
trik. – Ki iv : Ve sel ka, 1968. – 106 str.; 15 cm.

2560.  Këroj Fa lje / Përktheu Esad Me ku li. – Prishtinë : Ri lin dja, 1968. – 70 f. – (Shkrimtazë 
Ju go sla ve)

2561.  Láska a súcit / Zo srbskych originálov: Mi ris ze mlje, Go vo ri ti ho, Pe sme, Tra žim po-
mi lo va nje / vybral, ver še a do slov pre lo žil Vitázoslav Heč ko; do slov na pi sal Du šan 
Ko stić. – Bra ti sla va : Slo vensky spi so va tel, 1968. – 159 + [7] str. – (Otvo rené okná; 21)
Са др жај: Vyhlásenie; Na mla dost; Jarná pi e sen; Na šesnáste na ro de niny; Kraj, kde 
se na ro dil ten, čo mna l’ubi; Oba va; Pred tuc ha; Starodávna dievečenská pi e sen; Po 
rozlúčke I–III; Spo mi en ka; Do le sov pod’me; St’aho vavé vtáky; V zimny den; Na še 
ta jom stvo; Vystra ha; Za búrky; Láska; St’astie; Ozva li sa iba vtáky; L’ad tvo je srd ce 
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objíma tak rychlo; Jar, a ja vädnem; Umi e ra nie lásky; Vyzna nie zarmútenych; Ne žnost; 
Utec ha; No aj te ba o to pro sim; Rozpráva; Ho sti na na lúke; Cho dec; Nikdy; Tichy 
blázon; Li stie; Každé tvo je slo vo; Rzpráva tic ho; Sa mo ta; Vychod me si a ca; Slnko; 
Horsky po tok; Sep tem ber; Obraz; Tic ho; L’úbost’ (Zac hve jem sa, ked’ od trh nem kvet 
vedl’a chod ni ka); Ta jom stvo; Zal’úbe nost; Biely kvet; Ráno; Ja zva; Boj mra čien; 
Nik to ne vie; Za bud nu tie. Dve re západu; V ti e ni ne ba; Žalárnik; Ve rim; Ni ek to si 
spo mì na na det stvo; Člo vek; Zho deny boh; Ce stujúci tre tej triedy; Mat kin ža lo spev; 
De ti; Nad zo ši tom zo mretého ži a ka; Dvad sat’ti sìc di ev čenskych rúk (Zo Vše slo-
vanského sja zdu v Pra he ro ku 1938); O ka me no va ni; O zbeh nu tom otro ko vi; O pi ja-
noch; Ko mu že mám si t’až kat; Spo mi en ka na pov sta nie; Srb sko sa bu di; Balkánec; 
Krvavá rozprávka; Matkám; Srb sko v súmra ku; Mo ja zem ne zahynie; V jar nom ča se; 
Pre zem, kto rou pre šla voj na; Pre zho denych; Pre tych, čo smrt’ nenávidia; Pre ne-
pútni kov; Pre nechápavych; Pre na ivnych; Pre pa šu srd ca; Pre omi lo stenychväznov; 
Pre svadby bez sobáša; Pre Márie Mag dalény; Pre ze mi an ske ženy; Pre ne plodné; 
Pre tych, čo ne zo mrú na čas; Pre posmeškárov; Pre po po lu šku; Pre loviská; Pre bo-
hov; Pre l’udi, kto ri ja sno vi dia; Na ple nie.

2562.  НА КНА ДЕ // По ли ти ка. – Год. 65, бр. 19483 (31. де цем бар 1967. и 1–2. ја ну ар 
1968) с. 5

2563.  ЧАС ПРЕ МЕ НЕ (Пе то о ко бли ста во про зор ско кри ло) // Књи жев ност. – Год. 23, 
књ. 47, св. 1 (ја ну ар 1968) с. 9

2564.  Pr va čik / Prel. Pa vel Mu ča ji // Na ši pi o ni ri. – God. 25, br. 1/2 (1968) s. 3

2565.  ЗА  БА ЧЕ НИ НОВ ЧИ ЋИ (Оста ло ми је још не ко ли ко нов чи ћа) // Књи жев ност. – 
Год. 20, бр. нс 321 (17. фе бру ар 1968) с. 1

2566.  НЕ КО СЕ СЕ ЋА ДЕ ТИЊ СТВА (Ка ска ши ва ћа ма ши на) // Про свет ни пре-
глед. – Год. 24, бр. 8 (6. март 1968)

2567.  Fra min ta rea Pi i nii / Trad. V. De slin, V. Tul bu re // Bu cu ria co pi i lar. – XXII, No. 5 
(15. mart 1968)

2568.  Ocov šči no, tu ja / prel. Mi ko la Sku ban // Pi o nir ska za grad ka. – XXI II, No. 3 (1968) 
s. 10

2569.  Ve se la ešen / prel. Mi ko la Sku ban // Pi o nir ska za grad ka. – XXI II, No. 3 (1968) s. 10

2570.  Po ko še ni dep / prel. Mi ko la Sku ban // Pi o nir ska za grad ka. – XXI II, No. 3 (1968) s. 10

2571.  Po me do le soh / prel. Mi ko la Sku ban // Pi o nir ska za grad ka. – XXI II, No. 3 (1968) s. 11

2572.  Stri ber ni to nač ni ci / prel. Mi ko la Sku ban // Pi o nir ska za grad ka. – XXI II, No. 3 
(1968) s. 11

2573.  Për se briu // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 589

2574.  Për herezën // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 590

2575.  Për krenarët // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 590

2576.  Për të pa kup tu e mit // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 591

2577.  Për na i ver // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 591–592

2578.  Për ata që pen go hen ne prag // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 592–593

2579.  Për të bur go su nit e fa lun // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 593–594
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2580.  Për poeteshën, ven di ne lashtë // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 595

2581.  Për ata që brugët e mbre tit lavrojnë // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 595

2582.  Për ujerëzit që sho hin gartë // Je ta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 596

2583.  НЕ ЗА ПИ СА НА (Отац Ра до мир ми је зна ме ње дао) // Баг да ла. – Год. 10, бр. 108–
110 (1968) с. 5

2584.  ПРО СИД БА МО ЈЕ БУ ДУ ЋЕ МАЈ КЕ (Ни ти вла сте лин ка, ни са свим се љан ка) // 
Баг да  ла. – Год. 10, бр. 108–110 (1968) с. 5

2585.  Fe ri ci re / Trad. Vic tor Tul bu re, V. De slin // Bu cu ria co pi i lar. – XXII, No. 6 (1. april 
1968)

2586.  Vec hi cin tec de fa ta / Trad. Vic tor Tul bu re // Bu cu ria co pi i lar. – XXII, No. 7 (15. april 
1968)

2587.  Luc ru ri le / Trad. Vic tor Tul bu re // Bu cu ria co pi i lar. – XXII, No. 7 (15. april 1968)

2588.  ЗА СА  ЊА  НО ДЕ ТИЊ СТВО // По ли ти ка. – Год. 65, бр. 19616 (16. мај 1968) По-
ли ти ка за де цу. Год. 30, бр. 801

2589.  НЕ КО КО ЋЕ ТЕК БИ ТИ ЈА // На пред. – Год. 24, бр. 1008 (17. мај 1968) с. 5

2590.  Or man da av. / Cev. H. Mer can // Bir lik. – XXIV, No. 779 (24. mаj 1968)

2591.  Orum ce gin ese ri / Cev. H. Mer can // Bir lik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)

2592.  Ta sli ma ga ra / Cev. H. Mer can // Bir lik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)

2593.  Ce sme ba sin da ku slar / Cev. H. Mer can // Bir lik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)

2594.  Yag mur / Cev. H. Mer can // Bir lik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)

2595.  ЗНАМ ПО МНО ГО ЧЕ МУ (Жи ве ла сам ка да је зе мља / још би  ла не у да та) // 
Књи жев не но ви не. – Год. 20, бр. нс 328 (25. мај 1968) с. 1

2596.  ГЛА СНИК (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.  ПР ВО МАЈ СКА ПЕ СМА (Пр во мај ска се пе сма до ње про би) // Змај. – Год. 15, 
бр. 5 (мај 1968) с. 133
Из по е ме „Отаџ би но, ту сам“.

2598.  Vin čo van ka za no vi rok / Prel. M. Sku bin // Pi o nir ska za grad ka. – XXII, br. 5 (1968) s. 3

2599.  Sar pe le // Bu cu ria co pi i lar. – XXII, No. 10 (1. jun 1968)

2600.  ЗНАМ ПО МНО ГУ НЕ ШТО / прев. на ма ке дон ски Р. Т. // Но ва Ма ке до ни ја. – 
Год. 24, бр. 7772 (2. јун 1968)

2601.  ЧУ ДО / Анх Тхо ; пре ве ла с ру ског Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – Год. 65, 
бр. 19682 (21. јул 1968) с. 19
Из Збир ке ви јет нам ске по е зи је.

2602.  Žo brak; Moj ta ta / Prel. Pa vel Mu ča ji // Na ši pi o ni e ri. – God. 25, No. 15 (1968) s. 3

2603.  Mlli // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12

2604.  Dro ja // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12
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2605.  Mbi mes hi ren e mbre tit // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12

2606.  Për te ran de sis hmit // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12

2607.  Për gruen // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12

2608.  СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА СЦЕ НА (Глас не по зна та пра де да / го во ри кра  љу из мра-
ка) // Књи жев ност. – Год. 23, књ. 47, св. 7 (јул–де цем бар 1968) с. 2–3

2609.  ЧЕ ЖЊА ЗА ЗА  ВИ ЧА ЈЕМ // По ли ти ка. – Год. 65, бр. 19707 (15. ав густ 1968) 
По ли ти ка за де цу. Год. 30, бр. 814

2610.  Му дрост / Фран ти шек Ха  лас ; с че шког прев. Де сан ка Мак си мо вић и Ја ра Риб-
ни кар // Књи жев не но ви не. – Год. 20, бр. 335 (31. ав густ 1968) с. 11

2611.  Гра ду на бре го ви ма / Фран ти шек Ха  лас ; с че шког прев. Де сан ка Мак си мо вић и 
Ја ра Риб ни кар // Књи жев не но ви не. – Год. 20, бр. 335 (31. ав густ 1968) с. 11

2612.  Но ћи / Ви тје слав Не звал ; с че шког прев. Де сан ка Мак си  мо вић и Ја ра Риб ни-
кар // Књи жев не но ви не. – Год. 20, бр. 335 (31. ав густ 1968) с. 11

2613.  Ста ри ча сов ник / Ја ро слав Сај ферт ; с че шког прев. Де сан ка Мак си мо вић и Ја ра 
Риб ни кар // Књи жев не но ви не. – Год. 20, бр. 335 (31. ав густ 1968) с. 11

2614.  ЧЕ ТР ДЕ СЕТ КЊИ ГА ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ // Змај. – Год. 15, бр. 8/9 
(ав густ–сеп тем бар 1968) с. 193

2615.  НА СТРА  ЖИ ЛО ВО ИДЕМ (На Стра жи ло во идем још за сен ке) // Змај. – Год. 15, 
бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1968) с. 193
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2616.  О СЕ БИ // Змај. – Год. 15, бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1968) с. 194–195

2617.  СЕ ЋА ЊЕ НА ЗА ВИ ЧАЈ (Сва ка сто па зе мље та мо је ме ни зна на) // Змај. – Год. 15, 
бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1968) с. 196
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2618.  ПРО ЛЕЋ НА ПЕ СМА (Осе ћам ве че рас док по сма трам ла сте) // Змај. – Год. 15, 
бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1968) с. 196
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2619.  ПРО СЈАК (Про сјак је сла зио пу том / ма лом у до љи се лу) // Змај. – Год. 15, бр. 8/9 
(ав густ–сеп тем бар 1968) с. 196
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2620.  НАД СВЕ СКОМ УМР ЛОГ ЂА КА (Отво ри ста рац све ску умр лог ђа ка) // Змај. – 
Год. 15. бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар) с. 197
Цр теж ра ди  ла Љу би ца Со кић.

2621.  СПО МЕН НА УСТА НАК // Змај. – Год. 15, бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1968) с. 197

2622.  КИ ША (Те шко је на сли ка ти ки шу / и по го ди ти ко је је бо је) // По ле та рац. – Бр. 9 
(1968) с. 13
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

2623.  ТРЕ НУ ТАК ЋУ ТА  ЊА // Ма  ле но ви не. – Год. 13, бр. 649 (25. но вем бар 1968)

2624.  ДА ПО СТА  НЕМ ОПЕТ ДЕ ТЕ // Ма  ле но ви не. – Год. 13, бр. 649 (25. но вем бар 
1968)
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2625.  ВЕ РУ  ЈЕМ (Мо ја зе мља про па сти не ће) // Змај. – Год. 15, бр. 11 (но вем бар 1968) 
с. 265

2626.  I ŠTO JE NAJ GO RE (Pri zna jem bo jim se su sre ta sa sve tom) // Vje snik. – God. 29, 
br. 7825 (28–30. no vem bar 1968)

2627.  MEG DAN (Sva kog da na / sto ji na mor skoj oba li / že na mla do šću na o ru ža na) // Pu te-
vi. – Br. 6 (no vem bar–de cem bar 1968) s. 502

2628.  CR NO MO RE (Cr no mo re te ško ne iz broj no to na / za kla ti lo se u me ni) // Pu te vi. – 
Br. 6 (no vem bar–de cem bar 1968) s. 502–503
Pe sma sa po sve tom Eli za be ti Ba gr ja ni, bu gar skoj pe sni ki nji.

2629.  JE RE VAN (Ne ki na dah nu ti ar hi tek ta / kao Bog svet za se dam da na / stvo rio je Je-
re van u to ku no ći) // Pu te vi. – Br. 6 (no vem bar–de cem bar 1968) s. 503

2630.  AR A R AT (Kao haj duk u za se di) // Pu te vi. – Br. 6 (no vem bar–de cem bar 1968) 
s. 503–504

2631.  НЕ ПИ СМЕ НИМ ЗЕ МЉА  ЦИ МА // По ли ти ка. – Год. 65, бр. 19826 (14. де цем-
бар 1968) с. 11

2632.  РА ДУЈ СЕ, ДЕ ТЕ // По ле та рац. – Бр. 4 (де цем бар 1968) с. 2–3
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

2633.  ШТА ЈЕ НАЈ ТВР ЂЕ? // По ле та рац. – Бр. 4 (де цем бар 1968) с. 2–3
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

2634.  СНЕ ЖНИ ГО ЛУ  БО ВИ // По ле та рац. – Бр. 4 (де цем бар 1968) с. 2–3
Цр те жом илу стро вао Алек сан дар Гр бић.

2635.  Eno o ki palč ki / na slo ven ski prev. Jo že Šmit // Pi o nir ski list. – God. 22, št. 18 (28. de-
cem ber 1968)

2636.  Žal mi je člo ve ka / pre pe snil Loj ze Kra kar // Pi o nir ski list. – God. 22, št. 18 (28. de-
cem ber 1968)

2637.  Со нет ни ве нац / Фран це Пре шерн ; са сло ве нач ког пре ве ла Де сан ка Мак си мо-
вић. Пре шер нов пе снич ки раз вој / Јан ко Кос. – Бе о град : Срп ска књи жев на за-
дру  га, 1968. – стр. 36, 40–258. – (СКЗ Ко ло; 61; књ. 412)

2638.  Из бор / Фран це Пре шерн ; са ста ви  ла Рок сан да Ње гуш ; пред го вор на пи сао Јо-
сип Вид мар. – Бе о град : Про све та, 1968. – (Би бли о те ка „Про све та“; 128)
Де сан ка Мак си мо вић пре ве ла: Со нет ни ве нац, стр. 137–165.

2639.  Ан то ло ги ја сло ве нач ке по е зи је / са ста ви  ли Јо же Ка сте лиц, Дра го Ше га, Це не 
Ви пот ник; увод и на по ме не [написао] Дра го Ше га. – Бе о град : Про све та, 1968. – 
387 + [1] стр. – (Би бли о те ка „Про све та“; 176)
Де сан ка Мак си мо вић пре ве ла: – Ва лен тин Вод ник (1758–1819): Vr šac naj vi šlji sne-
žnik za Tri gla vom = Vr šac, naj vi ši gle čer po sle Tri gla va, str. 32–35. – Fran ce Pre šern 
(1800–1849): Pévcu = Пе сни ку, стр. 38–39; Ri bič = Ри бар, стр. 40–43; Si la spo mi-
na = Moć se ća nja, str. 44–45; So ne tje ne sre če = Со не ти не сре ће: 1 (O vr ba sréčna 
drága vás domačá) = (О, Вр бо, срећ но, дра го се ло за ви чај но), стр. 46–47; 2 (Po-
pótnik pri de Afri ke puščávo) = 2 (Пут ник у африч ку пу сти њу сти  же), стр. 46–47; 
3 (Hrast, ki vihár na tlà ga zim ski trešné) = 3 (Хра сту ко ји олуј зим ски на тле сру-
ши), стр. 48–49; 4 (Ko mùr je sréče dár bi là klofúta) = 4 (Ко ме је ша мар био удар 
уде са), стр. 48–49; 5 (Ži vljê nje, 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 tê be vèč ne bo, sovrážna sréča!) = 6 
(Због те бе већ не ће, зло твор ко сре ћо), стр. 50–51; (Biló je, Mójzes, tê bi na ro čê-
no) = (Би  ло је, Мој си је, те би по ве ре но), стр. 52–53; Krst pri Sa vi ci: Uvod = Кр-
ште ње на Са ви ци: Увод, стр. 54–59. – Фран Лев стик (1831–1887): Pr vi po ljub = 
Пр ви по љу бац, стр. 62–63. – Си мон Јен ко (1835–1869): Uvod = Увод, стр. 66–67; 
Po slo ve su = По ра стан ку, стр. 68–69; Na grobéh = На гро бо ви ма, стр. 72–73; Na 
zbi ra nje = На из бор, стр. 74–75. – Си мон Гре гор чич (1844–1906): V pe pel nič ni no či = 
По кај нич ка ноћ, стр. 82–87; Člo ve ka ni kar! = Чо ве ка ни кад!, стр. 88–91. – Ан-
тон Ашкерц (1856–1912): Mej nik = Ка мен ме ђаш, стр. 94–97; Kro na nje v Za gre bu 
1575 = Кру  ни са ње у За гре бу 1575, стр. 98–103. – Иван Цан кар (1876–1918): (Iz 
mo je samôtne, gren ke mladósti) = (Из мо је уса мље не, гор ке мла до сти), стр. 106–107. 
– Дра го тин Ке те (1876–1899): (Ka kor labúd be lo grúdi počási) = (Као ла буд бе ло-
гру ди по ла ко), стр. 112–113; Na tr gu = На тр гу, стр. 114–117; Me lan ho lič ne mi sli = 
Ме лан  хо лич не ми сли, стр. 118–119; (Ko pri de noč, so drúga fan ta zi je) = (Кад до-
ђе ноћ, дру  га ри ца ма ште), стр. 120–121. – Јо сип Мурн (1879–1901): Ko do bra ve se 
mra če = Кад се ду бра ве мра че, стр. 124–125; Ena ka = Иста, стр. 126–127; Šet njan-
že vo = Ивањ дан, стр. 128–129; Že lja po ne ve sti = Че жња за не ве стом, стр. 130–131; 
Pe sem o aj di = Пе сма о хељ ди, 132–133; Sneg = Снег, стр. 134–135; Kdo v bre-
zgla sno to noč = Ко у ту без гла сну ноћ, стр. 136–137; Pa ne poj dem prek po ljan = 
Е, не ћу вам пре ко по ља на, стр. 138–139; Vla hi = Вла си, стр. 140–141. – Отон Жу-
пан чич (1879–1949): Zve čer = Све че ра, стр. 144–145; Po lju bi me, ob je mi me = По-
љу би ме, за гр ли ме, стр. 146–147; Ti ho, brez beséd = Ти хо, без ре чи, стр. 148–149; 
Me lan ho li ja = Ме лан  хо ли ја, стр. 150–151; Po go vor v te mi ni = Раз го вор у та  ми, 
стр. 152–153; Noč ni psalm = Ноћ ни псалм, стр. 154–155; Me se či na = Ме се чи на, 
стр. 156–157; Grobóvi tu li jo = Гро бо ви ур ла ју, стр. 160–161; Ob Kvar ne ru = Крај 
Квар не ра, стр. 162–165; Di es irae = Di es irae, стр. 166–169; Obup = Оча ја ње, 
стр. 170–171; Veš, po et svoj dolg? = Пе сни  че, дру  жност знаш?, стр. 172–173; Kar 
je ko vi na = Шта је ме тал, стр. 174–175. – Алојз Град ник (1882–1967): V oma mi = 
У ома ми, стр. 178–179; Iz cve ta si me iz preménil v plod = Из цве та си ме у плод пре-
тво рио, стр. 182–183; Zi ma = Зи ма, стр. 184–185; Vod njak = Бу  нар, стр. 186–187; 
V tu ji ni = У ту ђи  ни, стр. 188–189. – Па вел Го лиа (1887–1959): Poznám rokó = 
По зна јем ру  ку, стр. 196–197; Ri bi ce = Ри би це, стр. 198–201; Ma ni fest = Ма ни-
фест, стр. 202–205. – Иго Гру ден (1893–1948): Pe ri ce na Sa vi = Пра  ље на Са ви, 
стр. 208–209; Dva naj sta ura = Два на е сти час, стр. 212–213. – Ми ран Јарц (1900–
1942): Mo dre da lje = Мо дре да  љи не, стр. 216–217; Se ja lec v zi mi = Се јач у зи  ми, 
стр. 218–219. – То не Се  ли шкар (1900–): Sed mo ro jen čki = Сед  мо ро ро ђе них, 
стр. 222–223; Cve to ča kak te ja = Уцве та  ли как тус, стр. 224–225. – Ви да Та у фер 
(1903–1966): Smeh = Смех, стр. 236–237. – Среч ко Ко со вел (1904–1926). Ba la da = 
Ба  ла  да, стр. 240–241; Star ka za va sjo = Ста ри  ца крај се ла, стр. 242–243; La bo-
dja pe sem = Ла бу до ва пе сма, стр. 244–245; Ve čer pred zi mo = Ве че пред зи  му, 
стр. 246–247; Ena je gro za = Са  мо јед  на је гро за, стр. 250–251; Ek sta za smr ti = 
Ек ста за смр ти, стр. 252–253; Tra ge di ja na oce a 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 po-
mlad 1933 = Ки шо ви то про ле ће 1933, стр. 274–275. – Бо жо Во ду шек (1905–): 
Po mlad ni ve ter = Про лећ ни ве тар, стр. 278–281; Za ča ra ni krog = За ча ра ни круг 
стр. 282–283; Lov = Лов, стр. 284–285.

2640.  [Аут обиографија]; У књи зи: Ју  го сло вен ски деч ји пи сци о се би. – Бе о град : Мла-
до по ко ле ње, 1968. – (Лек ти ра за V раз ред основ не шко ле.)

2641.  НАЈ ЛЕП ШЕ БАЈ КЕ И ПРИ ЧЕ. – Бе о град : Бор ба, 1968. – („Жар пти ца“. Би бли о-
те ка за деч је по под не) (Лек ти ра за ђа ке основ них шко ла; II; 1)
Од Де сан ке Мак си мо вић: Пи смо но шин сан.
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2642.  Iz bor re ci ta ci ja za škol ske sve ča no sti / sa sta vio Jo ža Skok. – Za greb : Škol ska knji ga, 
1968
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: Lut ke ra ču na ju, s. 10; Ma li voj ni ci, s. 39; Če-
stit ka za No vu go di nu, s. 58–59; U go sti ma, s. 108; Kr va va baj ka, s. 108–109; Bli ži se, 
bli ži le to, s. 133; Se stra bez bra ta, s. 148; Iz lo žba de ce sli ka ra, s. 149–152; Pred o se ća-
nje, s. 240; Dva de set hi lja da de vo jač kih ru ku, s. 242.

2643.  Paj ko va gu gal ni ca / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Ci ci ban. – God. 24, št. 9 
(1968/1969) s. 225

2644.  Brep talky / prel. Ji ri Svo bo da // Naš ko u tik. – XX, No. 1 (1968/1969) s. 12

1969.
2645.  НЕ ЗА  БО РА  ВИ ТЕ : Ро ман. – Су бо ти ца; Бе о град : „Ми нер ва“, 1969. – 240 стр. – 

(Би бли о те ка На ша књи га; 38)

2646.  ВЕ РУ  ЈЕМ. – Бе о град : Сло бо да, 1969. – 40 стр. – (Са вре ме ни пи сци) (Еди ци ја 
по е зи је. Би бли о граф ска се ри ја)
Пред го вор на пи сао Пе тар Ан дрић. – Књи гу илу стро ва  ла На де жда Пр ву ло вић.
Са др жај: За сврг ну  те; Не бој се; Уте ха (Ако ни смо за јед но); Ве ру  јем (Ве ру  јем у 
про ле ће љу ба ви); Про лећ на пе сма; Опо ме на; Пи смо; А и те бе то мо лим; За вој-
нич ка гро бља; Спо мен на уста нак; За Ма ри је Маг да  ле не; За се дам глад них го-
ди на; Пут ник тре ће кла се.

2647.  СА  БРА  НА ДЕ ЛА ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ. – Ју би  лар но из да ње по во дом 
пе де се то го ди шњи це књи жев ног ра да. – Бе о град : Но лит, 1969. – 7 књ.; 20 цм
Ли ков не на цр те за ко ри це и омот ра дио Бог дан Кр шић. – Би о би бли о граф ске 
ин фор ма ци је: у 7. књи зи. Књ. 1 Зе ле ни ви тез: Пе сме: „Пе сме“ (1924); „Зе ле ни 
ви тез“ (1930); „Го зба на ли ва ди“ (1932); „Но ве пе сме“ (1936). – 389 стр.
Са др жај: „Пе сме“. – Мол бе мла до сти: Мол ба мла до сти; Пред о се ћа ње; Стреп-
ња; Че жња; Јед на смрт; Пи та ње; Де во јач ка мол ба; Страх (Пла шим се кад по ми-
слим); Јед но уве ре ње; По ра стан ку: I (Ре ци ми сад); По ра стан ку: II (Не кад сам 
би  ла до бра и мла да); По ра стан ку: III (О кад би знао ти); По ра стан ку: IV (За во-
ле ла сам га); По ра стан ку: V (За во ле бе ла ми ри сна ру жа); Оздра вље ње. – Шум-
ска зве зда: Шум ска зве зда; По ко ше на ли ва да; Зми ја; Лов; По здрав ре ци (Не-
ста шна ре ко у дну мо га се ла); Се о ски по ток; Обла ци (Упе ли се огром ни обла ци 
не ки); По ђи мо у шу  ме; Круг; Зе ле ни су  мрак. – Лир ске оазе: Лир ска оаза; Про-
лет ње пе сме: I (Про ле ће да нас зва ћу те чи сто том); Про лет ње пе сме: II (Осе ћам 
ве че рас док по сма трам ла сте); Ра до сти; Не мир; Су  тон (Око бре га зе ле ног); Се-
ли це; У зим ски дан (Це ло га је да на снег ла га но па до); Су  тра дан (Се ћам се сад); 
Ни смо ми кри ви; Зве зда; У вла ку; Уте ха (Још да нас смо за јед но); На бу  ри; Се ћа-
ње (Чу  јеш ли, се стро?); Па ук; У ко лу; Из не на ђе ње (Сре ла сам на пу  ту мла ди ћа); 
Слут ња (Ма  да је око ме не про ле ће); По ноћ (И од јед  ном чуд  но); Тај на (Че ти-
ри чуд  на име на); Над жи во том: I (Осе ћам по лу де ћу про ле ћа овог); Над жи во-
том: II (Осе ћам по лу де ћу про ле ћа ово га због не ке да  ле ке ле по те); Над жи во том: 
III (И осе ћам оста ћу жед на); На ша тај на; Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно). – На 
од  мо ри шту: На од  мо ри шту: I (По вла чи мо се); На од  мо ри шту: II (Од  ма ра се 
сун це); На од мо ри шту: III (Би  ли смо мла ди пла нин ски по ток); На од мо ри шту: 
IV (Круп но ко ра ча... сен ка обла ка); На од мо ри шту: V (Сва ка тво ја реч); На од-
мо ри шту: VI (Го во ри ти  хо); На од мо ри шту: VII (Пу  то ва  ли смо); На од мо ри-
шту: VI II (Све ми слим шта ли ће до ћи); На од мо ри шту: IX (И ка да би бар за јед но 



232

________    Љубица Ђорђевић   ________

од  ла зи  ли); На од мо ри шту: X (По сле мно го или ма  ло да на по спа ће мо сви ре-
дом). – Огле да  ло: Огле да  ло: I (Идем пу  тем жи во та); Огле да  ло: II (Ја но сим у 
ду  ши жи во огле да  ло); Огле да  ло: III (А јед но га да на, знам, раз би ће се жи во огле-
да ло мо је ду ше); Огле да ло: IV (Иду по крај ме не љу ди); Огле да ло: V (Се де у пе на-
стој шу  ми); Огле да  ло: VI (Идем ста зом жи во та); Огле да  ло: VII (Као бе ли во де-
ни цвет); Огле да  ло: VI II (Идем пу  тем жи во та, а пре дам ном иде бли ста ви од сјај 
огле да  ла); Огле да  ло: IX (Иде мо по ла ко кра ју); Огле да  ло: X (Ћу дљи во је огле да-
ло што га но сим у ду  ши); Огле да  ло: XI (Че га ли сам сен ја); Огле да  ло: XII (Идем 
пу  тем ко јим про ћи не ћу ви ше ни кад). – Та ква сам ја: Мо ја пе сма; Лир ска про-
тив реч ност; Ја и ја; Оправ да ње; На кра ју би ће опет јед но исто; Све јед но ми је; 
Вре ме; Од го вор; При ча о пе сни ку; Зла ноћ; Опо ме на; Та ква сам ја. – „Зе ле ни ви-
тез“. – Зе ле ни ви тез: Зе ле ни ви тез; Про ле ће је опет; Ре чи; Сум ња; Суд ба, На ста-
вак; Због ме не; Љу бав (Мо јој ми сли на те бе); Сре ћа; Од  ла зак; Са мо ћа (Крај ме не 
жи ве два ти чи ја хо ра); У по љу; По то ци; Др во иза огра де; Змиј ске очи; Мрак; Пи-
сма из шу  ме: I (Идем пу  тем); Пи сма из шу  ме: II (При ја те љу, пу  тем по крај мо га 
до ма); Пи сма из шу  ме: III (Већ све се ви ше); Два да на у шу  ми: I (Над про ва  лу 
сам се на гла); Два да на у шу  ми: II (Слич на сам ве че рас, дра ги, брд ске биљ ке 
стру  ку); Млеч ни пут; За бо рав (Мар та тре ћег у ноћ, ове го ди не); Пе сма го лу ба; 
Чу  вај те се; Де вој ко (Де вој ко, оста ви у су  тон ве зи во); Пре кор; Пе сма по сле не-
де ље; Је се ње ју  тро; По здрав не зна ној; Мо ли тва за љу бав; Две мо ли тве: За ње га; 
Две мо ли тве: За ме не; Кле тва и мо ли тва: I (Бо же, што не бе сне по жа ре спу  шташ 
у же тве); Кле тва и мо ли тва: II (Бо же, са чи је по ми сли је ди не); Ве чер њи сно ви: 
I (Ја до бро знам да жи во том пу  ним вр ли на); Ве чер њи сно ви: II (Ја до бро знам у 
мо ли тви ње го вој); Ве чер њи сно ви: III (Ле жа ћу на по сте љи и др жа ти у ру  ци бео 
цвет); Ве чер њи сно ви: IV (Че сто сно ви бу ду пу  ни на де); Је сен (У кра ју том је сен 
као бол); Пе сма су жња; Ве чер њи при звук; Раз го вор; Бде ње; Бол; Љу бав (Дав ног 
про ле ћа у су тон). – Мо ли тва бо гу ми ло ва: Го сто љу бље; По сла ни ца; Ту га; За то че-
ње; Ли ти ја; Пе сма о жи во ту; Жи вот; Глас но ћи (Про бу дио ме сан стра шан као 
мо ра); Спо зна ње; Из ми ре ње; Бо гу  мил ска пе сма; Бо гу  ми  ло ва мо ли тва. – У смрт 
од ра зли ци јех: По ми  луј, Бо же; Све ћа; Про ле ће у гро бљу; Над пра  хом; Утр ка; 
Опу сте ла ко шни ца; Обо ре но гне здо; У смрт мра ви; У смрт ро се; Над реч ним ко-
ри том; Уса мљен крст; По вра так (Кад се по вра ти у де до ви ну); Мр тва ти ца; Шет ња 
кроз гроб; У му зе ју: I (Ми ри ше про шлост); У му зе ју: II (У ол та ре пре тво ре ни зи-
до ви); Опу сте ли оклоп; Гр ли ца; По след ње ре чи.
„Го зба на ли ва ди“. – I: Го зба на ли ва ди; Ти  хи умо бол  ник; Кроз исти про зор; Са-
мо ћа (Оти шли су сви); Ма гла; Ли шће (Пред ве чер по че да се ро ни); Жи вот у 
тра ви: I (За ста до ше два ве ли ка цр на мра ва); Жи вот у тра ви: II (Сто ји ску  по це-
ни чи рак); Ра ђа ње ме се ца; На вра ти ма шу  ме; Чу  вар шу  ме; Сун це; Обла ци (Кад 
ују  тру сун цо кре ти); Је зе ро; Гор ски по ток (Ју  ри пла  хи ко њиц); Бој обла ка; 
Сун чев за  ла зак; Ср це шу  ме; Чу до твор но др во; Сеп тем бар (По ди  же се, по ди  же 
не бо у бес крај); Снег; Бе ла вр би ца; Смр зну  та пти ца; Га вра ни; Го лу бо ви; Сту ди-
ја за зим ски пеј заж; Сли ка. – II: Љу бав (Стре пим кад уз бе рем цвет); Пра зник 
(Зла то пра зни ка треп ти да нас у мом ср цу); Тај на (Спу сти  ла сам очи); Ра ста-
нак; Сад; * (Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом ду  ге); Успо ме не; Сан; Че ка-
ње (Бол је моћ ни по дру  гљи ви бог); Ко ли ко ли ца имаш ти; За бо рав (Ве ли ки го-
спо дар мо је ду ше по ла ко уми ре); Бе ли цвет; Ју тро; Ти ши на (Слу шај ка ко ти ши на 
пљу ска); Бо ле сна де вој чи ца; На пу  ште ни пут; Не бо; Вра та за па да (Вра та за па да 
су те шка и ћу  те); Мрак на про зо ру; Ожи  љак; Охо лост; Ве чер ња мо ли тва; Знак 
кр ста (Мој ве ли ки знак кр ста је кад пра шта ју ћи мах  нем ру  ком); У сен ци не ба; 
Там ни чар; Смрт на бу  ри.
„Но ве пе сме“. – Се ћа ње на оца: Час зе мљо пи са (Ста ја  ло је нас три де сет); Пи смо 
оцу; Мо ли тва оче вом ср цу. – За ви чај: За ви чај но ве че; Бран ко ви на; Се ћа ње на 
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за ви чај (Сва ка сто па зе мље та мо ме ни је зна на); Мо ји зе мља ци; Град; У кра ју 
мом; Брест се су  ши; Гла со ви но ћи (Ноћ је ов де пу  на стра шних гла со ва); Ве се ла 
је сен (Бе ла сви ћу ок то бар ска ју  тра); Лет ња ноћ; Про сјак; Су мрак на ли ва ди; 
Под не у шу  ми; Не бо у за ви ча ју. – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ње (Све 
че шће у је сен); Ка ја ње (Из жи во та сам са ма иза гна  ла); Ли шће (Са ли шћем за ви-
ча ја); Оти ћи ћу у па сти ре; Ве че (Спа ва ју ов це); Мир но мо је ср це спа ва; Умор 
(До ста је жи во та); По след њи час; Бог смр ти; Са вин мо но лог; Раз го вор мо на хи ње 
с Бо гом; Глас мо на  хи ње; Бла жен ства. – Из Сло ве нач ке: Сре бр не пле са чи це; Вез; 
До ли на под ки шом; Ср ни на мо ли тва; Ћук; Са пут ни ца; Фан та стич но ве че; Олу ја; 
Све то ју  тро; Оре ол. – Пе сма: Пе сма (Не чу ди се, пе сма, пе сма је ово); Зе мља где 
се ро дио онај што ме не љу би; Про ле ће гне здо гра ди: Про ле ће (Про ле ће је мој 
ве ре ник); По зна ни це; Мла дост је про шла; Ба че ни ка мен; Су  тра дан (Ту жно је 
про ћи ју  тром); Ме лан  хо ли ја; Ве ра; Ду  ша; Ку ћа у зо ри; Не ја сна пе сма; Не спо-
кој ство (Про ђе све); Бе гу  ни ца; Уте ха (Ако ни смо за јед но по април ској га зи  ли 
тра ви); Пра зник (За у ста ви на пу  ту си ро ма  ха бо са); Ме се чи на (Лу  та нам ме сец 
око со бе); По диг нем очи; Пе сма у но ћи; Ста рост; На пу ште на де вој ка (Оти шао је 
ју трос); Ка сни мраз; Бог ми ло ср ђа; Пе сни ко во ис ку ство; Уса мље ни ко ва пе сма.
Књ. 2
ПЕ СНИК И ЗА  ВИ ЧАЈ: Пе сме: „Пе сник и за ви чај“ (1946); „Осло бо ђе ње Цве те 
Ан дрић“ (1945); „Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци“ (1949); „Отаџ би но, ту сам“ 
(1951). – 353 стр.
Са др жај: „Пе сник и за ви чај“. – Пе сник и за ви чај: Пе сма кроз го ру; Пе сма крај 
из во ра; Љу бав на пе сма; Сва тов ска пе сма; На ше сна е сти ро ђен дан; Пр ви дан 
љу ба ви (Од тво је бли зи не све у ме ни цве та); Де вој ка се ра ду  је про ле ћу; Љу бав но 
пи смо; Ки ша (Ти ки шу во лиш, ево ки ша па да); Че ка ње (Че кам те ду  го); Де вој ка 
за бра том (Пут ни че, су  мор ни обла че); Бра то ва мо ли тва; Де вој ка слу  ти смрт; 
По след ња успа ван ка; Ства ри; Мла ди ће ва ту жба  ли ца; Син ги ду  нум; Еле ги ја; 
Се стри на ту жба ли ца; Мај чи на ту жба ли ца; Ре ли ги ја уцве ље них; Ва јар вас кр са ва 
мр тву де вој ку; Чо век; Не мир (Бо јим се ча са смр ти); Ка ја ње (Пра во је, пра во што 
сад пла чем); Уми ра ње љу ба ви; Ис пу  ње ња; Уми ра ње ср ца; Се ћа ње (Би  ли су бла-
го сло ве ни сви ча со ви); Не што слич но при чи; Људ ска ко ме ди ја; Пи смо (Опро-
сти, опет ћу пи са ти о гра њу); Зве зде; Град ски љу бав ни ци; Пи смо из роп ства; 
Же на; Ми  ло шта; Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку: (Са Све сло вен ског сле та у 
Пра гу, 1938. год.); Ду  шу ми по кло ни; По след ње про ле ће; Пе сни ков бла го слов; 
Пе сник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; По е зи ја (Са мо по е зи је бо гу љу би ми ца сам 
би  ла); Пе сни ци су  гра ђа ни ма. – Пут ник тре ће кла се: Пут ник тре ће кла се; Рад-
ник че зне за од мо ром у при ро ди; Си ро ма  хов гроб; Не ко се се ћа де тињ ства; Се-
ћа ње у за тво ру; Над све ском умр лог ђа ка; Бу  ко ва шу  ма; Де ца (На по ља ни иза 
цр кве све тог Мар ка); Ма  ла да ди  ља; На пу  ште на де вој ка (Онај под чи јим сам 
хте ла да жи вим кро вом); Пе сма о на пу  ште ном де те ту; Крај во де; Же ни ко ја се 
про да је; Осу ђе ни ков по след њи час; Са мо у би ца; По лу де ли во зар тен ка; Пут ник 
кроз Са  ха ру; Мо но лог раз о ча ра ног; У крч ми; Бран ко вач ко гро бље; Се ља ко ва 
смрт; Се ља ко ва здра ви ца; Воћ ња ци; Во лов ска ко ла; Се љак на тр гу; Се љан ки на 
ту жба  ли ца; Про вин ци јал  ци; Од го вор са вре ме ни ку. – Пе сме о роп ству и сло бо-
ди: По ка ја ње; Осва ја чи; У роп ству; Гу бар; Бе се да ро ман ти ча ре ва; Ро ман ти чар-
ска успа ван ка; Сен по ги ну лог рат ни ка; Де вој ка за по ги ну лим мла ди ћем; Че жња 
у ту ђи ни; Алек си Ви ћен ти је ви ћу, стре ља ном од Не ма ца 1943. го ди не; За ви чај 
под ме се чи ном; Ноћ у за ви ча ју; Бад ња ци; Зи ма у за ви ча ју; Пе сма о по ро бље ном 
хле бу; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка; Мај ке оп ту жу  ју; Мај ка ма; Ци ви-
ли за ци ја; Гра ни ца; Жао ми је чо ве ка; По ру ка осва ја чу; На да; Ме двед ник; Ве ру-
јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Кри  ла та зе мља; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ср би ја 
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се бу ди; Уста ни ци: (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва  ље ву); Бла га вест; Пр ви дан сло-
бо де; Вер ност; Сан о до ма ћем ми ру; Удо ви ца; Об у до ве ла не ве ста; Де вој ке; Бу-
га ри ма; Ру ским пе сни ки ња ма ко је сам че зну ла да ви дим; Бал  ка нац.
„Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић“. – 1 (Низ нео д ре ђе них име на); 2 (Про го во ри ће, 
про го во ри ће она); 3 (На пр во гла са ње иде Цве та); 4 (У оп шти ну се сле гло мо ре 
све та).
„Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци“. – (Про ма че ко ња ник на зе лен ку); (Про ма че 
с пе смом де вој ка бо рац); (Ста ра чо бан ска пе сма је ово); (Де вој ке по здра вља ју 
бе ле да не); (Пре ко па шња ка и пре ко жи та); (Ево Ср би је и мај ских ура на ка); 
(По ди же де вој ка све тли ру бац); (Је смо ли то бла го за ко па но); (Гле дај те, отаџ би-
на је опет пу  на).
„Отаџ би но, ту сам“: „По све ће но Ду  ши ци Сте фа но вић, мла дој на уч ној рад ни-
ци, стре ља ној под не мач ком оку  па ци јом у ок то бру 1941. го ди не“. – I: (Ћу  ти те 
тре ну  так, гр му  ше и ла сте); (Пред Уни вер зу ко њи ца до топ та); (А та мо опет зве-
кет и фи ју  ци); (Там нич ка че сма учма  ло ка пље); (Ко ви тлац се ћа ња у су  тон је 
ско ли); (Са зна  ла је већ у то до ба ра но); (Та ко спу  та на за сло бо дом жу ди); (Ју-
тром ми сли ма у се ми нар за  лу  та); (Ми сли и са ња та ко, или се се ћа); (Кад се јед-
ном оства ре ње ни сно ви); (На јед ном ход ни ком за чу ко ра ке кру те); (Кад се јед ном 
оства ре ње ни сно ви); (На јед ном ход ни ком за чу ко ра ке кру  те); (Де вој ку по тму-
ли бол про бу ди); (Дан лет њи иза шип ки за бле шта); (Стра жар јој про ту  ри кроз 
вра та ка шу); (А кад и по след њи пе ча ти мо дри); (Тек Бе о град за ми ри са на смо-
лу). – II: (Ћу  те ри бе у бла гом лет њем су  мра ку); (По сле, ме се чи ном у ноћ се упу-
ти); (Цве та ју бр да око ло Охри да); (Опет крај мир не по вр ши не се де); (Чу  је ли 
то ри ба глас или ми сао ја сну); (За не та успе хом иде и ми сли); (У ин сти тут се опет 
с је зе ра вра ти); (За јед но с ма  ле ном ри бом па стр ви цом); (Ра сте ри ба у ко ри тан-
цу); („По гле дај ту ле по ту све та!“); (Ис тра жи вач же на исти ни ши ри ме ђе); (У име 
на у ке сад мо ра на у ку); (Ка ква се то бу  ра по ди же гра дом); (Де те јој руп цем ма ше 
са про зо ра). – III: (Ин сти ту  том за ми шље но иде же на); (Отво ри по ла ко де ти њу 
со бу); (Уђе у сво ју со бу за пут спрем на); (Ули цом као да по крет ни гроб про тут-
ња); (Оста виш је дан ку  так то пли, ми  ли); (А вре ме што у там ни ци ми  ли); (Чим 
се у со бу уву  че та ма); (Ју  трос су но ви та о ци до ве де ни); (Вра ти  ла се не ма же на 
са му ка); (Но ћу бол не сно сни че ло јој пре се ца); (Му  че ња су их по гну ла, по ме ла); 
(Ша  љем ти, кће ри, пи смо кри шом, кри шом); (Па за спа крат ко, зад њи сан про са-
ња); (Ло гор про бу ди ти ши на пу  на стра ве); („Ду  ши ца Сте фа но вић, из ла зи, без 
ства ри“); (По бле де не бо, бол  но уз дрх та гра ње).
Књ. 3
МИ РИС ЗЕ МЉЕ: Пе сме: „Иза бра не пе сме: Про ле ће у За гре бу“ (1950); „Ми рис 
зе мље“ (1955); „За ро бље ник сно ва“ (1960); „Го во ри ти  хо“ (1961); „Тра жим по ми-
ло ва ње“ (1964); Но ве пе сме. – 279 стр.
Са др жај: „Про ле ће у За гре бу“: Из „Иза бра них пе са ма“. Про ле ће у За гре бу; Бе о-
град ске ули це; Сеп тем бар ска пе сма; Час исто ри је; Ра ђа ње књи ге; Ја гањ ци.
„Ми рис зе мље“. – Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це?; Про ле ће, а ја ве нем; 
Крај је ле ту; Се но; Је сен (Ру  ке, ру  ке мо је осун ча не); Чим се срет не мо; Не бој 
се; По ноћ (Бо лу  јем од про зрач них не са ни ца); Сун ча ње у бр ди ма; У про ле ће; 
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, пе вам опет у хо ду); Ви но про ле ћа: III (Ви но про ле ћа, пра зник је за 
оног); Ви но про ле ћа: IV (Ви но про ле ћа, од ве ло си оног); Ви но про ле ћа: V (Ви  но 
про ле ћа, про бу ди  ло си у ме ни); Ви но про ле ћа: VI (Ви но про ле ћа, пра зник је за 
ср це); Ви но про ле ћа: VII (Ви но про ле ћа, пра зник је за ср це / по ко ме већ ју  тром 
па да  ла је сла на); Ви но про ле ћа: VI II (Ви но про ле ћа, чуд но је за оног); Ви но про-
ле ћа: IX (Ви но про ле ћа, чуд но је за смер на); Ви но про ле ћа: X (Ви но про ле ћа, 



235

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971.   ________

те шко је за пи јан ца); Ро ман са: Гар си ји Лор ки за пе сму „Не вер на же на“; Ро са; Ју-
тар ње обла че ње пти ца; За  љу бље ни ку  кац; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Род на го-
ди на; На пла ни ни; Не бе са; Шу  ма у Изра е лу; На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; 
Исто то са мо ма  ло друк чи је; Пи та  ли це; Де тињ ство; Пе сни ков кип у пар ку.
„За ро бље ник сно ва“. – Про чи та но са сли ков ни це у де тињ ству: Сли кар Лу  ка; 
Про рок Или ја; Кр сти тељ; Обо ре ни бог; Из гна ње из ра ја; По сла ни ца Ко је вре-
јем Апо сто ла Па вла; Ми ољ ски ва шар; Бал  кан ски ра то ви; Ве ру  јем (Ста  ла сам 
по след њи пут). – Ме се чи на успо ме на: Ју  тар ња пе сма; Сто па; Уцве та  ле ми сли; 
Бла го ве сти; Шта је те би не бо?; Пр ви снег (Бо ље би би  ло у то ме про стран ству); 
Лед тво је ср це на гло об у зи ма; Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; А и те бе 
то мо лим; На мор ској оба  ли; Тај на (Као да сам не где у пра шу  ми); Не са ни ца; 
Лик на про зо ру; Де ца (Дво је де це крај ме не ра сте). – При ро да је да ва  ла зна ке да 
ће се пе сник ро ди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Не ми ран дан; Же га; Ок то бар; Зим ски ви-
хор. – За ро бље ник сно ва у Зе нич кој же ле за ри: Бај ка о ко ва чу; Ку  мо ва Сла ма у 
дим ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ска ме ње на шу  ма; Зми ју љак; 
До го ди  ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; По вра так (По не кад се пе сник 
вра ти из гро ба); Пе снич ко ве че.
„Го во ри ти хо“. – Сне го ви де тињ ства: Љу бав ни ци у пу  чи ни но ћи; Љу бав на пре-
пир ка; Ви о ли не Чај ков ског; Пра зно ју  тро; Без успо ме на; Зри кав ци; Прет про-
лећ ни дан; Бу  ја ње про ле ћа; Пе ша ци; Ко ме да се ту жим; По те ра; Еспе ран то; 
Има мо па сош; Куд одем да одем; Ста ни це; Ка те дра  ла; Са мо онај ко је ду  го пло-
вио; Сне го ви де тињ ства; Бр да око Ава  ле; Април ска во жња кроз Вој во ди ну; 
Про ле ће на Ко сме ту; Су  тон на Ска дар ском је зе ру; Ср би ја у су  то ну.
„Тра жим по ми  ло ва ње“: Лир ске ди ску си је с Ду ша но вим за ко ни ком“. – Про глас; 
О цар ском се лу, О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од бе глом ро бу; О ме ро-
па  ху; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој ни ку; За вој нич ка 
гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За по след ње да не; За смр-
то мр сце; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др-
жав ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми ло сти; О пти-
ца ма не бе ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За оне 
ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су  жње по ми  ло ва не; За чо ве ка 
ко ји је по гу био пер га мен те; За слу гу Јер не ја; За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре-
љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; 
За се бар ске же не; За не рот ки ње; За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; За пе сни ки-
њу зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма ђи о ни-
ча ре; За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу  гу; О ло ву; За ло ви шта; За 
зве ри окле ве та не; За бо го ве; Иду цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; 
О пи ја ни ца ма; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну  те; 
За љу де ко ји ја сно ви де; За ла  жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О на  ла за чу; О бож јем 
су ду; О пра шта њу.
Но ве пе сме. – И по сле је све би  ло ла ко; Са  хра на; Све јед но је (Ма жи ве ла хи  ља ду 
го ди на); Та о ци; За ба че ни нов чи ћи; На кна де (Хра бро из ла зим пред вас); Гла-
сник; И што је нај го ре; Са јам са мо ће; Ја пти це раз у  мем; Знам по мно го че му; 
Сред њо ве ков на сце на; О хи је рар хи ји; Сли ка из пра де дов ске со бе; Не ко ко ће 
тек би ти ја; Не за пи са на; Про сид ба мо је бу ду ће мај ке; Час пре ме не.
Књ. 4
КА КО ОНИ ЖИ ВЕ: При по вет ке: „Лу ди ло ср ца“ (1931); „Ка ко они жи ве“ (1935); 
„Стра шна игра“ (1954); „Хо ћу да се ра ду  јем“ (1965). – 309 стр.
Са др жај: „Лу ди  ло ср ца“. Лу ди  ло ср ца; Не ви дљи ви трун; Ди рек то ро ве гу ске; 
Си ро ма  хо ва шет ња; Љу бав но бу  ни  ло; Ба ки но го сто ва ње; Раз го во ри; Ку ћа на 
про да ју.
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„Ка ко они жи ве“. – И де да је чо век; На та ва ну; До га ђај у учи о ни ци; Укра де ни ко-
лач; По де ра не сан да ле; Ру жи ца не ће дар; Гром; На ки ши; Љу бав по сто ји; Слат ко 
је би ти си ро ма шан. – Пут Бран ко ви на – Ва  ље во; Тај на.
„Стра шна игра“. – Хо ћу да се ра ду јем; Збу ње ни се љак; Ра су ли ће ва смрт; Уј че ви на; 
Стра шна игра; На у  чи ћу те да во лиш; Су срет дру  го ва.
„Хо ћу да се ра ду јем“. – Пр ви су срет.
Књ. 5
БУН ТО ВАН РАЗ РЕД: Ро ман. – 304 стр.
Књ. 6
ПИ СМА ИЗ ШУ МЕ: Бај ке: „Рас пе ва не при че“ (1938); „Деч ја со ба“ (1942); „Чо-
ба нин пче ла“ (1956); „Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки“ (1959); „Пи смо из шу ме“ (1962); 
„Крат ко веч на“ (1964); „Ме две до ва же нид ба“ (1966); „Ђач ко ср це“ (1967); „Па-
туљ ко ва тај на“ (1967). – 367 стр.
Са др жај: „Рас пе ва не при че“. – Пти це на ра ди ју; Па ту љак Ку ку  ру зо вић; Сплав Во-
де ног Ду  ха; При ча ста рог ка ме на; Ма цан – Бра цан; Пти чи ји тон филм; Укле та 
пти ца; Жап ци хар мо ни ка ши; Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић; Ора шчи ћи – 
пал чи ћи; Ме две до ва же нид ба; Сун чев Брат; Мрак у шко ли.
„Деч ја со ба“. – Деч ја со ба; Ба ка на сај му; Ри ба во за ри ца; У цвет ној кро јач ни ци.
„Чо ба нин пче ла“. – Чо ба нин пче ла; Ме се чев ро ђен дан; Ки ја ви ца у зве ри ња ку; 
Бај ка о Сун цу и тет ки.
„Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки“. – Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен на мор ском 
дну; Тра ве го во ре ба ки ним гла сом; Бај ка о ла бу ду; Ру  ке; Ма  ли Ба ук; При ча о 
раз ма же ној ца ри ци; При ча о лор ду Фор ду; Ра то бор ни цар; Цар игра ча ка; Врап-
ци но ви на ри; Тет ки ни по ма га чи; Бај ка о из во ру; Уз бу  на у ре ци; Гр ли чи на ту-
жба  ли ца; Бај ка о ди вљој кру  шци.
„Пи сма из шу ме“. – Ве тар да ди  ља; Нео бич ни сви рач; Свет под је зе ром; Ма ца 
Пре ља; До бри дух Дим; Бај ка о пу  те ви ма; У шум ској крч ми; Ожи ве ла сли ка; 
Па туљ ко ва тај на.
„Крат ко веч на“. – Ка ко је на ста  ла бај ка ко ју има те у овој књи зи; Пи шче ва мо-
ли тва на За рав ни; Омла ди ни ис под три да на за бра ње но; Ра чун џи ја; По бе ђе ни 
ве тар Ухо да; Поп ци Хле ба ри; Свад бе ни да ро ви; Ду  гин мост; Крат ко веч ни но 
шко ло ва ње; Крат ко веч ни но стра шно от кри ће; Гла сни ков по ла зак; Гла сни ков 
су срет са Во де ним Цве том; Свад ба; Зи ма на ви ру Во де ног Цве та.
„Ме две до ва же нид ба“. – При ча о Ра ку Кро ја чу; Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу; Че-
жња за за ви ча јем; Пти це на тр гу; До га ђај у зо о ло шком вр ту; За бо ра вље ни пси; 
Ме двед и пче ле; Ме двед Жућ ко у цир ку су.
„Ђач ко ср це“. – Ни шта без жр та ва; За што ку  ку  руз зри.
„Па туљ ко ва тај на“. – У су срет про ле ћу; Три ја го де; Три па туљ ка; Ме се че ва ша ла.
Књ. 7
ПТИ ЦЕ НА ЧЕ СМИ: Пе сме за де цу: „Ре ка по моћ ни ца“ (1950); „Ве тро ва успа-
ван ка“ (1954); „Про лећ ни са ста нак“ (1954); „Ро сна ру ко вет“ (1955); „Шум ска љу-
ља шка“ (1959); „Чу до у по љу“ (1961); „Сун че ви по да ни ци“ (1962); „Пти це на че сми“ 
(1964); „Злат ни леп тир“ (1967); „Бу ба ма ра“ (1946); До да так. – 395 стр.
Са др жај: „Ре ка по моћ ни ца“. – Ре ка; Де да че ка уну  чи ће; По ди вља  ла ре ка; Омла-
дин ци спа са ва ју де цу; Са ве то ва ње у шко ли; По шу  мља ва ње; Ре ка по моћ ни ца.
„Ве тро ва успа ван ка“. – Ове пе сме ла ке чу ли смо од ба ке: Ко ло; Страх; Хва  ли са-
ва пат ка; Уобра же ни ћу  ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко хра стић ра сте; Зеч је ухо; 
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Облак; При пре ма за зи му; Шта ва тра пе ва; Бо ров ни це; Де вој чи ца и ја го де; Мо ра 
се је сти. – Бим, бам уда рам већ је дан, већ је дан: Ли вад ско звон це; Ко ки но обе ћа-
ње; Мра ви зи да ри; Во до но ша; Те лад и чо ба ни ца; Ку  ци на ве че ра; Ју  тар ња пе сма 
пче ла; Је се ња пче ли ња пе сма; Је сен у шу  ми. – Ку  че ма че ја ре па че миш де тлић 
вук пе тлић га вран свра ка де да ба ка де те ко ка зе чић во ка: Лут ке ра чу на ју; Чу пав-
ко; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Ко ке и ме да; Раз го вор на па ши; Пре пе ли ца и 
па стир; Мол ба ма  лог жи ра; Ве тро ва успа ван ка; Ста ри на ри.
„Про лећ ни са ста нак“. – Де тињ ство: Обу ћар ска за дру га; Ша ре на тор би ца; Скрет-
ни чар; Од ку ће до шко ле; Ба ка; Пу  шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мер ник; Ма ца 
и па ук; Час зе мљо пи са (Зе мља је окру  гла); Над књи гом бај ки; Че стит ка за Но ву 
го ди  ну; Го вор учи те љи  чин. – Три по бра ти  ма: Три по бра ти  ма; Фе бру ар ски 
раз го во ри; Про лећ ни са ста нак; Гор ски по то ци; Пе сма зри ка ва ца; Иде је сен; 
Во жња.
„Ро сна ру ко вет“. – Ки ша на ли ва ди; Сте на под ма хо ви ном; Април ска пе сма; Раз го-
вор бре зе и ари ша.
„Шум ска љу ља шка“. – Два се вер ца: Пр ви снег (За спао мли нар си ноћ ра но); Де-
цем бар ска при ча; Птич ја но ва го ди на; Игран ка; Ку  пи не; Ма  ли ба ук; Успа ван ка 
за зе чи ћа; Пуж; Шум ска љу ља шка; Стри зи бу бе; Сун цо бра ни; Бум бар го то ван; 
Гра ђе ње гне зда; Стар ке ужар ке; У го сти ма; Ма  ли чу  вар; Ли ји на јел  ка; До зла бо-
га; Ко је ве ћи?; У до њем дво ри шту; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; Кро јач; Књи ге 
раз би бри ге; Пра вед на ба ка; Ма ју  шна ба ка; Сло жни дру  го ви.
„Чу до у по љу“. – Ко хо ће да до жи ви чу до: Чу до у по љу; Ко хо ће да до жи ви чу до; 
Про лећ но ју  тро; За што пла чу ку  ку  ре ци; Сне жне па  ху љи це; И др ве ће при  ма 
пла ту; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мо шће нич кој Дра ги; О Ко сма ју; Бе ла 
вра на; Ћу  рак по мо дар; Бли жи се, бли жи ле то; Ве ве ри це; Од  ла зи сун це; Ме се-
чи на (Пле те ме сец сјај на сре бр на ста тки ва); Пу  то ва ње на сан ка ма; Ве че (Су  тон 
па да); Је сен (Про ше та  ла је сен по гу стом ше ва ру). – Слу  шај те: Слу  шај те; Ка ме на 
пе ћи на; Су срет са ли си цом; Па у  ко во де ло; Ли ва да у пла ни ни; Вра на; Пуж на 
по слу; Пљу сак; Ку  па ње обла ка; Леп дан; Не по зна та пти ца; Пти це на че сми; 
Олу  ја у шу  ми; Про лећ ни ша то ри; У се лу мра ва; Миш па ту љак; Тр њи на под сне-
гом. – Сеп тем бар ска пе сма: Ма  ли вој ни ци; Бр бљи ви це; Сли ке из бу  ква ра; Де-
вој чи це; Ма че у џе пу; Про ниц  љи ве су ди је; Ђач ко ср це; Деч ја не де ља; По пац 
Ве сел  ко; Мрак (Ноћ); Бо лест; Бли зан ци; Ро ђе ње де те та; Вест.
„Сун че ви по да ни ци“. – Ма ју у го сти ма: Чи сти ку  кац. – Де те: По здрав ре ци (Не-
ста шна ре ко у дну мо га се ла); Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; Ура нак. – 
„Сун че ви по да ни ци“: Три стр шље на; Мр тва пти ца; Под не бом од жи це; Ко њи у 
руд ни ку; Др во се че у шу  ми; Љу  тић; Су  мрак на ли ва ди; Ве чер ња пе сма. – Гат ка о 
шу  ми: Чу да у шу  ми; Шум ска са мо ћа; Глас се ки ре у шу  ми; Ра ђа ње пла ни не; Гор-
ски по ток (У ра но ју  тро); Из не на ђе ње (Из гу би  ли се јед ном би  ли); Ве тар рвач; 
Раз го вор са псом чу ва ром; Гат ка о шу ми. – Бла га вест: У деч јој би бли о те ци; Ста-
сај бр же, де те.
„Пти це на че сми“. – Ве се ли по врт њак; По вра так у за ви чај.
„Злат ни леп тир“. – Злат ни леп тир: Злат ни леп тир. – „Бу ба ма ра“: Та тин од  ла зак 
у зе мљу сно ва; Пр ви дан у зе мљи сно ва; Бу ба ма ра (И при сни  ло се та ти); Бу ба ма-
рин по ла зак; У зве ри ња ку; Та тин су срет са Ме се цом; Су срет та тин са Сун цем; 
Ве тро ви; Та та спа са ва де цу од злих сно ва; Та та спа са ва де цу од бо ле сти; Ма ђи о-
ни ча ри; Та ти но бу ђе ње.
До да так. – Ка  лен дар пе сни ко ва жи во та; Би бли о гра фи ја ра до ва Де сан ке Мак-
си мо вић; Би бли о гра фи ја ра до ва о Де сан ки Мак си мо вић (Из бор); Из во ди из 
кри ти ка.
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2648.  ПЕ СМЕ. – 2. из да ње. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска; Бе о град : Срп ска књи жев на 
за дру  га, 1969. – 273 стр. – (Срп ска књи жев ност у сто књи га; књ. 85)
Из бор и пред го вор „Из ме ђу тај не и отаџ би не“ са чи нио Сте ван Ра ич ко вић. – 
Са др жај као у пр вом из да њу, 1965. год., до пу  њен са  мо јед  ном пе смом: Час пре 
ме не.

2649.  ЂАЧ КО СР ЦЕ. – 4. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1969. – 164 стр. – (Лек-
ти ра за II раз ред основ не шко ле)

2650.  IZA BRA NE PJE SME. – 5. iz da nje. – Za greb : Škol ska knji ga, 1969. – 102 str. – (Do-
bra knji ga) (Lek ti ra za VII raz red osnov ne ško le)
Pri re dio i pred go vor „De san ka Mak si mo vić“ na pi sao Ivan Za lar.

2651.  Za pah ze mli = Mi ris ze mlje : Sti hi. – Tbi li si : „Me ra ni“, 1969. – 82 str.
Sa ru skog na gru zin ski je zik pre veo M. Ka hid ze.

2652.  Zo lo toj motylëk = Zlat ni lep tir : Skaz ka. – Ki ši nev : Lu mi na, 1969. – 32 str.
Sa srp skog na mol dav ski je zik prev. S. Van ge li.

2653.  ЗА БИТ КЕ МА  ЛИМ СЛО ВИ МА ЗА ПИ СА НЕ // По ли ти ка. – Год. 66, бр. 19843 
(31. де цем бар 1968. и 1–2. ја ну ар 1969)

2654.  У ШУ МИ // Тик-так. – Год. 2, бр. 1 (1969) с. 13

2655.  КИ ША // Ве се ла све ска. – Год. 18, бр. 1 (1969) с. 12

2656.  ДЕ ДИ НА ПРИ ЧА // По ли ти ка. – Год. 66, бр. 19892 (20. фе бру ар 1969) По ли-
ти ка за де цу. Год. 31, бр. 839

2657.  ДЕ ЦА СЕ РА ДУ  ЈУ И У РА ТУ // Ру  ко вет. – Год. 15, књ. 26, с. 2/3 (1969) с. 99–105
Од  ло мак из ро ма на „Не за бо ра ви ти“.

2658.  У јер мен ским го ра ма / Ова нес Ту ма њан ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Сту дент. – Бр. 6 (11. март 1969) с. 6

2659.  По мен / Ова нес Ту  ма њан ; са ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Сту дент. – 
Бр. 6 (11. март 1969) с. 6

2660.  ПРО ЛЕЋ НА ПРИ ПРЕ МА // По ли ти ка. – Год. 66, бр. 19920 (20. март 1969) По-
ли ти ка за де цу. Год. 31, бр. 843

2661.  ВРА НА // По ли ти ка. – Год. 66, бр. 19927 (27. март 1969) По ли ти ка за де цу. Год. 31, 
бр. 844

2662.  ДВА ГРУ ЗИ ЈАН СКА ПЕ СНИ КА // Баг да  ла. – Год. 11, бр. 121 (1969) с. 21–22
Пе сни ци: Ни ко лаз Ба ра та шви  ли и Јо сиф Но не шви  ли. Бе ле шка.

2663.  НИ КО ЛАЗ БА  РА ТА  ШВИ  ЛИ // Баг да  ла. – Год. 11, бр. 121 (1969) с. 21
Бе ле шка о гру зи јан ском пе сни ку.

2664.  ЈО СИФ НО НЕ ШВИ  ЛИ // Баг да  ла. – Год. 11, бр. 121 (1969) с. 21
Бе ле шка о гру зи јан ском пе сни ку.

2665.  МЕ ДВЕД И ПЧЕ ЛЕ // По ли ти ка. – Год. 66, бр. 19974 (15. мај 1969) По ли ти ка за 
де цу. Год. 31, бр. 850

2666.  ТУ ЂА ДУ  ША // Осло бо ђе ње. – Год. 30, бр. 7992 (20. мај 1969)

2667.  Чу до в по ле // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 25, бр. 8121 (21. мај 1969)
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2668.  Мраз // Ти тов пи о нер. – Год. 20, бр. 5 (1969) с. 7

2669.  Си ро ма шне же не / Ви  лем За ва да ; пе сму прев. Де сан ка Мак си мо вић // НИН. – 
Год. 19, бр. 966 (13. јул 1969)

2670.  СЛУ  ШАЈ ТЕ // По ле та рац. – Бр. 7/8 (1969) с. 19

2671.  ХВА  ЛИ СА  ВА ПАТ КА // По ле та рац. – Бр. 7/8 (1969) с. 25

2672.  Ња кој се спо ми ња де тињ ство // Дру гар че. – Год. 7, бр. 123 (1969) с. 10

2673.  Злоб ни дух / Ни ко лаз Ба ра та шви  ли ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 21, бр. 360 (16. ав густ 1969)

2674.  Пла тан / Ни ко лаз Ба ра та шви  ли ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 21, бр. 360 (16. ав густ 1969)

2675.  Не ве ро ват но / Ни ко лаз Ба ра та шви ли ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // 
Књи жев не но ви не. – Год. 21, бр. 360 (16. ав густ 1969)

2676.  Сво јим дру  го ви ма / Ни ко лаз Ба ра та шви  ли ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си-
мо вић // Књи жев не но ви не. – Год. 21, бр. 360 (16. ав густ 1969)

2677.  БАЛ КАН СКИ РА ТО ВИ // НИН. – Год. 19, бр. 977 (28. сеп тем бар 1969) с. 13
Пе сма шт. у окви ру члан ка: Пе сни ки ња, зе мља ста рин ска / Ми о драг Ју ри ше вић.

2678.  Paj ko va gu gal ni ca / na slo ven ski prev. Ivan Mi nat ti // Ci ci ban. – God. 24, št. 9 (1969) 
s. 225

2679.  СЕ ЋА  ЊЕ НА ОЦА // НИН. – Год. 19, бр. 979 (12. ок то бар 1969) с. 16
Пе сма шт. у окви ру члан ка: Пе сни ки ња, зе мља ста рин ска / Ми  ло рад Р. Бле чић.

2680.  Ца рот на играч ки те // Но ва Ма ке до ни ја. – Год. 25, бр. 8167 (15. ок то бар 1969)

2681.  ПЕ СМА БЕ О ГРА ДУ // По ли ти ка. – Год. 66, бр. 20131. (19. ок то бар 1969) Илу-
стро ва ни до да так „Бе о град 1944–1969“, с. 36

2682.  ОПУ СТЕ ЛИ ОКЛОП // НИН. – Год. 19, бр. 982 (2. но вем бар 1969) с. 16
Пе сма шт. у окви ру члан ка: Жи вот ни пут пе сни ки ње Де сан ке Мак си мо вић / 
Ми  ло рад Р. Бле чић.

2683.  ГО ВО РИ ТИ ХО // НИН. – Год. 19, бр. 983 (9. но вем бар 1969) с. 16
Пе сма шт. у окви ру члан ка: Жи вот ни пут пе сни ки ње Де сан ке Мак си мо вић / 
Ми  ло рад Р. Бле чић. Ова пе сма у књи га ма „Пе сме (1924), „Са бра на де ла, књ 1“ 
(Но лит, 1969), „Са бра не пе сме, књ 1“ (Но лит, 1988) име но ва на је: На од мо ри-
шту: VI; ов де про ме ње но је: име и за вр шни ред ко ји – уме сто „ме ни је жао да нас 
чу  је Бог па да му због нас те шко бу де“ – гла си: „ме ни је жао да нас чу  ју зве зде па 
да им због нас те шко бу де“.

2684.  СУМ ЊА  ЛИ ЦА МА (Ви што мр зи те и што сум ња те у чи ње ни це) // НИН. – Год. 19, 
бр. 984 (16. но вем бар 1969) с. 16
Шт. у окви ру члан ка: Жи вот ни пут пе сни ки ње Де сан ке Мак си мо вић / Ми ло рад 
Р. Бле чић.

2685.  ПРИ ЧА О КОР ЊА ЧИ : Из нео бја вље ног омла дин ског ро ма на „Пра де вој чи ца“ // 
По ли ти ка. – Год. 66, бр. 20170 (27. но вем бар 1969) По ли ти ка за де цу. Год. 31, бр. 877

2686.  ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО С ПО РО ДИ ЦОМ ШИМ ПАН ЗА // По ли ти ка. – Год. 66, 
бр. 20175 (4. де цем бар 1969) По ли ти ка за де цу. Год. 31, бр. 878
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2687.  ИР ВА СИ // Ру  ко вет. – Год. 15, књ. 30, бр. 12 (1969) с. 687–698

2688.  ДЕ ЦЕМ БАР СКА ПРИ ЧА (Јед ном не ки де чак, при ча  ли ми Ески ми) // Змај. – 
Год. 16, бр. 12 (1969) с. 292

2689.  Pri če par ti zan ke / Bran ko Ćo pić. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1969. – 159 str. – (Škol ska 
lek ti ra; knj. 29)
Pri re di la i pred go vor „Set ni de čak i čo ve ko lju bi vi pi sac“ na pi sa la De san ka Mak si mo vić.

2690.  Bu gar ska po e zi ja XX ve ka. – Be o grad : No lit, 1969. – 258 str. – („Or fej“; knj. 38)
Pri re dio i pred go vor na pi sao Mi lan Đur či nov. – S bu gar skog pre ve li pe sme De san ka 
Mak si mo vić i Vla dan Uro še vić. De san ka Mak si mo vić pre ve la pe sme Eli za be te Ba gr-
ja ne: Pla vo o ka; Po to mak; Lju bav; Za nos; Intéri e ur; Kao de te ko je...; Do ziv mo ra: 4 
(Kad ne bih bi la že na); Mo ja pe sma; In du stri ja; Ne za me ni te ni ko.

2691.  На мар ше. – Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту  ра, 1969
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Вос по ми на ния о во ста нии / пе ре вод В. Лу гов ско го; 
Кро ва вая сказ ка / пе ре вод Бо ри са Слуц ко го.

2692.  Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва: (XI II–XX век) / са ста вио Ми о драг Па вло вић. – 
2. из да ње. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1969. – XC, 299 стр.
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић: По ноћ, с. 233; На бу  ри, с. 234–235.

2693.  Нај леп ше бај ке и при че. – Бе о град : Бор ба, 1969. – („Жар пти ца“) (Лек ти ра за 
ђа ке основ них шко ла)
Бај ке Де сан ке Мак си мо вић: Бај ка о тре шњи; Слу  шај те.

1970.
2694.  PRA DE VOJ ČI CA : Ro man. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 1970. – 192 str. – (Bi bli o-

te ka „Pin gvin“)

2695.  НА ШЕ СНА  Е СТИ РО ЂЕН ДАН : Пе сме. – Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша“, 
1970. – 88 стр. – („Ла ста ви ца“)
На слов ну стра ну из ра дио Ху ско Ба  лић.
Са др жај: На ше сна е сти ро ђен дан; Про лећ на пе сма; Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви-
шно); За  љу бље ност; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око ме не про ле ће); По ноћ (И од-
јед ном чуд но се не што до го ди ло); По ко ше на ли ва да; По ђи мо у шу ме; На пла ни-
ни; Сре бр не пле са чи це; Знам по мно го че му; Пред о се ћа ње; Опо ме на; Суд ба; 
Сре ћа; По ра стан ку: I (Ре ци ми сад); По ра стан ку: II (Не кад сам би  ла до бра и 
мла  да); Го во ри ти хо; Сто па; Ожи  љак; Чо век; Се ћа ње на оца; За ба че ни нов чи ћи; 
Над све ском умр лог ђа ка; Де тињ ство; Ву  ков утук; Го сто љу бље; Бо гу  мил ска 
пе сма; Пут ник тре ће кла се; Се ља ко ва смрт; За слу  гу Јер не ја; Жао ми је чо ве ка; 
За вој нич ка гро бља; Че жња у ту ђи ни; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); 
Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка; Пи смо; Из там ни це (из „Отаџ би но, ту 
сам“); Отаџ би но, ту сам; По е зи ја (Са мо по е зи је бо гу / љу би ми ца сам би ла); Пе-
сни ко во ви ђе ње (Ко сун це во ли / сен ка га не на пу  шта ни јед ног тре на); Пе сни-
ко во ве ру  јем (Ве ру  јем у про ле ће љу ба ви и ње го ве бу  ји це).

2696.  ПЕ СМЕ. – 3. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1970. – 112 стр. – (Лек ти ра за 
VII раз ред основ не шко ле; 2)
Пе сме иза брао и по го вор „По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић“ на пи сао Ду шан Ко стић.

2697.  ЂАЧ КО СР ЦЕ. – 5. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1970. – 162 стр. – (Лек-
ти ра за II раз ред основ не шко ле.)
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2698.  ЉУ  БА  НА КО ЗЕ РИ ЈА // По ли ти ка. – Год. 67, бр. 20202 (31. де цем бар 1969. и 
1–2. ја ну ар 1970) с. 14

2699.  SA HRA NA (Re kla sam vra tiv ši se sa sa hra ne: / Opet nam je dan vr šnjak ode) // Vje-
snik. – God. 30 (31. de cem bar 1969. i 1–2. ja nu ar 1970)

2700.  ПТИ ЦЕ НА ЧЕ СМИ (Див но ли је из не на да / на и ћи на гор ску че сму) // По ли-
ти ка. – Год. 67, бр. 20217 (15. ја ну ар 1970) По ли ти ка за де цу. Год. 40, бр. 1423

2701.  КА КО ЈЕ ПРЕ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА НА СТА  ЛА „ПО ЛИ ТИ КА ЗА ДЕ ЦУ“ // 
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 УЧИ ТЕЉ // По ли ти ка. – Год. 67, бр. 20229 (29. ја ну ар 1970) По ли ти ка за 
де цу. Год. 40, бр. 1425

2703.  Јер мен ска ту га / Ова нес Ту ма њан ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ток. – 
Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10

2704.  Спу  шта ње с ко се / Ова нес Ту  ма њан ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Ток. – Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10

2705.  О, зве зде / Ова нес Ту ма њан ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ток. – Год. 5, 
бр. 1 (1970) с. 10

2706.  Из гна ник сам, се стри це / Ова нес Ту  ма њан ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Ток. – Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10

2707.  Мо ја пе сма / Ова нес Ту  ма њан ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Ток. – 
Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10

2708.  Ми  ла Вла шић Гво здић. Учи ни  ло ми се да су зви је зде // Про свет ни пре глед. – 
Год. 25, бр. 6 (18. фе бру ар 1970)
Књи жев ни при каз.

2709.  ПР ВО СМО ДУ  ГО МИ СЛИ  ЛИ (Пр во смо ду  го ми сли  ли / да смо не где уди са-
ли штет ну тра ву) // Књи жев не но ви не. – Год. 22, бр. 365 (23. мај 1970) с. 5

2710.  ПРО ЛЕ ЋЕ, СМИ  ЛУЈ СЕ (Про ле ће, сми луј се на пр ву же ну сул та на) // Књи жев-
не но ви не. – Год. 22, бр. 365 (23. мај 1970) с. 5

2711.  МУ ДРА ЈЕ СЕ НИ (Му дра је се ни / опо ме ни но ћас сул та на / не као пр ва у ха ре-
му же на) // Књи жев не но ви не. – Год. 22, бр. 365 (23. мај 1970) с. 5

2712.  ЛЕ ПО ТА ЈЕ РА  ДОСТ И УТЕ ХА // Мо сто ви (Пље вља). – Год. 2, бр. 6 (1970) 
с. 42–44

2713.  ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊЕ (Из гу би  ли се јед ном би  ли / ћу  ри ћи / и по сла  ла ме ба ка) // По-
ли ти ка. – Год. 67, бр. 20381 (2. јул 1970) По ли ти ка за де цу. Год. 40, бр. 1446

2714.  УСТА  НИ КО ВО ХО ДО ЧА  ШЋЕ // По ли ти ка. – Год. 67, бр. 20388 (9. јул 1970) 
По ли ти ка за де цу. Год. 40, бр. 1446

2715.  ПО СЛЕД ЊА МО ЛИ ТВА // Књи жев ност. – Год. 25, књ. 51, св. 8 (ав густ 1970) с. 90

2716.  ПОТ ПУ  НО СА  МА (Ста ја  ли смо уза те / а ипак би  ла си са ма) // Књи жев ност. – 
Год. 25, књ. 51, св. 8 (ав густ 1970) с. 90–91

2717.  РУ  КА (Те шка, пу  на ко шта них опи  ља ка) // Књи жев ност. – Год. 25, књ. 51, св. 8 
(ав густ 1970) с. 91
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2718.  Пе сен за за ги на  ла та де вој ка // Дру  гар че. – Год. 8, бр. 144 (1970) с. 8

2719.  ПРЕД О СЕ ЋА ЊЕ // Књи жев не но ви не. – Год. 22, бр. 374 (26. сеп тем бар 1970) с. 4
Шт. у окви ру члан ка: По пу лар ност пе сме – шта је то? / Ми  ло рад Р. Бле чић.

2720.  „ИМА ЛИ ИЗ БО РА ЗА СВА ВРЕ МЕ НА?“ Мо ја пе сма // Бор ба. – Год. 48, бр. 321 
(21. но вем бар 1970) с. 17

2721.  СВОД НЕ БЕ СКИ ЈЕ ХЛА ДАН : (Зе мља је сву  где иста; Све је по ста ром; Свод 
не бе ски је хла дан) // Књи жев не но ви не. – Год. 22, бр. 379 (5. де цем бар 1970) с. 6

2722.  ЗЕ МЉА ЈЕ СВУ  ГДЕ ИСТА (Хва  ла ти што си и овог пу  та / и мр тав / на на  шу 
зе мљу при стао) : Свод не бе ски је хла дан // Књи жев не но ви не. – Год. 22, бр. 379 
(5. де цем бар 1970) с. 6

2723.  СВЕ ЈЕ ПО СТА РОМ (У со би на шој све је по ста ром) : Свод не бе ски је хла дан // 
Књи жев не но ви не. – Год. 22, бр. 379 (5. де цем бар 1970) с. 6

2724.  СВОД НЕ БЕ СКИ ЈЕ ХЛА ДАН (Ноћ је. / Спу  штам се низ бр зак бо ла / а не мам 
спла ва) : Свод не бе ски је хла дан // Књи жев не но ви не. – Год. 22, бр. 379 (5. де-
цем бар 1970) с. 6

2725.  Pje sme iz na rod no o slo bo di lač ke bor be i dru ge / Bran ko Ćo pić. – Sa ra je vo : Svje tlost, 
1970. – 144 str.; 15 cm. – (Škol ska lek ti ra)
Pri re di la i po go vor „Tvo rac no ve baj ke i pe snik re vo lu ci je“ na pi sa la De san ka Mak si-
mo vić.

2726.  Зе ле ни бре го ви де тињ ства : Ан то ло ги ја / са ста вио Влад. Ми  ла рић. – Но ви Сад : 
Кул тур ни цен тар, 1970
У са др жа ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић: Ко хо ће да до жи ви чу до, с. 21; Не по зна та 
пти ца, с. 22; Па у ко во де ло, с. 23; Бе ла вра на, с. 24; Из ло жба де це сли ка ра, с. 25–27.

2727.  Pje sma za nas i o na ma : An to lo gi ja / pri re di la Ne da Ben de lja. – Za greb : Škol ska knji-
ga, 1970. – (Do bra knji ga; 6)
U sa dr ža ju pe sme De san ke Mak si mo vić: U go sti ma; Pa hu lji ce sne žna.

1971.
2728.  Сти хо тво ре ния: Пе ре вод с серб ско хор ват ско го / пре ди сло вие В. Огне ва; са-

ста вил и ре дак тор О. Ку та со ва. – Мо сква : „Ху до же ствен ная ли те ра ту  ра“, 1971. – 
389 + [3] стр.
Са др жај: Сти хи (1924): К мо ло до сти; Пред чув стие [Предосећање]; Страх; То-
мле нье; Ско шен ный луг; Змея; Зим ним днем; Мы не ви но ва ты; В Бу  рю; Па ук; 
Пред чув ствие [Слутња]; Пол но чь; На ша та й на; Ли ри че ская про ти во ре чи во сть; 
Рас сказ о по э те; Пре до стре же ние. – Зе ле ный ви тя зь (1930): Зе ле ный ви тя зь; Ра ди 
ме ня; Сча стье; Пи сь ма из ле са: I–III; Млеч ный пу  ть; Мо ли тва о люб ви; Го сте-
при им ство; Сти  хи о жи зи; Го лос но чи. – Но вые сти хи (1936): Урок ге о гра фии; 
Пи сь мо от цу; Бран ко ви на; Ко лы бе ль ная кре сть я и ки; Вос по ми на ние о ро ди не; 
Мои зе мля а ки; Град; В краю мо ем; Празд ник оце ни; Во звра щ е ние к по кою; Ве-
чер; Ус та ло сть; Сре бря ные пля су ны; Сыч; Спут ни ца; Ве сна вь ет гне здо; По дру-
ги; Сти  хи оди но че ства. – По эт и от чи зна (1946): Лю бов ная пе сня; Ве щи; Плач 
ма те ри; Ре ли гия опе ча лен ных; Ва я те ль вос кре ша ет мер тву ю де ву шку; Че ло век; 
Пи сь мо; Зве зды; Же нщ и на; Ду шу свою по да ри; По ет и от чи зна; Пас са жир тре-
ть е го клас са; Вос по ми на ние о дет стве; По ки ну тая де ву шка; Сти  хи о по ки ну том 
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ре бен ке; Смер ть кре сть я ни на; Про вин ци а лы; Ответ со вре мен ни ку; Сти  хи о 
раб стве и сво бо де; По ка я ние; Ноч в род ном краю; Пе сня о по ра бо щ ен ном хле-
бе; Кро ва вая сказ ка; Ма те рям; Гра ни ца; Бо ль но за че ло ве ка; Сер бия – ве ли кая 
та й на; Сер бия про бу жда ет ся; Хлеб ме сят; Бал ка нец; „Я зде сь, от чи зна!“; Сказ ка 
о пов стан че ском ру жье; Бел град ские ули цы; Урок ис то рии. – За пах зе мли (1955): 
Ког да пром чит ся ва ша юно сть, пти цы...; Ве сна, а я увя даю; Ко нец ле та; Се но; Не 
бо й ся; Ве сной; Ви но ве сны: I–X; Уро жа й ный год; В го рах; Дет ство; По эт и ве-
сна. – Плен ник снов (1960): Про чи та но в дет стве на ико но ста се: Жи во пи сец Лу-
ка; Про рок Илья; Ни спро верг ну тый бог; Из гна ние из рая; Ве рю; Лун ные вос по-
ми на ния: Утрен няя пе сня; След; С че го ты мне сно ва на пом ни ло, не бо...; Лед 
твое серд це бы стро ско вы ва ет; От клик ну ли сь то ль ко пти цы; Утро; Де ти; При-
ро да по да ва ла знак, что ро дит ся по эт; Ро жде ние люб ви; Бес по ко й ныи де нь: Жа-
ра; Ок тя брь; Зим няя кру то вер ть. – Плен ник снов на Зе ниц ком ме тал  лур ги че-
ском за во де; Сказ ка о ку зне це; Го вор же ле за. – Го во ри ти хо (1961): Скрип ки 
Ча й ков ско го; Ку зне чи ки; Пе ше хо ды; По го ня; Стан ции; Со бор; Опа сная игра; 
Снег дет ства; Дет ская ко сич ка в Освен ци ме.
Тр бую по ми ло ва ния: Спор по э та с За кон ни ком ца ря Ду ша на (1964): Воз зван ние; 
О цар ских до ро гах; О гон це; О бед  ной пря  хе; О бе глом ра бе; О хле бо па  щ це; 
В за щ и ту хле бо ро ба; В за щ и ту сверг ну тых; В за щ и ту зе мли, по ка то рой про хо дят 
во й ска; О во и не; В за щ и ту сол  дат ских клад бищ; В за щ и ту тех, кто хра бр, ли шь 
по ги бая; за щ и ту за щ и ту по след них дней; В за щ и ту тех, кто бо ит ся смер ти; В за-
щ и ту знат ных; В за щ и ту се ми го лод ных лет; О про ис ход же нии; О же ни ть бе сы на; 
О го су дар ствен ном до стат ке; В за щ и ту же лу дя; О низ верг ну том хра ме; Об ал та ре; 
О цар ском ми  ло сер дии; О пти цах не бе сных; В за щ и ту мо на  ха; В за щ и ту то го, 
кто па  лом ни ком не был; В за щ и ту не по ня тых; В за щ и ту на ив ных; В за щ и ту тех, 
кто спо ты ка ет ся о по рог; В за щ и ту па ствы серд  ца; В за щ и ту по ми  ло ван ных 
уз ни ков; В за щ и ту че ло ве ка, по те ряв ше го пер га мен ты; В за щ и ту ба тра ка Ер нея; 
В за щ и ту хме ль но го зе лья; Об из би е нии Кам ня ми; О пре лю бо де я нии; В за щ и ту 
сва деб без вен ча ния; В за щ и ту Ма рий Маг да  лин; В за щ и ту за те рян ных лю бов-
ных пи сем; В за щ и ту про сто лю ди нок; В за щ и ту без дет ных же нщ ин; В за щ и ту 
без от цов ши ны; В за щ и ту зе мли, пе сни тво ря шеи; В за щ и ту тех, кто не уми ра ет 
во вре мя; В за щ и ту апо кри фов; В за щ и ту чар до е ев; В за щ и ту на сме шни ков; В за-
щ и ту за вист ни ков; В за щ и ту ча ро де ев; В за щ и ту по э зии; В за щ и ту Зо лу  шки; Об 
охо те; В за щ и ту охот нич их уго дий; В за щ и ту окле ве тан ных зве рей; В за щ и ту 
бо гов; По цар ской до ро ге лю ди идут; О ерет ни че ском сло ве; О ере си; О пь я ни-
цах; В за щ и ту тех, кто ца рю по пе рек пу  ти; В за щ и ту до сто инств, обер нув ших ся 
по ро ка ми; В за щ и ту лю дей, ко то рые все ви дят; В за щ и ту лжи из ми  ло сер дия; 
О на  хо дя ших; О бо жь ем су де; О про щ е нии. – Вест ник (1962–1970): И сра зу все 
по лег ча ло; За ва ляв ши е ся мо не ты; Во зме щ е ния; Вест ник; Все рав но; По мно гим 
при зна кам знаю; Я по ни маю птиц; Зе мля есмь; Уми ра ю ший лев; Свод не бес за ле-
де нел; Сча стли вые.

2729.  Cho ix de po èmes / Tra duc tion de Div na Den ko vić-Bra tić; Adap ta tion de Ja ni ne 
Fuchs. – Pa ris : Jean Gras sin ed., 1971. – 117 + [3] p. – (Poè tes étran gers; 8)
Dvo je zič no iz da nje.
Са др жај: Pe snik i za vi čaj: = Le poè te et son pays (1946): Pr vi dan lju ba vi = Pre mi er jo ur 
d’amo ur; De voj ka se ra du je pro le ću = La je u ne fil le se réjo u it du prin temps; Lju bav no 
pi smo = Let tre d’amo ur; Re li gi ja ucve lje nih = La réli gion des co e urs af f ligés; Čo vek = 
L’hom me; Se ća nje = So u ve nan ce; Že na = Fem me; Dva de set hi lja da de vo jač kih ru ku = 
Vingt mil le bras de je u nes fil les (Au ras sem blem ment de la je u nes se spor ti ve sla ve a 
Pra gue 1938); Pe snik i za vi čaj = Le poè te et son pays; Po e zi ja = La poésie; Se lja ko va 
smrt = La mort du paysan; Voć nja ci = Les ver gers; Od go vor sa vre me ni ku = Répon se 
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au con tem po rain; Ro man ti čar ska uspa van ka = Ber ce u se ro man ti qe; Raz go vor sa osva-
ja čem = Con ver sa tion avec le con quérant; Bad nja ci = Les bûc hes de Noël (So ul ève ment 
des Ser bes con tre les Turcs so us Ka ra ge or ges, en 1804); Pe sma o po ro blje nom hle bu = 
Le pain de l’escla va ge; Maj ka ma = Aux mères vi van tes; Sr bi ja se bu di = La Ser bie se 
réve il le; Bal ka nac = L’hom me des Bal kans. – Mi ris ze mlje = Larôme de la ter re (1955): 
Mol ba mla do sti = Priè re à la je u nes se; Če žnja = Désir; Strep nja = An xiété; Pro leć na 
pe sma = Chan son prin ta niè re; Pred o se ća nje = Pres sen ti ment; Slut nja = Présa ge; Lju-
bav = Amo ur; Po ko še na li va da = Le pré fa uché; Sre ća = Bon he ur; Pe sni kov kip u par-
ku = La sta tue du poè te dans le parc. – Tra žim po mi lo va nje = Je de man de grâce: Di scus si ons 
lyri qu es sur le Co de du tzar Do uc han. (1965): Pro glas = Proc la ma tion; Za ze mlju kud 
voj ska pro đe = Po ur le pays où l’armée pas se; Za na iv ne = Po ur les na ifs; Za one ko ji se 
spo ti ču pre ko pra ga = Po ur ce ux qu i trébuc hent sur le se uil; Za ne rot ki nje = Po ur les 
fem mes qui ne sont pas mères.

2730.  PE SME. – 2. iz da nje. – Be o grad : Mla do po ko le nje, 1971. – 63 str. – (Lju bav i po e zi-
ja; I; 3)
Pe sme iza brao i pred go vor „O pe sni ku“ na pi sao Zo ran Ga vri lo vić.

2731.  ПЕ СМЕ. – 4. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1971. – 124 стр. – (Лек ти ра за 
VII раз ред основ не шко ле)
Пе сме иза брао и пред го вор „По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић“ на пи сао Ду  шан 
Ко стић.

2732.  ПЕ СМЕ. – 4. из да ње. – Бе о град : Про све та, 1971. – 107 стр. – (Би бли о те ка „Про-
све та“)
Пред го вор „Ђач ки жар гон и пе сма пти ца“ на пи са ла Де сан ка Мак си мо вић. Из бор 
пе са ма и Бе ле шку са чи нио Сте ван Ра ич ко вић. Са др жај исти као у из да њу из 
1963. го ди не (Би бли о те ка „Про све та“).

2733.  При бли жа ва ње : Бу  гар ске пе сни ки ње у пре во ду Де сан ке Мак си мо вић ; пред го-
вор [написала] Де сан ка Мак си мо вић. – Ниш : Гра ди на, 1971. – 211 [3] стр.
Са др жај: До ра Га бе: Вра ћа ње; При зна ње; Тај на; Суд би на; Пи та ње; Звук; Жал-
ба; Ок то бар; Ћу  та ње; Ти ши на; Те ле па ти ја; Ин тим но; Не ви дљи ве очи; До зив; 
Во ља; Ми мо гред но; Ра сто ја ња. – Је ли са ве та Ба гри ја на: Бре та ња; Req vi em; Пла-
во о ка; По то мак; Веч на; Мо ја пе сма; До зив мо ра; Intéri e ur; Љу бав; За нос; Зов; 
Осве та; Суд би на; Као де те ко је...; Ку ћа у Бо ја ни; Не за ме ни те ни ко; Ша ка сне-
га; – Пла ме но др во; Би сер; Мо но лог. – Бе ле ни ка: (Пен ка Де не ва – Ца не ва): Ту-
ђи нац; (Све јед но осе ћаш ли љу бав пре ма ме ни); Пи сма; Љу бав; Бла го; Де те; 
(Стр мим ста за ма идеш ти, мла до сти), (из по е ме Пут ка зве зда ма); (Ка квим сло-
ви ма исто ри ја тре ба да за пи ше) (из по е ме Пут ка зве зда ма). – Маг да Пет ка но ва: 
Ту ђи град; Рат се свр шио; Де во јач ка пе сма; Пе чал бар ске пе сме; Град; За  љу бље-
ни; Ву  чи ца; Пи смо. – Ма ри ја Гру бе шли е ва: До мо ви на I–II; Ро ман без ла жи; Бу  ра; 
Пр ви зра ци; Ски це. – Ви ри не ја Ви хра: Ка ко је чуд но; Зим ска пе сма; От кри ће. – 
Па у ли на Стан че ва: На бу ле ва ру; Ле жи у пи ја ну нај леп ша му зи ка. – Бла га Ди ми-
тро ва: До зив; Јед на реч; Ра ње ник; Љу бав; Џун гла; Труд на же на; Све тле ћи млаз; 
Ars po e ti ca; Над по ги ну лим мла ди ћем; Ма те рин ство; Ви ет нам; Ки ни но ва пи  лу-
ла; Ко та ри чар; Ви ет нам ски рат; Над но во ро ђен че том; Бу  гар ска крв; За гр љај; 
Свом оцу. – Не ве на Сте фа но ва: На оба  ли; Ки ша над Па ри зом; Ба  лон; Ма те рин-
ство; Сва ко ме од нас. – Људ ми ла Иса е ва. Про бу ђе ње; Сед ми кон ти нент; Пред о-
се ћа ње; Дру га; Жен ски од го вор; Пре лу диј. – Ли а на Да ска ло ва: Пе сма у ли  ла; 
(Ја сам зем на. Као со); Ср це; Мај ка; Пор трет ба бин. – Стан ка Пен че ва: Мо ја 
власт; Је се ња при ча; Ре дов; Же не; Глад (Ели за бе ти Ба гри ја ни и До ри Га бе); Ру ка; 
Ма те рин ство; Бе смрт но жи то; (Ле по је да се све свр ши на вре ме); (Ка ра-Та на-
се, хај ду  чи но цр на); Све тле ћи пе пео. – Љи ља на Сте фа но ва: И тра је ле то; Хо ћу 
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да ти ве ру  јем; За ка сне ла раз ми шља ња; Ре ке; Не од  ла зи, да не; Две по две. – Над ја 
Ко хли ба ре ва: (Сто ји де вој чи ца на пе ску); До мо ви на. – Ва ња Пет ко ва: Слу  чај ност 
не ма; Кри стал; Во ли ме та ко...; Си ри ус; Же ља; На оче вом гро бу; Мо ја зе мља и 
бол; Ле ген да о Ро по та му и ле по ти.

2734.  IZA BRA NE PJE SME. – 6. iz da nje. – Za greb : Škol ska knji ga, 1971. – 102 str. – (Do-
bra knji ga)
При ре дио и пред го вор „Де сан ка Мак си мо вић“ на пи сао Иван За  лар.

2735.  ЂАЧ КО СР ЦЕ. – 6. из да ње. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1971. – 168 стр. – (Лек-
ти ра за II раз ред основ не шко ле; 8)
У по го во ру: Де сан ка Мак си мо вић: При ча о де тињ ству пе сни ка / Мир ко Пе тро-
вић. – По раз го ва рај мо о овим пе сма ма и при ча ма / Зо ри ца Ме де ни ца.

2736.  ОДЕ ЛИ ТЕ КУ ЋЕ // По ли ти ка. – Год. 67, бр. 20561 (31. де цем бар и 1–2. ја ну ар 
1971) с. 7

2737.  НА СЛЕ ЂЕ // Хе ли кон. – Год. 1, бр. 1 (1971) с. 4

2738.  „Пла ви тре ну  так“ (I) : Из бор (Још од до ба кад бе ху Аврам и Ја ков; Пре на прег-
ну  та рад ња дра ме; Крај ју ла; Лет ња ки ша; У све ту где жи ви глу  хи сли кар; Зво на 
у Ри му; Пред пор тре том Љер мон то ва) / Мар га ри та Али гер ; пе сме с ру ског пре-
ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март 
1971) с. 15–20

2739.  *** (Још од до ба кад бе ху Аврам и Ја ков) : „Пла ви тре ну  так“ (I) / Мар га ри та 
Али гер ; с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, 
бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 16

2740.  *** (Пре на прег ну  та рад ња дра ме) : „Пла ви тре ну  так“ (I) / Мар га ри та Али гер ; 
с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, бр. 5 (ја-
ну ар–март 1971) с. 16

2741.  Крај ју ла : „Пла ви тре ну  так“ (I) / Мар га ри та Али гер ; с ру ског пре ве ла Де сан ка 
Мак си мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 16

2742.  Лет ња ки ша : „Пла ви тре ну  так“ (I) / Мар га ри та Али гер ; с ру ског пре ве ла Де-
сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 17

2743.  *** (У све ту где жи ви глу  хи сли кар) : „Пла ви тре ну  так“ (I) / Мар га ри та Али гер ; 
с ру ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, бр. 5 (ја-
ну ар–март 1971) с. 17

2744.  Зво на у Ри му : „Пла ви тре ну так“ (I) / Мар га ри та Али гер ; с ру ског пре ве ла Де сан-
ка Мак си мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 18–19

2745.  Пред пор тре том Љер мон то ва : „Пла ви тре ну  так“ (I) / Мар га ри та Али гер ; с ру-
ског пре ве ла Де сан ка Мак си  мо вић // Мо сто ви (Бе о град). – Год. 2, бр. 5 (ја ну-
ар–март 1971) с. 19–20

2746.  ПР ВИ ДАН ЉУ  БА  ВИ // Ма  ле но ви не. – Год. 16, бр. 760 (15. фе бру ар 1971)

2747.  БА  КА ША  ЉИВ ЧИ НА // Је дин ство. – Год. 27, бр. 19 (8. март 1971) Је дин ство за 
де цу. Год. 11, бр. 10

2748.  ЖИВ КО ЛЕ ЊИВ КО // Је дин ство. – Год. 27, бр. 21 (15. март 1971) Је дин ство за 
де цу. Год. 11, бр. 11

2749.  ЗНА  ЛАЦ // Ма  ле но ви не. – Год. 16, бр. 765 (22. март 1971)
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2750.  ТРЕ НУ ТАК ЋУ ТА  ЊА // Је дин ство. – Год. 27, бр. 23 (22. март 1971) Је дин ство 
за де цу. Год. 11, бр. 12

2751.  РАТ // Је дин ство. – Год. 27, бр. 25 (29. март 1971) Је дин ство за де цу. Год. 11, бр. 13

2752.  ПУ ТО ВА  ЊЕ (Пу  ту  је мо бар у сну но ћас / опет у Мо скву) // Баг да  ла. – Год. 13, 
бр. 144 (март 1971) с. 1

2753.  ДВЕ ФРАН ЦУ СКЕ ПЕ СНИ КИ ЊЕ (Кри сти јан Би ра ко и Жа нин Фукс) // Баг-
да  ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 4–5
Пе сме фран цу ских пе сни ки ња пре ве ле: Див на Ден ко вић Бра тић и Де сан ка 
Мак си мо вић.

2754.  Кра тер / Кри сти јан Би ра ко ; с фран цу ског прев. Див на Ден ко вић Бра тић и Де-
сан ка Мак си мо вић // Баг да  ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 4
Над на слов: Две фран цу ске пе сни ки ње.

2755.  На да су  тра шњи це / Жа нин Фукс ; с фран цу ског прев. Див на Ден ко вић Бра тић 
и Де сан ка Мак си мо вић // Баг да  ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 4–5
Над на слов: Две фран цу ске пе сни ки ње.

2756.  ЧЕ ТИ РИ БУ  ГАР СКЕ ПЕ СНИ КИ ЊЕ (Ели за бе та Ба гр ја на, Бла га Ди ми тро ва, 
До ра Га бе, Стан ка Пен че ва) // Баг да  ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Пе сме бу  гар ских пе сни ки ња пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић.

2757.  Би сер / Ели за бе та Ба гр ја на ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Баг да ла. – 
Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над на слов: Че ти ри бу  гар ске пе сни ки ње.

2758.  Бу гар ска крв 1967. / Бла га Ди ми тро ва ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // 
Баг да  ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над на слов: Че ти ри бу  гар ске пе сни ки ње.

2759.  Не ви дљи ве очи / До ра Га бе ; с бу гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Баг да ла. – 
Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над на слов: Че ти ри бу  гар ске пе сни ки ње.

2760.  Мо ја власт / Стан ка Пен че ва ; с бу  гар ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Баг да-
ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над на слов: Че ти ри бу  гар ске пе сни ки ње.

2761.  У СЛА  ВУ ЛЕ СЕ УКРА ЈИН КЕ // Бра ни че во. – Год. 17, св. 2/3 (март– јун 1971) 
с. 159–160
Књи жев ни осврт по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Ле се Укра јин ке (пра во име 
Ла ри са Пе тров на Ко сач).

2762.  На да / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 17, св. 2/3 
(март–јун 1971) с. 161

2763.  Са фо / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 17, св. 2/3 
(март–јун 1971) с. 161–162

2764.  Од го вор / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 17, 
св. 2/3 (март–јун 1971) с. 162

2765.  Мо тив из Миц ки је ви ћа / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра-
ни че во. – Год. 17, св. 2/3 (март–јун 1971) с. 162–163
„И по но во се би за да јем пи та ње: / Је ли ово љу бав или при ја тељ ство“ / Адам Миц-
ки је вић.
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2766.  Акор ди за хар фу / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – 
Год. 17, св. 2/3 (март–јун 1971) с. 163

2767.  Со нет / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 17, св. 2/3 
(март–јун 1971) с. 164

2768.  Бах чи са рај / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 17, 
св. 2/3 (март–јун 1971) с. 164

2769.  Тре ну  так оча ја / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – 
Год. 17, св. 2/3 (март–јун 1971) с. 165

2770.  На пев / Ле са Укра јин ка ; прев. Де сан ка Мак си мо вић // Бра ни че во. – Год. 17, св. 2/3 
(март–јун 1971) с. 165–166

2771.  ПРА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА : Од  ло мак // По ли ти ка ба зар. – Бр. 162 (10. април 1971) До да-
так, стр. 29–31

2772.  РУ  ГА  ЛИ ЦЕ ЗА ПО МО ДА  РЕ // Ма  ле но ви не. – Год. 16, бр. 769 (19. април 1971)

2773.  СА КУ ЛЕ БО ЛА (На очи ма имам / сад сто ти ну до гле да) // Баг да  ла. – Год. 13, 
бр. 147/148 (јун–јул 1971) с. 5

2774.  ИЗ ЛО ЖБА „МО РАВ СКА СР БИ ЈА, ЉУ ДИ И ДЕ  ЛА“ // Баг да  ла. – Год. 13, 
бр. 147/148 (јун–јул 1971) с. 54
При каз.

2775.  ТРИ ПЕ СМЕ : (Лав на са мр ти; Ли си чи на смрт; Ти ши на спа ва) // Стре мље ња. – 
Год. 12, бр. 4 (јул–ав густ 1971) с. 403–404

2776.  ЛАВ НА СА  МР ТИ (Из ме ђу гво зде них ре ше та ка / бо ле сни лав) // Стре мље ња. – 
Год. 12, бр. 4 (јул–ав густ 1971) с. 403

2777.  ЛИ СИ ЧИ НА СМРТ (Бу  ко ва шу  ма пу  на ја ру  га) // Стре мље ња. – Год. 12, бр. 4 
(јул–ав густ 1971) с. 404

2778.  ТИ ШИ НА СПА  ВА (Ти ши на спа ва као за кла на) // Стре мље ња. – Год. 12, бр. 4 
(јул–ав густ 1971) с. 404

2779.  „Пла ви тре ну  так“ (II) : Из бор (Дом у Ме до ну; Ба  ла да јед не са  хра не; Ба  ла да о 
Ма ге ла но вом мо ре у зу) / Мар га ри та Али гер ; с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо-
вић // Мо сто ви. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тем бар 1971) с. 184–190

2780.  Дом у Ме до ну : „Пла ви тре ну  так“ (II) / Мар га ри та Али гер ; с ру ског прев. Де-
сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тем бар 1971) с. 184–186
По све ће но Ма ри ни Цве та је вој.

2781.  Ба ла да јед не са хра не : „Пла ви тре ну так“ (II) / Мар га ри та Али гер ; с ру ског прев. 
Де сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тем бар 1971) с. 187–188

2782.  Ба  ла  да о Ма  ге ла  но вом мо ре у  зу : „Пла  ви тре ну  так“ (II) / Мар га ри та Али  гер ; 
с ру ског прев. Де сан ка Мак си мо вић // Мо сто ви. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тем бар 
1971) с. 188–190

2783.  ДЕЧ ЈИ ЦР ТЕЖ // Ра дост. – Год. 20, бр. 5 (1971) с. 5

2784.  ЧЕ СТИТ КА ЗА НО ВУ ГО ДИ НУ // Ве се ла све ска. – Год. 19, бр. 9 (1971) с. 2

2785.  Т. К. Ма ка ро ва „Снег од  ла зи у град“ (Бе о град : Под мла дак Цр ве ног кр ста, 1971. – 
78 стр.; 15 цм)
Пре ве ли Де сан ка Мак си мо вић и Сер ги је Сла сти ков. – Пред го вор Де сан ке 
Мак си мо вић: 3–6 стр.
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Књи ге
Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки (1959, 1961, 

1969) – 1791, 1949, 2647 (књ. 6)

Бај ка о До број Ви  ли и Злом Ви  ле ња ку 
(1965) – 2286

Бај ка о Крат ко веч ној (1957) – 1542
Бај ка о ла бу ду (1967) – 2470
Бе ла вра на (1964) – 2215
Бор ци за здра вље (1951) – 0969
Бу ба-Ма ра (1946, 1969) – 0779, 2647 (књ. 7)
Бун то ван раз ред (1960, 1968, 1969) – 1876, 

2555, 2647 (књ. 5)

Ве ру  јем (1969) – 2646
Ве тро ва успа ван ка (1953, 1969) – 1107, 

2647 (књ. 7)
Врат ни це 1968) – 2553
Врт де тињ ства (1927) – 0125

Го во ри ти  хо (1961, 1969) – 1946, 2647 
(књ. 3)

Го зба на ли ва ди (1932, 1969) – 0341, 2647 
(књ. 1)

Де сет мо јих пе са ма (1967) – 2468
Деч ја со ба (1940) – 0710, 0711
Деч ја со ба и оста  ле при че (1942, 1969) – 

0764, 2647 (књ. 6)

Ђач ко ср це (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971) – 2371, 2479, 2557, 2647 (књ. 6), 
2649, 2697, 2735

За го нет ке ла ке за пр ва ке ђа ке (1942) – 0765
За го нет ке од го нет ке (1946) – 0780
За ро бље ник сно ва (1960, 1969) – 1875, 

2647 (књ. 3)
Зе ле ни ви тез (1930, 1969) – 0229, 2647 

(књ. 1)
Злат ни леп тир (1954, 1967, 1969) – 1206, 

2469, 2647 (књ. 7)

Иза бра не пе сме (1950, 1969) – 0927, 2647 
(књ. 3)

Иза бра не пје сме (1958, 1962, 1966, 1969, 
1971) – 1688, 2026, 2376, 2650, 2734

Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра 
(1966) – 2370

Јо ван ка Ор ле ан ка (1929) – 0191

Ка ко они жи ве (1935, 1969) – 0521, 2647 
(књ. 4)

Ко је ве ћи? (1956) – 1423
Крат ко веч на (1957, 1964, 1969) – 1542, 

2217, 2647 (књ. 6)
Кр ва ва бај ка (1956) – кан та та – 1425

Лу ди  ло ср ца (1931, 1969) – 0254, 2647 
(књ. 4)

Ме две до ва же нид ба (1961, 1966, 1969) – 
1948, 2377, 2647 (књ. 6)

Ми рис зе мље (1955, 1958, 1962, 1964, 
1967, 1969) – 1322, 1689, 2027, 2219, 
2477, 2647 (књ. 3)

На ше сна е сти ро ђен дан (1970) – 2695
Не за бо ра ви ти (1969) – 2645
Не ћу овим во зом (1965) – 2289
Но ве пе сме (1936, 1969) – 0584, 2647 (књ. 1)

Осе ма ђи о ни ча ри (1965) – 2285
Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1945, 1969) – 

0769, 2647 (књ. 2)
Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци (1949, 

1969) – 0880, 2647 (књ. 2)
Отаџ би но, ту сам (1951, 1969) – 0968, 

2647 (књ. 2)
Отво ре ни про зор (1954) – 1204

Па туљ ко ва тај на (1963, 1967, 1969) – 2108, 
2480, 2647 (књ. 6)

Па у  ко ва љу ља шка (1943) – 0766
Пе сме (С. Б. Цви ја но вић, 1925; Но лит, 

1969) – 0069, 2647 (књ. 1)
Пе сме („Про све та“ 1963, 1965, 1966, 

1971) – 2107, 2288, 2372, 2732
Пе сме („Рад“, 1964) – 2214

Ре ги стар наслова дела
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Пе сме (МС, СКЗ, 1965, 1969) – 2283, 2648
Пе сме (СКЗ, 1966) – 2368
Пе сме („Мла до по ко ле ње“, 1966, 1968, 

1970, 1971) – 2369, 2556, 2696, 2731
Пе сме („Мла до по ко ле ње“, „Љу бав и по е-

зи ја“, 1967, 1971) – 2466, 2730
Пе сник и за ви чај (1946, 1969) – 0778, 

2647 (књ. 2)
Пи сма из шу  ме (1961, 1963, 1969) – 1947, 

2112, 2647 (књ. 6)
Пра де вој чи ца (1970) – 2694
Про ле ће у За гре бу (1969) – 2647 (књ. 3)
Про лећ ни са ста нак (1954, 1961, 1969) – 

1205, 1952, 2647 (књ. 7)
Пти це на че сми (1963, 1969) – 2109, 2647 

(књ. 7)

Рас пе ва не при че (1938, 1969) – 0641, 2647 
(књ. 6)

Ре ка по моћ ни ца (1950, 1969) – 0928, 2647 
(књ. 7)

Ро сна ру  ко вет (1955, 1969) – 1323, 2647 
(књ. 7)

Са бра на де ла Де сан ке Мак си мо вић (Но-
лит, 1969) – 2647 (књ. 1–7)

Са мо гла сни ци А, Е, И, О, У (1949) – 0881
Ср це лут ке спа ваљ ке и дру  ге при че за де-

цу (1933, 1943) – 0414, 0768
Сти  хо ви (1967) – 2467
Стра шна игра (1954, 1969) – 1203, 2647 

(књ. 4)
Сун че ви по да ни ци (1962, 1969) – 2025, 

2647 (књ. 7)

Тра жим по ми  ло ва ње (1964, 1965, 1966, 
1969) – 2213, 2287, 2367, 2647 (књ. 3)

Уста ни ци (1957) – 1543

Хо ћу да се ра ду  јем (1965, 1967, 1969) – 
2284, 2478, 2647 (књ. 4)

Цар игра ча ка (1968) – 2554

Чо ба нин пче ла (1956, 1969) – 1422, 2647 
(књ. 6)

Чу до у по љу (1961, 1969) – 1951, 2647 (књ. 7)

Ша ре на тор би ца (1943) – 0767
Шум ска љу ља шка (1959, 1964, 1969) – 

1790, 2216, 2647 (књ. 7)

Пре ве де не књи ге

Бај ка за ле бе дот (Ско пје, 1967) – 2474
Ба рам по ми  лу  ва ње (Ско пје, 1966) – 2367
Де ти ста но вят ся вэ ро слы ми (Мо сква, 

1965) – 2292
Де ти ста но вят ся вэ ро слы ми (на ар мян-

ском) (Ере ван, 1967) – 2475
За пах зе мли (Мо сква, 1960) – 1879
За пах зе мли (на гру зин ском) (Тби  ли си, 

1969) – 2651
Зо ло той мо ты  лёк (на мол  дав ском) (Ки-

ши нев, 1969) – 2652
Ми ри сът на зе мя та (Со фия, 1963) – 2113
На встре чу ве сне (Мо сква, 1961) – 1950
Сти  хо тво ре ния (Мо сква, 1971) – 2728
Чу до во по ле то (Ско пје, 1965) – 2291
Baj ka o la bo du (Lju blja na, 1967) – 2471
Cho ix de po èmes (Pa ris, 1971) – 2729
Jie ne be va i kai (Vil ni us, 1967) – 2476
Kaz ka pro Ko rot ko več nu (Ki iv, 1968) – 2559
Kërkoj fa lje (Prishtinë, 1963, 1968) – 2110, 

2560
Kis raj zo lok nagy képkiállitása (No vi Sad, 

1966) – 2373
Kla sa kryen grit se (Prishtinë, 1963) – 2111
Kus türküle ri (Ülkü, 1966) – 2374
Láska a súcit (Bra ti sla va, 1968) – 2561
Ma la sam bi la (Lju blja na, 1960) – 1877
Me se a hattyúról (No vi Sad, 1967) – 2473
Mo ji pri ja te lji (Lju blja na, 1960) – 1878
Na hod v ži val skem vr tu (Lju blja na, 1964) – 

2218
Nech sa páči na vysta vu detského ma li sra 

(Bra ti sla va, 1966) – 2375
No čem s tem vla kom (Lju blja na, 1965) – 2290
Po mlad na pe sen (Lju blja na, 1955) – 1324
Pra vlji ca o eno dnev ni ci (Lju blja na, 1961) – 

1953
Pr ral la e mjel lmes (Prishtinë, 1967) – 2472
Ryma v zoo (Da ru var, 1965) – 2293
Trav ni ški zvon ček (Lju blja na, 1968) – 2558
Tra žim po mi lo va nje (na slo ven skom) (Lju-

blja na, 1966) – 2367
Ve tro va uspa van ka (na slo ven skom) (Lju-

blja na, 1956) – 1424

Де ла об ја вље на у пе ри о ди ци
Аве тик Иса а кјан – 2521
Аг ни ја Бар то – 2093
А и те бе то мо лим – 1796
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Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки – 1753
Алек сан дар Ву  чо. Ти то ви пи о ни ри – 0790
Алек сан дар Ре ше тов – 1744
Амај ли ја – 0480
Ана Ах  ма то ва – 2080
Ана Ми ракл – 1071
Анал фа бе та – 0371
Ан ђео и ђа во – 0503
Ан ђео ми  ло ср ђа – 0547
Ан то ло ги ча ри има ју сво је љу бим це – 2266
Април ска во жња кроз Вој во ди ну – 1838
Април ска пе сма – 1229, 1398, 2331
Ара рат – 2630
Ауто би о гра фи ја. – 2203, 2640
Ауто фраг ме нат – 0128

Бај ка о ди вљој кру  шки – 1485
Бај ка о зве зди – 0956
Бај ка о из во ру – 0497
Бај ка о ко ва чу – 1436, 1895
Бај ка о ла бу ду – 0536
Бај ка о Но вој го ди ни – 0919
Бај ка о па туљ ко вој смр ти – 0550
Бај ка о ср цу – 1227
Бај ка о Сун цу и тет ки – 1386
Бај ка о тре шњи – 0700
Бај ка о уста нич кој пу  шци – 1085, 1166, 

1301, 1499
Ба ка – 1147, 2069, 2142
Ба ка баз на о ча ра – 0276
Ба ка из Со вља ка – 0740
Ба ка на сај му – 0735
Ба ка ша  љив чи на – 2747
Ба ка са ве зник – 2230
Ба ки не зве зда не при че – 0351
Ба ки но го сто ва ње – 0247, 2306
Ба ку – град с де сет цен та ра – 1990
Ба  ла да о ру дар ским ко њи ма – 1182
Бал  ка нац – 0730, 2315
Бал  кан ски ра то ви – 1705, 2677
Ба че ни ка мен – 0394
Бде ње – 0137
Бе гу  ни ца – 0384
Бед ник – 0644
Без успо ме на – 1447
Бе ла вра на – 1391
Бе ла вр би ца – 0309, 0361
Бе ле шка из но ви на – 0753
Бе ле шка о Ива ну Руд ни ко ву – 2503
Бе ле шка о ле њин град ским пе сни ци ма – 

1743
Бе ли ма на стир – 2264

Бе ли цвет – 0307
Бе о град ске ули це – 0954
Бер ба шум ских пло до ва – 0667
Бе се да ро ман ти ча ре ва – 0728
Бил тен – 1924
Биљ ке Ажда је и пче ла Ра но Ра на – 1126
Бла го ве сти – 1658
Бла жен ства – 0586
Бли жи се, бли жи ле то – 0062, 0215, 1151, 

1640, 1757, 2323
Бли зан ци – 1889
Бог – 0166
Бог ми  ло ср ђа – 0492
Бог смр ти – 0278
Бог ста да Во лос – 0485
Бо гу  ми  ло ва мо ли тва – 0226, 0659
Бо гу  мил ска пе сма – 0141
Бо жић – Ба ти ни цр те жи – 0346
Бо жић си ро ма  хов – 0419, 0581
Бо жић на ноћ у шу  ми – 0236
Бој зи ме и ју  га – 0588, 1405
Бој обла ка – 0321
Бо је – 1333
Бо је се бу де – 0148
Бо ле сна де вој чи ца – 0326
Бол  ни ца – шко ла – дом – 0867
Бол  но про бу ђе ње – 0007
„Бор бе на омла ди на“ – 0796
Бор ци за здра вље – 0931
Бран ко Ћо пић. Пје сме пи о нир ке. – 0787
Бран ко Ћо пић. При че пар ти зан ке. – 0788
Бран ко ви на – 0418
Бра то ва мо ли тва – 0645
Бра ћи – 0014
Бр бљи ви це – 1993
Бр да око Ава  ле – 1116, 1409
Бре за – 0451
Бре зи ца – 0996
Брест се су  ши – 0589
Бу бља ауто стра да – 1884
Бу  га ри ма – 0742
Бу  гар ске деч је при че – 0554
Бу  гар ски пе сник Ди ми тар Пан те ле јев – 

2432
Бу ду ћим вој ни ци ма – 0703
Бу ђе ње про ле ћа – 1130
Бум бар Го то ван – 1178, 1399
Бу  шав ко – 2424

Ва јар вас кр са ва мр тву де вој ку – 0637
Вар ша ва – 0841
Ве ве ри це – 1273
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Вез – 0345
„Ве ли ки са вет“ – 2153
Ве ра – 0239
Ве ра Ви те зи ца. Ми сли и ри ме – 2099
Ве ра Ин бер – 2144
Вер ни дру  га ри – 0367
Ве ро ни ка Ту  шно ва – 2084, 2167
Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће) – 

0994, 1082, 1254, 1494, 1678, 1880, 
2522, 2625

Ве ру  јем (Ста  ла сам по след њи пут) – 1144, 
1706

Ве се ла гру два сне га – 0529, 1452
Ве се ла је сен – 0430
Ве се ли по врт њак – 1234
Ве сни ца – 0774
Вест – 1886
Ве тар – 1528
Ве тар да ди  ља – 1890
Ве тар из школ ског вр та – 0286
Ве тар ко ло во ђа – 1251
Ве тар рвач – 1486, 1692
Ве тар уљу  шка ва шу  му – 1092
Ве тро ва успа ван ка – 1176, 1458
Ве че (Спа ва ју ов це) – 0397
Ве че ра од гво зде ног кли на / Алек сан дeр 

Фре дро – 1584
Ве чер ња мо ли тва – 0333, 0362, 0559
Ве чер ња пе сма – 1509
Ве чер ње у шу  ми – 0197
Ве чер њи при звук – 0224
Ве чер њи раз го во ри – 1047
Ве чер њи сан (Ле жа ћу у по сте љи) – 0100
Ве чер њи сно ви: I – 0132
Ве чер њи сно ви: II – 0133
Ве шти пе тао – 1618
Ви  ле и де ца – 0435
Ви но про ле ћа: I – 1260
Ви но про ле ћа: II – 1261
Ви но про ле ћа: III – 1262
Ви но про ле ћа: IV – 1263
Ви но про ле ћа: V – 1264
Ви но про ле ћа: VI – 1265
Ви но про ле ћа: VII – 1266
Ви но про ле ћа: VI II – 1267
Ви но про ле ћа: IX – 1268
Ви но про ле ћа: X – 1269
Ви о ли не Чај ков ског – 1546
Во жња – 0053, 0167, 2403
Вој нич ко гро бље у Со лу  ну – 1258
Во ле ла сам да про на  ла зим та  лен те – 1084
Во лов ска ко ла – 0670, 2536

Воћ ња ци – 0712
Вра бац – 0886
Вра на – 2661
Врап ци но ви на ри – 0680, 1330, 1851, 1959
Вра та за па да – 0329
Вра ћа ње ми ру – 0528
Вр би ца у ра ју – 0484
Вред ни ђа ци – 0422
Вре ме (Све крај нас) – 0052
Врт до бре ви  ле – 0495

Га вра ни – 0311
Га вра но ва же нид ба – 1776
Где је Ани ца? – 0263
Ге о ло ги ја по ста је са став ни део жи во та – 

0861
Глас мо на  хи ње – 0512
Глас се ки ре у пу  ми – 1308
Глас у но ћи – 0223
Гла сник – 2596
Гла со ви но ћи – 0353
Го вор же ле за – 1412
Го вор учи те љи чин пр вог да на шко ле – 0864
Го во ри ти  хо – 2683
Го ди на но ва – бо ља сло ва – 0974
Го зба на ли ва ди – 0288
Го луб пи смо но ша – 0423
Го лу бо ви – 0312
Го лу бо ви пи смо но ше – 0707, 1093, 1777
Го ро се ча – 1431
Гор ски по ток (Ју  ри пла  хи ко њиц) – 0320
Гор ски по ток (У ра но ју  тро) – 1307
Го спо да шти гли ци – 0258
Го спо дин у ру  ка ви ца ма – 0556
Го сти – 1209
Го сто љу бље – 0108
Град – 0617
Град ма ште и пе сни ка – 1986
Гра до ви под зе мљом – 0493
Град ски љу бав ни ци – 0715
Гра ђе ње гне зда – 1365
Гра ну ло је про ле ће – 0479
Гран чи ца с Тол сто је ва гро ба – 1985
Гр ли ца – 0101
Гр ли чи на ту жба  ли ца – 1498
Гром – 0501
Гу бар – 0705
Гу  ји ња ци – 2248

Да по ста нем опет де те – 2624
Два ве тра – 1392
Два гру зи јан ска пе сни 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 се вер ца – 1216
Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку – 0687, 

1691
Два на ест за го нет ки – 0577
Две мо ли тве: за ме не – 0105
Две мо ли тве: за ње га – 0104
Две пе сме. Ана Ах  ма то ва – 2074
Две пе сме: Из збир ке „Де мо ни и чу да“. 

Фран со аз Д’Обон – 1064
Две пе сме: Из збир ке „Ин ди јан ске пе-

сме“. Клер Гол – 1067
Две пе сме. Мар га ри та Али гер – 2077
Две фран цу ске пе сни ки ње – 2753
Две хи  ља де бе лут ко вих го ди на – 0445
Две ри љу ба ви – 2538
Дви је пје сме. Ве ро ни ка Ту  шно ва – 2168
Дви је пје сме. Мар га ри та Али гер – 2164
Де вет пе са ма. Ели за бе та Ба гр ја на – 2381
Де вет си но ва – 0507
Де во јач ка мол ба – 0058
Де во јач ка пе сма у там ни ци („Отаџ би но, 

ту сам“) – 0976
Де вој ка за по ги ну лим мла ди ћем – 0702
Де вој ка се ра ду  је про ле ћу – 0697, 2316
Де вој ка се уби ја – 0646
Де вој ка слу  ти смрт – 0651
Де вој ка у пр во мај ској по вор ци – 1370
Де вој ке вој ни ци – 0812, 0951, 1171, 1257, 

1493, 1847, 1881
Де вој ко – 0200
Де вој чи ца у лут ки ној ха  љи ни – 0365
Де вој чи це – 1669
Де да Мраз – 0593
Де ди на при ча – 0567, 2656
Де ду се при чи ња ва уну  ков глас – 0898
Де жур на апо те ка – 1153
Де сан ка Мак си мо вић: За ва шу све ску из 

књи жев но сти – 2189
Де те на те ра си – 0995
Де те у тор би – 0374
Де тињ ство (Де тињ ство мо је пу  но си) – 

1074
Де тињ ство (Де ча че, ти са да гра диш) – 

0930
Де тињ ство и за ви чај – шко ла за пе сни ке – 

2272
Де тлић Ђе тић, Пе тлић Свр длић – 2052

Де ца – 1475
Де ца (Дво је де це крај ме не ра сте) – 1616
Де ца гра де зве ри њак – 1272
Де ца код пти ца – 0624
Де ца се ра ду  ју и у ра ту – 2657
Де ца су и про би ра чи – 1845
Де ца у ожа  ло шће ном гра ду – 2012
Де ца хо ће зве ри њак – 0656, 2421
Де цем бар – 0315
Де цем бар ска при ча – 1515, 2688
Де ци це лог све та – 0188
Де чак у Си ће вач кој кли су  ри – 0906
Де чи ји ви но град – 0400
Деч ја ви ти ца у Освјен ци му – 0843
Деч ја не де ља – 0910, 0950, 1180
Деч ја ра до зна  лост – 1050
Деч ја шко ла – 0237
Деч ји врт – 0903, 0934
Деч ји цр теж – 2783
Ди вов ска ци пе ла – 0377
Дим – 1256
Ди ми тар Пан те ле јев – 2441
Ди рек то ро ве гу ске – 0145
Дје дов мо но лог – 0911
До бри дух дим – 0683
До бри дух чу  вар – 0487
До бро до шла – 1115
До бро ју  тро – 1925
До бро до шли ца – 0809
До га ђај у зо о ло шком вр ту – 0461, 1578
До га ђај учи о ни ци – 0265
До жи вља ји мра ва не ста шка – 0442
До зла бо га – 1731
До ли на под ки шом – 0343
До ра Пил  ко вић. „Укле ти сан“ – 0282
До ру  чак у пла ни ни – 0663, 1294
До си те је ва шет ња – 0895, 1360
До чек пла ни на ра – 0662
Др во иза огра де – 0139, 0244
Др жав на та ја – 0457
Дру га ба ка – 2004
Дру га ма ма – 2484
Дру га ри ца – 0806, 1027
Дру га ри це – 1537
Дру го ви – 0869
Дру гу умет ни ку – 0682
Ду  ша – 0429
Ду  ши чи не ма ра ми це – 0513, 2005

Ђак у пла ни ни – 2116
Ђа ци – 0202
„Ђач ки жа гор и пе сма пти ца“ – 2188
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Ђач ки те ле фон – 1302
Ђач ко ср це (Има  ла сам ко ле гу) – 1663
Ђер дан од ко ла ча – 0262
Ђе ти ћи – Де тли ћи – 0731
Ђор ђе Ра ди шић. Да ни из та ме и сви је тла – 

0972

Еле ги ја – 0676
Ели за бе та (=Ели за ве та = Је ли са ве та) Ба-

гр ја на – 2357
Еспе ран то – 1956

Жа нет Де ле тан-Тар диф – 1070
Жао ми је чо ве ка – 0718, 1193, 2379
Жап ци сви ра чи – 1131
Жап ци хар мо ни ка ши – 0561
Же га – 1835
Же ле зно сун це – 1437
Же на – 0681, 1843
Же на на ва зду  хо плов ној из ло жби – 0660
Же не књи жев ни це – 1233
Же нин сан – 1009
Жер ве: ча кав ски сти  хо ви – 0545
Жи ве играч ке – 2050
Жи вео Пр ви мај – 1141
Жив ко Ле њив ко – 2748
Жи вот – 0127
Жи вот у тра ви: I – 0293
Жи вот у тра ви: II – 0294
Жму  ре – 1194, 1396
Жу  ти па туљ ци – 0360
Жу ћа тра га за си ном – 0605
Жу ћин сан – 0606
Жу ћин су срет са хро мим Зе ком – 0615

За ал  ко хо ле – 2321
За бит ке ма  лим сло ви ма за пи са не – 2653
За бран ко вин ске се ља ке – 2227
За вр ли не у ма не про мет ну  те – 2414
За за вид ни ке – 2416
За исме ва че – 2135
За је ре ти ке – 2157
За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа – 2225
За ло ви шта – 2158
За љу де ко ји ја сно ви де – 2226
За Ма ри је Маг да  ле не – 2132
За на ив не – 2159
За окле ве та не зве ри – 2156
За оне ко ји не уми ру на вре ме – 2136
За охо ле – 2160
За пе сни ки њу зе мљу ста рин ску – 2162
За сврг ну  та вла сте ли на – 2134
За се бра – 2133

За слу  гу Јер не ја – 2507
За цр ва ко ји се у ср цу ро ди – 2161
За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве – 2415
За ба че ни нов чи ћи – 2565
За бо рав – 0099, 0305
За бо ра вље ни – 1922
За бо ра вље ни пси – 0369
За ви чај но ве че – 0260
*** (За во ле бе ла ми ри сна ру жа) – 0004
За го нет на тор ба – 1620
За кле тва уста ни ка на Бран ко вин ском 

вису – 1218
За  ла зак – 1535
За  ла зак сун ца – 1373
За  ла зак у пла ни ни – 1278
За  лу де ли га док то ри – 0491
За  љу бље ни ку  кац – 1331
За пис о де ци – 1819
За пис о же ђи за жи во том – 1817
За пис о јед ном ју би  ле ју – 2206
За пис о људ ском ср цу – 1814
За пис о отров ној ми сли – 1818
За пис о ра то ви ма – 1815
За пис у Ста ром гра ду у Вар ша ви – 0847
За пис о стра  ху – 1816
За ро бље ник сно ва у Зе нич кој же ле за ри – 

1435
За са ња но де тињ ство – 2588
За то че ње – 0142
За што? – 0011
За што Јо во ти не спиш? – 1351
За што ку  ку  руз зри? – 0631
За што пут ни ци пе ва ју? – 0542
Због ме не – 0171
Збо гом – 0235
Збу  ње ни се љак – 1195
Зе бе пла шљи ви це – 0448, 1921
Зе ва  ли ца – 1406, 1433
Зе лен ко ва вер ност – 0410
Зе ле но, цр ве но, жу  то, пла во – 1614
Зе љов ме ђу ву  ци ма – 0603
Зе љов, но во ште не – 0600
Зе љов спа са ва Ца ри ћа – 0601
Зе мља где се ро дио онај што ме не љу би – 

0271
Зе мља је сву  где иста – 2722
Зе мља–пе сма ри ца – 0901
Зец се сан ка – 0232
Зе че ви – 2544
Зе че ви на из ле ту – 0340
Зеч је ухо – 1328
Зи дао дим ку лу – 1255
Зи да ри – 0816



255

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971.   ________

Зи ма – 0929, 1434, 2011
Зи ма на Ша ри – 2127
Зим ска при ча – 0721
Зим ски ви  хор – 1837
Зим ски пре део – 0354
Зла ноћ – 0082
Зла та на по слу – 1589
Злат но, би сер но и сре бр но ја је – 0434
Зми ја – 0070
Змиј ске очи – 0118
Зми ју љак – 2302
Знак кр ста – 0334, 0560
Зна  лац – 2749
Знам по мно го че му – 2595
Зо ран и ки шо бран – 0515
Зре ње – 1036
Зри ка вац – 0453

И др ве ће при ма пла ту – 1855
И по сле је све би  ло ла ко – 2511
Иван Руд ни ков – 2494, 2516
Иван Фран ко – 1642
Ива на: од  ло мак из ро ма на – 0851
Ивин стра шни сан – 0553
Игран ка – 1415, 2504
Играч ке се ве се ле – 0443
Иде је сен – 0463
Из гру зин ске и азер беј џан ске са вре ме не 

по е зи је – 1970
Из пе са ма у про зи (I): – 0287
Из пе са ма у про зи (II): – 0319
Из Пољ ске – 0842
Из пољ ске ли ри ке – 1561
Из ру ске по е зи је – 2118
Из са вре ме не по е зи је аме рич ких Цр на ца – 

1170
Из смр ти за сло бо ду – 1408
Иза бра не при че. Бран ко Ћо пић – 1941, 

2015, 2207
Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра – 2483
Из гна ње из Ра ја – 1702
Из го во ри бр зо – 1280
Из гу бље ни гроб – 1649
Из ја ва же на сло бод них про фе си ја и јав-

них рад ни ца – 0576
Из лет у исто ри ју – 2397
Из ло жба де це сли ка ра – 2172, 2324
Из ло жба „Мо рав ска Ср би ја, љу ди и де ла“ – 

2774
Из ми ре ње – 0222
Из не на ђе ње – 1866, 2713
Из о би  ље мла де по е зи је – 2048
Ил’ ме ни се мо жда чи ни? – 0016

„Има ли из бо ра за сва вре ме на?“ – 2720
Има раз не де це на све ту – 0389
Ин тер вју (пе сма) – 2269
Ира кли је Аба шид зе – 1981
Ир ва си – 2687
Искре на же ља – 0042
Ис по вест, кле тва и мо ли тва – 0115
Ис по вест „Олим пи је“ – 1044
Исти на – 0270
Исто то, са мо ма  ло друк чи је – 0832

Ја сам жи вот во лео као ла ста – 1346
Ја гањ ци – 0810
Ја ре и ву  ци – 0648
Ја ро слав ски про зор ски окви ри – 2539
Ја стреб свет ски пут ник – 0450
Је дан дан у Ја сној По ља ни – 1710
Је дан дан у Фи рен ци – 2526
Јед на про блем и јед на књи га – 2250
Јед на смрт – 0001
Јед но уве ре ње – 0040
Је зе ро – 0210
Је зик пти ца – 1770
Је ла под сне гом – 1417, 2201
Је ле на Ри ви на – 2125
Је ре ван – 2629
Је сен (Је сен је из над бре га) – 0044
Је сен (Про ше та  ла је сен) – 0189, 0772, 

1080, 2089
Је сен (Ру  ке, ру  ке мо је осун ча не) – 1187
Је сен у мом за ви ча ју – 1645
Је сен у Сло бод ној Пољ ској – 0845
Је сен у шу  ми – 1054
Је се ње ју  тро – 0201
Јо ван ка од Ар ка (Ре че јој) – 0158
Јо ван ка од Ар ка (По но во тад ја ви се) – 0159
Јо ван ка Ор ле ан ка – 0203
Јо ван ка Хр ва ћа нин „От ки ну  то ли шће“ – 

0690
Јо сиф Но не шви  ли – 1982, 2664
Још јед но по след ње са зна ње – 1813
Ју би  леј Со вјет ске Укра ји не – 0850
Ју  го сло вен ска ар ми ја – 0924
Ју  го сло вен ска се љан ка го во ри на ме ђу  на-

род ном збо ру же на – 0849
Ју  тар ња пе сма – 1654
Ју  тар ња пе сма пче ла – 1482
Ју  тар ње обла че ње пти ца – 1089, 1363, 

1720
Ју  тар њи псалм – 0138
Ју  тро – 0308, 1185
Ју  тро на Квар не ру – 1802
Ју  тро на се лу – 0050
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Кад мач ка оде ми ши ко ло во де – 1285, 2073
Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це? – 

1332
Ка ја ње (Из жи во та сам са ма иза гна  ла) – 

0539
Ка ја ње (Но ћу кад за спе) – 0134
Ка ја ње (Пра во је пра во што сад пла чем) – 

1601
Ка ко је на ста ла пе сма „Кр ва ва бај ка“ – 2198
Ка ко је по лу део обу ћар – 0114
Ка ко је пре че тр де сет го ди на на ста  ла 

„По ли ти ка за де цу“ – 2701
Ка ко ла ста про во ди зи му – 0359
Ка ко они жи ве – 0426
Ка ко сам об ја ви ла сво ју пр ву књи гу – 2085
Ка ко сам пе ва  ла о ра ту – 1885
Ка ко се по пра вља ју двој ке – 0375
Ка ко су дру  го ва  ле свра ка и пат ка – 0350
Ка ко су пре во ђе не пе сме у XIX књи зи 

Мак си ма Гор ког – 0914
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу – 0432, 1923
Ка ко су се не кад гра ди  ле ку ће – 2437
Ка ко хра стић ра сте – 0997
Ка ме на пе ћи на – 1460, 1783
Ка ме но ср це – 0112
Ка пе ла Жа на Кок тоа – 2010
Кар не вал у Ва  ље ву – 2053
Ка сни мраз – 0575
Ки ја ви ца у зо о ло шком вр ту – 0632, 1225
Ки ша – 2088, 2336, 2622, 2655
Ки ша игра ко ло – 2041
Ки ша на ли ва ди – 1168
Клер Гол – 1073
Књи га са сли ка ма – 1046
Књи жев ни ци о со вјет ској ар ми ји – 0852
Књи жев но ве че Ан дре ја Во зне сен ског – 

1957
Ко је ве ћи? – 1270
Ко хо ће да до жи ви чу до – 1852
Код де це из кол  хо за – 1680
Ко ки по кра  ли ја ја – 0272
Ко ли ко ли ца имаш ти? – 0304
Ко ло – 1296
Ко ме да се ту жим – 1848
Ко њи у руд ни ку – 1338
Ко са чи ца – 0971
Крај во де – 0760
Крај дру  ма – 0003
Крај по но ра – 0109
Краљ кла со ва – 0268
Крат ко веч ни но шко ло ва ње – 1714
Кр ва ва бај ка – 0783, 1006, 1078, 1181, 

1375, 1490, 1647, 1822, 2445

Кри  ла та зе мља – 0784
Кри  ла та пе сма – 2537
Кри  ла ти опан ци – 1162, 1281
Кри  ла ти руп ци – 2411
Кр клец и дје ца – 2236
Кроз исти про зор – 0290
Кр сти тељ – 1699
Кр ти це – 0982
Кћи ви  ли ног ко њи ца – 1349
Куд одем да одем – 1958
Ку  ку  ру зне ко ки це – 0510
Ку ла од књи га – 1748
Ку  мић – 0317
Ку  мо ва сла ма у дим ња ку – 1432
Ку  па ње обла ка – 1357
Ку  пи не – 1300, 1389
Ку ћа у зо ри – 0421
Ку ћи це се стре – 1671
Ку  ца Вау у за ба ви шту – 0398
Ку  ца у бол  ни ци – 1158
Ку  цов – 1619

Лав на са мр ти – 2776
Лед тво је ср це на гло об у зи ма – 1443
Ле ка ре ва при ча („Бор ци за здра вље“) – 0944
Ле ко ви те тра ве – 1197
Ле ко ви ти гру  мен ле да – 0540, 1337
Леп дан – 1298
Ле по је би ти де те – 0623
Ле по та је ра дост и уте ха – 2712
Леп ти ро ва успа ван ка – 1617
Лет ња бај ка – 0628
Лет ња ки ша – 0067
Лет ња ноћ – 0477
Ли ва да у пла ни ни – 1288
Ли вад ско звон це – 1609, 1765
Ли ја (ли си ца) вас пи та ва Зе љо ва – 0604, 

2243
Ли ја га та ра – 0378
Ли ји на јел  ка – 1430
Лик на про зо ру – 1624
Лим и Дрим – 1716, 2006
Лир ска оаза – 0060
Ли си чи на смрт – 2777
Ли ти ја – 0107
Ли шће (Са ли шћем за ви ча ја) – 0318
Лов – 0043
Ло ли них се дам при ча – 0431
Ло пов и ме сец – 1508
Лоп та ње – 1403
Лу ди  ло ср ца – 0087
Луј Ара гон и Ел за Три о ле у Мо скви – 0813
Лу  так, па јац и ма чак – 0355
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Лут ка са се ла – 0174
Лут ке по мо дар ке – 0279
Лут ке ра чу  на ју – 1045, 2534
Лут ке ста ре – 0248
Лут ки на се лид ба – 0401

Љу ба, врап ци и Ме сец – 0347
Љу бав (Дав ног про ле ћа) – 0205
Љу бав (Мо јој ми сли на те бе) – 0153
Љу бав (Стре пим кад уз бе рем цвет) – 

0325, 0526
Љу бав по сто ји – 0472
Љу бав на ко зе ри ја – 2698
Љу бав на пре пир ка – 1429
Љу бав ни ци у пу  чи ни но ћи – 1345
Љу бав но бу  ни  ло – 0147
Љу ске – 1018
Љу  тић – 1497

Ма гла – 0193
Мај – 1899, 2313, 2409
Мај ка сво јој кће ри: 27. мар та 1941. – 1355
Мај ка ма – 0785, 1353, 1504, 2098
Мај мун Жан – 2040
Мај чи на ту жба  ли ца – 0635, 1793
Ма  ла да ди  ља – 0751
Ма  ла до ма ћи ца – 0655
Ма  ла ле њи ви ца – 0284
Ма  ли вој ни ци – 0870, 0960, 1684, 1786, 

1825, 1883, 2270, 2454
„Ма  ли Гун ду лић и па сти ри ца Ду брав ка“ – 

1029
Ма  ли зо о ло шки врт – 0285
Ма  ли ја  хач – 1926
Ма  ли ло пов у шко ли – 0356, 1450
Ма  ли не ве шти ба ук – 0537
Ма  ли сто лар – 0654, 1900
Ма  ли тор бар – 0383
Ма  ли умет ник – 0031
Ма ме ју  на ци – 0988
Ма ме удар ни це – 0894
Ма на стир злат них ку бе та – 2263
Ма на стир у ува  ли – 2265
Мар га ри та Али гер – 2081, 2163
Ма ро Је ги шев на Мар кар јан – 2064
Ма ца бо лу  је – 0249
Ма ца и ки ша – 0253
Ма ца и па ук – 1775
Ма ца пре ља – 0456, 1502
Ма ца са звон це том – 0500, 1935
Ма цан бра цан – 0566
Ма че у џе пу – 2042, 2252
Ма чи је по се ло – 0251

Мач ко ви – му дра ци – 0316
Мег дан – 2627
Ме двед бе жи од ци га ни на – 0520
Ме двед Гор штак – 1547, 1824
Ме двед Жућ ко у цир ку су – 0277
Ме двед и пче ле – 0425, 2665
Ме две до ва же нид ба – 0565, 2443
Ме лан  хо ли ја – 0274
Ме сец – 0161
Ме сец у шу  ми – 1384
Ме се чев ро ђен дан – 1121
Ме се че ва ша  ла – 0555
Ме се че ва шет ња – 0538
Ме се чи на – 0444
Ме се чи на над воћ ња ци ма – 1334
Ме те о ро ло шка ста ни ца – 1199
Ме ше ње хле ба – 0862, 0992
„Ми смо Ста  љи но ви вој ни ци“ – 0797
Ми хо ће мо мир – 0963
Ми  ла Вла шић Гво здић. Учи ни  ло ми се да 

су зви је зде – 2708
Ми  ли ца Јан ко вић „Зец и миш“ – 0508
Ми  ло срд на зи ма – 0719
Ми  ло срд на ма ца – 0404
Ми ољ ски ва шар – 1704
Ми ра Алеч ко вић. Зве зда не ба  ла де – 1097
Ми ра Алеч ко вић. Сре бр ни воз – 2208
Мир ко не мир ко – 0257
Мир но мо је ср це спа ва – 0379
Миц ки је ви ћев ра зо ре ни спо ме ник – 0846
Миш па ту љак – 1368
Ми ша за све има да ра – 0261
Ми шко – 0227
Мла ди ће ва ту жба  ли ца – 0621
Мла дост је про шла – 0454
Мле ка ри ца – 1606
Млеч ни пут – 0165
Мо ба – 0990, 1159, 1644
Мој та та – 2533
Мо ја ба ба – 1511
Ма ја зе мља про па сти не ће – 1380
Мо ја ку  ца – 1638, 2185
Мо ја ма ца – 1639
Мо ја пе сма – 0034
Мо ја по се та ва ра ждин ским пи о ни ри ма – 

2152
Мо је лут ке – 0164
Мо ји да ни – 0059
Мо ји зе мља ци – 0524, 0618
Мо јој се стри – 0055
Мол ба мла до сти – 0064
Мо ли тва за љу бав – 0217
Мо ли тва крај мо ра – 0096
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Мо ли тва оче вом ср цу – 0511
Мо ли тва цве ћа – 0399
Мо но лог раз о ча ра ног – 0757
Мо ре – 0245
Мост кра  љи це ки ше – 0543
Мо ти ви из Ње го ша – 1012
Мо цар тов ре кви јем – 1514
Мрав, бо го мољ ка и ја – 1472, 1693
Мрав пут ник – 1128
Мраз – 2100, 2455, 2668
Мра зић – 1127
Мрак (Мрак се је ро дио) – 0157
Мрак (Ноћ. Већ очи мо је) – 2190
Мрак на про зо ру – 0330
Мрак у шко ли – 0634, 1929
Мр тва зве зда – 0170
Мр тва ти ца – 0175
Му дра је се ни – 2711

На бу  ри – 1253, 2417
На во ди – 0089
На вра ти ма шу  ме – 0295
На вр шид би – 0630
На дан при мир ја – 0255
На ки ши – 0376
На Ко сма ју – 1709
На ли ва ди – 0936
На лут ки ном ро ђен да ну – 0390
На мор ској оба  ли – 0176, 1803
На од мо ри шту (Про вла чи мо се) – 0072
На од мо ри шту (Од ма ра се сун це) – 0073
На од мо ри шту (Би  ли смо мла ди) – 0074
На од мо ри шту (У да  љи ни ви ди се мо ре) – 

0075
На од мо ри шту (Сва ка тво ја реч) – 0076
На од мо ри шту (Го во ри ти  хо) – 0077
На од мо ри шту (Ишли смо за не то) – 0078
На од мо ри шту (Све ми слим) – 0079
На пла ни ни – 1020
На Стра жи  ло во идем – 1413, 2615
На стре ли шту („Отаџ би но, ту сам“) – 0999
На та ва ну – 0388
На тр гу у шу  ми – 0496
На тр ци – 0402
На ше сна е сти ро ђен дан – 0713
На би Ба ба јев – 1983
Над књи гом бај ки – 0826, 0915, 1136, 1427, 

1934, 2086
Над пра  хом – 0184
Над реч ним ко ри том – 0233
Над све ском умр лог ђа ка – 0673, 2620
Над ме та ње пи ја ни ца – 2341
На кна де – 2562

На мер ник – 1152
На пу  ште на де вој ка – 0473, 0754
На пу  ште ни пут – 0327
На ра во у  че ни је – 0433
На род на успа ван ка – 0729
Нас сло бо да бла го си  ља – 0825
На сле ђе – 2737
На ста вак – 0168
На став ник на ра ду и од мо ру – 0885
На у  чи ћу те да во лиш – 1111
Наш пас Цу ле – 0273
Наш учи тељ – 2702
На ша деч ја књи жев ност – 0786
На ша пе сма – 0018
На ша тај на – 0084
Не бој се – 1306, 1708
Не ве руј му – 1659
Не бе са – 1134
Не бо – 0328
Не бо је не ми  ло сти во – 0209
Не бо у за ви ча ју – 0504
Не вер ни дру  гар Ги  ле – 0314
Не ви дљи ви не при ја тељ – 1026
Не ви дљи ви трун – 0238
Не де ља у шу  ми – 0627, 2065
Не за пи са на – 2583
Не ко ко ће тек би ти ја – 2589
Не ко се се ћа де тињ ства – 0652, 1191, 2566
Не мир (бо јим се ча са смр ти) – 1627
Не ми ран дан – 1834
„Не ми ри мла до сти“ Ве ре Обре но вић – 0155
Нем ци ма – 0794
Нео би чан ча сов ник – 1108
Нео бич ни бу дил  ник – 1998
Нео бич ни сви рач – 0695
Не пи сме ним зе мља ци ма – 2631
Не по зна та пти ца – 1371
Не по зна ти пе сни ци – 2039
Не по слу  шно па че – 0440
Не по треб ни по љуп ци – 0021
Не по ште ни так  ми чар – 0720
Неп ча ни ци – 1830
Не са ни ца – 1626
Не спо кој ство – 0381
Не ста шни зец Бе ло реп – 0380
Не ста шни мај – 1235, 1991
Не у  мор ни Ну  шић – 0650
Не у стра ши ви цвет – 1359, 2247
*** (Ни ту  га не ба) – 0030
Ни ко не зна – 1119
Ни ко лаз Ба ра та шви  ли – 2663
Ни смо ми кри ви – 0024
Ни че га на шег не ма ју ре чи ове же не – 1108
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Ни шта без жр та ва – 0678, 2423
Но ва го ди на – 0920
Но ва го ди на у зве ри ња ку – 0750
Но ва пи о нир ска ма ра ма – 1160
Но ви жи вот у Бран ко ви ни – 0860
Но ви мост у Мој стра ни – 2322
Но во го ди шња бај ка – 1207, 1799
Но во го ди шња че стит ка – 1954
Ноћ у за ви ча ју – 0918, 1828

О по ре клу – 2412
О пра шта њу – 2228
О сво јим но вим књи га ма – 1465
О се би – 2154, 2616
О хи је рар хи ји – 2413
Обич на ноћ – 1462
Облак умет ник – 1339
Обла ци – 0063
Обла ци ро ђе ни у дим ња ку – 1439
Об но ва јед ног књи жев ног ро да – 2320
Обо ре но гне здо – 0179
Од Ка то ви це до Бал ти ка – 0834
Од ку ће до шко ле – 0900
*** (Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом 

ду  ге) – 0300, 0558
Ода бра  ла сам за вас – 1188
Ода зва  ле су се са мо пти це – 1622
Од го вор – 0065
Од го вор ју  го сло вен ских књи жев ни ка 

совјет ским књи жев ни ци ма Ф. Глат ко ву, 
Н. Ти  хо но ву 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 вље ње – 0086, 0131
Ок то бар – 1836
Олу  ја – 0571
Омла ди ни ис под три да на за бра ње но – 1715
Омла дин ска по вор ка – 1811
Опа сна игра – 1747
Опо ме на (Де ча че, мо жда си био) – 1598
Опо ме на (Чуј, ре ћи ћу ти сво ју тај ну) – 

0066, 2196, 2524
Оправ да ње – 0086
Опро штај на зо ра – 0097
Опро штај но ју  тро – 0723
Оп ту жба мај ки – 0793
Опу сте ла ко шни ца – 0220
Опу сте ли оклоп – 0130, 2682
Оп шти мир – 0407
Ора шчи ћи–пал чи ћи – 0519

Оре ол – 0573
Осам пе са ма. Лој зе Кра кар – 1856
Осва ја чи – 0792
Осе ћа ње при ро де и је зик у ро ма ну „Кроз 

ни чи ју зе мљу“ од Ве ре Де ли ба шић – 
0993

Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић – 0773, 0822, 
0828, 1129

Осу ђе ни ков по след њи час – 0762
Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци 

(одломак) – 0899, 1035, 1139, 1232, 
1361, 1483, 1610, 1898, 2312

Отаџ би но, ту сам (од  ло мак) – 1005, 1030, 
1464

Отво ре ни про зор (од  ло мак) – 1479
Оти ћи ћу у па сти ре – 0516
Охо лост – 0332
Оце ви у шу  ми – 0413

Па ипак (Дру го га сам во ле ла) – 0039
Па вле по чи ње бор бу – 0905
Пад са сте не – 0666, 1259
Па као – 1440
Па так спла вар – 1682
Пат ки но пу  то ва ње – 0252
Па ту љак Ку  ку  ру зо вић – 0502
Па туљ ко ва тај на – 0387, 1882
Па туљ ци вас пи та чи – 0688
Па ук – 0049
Па ук кр сташ – 0679
Па у  ко во де ло – 1289, 2045, 2192, 2229, 

2241, 2405
Па  ху љи це – 2460
Пе вач ко дру  штво – 0396
Пе сма (Не чу ди се) – 0585
Пе сма Бе о гра ду – 2681
Пе сма го лу ба – 0187
Пе сма крај из во ра – 0727, 2223, 2258
Пе сма кроз го ру – 0726
Пе сма о жи во ту – 0146
Пе сма о на пу  ште ном де те ту – 0744
Пе сма о по ги ну лој де вој ци – 1025, 1192, 

1713
Пе сма пи  ло та – 1038
Пе сма по сле не де ље – 0213
Пе сма су жња – 0207
Пе сма у но ћи – 0266
Пе сме (И Да ви ду Штрп цу) – 0026
Пе сме и при че пољ ских пи са ца – 1524
Пе сме Ни ко ле Шо па – 0691
Пе сме о пти ца ма – 1086
Пе сме о роп ству и осло бо ђе њу – 0781
Пе сме ру ских пе сни ка – 1591
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Пе сме у сла ву Ју жња ка – 1653
Пе сник и про ле ће – 0853, 1011, 1142
Пе сни ков кип у пар ку – 0823
Пе сни ко ва ту  га – 0455
Пе сни ко во ис ку ство – 0406
Пе сни ци су  гра ђа ни ма – 0748
Пе снич ко ве че – 2030
Пет дру  га ра – 1473
Пе та ма ма – 1999
Пе то ро бра ће пе тли ћа – 0564, 0998
Пе чур ке – 1228, 1336
Пе ша ци – 2031
Пи сма из шу  ме: I – 0150
Пи сма из шу  ме: II – 0151
Пи сма из шу  ме: III – 0152
Пи сма у чо ко ла ди – 0363
Пи смо – 0733
Пи смо из деч је бол  ни це – 0922
Пи смо из там ни це – 1466
Пи смо из Че шке – 1008
Пи смо оцу – 0548
Пи смо пр ва ку – 1048
Пи смо са Ба њи це (Отаџ би но, ту сам) – 0962
Пи смо но шин сан – 0626, 1177
Пи сто ја – 2525
Пи та  ли це – 0831
Пи та ње (Да ли сам ту жан) – 1463
Пи та ње (У јед но то пло ве че) – 0002
Пје сме. Бран ко Ћо пић – 2014, 2276, 2462
Пје сме из на род но о сло бо ди  лач ке бор бе и 

дру  ге. Бран ко Ћо пић – 2725
„Пла ви тре ну так“: I – Мар га ри та Али гер – 

2738
„Пла ви тре ну так“: II – Мар га ри та Али гер – 

2779
Пла ни на ри – 0989, 1143
Пла шљи ви ђа ци пр ва ци – 2342
Пла шљи во жап че – 1729
Пљу сак – 1299, 1841, 2044, 2406
По ра стан ку (Не кад сам би  ла) – 0025
По ра стан ку (О, кад би знао) – 0038
По ра стан ку (Ре ци ми сад) – 0013
По ра стан ку (Чи там тво је пе сме) – 0037
По ра стан ку – 1404
По вра так – 0126, 0668
По вра так ма  лих пла ни на ра – 1091
По вра так с ле то ва ња – 1388, 2251
По вра так у за ви чај – 1223, 1428
Под гне зди ма – 1090
Под не бом од жи це – 0106
По де ра не сан да  ле – 0498
Под не у шу  ми – 0460
По ђи мо у шу  ме – 0071, 1283

По е зи ја Алој за Град ни ка – 0428
По е зи ја у бор би за сло бо ду. Отон Жу  пан-

чић – 2033
По здрав не зна ној – 0173
По здрав ре ци (Не ста шна ре ко) – 0032, 

0415
По зив на уста нак – 1800
По зна ни це – 0469
По зо ри ште па па га ја – 0386, 1150
По кло ни Но ве го ди не – 1311
По ко ше на ли ва да – 0006, 1124, 1190, 1987
По лу де ли во зар тен ка – 0756
Пољ ска по е зи ја – 1516, 1581
По ми  луј, Бо же – 0143, 0177
По мо дар ци – 2543
По не де љак – 0230
По ноћ – 1347
По пац Ве сел  ко – 1596
Поп ци и де вој чи ца – 1372
Поп ци хле ба ри – 1477
По ро ди 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
По ру  ка: Мо ти ви из Ње го ша – 1016
По сла ни ца – 0129
По сла ни ца Ко је вре јем апо сто ла Па вла – 

1703
По след ња мо ли тва – 2715
По след ња успа ван ка – 0677
По след ње ре чи – 0182
По след њи сат – 0225
По след њи час – 0243
По те ра – 1746
По то ци – 0111
Пот пу  но са ма – 2716
По ту  ца  ло ва смрт – 0736
По шла ко ка на па зар : На род на пе сма – 

0791
Пра вед на ба ка – 1488, 1888
Пра де вој чи ца (од  ло мак) – 2771
Пра зник – 0296, 0471
Пра зни ци на не бу – 0716
Пра зно ју  тро – 1445
Пр ва пла та – 0395
Пр ва ра ње ни ца – 1033
Пр вак – 1075
Пр ви ба тин зуб – 0737
Пр ви дан љу ба ви – 0714, 2746
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Пр ви ја гањ ци – 0938
Пр ви ко рак – 0579
Пр ви мај – 1002, 1366, 1730, 1827
Пр ви пре вод Ри бе и ра Ко у  та код нас – 

1125
Пр ви снег – 0879, 1442
Пр ви та та – 2485
Пр ви час гра ма ти ке – 1052
Пр во на уч но от кри ће – 0970
Пр во ора ње – 0739
Пр во смо ду  го ми сли  ли – 2709
Пр во мај ска пе сма – 1826, 2597
Пре во ди из јер мен ске по е зи је – 2054
Пред го вор за деч ју књи гу – 0689
Пре део у кра су – 2295
Пред о се ћа ње – 0005, 2719
Пре јео се – 1750
Пре ки дач – 1657
Пре кор – 0163
Пре пе ли ца и па стир – 1426
Прет про лећ ни дан – 1839
Прет про лећ ни не ми ри – 1621
При ја те љи – 0686
При ја тељ ство с по ро ди цом шим пан за – 

2686
При пре ма за зи му – 1534
При ро да – 0206
При ро да је да ва  ла зна ке да ће се пе сник 

ро ди ти – 1832
При ча – 0083
При ча о Авра му и Иса ку – 1701
При ча о гро шу и ди на ру – 0549
При ча о жи ру и ке сте ну – 0633
При ча о за ко па ној пше ни ци – 0964
При ча о кор ња чи – 2685
При ча о ку ћи – 0625
При ча о лор ду Фор ду – 0704
При ча о мач ку кме ту – 0488
При ча о Пац ко вој вер но сти – 0684
При ча о пе сни ку – 0085
При ча о про сја ко вим па ри ца ма – 0357
При ча о раз ма же ној ца ри ци – 0563
При ча о ра ку кро ја чу – 0438, 1891
При ча о ре ци – 0658
При ча о свит ци ма – 0462
При ча ста рог ка ме на – 0629
„При ча о мла дим хе ро ји ма“ – 0838
При че пар ти зан ке. Бран ко Ћо пић – 2689
Про дај ни млин – 0544
Про ђе све – 0234
Про лет ње пе сме (Осе ћам ве че рас) – 0010
Про лет ње пе сме (Про ле ће, да нас) – 0012
Про ле ће (Пе ва за чу ђе но ти ца) – 0198

Про ле ће (Про ле ће је мој ве ре ник млад) – 
0523, 0945

Про ле ће (Про ле ће у обла ку гне здо гра ди) – 
1605

Про ле ће, а ја ве нем – 1279
Про ле ће гне здо гра ди – 0366
Про ле ће је опет – 0140
Про ле ће на Ко сме ту – 0987, 1037, 1132
Про ле ће, сми  луј се – 2710
Про ле ће у гро бљу – 0204
Про ле ће у За гре бу – 2530
Про лећ на ки ша – 0546
Про лећ на пе сма (Осе ћам ве че рас) – 1367, 

2618
Про лећ на при пре ма – 1468, 2660
Про лећ на ро ман са – 1146
Про лећ ни са ста нак – 0980
Про ниц  љи ве су ди је – 1667, 1931
Про рок Или ја – 1698
Про сид ба мо је бу ду ће мај ке – 2584
Про сјак – 0458, 0622, 2619
Про тив ра та: Апел – 0393
Про чи та но са сли ков ни це у де тињ ству – 

1696
Пр стен – 0218
Пр стен на мор ском дну – 0439, 1282
Пси ла жљив ци – 0391
Пти ца – 0169
Пти це на ра ди ју – 0541
Пти це на су ду – 0405
Пти це на тр гу – 1081, 1390
Пти це на че сми – 1369, 2700
Птич ја Но ва го ди на – 2458
Птич ја шко ла – 0638, 1774, 2067
Птич ји глас – 0211
Пти чи ји тон филм – 0587
Пти чи ји ша то ри – 1510
Пу бли ци стич ка хро ни ка – 0865
Пуж – 0110
Пуж на по слу – 1352
Пу  ре ња ци – 1577
Пут Бран ко ви на – Ва  ље во – 0904
Пут као ја је – 0505
Пу  те ви – 1340
Пут ник тре ће кла се – 0672
Пу  то ва ње – 1797, 2752
Пче ла ма кра ду мед – 0661, 1079
Пче ли ца зва на Во ско ва – 0465

Рад ник на ле ства ма – 1249
Рад ник че зне за од мо ром у при ро ди – 

0653
Ра до слав Дра гу  ти но вић – 0436
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Ра до сти – 0036
Ра до сти но вем бра – 2096
Ра дуј се, де те – 2632
Ра ђа ње зве зда – 0022
Ра ђа ње књи ге – 0807
Ра ђа ње љу ба ви – 1833
Ра ђа ње ме се ца – 0292
Ра ђа ње на де – 0961
Ра ђа ње од  лу  ке – 0844
Ра ђа ње пла ни не – 0775, 1597, 2518
Раз го вор – 0221
Раз го вор вра ба ца – 0475
Раз го вор мо на  хи ње с Бо гом – 0478
Раз го вор са Мар ша ком – 1672
Раз го вор са псом чу  ва ром – 1469
Раз го вор у зо о ин сти ту  ту („Отаџ би но, ту 

сам“) – 0893
Раз го вор у ме њач ни ци – 0643
Раз го во ри бре зе и ари ша – 1312
Раз гра на та ре че ни ца – 1712, 2009
Раз ме шта ње ђа ка по клу  па ма – 1172
Раз о ча ра ње – 0342
Ра ње на па стир ка – 1821
Ра ста нак – 0298, 0959
Ра ста нак са де те том („Отаџ би но, ту сам“) – 

1812
Ра сти бр же, де те – 0863
Ра су ли ће ва смрт – 0819
Рат – 2751
Рат ник – 0808
Ра то бор ни цар – 0977
Ра чић Муљ ко – 0738
Ре ка по моћ ни ца – 0909, 1936
Ре ки ни ро ђа ци – 1407
Ре кли су ми да сам от кро ве ње – 2450
Ре ли ги ја уцве ље них – 0749
Ре чи – 0135
Ри ба во за ри ца – 0725, 1284, 1920
Ро бек Уге – 1668
Ро да – 1133
Род на го ди на – 1214, 2091
Ро ђе ње – 1894
Ро са – 1087
Ру  га  ли це за по мо да ре – 2772
Ру  ка – 2717
Ру  ке – 1167

С де те том на ли ва ди – 2408
Са из ло жбе де це сли ка ра – 1960
Са ку ле бо ла – 2773
Са бор ске за пев ке – 2235
Са вин мо но лог – 0241, 0349
Сад – 0299

Сам – 0975
Са ма је у со би ба ка – 1652
Са мо онај ко је ду  го пло вио – 1804
Са мо гла сни ци – 0883
Са мо ћа (Крај ме не жи ве) – 0196
Са мо ћа (Оти шли су сви) – 0291
Са мо у би ца – 0763
Сан – 0302, 1017
Сан ја ну ар ских но ћи – 2481
Сан јед не де вој чи це – 0642
Сан у Мо шће нич кој Дра ги – 1559, 2246
Са пут ни ца – 0416
Са ста нак – 0008
Сат бу дил  ник на пу  ту – 0476
Са  хра на – 2699
Свад бе без вен ча ња – 2249
Свад бе ни да ро ви – 1513
Сва тов ска пе сма – 0674
Све је по ста ром – 2723
Све зна  ли ца – 1711, 1865
Све јед но ми је – 0098
Свет – 1051
Свет је овај ти ран ти ра ни ну – 1013
Свет под је зе ром – 1781, 1853
Све ти Ни ко ла и де да Сне шко – 0464
Све ти Са ва – 0752
Свет њак – 0144
Све то ју  тро – 0572
Све ћа – 0120
Сви  ле на бон бо на – 0385
Сви  ле не бу бе – 1438
Сви рај не пре стан це – 1329
Сви тац – 0267
Свод не бе ски је хла дан – 2721, 2724
Свра ка кра дљи ви ца – 0446, 1341
Сед ма ма ма – 2002
Се је ба ка – 1769
Се ли це – 0124
Се љак на тр гу – 0669
Се ља ко ва здра ви ца – 0743
Се ља ко ва смрт – 0746, 1755, 2191
Се љан ки на ту жба  ли ца – 0694
Се љан ки на успа ван ка – 1043, 1343, 2402
Сен по ги ну лог рат ни ка – 0706
Сен ке на Бран ко вин ском ви су – 1222
Се но – 1120, 1457
Се о ска иди  ла – 1198
Се о ски би о скоп – 2049
Се о ски по ток (Ми ли се о ски по ток) – 0123
Сеп тем бар – 0192
Сеп тем бар ска пе сма – 0866, 0907, 1189
Сер геј На ров ча тов – 2436
Сер ги је Ор лов – 1740, 1745
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Се ре на да – 1461
Се стра без бра та – 0696
Се стри на ту жба  ли ца – 0664
Се ћа ње (Чу  јеш ли се стро) – 0056
Се ћа ње (Би ли су бла го сло ве ни) – 0717, 1662
Се ћа ње на де тињ ство („Отаџ би но, ту 

сам“) – 0942
Се ћа ње на за ви чај – 1560, 2314, 2617
Се ћа ње на оца – 0417, 2679
Се ча кне зо ва – 1123
Сил  ва Ба ру  на ков на Ка пу  ти кјан – 2058
Син ги ду  нум – 0647
Си не, по ку  пи де те ли ну – 1586
Си рак ту жни – 1015
Си ро ма  хов гроб – 0636
Си ро ма  хо ва шет ња – 0246
Ска ме ње на шу  ма – 2352
Скрет ни чар – 1053
Ску  пе ја го де – 0449, 1763
Слав ко Ја нев ски. Рас пе ва ни бу  кви – 0824
Слат ко је би ти си ро ма шан – 0514
Сле пи пре де 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  ква ра – 1677
Сли ке јед не про шло сти – 2171
Сло бод на зе мља – 0955, 1933
Сло ве нач ка – 0569
Сло жни дру  го ви – 1250
Слут ња – 0420
Слу  шај те – 1364, 2043, 2231, 2305, 2670
Смр зну  та пти ца – 0310
Смрт – 0035
Смрт ли шћа – 0409
Смрт на бу  ри – 0337, 0525
Сму  ча ри – 1114, 1533, 1545, 1798, 2029
Снег – 0194
Сне го ви де тињ ства – 1735, 1792
Сне жни го лу бо ви – 1215, 2634
Сно ви – 0250, 1031
Соп стве ни ци – 1200
Сплав Во де ног Ду  ха – 0562
Спо зна ње – 0214
Спо мен на уста нак – 0782, 1007, 1040, 

1161, 1226, 1327, 1489, 1648, 1844, 2195, 
2294, 2621

Спре ма ње за не де љу – 0698
Ср би ја се бу ди – 0857, 0948, 1042, 1376, 

1495, 1650
Ср би ја у су  то ну – 1325
Сре бр на јел  ка – 0348

Сре бр не пле са чи це – 0344, 1590, 2360, 2378
Сред њо ве ков на сце на – 2608
Сре ћа – 0231
„Сре ћа шта је то?“ – 2350
Срећ но – 0947
Ср ни на мо ли тва – 0599
Ста зе – 0090
Ста ни це – 1795
Стан ко ве сан ке – 0424
Ста ра бу  ква – 0242
Ста ра шу  ма – 1379
Ста ри град у Вар ша ви – 0848
Ста ри по зна ни ци – 0699
Стар ке ужар ке – 1397
Ста сај бр же, де те – 0827, 0932, 1179
Ства ри – 0614
Сте на под ма  хо ви ном – 1348, 1459
Сто па – 1656
Страх – 1196
Стра шна игра – 0818
Стра шна при ча – 0372
Стреп ња – 0009, 1754
Стри зи бу бе – 1400
Сту ди ја за зим ски пеј заж – 0313
Суд ба – 0102
Суд би на (Да си би  ла) – 0324
Суд би на (Иде мо, и као се јач) – 0156
Суд би на јед не играч ке – 0675
Суд би на че сти та ка – 2244
Су ди 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 ма ју – 2404
Сун цо бра ни – 1676, 2505
Сун ча ње у бр ди ма – 1734
Сун чев Брат – 0580
Сун чев за  ла зак – 0322
Су  ро ве ре чи – 2239
Су се до во ку  че – 0054
Су срет дру  го ва – 1169
Су срет са ли си цом – 1290, 1401
Су срет у сну – 1623
Су сре ти са со вјет ским пе сни ки ња ма – 

1683
Су  тон – 0041
Су  тон на Ска дар ском је зе ру – 0829
Су  тра дан (Се ћам се сад) – 0081
Су  тра дан (Ту жно је про ћи) – 0408, 1849

Та бла, кре да и спу жва – 1937
Тај на (Као да сам не где) – 1154, 1625
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Тај на (Спу сти  ла сам очи) – 0297
Та ква сам ја – 0068
Так  ми ча ри – 1122
Та ко је го во рио не по зна ти – 2309
Там ни чар – 0336
Та шта – 1109
Те лад и чо ба ни ца – 1220
Тет ки на уда ја – 0216
Тет ки ни по ма га чи – 1350, 1896
Те тов ска ме на да – 0937
Ти то град ско ко ло – 1728
Ти  хи умо бол  ник – 0289
Ти ши на – 0323, 1186
Ти ши на спа ва – 2778
То је ње го ва ствар – 1686
То ни је за пти це – 2068
Тра ве го во ре ба ки ним је зи ком – 0939
Тра жим по ми  ло ва ње – 2131, 2155, 2224
Тре ну  так ћу  та ња – 2623, 2750
Тре ћа ба ка – 2001
Тре ћи та та – 2003
Три врап ца – 0190
Три де ди це – 1113
Три дру  га ри це – 0447
Три ја го де – 0264, 0518, 1919
Три па туљ ка – 0437, 1928
Три пе сме: Из збир ке „Ноћ вре ме на“ / 

Жа нет Де ле тан-Тар диф– 1056
Три пе сме: Из збир ке „8 пе са ма и њи  хо ви 

цр те жи“ / Ана Ми ракл – 1060
Три пје сме – 1117
Три пје сме. Алек сан дар Ре ше тов – 1736
Три по бра ти ма – 0941
Три стр шље на – 1507
Тр ка – 0113
Тр њи на под сне гом – 1580
Ту  га – 0119
Ту ђа ду  ша – 2666
Ту жан су срет – 1758
Ту жна ки ши ца – 1719, 1992
Ту жна при ча – 0403

Ћи ри  ли ца у Па ри зу – 2547
Ћуд је жен ска сми је шна ра бо та: Мо ти ви 

из Ње го ша – 1014, 1049
Ћу дљи ви кмет Март – 0761
Ћу дљи ви облак – 1149
Ћук – 0470

У веч ном гра ду – 2527
У вр ту љу до је да – 0441
У го сти ма – 1145, 1362, 1503, 2512
У до њем дво ри шту – 1295, 1512, 2523

У за бу  ни – 0162
У зим ски дан – 0047
У клан цу Уч ке го ре – 1764
У ко лу – 0028
У кра ју мом – 0590, 0616
У крч ми – 0758
У мар ту – 0033
У му зе ју: I – 0116, 0532
У му зе ју: II – 0117, 0533
У од бра ну књи жев ног по сла – 0358
У по ли ци ји („Отаџ би но, ту сам“) – 0933
У по љу – 0183
У по сле рат ном гра ду – 1022
У про лећ ном пре де лу – 1446
У руд ни ку бив шег се о ског га зде – 0908
У се лу мра ва – 1335
У сен ци не ба – 0335
У сла ву Ле се Укра јин ке – 2761
У смрт мра ви – 0180
У смрт ро се – 0181
У сну де ца ра сту – 0973, 1110, 1695
У суд ни ци („Отаџ би но, ту сам“) – 0943
У су срет про ле ћу – 2047
У цвет ној кро јач ни ци – 0722
У цир ку су – 0392
У шет њи са Бо ру  том – 0602
У ше ће ра брег ство ри ће се снег – 0256
У шу  ми – 0080, 2654
У шум ској крч ми – 0708
Увек ак ту ел  на књи га – 2271
Удар ни ци : пи о нир ско-зве ри ња игра у пет 

чи но ва. Бран ко Ћо пић – 0789
Уду би се, де ча че – 1077
Уз бу  на у ре ци – 0649, 1771
„Узе ти од при ро де наш је за да так“ – 0882
Уј че ви на – 1112
Укле та пти ца – 0568, 1805
Улич на же на бла го си  ља кћер – 0755
„Умет ност је увек оруж је“ – 0856
Уми  ља то де те – 0275
Уми ра ње да на – 0452
Уми ра ње љу ба ви – 0745
Умор – 0259
Уну  ка тр гов ца лу  та ка – 0506
Уобра же ни при род њак – 1076, 1387
Уочи бо ја – 1083
Уре за на сли ка – 1414
Уса мље ни крст – 0219
Уса мље ни ко ва пе сма – 0427
Успо ме не – 0301
Успо ме не ста рог ва го на – 0522
Уста нак зе че ва – 0509, 1455
Уста ни ко во хо до ча шће – 2714
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Уста ни ци: (Спо мен на се чу кне зо ва у 
Ваље ву) – 0701

Уте ха (Ако ни смо за јед но) – 0474
Уте ха (Још да нас смо за јед но) – 0061
Утук – 0833, 2222
Уцве та  ле ми сли – 1655

Фан та стич но ве че – 0570
Фе бру ар ски раз го во ри – 0978, 2301
Фе њер Со ва и Кра сно глас, учи тељ пе ва ња – 

0269
Фирм ски сту дент – 0283
Фран со аз Д’Обон – 1072
Фран цу ска по е зи ја – 1628

Хва  ли са ва пат ка – 0981, 1219, 2420, 2671
Хор ска ре ци та ци ја као сред ство при 

обра ди по е зи је – 0935
Хра бра де вој чи ца – 1140

Цар игра ча ка – 1358, 2517
Ца ри ца лу  та ка – 0178
Ца ри ца лу  та ка и Ми  ле на – 0281
Цве ће у са то ви ма – 0370
Цвр кут – 1088
Цен тар деч је слу жбе у Ни шу – 0868
Цео свет Мо скви у го сти ма – 1670
Ци ган чи ца Ма ра – 0916
Ци ца умет ни ца – 0411
Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић – 0574
Цр вен ка па – 0734, 2051
Цр ква у се лу – 0088
Цр на ба ка – 1252
Црн ка има со бе две – 0280
Цр но мо ре – 2628
Цр но о ки но па стор че – 0685
Црн ци дим ни ча ри – 0724

Час зе мљо пи са (Ста ја  ло је нас три де сет) – 
0591

Час исто ри је – 0811
Час пе да го ги је – 0991
Час пре ме не – 2563
Час у шу  ми – 0902, 1997
Час фи зи ке – 1221
Чво рак – 1402
Чвор ко во кр ште ње – 0732
Че жња – 0015
Че жња за за ви ча јем – 0382, 2609
Че ка ње – 0303
Че стит ка ба ки – 2461
Че стит ка за Но ву го ди ну – 0925, 1208, 

1326, 1544, 1690, 1794, 1940, 2202, 
2273, 2459, 2784

Че стит ка по го лу бу – 1449
Че сто ми слим – 1019
Че ти ри бу  гар ске пе сни ки ње – 2756
Че ти ри пе сме. Фран ти шек Ха  лас – 

1914
Че ти ри фран цу ске пе сни ки ње – 1055
Чи је је нај бо ље? – 1536
Чи ка Мраз – 0352
Чим се срет не мо – 1118
Чи о де – 1643
Чи ча на ис пи ту – 0481
Чо ба нин пче ла – 1148
Чо ба ни но ва при ча – 1768
Чо ба ни ца – 1395, 1471
Чо бан че и ла буд – 0486
Чо век – 0759
Чо век иде – 1694
Чу  вај те се – 0172
Чу  вар шу  ме – 0208
Чуд но ват до га ђај у про дав ни ци игра ча ка – 

0338
Чуд но ва то ср це лут ке спа ваљ ке – 0339
Чу до твор но др во – 0212
Чу до твор но ус кр шње ја је – 0368

Џин – 1779

Шал  ва Ап  ха ид зе – 1980
Ша  љив чи на – 1651
Ше ва – 0091
Ше ста ма ма – 2000
Шет ња кроз гроб – 0103
Шко ла че зне за уче ни ци ма – 0952
Школ ска ку  ца Га ра – 1135
Школ ска сла ва – 0240
Школ ске клу  пе – 1032
Шта бих нај ви ше же ле ла да ви дим 

остваре но у на шем кул тур ном 
животу? – 1752

Шта ва тра пе ва – 1217, 1305, 1718, 1842
Шта је нај твр ђе – 1785, 2633
Шта је те би, не бо? – 1444
Шта лут ке са ња ју – 0412
Шта раз го ва ра ју ку  це и ма це – 0747
Штам пар ске гре шке – 2126
Шу  кри ја Пан џо. Раз го во ри – 1231
Шу  ма под сне гом – 1453
Шу  ма у Изра е лу – 1420
Шу  ма у ок то бру – 1675
Шум ска да ди  ља – 0741
Шум ска до ма ћи ца – 1385
Шум ска са мо ћа – 1762
Шум ски дух – 0459
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Ан то ло ги је и збор ни ци 
са де ли ма пе сни ки ње
Ал  ма нах „По е зи ја про за“ (1953, 1954, 

1955, 1956): Ви но про ле ћа: I– X; Кад 
мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це; 
Лед тво је ср це на гло об у зи ма; Мрак; 
Не бе са – 1202, 1316, 1419, 1538

Ан то ло ги ја ју  го сло вен ске по е зи је за де цу 
(1966): Бр бљи ви це; Из ло жба де це сли-
ка ра; Кр ва ва бај ка; Лут ке ра чу  на ју; 
Ма  ли вој ни ци; Од  ла зи сун це; Па у  ко ва 
љу ља шка; Про  ниц  љи ве су ди је; Сви тац 
– 2464

Ан то ло ги ја лир ских пе са ма (1937): Ве се-
ла је сен; Мо ли тва оче вом ср цу; Не бо у 
за ви ча ју – 0640

Ан то ло ги ја љу бав не ли ри ке (1927): Де во-
јач ка мол ба; На бу  ри; Стреп ња – 0160

Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке (1921): Бол-
но про бу ђе ње, *** (За во ле бе ла ми ри-
сна ру жа); Јед на смрт; Из „Про лет њих 
пе са ма“; Пи та ње; По ра стан ку; По ко-
ше на ли ва да; Пред о се ћа ње; Про лет ња 
пе сма; Стреп ња; Че жња – 0046

Ан то ло ги ја „Ода бра на стра на“ (1929): 
По ми  луј, Бо же – 0228

Ан то ло ги ја са вре ме не деч је књи жев но сти 
(1936): Лут ке ра чу  на ју; Сви тац; Ца ри-
ца лу  та ка – 0607

Ан то ло ги ја са вре ме не ју  го сло вен ске ли-
ри ке (1922): По ко ше на ли ва да; Стреп-
ња; Че жња – 0057

Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу 
(1961, 1964): Из ло жба де це сли ка ра; 
Ма че у џе пу; Мраз; Па у  ко во де ло; 
Пљу сак; Слу  шај те – 2022, 2279

Ан то ло ги ја срп ске по е зи је (1956, 1963): 
На бу  ри; Не бој се; Спо мен на уста нак 
– 1540, 2212

Ан то ло ги ја срп ског љу бав ног пе сни штва 
(1967): Пр ви снег; Пред о се ћа ње; Уте-
ха – 2550

Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва (1964, 
1969): На бу  ри; По ноћ – 2282, 2692

Ан то ло ги ја срп ског ро до љу би вог пе сни-
штва (1967): За вој нич ка гро бља; За зе-
мљу ку да вој ска про ђе; Кр ва ва бај ка; 
Спо мен на уста нак – 2551

Ан то ло ги ја срп ско хр ват ске по сле рат не 
ли ри ке (1937): Два да на у шу  ми: II; 
Две мо ли тве: За ме не; Две мо ли тве: За 
ње га; Из „Про лет њих пе са ма“; Мрак; 

По ра стан ку; Пре кор; Опо ме на; 
Стреп ња; Сре бр не пле са чи це – 0639

Ве ли ки на род ни де кла ма тор (1953): Ве ру-
јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Ср-
би ја се бу ди; Уста ни ци: (Спо мен на се-
чу кне зо ва у Ва  ље ву) – 1201

Врт де тињ ства : Ан то ло ги ја (1960): Бе ла 
вра на; Бли жи се, бли жи ле то; Ве ве ри-
ца; Во жња; Ко је ве ћи; Ко њи у руд ни-
ку; Ко ло; Кр ва ва бај ка; Леп ти ро ва 
успа ван ка; Лут ке ста ре; Мра ви зи да-
ри; Мраз; Па у  ко ва љу ља шка; Па  ху љи-
це сне жне; Сеп тем бар ска пе сма; Се-
стра без бра та; Ста ри на ри; У го сти ма 
– 1944

Да ни бор би и по бе да (1952): Кр ва ва бај ка 
– 1100

Де кла ма тор (1952): Ба ка; Бли жи се, бли жи 
ле то; Ју го сло вен ска се љан ка го во ри на 
ме ђу на род ном збо ру же на; Кр ва ва бај-
ка; Кр ти це; Ма ли ку пач; Ма ме удар ни-
це; Но ва пи о нир ска ма ра ма; Обу ћар-
ска за дру га; ; Пи смо из там ни це 
(Отаџ би но, ту сам); Пр вак; Пр во мај ска 
пе сма; Про ле ће на Ко сме ту; Се стра без 
бра та; Скрет ни чар; Сму  ча ри; Утак ми-
ца; Че стит ка за Но ву го ди ну – 1102

Деч ја по е зи ја срп ска (1965): Бе ла вра на; 
Из ло жба де це сли ка ра; Ко је ве ћи? – 
2365

Деч ја ра дост (1952): Ки ша игра ко ло; Ма-
ме удар ни це; Пр ви ја гањ ци – 1101

За исти ну : Збор ник (1950): Де ду се при-
чи ња ва уну  ков глас – 0965

За отаџ би ну за сло бо ду: 1941–1944. 
(1952): Два де сет хи  ља да де во јач ких 
ру  ку; Кр ва ва бај ка; Ср би ја се бу ди – 
1099

Збор ник ре ци та ци ја (1956): Кр ва ва бај ка; 
Пи смо кће ри из там ни це (Отаџ би но, 
ту сам); Спо мен на уста нак; Че стит ка 
за Но ву го ди ну – 1541

Зе ле ни бре го ви де тињ ства (1970): Бе ла 
вра на; Из ло жба де це сли ка ра; Ко хо ће 
да до жи ви чу до; Не по зна та пти ца; Па-
у  ко во де ло – 2726

Из бор ре ци та ци ја за школ ске све ча но сти 
(1968): Бли жи се, бли жи ле то; Два де-
сет хи  ља да де во јач ких ру  ку; Из ло жба 
де це сли ка ра; Кр ва ва Бај ка; Лут ке ра-
чу  на ју; Ма  ли вој ни ци; Пред о се ћа ње; 
Се стра без бра та; У го сти ма; Че стит ка 
за Но ву го ди ну – 2642
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Из бор срп ског пу  то пи са (1961): Мо ре – 
2013

Ју  го сло вен ска по е зи ја : Ан то ло ги ја 
(1949): Ву  ков утук; Два де сет хи  ља да 
де во јач ких ру  ку; Мај ка ма; По ко ше на 
ли ва да; Про лећ на пе сма; Спо мен на 
уста нак – 0926

Ју  го сло вен ска ре во лу  ци о нар на по е зи ја 
(1959): Спо мен на уста нак – 1872

Ли ри ка из бор бе и об но ве (1947): Бу  га ри-
ма; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не-
ће) ; Кр ва ва бај ка; По ка ја ње; Спо мен 
на уста нак; Ср би ја се бу ди – 0839

Нај леп ше бај ке и при че (1968, 1969): Бај ка 
о тре шњи; Пи смо но шин сан; Слу  шај те 
– 2641, 2693

На ши ро до љу би ви пе сни ци (1961): Бај ка 
о уста нич кој пу  шци; Ве ру  јем (Мо ја зе-
мља про па сти не ће) ; Кр ва ва бај ка; Ср-
би ја се бу ди; Уста ни ци (Спо мен на се-
чу кне зо ва у Ва  ље ву) – 2021

Но ви ја ју  го сло вен ска по е зи ја : Ан то ло ги-
ја (1962, 1966): Не бој се; Па ук; Спо-
мен на уста нак – 2103, 2463

Пе снич ки пре во ди (1967): Амин; Суд ба / 
До ра Га бе – 2549

Пје сма за нас и о на ма (1979): Па  ху љи це 
сне жне; У го сти ма – 2727

Пла ви зец (1954): Два пи  ле та – 1315
По е зи ја бун та и от по ра : Ан то ло ги ја 

(1959): Спо мен на уста нак – 1871
При руч ник за на ста ву срп ско хр ват ског 

је зи ка (1959): На бу  ри; Кри  ла та зе мља; 
По ко ше на ли ва да; При ча о Пе сни ку; 
Стреп ња – 1870

Скер ли ће ва спо ме ни ца (1964): За зе мљу 
ку да вој ска про ђе; За не рот ки ње; О ол-
та ру; О цар ском се лу; Про глас – 2277

Спо ме ни ца СА  НУ: Књи га 30 (1967): За 
вој нич ка гро бља; За не рот ки ње; За се-
бра – 2548

Срп ска ро до љу би ва ли ри ка (1952): Бе о-
град ске ули це; Ве ру  јем; Кр ва ва бај ка; 
Уста ни ци (Спо мен на се чу кне зо ва у 
Ва  ље ву) – 1098

Срп ски пе сни ци из ме ђу два ра та (1956): 
Зми ја; Опо мен; Мрак; Пе сни ко ва ту-
га; По ко ше на ли ва да; Пред о се ћа ње; 
Про лећ на пе сма; Се ља ко ва смрт; Сре-
бр не пле са чи це – 1539

Сти  хо ви и ра фа ли : Ан то ло ги ја (1961): Кр-
ва ва бај ка; Спо мен на уста нак – 2020

Цр ве на зо ра вре ме на (1961): Кр ва ва бај ка 
(дра ма ти зо ва на) – 2019

Ан то ло гия но вой. Юго сла вя ской ли ри ки 
(Бел  град, 1933): Лю бо вь; Опу стев ший 
улей; Пи сь мо из ле су; Сча стье; Уко ри-
зна – 0468

Го лос по э тов : Сти  хи за ру бе жных по э тов 
в пе ре во де Ан ни Ах  ма то вой (Мо сква, 
1965): Ве чер; Зим ним днем; (Снит ся 
мне – при де шь ты); Страх; Сча стье; 
Ус та  ло сть – 2362

Мы из XX ве ка (Мо сква, 1965): Ро жде ние 
люб ви – 2364

На мар ше (Мо сква, 1969): Вос по ми на ния 
о во ста нии– 2691

По э ты Юго сла вии (Мо сква, 1957): Кро-
ва вая сказ ка; Пас са жир тре ть е го 
клас са; Спут ни ца; Хлеб ме сят – 1687

По э ты Юго сла вии : XIX–XX в. (Мо сква, 
1963): Ве чер; Зим ним днем; Ког да 
пром чит ся ва ша юност, пти цы; Кро ва-
вая сказ ка; Ни спро верг ну  тый бог; 
Опа сная игра; По эт и ве сна; Сча стье; 
Хлеб ме сят – 2209

An to lo gie de la poè sie Yugo sla vie con tem po-
ra i ne (Pa ris, 1959): A la mèmo i re de l’In-
sur rec tion; Dans l’ora ge – 1874

An to logy of Mo dern Yugo slav Po e try (Lon-
don, 1962): A Le gend of Blood; No, Co-
me Not Ne ar – 2104

Di es schwar ze Er de : Li e der ju go sla wischer 
Par ti sa nen (Ber lin, 1958): Blu ti ge Mär; 
Erin ne rung an den Auf stand – 1789

Ju go slav an to lo gia költök (Bu da pest, 1963): 
A sötetseg; Emle ke zes a fel ke le sre; Le-
kas zalt ret – 2211

Ju go sla wische Lyrik der Ge gen wart (1964): 
Erin ne rung an den Auf stand; Im Sturm – 
2280

Le più bel le pa gi ne del la let te ra tu ra ser boc-
ro a ta (Mi la no, 1963): Am mo ni men to; La 
mor te del con ta di no – 2210

Lyri ka Ju go slo wi an ska (War sza wa, 1960): 
Co ro bia pta ki; Ja sien w wol nej Pol sce; 
Kr va va baj ka; Po mi e ci pow sti na ia; Sta re 
mi a sto w War sza wie – 1945

Po e sia In go sla va con tem po ra na (Pan ci o va, 
1964): Amin ti re de spre räscoalä; Basm 
sin ge ros; Ori un de sa ma duc – 2281

Po e sia ju go sla va con tem po ra nea (Pa do va, 
1959): Am mo ni men to; Nel la tem pe sta – 
1873



268

Абра шид зе, Ира кли је – 1970, 1973, 1974
Ал брехт, Фран – 2017
Ал брех то ва, Ве ра – 1707
Али гер, Мар га ри та Јо си пов на – 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 ду ли на, Бе ла (Иза бе ла) Аха тов на – 
2114

Ах  ма то ва, Ана Ан дре јев на (= Ана Андре-
јев на Го рен ко) – 2074, 2075, 2076, 2114

Ашкерц, Ан тон – 1105, 1314, 2017, 2639

Ба бев, Ди ми тар – 0820
Ба гр ја на (= Ба гри ја на), Ели за бе та (= Ели-

за ве та = Је ли са 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, Оно ре де – 0583
Баљ монт, Кон стан тин Дми три је вич – 

1591, 1594, 1664
Ба ра та шви  ли, Ни ко лаз – 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 Фјо до ров на – 2114
Би ра ко, Кри сти јан – 2754
Бле ни ка (= Пен ка Де не ва Ца не ва) – 0613, 

2733
Бо тев, Хри сто – 0887, 0888, 0889, 0890, 

0891, 0892
Брен ко ва, Кри сти на – 2137, 2138, 2139, 

2140, 2141
Бре сто ва, Ви да – 0946
Бр ју сов, Ва  ле риј Ја ко вље вич – 1591, 1592
Бро њев ски, Вла ди слав – 1561, 1562, 1563, 

1564
Бу  нин, Иван Алек се је вич – 0482, 0483
Бше хва, Јан – 1516, 1519, 1524, 1525, 1526, 

1527, 1581, 1585

Ве лич ков, К. – 0820
Ви њи, Ал фред де – 1628, 1631
Ви пот ник, Це не – 1238
Ви  хра, Ви ри не ја – 2733
Вје не, Ги јом – 1628, 1633
Вод ник, Ан тон – 1237, 2017
Вод ник, Ва  лен тин – 2017, 2639
Во ду  шек, Бо жо – 1248, 2017, 2639
Во ро шил ски, Вик тор – 1561, 1566, 1567

Га бе, До ра – 0489, 0611, 0612, 0820, 0985, 
0986, 1010, 2347, 2348, 2349, 2395, 
2396, 2549, 2733, 2759

Гал чин ски, Кон стан ти Ил  де фонс – 1561, 
1574, 1575, 1576

Гол, Клер – 1055, 1067, 1068, 1069
Глиа, Па вел – 1243, 2017, 2639
Гор бов ски, Гљеб – 2508, 2509, 2510
Гор ки Мак сим (= Алек сеј Мак си мо вич 

Пе шков) – 0795, 0821, 0913, 1106
Гра ди шник, Ја нез – 1476
Град ник, Алојз – 0578, 1244, 2017, 2639
Гре гор чич, Си мон – 1096, 2017, 2541, 2639
Гру бе шли е ва, Ма ри ја – 2733
Гру ден, До ра – 0986, 1010, 1245
Гру ден, Иго – 0657, 1212, 1309, 1310, 1613, 

2017, 2639

Да ска  ло ва, Ли а на – 2733
Де ле тон – Тар диф, Жа нет – 1055, 1056, 

1057, 1058, 1059
Диљ ба зи, Мир ва рид – 1970, 1979, 2114
Ди ми тро ва, Бла га – 2733, 2758
Д’Обон, Фран со аз – 1055, 1064, 1065, 1066
До сто јев ски, Фјо дор Ми  ха и  ло вич – 0466, 

0467, 0967, 1104, 2361
Дри нов, С. – 0820
Дру  њи на, Ју ли ја – 2114, 2180

Елин Пе лин (= Ди ми тар Ива нов) – 0535, 
0820

Жа  ле, Де низ – 1184, 1548, 1549, 1550, 
1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 
1557, 1558

Ре ги стар страних писаца у преводима Десанке 
Максимовић на српски језик
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________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971.   ________

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 до ри на, Ве ра – 2486
Зу  пан, Ви то мил – 1787

Иго, Вик тор – 1628, 1630
Ин бер, Ве ра Ми  хај лов на – 2114, 2145, 

2146, 2147, 2148, 2174, 2175
Иса а кјан, Аве тик – 2520
Иса е ва, Људ ми  ла – 2733

Ја зо ва, Ја на – 0530
Јар, Фран сис – 1528, 1636
Јарц, Ми ран – 2017, 2639
Јев се је ва, Све тла на – 2114
Јен ко, Си мон – 0557, 2017, 2639
Је фре мин, А. – 0798

Ка и нар, Јо зеф – 2194, 2261
Ка  ли на Ма  ли на – 0490, 0820
Кал чев, Ц. – 0820
Ка пу  ти кјан, Сил  ва – 2054, 2055, 2056, 

2057, 2114
Ка са ро ва, Љу ба – 0531
Ке те, Дра го тин – 2017, 2639
Клоп чич, Ми  ле – 1246, 2017, 2448, 

2639
Ко вич, Ка је тин – 1236
Ко ноп њиц ка, Ма ри ја – 1516, 1518, 

1524, 1528
Ко со вел, Среч ко – 2017, 2639
Ко стен ко, Ли на – 2114, 2181
Ко хли ба ре ва, Над ја – 2733
Коц бек, Едвард – 1247, 2017
Ко шут ска, Ха  ли на – 1524, 1530
Кра кар, Лој зе – 1297, 1599, 1856, 1858, 

1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 
2184, 2457

Кри стов, Ки рил – 0820
Кше ме њец ка, Лу  ци на – 1524, 1532

Лев стик, Фран – 1481, 2017, 2639
Ле њин (Уља нов), Вла ди мир Илич – 0799, 

0800, 0801, 0802, 0803
Ле са Укра јин ка (= Ла ри са Пе тров на Ко-

сач) – 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 
2767, 2768, 2769, 2770

Лу Син – 0966

Ма кар јан, Ма ро – 2054, 2059, 2060, 2061, 
2062, 2063, 2114

Ма ка ро ва, Т. К. – 2785
Мар шак, Са му  ил Ја ко вље вич – 0776, 0814, 

2199
Ме нарт, Ја нез – 1242
Ми на ти, Иван – 1241
Ми ракл, Ана – 1055, 1060, 1061, 1062, 

1063, 1183
Миц ки је вич, Адам – 1451
Мо ти  љо ва, Т. – 0815
Мо шков ска, Е. – 2200
Мурн, Јо сип – 2017, 2639

На би Ба ба јев Али Ак бер – 1970, 1977, 
1978

На ров ча тов, Сер геј С. – 2433, 2434, 2435
Не звал, Ви тје слав – 2612
Но ви, Ли  ли – 2017
Но не шви  ли, Јо сиф – 1970, 1975, 1976

Ор лов, Сер геј – 1740, 1741, 1742
Остров ска, Е. – 2487

Пан те ле јев, Ди ми тар – 2428, 2429, 2430, 
2431, 2439, 2440

Пен че ва, Стан ка – 2733, 2760
Пет ка но ва, Маг да – 2733
Пет ко ва, Ва ња – 2733
По жар ска, М. – 1591, 1595
По пов, Сто јан – 0820
Пре шерн, Фран це – 0884, 2017, 2637, 

2638, 2639
Пу  шкин, Алек сан дар Сер ге је вич – 1867

Ран бо си  љак – 0820
Рас цвет ни ков, Асен – 0820
Ре ше тов, Алек сан дар – 1736, 1737, 1738, 

1739
Ри ви на, Је ле на – 2118, 2119, 2120, 2121, 

2122, 2123, 2124
Ри шпен, Жан – 1628, 1632, 1679
Роа, Гре го ар де – 1628, 1634
Руд  ни ков, Иван – 2492, 2493, 2496, 

2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2506, 
2514, 2515

Ру ска на род на при ча – 0770
Ру ске на род не бај ке – 0777

Сај ферт, Ја ро слав – 2613
Сал ти ков Шче дрин, Ми ха ил Јев гра фо вич – 

0804
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________    Љубица Ђорђевић   ________

Се ли шкар, То не – 1474, 1685, 2017, 2639
Си ме о нов, Трај ко – 0820
Сла веј ков, П. Р. – 0820
Сло њим ски, Ан то ни – 1561, 1571, 1572, 

1573
Стан чев, Л. – 0582
Стан че ва, Па у ли на – 2733
Сте фа но ва, Љи  ља на – 2733
Сте фа но ва, Не ве на – 2733
Сто ја нов, В. Ив. – 0820
Сту бел, Јор дан – 0517, 0534, 0551, 0552, 

0594, 0596, 0597, 0598, 0820

Та тја ни че ва, Људ ми  ла – 2114, 2178, 2179
Та у фер, Ви да – 1240, 2017, 2639
Тер је, Ан дре – 1628, 1635
То ро пи гин, Вла ди мир – 2488
Ту  вим, Ју ли јан – 1516, 1521, 1561, 1568, 

1569, 1570, 1581, 1583
Ту  ма њан, Ова нес – 2658, 2659, 2703, 2704, 

2705, 2706, 2707
Ту  шно ва, Ве ро ни ка – 2082, 2083, 2114, 

2168, 2169, 2170

Фа де јев, Алек сан дар Алек сан дро вич – 
0817

Фа тур, Бо го мил – 2017

Фе дин, Кон стан тин Алек сан дро вич – 
0620

Фом бер, Мо рис – 1628, 1629
Фор, Пол – 1628, 1637
Фран ко, Иван – 1641
Фре дро, Алек сан дeр – 1516, 1517, 1524, 

1529, 1581, 1584
Фукс, Жа нин – 2755

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

Хру бин, Фран ти шек – 2611

Цан кар, Иван – 2017, 2639
Цве та је ва, Ма ри на Ива нов на – 2114
Цер ков ски, Цен ко – 0820

Чер не је ва, Ани ца – 1210
Че хов, Ан тон Па вло вич – 0709, 1103, 

1868, 1943
Чи пин ги ров, С. – 0595, 0820
Чор ни, Са ша – 1591, 1593

Швир шћин ска, Ана – 1524, 1531
Шел бург За рем би на, Ева – 1516, 1520, 

1581, 1582
Штаф, Ле о полд – 1561, 1565
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Ба  лић, Ху сни ја – 1423, 2284, 2695
Бо ги ће вић, Бо жа – 1947
Бо шко вић, Да ни  ло – 1791

Во гел ни ко ва, Ма ри ја – 1107, 1424, 2259, 2558
Ву  ја кли ја, Ла зар – 2367

Га ври  ло вић, Сло бо дан – 1453, 1468, 1686
Го шник Го дец, Ан чка – 1953
Гр бић, Алек сан дар – 1209, 1386, 1805, 

2622, 2632, 2633, 2634

Ђор ђе вић, Рад ми  ла – 0969
Ђу  кић, Но ви ца – 1358

Же дрин ски, Вла ди мир И. – 0414
Жив ко ва, Ма ша – 0968

Јан ко вић, Ђу  ка – 0765, 0768
Ја ра ко вић, Спа со је – 2554

Ки ће вац, Бо сиљ ка – 1951
Ко ва че вић, Ђ. – 1229
Ко ва че вић, Жи во јин – 2370, 2522
Ко жа рић, Иван – 2109
Кри жа нић, Пе тар зван Пјер – 0069, 0229, 

0341
Кр сма но вић, Мар ко – 2241, 2305
Кр шић, Бог дан – 2647

Ло го, Ото – 1638
Лу  ко вац, Ха мид – 1503, 1542, 1948, 2108, 

2216, 2377

Мар ја но вић, Жељ ко – 2215, 2469
Мар ко вић, Мом чи  ло – 0766, 0767
Ми  ла но вић, Ђор ђе – 2092, 2285
Ми  ло ра до вић, Бо ле – 2466

Ни ко лић, Са ва – 1450

Об ра до вић, Алек сан дар – 1599, 1614

Пе шић, Алек сан дар – 1682
Пи са њук, Ми  ха и  ло – 2112, 2285, 2471
Пле сте њак, До ра – 1421
Пр ву ло вић, На де жда – 2645

Се дер, Ђу  ро – 1688
Со кић, 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

Сте вић, Ра до мир Рас – 1900
Сту  пи ца, Мар лен ка – 1877, 1878
Су лић, Здрав ко – 1513, 1586

Та ба ко вић, Ђор ђе – 2213, 2287
То до ро вић, На та ша – 2534, 2544
Тр бо је вић, Вла ди мир – 1512

Ћи рић, Ми о драг – 0764

Чу бра ко вић, М. – 1785

Шан тић, Ан те – 0881

Ре ги стар сликара – илустратора штампаних 
дела Десанке Максимовић
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(ћи ри ли ца)
Ано ним – 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, Мар га ри та Јо си фов на – 1902, 
1906, 1908, 2209, 2364

Ата на сов ски, Ми  хо – 2340
Ах  ма то ва, Ана Ан дре јев на (= Ана Ан дре-

јев на Го рен ко) – 2209, 2362

Брен ко ва, Кри сти на – 2137, 2138, 2139, 
2140, 2141

Вак сма  хер, М. – 1661, 1778, 1902, 1904, 
1905, 1911, 2209

Ви но гра дов, Вик тор – 1909
Ви но ку  ров, Ев ге ни је – 2364

Го ле ни щ ев – Ку  ту зов, Илья – 0468, 1687
Гру би шић, Бо жи дар – 2293

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

Жур, П. – 1724, 1725

За гор ски, Цвет ко – 2254, 2255, 2256
Зен ке вич, М. – 1687

Ин бер, Ве ра Ми хај лов на – 1912, 1913, 2363
Иса а кјан, Аве тик – 2475

Ја нев ски, Слав ко – 1850

Ка  хид зе, М. – 2651
Ку  но ски, Ва сил – 1354
Ку  та со ва, О. – 2728

Ла врин, Јан ко – 2104
Ле бе де ва, Н. – 2292
Лу  гов ски, В. – 2691

Мар ти нов, Л. – 2209
Мл. М. – 1954

Ни ко лов ски, Вла сти мир – 2101, 2102

Ње кра сов, Г. – 1722, 1727

Па вло вић, На де жда – 1487
По пов ски, Гли гор – 2291, 2332, 2333, 

2343, 2344, 2491, 2497, 2513

Р. Т. – 2600
Ре ше тов, Алек сан дар – 1726

Са мој ло ва, Д. – 1950
Син цов, Н. – 1723
Слуц ки, Бо рис – 1496, 1902, 1903, 1907, 

1910, 2209, 2364, 2691
Ста  лев, Ђор ђи – 2102

Та у бер, Ека те ри на – 0468
То до ров ски, Га не – 1600, 1608, 2367

Ха у стов, Л. – 1721

Шо пов, Ацо – 0953, 1820
Шу о ли но ва, Ев ге ни ја – 1810, 1966

(la ti ni ca)
Ano nim – 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

Ре ги стар преводилаца дела 
Десанке Максимовић на стране језике
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Acz, Joz sef – 1761
Acz, Ka roly – 1021, 1138, 1665, 2149
Al breh to va, Ve ra – 2471

Ba itsch, To dor – 0836
Ba kow ski, S. – 0877
Ba li ca, C. – 1829
Bog dan fi, San dur – 1381
Bre da, Ina – 1789
Brosz, A. – 0835, 0876

Chro sci e lew ski, T. – 2257
Cro nia, Ar tu ro – 2210

Da R. – 2358
De me tro vić, Mar ko – 1003, 1004
Dren ko vić Bra tić, Div na – 2729
De slin, V. – 2351, 2567, 2585
Di se, Nu sret – 2197, 2317

Fe her, Fe renc – 1782, 1784, 1788, 1801, 
1938, 2070, 2328, 2373, 2456, 2490

Fel dek, Lju bo mir – 2375
Flo ra, Ra du – 2281, 2308, 2451
Foky, Is tvan – 2335
Fuchs, Ja nin ne – 2729

Gaj ta ni, Adem – 1887
Ga uc he ron, Jac qu es – 2330
Go lia, Pa vel – 0912
Gor jan, Zlat ko – 0092, 0093, 0094, 0095
Gottschalk, Her bert – 2280
Gru den, Do ra – 0858, 0859, 0896, 0923, 

1028
Gru den, Igo – 0863
Gu si ja, Hik met – 2111

Ha fiz, Ni me tul lah – 2117
Heč ko, Vi ta zo slav – 2561
Hököm, Pi sta – 1788
Hox ta, Rex hep – 2528

Iva nji, Ivan – 0949

J. K. – 1155
J. R. – 2187
Jas ha ri, Baj ram – 1963
Ju bi, Ze hra – 1968
Ju re – 2129

K. T. – 1344, 1356
Ka li ta Cir lić, X. – 0874

Kal man, Du das – 2066
Kal men di, A. – 2072
Klop čič, Mi le – 0854, 1095
Kol šek, Stan ka – 2259
Kra kar, Loj ze – 0983, 1000, 1001, 1023, 

1034, 1156, 1163, 1164, 1165, 1174, 
1175, 1324, 1383, 1410, 1418, 1467, 
1506, 2221, 2311, 2636

Kra sko va, Zo tie – 2366
Kra sni qi, Mark – 1480

L. Z. – 1969, 2028
Lap pen na, Emi lia – 1003, 1004
Las zlo, Gal – 1681
Las zlo, To mas – 1809
La tak, Is tvan – 2303, 2310, 2453
La vrin, Jan ko – 2104
Le nar čič, Alojz – 2104

Maj tenyi, Zol tan – 2211
Ma leš, Mi ha – 0665, 0692, 0693
Me ku li, Esad – 1213, 2110, 2560
Mer can, Ha san – 2128, 2325, 2590, 2591, 

2592, 2593, 2594
Mi Li – 1932
Mic hitch, Zo ran – 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

Mo der, Jan ko – 1953
Mu ča ji, Pa vel – 2564, 2602

Novy, Li li – 0917

Ol szew ska, I. – 2410

Pav ček, To ne – 1579
Pe trik, V. – 2559

Rab, Zsuz sa – 2211, 2245
Ra mo Su krü – 1378
Ra mo us, Osval do – 1660, 1749, 1773, 1873

Sa bo nis, S. – 2476
Sal man Rem ziye – 2032
Sa ro si, Ka roly – 1611, 1788
Sku ban, Mi ko la – 1965, 2568, 2569, 2570, 

2571, 2572, 2598
Sto ber ski, Zygmunt – 1612, 1646, 1945



274

________    Љубица Ђорђевић   ________

Svo bo da, Ji ri – 2644
Szymbor ska, Wi sla wa – 1759, 1760, 1945

Ša li, Se ve rin – 2218
Šmit, Jo že – 2635

Ta u fer, Ve no – 2367
Tul bu re, Vic tor – 2351, 2542, 2546, 2567, 

2585, 2586, 2587
Tu ši ak, Ju raj – 2339, 2545

V. M. – 2143
Van ge li, S. – 2652

Za gor ski, Cvet ko – 2254, 2255, 2256
Ze ke riya, Ne ca ti – 1751, 1767, 1897, 1939, 

1995, 2046, 2090, 2297, 2319, 2374, 
2380, 2532

Zlo bec, Ci ril – 1666, 1673, 1732, 
1733

Zo ro vić, Bo – 1039







Алек сан дра Вра неш 

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА ДЕ ЛА 
ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ 

1972–2011.
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Пред го вор

Ли те рар но ства ра  ла штво Де сан ке Мак си мо вић, ши ро ког те мат ског ра спо на, бо га те 
ли рич но сти, стил ске осо бе но сти и из ра зи те умет нич ке вред но сти, би  ло је пред  мет 
број них об у  хват них те о рет ских и исто риј ских сту ди ја и јед не док тор ске ди сер та ци је, 
али са свим рет ко и не до вољ но на ње га је скре та на па  жња са вре ме ног би бли о гра фа. 
Нај це ло ви ти ји и нај пот пу  ни ји би бли о граф ски увид са чи њен је у док тор ској те зи Љу-
би це Ђор ђе вић, ко ја об у  хва та Би бли о гра фи ју де ла Де сан ке Мак си мо вић и Би бли о гра фи ју 
ли те ра ту ре о де лу Де сан ке Мак си мо вић од ње них књи  жев них по че та ка 1920. до 1971. 
го ди не. Са ма пе сни ки ња је у сво јој би о гра фи ји упу ће ној управ ни ку СА  НУ 22. 3. 1978. 
на пи са  ла да је ово „нај и сцрп ни ја би бли о гра фи ја“. Ру  ком је у ак ту, ко ји је до пу  ња ван и 
ис пра вљан, до да  ла: „По сто ји и би бли о гра фи ја Жи во ра да Јо ва но ви ћа об ја вље на у су-
бо тич ком ча со пи су Ру ко вет.“ У Би бли о граф ском оде ље њу СА  НУ са чу  ва ни су и ње ни 
из ве шта ји би о граф ско-би бли о граф ске при ро де, ко ји, мо жда, мо гу по ну ди ти но ва дра-
го це на са зна ња, на ро чи то о пре во ди ма ње них књи га на стра не је зи ке, или ино стра них 
пе са ма и при ча на срп ски. Ту је и траг о са рад њи са управ ни ком Ака де ми ји не би бли о-
те ке Ми  ле том Же гар цем, ко ји је 1978. го ди не, опи су  ју ћи ис црп но, и кроз са др жин ску 
ано та ци ју, до та да об ја вље на по себ на из да ња, мо лио да му пе сни ки ња до ста ви се дам 
пре ве де них пу бли ка ци ја (Бај ку о Крат ко веч ној на укра јин ском, Ми рис зе мље на гру-
зиј ском и бу  гар ском, Зе ле ног ви те за на ру ском, Тра жим по ми ло ва ње на ле тон ском и 
пољ ском, Злат ног леп ти ра на сло вач ком и Баг да  ли но из да ње Бај ки за де цу), Бај ку о 
Крат ко веч ној и Злат ног леп ти ра.

Же га рац од Де сан ке Мак си мо вић том при  ли ком ни је до био, али му је, уме сто њих, 
по сла  ла два ње му не по зна та из да ња, Од каз на че шком и Из бран ное на ру ском, ко ја у ње-
го ву би бли о гра фи ју ни су укљу  че на с об зи ром да је она за кљу  че на 1978. го ди не, ка да су 
се ове књи ге тек по ја ви  ле. „Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић“, ка ко у на по ме-
ни уз њу бе ле жи Же га рац, „об у  хва та ње не ори ги нал  не ра до ве об ја вље не у по себ ним 
књи га ма, из бор из пре во да ње них де ла на дру  ге је зи ке и, у тре ћем де лу, из бор из де ла 
ко ја је Де сан ка Мак си мо вић пре ве ла на срп ско хр ват ски је зик.“

По но вље на, ре ди го ва на и кри тич ка из да ња по је ди них аутор ских де ла, чи ја је по ја ва 
усло вље на про ме ном дру  штве не кли ме, све до че ња бли ских са вре ме ни ка, до при не ла су 
укла ња њу из ве сних би бли о граф ских ома шки и књи жев но-исто риј ских за блу да, у ко ји-
ма је Де сан ка би  ла ху  ма ни, ве ли ко ду  шни ак тер. О то ме до ку  мен то ва но, ја сно и по у зда-
но го во ри текст Ве ре Зо го вић, су  пру  ге ис так ну  тог књи жев ни ка Ра до ва на Зо го ви ћа, 
на пи сан на мол бу За ду жби не „Десанкa Мак си мо вић“:

„У да ни ма оби ље жа ва ња сто го ди шњи це ро ђе ња Де сан ке Мак си мо вић про фе сор Си би но-
вић ми је ре као да је по треб но оста ви ти за би ље шку о пре во ди ма и пре пје ви ма Ра до ва на 
Зо го ви ћа, об ја вље ним под Де сан ки ним име ном. Ма да не ла ко (ни сам пи сар од за на та), 
по ку  ша ћу да, у свој ству још жи вог све до ка, то учи ним.

Кад је Ра до ва ну, на кра ју 1948, ре че но да ви ше не до ла зи у згра ду Цен трал  ног ко ми-
те та (гдје је ра дио као члан Агит про па) и кад се убр зо по ка за  ло да ви ше ни шта не ће 
мо ћи да об ја вљу  је, оста  ло је да нас тро је (упра во те го ди не ро ди  ла нам се дје вој чи ца) 
жи ви мо са мо о мо јој пла ћи. Ме ђу  тим, вре ме ном је и та пла ћа по ста  ла по при  лич но не-
си гур на: де се так го ди на ја сам по сао те гу би  ла, те оби ја њем ра зних пра го ва, по но во 
за до би ја  ла. Оста  ла ми је го то во у не из бри си вом сје ћа њу зго да кад је је дан осо би то зду-
шан из вр ши лац ди рек ти ве, док сам, с дје те том у на руч ју и пор ци ја ма у ру ци, ста ја ла пред 
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њим и по на вља ла да по сао ни сам до би ла брач ном ве зом, не го школ ском спре мом, лу пио 
ша ком о сто и раз ја ре но ви као: ’Е, неш да хра ниш из дај ни ка, е, не-еш!’

У ова квим усло ви ма при ско чи  ла је у по моћ Де сан ка (о то ме ка ко је у, по Зо го ви ћа 
нај те же ври је ме, би  ла је ди ни при ја тељ ко ји га је ре дов но – је дан пут мје сеч но – по сје-
ћи вао, углав ном је по зна то). Не знам ка ко је у ства ри до те по мо ћи до шло – да ли је Ра-
до ван за мо лио Де сан ку или му је она то са ма по ну ди  ла – тек, у из да њу Про све те го ди не 
1950, из и шла је књи га ки не ског пи сца Лу Си на Исти ни та исто ри ја А-Ке ја, ко ју је с ру-
ског пре вео Ра до ван, а пре вод пот пи са  ла Де сан ка. На при мјер ку књи ге у на шој би бли-
о те ци, на дру  гој стра ни ци, нa мје сту где сто ји име пре во ди о ца, Ра до ван је у пр вом ре ду 
пре цр тао по след њи слог -ла и ста вио -о (зна чи: пре вео!), док је до њи ред, гдје је би  ло Де-
сан ки но име, са свим пре цр тао, па се не мо же ни шта ни ра за зна ти. Слич но је учи нио и 
на по след њој стра ни ци, у им пре су  му, с тим што је ту оба рет ка пре ша рао ујед но.

Дру ги сли чан слу  чај је пре вод Че хо вље вих при по вје да ка. Уред ник књи ге А. П. Че-
хов При по вет ке, Но во по ко ле ње, 1952, био је Ма ри јан Јур ко вић (по ми њем ту окол  ност 
с об зи ром на чи ње ни цу да је Ма ри јан био од ри јет ких пи са ца ко ји је, ма кар и с дис тан-
це, са о сје ћао с Ра до ва ном), па је Де сан ки сва ка ко би  ло лак ше да об ма њу  је. За ово из да-
ње Но пок се дје ли мич но ко ри стио по сто је ћим пре во ди ма, уз но ву ре дак ци ју, па је уз 
сва ку та кву при по вјет ку уз име пре во ди о ца (нпр. Д. Мак си мо вић) ста ја  ло ре дак ци ја 
Де сан ка Мак си мо вић. Не знам да ли је не ку од тих ре дак ци ја из вр шио Ра до ван – сје-
ћам се да сам пре ку  ца ва  ла Па ви љон бр. 6, али не пам тим да ли је то био ње гов рад. А све 
при по вјет ке из књи ге (Ефи ка сне ме ре, Зи ноч ка, У пле мић ком гне зду, Су пру га, Ду ши ца, 
Муж, У су ду, Ко шмар, Гу сев, Огрозд, Уз бу на, Хо ри ски ња, У про гон ству, Мој жи вот, У ува ли), 
об ја вље не под Де сан ки ним име ном, пре вео је Ра до ван.

У ве зи с овим за  вје ре нич  ким по слом, сло бод  на сам да, до ду  ше, без кон сул то ва  ња 
с про фе со ром Си би но ви ћем, ис при чам о на чи ну на ко ји се овај рад од ви јао.

Тре ћу со бу на шег дво соб ног у тро соб ном ста ну1 из нај ми  ли су уд бов ци. Пр во – зло-
гла сна Ма ри ја Зе лић – не ко ври је ме, па ра  лел  но, и управ ник жен ског за тво ра у За бје ли, 
а по том чу  ве ни му  чи тељ за тво ре ни ца на Го лом ото ку. По не кад би је, у од ре ђе ним вре-
мен ским раз ма ци ма, на по слу у тој со би за мје њи ва  ла ње на се стра, да би је, за по ду же, 
сми је ни  ли, углав ном по дво ји ца, мла дих др ских аге на та. Знат но ка сни је, кад је стра жа 
по ста  ла опу  ште ни ја, у ту тре ћу со бу, не вје ро ват но чу  ва ну и за кљу  ча ва ну чак и за не ко-
ли ко ми нут ног на пу  шта ња ра ди од  ла ска у ку  па ти  ло, усе ли  ла се јед на слу жбе ни ца Уд бе 
с му жем – по не кад би их по сје ћи ва  ле њи  хо ве дви је дје вој чи це, а с њи ма је, чи ни ми се 
ду же од го ди не да на, као под ста нар жи вје ла не ка Мај да, ко ја би ре дов но, кад би не ко 
по зво нио два пут (наш сиг нал) жу  ри  ла, не из о став но у не гли жеу да отво ри вра та и ваљ-
да ре ког но сци ра  ла си ту а ци ју... У та квим усло ви ма, осо би то от кад је от крио да је стан 
озву  чен (за ври је ме јед ног кре че ња, нео пре зни мо ле ри, док су ру  ча  ли на сте пе ни шту, 
оста ви ли су со бу отво ре ну!) Ра до ван се пла шио да Де сан ка не пла ти за сво је дје ло твор-
но при ја тељ ство (на ко је, уоста  лом, и по Ђи  ла со вим ри је чи ма, ...у др жав ној без бед но-
сти ни су... до бро гле да  ли). И – до вио се: за дик тат пре во да при пре мио је це ду љи цу, на 
чи јој је ли је вој стра ни ис пи сао срп ска име на, а по ред њих, на де сној: ру ска име на ју  на-
ка да те при по вјет ке. И та ко, док Ра до ван дик ти ра, на при мјер: Вла ди мир Пе тро вић, ја 
ку  цам Ва си  ли је Ан дре је вич Пу сто ва  лов; Вељ ко Ср дић, ја ку  цам Вла ди мир Пла то нич; 
Но ви ца Јев џе вић, ја ку  цам Ни ко лај Јев гра фич, и слич но. Мо же би ти да је Ра до ван и 
пре ци је нио ли те ра тур ну ра до зна  лост Уд бе, али – злу не тре ба  ло...

Тре ћи та кав слу  чај би  ли су пре пје ви Пет на ест со вјет ских пе сни ки ња, Но лит, 1963, 
с на зна ком: ’Збор ник са ста ви  ла и пе сме пре ве ла Де сан ка Мак си  мо вић’. Ко ли ко се 
сје ћам, збор ник су са ста вља  ли Де сан ка и Ра до ван за јед  но, а на по ме не и би  ље шку ’Од 

1 Фе бру а ра 1951. хит но су нас пре се ли ли у Цви ји ће ву ули цу. (Док сам ја вља ла те ле фо ном да, до 
сју тра, у дјеч јој кли ни ци не ма мје ста – те шко се, с тем пе ра ту ром пре ко 40, раз бо ље ла кћер чи ца 
ње го ве се стре, удо ви це – Ра до ван ми са оп шта ва: ’...мо је књи ге ба ца ју на ка ми он’.)

________    Александра Вранеш   ________
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са ста вља ча’ при пре мио је Ра до ван. Де сан ка је пре пје ва  ла из те књи ге пје сме Људ ми  ле 
Та тја ни че ве, Ве ро ни ке Ту  шно ве, Ју ли је Дру  њи не, Бе ле Ах  ма ду ли не и Све тла не Јев се-
је ве, а оста ле – А. Ах  ма то ве, В. Ин бер, М. Цве та је ве, А. Бар то, О. Берг холц, М. Диљ ба зи, 
М. Али гер, М. Мар кар јан, С. Ка пу ти кјан и Л. Ко стен ко – Ра до ван.

Кад је Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти при пре ма ла, пост хум но, из да ње Зо-
го ви ће вих пре пје ва (књи га је, на ви ше од 350 стра ни ца, с ис црп ним по го во ром В. Ка  ле-
зи ћа Зо го ви ћев из бор по срод но сти, из и шла и за слу  гом упор ног за  ла га ња Ј. Ми  ло ви ћа) 
за мо ли  ла сам Де сан ку за са гла сност да у књи гу уђу и пре пје ви ра ни је об ја вље ни под 
ње ним име ном. При зна јем: пр вог тре нут ка то јој ни је би ло при јат но. На и ме: у ње је би ло 
ја че осје ћа ње не ла год но сти што ће се от кри ти да се, би ва, ки ти ла ту ђим пер јем, од осје-
ћа ња по но са сво јом пле ме ни том хра бро шћу ко ја је та да мо гла има ти озбиљ них по сле ди-
ца – и по њу! Али, при ста  ла је, уз до го вор да се пје сме увр сте јед но став но, без ика квих 
об ја шње ња о про мје на ма аутор ства. Та ко је и учи ње но (Пре пје ви, 1988). За ни мљи во је, 
мо жда, по ме ну ти де таљ: кад смо већ по ди је ли ле бла го и утвр ди ле ли ни је раз гра ни че ња, 
Де сан ка се, го то во од мах по по врат ку ку ћи, ја вља те ле фо ном: ’Из о ста ви  ле смо пје сме 
Ли не Ко стен ко – Ра до ван је се би узео све бо ље пе сни ке...’ (Сло бод на сам да ов дје у од бра-
ну Ра до ва на ка жем: Де сан ка је до та да, по ред мно гих пје сни ка, већ би ла об ја ви ла, и да ље 
об ја вљи ва ла, и Ах ма то ву, и М. Али гер, и А. Бар то и још не ке бо ље пе сни ке из те књи ге. 
До да  ла бих: на ро чи то јој је би  ло ста  ло да слу  чај но не из о ста ви мо Ве ро ни ку Ту  шно ву...

По што смо оба ви  ле до го вор око со вјет ских пје сни ки ња, за мо ли  ла сам Де сан ку да 
та ко по сту пи мо и с Че хо вље вим при по вјет ка ма, ако и кад за то бу де при ли ке. Сло жи ла се. 
При ли ка се ја ви ла 1990. кад је Ју го сла ви ја пу блик об ја ви ла са бра на де ла Че хо ва. У пе тој, 
ше стој и де ве тој књи зи При по ве да ка об ја вље ни су сле де ћи Зо го ви ће ви пре во ди: Зи ноч-
ка, Чла ни ца хо ра, Муж, Гу сев, Су пру га, Мој жи вот. (На во дим пре ма Би о би бли о гра фи ји 
Спо ме ни це..., ЦА  НУ, Ра до ван Зо го вић, 1907–1986. Из да ње Ју  го сла ви је пу блик ни сам 
има  ла при  ли ке да ви дим.)“2

Осла ња ју ћи се на би бли о гра фи је Љу би це Ђор ђе вић, Жи во ра да Јо ва но ви ћа и Ми  ле та 
Же гар ца, ко ји ма прет ход ни текст Ве ре Зо го вић пред ста вља дра го це ну до пу  ну, ре тро-
спек тив ну Срп ску би бли о гра фи ју у из да њу На род не би бли о те ке Ср би је, као и на за себ не 
се ри је Ју  го сло вен ског би бли о граф ског ин сти ту  та, би бли о гра фи ја ра до ва Де сан ке 
Мак си мо вић (од 1972. до да нас) и ли те ра ту  ре о њој (од 1921) по чи ва пре вас ход но на 
ди рект ном уви ду у об ја вље ну гра ђу. Це ло ви тост, све о бу  хват ност и ја сност, ко ји про-
ис ти чу из „de vi su“ опи си ва ња, по пра ви  ли ма ме ђу  на род них стан дар да за мо но граф ске 
пу бли ка ци је и при  ло ге у збир ним де ли ма и пе ри о ди ци (ISBD-m, ISBD-cp), тре ба да 
укло не мо гу ће не до у ми це фор мал не, или са др жин ске при ро де. Би бли о гра фи ја об у  хва та 
ра до ве Де сан ке Мак си мо вић об ја вљи ва не од 1972. до 1998, и то ори ги нал  на оства ре ња 
на срп ском и у пре во ду на стра не је зи ке и ње не пре во де по е зи је и про зе стра них ауто ра; 
и ли те ра ту  ру о жи во ту и де лу слав не пе сни ки ње од 1920. до 1998. го ди не. Као основ ни 
прин цип раз вр ста ва ња гра ђе на ме ће се хро но ло шки след, у са вре ме ној те о ри ји би бли о-
гра фи је че сто оспо ра ван, али уте ме љен, те о рет ски и исто риј ски оправ дан, ту ма че њи ма 
Сто ја на Но ва ко ви ћа и Па вла По по ви ћа. Уну  тар хро но ло шког по што ван је ал фа бет ски 
пре глед име на ауто ра и на сло ва де ла. Би бли о граф ске је ди ни це опре мље не су са др жин-
ским ано та ци ја ма, ко је омо гу ћа ва ју бо љу ин фор ма тив ност при  ло же них ин дек са. Ре ги-
стри ма су об у  хва ће ни на сло ви ори ги нал  них и пре ве де них де ла и име на ауто ра. По чет-
ни и за вр шни сти  хо ви пе са ма, ко ји ма је при дру жен на слов, до но се се пре ма из да њу 
Са бра них пе са ма 1985. го ди не, ко је је За ду жби на „Де сан ка Мак си мо вић“, у про це су 
при пре ме кри тич ког из да ња Це ло куп них де ла, ода бра  ла као основ ни ма те ри јал за тек-
сто ло шка по ре ђе ња, и пре ма збир ка ма ха и куа об ја вље ним на кон те го ди не.

2 Текст Ве ре Зо го вић је да ти ран: У Бе о гра ду, ав гу ста 1988. Ку цан је ла ти нич ном пи са ћом ма ши ном 
(јед но стра но, 4 ли ста и 4 ре да на пе том ли сту, на пе ли ру фор ма та А4).
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По сао из ра де сва ке пер со нал  не би бли о гра фи је ни је „ла сан“. Ме ни је био олак шан 
за  хва  љу  ју ћи дра го це ној по мо ћи Рад  ми  ле Ми  ла ка ра и Ли ди је Ру  жић, ко ји  ма сам не-
из мер но за  хвал  на. Ви ше пу  та то ком ра да на би бли о гра фи ји се ћа  ла сам се ре чи Ву  ка Ка-
ра џи ћа: „...кад би се ми сли  ло на свр ше так, не би још ни че му то ме би  ло ни по чет ка, али 
по чи њач ми сли: са мо не ка се поч не, па ће сваг да би ти лак ше до да ти и на ста ви ти не го ли 
што из но ва по че ти и на чи ни ти“. Пер со нал  на би бли о гра фи ја ва  ља  ло би да у гра ни ца ма 
у ко ји ма јој об лик, су  шти на и на ме на до зво ља ва ју, сле ди по тре бу да де ла пред ста ви, ако 
већ не мо же да их про ту ма чи и оце ни, да узме у об зир све што је с њи ма у ве зи и што мо же 
ба ци ти ма ка кве све тло сти на њи  хо во об ја шње ње, ка ко би се раз ја снио од нос пре ма пи-
сцу, пре ма сре ди ни и пре ма мо мен ту. То је под ра зу  ме ва  ло да би бли о гра фи ја тре ба да 
об у  хва ти об ја вље на де ла свих вр ста, сте пе на зна чај но сти, њи  хо ве од је ке, при  хва та ња и 
од би ја ња у свом вре ме ну, ка сни ја про у  ча ва ња и ту  ма че ња и ру  ко пи сну за о став шти ну. 
Сто га сам, на ста вив ши рад на би бли о гра фи ји Де сан ке Мак си мо вић опи си ма ње них об ја-
вље них де ла и ли те ра ту  ре о њој, као и ру  ко пи сне гра ђе са чу ва не у по ро ди ци Ми ла ка ра-
-Пе тро вић, би  ла пот пу  но све сна обим но сти, зах тев но сти и озбиљ но сти пре у зе тог за-
дат ка, ко ји је, с об зи ром на оскуд ност вре ме на ко је ми је би ло на рас по ла га њу, ве ро ват но 
остао не до вр шен и не пот пун, отво рен за бу ду ће до пу  не и ис прав ке.

У би бли о граф ским ис тра жи ва њи ма ко ја по кри ва ју пе ри од од 1999. до 2011. го ди не зна-
чај но су ми по мо гле мо је мла де са рад ни це Дра га на Гру  јић и Гор да на Ђо ко вић и ср дач но 
им за  хва  љу  јем.

________    Александра Вранеш   ________
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Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић

1972.
0001.   Baj ke za dje cu i pri če o dje ci / pri re dio Mir ko Pe tro vić ; ilu stra ci je Mu a mir Ra kić ; na-

slov na stra na i vi nje te Hu sko Ba lić. – Sa ra je vo : Ve se lin Ma sle ša, 1972. (Mo star : Ve-
se lin Ma sle ša). – 138 str. : ilu str. ; 20 cm. – (La sta vi ca. Lek ti ra)
Ti raž 6.000.
Са др жај: Car igra ča ka; Svra ka kra dlji vi ca / D. M.

0002.  Ђач ко ср це / Д. М. ; по го вор [„Де сан ка Мак си мо вић (При ча о де тињ ству пе-
сни ка)“] Мир ко Пе тро вић ; ди дак тич ко-ме то дич ка апа ра ту  ра Зо ра Ме де ни ца ; 
[илустровала Иван ка – Ида Ћи рић ; илу стра ци ја на ко ри ца ма Ђор ђе Ми  ла но-
вић ; на црт за ко ри це Вла ди слав Лалицки]. – Бе о град : Мла до по ко ле ње, 1972. 
(Бе о град : „Ср би ја“). – 168 стр. : илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 2. раз ред основ не 
шко ле; 8)
Ти раж 22.000. – Са реч ни ком ма ње по зна тих ре чи.

0003.  Зла то кри  ли леп тир ; Цар игра ча ка / Д. М. ; ли ков на опре ма Да ни ца Ру сјан. – 
Са ра је во : Свје тлост, 1972. (Бе о град : „Ра ди ша Ти мо тић“). – 37, [1] стр. : илу стр. – 
(Бам би)
Ти раж 12.000.

0004.  Иза бра не пе сме / Д. М. ; из бор Угље ша Кр стић ; ко ри це Бо ле Ми  ло ра до вић. – 
[Београд] : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, 1972. ([Београд : Бе о град ски 
из да вач ко-гра фич ки завод]). – 192 стр. ; 18 цм. – (Џеп на књи га; 6)
Ти раж 20.000. – Са бе ле шком о пи сцу.
Са др жај: Од го вор са вре ме ни ку [одломак]; Пе сни ков бла го слов; Ду  шу ми по-
кло ни; Че жња; Над жи во том 1–3; Про лет ње пе сме 2; Пред о се ћа ње; Стреп ња; 
Пр ви дан љу ба ви; Ни смо ми кри ви; Ки ша; Пи та ње; Сре ћа; Због ме не; Не што 
слич но при чи; Љу бав но пи смо; Раз го вор; Зла ноћ; Љу бав (Дав ног про ле ћа у су-
тон са њах, не ви на); Пи сма из шу  ме 2; Два да на у шу  ми 2; Су  тра дан (Ту жно је 
про ћи ју  тром ку да ју  че); Зе ле ни ви тез; Сум ња; Све јед но ми је; Слут ња (Ма да је 
око ме не про ле ће); Страх (Пла шим се кад по ми слим); Љу бав на пре пир ка; Опо-
ме на; Од го вор; Се ли це; Уми ра ње љу ба ви; Јед но уве ре ње; Уте ха (Још да нас смо 
за јед но); По ра стан ку 1–5; Ка ја ње (Пра во је, пра во што сад пла чем); Чим се 
срет не мо; Се ћа ње (Би  ли су бла го сло ве ни сви ча со ви). УЦВЕ ТА  ЛЕ МИ СЛИ: 
Уцве та  ле ми сли; Пе сма (Не чу ди се, пе сма, пе сма је ово); Бе гу  ни ца; Људ ска ко-
ме ди ја; По ноћ (Бо лу  јем од про зрач них не са ни ца); Ода зва  ле су се са мо пти це; 
Ста ни це; Ко ме да се ту жим; Сун ча ње у бр ди ма; Ју тар ња пе сма; На бу ри; Ро ман са 
(Гар си ји Лор ки за пе сму „Не вер на же на“); Суд ба; Без успо ме на; Град ски љу бав-
ни ци; На пу ште на де вој ка (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кро вом); По здрав 
не зна ној; Пи смо; Лик на про зо ру; Мла дост је про шла; А и те бе то мо лим; На 
кра ју би ће опет јед но исто. ЧАС ИСТО РИ ЈЕ: Час исто ри је; Мо ји зе мља ци; Се ћа-
ње на за ви чај; Час зе мљо пи са (Ста ја  ло је нас три де сет); Ср би ја је ве ли ка тај на; 
Ср би ја се бу ди; Кр ва ва бај ка; Мај ке оп ту жу  ју; По ка ја ње; Ве ру  јем (Мо ја зе мља 
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про па сти не ће); Сен по ги ну лог рат ни ка; Мај ка ма; Жао ми је чо ве ка; Пр ви дан 
сло бо де; Удо ви ца; Бе се да ро ман ти ча ре ва. ТРА  ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ: Про глас; 
О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од бе глом ро бу; О ме ро-
па  ху; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој ни ку; За вој нич ка 
гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За по след ње да не; За смр то-
мр сце; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав-
ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми ло сти; О пти ца ма 
не бе ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се 
спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За чо ве ка ко ји је 
по гу био пер га мен те; За слу  гу Јер не ја; За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; 
За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За се-
бар ске же не; За не рот ки ње; За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; За пе сни ки њу, зе мљу 
ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма ђи о ни ча ре; За исме-
ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу гу; О ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та-
не; За бо го ве; Иду цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; 
За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де ко ји ја сно 
ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О на  ла за чу; О бож јем су ду; О пра шта њу.

0005.  Pje sme za nas i o na ma / D. M. ; pri re di la Ne da Ben de lja ; ilu stri rao Đu ro Se der ; na-
slov nu stra ni cu iz ra dio Ma ri jan Jev šo var. – 3. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1972. 
(„Og njen Pri ca“). – 62 str. : ilu str. ; 20 cm. – („Do bra knji ga“. Lek ti ra za 6. raz red 
osnov ne ško le; 6)
Са др жај: U go sti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.

0006.  Пра зни ци пу  то ва ња / Д. М. ; на слов на стра на Бо ле Ми  ло ра до вић. – [Београд] : 
Сло во љуб ве, 1972. (Ин ђи ја : Гра фи чар ; Бе о град : Сло во љуб ве). – 222, [4] стр. ; 
20 цм. – (Лек ти ра за 7. раз ред основ не шко ле; 2)
Ти раж 3.000. – Са на по ме ном и бе ле шком о књи зи.
Са др жај: Мо ре; По знан ство са Пу лом; Шу  ма; Окри  ла ће ни чо век; Ге о ло ги ја ни-
је ве ро на у  ка; Те тов ска ме на да; Сли ке јед не про шло сти. ДВА ПИ СМА О БУ-
ГАР СКОЈ: Пи смо Бран ков ча ни ма; Пи смо умет ни ци ма; Пољ ска се за це љу  је; 
Про сла ва сло вач ког на ро да; Цео свет Мо скви у го сти ма; Су сре ти са со вјет ским 
пе сни ки ња ма; Књи жев но ве че Ан дре ја Во зне сен ског; Је дан дан у Ја сној По ља-
ни; Две ри љу ба ви; Гран чи ца с Тол сто је вог гро ба; Тек на кра ју; Град ма ште и пе-
сни ка; Ба ку – град с де сет цен та ра; Ле то ни ја; Ка пе ла све то га Бле за; Ћи ри  ли ца 
у Па ри зу; При вре ме ни Фран цу зи; Кр ста шки по ход же на; Че стит ка Учи тељ ској 
шко ли у Бе о гра ду. У ИТА  ЛИ ЈИ ЗЕ МЉИ НА ДАХ НУ ЋА: Град при ја тељ; Пра-
зник цве ћа у Фи рен ци; У веч ном гра ду; Шет ња укро ће ним Ду  на вом.

0007.  Pti ce na če smi / D. M. ; [i lu stri rao Ivan Kožarić]. – 2. izd. – Za greb : Mla dost, 1972. 
(Za greb : Vje snik). – 128 str. : ilu str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Na kla da 4.000. – Bi lje ška o pi scu : str. 126. – Tu mač ma nje po zna tih ri je či i iz ra za : 
str. 125.
Са др жај: Čеstitka za no vu go di nu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knji gom baj ki; Dе-
cеm barska pri ča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pa u ko vo dеlo; Tr nji na pod snеgom; Olu ja 
u šu mi; Ko jе vеći; Bum bar go to van; Pa u ko va lju lja ška; Mačе u džеpu; Bli zan ci; Igran-
ka; U go sti ma; Od kućе do školе; Obu ćar ska za dru ga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pa-
huljicе; Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli po vrt njak; I drvеćе pri ma pla tu; 
Nеpoznata pti ca; Li va da u pla ni ni; Susrеt s li si com; U donjеm dvo ri štu; Pеsma zri ka va -
ca; Vo žnja; Sеoska rеka; Po vra tak u za vi čaj; Rođеnjе; Smrt li šća; Lеptirova uspa van-
ka; Ču pav ko; Čas zеmljopisa; Nad svеskom umr log đa ka; Dvadеsеt hi lja da dеvojačkih 

________    Александра Вранеш   ________
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________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

ru ku; Dеca; Čеžnja u tu đi ni; Mo ji zеmljaci; Rod na go di na; Pro sjak; Na Stra ži lo vo 
idеm; Noć u za vi ča ju; Kr va va baj ka; Na gro bu strеljanih đa ka; Dеčja vi ti ca u Osvjеn-
ćimu; Prolеćе u Zagrеbu; Dеvojka u pr vo maj skoj po vor ci; Čas istorijе; Sa dеtеtom 
na li va di; Ma li voj ni ci; Pi smo iz tamnicе; Sta saj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slo-
vеna; Ba ka ša ljiv či na; Opustеla ko šni ca; Sеoski po tok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе 
Cvеtе An drić.

0008.  Срп ске пе сни ки ње од Је фи ми је до да нас : ан то ло ги ја по е зи је / из бор на пра ви  ли 
Сте ван Ра до ва но вић, Сло бо дан Рај ко вић. – Бе о град : Сло во љуб ве, 1972. (Бе о-
град : Про све та)
Крат ки за пи си о по е зи ји / Ми  лан Бог да но вић, Бо шко Но ва ко вић, Сте ван Ра ич-
ко вић, Зо ран Га ври  ло вић, Бо ри слав Ми  хај ло вић – Ми  хиз.
Са др жај: Стреп ња; На бу  ри; Пред о се ћа ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За 
не рот ки ње; За Ма ри је Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; Мо ра на; Зе мља 
је смо; Зе мља је сву  где иста; Кр ва ва бај ка / Д. М.

0009.  Pe sme. Da ži vot bu de lju bav / Mi ra Aleč ko vić ; pri re di la [i pred go vor Pe sme na pi sa la] 
D. M. ; [na slov na stra na Želj ko Marjanović]. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1972. (No vi Sad : 
Bu duć nost). – 157, [2] str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka Škol ska lek ti ra; 34)
Ti raž 8.000.

0010.  То пла ду ша же не : но ве књи ге : у из да њу „Гра ди не“ уско ро ће иза ћи збир ка пе са-
ма „При бли жа ва ње“ : нај леп ше сти хо ве бу гар ских пе сни ки ња пре ве ла је Д. М. // 
На род не но ви не. – Ниш, 5. 2. 1972

0011.  V re sni ci smo si tuj ci / D. M. // De lo. – Št. 149 (3. 6. 1972)

0012.  Аква ре ла ; Де те ли на са че ти ри ли ста / Д. М. ; илу стр. М. Бер бер // Ве се ла све-
ска. – 21, 5 (1972) стр. 24

0013.  Два де сет срећ них го ди на / Д. М // Ве се ла све ска. – 20, 17 (1972) стр. 8

0014.  Još je dan dan vu če nja ; Pti či ja sa hra na ; Ze mlja je smo ; Pre o ran grob / D. M. // Sa vre-
me nik. – 18, Knj. 36, 7 (1972) str. 45–47

0015.  Kr sta ški po hod že na ; O Istam bu lu / D. M. // Pu te vi. – 18, 5 (1972) str. [241]–248

0016.  Лав на са мр ти ; Сад је из ве сно ; За бо ра вљен лист Би бли је / Д. М. // Ко ра ци. – 7, 
5–6 (1972) стр. 279–280

0017.  Ле то ни ја / Д. М // Раз ви так (Ба ња Лу  ка) . – 3–4 (1972) стр. 37–[42]
Пу  то пис.

0018.  Ма ли зи дар ; Ба ук / Д. М. ; илу стр. М. Бер бер // Ве се ла све ска. – 21, 6 (1972) стр. 24

0019.  Не мам ви ше вре ме на ; По во дањ ; За  лу  пи  ле су се врат ни це / Д. М. // Књи жев не 
но ви не. – 24, 427 (16. 11. 1972)

0020.  Огр ли ца / Д. М. // Ма  ле но ви не. – 17, 806 (3. 1. 1972) стр. 6

0021.  Опо ме на / Д. М. // Змај. – 19, 3 (1972) стр. 69

0022.  Пе сни ко ви за ви ча ји ; Ти ши на спа ва / Д. М. // Раз ви так. – 1 (1972) стр. 8

0023.  По след ње но вин ске ве сти ; Ни је ви ше ва ше ; А ја се усу дих / Д. М. // Пу  те ви. – 
18, 6 (1972) стр. 400–402

0024.  Пр ва ноћ жа ло сти ; Су тра дан ; Си ла зи те по ла ко ; Ми ло сти ња / Д. М. // Књи жев-
не но ви не. – 24, 406 (1. 1. 1972)
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________    Александра Вранеш   ________

0025.  Про ле ће сми  луј се ; Му дра је сен / Д. М. // Од зи ви. – 1 (1972) стр. 21–22

0026.  Тр њи на под сне гом / Д. М. ; илу стр. Љу би ца Со кић // Змај. – 19, 2 (1972) стр. 33

0027.  Шу  ма / Д. М // Ства ра ње. – 27, 7–8 (1972) стр. 661–668

1973.
0028.  Ђач ко ср це / Д. М. ; пред го вор [„Де сан ка Мак си мо вић (При ча о де тињ ству пе-

сни ка)“] Мир ко Пе тро вић ; ди дак тич ко-ме то дич ка апа ра ту  ра Зо ра Ме де ни ца ; 
[т ек ст илу стро ва ла Иван ка-Ида Ђу  рић ; илу стра ци је за ко ри це Вла ди слав Ла ли-
цки]. – Бе о град : Но лит, 1973. (Бе о град : Ср би ја). – 168 стр. : са цр те жи ма ; 19 цм. – 
(Лек ти ра за 2. раз ред основ не шко ле; 8)
Ти раж 25.000. – Са реч ни ком ма ње по зна тих ре чи и из ра за.

0029.  Злат ни леп тир / Д. М. ; на слов на стра на Жељ ко Мар ја но вић. – [3. изд.]. – Са ра-
је во : Ве се лин Ма сле ша, 1973. (Мо стар : Ве се лин Ма сле ша). – 114 стр. са цр те-
жи ма, [2]; 20 цм. – (Ла ста ви ца. Лек ти ра)
Ти раж 6.000.
Са др жај: Бај ка о ла бу ду; Цар игра ча ка; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; Злат ни леп тир; 
Ма  ли ба ук; Па туљ ко ва тај на; Гр ли чи на ту жба  ли ца; Бај ка о ди вљој кру  шци; Та-
тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Пр ви дан у зе мљи сно ва; Бу ба ма ра; Бу ба ма рин по ла-
зак; У зве ри ња ку; Та тин су срет са Ме се цом; Су срет та тин са Сун цем; Ве тро ви; 
Та та спа са ва де цу од бо ле сти; Ма ђи о ни ча ри; Та ти но бу ђе ње; Свет под је зе ром; 
Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну.

0030.  Не мам ви ше вре ме на / Д. М. ; [корице Еду ард Степанчић]. – Бе о град : Про све-
та, 1973. (Бе о град : Кул ту  ра). – 114 стр. [2]; 19 цм
Ти раж 6.000.
Са др жај: Про лећ на пе сма; Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; Пр во смо ду  го 
ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на про по вед; За-
бо ра вље ни лист Би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран ко ви ни; По во-
дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на; 
И на ста  ла је ти ши на; Пот пу  но са ма; Ру  ка; На сле ђе; По след ња мо ли тва; Мо ли-
тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су  тра дан (У ме ни је од ју  трос мрач но); За у  век; 
Све је по ста ром; Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад 
одо смо; По ку  шај ху  мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је 
из ве сно; Ти ши на спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; 
Још је дан дан до ву  че ња; Фа во рит; Пу  то ва ње; Тај ни са ста нак; Хит на по се та; Зе-
мља је смо 1–11; Пре о ра ни гроб; Пти чи ја са  хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр-
ти; Уса  хле ре ке; Се ћа ња; Зми ја.

0031.  Пе сме / Д. М. ; из бор и по го вор Ду шан Ко стић ; ди дак тич ко-ме то дич ка апа ра ту-
ра Пе тар С. Пе шут ; [нацрт за ко ри це Вла ди слав Ла  лиц ки ; илу стра ци ја на ко-
ри ца ма Бран ко Миљуш]. – Бе о град : Но лит, 1973. (Бе о град : Ср би ја). – 124 стр. ; 
19 цм. – (Лек ти ра за 7. раз ред основ не шко ле; 2)
Ти раж 25.000. – Са реч ни ком ма ње по зна тих ре чи и из ра за.

0032.  Са вре ме на по е зи ја / при ре дио Све та Лу  кић ; [корице Сте ван Вујков]. – 2. изд. – 
Бе о град : Но лит, 1973. (Бе о град : Про све та). – 724 стр. ; 21 цм. – (Срп ска књи-
жев ност у књи жев ној кри ти ци; 9)
Са др жај: 2. део : Де сан ка Мак си мо вић: По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Иван 
В. Ла  лић : стр. 213–221.
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0033.  Кр ва ва бај ка ; Очи ма ср ца и ма ште / Д. М. // Ка ко се ра ђа ла ју го сло вен ска рe во-
лу  ционарна по е зи ја : пе де сет пе сни ка / [прир.] Ми  ло рад Р. Бле чић. – Ниш : Гра-
ди на, 1973. – стр. 116–117
Ауто ро во ка зи ва ње о на стан ку пе сме Кр ва ва бај ка.

0034.  Lim i Drim ; Ba ka ša ljiv či na ; Šta Va tra pe va / D. M. // Po le ti pje smo : iz bor pje sa ma za dje-
cu iz ča so pi sa „Ra dost“ / ure di li Gu stav Kr klec ... – Za greb : Na ša dje ca, 1973. – str. 12–14

0035.  Strep nja ; Pred o se ća nje ; Opo me na ; A i te be to mo lim ; Po ko še na li va da ; Se ća nje na 
za vi čaj ; Za svrg nu te ; Za one ko ji ne umi ru na vre me ; Za je res ; Za one ko ji car ske dru-
mo ve oru ; Za lju de ko ji ja sno vi de / D. M. // Li ri ka pje sni ka ju go sla ven skih na ro da / 
pri re dio Pre drag Pa la ve stra. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 1973. – str. 109–119

0036.  De voj ka u pr vo maj skoj po vor ci / D. M. ; ilu str. Pe tar Fra njić // Ra dost. – 22, 9 (1973) 
str. 8

0037.  Ју  тар ња по се та ; А сад одо смо ; Не дељ на про по вед ; Опо ру  ка ; Мој свет / Д. М // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – 411, 3 (1973) стр. 239–243

0038.  Ма гла / Д. М // Ма  ле но ви не. – 18, 903 (12. 11. 1973)

0039.  Ne mam vi še vre me na ; Po vo danj / D. M. // Od jek. – 26, 1 (1973) str. 14

0040.  Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на / Д. М. ; илу стр. Бо сиљ ка Ки ће вац // Змај. – 19, 3 
(1973) стр. 65

0041.  Про сја ци : (из „Ле то пи са Пе ру  но вих по то ма ка“) / Д. М. // Баг да  ла. – 15, 108 
(1973) стр 1

0042.  Са вре ме на естрад на пе сма / Д. М. // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 95

0043.  Смрт ли шћа / Д. М // Ти тов пи о нир. – 25, 2 (1973) стр. 11

0044.  Sne žne pa hu lji ce / D. M // Ra dost. – 23, 4 (1973) str. 6

0045.  Sta ja ti pred ži vo tom / D. M // Od jek. – 26, 10 (1973) str. 13
Раз го вор во ђен са са рад ни ком ли ста.

0046.  Че стит ка / Д. М // Ти тов пи о нир. – 25, 4 (1973) стр. 1

1974.
0047.  An to lo gi ja srp ske po e zi je / [sa sta vi o] Sve ta Lu kić ; [u vod Sve ta Lu kić ; bi bli o graf ske 

bi lje ške o pje sni ci ma, fu sno te i rječ nik sa sta vio Vla di mir Jan ko vić ; na po me ne Sve ta 
Lu kić ; omot opre mi la Je le na Musić]. – Za greb : Škol ska knji ga, 1974. (Za greb : Vje-
snik). – 238 str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka „Do bra knji ga“; ko lo 1, 2)
Na kla da 10.000.

0048.  Do li na he ro ja : pje sme o Su tje sci / D. M. [i dr.] ; [i zbor] Fi lip Ra du lo vić ; [pred go vor Pre-
drag Pro tić ; po go vor Bra ni slav Pe ro vić ; li kov no gra fič ka opre ma Mi lan Martinović]. – 
Tjen ti šte : Na ci o nal ni park „Su tje ska“, 1974. (Ba nja Lu ka : „Glas“). – 77 str. ; 20 cm
Ti raž 1.000.

0049.  Zlat ni lep tir / D. M. ; na slov na stra na Želj ko Mar ja no vić. – 4. izd. – Sa ra je vo : „Ve se-
lin Ma sle ša“, 1974. (Mo star : „Ve se lin Ma sle ša“). – 113 str. sa cr te ži ma + [2]; 20 cm. – 
(La sta vi ca. Lek ti ra)
Ti raž 8.000.
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Са др жај: Baj ka o la bu du; Car igra ča ka; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Zlat ni lеptir; Ma li 
ba uk; Pa tulj ko va taj na; Gr li či na tu žba li ca; Baj ka o di vljoj kru šci; Ta tin od la zak u zе-
mlju sno va; Pr vi dan u zеmlji sno va; Bu ba ma ra; Bu ba ma rin po la zak; U zvеrinjaku; 
Ta  tin susrеt sa Mеsеcom; Susrеt ta tin sa Suncеm; Vеtrovi; Ta ta spa sa va dеcu od bo-
lе sti; Ma đi o ni ča ri; Ta ti no buđеnjе; Svеt pod jеzеrom; Ako jе vеrovati mo joj ba ki; 
Prstеn na mor skom dnu.

0050.  Из бор из де ла / Д. М. ; [у из бо ру Ива на В. Ла  ли ћа ; пред го вор Иван В. Ла  лић ; 
ле   по  том књи ге ба вио се Бо ле Милорадовић]. – Бе о град : На род на књи га, 1974. 
(Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 257 стр. : илу стр. ; 20 цм. – 
(Ју   го сло вен ски кла си ци)
Ти раж 6.000. – На слов са пред  ли ста. – О Де сан ки Мак си мо вић / Ве ли мир 
Жи  во ји но вић, Сте ван Ра ич ко вић, Бо шко Пе тро вић : стр. 223–243. – Хро но ло-
ги ја : стр. 245–246. – Би бли о гра фи ја – збир ке пе са ма : стр. 247. – Ли те ра ту  ра : 
стр. 249–250.
Са др жај: Иза бра не пе сме. ЗЕ ЛЕ НИ ВИ ТЕЗ: Пред о се ћа ње; Стреп ња; По ра-
стан ку 1; Шум ска зве зда; Зми ја; Се о ски по ток; Зе ле ни су  мрак; Про лет ње пе-
сме 1–2; На бу  ри; Из не на ђе ње (Сре ла сам на пу  ту мла ди ћа); По ноћ (И од јед-
ном чуд но се не што до го ди  ло); На кра ју би ће опет јед но исто; Опо ме на; Зе ле ни 
ви тез; Сре ћа; Змиј ске очи; Мрак (Мрак се ро дио у шу  ми); Пре кор; Мо ли тва за 
љу бав; Љу бав (Дав ног про ле ћа у су тон са њах, не ви на); Го сто љу бље; По сла ни ца; 
Бо гу  мил ска пе сма; Мо ли тва оче вом ср цу; Бран ко ви на; Мо ји зе мља ци; У кра ју 
мом; Сре бр не пле са чи це. ПЕ СНИК И ЗА  ВИ ЧАЈ: Ки ша; Ства ри; Син ги ду  нум; 
Уми ра ње љу ба ви; Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку (Са све сло вен ског сле та у 
Пра гу, 1938. г.); Ду  шу ми по кло ни; Пе сник и за ви чај; Пут ник тре ће кла се; Не ко 
се се ћа де тињ ства; Крај во де; По лу де ли во зар тен ка; Бран ко вач ко гро бље; Се-
ља ко ва смрт; Воћ ња ци. ПЕ СМЕ О РОП СТВУ И СЛО БО ДИ: Че жња у ту ђи ни; 
Бад ња ци; Зи ма у за ви ча ју; Пе сма о по ро бље ном хле бу; Кр ва ва бај ка; Гра ни ца; 
Жао ми је чо ве ка; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Ср би ја је ве ли ка тај на; 
Ср би ја се бу ди; Бе о град ске ули це; МИ РИС ЗЕ МЉЕ: Кад мла дост про ху  ји, 
шта чи ни те, пти це?; Про ле ће, а ја ве нем; Се но; Не бој се; По ноћ (Бо лу  јем од про-
зрач них не са ни ца); Сун ча ње у бр ди ма; Не бе са; Ву  ков утук; Пе сни ков кип у 
пар ку; За ро бље ник сно ва; Про рок Или ја; Кр сти тељ; Обо ре ни бог; Из гна ње из 
ра ја; Бал  кан ски ра то ви; Ве ру  јем (Ста  ла сам по след њи пут пред ста ру сли ков-
ни цу); Сто па; Уцве та  ле ми сли; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; А и те бе то мо-
лим; Не са ни ца; Де ца (Дво је де це крај ме не ра сте); Же га; Го вор же ле за; Па као; 
И то ме пла ши; ГО ВО РИ ТИ  ХО: Пра зно ју  тро; Без успо ме на; Бу ђе ње про ле-
ћа; Ко ме да се ту  жим; Има мо па сош; Куд одем да одем; Ка те дра  ла; Ср би ја у су-
то ну; ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ: Про глас; О си ро тој ку дељ ни ци; О ме ро па-
ху; За се бра; За сврг ну  те; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За 
смр то мр сце; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О обо ре ној цр кви; За ка  лу-
ђе ра; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За су  жње по ми  ло ва не; За чо ве ка ко ји 
је по гу био пер га мен те; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За се-
бар ске же не; За не рот ки ње; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма-
ђи о ни ча ре; За пе сме; О ло ву; За ло ви шта; За бо го ве; Иду цар ским дру  мо ви ма; 
О ба бун ској ре чи; О је ре си; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји ја сно 
ви де; О пра шта њу. ЗА  БА ЧЕ НИ НОВ ЧИ ЋИ: За ба че ни нов чи ћи; Гла сник; И што 
је нај го ре; Знам по мно го че му; О хи је рар хи ји; Не ко ко ће тек би ти ја; Не за пи-
са на; Час пре ме не; НЕ МАМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА: Не мам ви ше вре ме на; За  лу-
пи  ле су се врат ни це; Опо ру  ка; Пе сни ко ви за ви ча ји; Си  ла зи те по ла ко; Обе ћа  ла 
си да ћеш би ти веч на; Ру ка; Пр ва ноћ жа ло сти; За у век; А сад одо смо; Сад је из ве-
сно; Тај ни са ста нак; Зе мља је смо 1–11.
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0051.  Не мам ви ше вре ме на / Д. М. ; [корице Еду ард Степанчић]. – 2. из да ње. – Бе о-
град : Про све та, 1974. (Бе о град : Кул ту  ра). – 114 стр., [1] ; 20 цм
Ти раж 7.000.
Са др жај: Про лећ на пе сма; Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; Пр во смо ду  го 
ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на про по вед; За-
бо ра вље ни лист Би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран ко ви ни; По во-
дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на; 
И на ста  ла је ти ши на; Пот пу  но са ма; Ру  ка; На сле ђе; По след ња мо ли тва; Мо ли-
тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су  тра дан (У ме ни је од ју  трос мрач но); За у  век; 
Све је по ста ром; Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад 
одо смо; По ку  шај ху  мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је 
из ве сно; Ти ши на спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; 
Још је дан дан до ву  че ња; Фа во рит; Пу  то ва ње; Тај ни са ста нак; Хит на по се та; Зе-
мља је смо 1–11; Пре о ра ни гроб; Пти чи ја са хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр ти; 
Уса  хле ре ке; Се ћа ња; Зми ја.

0052.  Ора шчи ћи-пал чи ћи / Д. М. ; илу стра ци је [и] ко ри це Ми  ха и  ло Ђо ко вић Ти ка-
ло. – Бе о град : „Вук Ка ра џић“, 1974. (Бе о град : „Ра ди ша Ти мо тић“). – 118 стр. : са 
цр те жи ма ; 21 цм. – (Злат на гр ли ца)
Ти раж 3.000.
Са др жај: ОРА ШЧИ ЋИ-ПАЛ ЧИ ЋИ: Ора шчи ћи-пал чи ћи; Ма цан-Бра цан; Цр ве-
на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић; Ме две до ва же нид ба; Ки ја ви ца у зве ри ња ку; Цар 
игра ча ка; Па туљ ко ва тај на; У шум ској крч ми; Ве тар да ди  ља. ЗЕ ЉОВ МЕ ЂУ ВУ-
ЦИ МА: Но во ште не; Зе љов спа са ва ца ри ћа; Ка ко су се на ша  ли  ли де тлић и зец; 
Ме ђу ву  ци ма; Ли си ца вас пи та ва Зе љо ва; Жу ћа тра га за си ном; Жу ћин син; Жу-
ћин су срет са Хро мим Зе ком; Су срет у но ћи; Лов ци се осло ба ђа ју Зе љо ва; Ве се ље 
код шу  ма ра; За што пи шем о шу  ма ма.

0053.  Pri če iz na rod no o slo bo di lač ke bor be / [a u to ri] iz me đu osta lih i D. M. ; [i lu stri ra la 
Ida Ći rić, Mar jan ca Je mec-Bo žić, Sa va Ni ko lić, Da ni ca Ru sjan, Lju bi ca So kić, An čka 
Go šnik-Go bec, Jo van Pe trov, Ive Šu bić, Bra ni slav Jo va no vić, Jo sip Bi fel]. – Za greb : 
„Na ša dje ca“ ; Be o grad : „Vuk Ka ra džić“ ; Sko pje : Ma ke don ska knji ga ; Lju blja na : 
Mla din ska knji ga ; No vi Sad : Fo rum, 1974. (Lju blja na : Mla din ska knji ga). – 255 str. : 
ilu str. ; 22 cm
Ti raž 3.200.

0054.  Zgod be iz na rod no o svo bo dil ne bor be / [av tor ji] iz me đu osta lih i D. M. ; [i lu stri ra la 
Ida Ći rić, Mar jan ca Je mec-Bo žić, Sa va Ni ko lić, Da ni ca Ru sjan, Lju bi ca So kić, An čka 
Go šnik-Go bec, Jo van Pe trov, Ive Šu bić, Bra ni slav Jo va no vić, Jo sip Bi fel]. – Lju blja na : 
Mla din ska knji ga, 1974. (Lju blja na : Mla din ska knji ga). – 255 str. : ilu str. ; 22 cm
Na kla da 3.200.

0055.  Про лећ ни са ста нак / Д. М. ; илу стро ва  ла Бо сиљ ка Ки ће вац ; на црт ко ри ца Сте-
ван Вуј ков. – Бе о град : Но лит, 1974. (Љу бља на : Де ло). – [24] стр. : са цр те жи ма 
у бо ји ; 24 цм. – (Лек ти ра за пр ви раз ред основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000.

0056.  Шум ска љу ља шка / Д. М. ; ли ков на опре ма Мар лен ка Сту пи ца. – Са ра је во : Свје-
тлост, 1974. (Бе о град : „Ра ди ша Ти мо тић“). – [32] стр. : са цр те жи ма у бо ји ; 22 цм. – 
(Бам би)
Ти раж 2.000.

0057.  Бли жи се, бли жи ле то / Д. М. ; илу стр. Ђор ђе Ми ла но вић // По ле та рац. – 5 (1974) 
стр. 14–15
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0058.  Do ži vlja ji su i ma šta nja i slut nje – a ne sa mo zbi va nja // Za dar ska re vi ja. – 23, 3–4 
(1974) str. 137–168
Raz go vor vo đen sa sa rad ni kom ča so pi sa.

0059.  За што пла чу ку  ку  ре ци / Д. М. // Ма  ле но ви не. – 19, 920 (11. 3. 1974) стр. 5

0060.  За што пла чу ку  ку  ре ци / Д. М. // Го ро цвет. – 2, 1–3 (1974) стр. 48

0061.  Зве зда ни зна ци ; Је ре ти ци / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 26, 454 (1. 1. 1974) стр. 6
Из „Ле то пи са Пе ру  но вих по то ма ка“.

0062.  Зе мља је сву да иста / Д. М. // Спо не. – 6, 13–14 (1974) стр. 33

0063.  Na bu ri / D. M. // Če tvr ti ju li. – 13, 616 (9. 4. 1974) str. 10
Iz „Le to pi sa Pe ru no vih Po to ma ka“.

0064.  Не мам ви ше вре ме на ; Пра зни ци пу  то ва ња / Д. М. // За пи си из књи жев но сти / 
Вла де та Ву  ко вић. – При шти на : „Је дин ство“, 1974

0065.  Пе сма Бе о гра ду / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 26, 474 (1. 11. 1974)

0066.  По кли са ри ; Глас пре да ка ; На су  ми це иду Ра ша ни ; Кра  ље ва мо ли тва ; Во лос ; 
Мо ра ни на успа ван ка / Д. М // Књи жев ност. – 29, књ. 58, 3 (1974) стр. 245–248

0067.  Ру ским пе сни ки ња ма / Д. М. ; илу стр. Љу би ца Со кић // Змај. – 21, 10 (1974) стр. 235

0068.  Sne go vi de tinj stva / D. M. // Pu te vi. – 20, 180 (1974) str. 16
Uz pe smu je i an ke ta De tinj stvo i po e zi ja.

0069.  Чо век / Д. М. // Змај. – 21, 2 (1974) стр. 36

0070.  Ču do u cr kvi ; Mah ni ti ; Po pac ; Raš či nje ni opat / D. M. // Sa vre me nik. – 20, knj. 39, 
6 (1974) str. 499–501
Iz „Le to pi sa Pe ru no vih po to ma ka“.

1975.
0071.  93 [de ve de set tri] pri če za dje cu : iz bor pri ča za dje cu iz ča so pi sa „Ra dost“ / ure di li Vil-

ko Gli ha Se lan, Na da Ive ljić, Vo jin Je lić, Gu stav Kr klec, An đel ka Mar tić ; [pred go vor 
Na da Iveljić] ; li kov na opre ma Vil ko Gli ha Se lan. – Za greb : „Na ša dje ca“, 1975. (Ma-
ri bor : Ma ri bor ski tisk). – 180 str. ; 23 cm
Na kla da 5.000. – Bi lje ške o pi sci ma : str. 171–180.
Са др жај: Prstеn na mor skom dnu / D. M. : str. 24–26.

0072.  До че кај ста рост ре ка и пла не та : по е зи ја о Бе о гра ду од Кон стан ти на Фи ло зо фа до 
да нас / [саставио] Ми ло рад Р. Бле чић ; [уводна реч Ми ло рад Р. Блечић]. – Бе о-
град : Сло во љуб ве, 1975. (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић“). – 336 стр. : илу стр. ; 21 цм
Ви ње те из ра зних из во ра од 16. до 19. ве ка. – Ти раж 3.000.
Са др жај: Бе о град ске ули це. Пе сма Бе о гра ду / Д. Мак си мо вић : стр. 107–110.

0073.  Ђач ко ср це / Д. М. ; по го вор Мир ко Пе тро вић ; ди дак тич ко-ме то дич на апа ра-
ту ра Зо ра Ме де ни ца ; [слика на ко ри ца ма Ђор ђе Милановић]. – Бе о град : Но лит, 
1975. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 190 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за 2. раз ред основ-
не шко ле; књ. 8)
Ти раж 15.000. – По раз го ва рај мо о овим пе сма ма и при ча ма : стр. 177–178. – Де-
сан ка Мак си мо вић о се би и свом ра ду : стр. 179–180. – Де сан ка Мак си мо вић : 
стр. 181–183. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за : стр. 185–186.
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Са др жај: Мај у го сти ма; При ча о Ра ку Кро ја чу; Три па туљ ка; Свра ка кра дљи-
ви ца; Ку  ца у бол  ни ци; Ве тро ва успа ван ка; Ли вад ско звон це; Гор ски по то ци; 
У го сти ма; Гра ђе ње гне зда; Ју  тар ња пе сма пче ла; Ку  пи не; На мер ник; Кр ти це; 
Чи сти ку  кац; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Уобра  же ни ћу  ран; Ко ке и ме да; 
Па у  ко ва љу ља шка; Ста ри на ри; Стри зи бу бе; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; У до-
њем дво ри шту; Ли ји на јел  ка; Ко је ве ћи; Де те; Де ца хо ће зве ри њак; Ни шта без 
жр та ва; Ка ко се не кад гра ди  ла ку ћа; Не по ште ни так  ми чар; Вест; Из во ли те на 
из ло жбу де це сли ка ра; Чу  пав ко; Жму  ре; Час зе мљо пи са; Но во го ди шња че-
стит ка ба ки; Сне жне па  ху љи це; Че стит ка за Но ву го ди ну; Сун че ви по да ни ци; 
Бај ка о Сун цу и тет ки; Ме се чев ро ђен дан; За што ку  ку  руз зри; Лоп та ње; Игран-
ка; Три стр шље на; Бум бар го то ван; Ку  цов; Про лећ ни са ста нак; Фе бру ар ски 
раз го во ри; Три по бра ти ма; Љу  тић; Ки ша на ли ва ди; Два пи та ња; Мраз; Го ро-
се ча; Ве чер ња пе сма; Два ли ста; Иде је сен; Птич ја Но ва го ди на; Сне жни го лу би; 
Гат ка о шу  ми; Кћи ви  ли ног ко њи ца; Чо ба нин пче ла; При ча о ре ци; Гу  ји ња че; 
Чу да у шу  ми; Шум ска са мо ћа; Ра ђа ње пла ни на; Про лећ на при пре ма; Шум ска 
до ма ћи ца; Ме сец у шу  ми; Из не на ђе ње; Ве тар рвач; Стар ке ужар ке; Ђач ко ср це; 
Час фи зи ке; Ма  ли ло пов у шко ли; Од ку ће до шко ле; Раз ме шта ње по клу  па ма; 
Чи о де; Го вор учи те љи чин.

0074.  Na še sna e sti ro đen dan / D. M. ; [na slov na stra na Hu sko Balić]. – 2. izd. – Sa ra je vo : 
„Ve se lin Ma sle ša“, 1975. – 86 str. ; 20 cm. – (La sta vi ca lek ti ra)
Ti raž 8.000.
Са др жај: Na šеsnaеsti rođеndan; Prolеćna pеsma; Sa mo ća; Zaljubljеnost; Strеpnja; 
Slut nja; Po noć; Pokošеna li va da; Po đi mo u šumе; Na pla ni ni; Srеbrnе plеsačicе; 
Znam po mno go čеmu; Prеdosеćanjе; Opomеna; Sud ba; Srеća; Po ra stan ku; Go vo ri 
ti ho; Sto pa; Oži ljak; Čovеk; Sеćanjе na oca; Zabačеni nov či ći; Nad svеskom umr log 
đa ka; Dеtinjstvo; Vu kov utuk; Gostoljubljе; Bo gu mil ska pеsma; Put nik trеćе klasе; 
Sеljakova smrt; Za slu gu Jеrnеja; Žao mi jе čovеka; Za voj nič ka gro blja; Čеžnja u tu-
đi ni; Vеrujеm; Kr va va baj ka; Na gro bu strеljanih đa ka; Pi smo iz tamnicе; Otadž bi no, 
tu sam; Poеzija.

0075.  Не мам ви ше вре ме на / Д. М. ; [корице Еду ард Степанчић]. – 3. изд. – Бе о град : 
Про све та, 1975. (Но ви Сад : Про све та). – 114 стр. ; 20 цм
Ти раж 7.000.
Са др жај: Про лећ на пе сма; Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; Пр во смо ду  го 
ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на про по вед; За-
бо ра вље ни лист Би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран ко ви ни; По во-
дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на; 
И на ста  ла је ти ши на; Пот пу  но са ма; Ру  ка; На сле ђе; По след ња мо ли тва; Мо ли-
тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су  тра дан (У ме ни је од ју  трос мрач но); За у  век; 
Све је по ста ром; Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад 
одо смо; По ку  шај ху  мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је 
из ве сно; Ти ши на спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; 
Још је дан дан до ву  че ња; Фа во рит; Пу  то ва ње; Тај ни са ста нак; Хит на по се та; Зе-
мља је смо 1–11; Пре о ра ни гроб; Пти чи ја са хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр ти; 
Уса  хле ре ке; Се ћа ња; Зми ја.

0076.  Pje sme za nas i o na ma / D. M. ; pri re di la Ne da Ben de lja ; ilu stri rao Đu ro Se der ; na-
slov nu stra ni cu iz ra dio Ma ri jan Jev šo var. – 6. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1975. (Za-
greb : „Og njen Pri ca“). – 62 str. : ilu str. ; 20 cm. – („Do bra knji ga“. Lek ti ra za 6. raz red 
osnov ne ško le; 6)
Tekst de lom ći ri li com, de lom la ti ni com. – Na kla da 31.000.
Са др жај: U go sti ma; Pa hu lji ce sne žne / D. M.
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0077.  Pti ce na če smi / D. M. ; ilu stri rao Ivan Ko ža rić. – 3. izd. – Za greb : Mla dost, 1975. (Za-
greb : Og njen Pri ca). – 128 str. : ilu str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Na kla da 5.000. – Bi lje ška o pi scu : str. 126.
Са др жај: Čеstitka za no vu go di nu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knji gom baj ki; Dе-
cеm barska pri ča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pa u ko vo dеlo; Tr nji na pod snеgom; Olu ja u 
šu mi; Ko jе vеći; Bum bar go to van; Pa u ko va lju lja ška; Mačе u džеpu; Bli zan ci; Igran ka; 
U go sti ma; Od kućе do školе; Obu ćar ska za dru ga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pahuljicе; 
Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli po vrt njak; I drvеćе pri ma pla tu; Nеpoznata 
pti ca; Li va da u pla ni ni; Susrеt s li si com; U donjеm dvo ri štu; Pеsma zri ka va ca; Vo žnja; 
Sеoska rеka; Po vra tak u za vi čaj; Rođеnjе; Smrt li šća; Lеptirova uspa van ka; Ču pav ko; 
Čas zеmljopisa; Nad svеskom umr log đa ka; Dvadеsеt hi lja da dеvojačkih ru ku; Dеca; 
Čеžnja u tu đi ni; Mo ji zеmljaci; Rod na go di na; Pro sjak; Na Stra ži lo vo idеm; Noć u za vi-
ča ju; Kr va va baj ka; Na gro bu strеljanih đa ka; Dеčja vi ti ca u Osvjеnćimu; Prolеćе u 
Zagrеbu; Dеvojka u pr vo maj skoj po vor ci; Čas istorijе; Sa dеtеtom na li va di; Ma li voj ni-
ci; Pi smo iz tamnicе; Sta saj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slovеna; Ba ka ša ljiv či na; 
Opustеla ko šni ca; Sеoski po tok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе Cvеtе An drić.

0078.  Пу то пи си, ме мо а ри, днев ни ци, ре пор та же. – Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша“, 1975. – 
139 стр. ; 19 цм. – (Ла ста ви ца)
Са др жај: Сли ке јед не про шло сти / Д. М. – стр. 38–42.

0079.  Sne go vi de tinj stva / D. M. // De tinj stvo : po e zi ja / pri re dio Vla di mir Mi la nić. – No vi 
Sad : Srp ska či ta o ni ca i knji ža ra Irig, 1975. – Str. 74–76
Raz mi šlja nja o de tinj stvu D. M.

0080.  Бе ле но ћи / Д. М. // По ли ти ка. – 72, 22240 (11. 9. 1975) стр. 19 (до да так за де цу 
бр. 1689, стр. 1)

0081.  Вој ска под зве зда ма ; Зве зда на свет ко ви на ; Про сјак на раз бо ји шту / Д. М. // 
Књи жев не но ви не. – 27, 478 (1. 1. 1975)

0082.  De san ka Mak si mo vić (1898) / D. M. // So dob nost. – Št. 5 (1975) str. 404–405

0083.  Др ве на цр ква ; Гри гов гроб / Д. М. // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 151, књ. 416, 6 
(1975) стр. 584–585

0084.  Đač ki ža gor i pe sma pti ca / D. M. // De lo. – God. 21, knj. 21, br. 5/6 (1975) str. 928–930

0085.  Za one ko je car ske dru mo ve oru ; Za ne rot ki nje ; Za lju de ko ji ja sno vi de / D. M. // 
De lo. – God. 21, knj. 21, br. 1 (1975) str. 73–75

0086.  Здра ви ца Нор ве шкој ; Бде ње ; Ма гла ; Се ме ; Кр сто ви ; Ка те дра  ла у Тронд  хај-
му ; Сун че ва са рад ни ца ; Бр да / Д. М. // Књи  жев ност. – 30, књ. 61, 11–12 (1975) 
стр. 393–396

0087.  Иде је сен / Д. М. // Ти тов пи о нир. – 26, 2 (1975) стр. 12

0088.  Ка зи ва ња о Иви Ан дри ћу / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 27, 490–491 (1. 7. 1975)
Са др жи се ћа ња Д. Мак си мо вић, Д. Ми ла чи ћа, В. Ста ни ћа, Д. Ре ђе па и Г. Тар та ље.

0089.  Ka ko su pu žu ukra li ku ću / D. M. // Ma sla čak. – 3 (1975–1976) str. 3–4

0090.  Ма  ли ба ук / Д. М. // По ли ти ка. – 72, 22018 (23. 1. 1975) стр. 17 (до да так за де цу 
бр. 1677, стр. 1)

0091.  Но во го ди шње че стит ке / Д. М. // По ли ти ка. – 71, 21997. (31. 12. 1975, 1–2. 1. 1976) 
стр. 6
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0092.  Пр во бе ше Вук / Д. М. // По ли ти ка. – (26. 12. 1975)
Из ре чи при  ли ком при ма ња на гра де.

0093.  Пу сти ња ко во ви ђе ње ; Глас о про ро чан ству ; Ули зи це ; Страх од бро ја / Д. М. // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – 151, књ. 415, 2 (1975) стр. 134–139

0094.  Са вре ме на по ро дич на дра ма / Д. М. // Бор ба. – (1. 1. 1975)

0095.  Сли ке из бу  ква ра / Д. М. // По ли ти ка. – 72, 22250 (4. 9. 1975) стр. 19 (до да так за 
де цу бр. 1688, стр. 1)

0096.  Там ни ви  ла јет / Д. М. // По ли ти ка. – 72, 22356 (31. 12. 1975, 1–2. 1. 1976) стр. 17

0097.  Хтео је да бу де све ка ко ва ља / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 27, 490–491 (1. 7. 1975) 
стр. 3
Текст за бе ле жен у раз го во ру с но ви на ром Ра до ва ном По по ви ћем не по сред но 
на кон смр ти Иве Ан дри ћа.

1976.
0098.  Ђач ко ср це / Д. М. ; по го вор Мир ко Пе тро вић ; ди дак тич ко-ме то дич ка апа ра-

ту  ра Зо ра Ме де ни ца ; [слика на ко ри ца ма Ђор ђе Милановић]. – Бе о град : Но лит, 
1976. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 190 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за 2. раз ред основ-
не шко ле; 8)
Ти раж 20.000. – Де сан ка Мак си мо вић о се би и свом ра ду : стр. 179–180. – Де-
сан ка Мак си мо вић (при че о де тињ ству пе сни ка) : 181–183. – Реч ник ма ње по-
зна тих ре чи и из ра за : стр. 185–186.
Са др жај: Мај у го сти ма; При ча о Ра ку Кро ја чу; Три па туљ ка; Свра ка кра дљи ви ца; 
Ку  ца у бол  ни ци; Ве тро ва успа ван ка; Ли вад ско звон це; Гор ски по то ци; У го сти-
ма; Гра ђе ње гне зда; Ју  тар ња пе сма пче ла; Ку  пи не; На мер ник; Кр ти це; Чи сти 
ку  кац; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Уобра же ни ћу  ран; Ко ке и ме да; Па у  ко ва 
љу ља шка; Ста ри на ри; Стри зи бу бе; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; У до њем дво ри-
шту; Ли ји на јел ка; Ко је ве ћи; Де те; Де ца хо ће зве ри њак; Ни шта без жр та ва; Ка ко 
се не кад гра ди  ла ку ћа; Не по ште ни так  ми чар; Вест; Из во ли те на из ло жбу де це 
сли ка ра; Чу пав ко; Жму ре; Час зе мљо пи са; Но во го ди шња че стит ка ба ки; Сне жне 
па  ху љи це; Че стит ка за Но ву го ди ну; Сун че ви по да ни ци; Бај ка о Сун цу и тет ки; 
Ме се чев ро ђен дан; За што ку  ку  руз зри; Лоп та ње; Игран ка; Три стр шље на; Бум-
бар го то ван; Ку  цов; Про лећ ни са ста нак; Фе бру ар ски раз го во ри; Три по бра ти-
ма; Љу  тић; Ки ша на ли ва ди; Два пи та ња; Мраз; Го ро се ча; Ве чер ња пе сма; Два 
ли ста; Иде је сен; Птич ја Но ва го ди на; Сне жни го лу би; Гат ка о шу  ми; Кћи ви  ли-
ног ко њи ца; Чо ба нин пче ла; При ча о ре ци; Гу  ји ња че; Чу да у шу  ми; Шум ска са-
мо ћа; Ра ђа ње пла ни на; Про лећ на при пре ма; Шум ска до ма ћи ца; Ме сец у шу  ми; 
Из не на ђе ње; Ве тар рвач; Стар ке ужар ке; Ђач ко ср це; Час фи зи ке; Ма  ли ло пов у 
шко ли; Од ку ће до шко ле; Раз ме шта ње по клу  па ма; Чи о де; Го вор учи те љи чин.

0099.  Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка : пе сме / Д. М. ; [корице Сте ван Вујков]. – Бе о град : 
Но лит, 1976. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 94 стр. ; 19 цм
Ти раж 4.000.
Са др жај: Пе рун; Пу сти ња ко во ви ђе ње; Глас о про ро чан ству; Ца рев стра жар; 
Ули зи це; Глас прет ков Ца ру; Осва јач; Страх од бро ја; Вој ско во ђа; Жу  па но во 
при ви ђе ње; На су  ми це иду Ра ша ни; Ра ње ник у ту ђи ни; По кли са ри; Глас пре-
да ка; Сто го ди шња ци; У Кра  ље вој зе мљи; Смрт вој ни ка; Ноћ; Вест о ра ту; Зво на 
у Ни ну; Ис по сни ко ва мо ли тва; Краљ уочи бо ја; Вој ска под зве зда ма; Зве зда на 
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свет ко ви на; Га та ра; Ву ко дла ци; Гро бље ста рих бо го ва; Про сја ци; Хле ба ре во ви-
ђе ње; Слу  ша ју бо го ви; Во лос; Мо ра на; Мо ра ни на успа ван ка; Жи ва; Про сјак на 
раз бо ји шту; Ра ста нак; По вра так (Ма да уз Кра  ља и сам по бед ник); Бе ра чи це 
би  ља; Пли ма; Осе ка; Од  лу  ке Све тог Си но да; По мет ња; Скит ни це; Је ре ти ци; 
Свет је ре ти ка; Мах ни ти; Не бе ски зна ци; Чу до у цр кви; Ве ли ки све ште ник; Глас 
пра де да; Глас ту ђи на; Раш чи ње ни но ви опат; По пац; По сле ве ћа ња; По след ња 
слу жба сло вен ска; Тра ве; Сан о кру  ни; Ме се чи на (И те дав не но ћи го спод ње).

0100.  Пе сме : из бор / Д. М. ; [предговор Сло бо дан Ракитић]. – 2. до пу ње но изд. – Бе о-
град : Срп ска књи  жев на за дру  га, 1976. (Бе о град : Кул ту  ра). – XXXVI, 346 стр. ; 
18 цм
Ти раж 4.000. – Бе ле шка о пи сцу у овом из да њу : стр. 337–339.
Са др жај: ПРО ЛЕЋ НА ПЕ СМА. Из збир ки Пе сме и Зе ле ни ви тез (1919–1930): 
Про лећ на пе сма; На бу  ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око ме не про ле ће); По ноћ 
(И од јед ном чуд но се не што до го ди  ло); Се ли це; Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно 
да срет нем ко га год); По ко ше на ли ва да; Зми ја; По ђи мо у шу  ме; Пред о се ћа ње; 
У зим ски дан; Опо ме на; Суд ба; Пре кор; Зе ле ни ви тез; Сре ћа; Мол ба мла до сти; 
Гр ли ца; У смрт ро се; Опу сте ли оклоп; У му зе ју; Опу сте ла ко шни ца; Го сто љу-
бље; Бо гу  мил ска пе сма; МО ЈИ ЗЕ МЉА  ЦИ. Из збир ки Но ве пе сме и Пе сник и 
за ви чај (1930–1946): Мо ји зе мља ци; Се ља ко ва смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви ча-
ја по ме ша ти вре ле ру  ке); Пут ник тре ће кла се; Ве се ла је сен; Гла со ви но ћи; Ћук; 
Са пут ни ца; Сре бр не пле са чи це; Про ле ће гне здо гра ди; Уте ха (Ако ни смо за јед-
но по април ској га зи  ли тра ви); Уми ра ње љу ба ви; Пи смо; Не ја сна пе сма; Ду  ша; 
Бе гу  ни ца; Ве че (Спа ва ју ов це на па ди ни бре га); Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа-
ње на оца; Глас мо на  хи ње; Пут ник кроз Са  ха ру; Оти ћи ћу у па сти ре; Ср би ја у 
су  то ну; Уста ни ци (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва  ље ву); Ве ру  јем (Мо ја зе мља про-
па сти не ће); Ср би ја се бу ди; Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; Над све ском умр лог 
ђа ка; Мај чи на ту жба  ли ца; Мај ка ма; Ме ше ње хле ба; Че жња у ту ђи ни; Жао ми је 
чо ве ка; МИ РИС ЗЕ МЉЕ. Из збир ке Ми рис зе мље (1946–1956): Де тињ ство; 
Сне го ви де тињ ства; На пла ни ни; На Стра жи ло во идем; Ју тар ње обла че ње пти ца; 
Под гне зди ма; Сун ча ње у бр ди ма; Род на го ди на; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Су тон 
на Ска дар ском је зе ру; Не бе са; Пи та  ли це; Исто то са мо ма  ло друк чи је; Ву  ков 
утук; Се но; Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те, пти це; У про ле ће; Про ле ће, а ја 
ве нем; Ви но про ле ћа 1–10; Пе сник у про ле ће; Пе сни ков кип у пар ку; ЗА  РО-
БЉЕ НИК СНО ВА. Из збир ки За ро бље ник сно ва и Го во ри ти  хо (1956–1964): 
Ве ру јем (Ве ру јем у про ле ће љу ба ви и ње го ве бу ји це); Сли кар Лу ка; Обо ре ни бог; 
Ра ђа ње љу ба ви; Ода зва  ле су се са мо пти це; Лик на про зо ру; Ви о ли не Чај ков-
ско га; Љу бав на пре пир ка; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; На мор ској оба ли; Тај на 
(Као да сам не где у пра шу ми); Бај ка о ко ва чу; Сви ле не бу бе; Ку мо ва Сла ма у дим-
ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ко ме да се ту жим; Пе ша ци; Има мо 
па со ше; Ку да одем да одем; А и те бе то мо лим; Не бој се; Ска ме ње на шу ма; Зми ју-
љак; До го ди ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; Пе снич ко ве че; ТРА  ЖИМ 
ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ. Из збир ке Тра жим по ми  ло ва ње (1963–1964): Про глас; За се-
бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; За вој нич ка гро бља; За по след ње 
да не; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав-
ној имо ви ни; О хи је рар хи ји; За жир; За ка  лу ђе ра; За на ив не; За оне ко ји се спо-
ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За свад бе без вен ча ња; 
За Ма ри је Маг да ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, 
зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; 
За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу гу; За зве ри окле ве та не; За оне ко ји цар ске дру-
мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну те; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре-
не из ми ло ср ђа; О пра шта њу; Пе сме об ја вље не ван збир ки (1965–1975): За ба че ни 
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нов чи ћи; Сан ја ну ар ских но ћи; Знам по мно го че му; Час пре ме не; Не за пи са на; 
Не ко ко ће тек би ти ја; Гла сник; И што је нај го ре; Ра ђа ње сун ца у Га гри; Там ни 
ви  ла јет; Гра ча ни ца; Са вре ме на естрад на пе сма; Пе сни ко во ви ђе ње; НЕ МАМ 
ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА. Из збир ке Не мам ви ше вре ме на (1969–1973): Не мам ви ше 
вре ме на; За лу пи ле су се врат ни це; Опо ру ка; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ру ка; Пот пу но 
са ма; Обе ћа ла си да ћеш би ти веч на; Зе мља је сву где иста; Све је по ста ром; А сад 
одо смо; Зе мља је смо 1–11; Пре о ран гроб; Ли си чи на смрт; ЛЕ ТО ПИС ПЕ РУ-
НО ВИХ ПО ТО МА  КА. Из збир ке Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка (1969–1975): 
Глас прет ков ца ру; Ца рев стра жар; На су  ми це иду Ра ша ни; Ноћ; Зво на у Ни ну; 
Хле ба ре во ви ђе ње; Вој ска под зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Про сја ци; Мо ра на; 
Мо ра ни на успа ван ка; По мет ња; Је ре ти ци; Раш чи ње ни но ви опат; Са вет је ре-
ти ка; Чу до у цр кви; По след ња слу жба сло вен ска.

0101.  Пе сме / Д. М. ; из бор и по го вор Ду  шан Ко стић ; ди дак тич ко-ме то дич ка апа ра-
ту  ра Пе тар С. Пе шут ; [слика на ко ри ца ма Бран ко Миљуш]. – Бе о град : Но лит, 
1976. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 130 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за 7. раз ред ОШ; 
књ. 12)
Ти раж 10.000. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за : стр. [131].

0102.  Пе сме / Д. М. ; [уредник по но вље ног из да ња Ма ри ја Сто јиљ ко вић ; из бор Сте-
ван Ра ич ко вић ; на црт за ко ри це Ве ра Бо жич ко вић-Поповић]. – По но вље но из да-
ње. – Бе о град : Про све та, 1976. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за-
вод). – 81 стр. ; 19 цм
Ти раж 4.000. – На слов пред го во ра : Мо ји су сре ти са Ма жу  ра ни ће вим епом. – 
Бе ле шка о пи сцу од при ре ђи ва ча. – Реч ник : стр. 77–82.

0103.  Пе сме из Нор ве шке / Д. М. ; ли ков ни при ло зи Бо жи дар Про да но вић. – Бе о град : 
Про све та, 1976. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 80 стр. : 
илу стр. ; 25 цм
Ти раж 5.000. – Пе сник и из да вач об ја вљу  ју ову књи гу по во дом от кри ва ња спо-
ме ни ка у Ослу из ги ну лим ју го сло вен ским ин тер нир ци ма по не мач ким ло го ри ма 
у Нор ве шкој у Дру  гом свет ском ра ту.
Са др жај: Здра ви ца Нор ве шкој = Hil sen til Nor ge; Бде ње; Бр да; Ма гла; Сун че ва са-
рад ни ца; Бу ра код Нар ви ка; Пло ве ћи кон ти нент; Гри гов гроб; Ка те дра ла у Тронд-
хај му; Др ве на цр ква; Са ве то ва ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу чи ни; Те рет те жи од чо ве-
ка; Смрт у ле ду; Огла ше ни, изи ђи те; И три ста је мно го; Кр ва ви крст; Сви ци све до ци; 
Не по зна ти; Три ста се дам де се та по ноћ; Кр сто ви; Сен ке; Срп ска ку ћа.

0104.  Про лећ ни са ста нак / Д. М. ; илу стро ва  ла Бо сиљ ка Ки ће вац ; на црт ко ри ца Сте-
ван Вуј ков. – Бе о град : Но лит, 1976. (Љу бља на : Де ло). – [24] стр. : са цр те жи ма 
у бо ји ; 24 цм. – (Лек ти ра за пр ви раз ред основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000.

0105.  Жи вео је у се би / Д. М. // Ка зи ва ња о Иви Ан дри ћу : успо ме не са вре ме ни ка / 
[прир.] Ра до ван По по вић. – Бе о град : Сло бо да, 1976. – Стр. 72–75
Ва ри јан та тек ста: Хтео је да бу де све ка ко ва  ља, об ја вље ног у Књи жев ним но ви-
на ма 1975.

0106.  Бе о град ске ули це / Д. М. // По ли ти ка. – 73, 22646 (21. 10. 1976) стр. 18 (до да так 
за де цу бр. 1725, стр. 1)

0107.  Ви ђе ње / Д. М. // Баг да  ла. – 18, 211 (1976) стр. 1

0108.  Де тињ ство у Бран ко ви ни : кад сам би  ла ђак / Д. М. ; за бе ле жио Дам њан Мо ра-
чић // По ли ти ка. – 73, 22507 (3. 6. 1976)
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0109.  De ca / D. M. ; ilu str. Da ni ca Ru sjan // Ra dost. – 26, 5 (1976) str. 6

0110.  Дон Ки  хот / Д. М. // По ли ти ка. – 73, 22715 (31. 12. 1976)

0111.  Жму  ра / Д. М. // По ли ти ка. – 73, 22507 (3. 6. 1976)

0112.  Зми ја мла до же ња ; За бо рав / Д. М. // Књи жев на реч. – 5, 56 (11. 5. 1976) стр. 1

0113.  Ис ку ство / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 28, 520 (1. 10. 1976)

0114.  Ју ли на Са ви / Д. М. // По ли ти ка. – 73, 22475 (30. 4, 1. и 2. 5. 1976) стр. 18

0115.  Ми  хољ ско ле то / Д. М. // Стре мље ња. – 17, 6 (1976) стр. 785

0116.  Но во го ди шње че стит ке / Д. М. // Рад. – 32, 52 (24. 12. 1976)

0117.  Pa ra da / D. M. // Ra dost. – 26, 4 (1976) str. 10

0118.  Пре ступ на го ди на / Д. М. // По ли ти ка. – 73, 22411 (26. 2. 1976)

0119.  Срп ска ку ћа ; Пло ве ћи кон ти нент ; Бу ра код Нор ви ка / Д. М. // Књи жев ност. – 31, 
књ. 63, 7–8 (1976) стр. 556–557

0120.  Strep nja ; Za svad be bez ven ča nja ; Ne mam vi še vre me na ; Čas pre me ne / D. M. // Ona 
pod svo jim ne bom : Zbor nik sa či njen od ra do va uče sni ca Pr vog su sre ta že na pi sa ca 
Ju go sla vi je odr ža nog 1. mar ta 1976. – Le sko vac : Kon fe ren ci ja za dru štve nu ak tiv nost 
že na, 1976. – Str. 7–9

0121.  Sud bi na ; Mi sao po nor ni ca ; De ve ti val ; Me đu pla ne ta ma / D. M. // Sa vre me nik. – 22, 
knj. 43, 11 (1976) str. 372–373

0122.  Че стит ка за но ву го ди ну / Д. М. // По ли ти ка. – 73, 22714 (30. 12. 1976)

1977.
0123.  Бај ке за де цу / Д. М. ; [цртежи Гру  ји ца Лазаревић]. – Кру  ше вац : Баг да  ла, 1977. 

(Кру  ше вац : Баг да  ла). – 97 стр. : илу стр. ; 17 цм. – (Ма  ла би бли о те ка „Врт де-
тињ ства“)
Ти раж 3.000. – Из бор из Пра де вој чи це и Крат ко веч не. – Пред го вор : стр. 5–9.
Са др жај: КРАТ КО ВЕЧ НА: Омла ди ни ис под три да на за бра ње но; Ра чун џи ја; 
Крат ко веч ни но шко ло ва ње; Крат ко веч ни но стра шно от кри ће; Свад ба; Зи ма на 
ви ру Во де ног Цве та. ПРА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА: Ве ће Пе ћи не; При ја тељ ство с по ро ди-
цом шим пан за; Пра де вој чи ца се игра лу  та ка; Ир ва си; Го ње ње ир ва са; Још је дан 
Бу  ков грах.

0124.  Де те у тор би / Д. М. ; [насловна стра на и илу стра ци је Ве ли мир Матејић]. – При-
шти на : Је дин ство, 1977. (Ниш : Про све та). – 134 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Би бли о-
те ка „Је дин ство“; 124)
Ти раж 4.000.
Са др жај: Де те у тор би; Ве ли ка уче ни ца; Не у стра шив; Страх (Не знам шта је деч ку 
Са ши); Чма ва ло; Жив ко ле њив ко; Ани но зна ње; Га та лин ка; Цр ве не бу бе; Лут кин 
на ме штај; Бр шљан цир ку зан; Пе сма за Ду ша на; Жму ра; Па ра да; Зи дао дим ку лу; 
Деч ји сан; Бе ле зи крај пу  та; Над ме та ње; Бо га то де тињ ство; Нео бич но шко ло-
ва ње; По диг ни на не бо очи; Мај; Са ма је у со би ба ка; Та ко је при ча  ла мо ја ба ка; 
Бај ка о твр до гла вој зми ји; Ба ка ша  љив чи на; Не у стра ши ва ба ка; Не спо ра зум; 
Нај бо ља ма ма; Раз ме шта ње ђа ка по клу па ма; Ro bek Uge; Чи о де; За го нет на тор ба; 
Сви ци; Пе шак; Бе ле но ћи; По здрав из Нор ве шке; Пре ступ на го ди на; Тре ну  так 
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ћу та ња. (1919–1930): Но во тех нич ко от кри ће; Кре ве ти за се ли це; Ба ук; Ро ди ле су 
бун де ве; Ма ли зи дар; Аква ре ла; Де те ли на с че ти ри ли ста; На је се њем тр гу; Та та 
те рет њак; За лу та ли; Пе тао га ћан; Ду го ру ка те та; Ђур ђе вак; Шу то те лен це; Тр пе-
за на во ди; Фјорд сли кар; Не што ла ко – Штам пар ске гре шке 1–2; Ве ли ки раз лог; 
По мо дар Ра де; По мо дар ка; Лек ци ја ши; Знал  ци је зи ка; Са вре ме на ба ка; Да ре-
жљи ви та та; Наш учи тељ пр вог раз ре да; Стра не ре чи; Над ме та ње пи ја ни ца; Зи ма 
на Ша ри; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта де ца у све ту слу  ша ју; Се о ски би о-
скоп; Ба  лет у се о ском дво ри шту; Рат; Људ ско ср це; Пи са  ле су но ви не; Ђа ци до-
бро тво ри (По све ће но Нор ве жан ки Ка ри Мјел де и ње ним школ ским дру го ви ма).

0125.  Не мам ви ше вре ме на / Д. М. ; [корице Еду ард Степанчић]. – Бе о град : Про све та, 
1977. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 114 стр. ; 20 цм
Ти раж 4.000.
Са др жај: Про лећ на пе сма; Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; Пр во смо ду  го 
ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на про по вед; За-
бо ра вље ни лист Би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран ко ви ни; По во-
дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на; 
И на ста  ла је ти ши на; Пот пу  но са ма; Ру  ка; На сле ђе; По след ња мо ли тва; Мо ли-
тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су  тра дан (У ме ни је од ју  трос мрач но); За у  век; 
Све је по ста ром; Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад 
одо смо; По ку  шај ху  мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је 
из ве сно; Ти ши на спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; 
Још је дан дан до ву  че ња; Фа во рит; Пу  то ва ње; Тај ни са ста нак; Хит на по се та; Зе-
мља је смо 1–11; Пре о ра ни гроб; Пти чи ја са хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр ти; 
Уса  хле ре ке; Се ћа ња; Зми ја.

0126.  Пје сме / Д. М. ; [приредила и по го вор на пи са ла Бо сиљ ка Пу шић ; На слов на стра-
на Ве ли бор Ра до њић ; пор трет пи сца Дра го љуб Брајовић]. – Ти то град : Ре пу блич-
ки за вод за уна пре ђи ва ње школ ства, 1977. (Це ти ње : Обод). – 98 стр. ; 20 цм. – 
(Школ ска лек ти ра за 7. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 2.500. – Стр. 93–94 : Би  ље шка о Де сан ки Мак си мо вић и ње ној по е зи ји / 
Бо сиљ ка Пу  шић.

0127.  Kr va va Baj ka / D. M. // Do sta su sve tu jed ne Šu ma ri ce : Zbor nik po e ma o Kra gu je-
vač kom ok to bru / [prir.] Đor đe Pa u no vić. – Kra gu je vac : Spo men park „Kra gu je vač ki 
ok to bar“, 1977. – Str. 13–14

0128.  Ko ho će da do ži vi ču do / D. M. // Ra dost. – 27, 3 (1977) str. 2

0129.  Kr va va baj ka ; Oda zva le su se sa mo pti ce ; Za one ko ji car ske dru mo ve oru ; A i te be to 
mo lim / D. M. // De lo. – God. 23, knj. 23, br. 7 (1977) str. 28–31

0130.  Кри  ла ти нов чић / Д. М. // По ли ти ка. – 74, 23074 (31. 12. 1977)

0131.  Не мам про тив о тро ва / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 29, 548 (1. 12. 1977)

0132.  Ни ко ли Те сли / Д. М. // Бор ба. – 56, 118 (30. 4. 1977) стр. 14

0133.  Nje no ve li čan stvo mi sao ; Osu đe na mi sao ; Noć na mi sao / D. M. // Sa vre me nik. – 23, 
knj. 46, 12 (1977) str. 423–424

0134.  O Ra ki ću / D. M. // Sa vre me nik. – 23, 45, 4 (4. 1977) str. 336–337
An ke ta Pe sni ci o Ra ki ću.

0135.  Обе ћа ла си да ћеш би ти веч на / Д. М. // По ли ти ка. – 74, 22775 (3. 3. 1977) стр. 23 
(до да так за де цу бр. 1743, стр. 1)
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0136.  Парк Гот фри да Ке ле ра / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 29, 530 (1. 3. 1977) стр. 8

0137.  Пе сма ; Бај ка о твр до гла вој зми ји ; Тре ну  так ћу  та ња ; Не у стра ши ва ба ка ; Зи дао 
дим ку лу ; Па ра да / Д. М. // Је дин ство. – 33, 163 (13. 10. 1977) стр. 12

0138.  Pe sni ci / D. M. // Ra dost. – 27, 7 (1977) str. 20

0139.  Пр вак / Д. М. // По ли ти ка. – 74, 22962 (8. 9. 1977)

0140.  Свра ка кра дљи ви ца / Д. М. // По бје да. – 33, 4150 (30. 6. 1977) стр. 12

0141.  Спо мен на уста нак / Д. М. // По ли ти ка. – 74, 22941 (7. 7. 1977) стр. 23 (до да так 
за де цу бр. 1759, стр. 1)

0142.  Сре бр не пле са чи це / Д. М. // По ли ти ка. – 74, 23072 (29. 12. 1977) стр. 23 (до да-
так за де цу, стр. 1)

0143.  Су срет са Де ни ке ном / Д. М. // Књи жев не но ви не. – (ја ну ар 1977)
Из књи ге „Сним ци из Швај цар ске“.

0144.  Су срет са Де ни ке ном / Д. М. // Књи жев на реч. – 6, 73 (25. 2. 1977) стр. 7
Из књи ге „Сним ци из Швај цар ске“.

0145.  У све ту ли ков них умет но сти : Уме сто Хен ри Му  ра ; Га  ле ри ја ; Из ло жба ка ри ка-
ту  ра / Д. М. // Стре мље ња. – 18, 3 (1977) стр. 297–306

0146.  Цар игра ча ка / Д. М. // По бје да. – 33, 4206 (25. 8. 1977)

1978.
0147.  Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва : 13–20. век / са ста вио Ми о драг Па вло вић ; [пред-

говор Ми о драг Па вло вић ; фриз на ко ри ца ма Све то зар Са му  ро вић ; ли ков на 
опре ма Сто јан Милеуснић]. – 4. изд. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1978. 
(Бе о град : Но ви да ни). – XC, 296 стр. ; 22 цм
Ти раж 5.000. – На по ме не : стр. 279–286.
Са др жај: По ноћ; На бу  ри / Д. М.

0148.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки ; [нацрт 
ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, 1978. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 
60 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за : стр. 61.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0149.  Де сан ка Мак си мо вић : жи вот, пе сма, кри ти ке / Д. М. ; [припремио и жи во то-
пис на пи сао Ми ло рад Р. Бле чић ; из бор Ра де Вој во дић, Зо ран Га ври ло вић ; ле по-
том књи ге ба вио се Бо ле Милорадовић]. – Бе о град : Сло во љуб ве, 1978. – 238 стр. : 
илу стр. ; 29 цм
Књи га по све ће на осам де се то го ди шњи ци жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић.
Са др жај: Де сан ка Мак си мо вић о се би; Се ћа ње на за ви чај; Љу бо мо ра; Се ћа ње на 
оца; Про вин ци јал  ци; Ср би ја је ве ли ка тај на; Шум ска љу ља шка; Зи дао дим ку лу; 
По мо дар ка; Па ра да; Сун цо бра ни; Пр стен на мор ском дну; ПЕ СМЕ. На бу  ри. 
Пе сме (1924) и Зе ле ни ви тез (1930): Про лећ на пе сма; На бу  ри; Стреп ња; Пред о-
се ћа ње; Зе ле ни ви тез; Сре ћа; Зми ја; Ве ру  јем. Пе сник и за ви чај (1946): Уста ни ци 
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(Спо мен на се чу кне зо ва у Ва  ље ву); Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Ср би ја 
се бу ди; Кр ва ва бај ка; Спо мен на уста нак; Мај ка ма; Жао ми је чо ве ка; НА СТРА-
ЖИ ЛО ВО ИДЕМ: Ми рис зе мље (1955): Де тињ ство; На Стрaжилово идем; Ву ков 
утук; Про ле ће, а ја ве нем; Пе сни ков кип у пар ку; БАЈ КА О КО ВА ЧУ. За ро бље-
ник сно ва (1960): Бај ка о ко ва чу; А и те бе то мо лим; Не бој се; О ПРА  ШТА  ЊУ. 
Тра жим по ми  ло ва ње (1964): Про глас; За се бра; За зе мљу ку да вој ска про ђе; За 
вој нич ка гро бља; За је рес; За ва жне; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко 
пра га; О ка ме но ва њу; За Ма ри је Маг да ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За не-
рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За исме-
ва че; О пра шта њу; За ба че ни нов чи ћи (Пе сме об ја вље не ван збир ки): За ба че ни 
нов чи ћи; Гра ча ни ца; ЗЕ МЉА ЈЕ СМО. Не мам ви ше вре ме на (1973): Не мам ви ше 
вре ме на; Пр во смо ду го ми сли ли; Мој свет; Опо ру ка; По во дањ; Обе ћа ла си да ћеш 
би ти веч на; Ру ка; Зе мља је сву где иста; По ку шај ху мо ра; Зе мља је смо 1–11; Уса хле 
ре ке; На су  ми це иду Ра ша ни. Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка (1976): На су  ми це 
иду Ра ша ни; Вој ска под зве зда ма; Сви ци и све до ци. Пе сме из Нор ве шке (1976): 
Гри гов гроб; Те рет те жи од чо ве ка; Смрт у ле ду; Сви ци све до ци; СА СТАН ЦИ 
У СНУ (Пе сме об ја вље не 1977. и 1978): Ње но ве ли чан ство ми сао; Осу ђе на ми сао; 
Ноћ на ми сао; Да ро ви; Ни чи ја зе мља; По сте пе но; До дир; При зра ци; Са стан ци 
у сну; Цр на пе ви ца; Са мо ћа (Од ју  тра хо дам); Чар дак ни на не бу ни на зе мљи.

0150.  Ђач ко ср це / Д. М. ; по го вор Мир ко Пе тро вић ; ди дак тич ко-ме то дич на апа ра-
ту  ра Зо ра Ме де ни ца ; [слика на ко ри ца ма Ђор ђе Милановић]. – Бе о град : Но лит, 
1978. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 190 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за 2. раз ред основ-
не шко ле; 8)
Ти раж 20.000. – Де сан ка Мак си мо вић о се би и свом ра ду : стр. 179–180. – Де сан-
ка Мак си мо вић (при че о де тињ ству пе сни ка) : стр. 181–183. – Реч ник ма ње по-
зна тих ре чи и из ра за : стр. 185–186.
Са др жај: Мај у го сти ма; При ча о Ра ку Кро ја чу; Три па туљ ка; Свра ка кра дљи ви ца; 
Ку  ца у бол  ни ци; Ве тро ва успа ван ка; Ли вад ско звон це; Гор ски по то ци; У го сти-
ма; Гра ђе ње гне зда; Ју  тар ња пе сма пче ла; Ку  пи не; На мер ник; Кр ти це; Чи сти 
ку  кац; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Уобра же ни ћу  ран; Ко ке и ме да; Па у  ко ва 
љу ља шка; Ста ри на ри; Стри зи бу бе; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; У до њем дво ри-
шту; Ли ји на јел ка; Ко је ве ћи; Де те; Де ца хо ће зве ри њак; Ни шта без жр та ва; Ка ко 
се не кад гра ди  ла ку ћа; Не по ште ни так  ми чар; Вест; Из во ли те на из ло жбу де це 
сли ка ра; Чу пав ко; Жму ре; Час зе мљо пи са; Но во го ди шња че стит ка ба ки; Сне жне 
па  ху љи це; Че стит ка за Но ву го ди ну; Сун че ви по да ни ци; Бај ка о Сун цу и тет ки; 
Ме се чев ро ђен дан; За што ку  ку  руз зри; Лоп та ње; Игран ка; Три стр шље на; Бум-
бар го то ван; Ку  цов; Про лећ ни са ста нак; Фе бру ар ски раз го во ри; Три по бра ти-
ма; Љу  тић; Ки ша на ли ва ди; Два пи та ња; Мраз; Го ро се ча; Ве чер ња пе сма; Два 
ли ста; Иде је сен; Птич ја Но ва го ди на; Сне жни го лу би; Гат ка о шу  ми; Кћи ви  ли-
ног ко њи ца; Чо ба нин пче ла; При ча о ре ци; Гу  ји ња че; Чу да у шу  ми; Шум ска са-
мо ћа; Ра ђа ње пла ни на; Про лећ на при пре ма; Шум ска до ма ћи ца; Ме сец у шу  ми; 
Из не на ђе ње; Ве тар рвач; Стар ке ужар ке; Ђач ко ср це; Час фи зи ке; Ма  ли ло пов у 
шко ли; Од ку ће до шко ле; Раз ме шта ње по клу  па ма; Чи о де; Го вор учи те љи чин.

0151.  Zlat ni lep tir : pri če / D. M. ; [pred go vor, me to dič ki tekst i bi lje ške o pi scu Ami ra Idri zbe-
go vić ; na slov na stra na i ilu stra ci je Želj ko Marjanović]. – 5. izd. – Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša“, 1978. – 113 str. : ilu str. ; 20 cm. – (La sta vi ca. Lek ti ra)
Са др жај: Baj ka o la bu du; Car igra ča ka; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Zlat ni lеptir; Ma li ba uk; 
Pa tulj ko va taj na; Gr li či na tu žba li ca; Baj ka o di vljoj kru šci; Ta tin od la zak u zеmlju sno va; 
Pr vi dan u zеmlji sno va; Bu ba ma ra; Bu ba ma rin po la zak; U zvеrinjaku; Ta tin susrеt sa 
Mеsеcom; Susrеt ta tin sa Suncеm; Vеtrovi; Ta ta spa sa va dеcu od bolеsti; Ma đi o ni ča ri; 
Ta ti no buđеnjе; Svеt pod jеzеrom; Ako jе vеrovati mo joj ba ki; Prstеn na mor skom dnu.
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0152.  Иза бра не пе сме / Д. М. – 2. џеп но изд. – Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич-
ки за вод, 1978. – 187 стр. ; 18 цм. – (Џеп на књи га Бе о град ског из да вач ко-гра фич-
ког за во да : бе ле три сти ка; 155)
Са др жај: Од  го вор са вре ме ни ку [одломак]; Пе сни ков бла го слов. ДУ  ШУ МИ 
ПО КЛО НИ: Ду  шу ми по кло ни; Че жња; Над жи во том 1–3; Про лет ње пе сме 2; 
Пред о се ћа ње; Стреп ња; Пр ви дан љу ба ви; Ни смо ми кри ви; Ки ша; Пи та ње; 
Сре ћа; Због ме не; Не што слич но при чи; Љу бав но пи смо; Раз го вор; Зла ноћ; 
Љу бав (Дав ног про ле ћа у су  тон са њах, не ви на); Пи сма из шу  ме 2; Два да на у 
шу  ми 2; Су  тра дан (Ту  жно је про ћи ју  тром ку да ју  че); Зе ле ни ви тез; Сум ња; 
Све јед но ми је; Слут ња (Ма да је око ме не про ле ће); Страх (Пла шим се кад по-
ми слим); Љу бав на пре пир ка; Опо ме на; Од го вор; Се ли це; Уми ра ње љу ба ви; 
Јед но уве ре ње; Уте ха (Још да нас смо за јед но); По ра стан ку 1–5; Ка ја ње (Пра во 
је, пра во што сад пла чем); Чим се срет не мо; Се ћа ње (Би  ли су бла го сло ве ни 
сви ча со ви). УЦВЕ ТА  ЛЕ МИ СЛИ: Уцве та  ле ми сли; Пе сма (Не чу ди се, пе сма, 
пе сма је ово); Бе гу  ни ца; Људ ска ко ме ди ја; По ноћ (Бо лу  јем од про зрач них не-
са ни ца); Ода зва  ле су се са  мо пти це; Ста ни це; Ко ме да се ту  жим; Сун  ча ње у 
бр ди  ма; Ју  тар ња пе сма; На бу  ри; Ро ман са (Гар си ји Лор ки за пе сму „Не вер на 
же на“); Суд ба; Без успо ме на; Град ски љу бав ни ци; На пу  ште на де вој ка (Онај 
под чи јим сам хте ла да жи вим кро вом); По здрав не зна ној; Пи смо; Лик на про-
зо ру; Мла дост је про шла; А и те бе то мо лим; На кра ју би ће опет јед но исто. 
ЧАС ИСТО РИ ЈЕ: Час исто ри је; Мо ји зе мља ци; Се ћа ње на за ви чај; Час зе мљо-
пи са (Ста ја  ло је нас три де сет); Ср би ја је ве ли ка тај на; Ср би ја се бу ди; Кр ва ва 
бај ка; Мај ке оп ту  жу  ју; По ка ја ње; Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Сен 
по ги ну лог рат ни ка; Мај ка ма; Жао ми је чо ве ка; Пр ви дан сло бо де; Удо ви ца; 
Бе се да ро ман ти ча ре ва. ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ: Про глас; О цар ском се лу; 
О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од бе глом ро бу; О ме ро па  ху; За се бра; 
За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне 
ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За по след ње да не; За смр то мр сце; За ва-
жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав ној имо ви-
ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми  ло сти; О пти ца ма не бе-
ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се 
спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су  жње по ми  ло ва не; За чо ве ка ко ји је 
по гу био пер га мен те; За слу  гу Јер не ја; За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; 
За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За 
се бар ске же не; За не рот ки ње; За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; За пе сни ки њу, 
зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма ђи о ни ча ре; 
За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За Пе пе љу  гу; О ло ву; За ло ви шта; За зве ри 
окле ве та не; За бо го ве; Иду цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи-
ја ни ца ма; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де 
ко ји ја сно ви де; За ла  жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О на  ла за чу; О бож јем су ду; 
О пра шта њу.

0153.  Iz bor iz sa vre me ne ju go slo ven ske po e zi je / [pri re dio Slo bo dan Ka le zić ; na slov na stra-
na Ve li bor Radonjić]. – Ti to grad : Re pu blič ki za vod za una pre đe nje škol stva, 1978. 
(Ce ti nje : Obod). – 197 str. ; 21 cm. – (Škol ska lek ti ra za 8. raz red osnov ne ško le)
Ti raž 1.000. – Bi lje ške o pje sni ci ma : str. 183–192.
Са др жај: Nеbеsa; Po ru ka; Za pеsnikinju, zеmlju sta rin sku / D. M. : str. 14–16.

0154.  Ju go sla vi ja da nas / [glav ni i od go vor ni ured ni ci Dra go Zdu nić i Da ni lo Ka le zić ; tek-
sto vi..., pje sme D. M.]. – Za greb : Spek tar ; Be o grad : Uni a pu blik, 1978. (Lju blja na : 
De lo). – 350 str. : ilu str. u bo ji ; 31 cm
Ti ska no dvo stu bač no. – Na kla da 2.700.
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0155.  Na še sna e sti ro đen dan / D. M. – 3. izd. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 1978. – 86 str. ; 
20 cm. – (La sta vi ca lek ti ra)
Са др жај: Na šеsnaеsti rođеndan; Prolеćna pеsma; Sa mo ća; Zaljubljеnost; Strеpnja; 
Slut nja; Po noć; Pokošеna li va da; Po đi mo u šumе; Na pla ni ni; Srеbrnе plеsačicе; Znam 
po mno go čеmu; Prеdosеćanjе; Opomеna; Sud ba; Srеća; Po ra stan ku; Go vo ri ti ho; 
Sto pa; Oži ljak; Čovеk; Sеćanjе na oca; Zabačеni nov či ći; Nad svеskom umr log đa ka; 
Dеtinjstvo; Vu kov utuk; Gostoljubljе; Bo gu mil ska pеsma; Put nik trеćе klasе; Sеljakova 
smrt; Za slu gu Jеrnеja; Žao mi jе čovеka; Za voj nič ka gro blja; Čеžnja u tu đi ni; Vеrujеm; 
Kr va va baj ka; Na gro bu strеljanih đa ka; Pi smo iz tamnicе; Otadž bi no, tu sam; Poеzija.

0156.  Пе сме и за пи си из на род но о сло бо ди лач ког ра та / из бор и по го вор Пе тар Гу дељ ; 
илу стра ци је Мом чи ло Ан то но вић ; [нацрт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – 3. изд. – 
Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1978. (Бе о-
град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 123 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 6. 
раз ред основ не шко ле; 1)
Ти раж 20.000. – Бе ле шке о пи сци ма : стр. 111–113. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи : 
стр. 115–121.
Са др жај: Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка / Д. М.

0157.  По здрав за ви ча ју / Д. М., Отон Жу  пан чич, Гу став Кр клец, Ко ста Ра цин ; из бор 
и по го вор Во ја Мар ја но вић ; [дидак тичко-ме то дич ки текст Ве ра Мак си мо вић ; 
илу стра ци је Бран ко Н. Ми  љуш ; на црт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – Бе о град : 
Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1978 [1979] (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 122 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 7. раз ред 
основ не шко ле; 3)
Ти раж 20.000. – Бе ле шке о пе сни ци ма : стр. 119–120.

0158.  Pti ce na če smi / D. M. ; [i lu stri rao Ivan Kožarić]. – 4. izd. – Za greb : Mla dost, 1978. 
(Za greb : Vje snik). – 128 str. : ilu str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Na kla da 5.000. – Bi lje ška o pi scu : str. 126. – Tu mač ma nje po zna tih ri je či i iz ra za : str. 125.
Са др жај: Čеstitka za no vu go di nu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knji gom baj ki; Dе-
cеm barska pri ča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pa u ko vo dеlo; Tr nji na pod snеgom; Olu ja 
u šu mi; Ko jе vеći; Bum bar go to van; Pa u ko va lju lja ška; Mačе u džеpu; Bli zan ci; Igran ka; 
U go sti ma; Od kućе do školе; Obu ćar ska za dru ga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pahuljicе; 
Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli po vrt njak; I drvеćе pri ma pla tu; Nеpoznata 
pti ca; Li va da u pla ni ni; Susrеt s li si com; U donjеm dvo ri štu; Pеsma zri ka va ca; Vo žnja; 
Sеoska rеka; Po vra tak u za vi čaj; Rođеnjе; Smrt li šća; Lеptirova uspa van ka; Ču pav ko; 
Čas zеmljopisa; Nad svеskom umr log đa ka; Dvadеsеt hi lja da dеvojačkih ru ku; Dеca; 
Čеžnja u tu đi ni; Mo ji zеmljaci; Rod na go di na; Pro sjak; Na Stra ži lo vo idеm; Noć u za-
vi ča ju; Kr va va baj ka; Na gro bu strеljanih đa ka; Dеčja vi ti ca u Osvjеnćimu; Prolеćе u 
Zagrеbu; Dеvojka u pr vo maj skoj po vor ci; Čas istorijе; Sa dеtеtom na li va di; Ma li voj-
ni ci; Pi smo iz tamnicе; Sta saj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slovеna; Ba ka ša ljiv či na; 
Opustеla ko šni ca; Sеoski po tok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе Cvеtе An drić.

0159.  Сним ци из Швај цар ске : пу  то пи си / Д. М. ; [опрема књи ге Лен ка Кнежевић]. – 
Бе о град : Сло во љуб ве, 1978. (Бе о град : Про све та). – 155 стр. ; 21 цм. – (Пу то пи си)
Ти раж 2.000.
Са др жај: Упо зна ва ње с Ци ри  хом; Ци ри шки зо о ло шки врт; Ци рих у из ло зи ма; 
Pri vat; Наш је сто по сто; Срећ не ку  по ви не; Утак  ми ца; Уни вер зи тет ске збир ке; 
Играч ке; Га  ле ри је; Уме сто Хен ри ја Му  ра; Из ло жба ка ри ка ту  ра; Парк Гот фри да 
Ке ле ра; Во жња у до ли ни Бук са; Је зе ра; Су срет с Де ни ке ном; Мис хор тен зи ја; 
Рај нин во до пад; Бо гат дан; Едел кич; По ро дич но ски ја  ли ште; Не срећ но се ло 
Гол  дау; Цр на бо го ро ди ца; Пут у Ен га дин; Сним ци из Бер на; Фран цу ски дух.
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0160.  Со ци јал  на ме ђу  рат на ли ри ка ; Ли ри ка НОБ / из бор, пред го вор и при ре ђи ва ње 
Бла го је Ја стре бић ; [ликовно об ли ко ва ње До бри  ло Николић]. – Бе о град : Про-
све та : Но лит : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1978. (Бе о град : Бе о град-
ски из да вач ко гра фич ки за вод). – 248 стр. ; 19 цм. – (Лек ти ра за 1. го ди ну за јед-
нич ких осно ва сред њег усме ре ног обра зо ва ња)
Ти раж 20.000. – Бе ле шке о пе сни ци ма: стр. 239–[244]. – На по ме на: стр. [245].

0161.  Су сре ти : иза бра не на род не при че и при че Де сан ке Мак си мо вић, Еле Пе ро ци, 
Нан де ра Ма ро ја, Ју ра ја Туш ја ка и Ла зе Ла зи ћа / из бор и по го вор Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић ; илу стра ци је Алек сан дар Хецл ; ди дак тич ко-ме то дич ки текст Зо ра Ме де-
ни ца ; [насловна стра на Бран ко Н. Миљуш]. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1978. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич-
ки за вод). – 83 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 3. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 20.000. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за : стр. 81.

0162.  Be le ške o auto ru i knji zi / D. M. // Te bi, mo ja Do lo res / Sa ša Bo žo vić. – Be o grad : „Če-
tvr ti jul“, 1978
Ti raž 3.000.

0163.  Не мам ви ше вре ме на / Д. М. // Пе сни ци Ди со вог про ле ћа / из бор и бе ле шке о 
пе сни ци ма Ми  ла дин М. Ву  ко са вље вић. – Ча чак : Град ска би бли о те ка, 1978. – 
Стр. 61–73
Са др жај: ПЕ СМЕ: Зми ја; Мој свет; Ра дост; Са стан ци у сну; За не рот ки ње; За 
оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји ја сно ви де; Не мам ви ше вре ме на; По-
сло ви су за вр ше ни.

0164.  Pred go vor / D. M. // Pod ne bom pla ni ne / Oli ve ra To pa lo vić. – Be o grad, 1978. – Str. 3
Ti raž 2.000. – Bi o gra fi ja.

0165.  Sve tlo pro stran stvo še ni bi lo pri ča ra no : ob pe sni ko vi sto let ni ci roj stva : Za pre ge pri pe-
va ja nju Oto na Žu pan či ča v sr bo hr va šči no / D. M. // De lo (Lju blja na) . – 20, 151 (1. 7. 
1978) str. 24

0166.  Бај ка о из во ру / Д. М. // По ли ти ка. – 75, 23271 (20. 7. 1978) стр. 24 (до да так за 
де цу стр. 3)

0167.  Да ро ви ; Ни чи ја зе мља ; По сте пе но ; До дир ; При зра ци ; Са стан ци у сну ; Раз го-
вор у гра њу ; По сло ви су за вр ше ни / Д. М. // Књи жев ност. – 33, књ. 65, 2 (1978) 
стр. 168–171

0168.  Де ла Де сан ке Мак си мо вић : [из бор песама] / Д. М. // Глас де це Под ри ња (Ша-
бац) . – 25, бр. 740 (1. 7. 1978) стр. 1

0169.  Иде је сен / Д. М. // Ти тов пи о нир. – 29, 1 (1978) стр. 12

0170.  Ју  тро по сле бде ња / Д. М. // По ли ти ка. – 75, 23433 (31. 12. 1978, 1. и 2. 1. 1979) 
стр. 13

0171.  Na bu ri ; Kad mla dost pro hu ji, šta či ni te pti ce? / D. M. // De lo. – God. 24, knj. 24, br. 11 
(1978) str. 140–141

0172.  Нај бо ља ма ма / Д. М. // Је дин ство. – 33, 285 (9. 3. 1978)

0173.  Нај бо ља ма ма / Д. М. // Је дин ство за де цу (При шти на) . – 17, 59 (9. 3. 1978) [није 
па ги но ван додатак]

0174.  Не по зна ти ; Пти це на че сми ; Обе ћа ла си да ћеш би ти веч на ; Књи ге раз би бри ге / 
Д. М. ; илу стр. Бо сиљ ка Ки ће вац // Змај. – 25, 5 (1978) стр. 134–135
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0175.  Опо ме на / Д. М. // По ли ти ка. – 75, 23140 (9. 3. 1978) стр. 23 (до да так за де цу 
стр. 1)

0176.  Опо ру  ка / Д. М. // Је дин ство. – 33, 345 (20. 5. 1978) стр. 10

0177.  Ни ко ли Те сли / Д. М. // За ви  чај [Ревија Ма ти це исељеника] (Бе о град). – 26, 
бр. 210 (март 1978) стр. 24
Са др жај: Пе сни ци и при зву  ци : За пис из Аустра  ли је / Алек сан дар Са ша Пе тро-
вић. За пи си о пу  ту ју  го сло вен ске де ле га ци је књи жев ни ка у Аустра  ли ју, у чи јем 
је са ста ву би  ла Д. М.

0178.  Про лећ на пе сма / Д. М. ; илу стр. Љу би ца Со кић // Змај. – 25, 8–9 (1978) стр. 193

0179.  Ра дост / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 30, 552–553 (1. 2. 1978)

0180.  Sa dru gih kon ti ne na ta / D. M. // Pu te vi (Ba nja Lu ka) . – 24, br. 4 (maj–ju ni 1978) 
str. 277–282
Са др жај: Trеšnjе nеrotkinjе; Rеka Po to mak u Va šing to nu; Grad sko grobljе u Va šing to-
nu; Po noć ni To ron to; U Atom skoj pеćini; Na Kav kaz nе trеba u podnе ići; Ni ko li Tеsli.

0181.  Цр на пе ви ца ; Са мо ћа ; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи / Д. М. // Ле то пис Ма ти-
це срп ске. – 165, књ. 421, 3 (1978) стр. 301–302

0182.  Сеп тем бар ска пе сма / Д. М. // По ли ти ка. – 75, 23320 (7. 9. 1978) стр. 24 (до да-
так за де цу стр. 3)

0183.  У го сти ма / Д. М. // По ли ти ка. – 75, 23208 (18. 5. 1978) стр. 23 (до да так за де цу стр. 1)

1979.
0184.  Ка ко се ра ђа  ла ју  го сло вен ска ре во лу  ци о нар на по е зи ја / Ми  ло рад Р. Бле чић ; 

[увод  на реч Ми  ло рад Р. Бле чић ; омот Гра  ди  мир Пе тро вић ; ви  ње те Вик тор 
Б. Ше ћеровски]. – 2. про ши ре но изд. – Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки 
за вод, 1979 [1980] (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 438 стр. : 
илу стр. ; 23 цм
Ти раж 2.000. – За сту пље ни су Д. М. и др. – Бе ле шке о ауто ри ма : стр. 413–428. – 
Бе ле шка о пи сцу : стр. 429–430.

0185.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки ; [нацрт 
ко ри  ца Бран  ко Н. Миљуш]. – 3. изд. – Бе о град : Но лит : Про све та : За  вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1979 [1980] (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра-
фич ки за вод). – 54 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ не 
шко ле; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0186.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки ; [нацрт 
ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – 2. изд. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, 1979. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за-
вод). – 60 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле; 4)
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.
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0187.  Жу бор жи во та : лек ти ра за срп ско хр ват ски од но сно хр ват ско срп ски као је зик 
дру  штве не сре ди не за 8. раз ред основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња / Д. М. и др. ; 
[приредио Јо ван Јер ко вић ; на слов на стра на и илу стра ци је Бо шко Шево]. – Но ви 
Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1979. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 182 стр. : илу стр. ; 
20 цм. – (Школ ска лек ти ра; 8)
Текст де лом ћи ри  ли цом де лом ла ти ни цом. – Ти раж 7.000. – Бе ле шке о ауто ри-
ма : стр. 166–179 (Де сан ка Мак си мо вић : стр. 169).
Са др жај: Жао ми је чо ве ка; И три ста је мно го; Стреп ња; Чо век / Д. М.

0188.  На пе ти бо ру је зе ро : бр за ли це, ре ђа ли це, за го нет ке / Д. М. ; сли ке Ра до сла ва Зе-
че ви ћа. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : На род на књи га, 1979. 
(Љу бља на : Мла дин ска књи га). – [20] стр. : илу стр. у бо ји ; 20 цм

0189.  Не што шу шну : из бор ша љи вих на род них при ча / Д. М. ; сли ке Је ле на Гру ји чић. – 
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : На род на књи га, 1979. (Љу бља-
на : Мла дин ска књи га). – [16] стр. : илу стр. у бо ји ; 29 цм

0190.  Ни чи ја зе мља / Д. М. – Бе о град : Сло во љуб ве, 1979. – 92 стр. ; 20 цм. – (Са вре ме-
на по е зи ја)
Са др жај: Ни чи ја зе мља; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Чо ве ков дом; Ме ђу пла-
не та ма; При ви ђе ње; До дир; Зми ја мла до же ња; Ви ђе ње; Цр на пе ви ца; Да ро ви; 
Са стан ци у сну; Са мо ћа; Два сна да вље ни ка; По сте пе но; Суд би на; Сан; Не мам 
про тив о тро ва; Мо ли тва за оклоп; По треб но ми је; Сун це ме са мо ни је из не ве-
ри  ло; Ми ољ ско ле то; Ра дост; Ми сао по нор ни ца; Не ман; Осу ђе на ми сао; Ноћ на 
ми сао; Ус кр сло се ћа ње; У не са ни ци; На пу сти те мо је ми сли; Ра ђа ње пе сме; Во-
де ни чар; Пе сник; Ис ку ство; За пис о до бру и о злу; За пис о ра то ви ма; За пис о 
же ђи за жи во том; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Упо зо ре ње; По след ње пу-
то ва ње; По след њи да ни; Смрт га вра на; Ста ри про рок на гро бу; Сун ча ни ча сов-
ник; Људ ско ср це; За бо рав; Дон Ки  хот; Кад оду на ших мај ки мај ке; При зра ци; 
Гој ко ви ца; По то пље ни брод; Бо ја зан; И ов де; Мо ги  ле вре ме на; Раз го вор у гра-
њу; Ре кви јем; Лир ски ро до слов; По сло ви су за вр ше ни.

0191.  O nji ma se pri ča / D. M. [i dr.] ; pri re dio Če do Va ri o la ; [i lu stro vao An tun Me zdić ; 
na slov nu stra ni cu iz ra dio Ma ri jan Jevšovar]. – 11. ne iz me nje no izd. – Za greb : „Škol ska 
knji ga“, 1979. (Za greb : Gra fič ki za vod Hr vat ske). – 54 str. : ilu str. u bo ji ; 20 cm. – 
(„Do bra knji ga“ : lek ti ra za III raz red osnov ne ško le; sv. 4)
Na kla da 35.000.

0192.  Па ту љак Ку  ку  ру зо вић ; Бај ка о пу  те ви ма / Д. М. ; сли ке Ја не за Со леа ; [из бор 
Та ње Кра гу  је вић-Вујић]. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : На-
род на књи га, 1979. – [24] стр. : илу стр. ; 29 цм. – (Би бли о те ка „1001 ра дост“ : сли-
ков ни це за де цу ста ри јег пред школ ског уз ра ста; 9)

0193.  Пе сме и за пи си из на род но о сло бо ди лач ког ра та / из бор и по го вор Пе тар Гу дељ ; 
илу стра ци је Мом чи ло Ан то но вић ; [нацрт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – 2. изд. – 
Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1979. (Бе о-
град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 123 стр. : илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти-
ра за 6. раз ред основ не шко ле; 1)
Ти раж 20.000. – По го вор : стр. 107–110. – Бе ле шке о пи сци ма : стр. 111–113. – 
Реч ник ма ње по зна тих ре чи : стр. 115–121.
Са др жај: Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка / Д. М.

0194.  Пје сме за дје цу / [аутори] Јо ван Јо ва но вић Змај, Отон Жу  пан чич, Д. М., Гри гор 
Ви  тез, Дра ган Лу кић ; [приредили Ву ка ле Ђер ко вић, Јо ван Ча ђе но вић ; илу стро вао 
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Слав ко Шћепановић]. – Ти то град : Ре пу блич ки за вод за уна пре ђе ње школ ства, 
1979. (Це ти ње : Обод). – 64 стр. : илу стр. у бо ји ; 24 цм. – (Школ ска лек ти ра за 
2. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 3.000.
Са др жај: стр. 31–44: ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ: Пје сме за дје цу (из бор); Че-
стит ка за но ву го ди ну; Ве ве ри це; Бум бар го то ван; Скрет ни чар; Чу пав ко; Пла ни-
на ри; Кр ти це; Пуж; Кос и нос; Жму  ре.

0195.  Pje sme za nas i o na ma / D. M. ; pri re di la Ne da Ben de lja ; [i lu stri rao Đu ro Se der ; na-
slov nu stra ni cu iz ra dio Ma ri jan Jevšovar]. – 9. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1979. (Za-
greb : „Og njen Pri ca“). – 62 str. : ilu str. ; 20 cm. – („Do bra knji ga“. Lek ti ra za 4. raz red 
osnov ne ško le; 6)
Na kla da 30.000. – Tekst la ti ni com i ći ri li com.
Са др жај: U go sti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.

0196.  Pri če iz na rod no o slo bo di lač ke bor be / [a u to ri] iz me đu osta lih i D. M. ; [i lu stri ra la Ida 
Ći rić, Mar jan ca Je mec-Bo žić, Sa va Ni ko lić, Da ni ca Ru sjan, Lju bi ca So kić, An čka Go-
šnik-Go bec, Jo van Pe trov, Ive Šu bić, Bra ni slav Jo va no vić, Jo sip Bi fel]. – 2. izd. – Za-
greb : „Na ša dje ca“; Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1979. (Lju blja na : Mla din ska knji ga). – 
255 str. : ilu str. u bo ji ; 23 cm
Na kla da 5.000.

0197.  Та ко је при ча ла ме ни мо ја ба ка : из бор из бај ки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; илу-
стра ци је Ђерђ Борош]. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1979. – 51 стр. : 
илу стр. у бо ји ; 20 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња)
По го вор „О Де сан ки Мак си мо вић“ : стр. 49–51.
Са др жај: Цар игра ча ка; Ри ба во за ри ца; Бај ка о пу  те ви ма; Ора шчи ћи-пал чи ћи; 
Бај ка о из во ру; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли ба ук.

0198.  Ta ko je pri ča la me ni mo ja ba ka : iz bor iz baj ki / D. M. ; [i lu stra ci je Đerđ Boroš]. – No vi 
Sad : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1979. – 51 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Lek ti ra za 1. raz red 
osnov nog vas pi ta nja i obra zo va nja)
Са др жај: Car igra ča ka; Ri ba vo za ri ca; Baj ka o putеvima; Ora šči ći-pal či ći; Baj ka o iz vo-
ru; Baj ka o la bu du; Ma li ba uk.

0199.  Шум ска љу ља шка / Д. М. ; [ликовна опре ма Мар лен ка Ступица]. – Са ра је во : 
Свје тлост, 1979. (Бе о град : Ра ди ша Ти мо тић). – [32] стр. : илу стр. у бо ји ; 23 цм. – 
(Бам би)
Ти раж 8.000.

0200.  Šum ska lju lja ška / D. M. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1979. – [32] str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bam bi)

0201.  За пис о де ци ; За пис о ра то ви ма ; За пис о до бру и о злу ; Са пут ни ци / Д. М. // Она 
под сво јим не бом : књи жев ни клуб „Глу бо чи ца“. – Ле ско вац : Оп штин ска кон фе-
рен ци ја ССРН – Сек ци ја за дру  штве ну ак тив ност же на, 1979. – Стр. 7–10

0202.  Јо ван ка Хр ва ћа нин и Кри сти на Брен ко ва / Д. М. – Бе о град : „Вук Ка ра џић“, 1979. 
(Бе о град : Кул ту  ра). – Стр. 5–[7]. – (Би бли о те ка „Злат на гр ли ца“)

0203.  Кр ва ва бај ка / Д. М. // Ка ко се ра ђа ла ју го сло вен ска ра во лу ци о нар на по е зи ја / прир. 
Ми ло рад Р. Бле чић. – 2. про ши ре но изд. – Бе о град : БИГЗ, 1979. – Стр. 207–211
Очи ма ср ца и ма ште [казивање Д. М. о на стан ку пе сме Кр ва ва бајка].

0204.  По шла ко ка на па зар : на род на пе сма / прир. Д. М. ; сли ке Ра до ми ра Сте ви ћа. – 
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : На род на књи га, 1979. – [24] 
стр. : илу стр. у бо ји ; 29 цм
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0205.  Vi đe no u snu / D. M. // Sa vre me nik. – 25, knj. 49, 4 (1979) str. 267–270

0206.  Ви си ба ба / Д. М. // Ти тов пи о нир. – 29, 7 (1979) стр. 8

0207.  Де те у тор би ; Жив ко ле њив ко ; Па ра да ; Не спо ра зум ; Зна ци је зи ка ; Са вре ме на 
ба ка / Д. М. // Кла сје. – 1, 1 (1979) стр. 5–7

0208.  Љу би чи це / Д. М. // Ти тов пи о нир. – 29, 7 (1979) стр. 12–13

0209.  Мо ли тва за оклоп / Д. М. // Књи жев на реч. – 8, 120 (10. 4. 1979) стр. 1

0210.  Опо ме на / Д. М. ; илу стр. Бо сиљ ка Ки ће вац // Змај. – 26, 3 (1979) стр. 65

0211.  Пе сник ; Сан ; То бож за де цу / Д. М. // Гра ди на. – 14, 5 (1979) стр. 5–6

0212.  По след ње ко на чи ште ; Ме сец ; Зим ски пра зник / Д. М. // Пу  те ви. – 25, 5–6 
(1979) стр. 13–14

0213.  По то пље ни брод ; И ов де ; Ме сец ; По след ње ко на чи ште / Д. М. // Ле то пис Ма-
ти це срп ске. – 155, књ. 423, 5 (1979) стр. 755–757

0214.  Ра ђа ње пе сме ; Во де ни чар ; Но вем бар ска слут ња ; По треб но ми је / Д. М. // 
Књи жев не но ви не. – 31, 577 (24. 2. 1979)

0215.  Sne žne pa hu lji ce / D. M. // Zmaj. – 26, 10 (1979) str. 242

0216.  Тре шње не рот ки ње ; По ноћ ни То рон то / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 31, 594 
(24. 11. 1979)

0217.  Чо ве ков дом / Д. М. // Глас СА НУ – Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти. – 314, књ. 10, 
(1979) стр. 19–20

1980.
0218.  Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић. Књ. 1 / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1980. (Су-

бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 418 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са др жај: Пе сме; Зе ле ни ви тез; Го зба на ли ва ди; Но ве пе сме

0219.  Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић. Књ. 2 / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1980. (Су-
бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 404 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са др жај: Пе сник и за ви чај; Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић; Отаџ би на у пр во мај-
ској по вор ци; Отаџ би но, ту сам.

0220.  Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић. Књ. 3 / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1980. (Су-
бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 339 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са др жај: Про ле ће у За гре бу; Ми рис зе мље; За ро бље ник сно ва; Го во ри ти  хо; 
Тра жим по ми  ло ва ње.

0221.  Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић. Књ. 4 / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1980. (Су-
бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 337 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000. – Би бли о гра фи ја ра до ва Де сан ке Мак си мо вић : стр. 277–280. – Би-
бли о гра фи ја ра до ва о Де сан ки Мак си мо вић (из бор) : стр. 283–286. – Из бор из 
кри ти ка / Ве ли мир Жи во ји но вић Мас у  ка, Ми  лан Бог да но вић, Ми  лан Ка ша-
нин, Ве ли бор Гли го рић, Бо шко Но ва ко вић, Бо ри слав Ми хај ло вић, Па вле Зо рић, 
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Сте ван Ра ич ко вић, Иван В. Ла  лић, Дра ган М. Је ре мић, Ни ко ла Ми  ло ше вић, 
Ни ко ла Ко ље вић, Зо ран Га ври  ло вић : стр. 289–332.
Са др жај: Не мам ви ше вре ме на; Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка; Пе сме из Нор ве-
шке; Ни чи ја зе мља.

0222.  Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић. Књ. 5 / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1980. (Су-
бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 507 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са др жај: Пе сме за де цу: Ре ка по моћ ни ца; Ве тро ва успа ван ка; Про лећ ни са ста-
нак; Ро сна ру  ко вет; Шум ска љу ља шка; Чу до у по љу; Сун че ви по да ни ци; Пти це 
на че сми; Злат ни леп тир; Де те у тор би.

0223.  AN TO LO GI JA i ko men ta ri sa vre me ne ju go slo ven ske mi sa o ne po e zi je / Vi to Mar ko-
vić ; [bi o bi bli o graf ske po dat ke pri pre mio Vla da Jan ko vić ; cr te ži i vi nje te To dor Ste va-
no vić ; ko ri ce Vo ja Mi lić ; opre ma Mi ša Popović]. – Be o grad : Gra fos, 1980. (Be o grad : 
Kul tu ra). – 359 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o te ka „Lju di“)
Ti raž 2.000. – Bi bli o graf ski po da ci o pe sni ci ma : str. 345–358.
Са др жај: Str. 33–36 : Dеsanka Mak si mo vić.

0224.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки. – [4. изд.]. – 
Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1980. (Бе о-
град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 54 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – 
(Лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0225.  Ве се ла ан то ло ги ја / [овај из бор из вр шио је] Ми  лен ко Ма тиц ки ; илу стро вао 
Сло бо дан Ми лић. – Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод : Про све та, 
1980. – 157 стр. : илу стр. ; 21 цм. – („Злат на књи га“ ве ли ка илу стро ва на се ри ја : 
ко ло 5; све ска 21)
Ти раж 10.000.
Са др жај: Пре ступ на го ди на / Д. М.

0226.  Де сан ка / [Д. М.]. – Ва  ље во : „Ми лић Ра кић“, 1980. (Ва  ље во : „Ми лић Ра кић“). – 
30 лист. : фак сим. ; 23 цм. – (Пе сни ко вом ру ком пи са но : Де сан ка Мак си мо вић; св. 1)
Ти раж 5.000.
Са др жај: Ве ру  јем; Знам по мно го че му; Зми ја; Од исте тва ри; Ве ру  јем у ато ме; 
Ле де но агре гат но ста ње; Раз го вор у гра њу; Зе мља је смо 11; Ли си чи на смрт; По-
ко ше на ли ва да; Цвет и љу ди; Пас за ви ја; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Ме ђу 
пла не та ма; Зми ја мла до же ња; По сло ви су за вр ше ни.

0227.  Zlat ni lep tir : pri če / D. M. ; [pred go vor, me to dič ki tekst i bi lje ške o pi scu Ami ra Idri zbe-
go vić ; ilu stra ci je Želj ko Marjanović]. – [6. izd.]. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 1980. 
(Be o grad : No vi da ni). – 109 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka La sta vi ca. Lek ti ra)
Ti raž 8.000. – Pred sta vlja mo vam knji gu Zlat ni lep tir : str. 9–10. – Raz go vor o dje lu : 
str. 105–107. – Bi lje ška o pi scu : str. 108.
Са др жај: Zlat ni lеptir; Car igra ča ka; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Pa tulj ko va taj na; Baj ka o la-
bu du; Ako jе vеrovati mo joj ba ki; Baj ka o di vljoj kru šci; Ma li ba uk; Ta ta u zеmlji sno va.

0228.  Зла то кри  ли леп тир ; Цар игра ча ка / Д. М. ; [ликовна опре ма Да ни ца Русјан]. – 
Са ра је во : Свје тлост, 1980. (Бе о град : „Ра ди ша Ти мо тић“). – 37 стр. : илу стр. у бо ји ; 
23 цм. – (Бам би)
Ти раж 7.000.
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0229.  Иза бра не пе сме / Д. М. ; [из бор Угље ша Крстић]. – 3. изд. до штам па но. – Бе о град : 
Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, 1980. – 187 стр. ; 20 цм. – (Џеп на књи га 
Бе о град ског из да вач ко-гра фич ког за во да : бе ле три сти ка; 155)
Са др жај: Пе сни ков бла го слов. ДУ  ШУ МИ ПО КЛО НИ: Ду  шу ми по кло ни; Че-
жња; Над жи во том 1–3; Про лет ње пе сме 2; Пред о се ћа ње; Стреп ња; Пр ви дан 
љу ба ви; Ни смо ми кри ви; Ки ша; Пи та ње; Сре ћа; Због ме не; Не што слич но 
при чи; Љу бав но пи смо; Раз го вор; Зла ноћ; Љу бав (Дав ног про ле ћа у су  тон са-
њах, не ви на); Пи сма из шу  ме 2; Два да на у шу  ми 2; Су  тра дан (Ту  жно је про ћи 
ју  тром ку да ју  че); Зе ле ни ви тез; Сум ња; Све јед но ми је; Слут ња (Ма да је око 
ме не про ле ће); Страх (Пла шим се кад по ми слим); Љу бав на пре пир ка; Опо ме-
на; Од го вор; Се ли це; Уми ра ње љу ба ви; Јед но уве ре ње; Уте ха (Још да нас смо 
за јед но); По ра стан ку 1–5; Ка ја ње (Пра во је, пра во што сад пла чем); Чим се 
срет не мо; Се ћа ње (Би  ли су бла го сло ве ни сви ча со ви). УЦВЕ ТА  ЛЕ МИ СЛИ: 
Уцве та  ле ми сли; Пе сма (Не чу ди се, пе сма, пе сма је ово); Бе гу  ни ца; Људ ска ко-
ме ди ја; По ноћ (Бо лу  јем од про зрач них не са ни ца); Ода зва  ле су се са мо пти це; 
Ста ни це; Ко ме да се ту  жим; Сун ча ње у бр ди ма; Ју  тар ња пе сма; На бу  ри; Ро-
ман са (Гар си ји Лор ки за пе сму „Не вер на же на“); Суд ба; Без успо ме на; Град ски 
љу бав ни ци; На пу  ште на де вој ка (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кро вом); 
По здрав не зна ној; Пи смо; Лик на про зо ру; Мла дост је про шла; А и те бе то мо-
лим; На кра ју би ће опет јед но исто. ЧАС ИСТО РИ ЈЕ: Час исто ри је; Мо ји зе-
мља ци; Се ћа ње на за ви чај; Час зе мљо пи са (Ста ја  ло је нас три де сет); Ср би ја је 
ве ли ка тај на; Ср би ја се бу ди; Кр ва ва бај ка; Мај ке оп ту  жу  ју; По ка ја ње; Ве ру  јем 
(Мо ја зе мља про па сти не ће); Сен по ги ну лог рат ни ка; Мај ка ма; Жао ми је чо-
ве ка; Пр ви дан сло бо де; Удо ви ца; Бе се да ро ман ти ча ре ва. ТРА  ЖИМ ПО МИ-
ЛО ВА  ЊЕ: Про глас; О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од-
бе глом ро бу; О ме ро па  ху; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; 
О вој ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; 
За по след ње да не; За смр то мр сце; За ва  жне; За се дам глад них го ди на; О по ре-
клу; О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; 
О цар ској ми  ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не-
схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су-
жње по ми ло ва не; За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те; За слу гу Јер не ја; За ал ко-
хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле не; 
За по гу бље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; За не рот ки ње; За чо бан ку ко ја 
се по оцу не зо ве; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; 
За апо кри фе; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За Пе пе љу-
гу; О ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та не; За бо го ве; Иду цар ским дру  мом; 
О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За 
вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло-
ср ђа; О на  ла за чу; О бож јем су ду; О пра шта њу.

0230.  Iza bra ne pje sme / D. M. ; pri re dio Ivo Za lar ; [i lu stro vao Đu ro Se der ; na crt za na-
slov nu stra nu Bo ris Do gan]. – 12. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1980. (Ča ko vec : 
Zrin ski). – 101 str. : ilu str. ; 17 cm. – (Do bra knji ga : Lek ti ra za sed mi raz red osnov ne 
ško le)
Na kla da 10.000. – Sli ka auto ra. – De san ka Mak si mo vić: 1898 : str. 5–7. – Bi lje ške : 
94–99.
Са др жај: Str. 9–47 : DE SAN KA MAK SI MO VIĆ: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеt-
ničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; Brbljivicе; Ći ri li ca; Iz lo žba dеcе sli ka ra; 
Go vor učitеljicin; Susrеt ta tin sa suncеm; Čas zеmljopisa; Čеstitka za no vu go di nu; Tri 
po bra ti ma; Pti či ja no va go di na; Gor ski po to ci; Bеla vra na; Bum bar go to van; Go ro sе ča; 
Svi tac; Ma li voj ni ci; Pеsma o po gi nu loj dеvojci; Nad knji gom baj ki.
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0231.  Ју  го сло вен ска ли ри ка из ме ђу два ра та / [изабрао и при ре дио Хри сто Ге ор ги јев-
ски ; пред го вор Хри сто Ге ор ги јев ски ; на црт за ко ри це Сте ван Вујков]. – Бе о-
град : Рад, 1980. (Бе о град : Про све та). – 222 стр. ; 17 цм. – (Би бли о те ка „Дом и 
шко ла“ / уред ник Дра ган Ла ки ће вић)
Пре во ди о ци : Д. М., Рок сан да Ње гуш, Иван Ива њи, Ри сто Ва си  лев ски, Г. Ја њу-
ше вић, Д. По зна но вић. – Ти раж 10.000. – Хро но ло ги ја : стр. 187–203. – Бе ле шке 
о пе сни ци ма : стр. 205–216. – Са др жи пе сме Д. М. и дру  гих пе сни ка.

0232.  Knji žev ni ci o Ti tu : iz bor / [i zbor Mla den Olja ča i Če do Ra do vić ; pred go vor Mla den 
Olja ča ; po go vor i be le ške o pi sci ma Če do Radović]. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 
1980. (Be o grad : „Sr bi ja“). – 159 str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka „Ars“ : Lek ti ra)
Ti raž 5.000. – Iz sa dža ja: Pri ja telj de ce / De san ka Mak si mo vić. – Li te ra tu ra : str. 159.

0233.  Пе сме : из бор / Д. М. ; из бор Сло бо дан Ра ки тић. – 3. изд. – Бе о град : Срп ска књи-
жев на за дру  га, 1980. – XXXVI, 345 стр. ; 19 цм
Ти раж 5.000. – Бе ле шка о пи сцу и овом из да њу : стр. 337–[339].
Са др жај: ПРО ЛЕЋ НА ПЕ СМА. Из збир ки Пе сме и Зе ле ни ви тез (1919–1930): 
Про лећ на пе сма; На бу  ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око ме не про ле ће); По ноћ 
(И од јед ном чуд но се не што до го ди  ло); Се ли це; Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно 
да срет нем ко га год); По ко ше на ли ва да; Зми ја; По ђи мо у шу  ме; Пред о се ћа ње; 
У зим ски дан; Опо ме на; Суд ба; Пре кор; Зе ле ни ви тез; Сре ћа; Мол ба мла до сти; 
Гр ли ца; У смрт ро се; Опу сте ли оклоп; У му зе ју; Опу сте ла ко шни ца; Го сто љу бље; 
Бо гу мил ска пе сма; МО ЈИ ЗЕ МЉА ЦИ. Из збир ки Но ве пе сме и Пе сник и за ви чај 
(1930–1946): Мо ји зе мља ци; Се ља ко ва смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви ча ја по ме-
ша ти вре ле ру  ке); Пут ник тре ће кла се; Ве се ла је сен; Гла со ви но ћи; Ћук; Са пут-
ни ца; Сре бр не пле са чи це; Про ле ће гне здо гра ди; Уте ха (Ако ни смо за јед но по 
април ској га зи ли тра ви; Уми ра ње љу ба ви; Пи смо; Не ја сна пе сма; Ду ша; Бе гу ни-
ца; Ве че (Спа ва ју ов це на па ди ни бре га); Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа ње на оца; 
Глас мо на  хи ње; Пут ник кроз са  ха ру; Оти ћи ћу у па сти ре; Ср би ја у су то ну; Уста-
ни ци (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва  ље ву); Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); 
Ср би ја се бу ди; Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; Над све ском умр лог ђа ка; Мај-
чи на ту жба ли ца; Мај ка ма; Че жња у ту ђи ни; Жао ми је чо ве ка; МИ РИС ЗЕ МЉЕ. 
Из збир ке Ми рис зе мље (1946–1956): Де тињ ство; Сне го ви де тињ ства; На пла-
ни ни; На Стра жи  ло во идем; Ју  тар ње обла че ње пти ца; Под гне зди ма; Сун ча ње у 
бр ди ма; Род на го ди на; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Су  тон на Ска дар ском је зе ру; 
Не бе са; Пи та  ли це; Исто то са мо ма  ло друк чи је; Ву  ков утук; Се но; Кад мла дост 
про ху  ји, шта чи ни те, пти це; У про ле ће; Про ле ће, а ја ве нем; Ви но про ле ћа 1–10; 
Пе сник у про ле ће; Пе сни ков кип у пар ку; ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА. Из збир ки 
За ро бље ник сно ва и Го во ри ти хо (1956–1964): Ве ру  јем (Ве ру  јем у про ле ће љу ба-
ви и ње го ве бу  ји це); Сли кар Лу  ка; Обо ре ни бог; Ра ђа ње љу ба ви; Ода зва  ле су се 
са мо пти це; Лик на про зо ру; Ви о ли не Чај ков ско га; Љу бав на пре пир ка; Лед тво је 
ср це на гло об у зи ма; На мор ској оба ли; Тај на (Као да сам не где у пра шу ми); Бај ка 
о ко ва чу; Сви ле не бу бе; Ку мо ва Сла ма у дим ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; 
Па као; Ко ме да се ту жим; Пе ша ци; Ку да одем да одем; А и те бе то мо лим; Не бој 
се; Ска ме ње на шу ма; Зми ју љак; До го ди ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; 
Пе снич ко ве че; ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ. Из збир ке Тра жим по ми  ло ва ње 
(1963–1964): Про глас; За се бра; За сврг ну те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; За вој-
нич ка гро бља; За по след ње да не; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; 
О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; О хи је рар хи ји; За жир; За ка  лу ђе ра; За 
на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва-
не; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; 
За не рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; 
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За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу гу; За зве ри окле-
ве та не; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де 
ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О пра шта њу; Пе сме об ја вље-
не ван збир ки (1965–1975): За ба че ни нов чи ћи; Сан ја ну ар ских но ћи; Знам по 
мно го че му; Час пре ме не; Не за пи са на; Не ко ко ће тек би ти ја; Гла сник; И што 
је нај го ре; Ра ђа ње сун ца у Га гри; Там ни ви ла јет; Гра ча ни ца; Са вре ме на естрад на 
пе сма; Пе сни ко во ви ђе ње; Не мам ви ше вре ме на. Из збир ке Не мам ви ше вре ме на 
(1969–1973): Не мам ви ше вре ме на; За лу пи ле су се врат ни це; Опо ру ка; Пе сни ко-
ви за ви ча ји; Ру ка; Пот пу но са ма; Обе ћа ла си да ћеш би ти веч на; Зе мља је сву где 
иста; Све је по ста ром; А сад одо смо; Зе мља је смо 1–11; Пре о ран гроб; Ли си чи на 
смрт; ЛЕ ТО ПИС ПЕ РУ  НО ВИХ ПО ТО МА  КА. Из збир ке Ле то пис Пе ру  но вих 
по то ма ка (1969–1975): Глас прет ков ца ру; Ца рев стра жар; На су ми це иду Ра ша ни; 
Ноћ; Зво на у Ни ну; Хле ба ре во ви ђе ње; Вој ска под зве зда ма; Зве зда на свет ко ви-
на; Про сја ци; Мо ра на; Мо ра ни на успа ван ка; По мет ња; Је ре ти ци; Раш чи ње ни 
но ви опат; Са вет је ре ти ка; Чу до у цр кви; По след ња слу жба сло вен ска.

0234.  Пе сме и за пи си из на род но о сло бо ди лач ког ра та / из бор и по го вор Пе тар Гу дељ ; 
илу стра ци је Мом чи ло Ан то но вић ; [нацрт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – 3. изд. – 
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства : Но лит : Про све та, 1980. (Бе о-
град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 123 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 
6. раз ред основ не шко ле; 1)
Ти раж 20.000. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи : стр. 115–121. – Бе ле шке о пи сци-
ма : стр. 111–113.
Са др жај: Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка / Д. М.

0235.  Пје сме за дје цу / [аутори] Јо ван Јо ва но вић Змај, Отон Жу  пан чич, Д. М., Гри гор 
Ви тез, Дра ган Лу кић ; [приредили Ву ка ле Ђер ко вић, Јо ван Ча ђе но вић ; илу стро-
вао Слав ко Шћепановић]. – 2. изд. – Ти то град : Ре пу блич ки за вод за уна пре ђе ње 
школ ства, 1980. (Це ти ње : Обод). – 64 стр. : илу стр. у бо ји ; 24 цм. – (Школ ска 
лек ти ра за 2. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 3.000.
Са др жај: Стр. 31–44 : ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ: Пје сме за дје цу (из бор); 
Че стит ка за но ву го ди ну; Ве ве ри це; Бум бар го то ван; Скрет ни чар; Чу пав ко; Пла-
ни на ри; Кр ти це; Пуж; Кос и нос; Жму  ре.

0236.  Pje sme za nas i o na ma / D. M. ; pri re di la Ne da Ben de lja ; [i lu stri rao Đu ro Se der ; na-
slov nu stra ni cu iz ra dio Ma ri jan Jevšovar]. – 9. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1980. (Za-
greb : „Og njen Pri ca“). – 62 str. : ilu str. ; 20 cm. – („Do bra knji ga“. Lek ti ra za 4. raz red 
osnov ne ško le; 6)
Na kla da 32.000. – Tekst la ti ni com i ći ri li com.
Са др жај: U go sti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.

0237.  По е зи ја на род  но о сло бо ди  лач ке бор бе / из бор и пред  го вор Сто јан Ђор ђић ; 
[нацрт за ко ри це Сте ван Вујков]. – Бе о град : Рад, 1980. (Бе о град : Про све та). – 
218 стр. ; 17 цм. – (Би бли о те ка „Дом и шко ла“ / уред ник Дра ган Ла ки ће вић)
Ти раж 10.000. – Са др жи пе сме Д. М. и дру  гих пе сни ка.

0238.  По здрав за ви ча ју / Д. М., Отон Жу  пан чич, Гу став Кр клец, Ко ста Ра цин ; из бор 
и по го вор Во ја Мар ја но вић ; [дидак тичко-ме то дич ки текст Ве ра Мак си мо вић ; 
илу стра ци је Бран ко Н. Ми  љуш ; на црт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – Бе о град : 
Но лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1980. (Бе о град : Бе о-
град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 122 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 7. раз ред 
основ не шко ле; 3)
Ти раж 20.000. – По го вор : стр. 117–118.
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0239.  При  ло зи на ста ви књи жев но сти / Ву  ка шин Ста ни са вље вић. – Гор њи Ми  ла но-
вац : „Деч је но ви не“, 1980. (Кра гу  је вац : „Ни ко ла Ни ко лић“). – 317 стр. ; 24 цм
Ти раж 5.000. – Са др жи тек сто ве Д. М. и дру  гих ауто ра.

0240.  Pti ce na če smi / D. M. ; [i lu stri rao Ivan Kožarić]. – 5. izd. – Za greb : Mla dost, 1980. 
(Za greb : Vje snik). – 128 str. : ilu str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Na kla da 1.000. – Bi lje ška o pi scu : str. 126. – Tu mač ma nje po zna tih ri je či i iz ra za : 
str. 125.
Са др жај: Čеstitka za no vu go di nu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knji gom baj ki; Dе-
cеmbarska pri ča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pa u ko vo dеlo; Tr nji na pod snеgom; Olu ja 
u šu mi; Ko jе vеći; Bum bar go to van; Pa u ko va lju lja ška; Mačе u džеpu; Bli zan ci; Igran-
ka; U go sti ma; Od kućе do školе; Obu ćar ska za dru ga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pa-
huljicе; Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli po vrt njak; I drvеćе pri ma pla tu; 
Nеpoznata pti ca; Li va da u pla ni ni; Susrеt s li si com; U donjеm dvo ri štu; Pеsma zri-
ka va ca; Vo žnja; Sеoska rеka; Po vra tak u za vi čaj; Rođеnjе; Smrt li šća; Lеptirova uspa -
van ka; Ču pav ko; Čas zеmljopisa; Nad svеskom umr log đa ka; Dvadеsеt hi lja da dе vo jač-
kih ru ku; Dеca; Čеžnja u tu đi ni; Mo ji zеmljaci; Rod na go di na; Pro sjak; Na Stra ži lo vo 
idеm; Noć u za vi ča ju; Kr va va baj ka; Na gro bu strеljanih đa ka; Dеčja vi ti ca u Osvjеn-
ći mu; Prolеćе u Zagrеbu; Dеvojka u pr vo maj skoj po vor ci; Čas istorijе; Sa dеtеtom 
na li va di; Ma li voj ni ci; Pi smo iz tamnicе; Sta saj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slo-
vеna; Ba ka ša ljiv či na; Opustеla ko šni ca; Sеoski po tok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе 
Cvеtе An drić.

0241.  Хај де да ра сте мо : по е зи ја за де цу пред школ ског уз ра ста / прир. Ми  ла на Пе ри-
шић, Зла та Ви да чек ; [уводне на по ме не Ми ла на Пе ри шић ; пред го вор Ми ла на Пе-
ри шић ; илу стра ци је по гла вља и ко ри це из ра дио Бо жи дар Аре жи на Ариш]. – Бе о-
град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1980. (Ниш : Про све та). – 185 стр. : 
илу стр. ; 24 цм
Ти раж 3.000. – Ли те ра ту  ра : стр. 173–174.
Са др жај: У сну де ца ра сту; Лут ке ра чу  на ју; Ра дуј се, ра дуј се, де те; Ма  ли чу  вар; 
Ја ре и ву  ци; Шум ска љу ља шка; Кос и нос; Зеч је ухо; Хва  ли са ви зе чић; Ве тро ва 
успа ван ка; У го сти ма; Ли вад ско звон це; Ку  пи не; Ре ки ни ро ђа ци; Дим; Хва  ли-
са ва пат ка; Бр за  ли ца / Д. М.

0242.  Be le ška o de lu na za štit nom omo tu / D. M., Ja ra Rib ni kar // Te bi, mo ja Do lo res / Sa ša 
Bo žo vić ; [re cen zent D. M.]. – 3. do pu nje no izd. – Be o grad : „Če tvr ti jul“, 1980

0243.  Be le ška o de lu na za štit nom omo tu / D. M., Ja ra Rib ni kar // Te bi, mo ja Do lo res / Sa ša 
Bo žo vić ; [re cen zent D. M.]. – 4. izd. – Be o grad : „Če tvr ti jul“, 1980

0244.  Јо ван ка Хр ва ћа нин и Кри сти на Брен ко ва / Д. М. // Пти це ме бу де / Јо ван ка Хр-
ва ћа нин, Кри сти на Брен ко ва ; при ре ди ла Д. М. – Бе о град : „Вук Ка ра џић“, 1980. – 
Стр. 5–7. – (Би бли о те ка „Злат на гр ли ца“)

0245.  Po zdrav po e zi ji [pred go vor] / D. M. // Do mo vi no no ćas sam te sa njao ; sti ho vi pe sni-
ka ko ji ži ve iz van do mo vi ne / iz bor Ni ko la Kor bu tov ski. – Kru še vac : Bag da la, 1980. – 
Str. 5

0246.  [Из бор песама] : Се ћа ња на за ви чај / Д. М. // Ва  љев ски гим на зи јал  ци : књи  жев-
ни ци, умет ни ци, на уч ни ци : 1870–1980. – Ва  ље во : Гим на зи ја у Ва  ље ву, 1980. – 
Стр. 10–17
Са др жај: Мо ји зе мља ци, Род на Го ди на; Ве се ли бран ко вин ски По врт њак; Час 
зе мљо пи са; Рат на ноћ у за ви ча ју; Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном; Раз го вор са 
бран ко вин ским цве том; Бар ска пру га; На шег оца мај ка; Так  ми че ње.
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0247.  Бар ска пру  га / Д. М. // Ти тов пи о нир. – 30, 6 (1980) стр. 13

0248.  Од исте тва ри ; Ве ру  јем у ато ме ; Над раз би је ном сак си јом ; Око за око ; Од већ 
бр зо ; Успа ван ка цве ћу ; Ле де но агре гат но ста ње / Д. М. // Књи жев ност. – 35, 
књ. 69, 5 (1980) стр. 778–780

0249.  Вест / Д. М. // По ли ти ка. – 77, 23877 (27. 3. 1980) стр. 21 (до да так за де цу бр. 1897, 
стр. 1)

0250.  Вест / Д. М. // Бор ба. – 58, 163 (15. 6. 1980)

0251.  На Кав каз не тре ба у по да на ићи ; Пе ћин ски сли кар ; У атом ској пе ћи ни / Д. М. // 
Стиг. – 10, 41 (1980) стр. 3–5

0252.  Ни сам кра  љи ца при ро де / Д. М. // Стре мље ња. – 21, 4 (1980) стр. 7–8

0253.  Пе сма Бе о гра ду / Д. М. // По ли ти ка. – 77, 24078 (16. 10. 1980) стр. 20 (до да так 
за де цу бр. 1924, стр. 3)

0254.  Pi smo De san ke Mak si mo vić ju go slo ven skom fe sti va lu dje te ta / D. M. // Ši ben ski list 
(Ši be nik). – (8. 3. 1980) str. 4

0255.  Pro leć na se ta ; Pas za vi ja ; Vi do vi to ; Sve tlo ru ho ; Do vi đe nja / D. M. // Sa vre me nik. – 
26, knj. 51 (1980) str. 5–7

0256.  Ра ђа ње цве та ; Ма слач ци ; На сле ђе / Д. М. // Пу  те ви. – 26, 4 (1980) стр. 13–15

0257.  [Članak o po e zi ji i li ku Du ška Radovića] / D. M. // De tinj stvo (No vi Sad) . – 6, br. 3 
(je sen 1980) str. 52–54

1981.
0258.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки ; [нацрт 

ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – [5. изд.]. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, 1981. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за-
вод). – 54 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле; 4)
Ти раж 40.000. – Реч ник : стр. 54.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0259.  Iza bra ne pje sme / pri re dio Ivo Za lar ; [i lu stro vao Đu ro Se der]. – 13. izd. – Za greb : Škol-
ska knji ga, 1981. – 101 str. : ilu str. ; 17 cm. – (Do bra knji ga : Lek ti ra za sed mi raz red osnov-
ne ško le)
Са др жај: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; 
Brbljivicе; Ći ri li ca; Iz lo žba dеcе sli ka ra; Go vor učitеljicin; Susrеt ta tin sa suncеm; 
Čas zеmljopisa; Čеstitka za no vu go di nu; Tri po bra ti ma; Pti či ja no va go di na; Gor ski 
po to ci; Bеla vra na; Bum bar go to van; Gorosеča; Svi tac; Ma li voj ni ci; Pеsma o po gi nu-
loj dеvojci; Nad knji gom baj ki / D. M. : str. 9–47.

0260.  Knji žev ni ci o Ti tu : iz bor / [i zbor Mla den Olja ča i Če do Ra do vić ; pred go vor Mla den 
Olja ča ; po go vor i be le ške Če do Ra do vić ; na slov na stra na Mi li vo je Onković]. – Sa ra-
je vo : Svje tlost, 1981. (No vi Sad : Bu duć nost). – 165 str. ; 20 cm. – (Lek ti ra za sred nje 
i usme re no obra zo va nje)
Ti raž 8.000. – Iz sa dža ja: Pri ja telj de ce / De san ka Mak si mo vić.
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0261.  Ко хо ће да до жи ви чу до : пе сме и при че / Д. М. ; из бор и по го вор Дра ган Лу  кић ; 
[цртежи и ви ње те Је врем Милановић]. – Бе о град : Срп ска књи  жев на за дру  га, 
1981. (Бе о град : Сло бо дан Јо вић). – 133 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Књи га за де цу и 
од ра сле; 11)
Ти раж 5.000. – И на кра ју, о пе сни ку : стр. 131–132.
Са др жај: БАЈ КА О КРАТ КО ВЕЧ НОЈ: Ка ко је на ста  ла бај ка ко ју има те у овој 
књи зи; Пи шче ва мо ли тва на за рав ни; Омла ди ни ис под три да на за бра ње но; Ра-
чун џи ја; По бе ђе ни ве тар ухо да; Поп ци хле ба ри; Свад бе ни да ро ви; Ду  гин мост; 
Крат ко веч ни но шко ло ва ње; Крат ко веч ни но стра шно от кри ће; Гла сни ков по ла-
зак; Гла сни ков су срет са во де ним цве том; Свад ба. И ДРУ ГА ЧУ ДА: Леп дан; Ко је 
ве ћи; Про лећ ни са ста нак; Кр ти це; Три по бра ти ма; Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; 
У го сти ма; Игран ка; Во жња; Лут ке ра чу на ју; Ба ка; Бај ка о ди вљој кру шци; Ко ло; 
Страх; Хва  ли са ва пат ка; Зеч је ухо; Облак; Ли вад ско звон це; Хва  ли са ви зе че ви; 
Бај ка о из во ру; Бли жи се, бли жи ле то; Ста ри на ри; Лим и Дрим; Пљу сак; И др ве-
ће при ма пла ту; Ма  ли ба ук; Ве чер ња пе сма; Смрт ли шћа; Де цем бар ска при ча; 
Бај ка о ла бу ду.

0262.  Ma ma : iz bor deč jeg pe sni štva / D. M. – No vi Sad : Ćir pa nov, 1981. – 54 str. ; 19,5 cm
Са др жај: Obеćala si da ćеš bi ti vеčna; Nеko sе sеća dеtinjstva; Iz lo žba dеcе sli ka ra.

0263.  Od zma ja do vi te za : iz bor i tu ma če nje ju go slo ven ske po e zi je za dje cu / Na si ha Ka pi-
džić-Ha džić. – 2. iz me nje no izd. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1981. (Sa ra je vo : Svje tlost). – 
284 str. ; 20 cm. – (Na stav na bi bli o te ka / Re pu blič ki pro svjet no-pe da go ški za vod; 41)
Ti raž 20.000. – Str. 3–8 : Pred go vor / Ju raj Ma rek. – Bi lje ške o pi sci ma : str. 279–284. – 
Sa dr ži pje sme D. M. i dru gih auto ra.

0264.  Pe sma 1941. / [pri re di o] To de Čo lak. – Va lje vo : „Mi lan Ra kić“, 1981. (Va lje vo : „Mi lan 
Ra kić“). – 175 str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka Po seb na iz da nja / ured nik Mi loš Jev tić; knj. 1)
Ti raž 2.000.

0265.  Пе сме и за пи си из на род но о сло бо ди лач ког ра та / из бор и по го вор Пе тар Гу дељ ; 
илу стра ци је Мом чи ло Ан то но вић ; [дидак тичко-ме то дич ки текст Ве сел ка Ба-
њац ; на црт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – [4. изд.]. – Бе о град : Но лит : Про све та : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра-
фич ки за вод). – 123 стр. : илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 6. раз ред основ не шко ле; 1)
Ти раж 20.000. – По го вор : стр. 107–110. – Бе ле шке о пи сци ма : стр. 111–113. – Реч-
ник ма ње по зна тих ре чи : стр. 115–121.
Са др жај: Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка / Д. М.

0266.  Пе сник и про ле ће : пе сме / Д. М. – Бу ку решт : Кри те ри он, 1981. – 124 стр. ; 17 цм. – 
(Ма  ла би бли о те ка)
Стр. 5–9 : О Де сан ки Мак си мо вић у лич ном углу / Слав ко Ве снић.
Са др жај: Про лећ на пе сма; Че жња; Стреп ња; Де во јач ка мол ба; Пред о се ћа ње; 
Јед но уве ре ње; Се ли це; У зим ски дан; На ша тај на; Опо ме на; Лир ска про ти ву реч-
ност; Сре ћа; Пе сни ко во ис ку ство; Гор ски по ток; Сеп тем бар; Ти ши на; Љу бав; 
Ожи љак; Ни ко не зна; Глас мо на  хи ње; Оти ћи ћу у па сти ре; Пут ник тре ће кла се; 
Се ћа ње на за ви чај; Се ља ко ва здра ви ца; Пе сма крај из во ра; Сва тов ска пе сма; 
Мо ји зе мља ци; Не ко се се ћа де тињ ства; Уста ни ци; Спо мен на уста нак; Кр ва ва 
бај ка; Ме ше ње хле ба; Пе сник и про ле ће; Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те, пти-
це?; Крај је ле ту; Се но; Је сен; Не бој се; Сун ча ње у бр ди ма; На пла ни ни; На Стра-
жи  ло во идем; Ву  ков утук; Пе сник и за ви чај; По е зи ја; Зи ма у за ви ча ју; Ра ње ник 
у ту ђи ни; Га та ра; Ву ко дла ци; По сле ве ћа ња; О ме ро па ху; За се бра; За жир; За оне 
ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За на ив не; За се бар ске же не; За пе сни ки њу, зе мљу 
ста рин ску; За пе пе љу  гу.
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0267.  Pje sme za nas i o na ma / D. M. ; pri re di la Ne da Ben de lja ; [i lu stri rao Lju bo Ivan čić ; na-
slov nu stra ni cu iz ra dio Ma ri jan Jevšovar]. – 11. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1981. (Za-
greb : „Og njen Pri ca“). – 62 str. : ilu str. ; 20 cm. – („Do bra knji ga“. Lek ti ra za 4. raz red 
osnov ne ško le; 6)
Tekst di je lom ći ri li com, di je lom la ti ni com. – Na kla da 25.000.
Са др жај: U go sti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.

0268.  Су сре ти : иза бра не на род  не при  че и при  че Де сан ке Мак си  мо вић, Еле Пе ро-
ци, Нан де ра Ма ро ја, Ју  ра ја Туш ја ка и Ла зе Ла зи ћа / из бор и по го вор Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић ; илу стра ци је Алек сан дар Хецл ; [дидак тичко-ме то дич ки текст 
Зо ра Ме де ни ца ; ко ри це Бран ко Н. Миљуш]. – Бе о град : Но лит : Про све та : За-
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1981. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра-
фич ки за вод). – 83 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 2. раз ред основ не 
шко ле)
Ти раж 40.000. – Стр. 75–78 : Раз го вор о при ча ма. – Стр. 79–80 : По го вор. – Реч-
ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за : стр. 81.

0269.  De ca su mir no ra sla pod nje go vim okri ljem / D. M. // Ti to pi sci ma, pi sci Ti tu / pri re-
di li Ra do mir An drić, Lju bi vo je Ršu mo vić. – Be o grad : Knji žev ne no vi ne ; Som bor : 
„Za greb“, 1981. – str. 234
Iz ja va D. M. po vo dom smr ti Jo si pa Bro za Ti ta.

0270.  Бе о град ске ули це / Д. М. ; илу стр. Бо сиљ ка Ки ће вац // Змај. – 28, 10 (1981) стр. 225

0271.  Ви до ви то / Д. М. // Бор ба. – 356 (31. 12. 1981) стр. 9

0272.  Ki ša / D. M. // Ra dost. – 30, 8 (1981) str 15

0273.  Li vad sko zvon ce ; Pro leć ni ša to ri ; April ska pe sma ; U go sti ma ; Ko ho će da do ži vi 
ču do ; Po vra tak u za vi čaj / D. M. // Oslo bo đe nje. – (13. 5. 1981) str. 25

0274.  На Оди се је вој сте ни / Д. М. // По ли ти ка. – 78, 24480 (28. 11. 1981) стр. 5

0275.  Pre pir ka / D. M. // Ra dost. – 30, 9 (1981) str. 14

0276.  Сеп тем бар ска пе сма / Д. М. // По ли ти ка. – 78, 24394 (3. 9. 1981) стр. 11 (до да-
так за де цу бр. 1968, стр. 1)

0277.  Тер мо ме тар кр ви ; Пред о се ћа ње ; Не рот ки ње / Д. М. // Пе снич ке но ви не. – 5, 
5–6 (9. 1981) стр. 1–2

0278.  У ста кле ној ба шти ; Ду  ша цве та ; Цвет и љу ди ; На уч но са слу  ша ње ; Ба кар на ру-
жа ; Цвет ни ста рач ки дом ; Ма слач ци / Д. М. // На ше ства ра ње. – 28, 3–4 (1981) 
стр. 20–22 и 51–52

0279.  Цвет но чу до / Д. М. // По ли ти ка. – 78, 24216 (7. 3. 1981) стр. 7

0280.  Če žnja za za vi ča jem ; Nad knji gom baj ki / D. M. // Oslo bo đe nje. – (13. 5. 1981) 
str. 24

1982.
0281.  Са бра не пе сме. Књ. 1 / Д. М. – [2. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1982. (Љу бља на : Људ-

ска пра ви ца). – 415 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са др жај: Пе сме; Зе ле ни ви тез; Го зба на ли ва ди; Но ве пе сме.



315

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

0282.  Са бра не пе сме. Књ. 2 / Д. М. – [2. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1982. (Љу бља на : Људ-
ска пра ви ца). – 404 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са др жај: Пе сник и за ви чај; Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић; Отаџ би на у пр во мај-
ској по вор ци; Отаџ би но, ту сам.

0283.  Са бра не пе сме. Књ. 3 / Д. М. – [2. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1982. (Љу бља на : Људ-
ска пра ви ца). – 338 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са др жај: Про ле ће у За гре бу; Ми рис зе мље; За ро бље ник сно ва; Го во ри ти  хо; 
Тра жим по ми  ло ва ње.

0284.  Са бра не пе сме. Књ. 4 / Д. М. – [2. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1982. (Љу бља на : Људ-
ска пра ви ца). – 336 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000. – Ка лен дар пе сни ко ва жи во та : стр. 271–280. – Би бли о гра фи ја ра до-
ва Де сан ке Мак си мо вић : стр. 277–280. – Би бли о гра фи ја ра до ва о Де сан ки Мак си-
мо вић : из бор : стр. 283–286. – Из бор из кри ти ка / Ве ли мир Жи во ји но вић Мас у ка, 
Ми лан Бог да но вић, Ми лан Ка ша нин, Ве ли бор Гли го рић, Бо шко Но ва ко вић, Бо-
ри слав Ми хај ло вић, Па вле Зо рић, Сте ван Ра ич ко вић, Иван В. Ла лић, Дра ган М. Је-
ре мић, Ни ко ла Ми ло ше вић, Ни ко ла Ко ље вић, Зо ран Га ври ло вић : стр. 289–332.
Са др жај: Не мам ви ше вре ме на; Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка; Пе сме из Нор ве-
шке; Ни чи ја зе мља.

0285.  Са бра не пе сме. Књ. 5 / Д. М. – [2. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1982. (Љу бља на : Људ-
ска пра ви ца). – 506 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са др жај: Пе сме за де цу: Ре ка по моћ ни ца; Ве тро ва успа ван ка; Про лећ ни са ста-
нак; Ро сна ру  ко вет; Шум ска љу ља шка; Чу до у по љу; Сун че ви по да ни ци; Пти це 
на че сми; Злат ни леп тир; Де те у тор би.

0286.  Ko za ra to div no ču do : zna me nik Knji žev nih su sre ta na Ko za ri. – Pri je dor : Na ci o nal-
ni park „Ko za ra“, 1982. (No va Gra di ška : „M. Gem ba rov ski“). – 82 str. : ilu str. ; 20 cm
Ti raž 3.000. – Za stu plje ni su D. M. i dru gi auto ri.

0287.  XX me đu na rod na knji žev na ma ni fe sta ci ja Sa ra jev ski da ni po e zi je = Sa ra je vo’s Po e try 
Days = Ta ge der Po e sie in Sa ra je vo = Les Jo urnées po e ti qu es de Sa ra je vo : 11–18 ma ja 
1982. – Sa ra je vo : Udru že nje knji žev ni ka Bo sne i Her ce go vi ne, Po dru žni ca knji žev-
ni ka gra da, 1982. (No vi Sad : Bu duć nost). – 51 str. ; 21 cm
Ti raž 500. – Str. 5–7 : Hu ma ni stič ka žud nja svi je ta / Mi o drag Bo gi će vić. – Za stu plje-
ni su D. M. i dru gi auto ri.

0288.  Iza bra ne pje sme / D. M. ; pri re dio Ivo Za lar ; [i lu stro vao Đu ro Se der]. – 14. izd. – Za-
greb : Škol ska knji ga, 1982. – 101 str. : ilu str. ; 18 cm. – (Do bra knji ga : Lek ti ra za sed mi 
raz red osnov ne ško le)
Sli ka auto ra. – De san ka Mak si mo vić : 1898 : str. 5–7. – Bi lje ške : str. 94–99.
Са др жај: Str. 9–47: DE SAN KA MAK SI MO VIĆ: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеt-
ničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; Brbljivicе; Ći ri li ca; Iz lo žba dеcе sli ka ra; 
Go vor učitеljicin; Susrеt ta tin sa suncеm; Čas zеmljopisa; Čеstitka za no vu go di nu; Tri 
po bra ti ma; Pti či ja no va go di na; Gor ski po to ci; Bеla vra na; Bum bar go to van; Go ro sеča; 
Svi tac; Ma li voj ni ci; Pеsma o po gi nu loj dеvojci; Nad knji gom baj ki.

0289.  Iza bra ne pje sme / D. M. ; pri re dio Ivo Za lar ; [i lu stro vao Đu ro Se der]. – 15. izd. – Za-
greb : Škol ska knji ga, 1982. – 101 str. : ilu str. ; 18 cm. – (Do bra knji ga : Lek ti ra za sed mi 
raz red osnov ne ško le)
De san ka Mak si mo vić: 1898 : str. 5–7. – Bi lje ške : str. 94–99.
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Са др жај: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; 
Brbljivicе; Ći ri li ca; Iz lo žba dеcе sli ka ra; Go vor učitеljicin; Susrеt ta tin sa suncеm; 
Čas zеmljopisa; Čеstitka za no vu go di nu; Tri po bra ti ma; Pti či ja no va go di na; Gor ski 
po to ci; Bеla vra na; Bum bar go to van; Gorosеča; Svi tac; Ma li voj ni ci; Pеsma o po gi nu-
loj dеvojci; Nad knji gom baj ki / D. M. : str. 9–17.

0290.  Не оста вљај ме ни кад са му : љу бав не пе сме Де сан ке Мак си мо вић / при ре дио Бра-
ни мир Жи во ји но вић ; [ову књи гу илу  ми ни рао је Раст ко Ћирић]. – Бе о град : Ва-
јат, 1982. (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић“). – 139 стр. : илу стр. ; 16 цм. – (Тра га ње за 
Еури ди ком : љу бав на по е зи ја свих на ро да и вре ме на; 1)
Ти раж 3.000. – Стр. 129 : На по ме на при ре ђи ва ча / Б. Ж.
Са др жај: ВЕ ЧЕ РАС БИХ НЕ КОГ УГЛЕ ДА  ЛА РА ДО: У зим ски дан; Стреп ња. 
И ЗНА ДОХ ДА ЋЕШ БИ ТИ МИ ДРАГ: Про лећ на пе сма; Че жња; Суд ба; На бу ри; 
Де во јач ка мол ба 1; Пред о се ћа ње; Же на. НЕ МЕ РИМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА СА ТЕ: 
Пр ви дан љу ба ви; Сре ћа; Љу бав; Че ка ње; Ки ша; Не што слич но при чи; Ду  шу ми 
по кло ни; Због ме не; Мо ли тва за љу бав; Ју  тро; *** (Од ме не до ње га мо же се са мо 
мо стом ду ге); Пе сма го лу ба; Град ски љу бав ни ци; Љу бав но пи смо; Раз го вор; Ми-
ло шта; Опо ме на; Пи та ње; На од мо ри шту 5; На од мо ри шту 6; По ђи мо у шу  ме; 
Јед но уве ре ње; Ис пу  ње ње. ХВА  ЛА ТИ ЗА ОВАЈ ЧАС БО ЛА ПРЕ ПУН: На ста-
вак; Ре чи; Зе ле ни ви тез; Сум ња; Јед на смрт; Са мо ћа; Не ја сна пе сма; Бол  но про-
бу ђе ње; Љу бав на пе сма; Уми ра ње љу ба ви. УСПО МЕ НЕ, ЗЕ ЛЕ НЕ И МИР НЕ 
КАО СМРТ: По ра стан ку 1–5; Су тра дан; Се ћа ње; На ша тај на; Од го вор; Про ле-
ће је опет; За бо рав; Де вој ко; Је се ње ју тро; Две мо ли тве (За ње га/За ме не; Ве чер-
њи сно ви 1–4; Је сен; Ве чер њи при звук; Бе ли цвет; За бо рав; Ко ли ко ли ца имаш 
ти?; Че ка ње; Успо ме не; Су тра дан; Ду ша; Ку ћа у зо ри; Уте ха; На пу ште на де вој ка; 
Људ ска ко ме ди ја; Чим се срет не мо. НА НИ ЧИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ: Тај ни са ста нак; 
Ме ђу пла не та ма; По то пље ни брод; И ов де; Зми ја мла до же ња; Хит на по се та; 
Да ро ви; По сте пе но; Ре кви јем; Раз го вор у гра њу; Без успо ме на. ПЕ СНИ КОВ 
БЛА  ГО СЛОВ: Љу бав; Пе сни ков бла го слов.

0291.  Пе сме / Д. М. ; [из бор и пред го вор Љи  ља на Шоп ; на црт за ко ри це Сте ван Вуј-
ков]. – Бе о град : Рад, 1982. (Бе о град : Про све та). – 186 стр., [1] сли ка ауто ра ; 17 цм. – 
(Би бли о те ка Дом и шко ла)
Ти раж 10.000. – Стр. 5–20 : Од слут ње до ни чи је зе мље / Љи  ља на Шоп.
Са др жај: НЕ МИ РИ И СЛУТ ЊЕ: Зми ја; Сре бр не пле са чи це; Про лет ње пе сме; 
Над жи во том; Крај је ле ту; Зе ле ни су  мрак; Су  тон; Љу бав; Лир ска оаза; Не мир; 
Се ли це; На бу  ри; Па ук; Је сен; Слут ња; По ноћ; На кра ју би ће опет јед но исто; 
Са мо ћа; При ча о пе сни ку; Та ква сам ја; Ре чи; По сла ни ца; Ту  га; За то че ње; Бо-
гу  мил ска пе сма; Из ми ре ње; У смрт ро се; Над реч ним ко ри том; Уса мљен крст; 
Ћук; Мр тва ти ца. ЛИР СКИ ЗА  ПИ СИ: Бој обла ка; Сун чев за  ла зак; Тај на; ... 
(Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом ду  ге); ... (Ни ко не зна да смо би  ли исти 
по ток не раз двој ни); Че ка ње; Охо лост; Ожи  љак. СР БИ ЈА ЈЕ ВЕ ЛИ КА ТАЈ НА: 
Ср би ја је ве ли ка тај на; Бран ко ви на; Се ћа ње на за ви чај; Мо ли тва оче вом ср цу; 
Ве се ла је сен; Слут ња; Ли шће; Глас мо на  хи ње; Се ља ко ва смрт; Че жња у ту ђи ни; 
Кри  ла та зе мља; Жао ми је чо ве ка; По вра так; Пи смо; Вра ћа ње ми ру. УСА  МЉЕ-
НИ КО ВА ПЕ СМА: Ба че ни ка мен; Ду  ша; Не ја сна пе сма; Уса мље ни ко ва пе сма; 
Оре ол; Ства ри; Па као; Ко ме да се ту жим; Пе сма. ПОД ЗВЕ ЗДА  МА: Вој ска под 
зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Во лос; Ка те дра  ла у Тронд  хај му; Др ве на цр ква. 
ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ: За вој нич ка гро бља; За је рес; За ка  лу ђе ре; За не-
схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За ал  ко хо ле; О ка ме но-
ва њу; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да ле не; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, 
зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; 
За зве ри окле ве та не; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји ја сно ви де; 
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За ла  жи из го во ре не из ми  ло ср ђа. ПРЕ ДЕ ЛИ НИ ЧИ ЈЕ ЗЕ МЉЕ: Мла дост је 
про шла; Пр во смо ду  го ми сли  ли; Не бој се; А и те бе то мо лим; Не мам ви ше вре-
ме на; Мој свет; Опо ру  ка; Ру  ка; На сле ђе; Мо ли тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; 
Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је из ве сно; Ни чи ја зе мља; 
До дир; Зми ја мла до же ња; Ви ђе ње; Не мам про тив о тро ва; Мо ли тва за оклоп; 
Ми сао по нор ни ца; Не ман; За пис о ра то ви ма; За пис о же ђи за жи во том; Упо зо-
ре ње; Смрт га вра на; Ста ри про рок на гро бу; Сун ча ни ча сов ник; Људ ско ср це; 
При зра ци; Гој ко ви ца; По то пље ни брод; Бо ја зан; Зе мља је смо.

0292.  Пје сме за дје цу / [аутори] Јо ван Јо ва но вић Змај, Отон Жу  пан чич, Д. М., Гри гор 
Ви тез, Дра ган Лу кић ; [приредили Ву ка ле Ђер ко вић, Јо ван Ча ђе но вић ; илу стро-
вао Слав ко Шћепановић]. – [4. изд.]. – Ти то град : Ре пу блич ки за вод за уна пре ђе-
ње школ ства, 1982. (Це ти ње : Обод). – 64 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Школ ска лек ти-
ра за 2. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 3.000.
Са др жај: Пје сме за дје цу (из бор); Че стит ка за но ву го ди ну; Ве ве ри це; Бум бар 
го то ван; Скрет ни чар; Чу  пав ко; Пла ни на ри; Кр ти це; Пуж; Кос и нос; Жму  ре / 
Д. М. : стр. 31–44.

0293.  Re či sti hom oko va ne : (iza bra ne pje sme) / D. M. ; [i zbor i po go vor Du ško Arežina]. – 
Za greb : Mla dost, 1982. – 306 str. ; 22 cm. – (Bi bli o te ka Zlat no slo vo)
Ri je či oko va ne sti hom (bi lje ške uz po e zi ju De san ke Mak si mo vić) : str. 297–300.
Са др жај: 1919–1935. PE SME: Čеžnja; Du šu mi po klo ni; Ki ša; LJu bav no pi smo; Mol  ba 
mla do sti; Na bu ri; Nad ži vo tom; Nеšto slič no lju bav noj pri či; Ni smo mi kri vi; Opo mе-
na; Pitanjе; Po đi mo u šumе; Pokošеna li va da; Po noć; Prеdosеćanjе; Prolеtnjе pеsmе; 
Pr vi dan lju ba vi; Sa mo ća; Sеlicе; Slut nja; Strеpnja; Su tra dan; U zim ski dan; Zla noć; 
Zmi ja. ZE LE NI VI TEZ: Bo gu mil ska pеsma; Dva da na u šu mi; Gostoljubljе; Gr li ca; 
LJu bav; Opustеla ko šni ca; Opustеli oklop; Pi sma iz šumе; Prеkor; Raz go vor; Sa mo ća; 
Srеća; Sud ba; U muzеju 1; U smrt rosе; Zbog mеnе; Zеlеni vitеz. 1936–1954. NO VE 
PE SME: Bеgunica; Ćuk; Du ša; Glas monahinjе; Gla so vi no ći; Lišćе; Mo ji zе mlja ci; 
Nе jasna pеsma; Oti ći ću u pastirе; Sa put ni ca; Sеćanjе na oca; Srеbrnе plе sa čicе; Utеha; 
Vеčе; Vеsеla jеsеn. PE SNIK I ZA VI ČAJ: Čеžnja u tu đi ni; Kr va va baj ka; Maj či na tu žba-
 li ca; Maj ka ma; Mеšеnjе hlеba; Nad svеskom umr log đa ka; Nеko sе sеća dеtinjstva; 
Pеsnikov bla go slov; Pi smo; Put nik kroz Sa ha ru; Put nik trеćе klasе; Sе lja kova smrt; 
Sr bi ja jе jеdna vеlika taj na; Sr bi ja sе bu di; Umiranjе lju ba vi; Usta ni ci; Vеru jеm; Žao mi 
jе čovеka. 1955–1981. MI RIS ZE MLJE: Dеtinjstvo; Isto to sa mo ma lo drukčijе; Jutar-
njе oblačеnjе pti ca; Kad mla dost pro hu ji, šta činitе, pticе; Mеsе či na nad voć nja ci ma; Na 
pla ni ni; Na Stra ži lo vo idеm; Nеbеsa; Nе boj sе; Pеsnikov kip u par ku; Pitalicе; Prolеćе, 
a ja vеnеm; Rod na go di na; Sеno; Sunčanjе u br di ma; U pro lе ćе; Vi no prolеća; Vu kov 
utuk. ZA RO BLJE NIK SNO VA: A i tеbе to mo lim; Baj ka o ko va ču; Do go di lo sе svе bar 
po trеći put; Go vor žеlеza; I to mе pla ši; Ku mo va sla ma u dim nja ku; Lеd tvojе srcе 
na glo ob u zi ma; Lik na pro zo ru; Na mor skoj oba li; Oborеni bog; Odazvalе su sе sa mo 
pticе; Pa kao; Pеsničko vеčе; Rađanjе lju ba vi; Skamеnjеna šu ma; Sli kar Lu ka; Sr bi ja u 
su to nu; Taj na; Vеrujеm; Zmi ju ljak; Žеlеzno suncе. GO VO  RI TI HO: Ima mo pa soš; 
Komе da sе tu žim; Kud odеm da odеm; LJu bav na prе pir ka; Pеšaci; Snеgovi dеtinjstva; 
Su ton na Ska dar skom jеzеru; Violinе Čaj kov skog. TRA ŽIM PO MI LO VA NJE: Pro glas; 
Za sеbra; Za svrgnutе; Za zеmlju ku da voj ska prođе; Za voj nič ka gro blja; Za poslеdnjе 
danе; Za važnе; Za sеdam glad nih go di na; O porе klu; O žеnidbi si na; O dr žav noj imo-
vi ni; O hijеrarhiji; Za žir; Za kaluđеra; Za naivnе; Za onе ko ji sе spo ti ču prеko pra ga; Za 
pa stvu sr ca; Za sužnjе pomilovanе; Za svadbе bеz vеn ča nja; Za Marijе Magdalеnе; Za 
pogubljеna lju bav na pi sma; Za nеrotkinjе; Za pеsni ki nju, zеmlju sta rin sku; Za onе ko ji 
nе umi ru na vrеmе; Za mađioničarе; Za ismеvačе; Za zavidnikе; Za pеsmе; Za pе pе-
lju gu; Za zvеri oklеvеtanе; Za onе ko ji carskе drumovе oru; Za vrlinе u manе promеtnutе; 
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Za ljudе ko ji ja sno vidе; Za la ži izgovorеnе iz mi lo sr đa; O pra šta nju. NE MAM VI ŠE 
VRE ME NA: A sad odo smo; Li si či na smrt; Nеmam višе vrеmеna; Obеćala si da ćеš bi ti 
vеčna; Opo ru ka; Pеsnikovi za vi ča ji; Pot pu no sa ma; Prеoran grob; Ru ka; Svе jе po 
sta  rom; Zalupilе su sе vratnicе; Zеmlja jеsmo; Zеmlja jе svugdе ista. LE TO PIS PE-
RU  NO VIH PO TO MA KA: Carеv stra žar; Ču do u cr kvi; Glas prеtkov ca ru; Hlе ba rе-
vo viđеnjе; Jеrеtici; Mo ra na; Mo ra ni na uspa van ka; Nasumicе idu Ra ša ni; Noć; Po-
mеtnja; Poslеdnja slu žba slovеnska; Pro sja ci; Raščinjеni no vi opat; Savеt jеrеtika; 
Voj ska pod zvеzdama; Zvеzdana svеtkovina; Zvo na u Ni nu. Pjеsmе iz van zbir ki: Čas 
prе mеnе; Gla snik; Gra ča ni ca; I što jе najgorе; Nеko ko ćе tеk bi ti ja; Nеzapisana; 
Obja vitе jеdnom na vеlika zvo na; Pеsnik i prolеćе; Pеsnikovo viđеnjе; Rađanjе sun ca 
u Ga gri; San ja nu ar skih no ći; Tam ni vilajеt; Zabačеni nov či ći; Znam po mno go čеmu.

0294.  Та ко је при ча ла ме ни мо ја ба ка : из бор из бај ки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; 
на слов на стра на и илу стра ци је Ђерђ Борош]. – 2. изд. – Но ви Сад : За вод за из да-
ва ње уџ бе ни ка, 1982. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 51 стр. : илу стр. у бо ји ; 20 цм. – 
(Лек ти ра за 1. раз ред основ ног вас пи та ња и обра зо ва ња)
Ти раж 10.000. – О Де сан ки Мак си мо вић : стр. 49–51.
Са др жај: Цар игра ча ка; Ри ба во за ри ца; Бај ка о пу  те ви ма; Ора шчи ћи-пал чи ћи; 
Бај ка о из во ру; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли ба ук.

0295.  Ti to pi sci ma pi sci Ti tu / pri re di li Ra do mir An drić, Lju bi vo je Ršu mo vić ; [li kov ni ured-
nik Do bri lo Nikolić]. – 3. izd. – Be o grad : Knji žev ne no vi ne, 1982. (Bor : Ba kar). – 
298 str., [7] str. ta bli : ilu str. ; 24 cm
Ti raž 5.000.
Са др жај: Str. 224: Na rod osеća vrеdnost čovеka; str. 234 : Dеca su mir no ra sla pod 
njеgovim okriljеm / D. M.

0296.  De san ka Mak si mo vić [i zbor pe sa ma i be le ška o pi scu] / pri re di li Ivan Zvo nar i Ka ti ca 
Pšak // „Ku rir ček“ u Va ra ždi nu : Zbor nik Fe sti va la „Ku rir ček“ / pri re di li Ivan Zvo-
nar i Ka ti ca Pšak. – Va ra ždin : SIZ u obla sti kul tu re op ći ne Va ra ždin ; Ma ri bor : Fe sti-
val „Ku rir ček“, 1982. – str. 109–117
Са др жај: Otvo ri po la ko dеtinju so bu; Pеsma o po gi nu loj dеvojci; Štamparskе grеškе.

0297.  Ко је на ме не пре суд но ути цао / Д. М. // Раз го во ри са са вре ме ни ци ма : ко је на 
вас пре суд но ути цао и за што / Дра го слав Ада мо вић. – Бе о град : При вред на 
штам  па, 1982. – Стр. 208–210

0298.  На бу  ри ; Сре ћа ; Да ро ви ; За Ма ри је Маг да  ле не ; Пред о се ћа ње ; Про лећ на пе-
сма / Д. М. // Срп ско љу бав но пе сни штво / при ре дио Ра до слав Вој во дић. – Бе о-
град : При вред на штам па, 1982. – Стр. 154–160

0299.  Учи те љи ца / Д. М. // Ау, што је шко ла згод на / при ре дио Вла ди мир Ми  ла рић. – 
Но ви Сад : Ћир па нов, 1982

0300.  За пис о ра то ви ма / Д. М. // Бра зда (Би је љи на). – 27, (25. 11. 1982)

0301.  Иза шти та по е зи је / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 642 (18. 2. 1982) стр. 2

0302.  Као отац ко ји си но ви ма оста вља ду  го те че ну имо ви ну : (о Кр ле жи) / Д. М. // 
Књи жев не но ви не. – Год. 34, бр. 639 (7. 1. 1982) стр. 6

0303.  Књи жев ни ка  лен дар / Д. М. ; [из бор пе са ма Де сан ке Мак си мо вић при пре ми  ла 
Ми  ли ца Димовски] // Не вен (Но ви Сад) . – Бр. 110 (14. 5. 1982) стр. 14–15
Крат ка би о гра фи ја ауто ра пе са ма.
Са др жај: Про ле ће гне здо гра ди; Се ли це; Зе ле ни ви тез; За се бра; Суд ба; У зим-
ски дан.
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0304.  На шег оца мај ка ; За сад / Д. М. // Ко ра ци. – 17, 3–4 (1982) стр. 158

0305.  Pe šča ni sat ; Pro mr zla li va da ; Ter mo me tar kr vi ; Do vi đe nja ; Var lji ve svje tlo sti ; Zmi-
ja u mo ru tra ve ; Ku ku ta ; Taj na ; Sun ce i smrt / D. M. // Sa vre me nik. – 28, knj. 55, 3 
(1982) str. 188–192

0306.  Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном ; Раз го вор са бран ко вин ским цве том / Д. М. // 
Жи вот. – 31, књ. 60, 3–4 (1982) стр. 238–239

0307.  Фе сти вал је про шао / Д. М. // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 158, књ. 429, 3 (1982) 
стр. 393–394

0308.  Ha lu ci na ci ja slu ha ; Bo ja zan ; Fa ta mor ga na ; Ob ma ne ; Ne ma ni kog ; Dan po se ta ; Ne 
tre ba se na da ti, tre ba sa hra ni ti ; Moj sa be sed nik je go vo rio ; Od iste tva ri ; Le de no 
agre gat no sta nje ; Sno vi đe nje ; Su tvo rac / D. M. // Sa vre me nik. – 28, knj. 56, 12 (1982) 
str. 538–544

0309.  Хи рург / Д. М. // Бор ба. – 158, 179 (10. 4. 1982) стр. 10

0310.  Хи рург ; Кли нич ка смрт ; Ренд ген ски сни мак ; Же га ; Без гре шно за че ће ; Као хи-
пик ; За ви чај ни храст / Д. М. // Књи жев ност. – 37, књ. 73, 4–5 (1982) стр. 432–435

1983.
0311.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла  лиц ки ; [на-

црт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – [7. изд.]. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1983. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра-
фич ки за вод). – 54 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ не 
шко ле; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0312.  Ве тро ва успа ван ка : пе сме за де цу / Д. М. ; [илустрације и ли ков на опре ма Љу-
би ша Љ. Луцић]. – Зре ња нин : На род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, 1983. 
(Зре ња нин : Бу дућ ност). – 67 стр. : илу стр. ; 20 цм
Ти раж 3.000. – Из ре цен зи је на ко ри ца ма / Си мо Цу  цић.
Са др жај: ВЕ ТРО ВА УСПА  ВАН КА: Ко ло; Страх; Хва  ли са ва пат ка; Уобра же ни 
ћу  ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко хра стић ра сте; Зеч је ухо; Облак; При пре ма за зи-
му; Шта ва тра пе ва; Бо ров ни це; Де вој чи ца и ја го де; Мо ра се је сти. РЕ КА ПО-
МОЋ НИ ЦА: Ре ка; Де да че ка уну  чи ће; По ди вља  ла ре ка; Омла дин ци спа са ва ју 
де цу; Са ве то ва ње у шко ли; По шу  мља ва ње; Ре ка по моћ ни ца. ЗЛАТ НИ ЛЕП-
ТИР: Злат ни леп тир.

0313.  Жи ве играч ке / Д. М. ; илу стро вао Мар ко Кр сма но вић ; [из бор из књи жев ног 
ства ра  ла штва Де сан ке Мак си мо вић за де цу са чи ни  ла Ма ри ја Стојиљковић]. – 
Бе о град : Про све та, 1983. (Бе о град : БИГЗ). – 159 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Би бли о-
те ка Злат на књи га. Ве ли ка илу стро ва на се ри ја; ко ло 5; св. 24)
Са др жај: Лут кин на ме штај; Бе ле зи крај пу та; По диг ни на не бо очи; Жи ве играч-
ке; Ме се че ва ша  ла; Нај бо ља ма ма; Град ско де те; Страх; Жив ко ле њив ко; Бе ле 
но ћи; Ани но зна ње; Људ ско ср це; Рат; Та ко је при ча ла мо ја ба ка; Ора шчи ћи-пал-
чи ћи; Над ме та ње; Мај; Ве тар да ди ља; Бр шљан цир ку зан; Ro bek Uge; Чи о де; Сви-
ци; Пе сма за Ду  ша на; Ме две до ва же нид ба; Пе шак; Ђа ци до бро тво ри; Из ло жба 
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де це сли ка ра; При ча о ре ци; Па у  ко во де ло; Шум ска до ма ћи ца; Штам пар ске 
гре шке; Па туљ ко ва тај на; Се о ски би о скоп; Ба  лет у се о ском дво ри шту; Из не на-
ђе ње; У шум ској крч ми; Пра де вој чи ца.

0314.  Zlat ni lep tir : pri če / D. M. ; [pred go vor, me to dič ki tekst i bi lje ške o pi scu Ami ra Idri zbe-
go vić ; na slov na stra na i ilu stra ci je Želj ko Marjanović]. – [7. izd.]. – Sa ra je vo : „Ve se lin 
Ma sle ša“, 1983. (Be o grad : No vi da ni). – 109 str. : ilu str. u bo ji ; 20 cm. – (La sta vi ca. 
Lek ti ra)
Ti raž 8.000. – Pred sta vlja mo vam knji gu Zlat ni lep tir : str. 9–10. – Bi lje ška o pi scu : 
str. 108.
Са др жај: Zlat ni lеptir; Car igra ča ka; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Pa tulj ko va taj na; Baj ka o 
la bu du; Ako jе vеrovati mo joj ba ki; Baj ka o di vljoj kru šci; Ma li ba uk; Ta ta u zеmlji 
sno va.

0315.  Iza bra ne pe sme / D. M. ; [pri re dio Uglje ša Kr stić ; li kov na opre ma Ra de Rančić]. – 
4. do pu nje no izd. – Be o grad : BIGZ, 1983. (Lju blja na : Ti skar na Slo ve ni ja). – 197 str. ; 
20 cm. – (Bi bli o te ka Džep na knji ga BIGZ-a : Be le tri sti ka)

0316.  Iza bra ne pje sme / D. M. ; pri re dio Ivo Za lar ; ilu stro vao Đu ro Se der ; na crt za na slov-
nu stra nu Bo ris Do gan. – 15. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1983. (Ča ko vec : Zrinj ski). – 
101 str. ; 17 cm. – (Do bra knji ga / ured nik Asja Pe tro nić. Lek ti ra za sed mi raz red osnov-
ne ško le)
Na kla da 11.000. – Bi lje ška o pe sni ki nji : str. 5–7. – Bi lje ške : str. 94–99.
Са др жај: Str. 9–47: DE SAN KA MAK SI MO VIĆ: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеt-
ničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; Brbljivicе; Ći ri li ca; Iz lo žba dеcе sli ka ra; 
Go  vor učitеljicin; Susrеt ta tin sa suncеm; Čas zеmljopisa; Čеstitka za no vu go di nu; Tri 
po bra ti ma; Pti či ja no va go di na; Gor ski po to ci; Bеla vra na; Bum bar go to van; Go ro sеča; 
Svi tac; Ma li voj ni ci; Pеsma o po gi nu loj dеvojci; Nad knji gom baj ki.

0317.  Ме ђа ши се ћа ња / Д. М. ; [поговор Ми  лош И. Бандић]. – Са ра је во : Ве се лин Ма-
сле ша, 1983. (Ба ња Лу  ка : Глас). – 103 стр. ; 20 цм. – (Ма  ла би бли о те ка по е зи је)
Ти раж 1.000. – О ауто ру : стр. 85. – Стр. 87–103 : При зо ри и про ме не на жи вот-
но-ства ра  лач ком пу  ту / Ми  лош И. Бан дић.
Са др жај: Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном; Раз го вор са бран ко вин ским цве том; 
Бран ко вин ско ју  тро; Без и ме на се о ска ре ка; Вла сте лин ство; Кав га; Чур га; Чи ча 
Јан ко; Тре шње кра ди ца; Про сид ба мо је бу ду ће мај ке; Сли ка из пра де дов ске со бе; 
Бар ска пру  га; На шег оца мај ка; Бит ка у ко ван  лу  ку; Де дов ски треб ник; Чи та о-
ни ца на та ва ну; По ноћ на мо ли тва; Про сја ци на сај му; Га та ра; На род на кле тва; 
Шу  ма на же зи; За  ла зак сун ца за Ме двед ни ком; Усну ло је зе ро; Не по го да; Но-
вем бар ска слут ња; Ис по вест Ње го шу; По ру  ка; „Ћуд је жен ска сме шна ра бо та“; 
Ђу  ри на ку ћа у Ска дар ли ји; Ју  тар ња по се та; Иси до ра у оре о лу иња; Иси до рин 
врт; Бор на Бра чу; „И цвр чи цвр чи цвр чак“; Бла го те би; „Још би нам мо гла де си ти 
се љу бав“; Ни ко ли Те сли; Фе сти вал у Стру ги; Пи смо с Мље та; Мр тве ду ше; У ту-
ђи ни; Ре ка По то мак у Ва шинг то ну; Град ско гро бље у Ва шинг то ну; По ноћ ни 
То рон то; Не по знат го вор ник у Хајд пар ку; Је ре ван; Ара рат; У Атон ској пе ћи ни; 
Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми; На Кав каз не тре ба у по да на ићи; Ка ме на би бли о те ка; 
Пе ћин ски сли кар; Др ве на цр ква; Гри гов гроб; Ко а  ла у ра чва ма др ве та; Тре шње 
не рот ки ње; На Оди се је вој сте ни.

0318.  Пе сме и за пи си из на род но о сло бо ди лач ког ра та / из бор и по го вор Пе тар Гу дељ ; 
илу стра ци је Мом чи  ло Ан то но вић. – 5. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства : Но лит : Про све та, 1983. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра-
фич ки за вод). – 123 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 6. раз ред основ не шко ле; 1)
Са др жај: Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка / Д. М.
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0319.  Пје сме : из бор / Д. М. ; [приредио Зво ни  мир Диклић]. – Са ра је во : „Ве се лин 
Ма сле ша“, 1983. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 222 стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка Арс. 
Лек ти ра)
Стр. 5–22 : Ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић. – Из бор из кри ти ка : стр. 175–211. – 
Би  ље шка о пи сцу : стр. 213–215. – Би бли о гра фи ја : стр. 215. – На по ме на при ре-
ђи ва ча : стр. 217.
Са др жај: ИЗ ВО РИ ШТА ЖИ ВО ТА: Пе сни ко ви за ви ча ји; Про ље ћа љу ба ви; Про-
лећ на пе сма; На бу  ри; Пред о се ћа ње; Слут ња; Стреп ња; Се ли це; Сре ћа; Зе ле ни 
ви тез; Суд ба; Пре кор; Опо ме на; Не ја сна пе сма; По ђи мо у шу  ме; У зим ски дан; 
У про ле ће; Уте ха; Уми ра ње љу ба ви; Про ле ће, а ја ве нем; Са мо ћа; Сре бр ни кра јо-
ли ци; Про ле ће гне здо гра ди; По ко ше на ли ва да; Са пут ни ца; У смрт ро се; Зми ја; 
Ве се ла је сен; Сре бр не пле са чи це; Ве че. МО ЈА ЗЕ МЉА: Се ћа ње на за ви чај; Го-
сто љу бље; Бо гу  мил ска пе сма; Ве ру  јем; Жао ми је чо ве ка; На су  ми це иду Ра ша-
ни; Зве зда на свет ко ви на; Уста ни ци; На Стра жи  ло во идем; Мо ји зе мља ци; Пут-
ник тре ће кла се; Ву  ков утук; Бај ка о ко ва чу; Кр ва ва бај ка; Над све ском умр лог 
ђа ка; Спо мен на уста нак; Ср би ја се бу ди; Ср би ја у су  то ну; Мај ка ма; Пи та  ли це; 
Ли шће. РА ДОСТ ПРА  ШТА  ЊА: Ве ру  јем; Про глас; За се бра; За сврг ну  те; За зе-
мљу ку да вој ска про ђе; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид-
би си на; За ка  лу ђе ра; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству 
ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За свад бе без вен ча ња; За по гу бље на љу бав на пи-
сма; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре-
ме; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За вр ли не у ма не про-
мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О пра шта њу. 
КО МЕ ДА СЕ ТУ ЖИМ: Ода зва  ле су се са мо пти це; Кад мла дост про ху  ји, шта 
чи ни те, пти це; Бе гу ни ца; Глас мо на  хи ње; Мај чи на ту жба ли ца; До го ди  ло се све 
бар по тре ћи пут; Има мо па сош; Ко ме да се ту жим; Пе ша ци; Знам по мно го че му; 
Оти ћи ћу у па сти ре. СЈЕ ЋА ЊА, СНО ВИ И ВИ ЂЕ ЊА: Се но; Обе ћа ла си да ћеш 
би ти веч на; Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа ње на оца; Пи смо; Пут ник кроз Са ха ру; 
Лик на про зо ру; Све је по ста ром; На мор ској оба  ли; Ра ђа ње љу ба ви; Ви о ли не 
Чај ков ског; Го вор же ле за; Обо ре ни бог; Тај на; За ба че ни нов чи ћи; И то ме пла ши; 
А и те бе то мо лим; Куд одем да одем; Не бој се; Пе сни ко во ви ђе ње; Пе сни ков 
бла го слов; Пе сни ков кип у пар ку; Опо ру  ка.

0320.  Pr sten na mor skom dnu / D. M. ; [i zbor Lju bi ca Ve se li no vić ; ilu stro va li Pre drag Jo ler, 
Alek san dar Pe do vić, Mi lin ko Buiša]. – No vi Sad : Rad nič ki uni ver zi tet „Ra di voj Ćir-
pa nov“, 1983. (Be čej : „Pro le ter“). – 46 str. : ilu str. ; 15 cm
Ti raž 1.000.

0321.  Сло во о љу ба ви / Д. М. ; [поговор Дра ган М. Је ре мић ; ли ков но ре ше ње ко ри ца 
Не бој ша Митрић]. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру га, 1983. (Бе о град : Кул ту-
ра). – 126 стр. ; 21 цм. – (Са вре ме ник. Но ва се ри ја; 38)
Ти раж 5.000. – Стр. 109–[127] : Кла сич ни пе сник Де сан ка Мак си мо вић / Дра-
ган М. Је ре мић.
Са др жај: ОБ МА НЕ: На мер ник; Тај на; Иза шти та по е зи је; Сло во о љу ба ви; Об ма-
не; Ста зе ни чу и за ти ру се; Фа та мор га на; Ха  лу  ци на ци ја слу  ха; Дру  жи ћу се са 
сун цем; Вар љи ве све тло сти; На во ди; Ети ке та за ви но; Про лећ на вр то гла ви ца; 
Ју  тро по сле бде ња; Же га; Без од је ка; Кра  ље вић и про сјак; На јед ном сам про ле-
ћем опи је на; Про лећ ни сли ко ви; Пр ва по се та; Не тре ба се на да ти; Бо ја зан; Дан 
по се те; Не ма ни ког; Сно ви ђе ње; Ми рис ко при ва; Су  тво рац; Мој са бе сед ник је 
го во рио. АПО КРИ ФИ О НЕ МУ ШТИ МА: Без гре шно за че ће; Ча ро ли ја; Же ник 
и не ве ста; Око за око; Ма слач ци; Про лећ на се та; Од  већ бр зо; Ба кар на ру  жа; 
Ко ре нак ра жи; Ди ви зма слу  ти смрт; Цр не су зе; Бу ђе ње тра ве; Зми ја у мо ру тра-
ве; Под зем ни ал  хе ми ча ри; Сре бр на гра на; Цвет но чу до; Спра то ви; Успа ван ка 
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цве ћу; Бо ле сни ци; Пас за ви ја; Обе ше ни ин сек ти; Бо го мољ ке; Кук ци ле ши на ри; 
По том ци; Цвет ни ста рач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми ри си; Све је од ме не ве ће. 
ПЕ ШЧА  НИ САТ: Пе шча ни сат 1,2; Тре ба са  хра ни ти; Тер мо ме тар кр ви; Уз па-
стир ску ва тру; На уч ни апо криф; Ве ру  јем у ато ме; Ле де но агре гат но ста ње; Ве-
ру  јем зе мљи на реч; Од исте тва ри; Над раз би је ном сак си јом; Хи рург; Ренд ген-
ски сни мак; Кли нич ка смрт; Про мр зла ли ва да; Кра дљив ци про ле ћа; Опро сти; 
За ви чај ни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Тр ка; До ви ђе ња; Све тло ру  хо; 
За сад; Ис ку  ше ње; Ко пач бу  на ра; Мо цар тов ре кви јем; Ка кве то има ве зе.

0322.  Су сре ти : иза бра не на род не при че и при че Де сан ке Мак си мо вић, Еле Пе ро ци, 
Нан де ра Ма ро ја, Ју ра ја Туш ја ка и Ла зе Ла зи ћа / из бор и по го вор Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић ; илу стра ци је Алек сан дар Хецл ; [дидак тичко-ме то дич ки текст Зо ра Ме де-
ни ца ; ко ри це Бран ко Н. Миљуш]. – [8. изд.]. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1983. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки 
за вод). – 83 стр. : илу стр. у бо ји ; 19 цм. – (Лек ти ра за 2. раз ред основ не шко ле; 2)
Ти раж 20.000. – Пре во ди о ци са сло ве нач ког На да Ста нић, са ма ђар ског Кар ло 
Пи о кер, са сло вач ког Ју рај Туш јак. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи и из ра за : стр. 81.

0323.  Су сре ти : иза бра не на род не при че и при че Де сан ке Мак си мо вић, Еле Пе ро ци, 
Нан де ра Ма ро ја, Ју ра ја Туш ја ка и Ла зе Ла зи ћа / из бор и по го вор Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић ; илу стра ци је Алек сан дар Хецл ; [дидак тичко-ме то дич ки текст Зо ра Ме де-
ни ца ; ко ри це Бран ко Н. Миљуш]. – 9. изд. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1983. (Љу бља на : „Људ ска пра ви ца“). – 83 стр. : 
илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за основ ну шко лу; 2. раз ред; 2)
Ти раж 20.000. – Раз го вор о при ча ма / Зо ран Ме де ни ца : стр. 75–78. – Реч ник 
ма ње по зна тих ре чи : стр. 81.

0324.  Бај ка о уста нич кој пу шци / Д. М. // По ли ти ка. – 80, 25053 (7. 7. 1983) стр. 11 (до-
да так за де цу бр. 2062, стр. 1)

0325.  Де вој ке у пр во мај ској по вор ци ; Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку ; У го сти ма / 
Д. М. ; илу стр. Алек сан дар Гр бић // Змај. – 30, 5 (1983) стр. 131

0326.  До зив / Д. М. // По ли ти ка. – 80, 25229 (31. 12. 1983)

0327.  За  љу бље ни враг ; Све то вид ; Дух по е зи је ; Па до бра нац ; Раз ру  ше на цр ква ; Су-
срет ; Не у спех / Д. М. // Књи жев на реч. – 12, 223–224 (25. 12. 1983)

0328.  Zmaj : „Cu cu, ro de, pa ro de...“ / D. M. // De tinj stvo. – 9, 1–2 (1983) str. 87
O Zma je voj pe smi „Maj ka pe va de te tu“.

0329.  Из бе се де при до де љи ва њу Злат ног вен ца Стру  ге / Д. М. // НИН. – (4. 9. 1983) 
стр. 30–31

0330.  Ис ку ство / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 35, 668 (7. 4. 1983)

0331.  Ка  кве то има ве зе ; Сло во о љу ба  ви / Д. М. // Ле то пис Ма ти  це срп ске. – 159, 
књ. 431, 1 (1983) стр. 3–6

0332.  Ме ђа ши се ћа ња / Д. М. // Књи жев ност. – 38, књ. 75, 1/2 (1983) стр. 5–9

0333.  Мраз / Д. М. // Ти тов пи о нир. – 33, 6–7 (1983) стр. 17

0334.  Не мам ви ше вре ме на / Д. М. // Рад. – 9 (4. 3. 1983) стр. 21

0335.  Ni ko li Te sli / D. M. // Zmaj. – 30, 10 (1983) str. 242

0336.  Опо ме на / Д. М. // Го ро цвет. – 4, 4 (1983) стр. 40
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0337.  Пи сма са Мље та ; Шу  ма на же зи ; Не по го да ; Усну ло је зе ро / Д. М. // Стиг. – 13, 
50 (1983) стр. 12–14

0338.  По ноћ ни То рон то ; Град ско гро бље у Ва шинг то ну ; Тре шње не рот ки ње ; Не по-
знат го вор ник у Хајд-пар ку / Д. М. // Жи вот. – 32, књ. 63, 3–4 (1983) стр. 219–221

0339.  Пр стен на мор ском дну ; Де вој ке у пр во мај ској по вор ци ; Два де сет хи  ља да де-
во јач ких ру  ку ; У го сти ма / Д. М. ; илу стр. Алек сан дар Гр бић // Змај. – 30, 5 (мај 
1983) стр. 130–131

0340.  Свра ка кра дљи ви ца / Д. М. // По бје да. – 39, 6151 (20. 1. 1983)

0341.  Цар игра ча ка / Д. М. // По бје да. – 39, 6179 (17. 2. 1983)

1984.
0342.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки ; [нацрт 

ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – [8. изд.]. – Бе о град : Но лит : Про све та : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1984. (Љу бља на : Људ ска пра ви ца). – 54 стр. : 
илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0343.  Зла то кри ли леп тир ; Цар игра ча ка / Д. М. ; [ликовна опре ма Да ни ца Русјан]. – Са-
ра је во : Свје тлост, 1984. (Бе о град : Ра ди ша Ти мо тић). – 37 стр. : илу стр. у бо ји ; 
22 цм. – (Бам би. Лек ти ра)
Ти раж 8.000.

0344.  Iza bra ne pe sme / D. M. ; pri re dio Ivo Zla tar ; [i lu stri rao Đu ro Se der]. – 16 izd. – Za-
greb : Škol ska knji ga, 1984. (Ča ko vec : Zrinj ski). – 101 str. : ilu str. ; 18 cm. – (Do bra 
knji ga : lek ti ra za 7. raz red osnov ne ško le)
Sli ka auto ra. – De san ka Mak si mo vić : 1898 : str. 5–7. – Bi lje ške : str. 94–99.

0345.  Ми  ха и  лу Ла  ли ћу у по част : збор ник ра до ва / [уредник Ра до ња Вешовић]. – Ти-
то град : Цр но гор ска ака де ми ја на у  ка и умјет но сти, 1984. (Бе о град : „Про све-
та“). – 309 стр. ; 25 цм
На слов на ру ском је зи ку : В чест Ми ха и ла Ла ли ћа : сбор ник ра бот. – Ти раж 1.000.
Са др жај: Шта ли те спре чи / Д. М.

0346.  По здрав за ви ча ју / Д. М., Отон Жу  пан чич, Гу став Кр клец, Ко ста Ра цин ; из бор 
и по го вор Во ја Мар ја но вић ; [дидак тичко-ме то дич ки текст Ве ра Мак си мо вић ; 
илу стра ци је Бран ко Н. Ми љуш ; на црт ко ри ца Бран ко Н. Миљуш]. – Бе о град : Но-
лит : Про све та : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1984. (Љу бља на : Мла дин-
ска књи га). – 122 стр. : илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 7. раз ред основ не шко ле; 3)
Ти раж 20.000. – Пре пе ви са сло ве нач ког То де Чо лак, Стан ко То ма шић, Вла ди-
мир Ста ни ми ро вић, Д. М., Гу став Кр клец, Три фун Ђу кић. – Стр. 113–116 : Раз го-
вор о пе сма ма / Ве ра Мак си мо вић. – Бе ле шке о пе сни ци ма : стр. 119–120.

0347.  Pri ča sta rog ka me na / D. M. ; [i lu stri ra la Bi ser ka Ba re tić ; iz bor iz knji ge „Pi sma iz šu-
me“ pri re dio Da li bor Cvi tan]. – 1. izd. u ovoj bi bli o te ci. – Za greb : Mla dost, 1984. (Za-
greb : Vje snik). – 139 str. : ilu str. ; 22 cm. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca / ured nik Vje ra Ba rić)
Na kla da 3.000. – Sa dr ži i sti ho ve. – Bi lje ška o pi scu : str. 139.
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Са др жај: R AS PE VA NE PRI ČE: Splav vodеnog du ha; Pri ča sta rog kamеna; Ma can-
-Bra can; Uklеta pti ca; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Ora šči ći-pal či ći; Mеdvеdova 
žеnidba. DEČ JA SO BA: Dеčja so ba. ČO BA NIN PČE LA: Čo ba nin pčеla; Mеsеčеv 
rođеndan; Ki ja vi ca u zvеrinjaku. AKO JE VE RO VA TI MO JOJ BA KI: Ma li Ba uk; 
Pri ča o lor du For du; Car igra ča ka. PI SMA IZ ŠU ME: Do bri duh Dim; U šum skoj 
krč mi. KR AT KO VEČ NA: Ka ko jе na sta la baj ka ko ju imatе u ovoj knji zi; Omla di ni 
is pod tri da na zabranjеno; Pop ci hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino 
stra šno otkrićе. ME DVE DO VA ŽE NID BA: Ka ko su pu žu ukra li ku ću; Do ga đaj u 
Zo o lo škom vr tu. ĐAČ KO SR CE: Ni šta bеz žr ta va. PA TULJ KO VA TAJ NA: U susrеt 
prolеću; Mеsеčеva ša la.

0348.  Та ко је при ча ла ме ни мо ја ба ка : из бор из бај ки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; 
на слов на стра на и илу стра ци је Ђерђ Борош]. – 3. изд. – Но ви Сад : За вод за из да-
ва ње уџ бе ни ка, 1984. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 51 стр. : илу стр. у бо ји ; 20 цм. – 
(Школ ска лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле; 2)
Ти раж 10.000.
Са др жај: Цар игра ча ка; Ри ба во за ри ца; Бај ка о пу  те ви ма; Ора шчи ћи-пал чи ћи; 
Бај ка о из во ру; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли ба ук.

0349.  Тре ну так у за ви ча ју / Д. М. ; цр те жи Пре драг Дра го вић. – [Крушевац] : Баг да ла, 
[1984]. – [16] стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Са вре ме на по е зи ја)
Ти раж 500.

0350.  Be le ška o de lu na za štit nom omo tu / D. M., Ja ra Rib ni kar // Te bi, mo ja Do lo res / Sa ša 
Bo žo vić ; [re cen zent D. M.]. – 7. izd. – Be o grad : „Če tvr ti jul“, 1984

0351.  Де сан ка Мак си мо вић / Д. М. ; [забележио Дам њан Морачић] // Кад сам био ђак : 
се ћа ња на ших лич но сти / Дам њан Мо ра чић. – Бе о град : На род на књи га ; Гор њи 
Ми  ла но вац : Деч је но ви не, 1984. – Стр. [177]–180

0352.  Iz lo žba gra fi ka, Na rod ni mu zej Za je čar, ja nu ar 1984 / Ve li mir Ma te jić ; [tekst Pa vle 
Va sić, Alek san dar Bo go je vić, D. M.]. – Za je čar : Na rod ni mu zej, 1984. (No vi Sad : 
„Ma ši nac“). – [8] str. : ilu str. ; 24 cm
Ti raž 300.

0353.  Го сти / Д. М. ; илу стр. Ђор ђе Гор бу  нов // Змај. – 31, 1 (1984) стр. 2–3

0354.  Де цем бар ска при ча / Д. М. // Ма  ле но ви не. – 29, 1332 (2. 1. 1984) стр. 6

0355.  За ва жне / Д. М. // Цр ве ни крст (Бе о град). – 37, 6–7 (1984) стр. 5

0356.  За се бра / Д. М. // Бор ба. – (7. 9. 1984) стр. 7

0357.  Ja vi te kad se ra dost de si : knji ge ima ju svoj ži vot : po ru ka D. M. / D. M. // Ma li ša. – 
(de cem bar 1984) str. 8

0358.  Књи ге има ју свој жи вот : по ру  ка Д. М. // По ли ти ка. – (17. 10. 1984)

0359.  Ma li voj ni ci / D. M. ; ilu str. Mi ha i lo Pi sa njuk // Zmaj. – 31, 12 (1984) str. 289

0360.  Ма  ли вој ни ци / Д. М. // По ли ти ка. – 81, 25579 (20. 12. 1984) „По ли ти ка за де цу“ 
(до да так), год. 55, бр. 2137

0361.  На гра да : ре кли су ... про те кле не де ље / Д. М. // По ли ти ка. – (9. 9. 1984) стр. 5

0362.  Не по но вљив сан ; Ни је за де цу ; Бо го ја вље ње ; Сам сам цит ; На ра стан ку ; Жа ље-
ње за мла до шћу / Д. М. // Гра ди на. – 19, 5–6 (1984) стр. 5–7
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0363.  Ни је за де цу ; На ра стан ку ; Жа  ље ње за мла до шћу / Д. М. // На род не но ви не. – 
30. 4, 1. и 2. 5. 1984. – стр. 8
Пе сма На ра стан ку је ов де пр ви пут штам па на.

0364.  Пе сме / Д. М. // Мо сто град ња (Бе о град). – Бр. 230 (9. 1984) стр. 10

0365.  По ру  ка : од  ло мак из Пе сме, ци клус Мо ти ви из Ње го ша, 1951 / Д. М. // Не дељ на 
бор ба. – (8–9. 9. 1984) стр. 12

0366.  Пр вак / Д. М. // По ли ти ка. – 81, 25469 (30. 8. 1984) „По ли ти ка за де цу“ (до да-
так), год. 55, бр. 2122

0367.  Pro leć na pe sma / D. M. // Imot ska kra ji na. – 15, 316 (1. 3. 1984) str. 1

0368.  Про ниц  љи ве су ди је / Д. М. // Глас Под ри ња. – 31, (1. 3. 1984)

0369.  Пти чи ја но ва го ди на (пе сма) / Д. М. // На вип (Зе мун). – (24. 12. 1984) стр. 8

0370.  Са вре ме на естрад на пе сма / Д. М. // На ше но ви не. – (4. 1. 1984) стр. 10

0371.  Са вре ме на естрад на пе сма / Д. М. // По ли ти ка. – (9. 9. 1984)

0372.  Са јам књи га ; Па у  ци ; Стреп ња / Д. М. // Нин. – (4. 3. 1984) стр. 27–28

0373.  Слут ња смр ти / Д. М. // Пе снич ке но ви не. – 8, 1–3 (1984) стр. 34

0374.  Слут ња смр ти ; При зи ва ње / Д. М. // Књи жев на реч. – 12, 227 (10. 2. 1984) стр. 9

0375.  Срп ска ку ћа / Д. М. // На род не но ви не. – (18. 10. 1984) стр. 15

0376.  Тер мо ме тар кр ви ; Ко пач бу  на ра / Д. М. // Је дин ство. – 40, 52 (3. 3. 1984)

0377.  Цар игра ча ка / Д. М. // По бје да. – 40, 6766 (4. 10. 1984)

0378.  Шта ли те спре чи : из књи ге „Ми  ха и  лу Ла  ли ћу у по част“ / Д. М. // По ли ти ка. – 
(6. 10. 1984) стр. 9

0379.  Шта ту че каш ; Пор трет ; Без са го вор ни ка ; Бо ле сник ; Не ка оста не мут но ; Сне-
жна ве чер ња ви зи ја ; Исто се до га ђа и у ме ни ; Ме ђу  град ски те ле фон ски раз го-
вор / Д. М. // Књи жев ност. – 39, књ. 78, 6–7 (1984) стр. 886–890

1984/85.
0380.  Уче њак и го ве дар / Д. М. – Кра гу  је вац : Све тлост, шк. год. 1984/85 (Кра  ље во : 

Сло во, 1984). – 6, [3] стр. : илу стр. сли ка ма де це. – (Би бли о те ка Са зве жђе деч јих 
искри)
Са др жај: До ла зак уче ња ков у за ви чај; Ра ста нак са Ин сти ту  том; Го ве дар; По ла 
сан, по ла ја ва; За  љу бље ни цвет; Тр но ва ру жа; Цве ће уз му зи ку ра сте; Про ро чи-
ца; Мра ви пи ја ни це; Ко сид ба; Ми ри си; Зе мља је про хо да  ла; Бе ло ре пи на смрт; 
Го ве дар је остао без вр шња ка; Не стао као при вид.

1985.
0381.  По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну у че ти ри књи ге. Књ. 1, Врт де тињ ства : пе-

сме / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић ; илу стра ци ја на за штит ном омо ту 
Џо ја Ра и ко вић ; ли ков но-гра фич ка опре ма Ра де Ран чић. – Бе о град : Бе о град ски 
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из да вач ко-гра фич ки за вод ; При шти на : Је дин ство, 1985. (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач ко-гра фич ки за вод). – 182. стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000.

0382.  По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну у че ти ри књи ге. Књ. 2, Крат ко веч на и дру  ге 
бај ке / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић ; илу стра ци ја на за штит ном омо ту 
Џо ја Ра и ко вић ; ли ков но-гра фич ка опре ма Ра де Ран чић. – Бе о град : Бе о град ски 
из да вач ко-гра фич ки за вод ; При шти на : Је дин ство, 1985. (Бе о град : Бе о град ски 
из да вач ко-гра фич ки за вод). – 140 стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000.

0383.  По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну у че ти ри књи ге. Књ. 3, Ако је ве ро ва ти мо јој 
ба ки : при че и бај ке / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић ; илу стра ци ја на за-
штит ном омо ту Џо ја Ра и ко вић ; ли ков но-гра фич ка опре ма Ра де Ран чић. – Бе о-
град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод ; При шти на : Је дин ство, 1985. (Бе о-
град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 155 стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000.

0384.  По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну у че ти ри књи ге. Књ. 4 / Д. М. ; при ре дио Сло-
бо дан Ра ки тић ; илу стра ци ја на за штит ном омо ту Џо ја Ра и ко вић ; ли ков но-гра-
фич ка опре ма Ра де Ран чић. – Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод ; 
При шти на : Је дин ство, 1985. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 
283 стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000. – Де сан ка Мак си мо вић, пе сник веч ног де тињ ства / Сло бо дан Ра-
ки тић : стр. 267–[284]. – На по ме на при ре ђи ва ча : стр. [285].

0385.  Де сан ка / [Д. М.]. – [2. изд.]. – Ва  ље во : „Ми  лан Ра кић“, 1985. (Ва  ље во : „Ми  лан 
Ра кић“). – 30 лист. ; 23 цм. – (Пе сни ко вом ру  ком пи са но; св. 1)
Са др жај: Ве ру  јем; Знам по мно го че му; Зми ја; Од исте тва ри; Ве ру  јем у ато ме; 
Ле де но агре гат но ста ње; Раз го вор у гра њу; Зе мља је смо 11; Ли си чи на смрт; По-
ко ше на ли ва да; Цвет и љу ди; Пас за ви ја; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Ме ђу 
пла не та ма; Зми ја мла до же ња; По сло ви су за вр ше ни.

0386.  Iza bra ne pe sme / D. M. ; [pri re dio Uglje ša Kr stić ; ko ri ce Vu ko sa va Šibalić]. – 5. do-
pu nje no izd. – Be o grad : Be o grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod, 1985. (Be o grad : Be o-
grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod). – 231 str. ; 18 cm. – (Džep na knji ga : Be le tri sti ka)
Ti raž 25.000.
Са др жај: Pеsnikov bla go slov. DU ŠU MI PO KLO NI: Žеna; Du šu mi po klo ni; Čеžnja; 
Nad ži vo tom 1–3; Prolеtnjе pеsmе 2; Prеdosеćanjе; Strеpnja; Ki ša; Srеća; Zbog mеnе; 
Raz go vor; Zla noć; LJu bav (Dav nog prolеća u su ton sa njah, nеvina); Dva da na u šu mi 2; 
Zеlеni vitеz; Sum nja; Slut nja (Ma da jе oko mеnе prolеćе); Strah (Pla šim sе kad po-
mi slim); Opomеna; Od go vor; Umiranjе lju ba vi; Utеha (Još da nas smo zajеdno); Po 
ra stan ku 1–2; Pokošеna li va da; Zmi ja; Kajanjе (Pra vo jе, pra vo što sad plačеm); 
Sеćanjе; Čim sе srеtnеmo. UCVE TA LE MI SLI: Ucvеtalе mi sli; Bеgunica; LJud ska 
komеdija; Odazvalе su sе sa mo pticе; Komе da sе tu žim; Sunčanjе u br di ma; Ju tar nja 
pеsma; Na bu ri; Bеz uspomеna; Grad ski lju bav ni ci; Napuštеna dеvojka (Onaj pod či-
jim sam htеla da ži vim kro vom); Po zdrav nеznanoj; Lik na pro zo ru; Nеjasna pеsma; 
Mla dost jе pro šla; A i tеbе to mo lim; Na kra ju bićе opеt jеdno isto. NE MAM VI ŠE 
VRE ME NA: Vrеmе pro šlo; Nеmam višе vrеmеna; Moj svеt; Opo ru ka; Po vo danj; 
Pot pu no sa ma; Ru ka; Naslеđе; Pr va noć ža lo sti; Su tra dan; Zauvеk; Svе jе po sta rom; 
Zеmlja jе svugdе ista; Vi no iz domovinе; A ja sе nе usu dih; Po ru ka; Putovanjе. NI ČI JA 
ZE MLJA: Ni či ja zеmlja; Priviđеnjе; Zmi ja mladožеnja; Dva sna davljеnika; Mo li tva 
za oklop; Potrеbno mi jе; Nеman; U nеsanici; Objavitе jеdnom na vеlika zvo na; Po-
slеdnji da ni; LJud sko srcе; Kad odu na ših maj ki majkе; Goj ko vi ca; Po slo vi su završеni. 
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PE SME IZ NOR VE ŠKE: Bdеnjе; Ma gla; Gri gov grob; Katеdrala u Trond haj mu; Drvе-
na cr kva; Žеđ; Glad; Smrt na pu či ni; Smrt u lеdu; Sеnkе. SLO VO O LJU BA VI: Slo vo 
o lju ba vi; Stazе ni ču i za ti ru sе; Ha lu ci na ci ja slu ha; Dru ži ću sе sa suncеm; Etikеta za 
vi no; Najеdnom sam prolеćеm opijеna; Nе trеba sе na da ti; Su tvo rac; Ča ro li ja; Pro lеć -
na sеta; Podzеmni alhеmičari; Bolеsnici; Pеščani sat; Vеrujеm u atomе; Rеndgеn ski 
sni mak; Kli nič ka smrt; Svеtlo ru ho; Ko pač bu na ra. LE TO PIS PE RU NO VIH PO TO-
MA KA: Pеrun; Osva jač; Žu pa no vo priviđеnjе; Po kli sa ri; Noć; Is po sni ko va mo  li tva; 
Kralj uoči bo ja; Slu ša ju bo go vi; Mo ra na; Ži va; Ra sta nak; Pli ma; Osеka; Odlukе Svеtog 
Si no da; Jеrеtici; Mah ni ti; Ču do u cr kvi; Glas prеdaka; Glas tu đi na; Poslеdnja slu žba 
slovеnska; San o kru ni. TRA ŽIM PO MI LO VA NJE: Pro glas; O car skom sеlu; O si ro-
toj kudеljnici; O odbеglom ro bu; O mеropahu; Za sеbra; Za svrgnutе; Za zеmlju ku da 
voj ska prođе; O voj ni ku; Za voj nič ka gro blja; Za onе ko ji su hra bri sa mo kad gi nu; Za 
jеrеs; Za važnе; O porеklu; O žеnidbi si na; O car skoj mi lo sti; Za kaluđеra; Za sužnjе 
pomilovanе; O kamеnovanju; Za svadbе bеz vеnčanja; Za sеbarskе žеnе; Za nеrotki-
njе; Za apokrifе; Za bogovе; O pi ja ni ca ma; Za onе ko ji carskе drumovе oru; Za vrlinе 
u manе promеtnutе; Za la ži izgovorеnе iz mi lo sr đa; O pra šta nju. ČAS ISTO RI JE: 
Gra  ča ni ca; Vu kov utuk; Pеsnik i za bi čaj; Čas zеmljopisa (Sta ja lo jе nas tridеsеt); Mo ji 
zеmljaci; Čas istorijе; Sr bi ja jе vеlika taj na; Po ru ka osva ja ču; Sr bi ja sе bu di; Otadž bi-
no, tu sam; Kr va va baj ka; Majkе op tu žu ju; Pokajanjе; Vеrujеm (Mo ja zеmlja pro pa sti 
nеćе); Sеn po gi nu log rat ni ka; Maj ka ma; Žao mi jе čovеka; Pr vi dan slobodе; Udo vi ca; 
Pa tri ot ski raz go vor sa Sr bi ma; Bеsеda romantičarеva.

0387.  Iza bra ne pje sme / D. M. ; pri re dio Ivo Za lar ; [i lu stro vao Đu ro Se der ; na crt za na slov-
nu stra nu Bo ris Do gan]. – 17. izd. – Za greb : Škol ska knji ga, 1985. (Ča ko vec : Zrinj-
ski). – 101 str. ; 17 cm. – (Do bra knji ga : Lek ti ra za sed mi raz red osnov ne ško le)
Na kla da 8.000. – De san ka Mak si mo vić: 1898 : str. 5–7. – Bi lje ške : str. 94–99.
Са др жај: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; 
Brbljivicе; Ći ri li ca; Iz lo žba dеcе sli ka ra; Go vor učitеljicin; Susrеt ta tin sa suncеm; 
Čas zеmljopisa; Čеstitka za no vu go di nu; Tri po bra ti ma; Pti či ja no va go di na; Gor ski 
po to ci; Bеla vra na; Bum bar go to van; Gorosеča; Svi tac; Ma li voj ni ci; Pеsma o po gi nu-
loj dеvojci; Nad knji gom baj ki / D. M. : str. 9–47.

0388.  Пе сме : из бор / Д. М. ; [предговор Сло бо дан Ракитић]. – 4. изд. – Бе о град : Срп-
ска књи жев на за дру  га, 1985. (Бе о град : Кул ту  ра). – XXXVI II, 345 стр. ; 19 цм
Ти раж 5.000.
Са др жај: ПРО ЛЕЋ НА ПЕ СМА. Из збир ки Пе сме и Зе ле ни ви тез (1919–1930): 
Про лећ на пе сма; На бу  ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око ме не про ле ће); По ноћ 
(И од јед ном чуд но се не што до го ди  ло); Се ли це; Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно 
да срет нем ко га год); По ко ше на ли ва да; Зми ја; По ђи мо у шу  ме; Пред о се ћа ње; 
У зим ски дан; Опо ме на; Суд ба; Пре кор; Зе ле ни ви тез; Сре ћа; Мол ба мла до сти; 
Гр ли ца; У смрт ро се; Опу сте ли оклоп; У му зе ју; Опу сте ла ко шни ца; Го сто љу-
бље; Бо гу  мил ска пе сма; МО ЈИ ЗЕ МЉА  ЦИ. Из збир ки Но ве пе сме и Пе сник и 
за ви чај (1930–1946): Мо ји зе мља ци; Се ља ко ва смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви ча-
ја по ме ша ти вре ле ру  ке); Пут ник тре ће кла се; Ве се ла је сен; Гла со ви но ћи; Ћук; 
Са пут ни ца; Сре бр не пле са чи це; Про ле ће гне здо гра ди; Уте ха (Ако ни смо за-
јед но по април ској га зи ли тра ви; Уми ра ње љу ба ви; Пи смо; Не ја сна пе сма; Ду ша; 
Бе гу  ни ца; Ве че (Спа ва ју ов це на па ди ни бре га); Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа-
ње на оца; Глас мо на  хи ње; Пут ник кроз са  ха ру; Оти ћи ћу у па сти ре; Ср би ја у су-
то ну; Уста ни ци (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва  ље ву); Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па-
сти не ће); Ср би ја се бу ди; Спо мен на уста нак; Кр ва ва бај ка; Над све ском умр лог 
ђа ка; Мај чи на ту жба ли ца; Мај ка ма; Че жња у ту ђи ни; Жао ми је чо ве ка; МИ РИС 
ЗЕ МЉЕ. Из збир ке Ми рис зе мље (1946–1956): Де тињ ство; Сне го ви де тињ ства; 
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На пла ни ни; На Стра жи  ло во идем; Ју  тар ње обла че ње пти ца; Под гне зди ма; 
Сун ча ње у бр ди ма; Род на го ди на; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Су  тон на Ска дар-
ском је зе ру; Не бе са; Пи та  ли це; Исто то са мо ма  ло друк чи је; Ву  ков утук; Се но; 
Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те, пти це; У про ле ће; Про ле ће, а ја ве нем; Ви но 
про ле ћа 1–10; Пе сник у про ле ће; Пе сни ков кип у пар ку; ЗА  РО БЉЕ НИК СНО-
ВА. Из збир ки За ро бље ник сно ва и Го во ри ти  хо (1956–1964): Ве ру  јем (Ве ру  јем 
у про ле ће љу ба ви и ње го ве бу  ји це); Сли кар Лу  ка; Обо ре ни бог; Ра ђа ње љу ба ви; 
Ода зва  ле су се са мо пти це; Лик на про зо ру; Ви о ли не Чај ков ско га; Љу бав на 
пре пир ка; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; На мор ској оба  ли; Тај на (Као да сам 
не где у пра шу  ми); Бај ка о ко ва чу; Сви  ле не бу бе; Ку  мо ва Сла ма у дим ња ку; Же-
ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ко ме да се ту жим; Пе ша ци; Ку да одем да 
одем; А и те бе то мо лим; Не бој се; Ска ме ње на шу  ма; Зми ју љак; До го ди  ло се све 
бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; Пе снич ко ве че; ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ. 
Из збир ке Тра жим по ми  ло ва ње (1963–1964): Про глас; За се бра; За сврг ну  те; За 
зе мљу ку да вој ска про ђе; За вој нич ка гро бља; За по след ње да не; За ва жне; За се-
дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; О хи је-
рар хи ји; За жир; За ка  лу ђе ра; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За 
па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле-
не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин-
ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за вид ни ке; 
За пе сме; За пе пе љу  гу; За зве ри окле ве та не; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За 
вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло-
ср ђа; О пра шта њу; Пе сме об ја вље не ван збир ки (1965–1975): За ба че ни нов чи ћи; 
Сан ја ну ар ских но ћи; Знам по мно го че му; Час пре ме не; Не за пи са на; Не ко ко 
ће тек би ти ја; Гла сник; И што је нај го ре; Ра ђа ње сун ца у Га гри; Там ни ви  ла јет; 
Гра ча ни ца; Са вре ме на естрад на пе сма; Пе сни ко во ви ђе ње; НЕ МАМ ВИ ШЕ 
ВРЕ МЕ НА. Из збир ке Не мам ви ше вре ме на (1969–1973): Не мам ви ше вре ме на; 
За  лу  пи  ле су се врат ни це; Опо ру  ка; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ру  ка; Пот пу  но са ма; 
Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на; Зе мља је сву  где иста; Све је по ста ром; А сад одо-
смо; Зе мља је смо 1–11; Пре о ран гроб; Ли си чи на смрт; ЛЕ ТО ПИС ПЕ РУ  НО-
ВИХ ПО ТО МА  КА. Из збир ке Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка (1969–1975): Глас 
прет ков ца ру; Ца рев стра жар; На су  ми це иду Ра ша ни; Ноћ; Зво на у Ни ну; Хле-
ба ре во ви ђе ње; Вој ска под зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Про сја ци; Мо ра на; 
Мо ра ни на успа ван ка; По мет ња; Је ре ти ци; Раш чи ње ни но ви опат; Са вет је ре-
ти ка; Чу до у цр кви; По след ња слу жба сло вен ска.

0389.  Pri ča sta rog ka me na : baj ke / D. M. ; [i lu stri ra la Bi ser ka Baretić]. – [2. izd. u ovoj bi-
bli o te ci]. – Za greb : Mla dost, 1985. (Za greb : Vje snik). – 138 str. : ilu str. ; 22 cm. – (Bi-
bli o te ka Vje ve ri ca)
Iz bor iz knji ge „Pi sma iz šu me“ pri re dio Da li bor Cvi tan. – Ti raž 5.000. – Bi lje ška o pi-
scu : str. 136.
Са др жај: R AS PE VA NE PRI ČE: Splav vodеnog du ha; Pri ča sta rog kamеna; Ma can-
-Bra can; Uklеta pti ca; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Ora šči ći-pal či ći; Mеdvеdova 
žеnidba. DEČ JA SO BA: Dеčja so ba. ČO BA NIN PČE LA: Čo ba nin pčеla; Mеsеčеv 
rođеndan; Ki ja vi ca u zvеrinjaku. AKO JE VE RO VA TI MO JOJ BA KI: Ma li Ba uk; Pri-
ča o lor du For du; Car igra ča ka. PI SMA IZ ŠU ME: Do bri duh Dim; U šum skoj krč mi. 
KRAT KO VEČ NA: Ka ko jе na sta la baj ka ko ju imatе u ovoj knji zi; Omla di ni is pod tri 
da na zabranjеno; Pop ci Hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino stra šno 
otkrićе. ME DVE DO VA ŽE NID BA: Ka ko su pu žu ukra li ku ću; Do ga đaj u Zo o lo škom 
vr tu. ĐAČ KO SR CE: Ni šta bеz žr ta va. PA TULJ KO VA TAJ NA: U susrеt prolеću; 
Mеsеčеva ša la.
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0390.  Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић / Д. М. ; из бор Ми  лош Бо жа но вић, На си  ха 
Ка пи џић-Ха џић, Иви ца Ва ња Ро рић ; [илустровао Ха мид Луковац]. – Са ра је во : 
Ве се лин Ма сле ша, 1985. (Но ви Сад : Фо рум). – 21 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Би-
бли о те ка Ла ста ви ца : Ма  ла шко ла. ко ло 2)
Ти раж 10.000.
Са др жај: Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић; Лут ка, па јац и ма чак; Пр стен на 
мор ском дну.

0391.  Жа  ли ће га цео на род / Д. М. – Бе о град : [Радован Поповић], 1985. (Бе о град : Бе о-
град ски из да вач ко-гра фич ки за вод)

0392.  Na bu ri ; Za ne rot ki nje ; Ne mam vi še vre me na / D. M. // Me đu ja vom i med snom : 
An to lo gi ja srp ske po e zi je XX ve ka / [pri re di o] Vuk Kr nje vić. – Be o grad : Knji žev ne 
no vi ne, 1985. – Str. 183–185

0393.  Ва шар / Д. М. // Је дин ство. – 41, 221 (19. 9. 1985)

0394.  De cem bar ska pri ča / D. M. ; ilu str. Alek san dar Gr bić // Zmaj. – 32, 12 (1985) str. 289

0395.  Жао ми је чо ве ка / Д. М. // Стре мље ња. – 25, 3 (1985) стр. 6

0396.  [Из бор сти  хо ва Де сан ке Максимовић] / Д. М. // Ју  го сла ви ја : Илу стро ва на ре-
ви ја (Бе о град) . – Све ске 1–2 (1985) стр. 33–35
Ча со пис из дат на шест је зи ка. – При  ло же на рад на би о гра фи ја.
Са др жај: За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; Кр ва ва бај ка; 
Стреп ња.

0397.  На бу  ри ; Ср би ја се бу ди ; Мој свет / Д. М. // Вје сник. – 1, (1985) стр. 3–7

0398.  Ње гош је увјек са сво јим : из бе сје де Д. М. // При мор ске но ви не. – (13. 7. 1985) 
стр. 8

0399.  [Песме и приповетк е] / Д. М. // Ве нац. – Бр. 130, 3 (3. 1985) стр. 3–42
Ауто граф пе сме Ве ру  јем на по ле ђи ни насл. стра не. – Текст Д. М. про жет кри ти-
ка ма: Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Па вла За ри ћа, Бран ка Јо ва но ви ћа, Ан ту  на Бар ца, 
Ми ла на Ка ша ни на, Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа, Ве ли бо ра Гли го ри ћа, Алек сан дра 
Пе тро ва, Ми  ло ша И. Бан ди ћа, Ми  ла на Бог да но ви ћа, Ива на В. Ла  ли ћа, Зо ра на 
Га ври  ло ви ћа, Је ле Спи ри да но вић-Са вић.
Са др жај: Фак си мил ру ко пи са Ве ру јем; Мол ба мла до сти; Де во јач ка мол ба; Страх; 
Пред о се ћа ње; Стреп ња; Че жња; Оздра вље ње; Јед но уве ре ње; По ра стан ку; Лу-
ди ло ср це (при ча); Све јед но ми је; Оправ да ње; Мо ја пе сма; Ја и ја; На кра ју би ће 
опет све јед но исто; Лир ска про тив реч ност; Ре чи; Сум ња; Суд ба; Зе ле ни ви-
тез; Про ле ће је опет; Због ме не; Љу бав; Од го вор; Опо ме на; Вре ме; Сре ћа; Љу-
бав но бу  ни  ло; Го зба на ли ва ди; Ти  хи умо бол  ник; Кроз не ки про зор; Са мо ћа; 
Ма гла; Ли шће; До га ђај у учи о ни ци; За ви чај но ве че; Бран ко ви на; Се ћа ње на 
за ви чај; Мо ји зе мља ци; Слат ко је би ти си ро ма шан (при ча); Пи смо из роп ства; 
Пут ник тре ће кла се; Рад ник че зне за од  мо ром у при ро ди; Си ро ма  хов гроб; 
Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа ње у за тво ру; Пут Бран ко ви на–Ва  ље во; Знам по 
мно го че му (фак си мил ру ко пи са); Бе се да ро ман ти ча ре ва; Ро ман ти чар ска успа-
ван ка; Сан по ги ну лог рат ни ка; Де вој ка за по ги ну лим мла ди  ћем; Че жња у ту-
ђи ни; Над све ском умр лог ђа ка; Осва ја чи; У роп ству; Стра шна игра; Ср би ја 
се бу ди; На гро бу стре ља них ђа ка; Мај ка  ма; Ве ру  јем; Ср би ја је ве ли ка тај на; 
Кри  ла та зе мља; Отаџ би но, ту сам (од  ло мак); Не мам ви ше вре ме на; За Ма ри је 
Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; Сло во о љу ба ви; 
За не рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; Бун то ван раз ред (од  ло мак); Кр-
ва ва бај ка.
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0400.  По здрав сло бо ди и по е зи ји / Д. М. // Баг да  ла. – 27, 313 (1985) стр. 1

0401.  По ру  ка Де сан ке Мак си мо вић / Д. М. // По ли ти ка. – (19. 4. 1985) стр. 10

0402.  Пти це на че сми ; Пе сма крај из во ра / Д. М. ; илу стр. Ми ле на Ба ла би нић // Змај. – 
32, 4 (1985) стр. 116

0403.  Са Ње го шем кроз жи вот : бе сје да осмог до бит ни ка нај ви шег књи жев ног при-
зна ња, Д. М. // По бје да (Ти то град) . – 41, 6972 (4. 5. 1985) стр. 11
Бе се да је про чи та на на Це ти њу по во дом до би ја ња на гра де за збир ку пе са ма 
Сло во о љу ба ви.

0404.  Сло во о љу ба ви / Д. М. // При мор ске но ви не. – (13. 7. 1985) стр. 8

0405.  Смрт ли шћа / Д. М. // Ти тов пи о нир. – 36, 1 (1985) стр. 12

0406.  Спа ва чи / Д. М. // Је дин ство. – 41, 203 (29. 8. 1985)

0407.  Срп ско пе сни штво : [из бор] / Д. М. // Пе сник. – 1, (1985) стр. 3–7
Са др жај: На бу  ри; Ср би ја се бу ди; Мој свет; Опо ру  ка; На Стра жи  ло во идем; 
Гра ча ни ца; Цр на пе ви ца; Ноћ на ми сао; Да ро ви; Без са го вор ни ка; Бо ле сник; 
Про глас; За је рес; О ка ме но ва њу; За по гу бље на љу бав на пи сма; Пор трет; Не ка 
оста не мут но; На ави о ну; Ди вље пат ке; О се би и по е зи ји.

0408.  Час зе мљо пи са ; Сли ке из бу ква ра ; Мо ји зе мља ци ; Ноћ у за ви ча ју / Д. М. ; илу стр. 
Ми  ха и  ло Пи са њук // Змај. – 32, 11 (1985) стр. 271

0409.  Шта ли те спре чи / Д. М. // По бје да. – 41, 6897 (16. 2. 1985) стр. 7

1986.
0410.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки ; на црт 

ко ри ца Гор ча Ста мен ко вић. – Бе о град : Но лит, 1986. (Бе о град : Бе о град ски из да-
вач ко-гра фич ки за вод). – 54 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред 
основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0411.  De san ka Mak si mo vić [pi sac u školi] / D. M. ; pro gram i iz bor Ah met Hro ma džić ; ilu-
stra ci je Đor đe Mi lo va no vić. – Be o grad : Pro sve ta ; Za greb : August Ce sa rec, 1986. 
(No vi Sad : Pro sve ta). – 12 str. : ilu str. u bo ji ; 27 cm
Ti raž 20.000.

0412.  Zlat ni lep tir : pri če / D. M. ; [pred go vor, me to dič ki tekst i bi lje ške o pi scu Ami ra Idri zbe-
go vić ; na slov na stra na i ilu stra ci je Želj ko Marjanović]. – [8. izd.]. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma-
sle ša“, 1986. (Be o grad : No vi da ni). – 109 str. : ilu str. u bo ji ; 20 cm. – (La sta vi ca. Lek ti ra)
Ti raž 8.000. – Bi lje ška o pi scu : str. 108.
Са др жај: Zlat ni lеptir; Car igra ča ka; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Pa tulj ko va taj na; Baj ka o 
la bu du; Ako jе vеrovati mo joj ba ki; Baj ka o di vljoj kru šci; Ma li ba uk; Ta ta u zеmlji sno va.

0413.  Iza bra ne pe sme / D. M. ; [pri re dio Uglje ša Krstić]. – 6. do pu nje no izd. – Be o grad : Be o-
grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod, 1986. (Be o grad : Be o grad ski iz da vač ko-gra fič ki za vod). – 
231 str. ; 18 cm. – (Džep na knji ga Be o grad skog iz da vač ko-gra fič kog za vo da : Be le tri sti ka)
Ti raž 20.000. – Str. 225–226 : Be le ška / [Uglješa Krstić] . – Be le ška o de lu na ko ri ca ma.
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0414.  Iz bor iz po e zi je i pro ze za dje cu / D. M. ; [pri re dio i pred go vor Ve li mir Mi lo še vić ; li kov-
na opre ma Mi li vo je Vuković]. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1986. (Lju blja na : Mla din ska knji-
ga). – 107 str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Mla di da ni. Lek ti ra)
Ti raž 10.000. – Str. 5–7: Vr to vi sno va – vr to vi po e zi je / Ve li mir Mi lo še vić. – Raz go-
vor o de lu : str. 105–106. – Str. 110 : Bi lje ška o pi scu / V.[Ve li mir] M.[Milošević].
Са др жај: BU ĐE NJE PRO LE ĆA: Dеčjе pеsmе; Knjigе razbibrigе; Šarеna tor bi ca; 
Buđеnjе prolеća; Ma li ja ha či; U go sti ma; Ju tar nja pеsma pčеla; Šum ska lju lja ška; Li-
vad sko zvoncе; Bli ži sе, bli ži lеto; Ki ša na li va di; Namеrnik; Vo žnja; Bеla vra na; Žmu ra; 
Jarе i vu ci; Hva li sa vi zеčеvi; Jеsеn; Ko jе vеći; Lim i Drim; Snеžni go lu bo vi; Pti či ja 
no va go di na; Skrеtničar; Dеtinjstvo; Nad knji gom baj ki. BAJ KA O LA BU DU: Vеtar 
da di lja; Ora šči ći-pal či ći; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Mеdvеdova žеnidba; Ma can-bra can; 
Pri ča o rеci; Baj ka o la bu du; Kći vi li nog ko nji ca; Tri pa tulj ka; Lеpo jе bi ti dеtе.

0415.  Ли вад ско звон це : иза бра не пе сме / Д. М. ; из бор и по го вор Алек сан дар Ри сто-
вић ; ди дак тич ко-ме то дич ки текст Оли ве ра Ба ко че вић ; илу стра ци је Алек сан дар 
Хецл ; [нацрт ко ри ца Гор ча Стаменковић]. – Бе о град : Но лит, 1986. (Бе о град : 
Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 115 стр. : илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 
3. раз ред основ не шко ле; 1)
Ти раж 20.000. – Раз го вор о пе сма ма : стр. 104–107. – По го вор : стр. 108–110. – 
Реч ник ма ње по зна тих ре чи : стр. 111–113.
Са др жај: Де тлић; Ка ко хра стић ра сте; Жи ве играч ке; Над ме та ње; Ли вад ско 
звон це; Во до но ша; За што пла чу ку  ку  ре ци; Ве тро ва успа ван ка; хва  ли са ви зе че-
ви; Ку  па ње обла ка; Час зе мљо пи са; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бај-
ки; Ве чер ња пе сма; Сне жне па  ху љи це; Пу  то ва ње на сан ка ма; Деч ји сан; Во жња; 
Ки ша на ли ва ди; Та ко је при ча  ла мо ја ба ка; У го сти ма; Ба ка ша  љив чи на; Пљу-
сак; Шта де ца у све ту слу ша ју; Ко хо ће да до жи ви чу до; Слу шај те; Сло жни дру го-
ви; Гат ка о шу  ми; Гра ђе ње гне зда; Чма ва  ло; Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; 
Ка ко се ка же; Април ска пе сма; Па у  ко во де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на ме штај; 
Гор ски по ток; И др ве ће при ма пла ту; Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Су срет та тин 
са сун цем; Мрак; Су срет са ли си цом; Нај бо ља ма ма; Бр бљи ви це; За го нет на 
тор ба; Не по зна та пти ца; По вра так у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.

0416.  Pri ča sta rog ka me na : baj ke / D. M. ; [i lu stri ra la Bi ser ka Baretić]. – [3. izd. u ovoj bi-
bli o te ci]. – Za greb : Mla dost, 1986. – 138 str. : ilu str. ; 22 cm. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Са др жај: R AS PE VA NE PRI ČE: Splav vodеnog du ha; Pri ča sta rog kamеna; Ma can-
-Bra can; Uklеta pti ca; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Ora šči ći-pal či ći; Mеdvеdova 
žеnidba. DEČ JA SO BA: Dеčja so ba. ČO BA NIN PČE LA: Čo ba nin pčеla; Mеsеčеv 
rođеndan; Ki ja vi ca u zvеrinjaku. AKO JE VE RO VA TI MO JOJ BA KI: Ma li Ba uk; 
Pri ča o lor du For du; Car igra ča ka. PI SMA IZ ŠU ME: Do bri duh Dim; U šum skoj 
krč mi. KR AT KO VEČ NA: Ka ko jе na sta la baj ka ko ju imatе u ovoj knji zi; Omla di ni 
is pod tri da na zabranjеno; Pop ci Hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino 
stra šno otkrićе. ME DVE DO VA ŽE NID BA: Ka ko su pu žu ukra li ku ću; Do ga đaj u 
Zo o lo škom vr tu. ĐAČ KO SR CE: Ni šta bеz žr ta va. PA TULJ KO VA TAJ NA: U susrеt 
prolеću; Mеsеčеva ša la.

0417.  Be le ška o auto ru na ko ri ca ma / Gi a co mo Scot ti, D. M. // Pe smi za pri ja te lje / Mi la Vla-
šić-Gvo zdić. – Lju blja na : Sa mo za lo žba, 1986

0418.  Ve tro va uspa van ka / D. M. // San u pi dža mi : An to lo gi ja uspa van ki / pri re dio Du šan 
Đu ri šić. – No vi Sad : Dnev nik, 1986. – Str. 88

0419.  Зе мља је смо [одломци] / Д. М. // Ник шић ки књи жев ни су сре ти 1–10. (1969–1978) / 
уред ник Ду шан Го ве да ри ца. – Ник шић : Цен тар за кул ту ру Ник шић ; „Уни вер зи-
тет ска ри јеч“, 1986. – Стр. 17
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0420.  Obe ća la si da ćeš bi ti več na / D. M. // Maj ka : iz bor iz po e zi je / [priređivači Slo bo dan 
Bil kić...]. – No vi Sad : Knji žev na za jed ni ca No vog Sa da, 1986. – Str. 44

0421.  Пе сме / Вла ди слав Ста јић Влај ко ; цр те жи Мар ко Ма ска ре ли ; увод ни текст Д. М. – 
[Б. м.] : В. Ста јић, [1986] ([б. м.] : Гра фич ки стру дио „Ка  ле“). – [44] стр. : илу стр. ; 
24 цм

0422.  Са вре ме на естрад на пе сма / Д. М. // Су сре ти. – Ту зла : „Ма ми ца“ лист уче ни ка 
основ них шко ла ту злан ске оп шти не, 1986. – Стр. 4

0423.  Во лос / Д. М. // Књи жев ност. – Год. 41, књ. 82, бр. 1/2 (1986) стр. 3–5
Са др жај: Хим на бо ги ње Ве сне; Све то вид; Ге о граф ски за пис и др.

0424.  Zim ska po dok ni ca / D. M. // Re pu bli ka. – 42, 3/4 (1986) str. 235

0425.  Знам по мно го че му / Д. М. // По ли ти ка. – 83, 26117 (21. 6. 1986) Кул тур ни до да-
так „По ли ти ке“ : „Кул ту  ра, умет ност, на у  ка“, год. 8, бр. 356

0426.  Ja vi te kad se ra dost de si ; Sa vre me na estrad na pe sma / D. M. // La val li sa (Ba ri) . – 5, 
n. 13 (apri le 1986) str. 6–8
Са др жај: Krat ka bi o gra fi ja; Pri log pe sma: Fa te se pa re qu an do la gi o ia ac ca de (Javitе 
kad sе ra dost dеsi).

0427.  Ја ви те ми по вољ не ве сти о Та ри / Д. М. // По ли ти ка. – (7. 1. 1986) стр. 18

0428.  Кап кр ви ; Бо ле сник ; Дај не ки знак / Д. М. // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 162, 
Књ. 438, 1/2 (1986) стр. 3–4

0429.  Мо жда нас че ка не где не ки Но је ; Ако се вра ти ; Про ви ри чо век из шпи ље / Д. М. // 
Књи жев не но ви не. – 32, 712 (15. 6. 1986) стр. 1

0430.  Не бе сна анег до та / Д. М. ; илу стр. Гор да на Ра до ше вић // По ли ти ка. – 83, 26014 
(8. 3. 1986) Кул тур ни до да так „По ли ти ке“ : „Кул ту  ра, умет ност, на у  ка“, год. 8, 
бр. 341

0431.  Об ред на игра ; На јул ској же зи ; На го ве штај ; Раз го вор са ра до знал цем / Д. М. // 
Гра ди на. – 21, 11 (1986) стр. [5–7]

0432.  Ре шет ка у бол  нич кој со би / Д. М. // Ко ра ци. – 21, 11/12 (1986) стр. 601

0433.  Са јам ре чи / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 32, 718 (15. 10. 1986)

0434.  Спа вај те слат ко ; Зми ја зе мља ки ња / Д. М. // Ко ра ци. – Год. 21, св. 7/8 (1986) 
стр. 330
Есеј : Де сан ка, да нас и увек / Дра ги ша Ви то ше вић.

1987.
0435.  Са бра не пе сме. Књ. 1, Пе сме ; Зе ле ни ви тез ; Го зба на ли ва ди ; Но ве пе сме / Д. М. – 

Бе о град : Но лит, 1987. (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић“). – 418 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са др жај: ПЕ СМЕ – Мол бе мла до сти: Мол ба мла до сти; Пред о се ћа ње; Стреп ња; 
Че жња; Јед на смрт; Пи та ње; Де во јач ка мол ба; Страх; Јед но уве ре ње; По ра стан-
ку 1–5; Оздра вље ње – Шум ска зве зда: Шум ска зве зда; По ко ше на ли ва да; Зми ја; 
Лов; По здрав ре ци; Се о ски по ток; Обла ци; По ђи мо у шу  ме; Круг; Зе ле ни су-
мрак – Лир ске оазе: Лир ске оазе; Про лет ње пе сме 1–2; Ра до сти; Не мир; Су тон; 
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Се ли це; У зим ски дан; Су тра дан; Ни смо ми кри ви; Зве зда; У вла ку; Уте ха; На бу ри; 
Се ћа ње; Па ук; У ко лу; Из не на ђе ње; Слут ња; По ноћ; Тај на; Над жи во том 1–3; 
На ша тај на; Са мо ћа – На од мо ри шту: На од мо ри шту 1–10; Огле да  ло 1–12 – Та-
ква сам ја: Мо ја пе сма; Лир ска про ти ву реч ност; Ја и ја; Оправ да ње; На кра ју би ће 
опет јед но исте; Све јед но ми је; Вре ме; Од го вор; При ча о пе сни ку; Зла ноћ; Опо-
ме на; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕ НИ ВИ ТЕЗ: Зе ле ни ви тез; Про ле ће је опет; Ре чи; 
Сум ња; Суд ба; На ста вак; Због ме не; Љу бав; Сре ћа; Од  ла зак; Са мо ћа; У по љу; 
По то ци; Др во иза огра де; Змиј ске очи; Мрак; Пи сма из шу  ме 1–3; Два да на у 
шу  ми 1–2; Млеч ни пут; За бо рав; Пе сма го лу ба; Чу  вај те се; Де вој ко; Пре кор; 
Пе сма по сле не де ље; Је се ње ју  тро; По здрав не зна ној; Мо ли тва за љу бав; Две 
мо ли тве; Кле тва и мо ли тва 1–2; Ве чер њи сно ви 1–4; Је сен; Пе сма су жња; Ве чер-
њи при звук; Раз го вор; Бде ње; Бол; Љу бав – Мо ли тва Бо гу  ми  ло ва: Го сто љу бље; 
По сла ни ца; Ту га; За то че ње; Ли ти ја; Пе сма о жи во ту; Жи вот; Глас но ћи; Спо зна-
ње; Из ми ре ње; Бо гу мил ска пе сма; Бо гу ми ло ва мо ли тва – У смрт од ра зли ци јех: 
По ми луј, Бо же; Све ћа; Про ле ће у гро бљу; Над пра хом; Утр ка; Опу сте ла ко шни ца; 
Обо ре но гне здо; У смрт мра ви; У смрт ро се; Над реч ним ко ри том; Уса мљен крст; 
По вра так; Мр тва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зе ју 1–2; Опу сте ли оклоп; Гр ли ца; 
По след ње ре чи. ГО ЗБА НА ЛИ ВА ДИ – 1: Го зба на ли ва ди; Ти  хи умо бол  ник; 
Кроз исти про зор; Са мо ћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у тра ви 1–2; Ра ђа ње ме се ца; 
На вра ти ма шу ме; Чу вар шу ме; Сун це; Обла ци; Је зе ро; Гор ски по ток; Бој обла ка; 
Сун чев за  ла зак; Ср це шу  ме; Чу до твор но др во; Сеп тем бар; Снег; Бе ла вр би ца; 
Смр зну та пти ца; Га вра ни; Го лу бо ви; Сту ди ја за зим ски пеј заж; Сли ка – 2: Суд би-
на; Љу бав; Пра зник; Тај на; Ра ста нак; Сад; Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом 
ду  ге; Ни ко не зна да смо би  ли исти по ток; Успо ме не; Сан; Че ка ње; Ко ли ко ли ца 
имаш ти?; За бо рав; Бе ли цвет; Ју  тро; Ти ши на; Бо ле сна де вој чи ца; На пу  ште ни 
пут; Не бо; Вра та за па да; Мрак на про зо ру; Ожи љак; Охо лост; Ве чер ња мо ли тва; 
Знак кр ста; У сен ци не ба; Там ни чар; Смрт на бу  ри. НО ВЕ ПЕ СМЕ – Се ћа ње на 
оца: Се ћа ње на оца; Час зе мљо пи са; Пи смо оцу; Мо ли тва оче вом ср цу – За ви-
чај: За ви чај но ве че; Бран ко ви на; Се ћа ње на за ви чај; Мо ји зе мља ци; Град; У кра ју 
мом; Брест се су  ши; Гла со ви но ћи; Ве се ла је сен; Лет ња ноћ; Про сјак; Су  мрак на 
ли ва ди; Под не у шу ми; Не бо у за ви ча ју – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ња; 
Ка ја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у па сти ре; Ве че; Мир но мо је ср це спа ва; Умор; По след-
њи час; Бог смр ти; Са вин мо но лог; Раз го вор мо на  хи ње с Бо гом; Глас мо на  хи ње; 
Бла жен ства – Из сло ве нач ке: Сре бр не пле са чи це; Вез; До ли на под ки шом; Ср ни-
на мо ли тва; Ћук; Са пут ни ца; Фан та стич но ве че; Олу ја; Све то ју тро; Оре ол – Пе-
сма: Пе сма; Зе мља где се ро дио онај што ме не љу би; Про ле ће гне здо гра ди; Про-
ле ће; По зна ни це; Мла дост је про шла; Ба че ни ка мен; Су  тра дан; Ме лан  хо ли ја; 
Ве ра; Ду  ша; Ку ћа у зо ри; Не ја сна пе сма; Не спо кој ство; Бе гу  ни ца; Уте ха; Пра-
зник; Ме се чи на; По диг нем очи; Пе сма у но ћи; Ста рост; На пу  ште на де вој ка; 
Ка сни мраз; Бог ми  ло ср ђа; Пе сни ко во ис ку ство; Уса мље ни ко ва пе сма.

0436.  Са бра не пе сме. Књ. 2, Пе сник и за ви чај ; Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић ; Отаџ би на 
у пр во мај ској по вор ци ; Отаџ би но, ту сам / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1987. (Бе о-
град : „Сло бо дан Јо вић“). – 405 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са др жај: ПЕ СНИК И ЗА  ВИ ЧАЈ – Пе сник и за ви чај: Пе сма кроз го ру; Пе сма 
крај из во ра; Љу бав на пе сма; Сва тов ска пе сма; На ше сна е сти ро ђен дан; Пр ви 
дан љу ба ви; Де вој ка се ра ду  је про ле ћу; Љу бав но пи смо; Ки ша; Че ка ње; Де вој ка 
за бра том; Бра то ва мо ли тва; Де вој ка слу  ти смрт; По след ња успа ван ка; Ства ри; 
Мла  ди  ће ва ту  жба  ли  ца; Син  ги  ду  нум; Еле ги  ја; Се стри  на ту  жба  ли  ца; Мај чи-
на ту  жба  ли ца; Ре ли ги ја уцве ље них; Ва јар вас кр са ва мр тву де вој ку; Чо век; Не-
мир; Ка ја ње; Уми ра ње љу ба ви; Ис пу ње ње; Уми ра ње ср ца; Се ћа ње; Не што слич но 
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при чи; Људ ска ко ме ди ја; Пи смо; Зве зде; Град ски љу бав ни ци; Пи смо из роп ства; 
Же на; Ми  ло шта; Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку; Ду  шу ми по кло ни; По след-
ње про ле ће; Пе сни ков бла го слов; Пе сник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; По е зи ја; 
Пе сни ци су  гра ђа ни ма – Пут ник тре ће кла се: Пут ник тре ће кла се; Рад ник че-
зне за од мо ром у при ро ди; Си ро ма  хов гроб; Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа ње у 
за тво ру; Над све ском умр лог ђа ка; Бу  ко ва шу  ма; Де ца; Ма  ла да ди  ља; На пу  ште-
на де вој ка; Пе сма о на пу  ште ном де те ту; Крај во де; Же ни ко ја се про да је; Осу-
ђе ни ков по след њи час; Са мо у би ца; По лу де ли во зар тен ка; Пут ник кроз Са ха ру; 
Мо но лог раз о ча ра ног; У крч ми; Бран ко вач ко гро бље; Се ља ко ва смрт; Се ља ко ва 
здра ви ца; Воћ ња ци; Во лов ска ко ла; Се љак на тр гу; Се љан ки на ту жба ли ца; Про-
вин ци јал ци; Од го вор са вре ме ни ку – Пе сме о роп ству и сло бо ди: По ка ја ње; Осва-
ја чи; У роп ству; Гу бар; Бе се да ро ман ти ча ре ва; Ро ман ти чар ска успа ван ка; Сен 
по ги ну лог рат ни ка; Де вој ка за по ги ну лим мла ди ћем; Че жња у ту ђи ни; Алек си 
Ви ћен ти је ви ћу; За ви чај под ме се чи ном; Ноћ у за ви ча ју; Бад ња ци; Ме ше ње хле ба; 
Зи ма у за ви ча ју; Пе сма о по ро бље ном хле бу; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них 
ђа ка; Мај ке оп ту жу  ју; Мај ка ма; Ци ви  ли за ци ја; Гра ни ца; Жао ми је чо ве ка; По-
ру  ка осва ја чу; На да; Ме двед ник; Ве ру  јем; Бај ка о уста нич кој пу  шци; Кри  ла та 
зе мља; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ср би ја се бу ди; Уста ни ци; Ме ћа ва на бран ко вин-
ском ви су; Вој нич ко гро бље у Со лу ну; Бла га вест; Пр ви дан сло бо де; Па три от ски 
раз го вор са Ср би ма; Вер ност; Сан о до ма ћем ми ру; Удо ви ца; Об у до ве ла не ве ста; 
Де вој ке-вој ни ци; Ра ње на па стир ка; Пе сма о по ги ну лој де вој ци; Сум ња  ли ца ма; 
Ја гањ ци; Бу га ри ма; Ру ским пе сни ки ња ма; Бал ка нац; Осло бо ђе ње; Осло бо ђе ње 
Цве те Ан дрић; Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци; Отаџ би но, ту сам.

0437.  Са бра не пе сме. Књ. 3, Про ле ће у За гре бу ; Ми рис зе мље ; За ро бље ник сно ва ; Го-
во ри ти хо ; Тра жим по ми ло ва ње / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1987. (Бе о град : „Сло-
бо дан Јо вић“). – 334 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са др жај: ПРО ЛЕ ЋЕ У ЗА ГРЕ БУ (из Иза бра них пе са ма): Про ле ће у За гре бу; Бе о-
град ске ули це; Сеп тем бар ска пе сма; Час исто ри је; Ра ђа ње књи ге: Ја гањ ци. МИ-
РИС ЗЕ МЉЕ: Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це?; Про ле ће, а ја ве нем; 
Крај је ле ту; Се но; Је сен; Чим се срет не мо; Не бој се; По ноћ; Сун ча ње у бр ди ма; 
У про ле ће; Ви но про ле ћа; Ро ман са; Ро са; Ју  тар ње обла че ње пти ца; За  љу бље ни 
ку  кац; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Род на го ди на; На пла ни ни; Не бе са; Шу  ма у 
Изра е лу; На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; Исто то са мо ма  ло друк чи је; Пи та-
ли це; Де тињ ство; Пе сни ков кип у пар ку. ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА – Про чи та но 
са сли ков ни це у де тињ ству: Сли кар Лу  ка; Про рок Или ја; Кр сти тељ; Обо ре ни 
Бог; Из гна ње из ра ја; По сла ни ца Ко је вре јем апо сто ла Па вла; Ми ољ ски ва шар; 
Бал кан ски ра то ви; Ве ру јем – Ме се чи на успо ме на: Ју тар ња пе сма; Сто па; Уцве та-
ле ми сли; Бла го ве сти; Шта је те би, не бо; Пр ви снег; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; 
Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; А и те бе то мо лим; На мор ској оба  ли; 
Ју  тро у Квар не ру; Тај на; Не са ни ца; Лик на про зо ру; Де ца – При ро да је да ва  ла 
зна ке да ће се пе сник ро ди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Не ми ран дан; Же га; Ок то бар; 
Зим ски ви  хор – За ро бље ник сно ва у Зе нич кој же ле за ри: Бај ка о ко ва чу; Ку  мо ва 
сла ма у дим ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ска ме ње на шу ма; Зми ју-
љак; До го ди ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; По вра так; Пе снич ко ве че. 
ГО ВО РИ ТИ ХО – Сне го ви де тињ ства: Љу бав ни ци у пу  чи ни но ћи; Љу бав на пре-
пир ка; Ви о ли не Чај ков ског; Пра зно ју тро; Без успо ме на; Зри кав ци; Прет про лећ-
ни дан; Бу ђе ње про ле ћа; Пе ша ци; Ко ме да се ту жим; По те ра; Еспе ран то; Има мо 
па сош; Куд одем да одем; Ста ни це; Ка те дра ла; Са мо онај ко је ду го пло вио; Сне го-
ви де тињ ства; Бр да око Ава ле; Април ска во жња кроз Вој во ди ну; Про ле ће на Ко-
сме ту; Су тон на Ска дар ском је зе ру; Ср би ја у су то ну. ТРА ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ: 
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Про глас; О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од бе глу ро бу; 
О ме ро па  ху; О хи је рар хи ји; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; 
О вој ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За 
по след ње да не; За смр то мр сце; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; 
О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; 
О цар ској ми  ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не-
схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су-
жње по ми ло ва не; За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те; За слу гу Јер не ја; За ал ко-
хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да ле не; За 
по гу бље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; За бран ко вин ске се ља ке; За не рот-
ки ње; За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне 
ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за вид ни ке; 
За пе сме; За пе пе љу  гу; О ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та не; За Бо го ве; Иду 
цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; За оне ко ји цар ске 
дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из-
го во ре не из ми  ло ср ђа; О на  ла за чу; О Бож јем су ду; О пра шта њу. ПЕ СМЕ ВАН 
ЗБИР КИ: Пе сник и про ле ће; Три пе сме о ста ро сти; Ста ри сул тан; За пр ву же ну 
сул та но ву; Шта оста не од љу ба ви; Љу бав на ко зе ри ја; Са вре ме на по ро дич на дра-
ма; Мег дан; Бај ка о же ни ном ср цу; И по сле је све би  ло ла ко; Са  хра на; Све јед но 
је; Та о ци; За ба че ни нов чи ћи; На кна де; Гла сник; И што је нај го ре; Цр но мо ре; 
Са јам са мо ће; Ја пти це раз у мем; Знам по мно го че му; Сан ја ну ар ске но ћи; Сли ка 
из пра де дов ске со бе; Не ко ко ће тек би ти ја; Не за пи са на; Час пре ме не; Там ни 
ви  ла јет; Гра ча ни ца; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Пе сни ко во ви ђе ње.

0438.  Са бра не пе сме. Књ. 4, Не мам ви ше вре ме на ; Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка ; Пе-
сме из Нор ве шке ; Ни чи ја зе мља / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1987. (Бе о град : „Сло-
бо дан Јо вић“). – 270 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са др жај: НЕ МАМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА: Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; 
Пр во смо ду  го ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на 
про по вед; За бо ра вље ни лист би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран ко-
ви ни; По во дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш 
би ти веч на; И на ста  ла је ти ши на; Пот пу  но са ма; Ру  ка; На сле ђе; По след ња мо-
ли тва; Мо ли тва пред сан; Пр ва ноћ жа ло сти; Су тра дан; За у век; Све је по ста ром; 
Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад одо смо; По ку  шај ху-
мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је из ве сно; Ти ши на 
спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; Још је дан дан до ву-
че ња; Фа во рит; Пу то ва ње; Тај ни са ста нак; Зе мља је смо; Пре о ран гроб; Пти чи ја 
са  хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр ти; Уса  хле ре ке; Се ћа ње. ЛЕ ТО ПИС ПЕ-
РУ  НО ВИХ ПО ТО МА  КА: Бе ле шка; Пе рун; Пу сти ња ко во ви ђе ње; Глас о про-
ро чан ству; Ца рев стра жар; Ули зи це; Глас прет ков ца ру; Осва јач; Страх од бро ја; 
Вој ско во ђа; Жу  па но во при ви ђе ње; На су  ми це иду Ра ша ни; Ра ње ник у ту ђи ни; 
По кли са ри; Глас пре да ка; Сто го ди шња ци; У кра ље вој зе мљи; Смрт вој ни ка; Ноћ; 
Вест о ра ту; Зво на у Ни ну; Ис по сни ко ва мо ли тва; Краљ уочи бо ја; Вој ска под 
зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Га та ра; Ву  ко дла ци; Гро бље ста рих Бо го ва; Про-
сја ци; Хле ба ре во ви ђе ње; Слу  ша ју Бо го ви; Во лос; Мо ра на; Мо ра ни на успа ван-
ка; Жи ва; Про сјак на раз бо ји шту; Ра ста нак; По вра так; Бе ра чи ца би  ља; Пли ма; 
Осе ка; Од  лу  ке Све тог Си но да; По мет ња; Скит ни це; Је ре ти ци; Са вет је ре ти ка; 
Мах  ни ти; Не бе ски зна ци; Чу до у цр кви; Ве ли ки све ште ник; Глас пре да ка; Глас 
ту ђи на; Раш чи ње ни но ви опат; По пац; По сле ве ћа ња; По след ња слу жба сло вен-
ска; Тра ве; Сан о кру ни; Ме се чи на. ПЕ СМЕ ИЗ НОР ВЕ ШКЕ: Здра ви ца Нор ве-
шкој; Hil sen til Nor ge; Бде ње; Бр да; Ма гла; Сун че ва са рад ни ца; Бу ра код Нар ви ка; 



________    Александра Вранеш   ________

336

Пло ве ћи кон ти нент; Гри гов гроб; Ка те дра ла у Тронд  хај му; Др ве на цр ква; Са ве-
то ва ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу  чи ни; Те рет те жи од чо ве ка; Смрт у ле ду; Огла ше-
ни, изи ђи те; И три ста је мно го; Кр ва ви крст; Сви ци све до ци; Не по зна ти; Три ста 
се дам де се та по ноћ; Кр сто ви; Сен ке; Срп ска ку ћа. НИ ЧИ ЈА ЗЕ МЉА: Ни чи ја 
зе мља; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Чо ве ков дом; Ме ђу пла не та ма; При ви ђе-
ње; До дир; Зми ја мла до же ња; Ви ђе ње; Цр на пе ви ца; Да ро ви; Са стан ци у сну; 
Са мо ћа; Два сна да вље ни ка; По сте пе но; Суд би на; Сан; Не мам про тив о тро ва; 
Мо ли тва за оклоп; По треб но ми је; Сун це ме са мо ни је из не ве ри  ло; Ми ољ ско 
ле то; Ра дост; Ми сао по нор ни ца; Не мам; Осу ђе на ми сао; Ноћ на ми сао; Ус кр сло 
се ћа ње; У не са ни ци; На пу сти те мо је ми сли; Ра ђа ње пе сме; Во де ни чар; Пе сник; 
Ис ку ство; За пис о до бру и о злу; За пис о ра то ви ма; За пис о же ђи за жи во том; 
Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Упо зо ре ње; По след ње пу  то ва ње; По след њи 
да ни; Смрт га вра на; Ста ри про рок на гро бу; Сун ча ни ча сов ник; Људ ско ср це; 
За бо рав; Дон Ки  хот; Кад оду на ших мај ки мај ке; При зра ци; Гој ко ви ца; По то-
пље ни брод; Бо ја зан; И ов де; Мо ги ле вре ме на; Раз го вор у гра њу; Ре кви јем; Лир-
ски ро до слов; По сло ви су за вр ше ни.

0439.  Са бра не пе сме. Књ. 5, Сло во о љу ба ви ; Ме ђа ши се ћа ња / Д. М. – Бе о град : Но-
лит, 1987. (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић“). – 295 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000. – Хро но ло ги ја : стр. : 221–224. – Би бли о гра фи ја ра до ва Де сан ке 
Мак си мо вић : стр. 227. – Би бли о гра фи ја ра до ва о Де сан ки Мак си мо вић : стр. 233–
236. – Из во ди из кри ти ка : стр. 239–289.
Са др жај: СЛО ВО О ЉУ  БА  ВИ – Об ма не: На мер ник; Тај на; Иза шти та по е зи је; 
Сло во о љу ба ви; Об ма не; Ста зе ни чу и за ти ру се; Фа та мор га на; Ха  лу  ци на ци ја 
слу  ха; Дру жи ћу се са сун цем; Вар љи ве све тло сти; На во ди; Ети ке та за ви но; Про-
лећ на вр то гла ви ца; Ју  тро по сле бде ња; Же га; Без од је ка; Кра  ље вић и про сјак; 
На јед ном сам про ле ћем опи је на; Про лећ ни сли ко ви; Пр ва по се та; Не тре ба се 
на да ти; Бо ја зан; Дан по се та; Не ма ни ког; Сно ви ђе ње; Ми рис ко при ва; Су  тво-
рац; Мој са бе сед ник је го во рио – Апо кри фи о не му  шти ма: Без гре шно за че ће; 
Ча ро ли ја; Же ник и не ве ста; Око за око; Ма слач ци; Про лећ на се та; Од већ бр зо; 
Ба кар на ру жа; Ко ре нак ра жи; Ди ви зма слу  ти смрт; Цр не су зе; Бу ђе ње тра ве; 
Зми ја у мо ру тра ве; Под зем ни ал  хе ми ча ри; Сре бр на гра на; Цвет но чу до; Спра-
то ви; Успа ван ка цве ћу; Бо ле сни ци; Пас за ви ја; Обе ше ни ин сек ти; Бо го мољ ке; 
Кук ци ле ши на ри; По том ци; Цвет ни ста рач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми ри си; 
Све је од ме не ве ће – Пе шча ни сат: Пе шча ни сат; Тре ба са  хра ни ти; Тер мо ме тар 
кр ви; Уз па стир ску ва тру; На уч ни апо криф; Ве ру  јем у ато ме; Ле де но агре гат но 
ста ње; Ве ру  јем зе мљи на реч; Од исте тва ри; Над раз би је ном сак си јом; Хи рург; 
Ренд ген ски сни мак; Кли нич ка смрт; Про мр зла ли ва да; Кра дљив ци про ле ћа; 
Опро сти; За ви чај ни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Тр ка; До ви ђе ња; 
Све тло ру  хо; За сад; Ис ку  ше ње; Ко пач бу  на ра; Мо цар тов ре кви јем; Ка кве то 
има ве зе. МЕ ЂА  ШИ СЕ ЋА  ЊА – Бран ко вин ско ру  хо: Раз го вор са за ви чај ним 
ка ме ном; Раз го вор са бран ко вин ским цве том; Бран ко вин ско ју  тро; Без и ме на 
се о ска ре ка; Вла сте лин ство; Кав га; Чур га; Чи ча Јан ко; Тре шње кра ди ца; Про сид-
ба мо је бу ду ће мај ке; Сли ка из пра де дов ске со бе; Бар ска пру га; На шег оца мај ка; 
Бит ка у Ко ван лу ку; Де дов ски треб ник; Чи та о ни ца на та ва ну; По ноћ на мо ли тва; 
Про сја ци на сај му; Га та ра; На род на кле тва – Пет пеј за жа: Шу ма на же зи; За ла зак 
сун ца за Ме двед ни ком; Усну ло је зе ро; Не по го да; Но вем бар ска слут ња – Ли ко-
ви: Ис по вест Ње го шу; По ру  ка; „Ћуд је жен ска сме шна ра бо та“; Ђу  ри на ку ћа у 
Ска дар ли ји; Ју тар ња по се та; Иси до ра у оре о лу иња; Иси до рин врт; Бор на Бра чу; 
„И цвр чи цвр чи цвр чак“; Бла го те би; „Још би нам мо гла де си ти се љу бав“; Ни ко-
ли Те сли; Фе сти вал у Стру  ги – На Оди се је вој сте ни: Пи смо са Мље та; Мр тве 
ду  ше; У ту ђи ни; Ре ка По то мак у Ва шинг то ну; Град ско гро бље у Ва шинг то ну; 
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По ноћ ни То рон то; Не по знат го вор ник у Хајд пар ку; Је ре ван; Ара рат; У атом-
ској пе ћи ни; Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми; На Кав каз не тре ба у по да на ићи; Ка ме на 
би бли о те ка; Пе ћин ски сли кар; Др ве на цр ква; Гри гов гроб; Ко а  ла у ра чва ма др-
ве та; Тре шње не рот ки ње; На Оди се је вој сте ни; На по ме на; До да так.

0440.  Са бра не пе сме. Књ. 6, Ре ка по моћ ни ца ; Ве тро ва успа ван ка ; Про лећ ни са ста-
нак ; Ро сна ру ко вет ; Шум ска љу ља шка ; Чу до у по љу ; Сун че ви по да ни ци ; Пти це 
на че сми ; Злат ни леп тир ; Де те у тор би / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1987. (Бе о град : 
„Сло бо дан Јо вић“). – 506 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са др жај: РЕ КА ПО МОЋ НИ ЦА: Ре ка; Де да че ка уну  че; По ди вља ла ре ка; Омла-
дин ци спа са ва ју де цу; Са ве то ва ње у шко ли; По шу  мља ва ње; Ре ка по моћ ни ца. 
ВЕ ТРО ВА УСПА ВАН КА – Ове пе сме ла ке чу ли смо од ба ке: Ко ло; Страх; Хва ли-
са ва пат ка; Уобра же ни ћу  ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко хра стић ра сте; Зеч је ухо; 
Облак; При пре ма за зи му; Шта ва тра пе ва; Бо ров ни це; Де вој чи ца и ја го де; Мо ра 
се је сти – Бим, бам, уда рам већ је дан, већ је дан: Ли вад ско звон це; Ко ки но обе ћа-
ње; Мра ви зи да ри; Во до но ша; Те лад и чо ба ни ца; Ку  ци на ве че ра; Ју  тар ња пе сма 
пче ла; Је се ња пче ли ња пе сма; Је сен у шу  ми – Ку  че ма че ја ре па че, миш де тлић 
вук пе тлић, га вран свра ка де да ба ка, де те ко ка зе чић во ка; Лут ке ра чу  на ју; Чу-
пав ко; Ја ре и ву ци; Хва ли са ви зе че ви; Ко ке и ме де; Раз го вор на па ши; Пре пе ли ца 
и па стир; Мол ба ма  лог жи ра; Ве тро ва успа ван ка; Ста ри на ри. ПРО ЛЕЋ НИ СА-
СТА  НАК – Де тињ ство: Обу ћар ска за дру  га; Ша ре на тор би ца; Скрет ни чар; Од 
ку ће до шко ле; Ба ка; Пу  шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мер ник; Ма ца и па ук; 
Час зе мљо пи са; Над књи гом бај ки; Че стит ка за Но ву го ди ну; Го вор учи те љи-
чин – Три по бра ти ма: Три по бра ти ма; Фе бру ар ски раз го во ри; Про лећ ни са ста-
нак; Гор ски по то ци; Пе сма зри ка ва ца; Иде је сен; Во жња. РО СНА РУ  КО ВЕТ: 
Ки ша на ли ва ди; Сте на под ма хо ви ном; Април ска пе сма; Раз го вор бре зе и ари ша. 
ШУМ СКА ЉУ ЉА  ШКА: Два се вер ца; Пр ви снег; Де цем бар ска при ча; Птич ја 
Но ва го ди на; Игран ка; Ку  пи не; Ма  ли ба ук; Успа ван ка за зе чи ћа; Пуж; Шум ска 
љу ља шка; Стри зи бу бе; Сун цо бра ни; Бум бар го то ван; Гра ђе ње гне зда; Стар ке 
ужар ке; У го сти ма; Ма  ли чу  вар; Ли ји на јел  ка; До зла бо га; Ко је ве ћи; У до њем 
дво ри шту; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; Кро јач; Књи ге раз би бри ге; Пра вед на 
ба ка; Ма ју шна ба ка; Сло жни дру го ви. ЧУ ДО У ПО ЉУ – Ко хо ће да до жи ви чу до: 
Чу до у по љу; Ко хо ће да до жи ви чу до; Про лећ но ју  тро; За што пла чу ку  ку  ре ци; 
Сне жне па  ху љи це; И др ве ће при ма пла ту; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мо-
шће нич кој дра ги; О Ко сма ју; Бе ла вра на; Ћу  рак по мо дар; Бли жи се, бли жи ле то; 
Ве ве ри це; Од  ла зи сун це; Ме се чи на; Пу то ва ње на сан ка ма; Ве че; Је сен – Слу шај-
те: Слу  шај те; Ка ме на пе ћи на; Су срет са ли си цом; Па у  ко во де ло; Ли ва да у пла-
ни ни; Вра на; Пуж на по слу; Пљу сак; Ку  па ње обла ка; Леп дан; Не по зна та пти ца; 
Пти це на че сми; Олу  ја у шу  ми; Про лећ ни ша то ри; У се лу мра ва; Миш па ту љак; 
Тр њи на под сне гом – Сеп тем бар ска пе сма: Ма  ли вој ни ци; Бр бљи ви це; Сли ке 
из бу ква ра; Де вој чи це; Ма че у џе пу; Про ниц љи ве су ди је; Ђач ко ср це; Деч ја не де-
ља; По пац ве сел  ко; Мрак; Бо лест; Бли зан ци; Ро ђе ње де те та; Вест. СУН ЧЕ ВИ 
ПО ДА  НИ ЦИ – Ма ју у го сти ма: Чи сти ку  кац – Де те: По здрав ре ци; Из во ли те 
на из ло жбу де це сли ка ра; Ура нак – Сун че ви по да ни ци: Три стр шље на; Мр тва 
пти ца; Под не бом од жи це; Ко њи у руд ни ку; Др во се че у шу  ми; Љу  тић; Су  мрак 
на ли ва ди; Ве чер ња пе сма – Гат ка о шу  ми: Чу да у шу  ми; Шум ска са мо ћа; Глас 
се ки ре у шу  ми; Ра ђа ње пла ни на; Гор ски по ток; Из не на ђе ње; Ве тар рвач; Раз го-
вор са псом чу ва рем; Гат ка о шу ми; Уста ни ко во хо до ча шће – Бла га вест: У деч јој 
би бли о те ци; Ста сај бр же, де те. ПТИ ЦЕ НА ЧЕ СМИ: Ве се ли по врт њак; По вра так 
у за ви чај. ЗЛАТ НИ ЛЕП ТИР – Злат ни леп тир: Злат ни леп тир – Бу ба ма ра: Та тин 
од  ла зак у зе мљу сно ва; Пр ви да ни у зе мљи сно ва; Бу ба ма ра; Бу ба ма рин по ла зак; 
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У зве ри ња ку; Та тин су срет са ме се цом; Су срет та тин са сун цем; Ве тро ви; Та та 
спа са ва де цу од злих сно ва; Та та спа са ва де цу од бо ле сти; Ма ђи о ни ча ри; Та ти но 
бу ђе ње. ДЕ ТЕ У ТОР БИ: Де те у тор би; Ве ли ка уче ни ца; Не у стра шив; Страх; 
Чма ва  ло; Жив ко ле њив ко; Ани но зна ње; Га та  лин ка; Цр ве не бу бе; Бу бља ауто-
стра да; Лут кин на ме штај; Бр шљан цир ку зан; Пе сма за Ду ша на; Жму  ра; Ка ко се 
ка же; Ин тер вју с пра сци ма; Па ра да; Зи дао дим ку лу; Деч ји сан; Бе ле зи крај пу та; 
Над ме та ње; Бо га то де тињ ство; Нео бич но шко ло ва ње; По диг ни на не бо очи; 
Мај; Са ма је у со би ба ка; Та ко је при ча  ла мо ја ба ка; Бај ка о твр до гла вој зми ји; 
Ба ка ша  љив чи на; Не у стра ши ва ба ка; Не спо ра зум; Нај бо ља ма ма; Ма ма му пра-
шта; Раз ме шта ње ђа ка по клу  па ма; Ro bek Uge; Чи о де; За го нет на тор ба; Сви ци; 
Пе шак; Бе ле но ћи; По здрав из Нор ве шке; Пре ступ на го ди на; Тре ну так ћу та ња; 
Пе сма; За грм, дру же; Дру га из ло жба де це сли ка ра; Штам пар ске гре шке; Ве ли ки 
раз лог; По мо дар Ра да; По мо дар ка; Лек ци ја ши; Знал  ци је зи ка; Са вре ме на ба ка; 
Да ре жљи ви та та; Наш учи тељ пр вог раз ре да; Стра не ре чи; Над ме та ње пи ја ни-
ца; Пре део у кра су; Зи ма на Ша ри; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта де ца у 
све ту слу  ша ју; Се о ски би о скоп; Ба  лет у се о ском дво ри шту; Рат; Људ ско ср це; 
То ни је за пти це; Пи са  ле су но ви не; Но ви мост у Мој стра ни; Ђа ци до бро тво ри.

0441.  Ако же лиш : из бор из са вре ме не по е зи је за де цу ју  го сло вен ских на ро да и на род-
но сти. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1987. (Бач ки Пе тро вац : Кул ту-
ра). – 57 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (До ма ћа лек ти ра за 2. раз ред ОШ)
Са др жај: Лут ке ра чу  на ју; У го сти ма / Д. М. – Стр. 6–7

0442.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ко вић ; илу стра ци је Вла ди слав Ла лиц ки ; на црт 
ко ри ца Гор ча Ста мен ко вић. – Бе о град : Но лит, 1987. (Бе о град : Бе о град ски из да-
вач ко-гра фич ки за вод). – 54 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред 
основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0443.  Иза бра не пе сме / Д. М. ; [из бор и пред го вор Мир ко Магарашевић]. – Бе о град : 
Рад, 1987. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 194 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Дом и шко ла)
Ти раж 10.000. – Глас пе сни ка на ро да : стр. 5–18.
Са др жај: ЗА ВИ ЧАЈ: Не бо у за ви ча ју; По то ци; По ноћ; Че ка ње; Фан та стич но ве че; 
Воћ ња ци; Во лов ска ко ла; Мрак; Зми ја; Зи ма у за ви ча ју; Уса мљен крст; Бад ња ци; 
Пи смо оцу. ТА  КАВ САМ ЈА: Сре ћа; Пре кор; На бу  ри; Је се ње ју  тро; Глас но ћи; 
Бол. СР БИ ЈА СЕ БУ ДИ: Ср би ја се бу ди; Уста ни ци; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ме ћа ва 
на бран ко вин ском ви су; Кри ла та зе мља; По ка ја ње; У роп ству; Кр ва ва бај ка; Пе сма 
о по ги ну лој де вој ци; Ве ру  јем; Жао ми је чо ве ка; Бе се да ро ман ти ча ре ва; По ру  ка 
осва ја чу. ТРА  ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ: Про глас; За се бра; За вој нич ка гро бља; За 
оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За ва жне; За сврг ну те; О си ро тој ку дељ-
ни ци; За савд бе без вен ча ња; За не рот ки ње; За пе пе љу гу; За љу де ко ји ја сно ви де; 
За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За за вид ни ке; 
За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; О по ре клу; За бо го ве. ЗЕ МЉА ЈЕ СМО: Пе-
сни ко ви за ви ча ји; Ру ка; За у век; По ку шај ху мо ра; Пре о ра ни гроб; Ли си чи на смрт; 
Лав на са мр ти; Уса хле ре ке; Се ћа ња; Зе мља је смо. ЛЕ ТО ПИС ПЕ РУ НО ВИХ ПО-
ТО МА КА: Бе ле шка; Пе рун; Пу сти ња ко во ви ђе ње; Глас о про ро чан ству; Осва јач; 
Страх од бро ја; Вој ско во ђа; Жу па но во при ви ђе ње; Глас пре да ка; Ноћ; Краљ уочи 
бо ја; Слу  ша ју бо го ви; Мо ра ни на успа ван ка; По вра так; Од  лу  ке Све тог Си но да; 
Са вет је ре ти ка; Чу до у цр кви; По след ња слу жба сло вен ска; Ме се чи на. ПЕ СМЕ 
ИЗ НОР ВЕ ШКЕ: Здра ви ца Нор ве шкој; Бу  ра код Нар ви ка; Гри гов гроб; Сви ци 
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све до ци; Три ста се дам де се та по ноћ. УПО ЗО РЕ ЊА: При ви ђе ње; Ра дост; У не са-
ни ци; Осу ђе на ми сао; Ис ку ство; Људ ско ср це; За пис о до бру и о злу; Кад оду на-
ших мај ки мај ке; За бо рав; Упо зо ре ње; И ов де. СЛО ВО О ЉУ БА ВИ: Фа та мор га на; 
Об ма не; Дан по се та; Ети ке та за ви но; Бу ђе ње тра ве; Спра то ви; Обе ше ни ин сек-
ти; Над раз би је ном сак си јом; Ве ру  јем зе мљи на реч; Све је од ме не ве ће; Ха лу ци-
на ци ја слу ха; Не ма ни ког; Мој са бе сед ник је го во рио; Сло во о љу ба ви. МЕ ЂА ШИ 
СЕ ЋА  ЊА: Сли ка из пра де дов ске со бе; На шег оца мај ка; По ру  ка; Ју  тар ња по се-
та; „Још би нам мо гла де си ти се љу бав“; Ка ме на би бли о те ка; На Оди се је вој сте ни.

0444.  Ли вад ско звон це : иза бра не пе сме / Д. М. ; из бор и по го вор Алек сан дар Ри сто-
вић ; ди дак тич ко-ме то дич ки текст Оли ве ра Ба ко че вић ; Илу стра ци је Алек сан дар 
Хецл. – [2. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1987. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра-
фич ки за вод). – 115 стр. : илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 3. раз ред основ не шко ле / 
Но лит; књ. 1)
Ти раж 20.000. – По го вор : стр. 108–110. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи : стр. 111–113.
Са др жај: Де тлић; Ка ко хра стић ра сте; Жи ве играч ке; Над ме та ње; Ли вад ско 
звон це; Во до но ша; За што пла чу ку ку ре ци; Ве тро ва успа ван ка; хва ли са ви зе че ви; 
Ку  па ње обла ка; Час зе мљо пи са; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бај ки; 
Ве чер ња пе сма; Сне жне па ху љи це; Пу то ва ње на сан ка ма; Деч ји сан; Во жња; Ки ша 
на ли ва ди; Та ко је при ча  ла мо ја ба ка; У го сти ма; Ба ка ша  љив чи на; Пљу сак; Шта 
де ца у све ту слу  ша ју; Ко хо ће да до жи ви чу до; Слу  шај те; Сло жни дру  го ви; Гат ка 
о шу  ми; Гра ђе ње гне зда; Чма ва  ло; Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; Ка ко се 
ка же; Април ска пе сма; Па у  ко во де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на ме штај; Гор ски 
по ток; И др ве ће при ма пла ту; Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Су срет та тин са 
сун цем; Мрак; Су срет са ли си цом; Нај бо ља ма ма; Бр бљи ви це; За го нет на тор ба; 
Не по зна та пти ца; По вра так у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.

0445.  Ми  хољ ско ле то / Д. М. ; при ре дио Ми  лош И. Бан дић ; ли ков ни при  ло зи Вељ ко 
Ми  хај ло вић. – Бе о град : Про све та, 1987. (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић“). – 95 стр. : 
илу стр. ; 20 цм
Ти раж 2.000. – Стр. 79–89: На по ме не о овој збир ци и о по је ди ним пе сма ма / Ми-
лош И. Бан дић. – Бе ле шка о пи сцу : стр. 91–93.
Са др жај: ПРО ШЛОСТ У СТВА  РИ МА: У му зе ју 1–2; Опу сте ли оклоп; По вра-
так; Мр тва пти ца; Фан та стич но ве че; Гла со ви но ћи. ШУМ СКИ ХРАМ: Ју  тро; 
Ра но ра ни лац; Зво на; Ки шо бра ни; Па у ци; Ра ста нак с ле том; Шум ски храм; У зла-
ту је се ни; Ли сна злат на ки ша; Ис точ њак; Смрт у шу  ми; Са вре ме ник пра де до ва; 
Ге о граф ски за пис; Бран ко вин ски цвет ни врт; Ли вад ско чу до; Раз ру  ше на цр ква; 
Мр тва при ро да (кре да); Ти су ћу ста ба  ла а он је дан; Сам сам цит; Не срећ ник; 
По вра так с из ле та (град ска сце на). ВО ЛЕ ЛА СЕ ДВА ДР ВЕ ТА: Не по но вљив сан; 
За  љу бље ни враг; Гром; Пр ва љу бо мо ра; Во ле ла се два ве тра. БУД НА КУ ЛА: Сти-
хо ви со не та; Пе сник; Ра до зна  ли дух; Руд ник сја ја; Пе сни ков ка би нет; Чо ве ко-
ли ка биљ ка; Из гу бље ни стих; Ти ну Ује ви ћу; Сан; Не са ни це; По сле по но ћи; Не-
ви дљи ва зе мља; Су срет; Пут ник; Швед ска; У ави о ну; Па до бра нац; Буд на ку ла; 
Ми  хољ ско ле то.

0446.  Pti ce na če smi / D. M. ; [i lu stri rao Ivan Kožarić]. – 7. izd. – Za greb : Mla dost, 1987. (Za-
greb : Mla dost). – 129 str. : ilu str. ; 21 цм. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Ti raž 5.000. – Bi lje ška o pi scu : str. 127.
Са др жај: Čеstitka za no vu go di nu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knji gom baj ki; Dе-
cеm barska pri ča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pa u ko vo dеlo; Tr nji na pod snеgom; Olu ja u 
šu mi; Ko jе vеći; Bum bar go to van; Pa u ko va lju lja ška; Mačе u džеpu; Bli zan ci; Igran -
ka; U go sti ma; Od kućе do školе; Obu ćar ska za dru ga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pa-
huljicе; Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli po vrt njak; I drvеćе pri ma pla tu; 
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Nеpoznata pti ca; Li va da u pla ni ni; Susrеt s li si com; U donjеm dvo ri štu; Pеsma zri ka va-
ca; Vo žnja; Sеoska rеka; Po vra tak u za vi čaj; Rođеnjе; Smrt li šća; Lеptirova uspa van ka; 
Ču pav ko; Čas zеmljopisa; Nad svеskom umr log đa ka; Dvadеsеt hi lja da dеvojačkih ru ku; 
Dеca; Čеžnja u tu đi ni; Mo ji zеmljaci; Rod na go di na; Pro sjak; Na Stra ži lo vo idеm; 
Noć u za vi ča ju; Kr va va baj ka; Na gro bu strеljanih đa ka; Dеčja vi ti ca u Osvjеnćimu; 
Prolеćе u Zagrеbu; Dеvojka u pr vo maj skoj po vor ci; Čas istorijе; Sa dеtеtom na li va di; 
Ma li voj ni ci; Pi smo iz tamnicе; Sta saj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slovеna; Ba ka ša-
ljiv či na; Opustеla ko šni ca; Sеoski po tok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе Cvеtе An drić.

0447.  Са јам ре чи / Д. М. – Ник шић : „Уни вер зи тет ска ри јеч“, 1987. (Ва  ље во : „Ми  лан 
Ра кић“). – 86 стр. – (Би бли о те ка По е зи ја)
Ти раж 5.000. – Ре чи : стр. 5–7.
Са др жај: СА ЈАМ РЕ ЧИ: Са јам књи га; Са ста нак на Сај му; Ре чи и пе сник; Суд-
би на ре чи; Ре чи као та кве; Древ не ре чи; „Исто то, са мо ма  ло друк чи је“; По тај ни 
пе сник; Но вин ске ре чи; Реч; За бо ра вље но име; Вест; Умет ни ци. НА РА  ВИ: Са-
вре ме ник пра де до ва; Пра дед мо је мај ке; Наш хва  ли ша Пив ни ци; Ци га нин 
Мар ко; Се о ски по штар; Про сјак; Од бра на јед не на ра ви; Охо лост; Те ле фо нист. 
ЗА ТО ЧЕ НИ: Ку ћа пат ње; Ре шет ка у бо ле снич кој со би; Ноћ у бол  ни ци; Бо ле-
снич ки сто чић; Бол  нич ко ју  тро; Кроз бол  нич ки про зор; Ми  ло срд на се стра; 
По зи вар. НЕ МУ  ШТИ ЈЕ ЗИК: Ге о граф ски за пис; Је зик не му  шти; Је сен; Ли сни 
кре ма то риј; Бран ко вин ски цвет ни врт; Уса мље ник; Ју тро; Че сме; Не ви дљи ва зе-
мља; Људ ски мо зак; Игра  ли ште у пор ти; Пред фре ском апо сто ла Лу  ке; Бо го ја-
вље ње; Ста ри на род ни пра зник; Тр ке 1; 2 (за о би ђи те); По све та; Се о ско гро бље; 
Од у  ми ра ње. БО ГО ВИ, ВИ  ЛЕ И ЉУ ДИ: Са ста рим бо го ви ма; По ро ди ца бо го ва; 
Бит ка не ба и ка ме на; Пе ру  нов дво рац; Во лос; Пе сник и Све то вид; За  љу бље ни 
ме сец; Анег до та; Хим на бо ги ње Ве сне; Гро мов ник; Мол ба гро мов ни ку; Нат пе-
ва ње; Оста ни, пут ни че; За бо рав; Го сто љу бље.

0448.  Та ко је при ча  ла ме ни мо ја ба ка : из бор бај ки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; 
на слов на стра на и илу стра ци је Ђерђ Борош]. – 4. изд. – Но ви Сад : За вод за из да-
ва ње уџ бе ни ка, 1987. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 51 стр. : илу стр. у бо ји ; 20 цм. – 
(Лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 15.000.
Са др жај: Цар игра ча ка; Ри ба во за ри ца; Бај ка о пу  те ви ма; Ора шчи ћи-пал чи ћи; 
Бај ка о из во ру; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли ба ук.

0449.  Ча ро ли ја / Д. М. ; из бор Ми ро слав Ан тић ; [ликовно обо га ће ње Џо ја Рат ко вић-
-Гавела]. – Но ви Сад : Днев ник, 1987. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 74 стр. : илу стр. ; 
22 цм. – (Де тињ ство; 86. Се ри ја Злат на књи га де тињ ства)
Ти раж 3.000. – Стр. 5–6 : По ход ка зве зда ма / Ми ро слав Ан тић.

0450.  Bla žen stva ; Dve mo li tve ; Mo li tva za lju bav ; Ve čer nja mo li tva ; Raz go vor mo na hi nja 
sa Bo gom ; Re li gi ja ucve lje nih ; Bo gu mi lo va mo li tva ; Go zba na li va di ; Ve ra ; Noć ni 
psalm / D. M. // Go vor pra ha : An to lo gi ja du hov ne po e zi je / pri re dio Zvo ni mir Ko-
stić Pa lan ski. – Niš : Zvo ni mir Ko stić Pa lan ski, 1987. – Str. 56 ; 119–125 ; 179–180
Oton Žu pan čič u pre vo du D. M.

0451.  Ву  ков утук ; Пи та  ли це / Д. М. // Пе сни ци Ву  ку / [сачинио и приредио] Ра де 
М. Ни ко лић. – При шти на : Је дин ство ; Кра гу  је вац : Све тлост, 1987. – Стр. 45–47

0452.  Ne mam vi še vre me na ; Po sled nji da ni ; Za Ze mlju ku da voj ska pro đe ; Mo ji ze mlja ci / 
D. M. // Pje snič ka ri ječ na iz vo ru Pi ve ’87 : XVII ju go slo ven ski knji žev ni su sret / ure-
dio Dra go Bo jo vić. – Plu ži ne : Me đu re pu blič ka za jed ni ca za kul tur no-pro svjet nu dje-
lat nost Plje va lja, 1987
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0453.  Pe sma Be o gra du / D. M. // Be o grad iz me đu pe sme i sun ca / pri re di li Gra di mir Sto ja-
no vić, Vik tor Še će rov ski. – Be o grad : No va Pro sve ta, 1987. – Str. 126

0454.  Уме сто пред го во ра / Д. М., Вељ ко Пе тро вић // Пе сме бо ла / Ми  ло сав Ја ко вље-
вић-Ка  ли нац. – б. м. : б. и., 1987. – Стр. 5–6

0455.  Го лу би, де вој чи це и де ча ци ; Там ни про зор ; Пу бер тет ; Ге ни ; Го лу би ; Де вој чи це 
и де ча ци ; Љу бав де вет на е стог ве ка / Д. М. // Пу  те ви. – 37, 5–6 (1987) стр. 19–23

0456.  До бе гли ца / Д. М. // По ли ти ка. – 84, 26466 (11. 6. 1987) „По ли ти ка за де цу“ (до-
да так)

0457.  Ли сна злат на ки ша ; Ти су ћа ста ба  ла а он је дан ; Не са ни ца / Д. М. // Књи жев на 
реч. – 16, 303–304 (25. 7. 1987) стр. 33

0458.  Не ће ме би ти ; Отво ре на књи га ; Гра мо фон ска пло ча ; Твој ча сов ник уна пред 
иде ; Игра дак ти  ла / Д. М. // Жи вот. – 36, књ. 71, 9/10 (1987) стр. 243–246

0459.  Опо ме на / Д. М. // По бје да. – 42, 786 (17. 9. 1987)

0460.  Ra duj se, ra duj se, de te ; Ču do u po lju ; Iz lo žba de ce sli ka ra ; Br blji vi ce / D. M. // Ča-
rob ni go vor de tinj stva : iz bor su vre me ne po e zi je ju go sla ven skih na ro da i na rod no sti / 
pri re dio Ivan Za lar. – Za greb : Škol ska knji ga, 1987. – Str. 9–13

0461.  Со не ти / Д. М. // Књи жев ност. – 42, књ. 84, 6 (1987) стр. 814–817
Са др жај: Чо ве ко ли ка биљ ка; Пр ва љу бав; Ра но ра ни лац; Уса мље ник; Смрт; Ис точ-
њак; Ства ра лач ка страст; Пе сник; Са вре ме ник Пра де до ва; Сти  хо ви со не та; Реч.

0462.  Со не ти ; Лу  там пар ком ; Шта мо гу ; Уза  луд на опо ме на ; Пра дед мо је мај ке ; Ста-
ри шу  мар / Д. М. // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 163, књ. 440, 1 (1987) стр. 3–5

0463.  Тр ке ; Ис точ њак / Д. М. // Књи жев на реч. – 16, 300 (5. 1987)

0464.  U go sti ma / D. M. ; ilu str. Da ni ca Ru sjan // Ra dost. – 36, 9/10 (1987) str. 5

0465.  Че ка ње ; Ка ко ко / Д. М. // Ко ра ци. – 22, 7/8 (1987) стр. 397

0466.  Че стит ка за Но ву го ди ну / Д. М. // Ђур ђе вак. – 5, 43[44] (1987) стр. 23

1988.
0467.  Са бра не пе сме. Књ. 1, Пе сме ; Зе ле ни ви тез ; Го зба на ли ва ди ; Но ве пе сме / Д. М. – 

Бе о град : Но лит, 1988. (Љу бља на : Мла дин ска књи га). – 418 стр. ; 20 цм
Ју би  лар но из да ње ко јим Но лит обе ле жа ва се дам де сет го ди на књи жев ног ра да 
Де сан ке Мак си мо вић. – Ти раж 6.000.
Са др жај: ПЕ СМЕ – Мол бе мла до сти: Мол ба мла до сти; Пред о се ћа ње; Стреп ња; 
Че жња; Јед на смрт; Пи та ње; Де во јач ка мол ба; Страх; Јед но уве ре ње; По ра стан-
ку 1–5; Оздра вље ње – Шум ска зве зда: Шум ска зве зда; По ко ше на ли ва да; Зми ја; 
Лов; По здрав ре ци; Се о ски по ток; Обла ци; По ђи мо у шу  ме; Круг; Зе ле ни су-
мрак – Лир ске оазе: Лир ске оазе; Про лет ње пе сме 1–2; Ра до сти; Не мир; Су тон; 
Се ли це; У зим ски дан; Су  тра дан; Ни смо ми кри ви; Зве зда; У вла ку; Уте ха; На 
бу  ри; Се ћа ње; Па ук; У ко лу; Из не на ђе ње; Слут ња; По ноћ; Тај на; Над жи во том 
1–3; На ша тај на; Са мо ћа – На од мо ри шту: На од мо ри шту 1–10; Огле да ло 1–12 – 
Та ква сам ја: Мо ја пе сма; Лир ска про ти ву  реч ност; Ја и ја; Оправ да ње; На кра ју 
би ће опет јед но исте; Све јед но ми је; Вре ме; Од го вор; При ча о пе сни ку; Зла 
ноћ; Опо ме на; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕ НИ ВИ ТЕЗ: Зе ле ни ви тез; Про ле ће 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  мо ћа; 
У по љу; По то ци; Др во иза огра де; Змиј ске очи; Мрак; Пи сма из шу  ме 1–3; Два 
да на у шу  ми 1–2; Млеч ни пут; За бо рав; Пе сма го лу ба; Чу  вај те се; Де вој ко; Пре-
кор; Пе сма по сле не де ље; Је се ње ју  тро; По здрав не зна ној; Мо ли тва за љу бав; 
Две мо ли тве; Кле тва и мо ли тва 1–2; Ве чер њи сно ви 1–4; Је сен; Пе сма су жња; 
Ве чер њи при звук; Раз го вор; Бде ње; Бол; Љу бав – Мо ли тва Бо гу  ми  ло ва: Го сто-
љу бље; По сла ни ца; Ту га; За то че ње; Ли ти ја; Пе сма о жи во ту; Жи вот; Глас но ћи; 
Спо зна ње; Из ми ре ње; Бо гу  мил ска пе сма; Бо гу  ми  ло ва мо ли тва – У смрт од ра-
зли ци јех: По ми луј, Бо же; Све ћа; Про ле ће у гро бљу; Над пра хом; Утр ка; Опу сте-
ла ко шни ца; Обо ре но гне здо; У смрт мра ви; У смрт ро се; Над реч ним ко ри том; 
Уса мљен крст; По вра так; Мр тва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зе ју 1–2; Опу сте ли 
оклоп; Гр ли ца; По след ње ре чи. ГО ЗБА НА ЛИ ВА ДИ – 1: Го зба на ли ва ди; Ти хи 
умо бол  ник; Кроз исти про зор; Са мо ћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у тра ви 1–2; Ра-
ђа ње ме се ца; На вра ти ма шу  ме; Чу  вар шу  ме; Сун це; Обла ци; Је зе ро; Гор ски по-
ток; Бој обла ка; Сун чев за ла зак; Ср це шу ме; Чу до твор но др во; Сеп тем бар; Снег; 
Бе ла вр би ца; Смр зну  та пти ца; Га вра ни; Го лу бо ви; Сту ди ја за зим ски пеј заж; 
Сли ка – 2: Суд би на; Љу бав; Пра зник; Тај на; Ра ста нак; Сад; Од ме не до ње га мо же 
се са мо мо стом ду ге; Ни ко не зна да смо би ли исти по ток; Успо ме не; Сан; Че ка ње; 
Ко ли ко ли ца имаш ти?; За бо рав; Бе ли цвет; Ју  тро; Ти ши на; Бо ле сна де вој чи ца; 
На пу ште ни пут; Не бо; Вра та за па да; Мрак на про зо ру; Ожи љак; Охо лост; Ве чер-
ња мо ли тва; Знак кр ста; У сен ци не ба; Там ни чар; Смрт на бу ри. НО ВЕ ПЕ СМЕ – 
Се ћа ње на оца: Се ћа ње на оца; Час зе мљо пи са; Пи смо оцу; Мо ли тва оче вом ср цу – 
За ви чај: За ви чај но ве че; Бран ко ви на; Се ћа ње на за ви чај; Мо ји зе мља ци; Град; 
У кра ју мом; Брест се су ши; Гла со ви но ћи; Ве се ла је сен; Лет ња ноћ; Про сјак; Су-
мрак на ли ва ди; Под не у шу ми; Не бо у за ви ча ју – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; 
Слут ња; Ка ја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у па сти ре; Ве че; Мир но мо је ср це спа ва; 
Умор; По след њи час; Бог смр ти; Са вин мо но лог; Раз го вор мо на  хи ње с Бо гом; 
Глас мо на  хи ње; Бла жен ства – Из сло ве нач ке: Сре бр не пле са чи це; Вез; До ли на 
под ки шом; Ср ни на мо ли тва; Ћук; Са пут ни ца; Фан та стич но ве че; Олу  ја; Све то 
ју  тро; Оре ол – Пе сма: Пе сма; Зе мља где се ро дио онај што ме не љу би; Про ле ће 
гне здо гра ди; Про ле ће; По зна ни це; Мла дост је про шла; Ба че ни ка мен; Су тра дан; 
Ме лан хо ли ја; Ве ра; Ду ша; Ку ћа у зо ри; Не ја сна пе сма; Не спо кој ство; Бе гу ни ца; 
Уте ха; Пра зник; Ме се чи на; По диг нем очи; Пе сма у но ћи; Ста рост; На пу  ште на 
де вој ка; Ка сни мраз; Бог ми  ло ср ђа; Пе сни ко во ис ку ство; Уса мље ни ко ва пе сма.

0468.  Са бра не пе сме. Књ. 2, Пе сник и за ви чај ; Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић ; Отаџ би-
на у пр во мај ској по вор ци ; Отаџ би но, ту сам / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1988. (Љу-
бља на : Мла дин ска књи га). – 405 стр. ; 20 цм
Ју би  лар но из да ње ко јим Но лит обе ле жа ва се дам де сет го ди на књи жев ног ра да 
Де сан ке Мак си мо вић. – Ти раж 6.000.
Са др жај: ПЕ СНИК И ЗА  ВИ ЧАЈ – Пе сник и за ви чај: Пе сма кроз го ру; Пе сма 
крај из во ра; Љу бав на пе сма; Сва тов ска пе сма; На ше сна е сти ро ђен дан; Пр ви 
дан љу ба ви; Де вој ка се ра ду  је про ле ћу; Љу бав но пи смо; Ки ша; Че ка ње; Де вој ка 
за бра том; Бра то ва мо ли тва; Де вој ка слу  ти смрт; По след ња успа ван ка; Ства ри; 
Мла ди ће ва ту жба  ли ца; Син ги ду  нум; Еле ги ја; Се стри на ту жба  ли ца; Мај чи на 
ту жба  ли ца; Ре ли ги ја уцве ље них; Ва јар вас кр са ва мр тву де вој ку; Чо век; Не мир; 
Ка ја ње; Уми ра ње љу ба ви; Ис пу  ње ње; Уми ра ње ср ца; Се ћа ње; Не што слич но 
при чи; Људ ска ко ме ди ја; Пи смо; Зве зде; Град ски љу бав ни ци; Пи смо из роп ства; 
Же на; Ми ло шта; Два де сет хи ља да де во јач ких ру ку; Ду шу ми по кло ни; По след ње 
про ле ће; Пе сни ков бла го слов; Пе сник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; По е зи ја; Пе-
сни ци су гра ђа ни ма – Пут ник тре ће кла се: Пут ник тре ће кла се; Рад ник че зне за 
од мо ром у при ро ди; Си ро ма хов гроб; Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа ње у за тво ру; 
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Над све ском умр лог ђа ка; Бу ко ва шу ма; Де ца; Ма ла да ди ља; На пу ште на де вој ка; 
Пе сма о на пу  ште ном де те ту; Крај во де; Же ни ко ја се про да је; Осу ђе ни ков по-
след њи час; Са мо у би ца; По лу де ли во зар тен ка; Пут ник кроз Са  ха ру; Мо но лог 
раз о ча ра ног; У крч ми; Бран ко вач ко гро бље; Се ља ко ва смрт; Се ља ко ва здра ви-
ца; Воћ ња ци; Во лов ска ко ла; Се љак на тр гу; Се љан ки на ту жба  ли ца; Про вин ци-
јал  ци; Од го вор са вре ме ни ку – Пе сме о роп ству и сло бо ди: По ка ја ње; Осва ја чи; 
У роп ству; Гу бар; Бе се да ро ман ти ча ре ва; Ро ман ти чар ска успа ван ка; Сен по ги-
ну лог рат ни ка; Де вој ка за по ги ну лим мла ди ћем; Че жња у ту ђи ни; Алек си Ви-
ћен ти је ви ћу; За ви чај под ме се чи ном; Ноћ у за ви ча ју; Бад ња ци; Ме ше ње хле ба; 
Зи ма у за ви ча ју; Пе сма о по ро бље ном хле бу; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них 
ђа ка; Мај ке оп ту жу  ју; Мај ка ма; Ци ви  ли за ци ја; Гра ни ца; Жао ми је чо ве ка; По-
ру  ка осва ја чу; На да; Ме двед ник; Ве ру  јем; Бај ка о уста нич кој пу  шци; Кри  ла та 
зе мља; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ср би ја се бу ди; Уста ни ци; Ме ћа ва на бран ко вин-
ском ви су; Вој нич ко гро бље у Со лу ну; Бла га вест; Пр ви дан сло бо де; Па три от ски 
раз го вор са Ср би ма; Вер ност; Сан о до ма ћем ми ру; Удо ви ца; Об у до ве ла не ве-
ста; Де вој ке-вој ни ци; Ра ње на па стир ка; Пе сма о по ги ну лој де вој ци; Сум ња  ли-
ца ма; Ја гањ ци; Бу  га ри ма; Ру ским пе сни ки ња ма; Бал  ка нац; Осло бо ђе ње; Осло-
бо ђе ње Цве те Ан дрић; Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци; Отаџ би но, ту сам.

0469.  Са бра не пе сме. Књ. 3, Про ле ће у За гре бу ; Ми рис зе мље ; За ро бље ник сно ва ; Го-
во ри ти хо ; Тра жим по ми ло ва ње / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1988. (Љу бља на : Мла-
дин ска књи га). – 334 стр. ; 20 цм
Ју би  лар но из да ње ко јим Но лит обе ле жа ва се дам де сет го ди на књи жев ног ра да 
Де сан ке Мак си мо вић. – Ти раж 6.000.
Са др жај: ПРО ЛЕ ЋЕ У ЗА ГРЕ БУ (из Иза бра них пе са ма): Про ле ће у За гре бу; Бе о-
град ске ули це; Сеп тем бар ска пе сма; Час исто ри је; Ра ђа ње књи ге: Ја гањ ци. МИ-
РИС ЗЕ МЉЕ: Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це?; Про ле ће, а ја ве нем; 
Крај је ле ту; Се но; Је сен; Чим се срет не мо; Не бој се; По ноћ; Сун ча ње у бр ди ма; 
У про ле ће; Ви но про ле ћа; Ро ман са; Ро са; Ју  тар ње обла че ње пти ца; За  љу бље ни 
ку  кац; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Род на го ди на; На пла ни ни; Не бе са; Шу  ма у 
Изра е лу; На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; Исто то са мо ма  ло друк чи је; Пи та-
ли це; Де тињ ство; Пе сни ков кип у пар ку. ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА – Про чи та но 
са сли ков ни це у де тињ ству: Сли кар Лу  ка; Про рок Или ја; Кр сти тељ; Обо ре ни 
Бог; Из гна ње из ра ја; По сла ни ца Ко је вре јем апо сто ла Па вла; Ми ољ ски ва шар; 
Бал  кан ски ра то ви; Ве ру  јем – Ме се чи на успо ме на: Ју  тар ња пе сма; Сто па; Уцве-
та  ле ми сли; Бла го ве сти; Шта је те би, не бо; Пр ви снег; Лед тво је ср це на гло об у-
зи ма; Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; А и те бе то мо лим; На мор ској 
оба  ли; Ју  тро у Квар не ру; Тај на; Не са ни ца; Лик на про зо ру; Де ца – При ро да је 
да ва  ла зна ке да ће се пе сник ро ди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Не ми ран дан; Же га; Ок то-
бар; Зим ски ви  хор – За ро бље ник сно ва у Зе нич кој же ле за ри: Бај ка о ко ва чу; Ку-
мо ва сла ма у дим ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ска ме ње на шу ма; 
Зми ју љак; До го ди ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; По вра так; Пе снич ко 
ве че. ГО ВО РИ ТИ ХО – Сне го ви де тињ ства: Љу бав ни ци у пу  чи ни но ћи; Љу бав-
на пре пир ка; Ви о ли не Чај ков ског; Пра зно ју тро; Без успо ме на; Зри кав ци; Прет-
про лећ ни дан; Бу ђе ње про ле ћа; Пе ша ци; Ко ме да се ту жим; По те ра; Еспе ран-
то; Има мо па сош; Куд одем да одем; Ста ни це; Ка те дра  ла; Са мо онај ко је ду  го 
пло вио; Сне го ви де тињ ства; Бр да око Ава  ле; Април ска во жња кроз Вој во ди ну; 
Про ле ће на Ко сме ту; Су  тон на Ска дар ском је зе ру; Ср би ја у су  то ну. ТРА  ЖИМ 
ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ: Про глас; О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни-
ци; О од бе глу ро бу; О ме ро па  ху; О хи је рар хи ји; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу 
ку да вој ска про ђе; О вој ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо 
кад ги ну; За је рес; За по след ње да не; За смр то мр сце; За ва жне; За се дам глад них 
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го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној 
цр кви; О ол та ру; О цар ској ми ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка лу ђе ра; За не пе-
ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству 
ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те; За слу  гу Јер-
не ја; За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је 
Маг да ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; За бран ко вин ске се ља-
ке; За не рот ки ње; За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин-
ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; 
За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу гу; О ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та не; За 
Бо го ве; Иду цар ским дру мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; За оне 
ко ји цар ске дру мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну те; За љу де ко ји ја сно ви де; За 
ла жи из го во ре не из ми ло ср ђа; О на ла за чу; О Бож јем су ду; О пра шта њу. ПЕ СМЕ 
ВАН ЗБИР КИ: Пе сник и про ле ће; Три пе сме о ста ро сти; Ста ри сул тан; За пр ву 
же ну сул та но ву; Шта оста не од љу ба ви; Љу бав на ко зе ри ја; Са вре ме на по ро дич на 
дра ма; Мег дан; Бај ка о же ни ном ср цу; И по сле је све би  ло ла ко; Са  хра на; Све-
јед но је; Та о ци; За ба че ни нов чи ћи; На кна де; Гла сник; И што је нај го ре; Цр но 
мо ре; Са јам са мо ће; Ја пти це раз у  мем; Знам по мно го че му; Сан ја ну ар ске но ћи; 
Сли ка из пра де дов ске со бе; Не ко ко ће тек би ти ја; Не за пи са на; Час пре ме не; 
Там ни ви ла јет; Гра ча ни ца; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Пе сни ко во ви ђе ње.

0470.  Са бра не пе сме. Књ. 4, Не мам ви ше вре ме на ; Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка ; Пе-
сме из Нор ве шке ; Ни чи ја зе мља / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1988. (Љу бља на : Мла-
дин ска књи га). – 270 стр. ; 20 цм
Ју би  лар но из да ње ко јим Но лит обе ле жа ва се дам де сет го ди на књи жев ног ра да 
Де сан ке Мак си мо вић. – Ти раж 6.000.
Са др жај: НЕ МАМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА: Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; 
Пр во смо ду  го ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на 
про по вед; За бо ра вље ни лист Би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран-
ко ви ни; По во дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш 
би ти веч на; И на ста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; На сле ђе; По след ња мо ли-
тва; Мо ли тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су  тра дан; За у  век; Све је по ста ром; 
Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад одо смо; По ку  шај ху-
мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је из ве сно; Ти ши на 
спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; Још је дан дан до ву-
че ња; Фа во рит; Пу  то ва ње; Тај ни са ста нак; Зе мља је смо; Пре о ран гроб; Пти чи-
ја са  хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр ти; Уса  хле ре ке; Се ћа ње. ЛЕ ТО ПИС 
ПЕ РУ  НО ВИХ ПО ТО МА  КА: Бе ле шка; Пе рун; Пу сти ња ко во ви ђе ње; Глас о 
про ро чан ству; Ца рев стра жар; Ули зи це; Глас прет ков ца ру; Осва јач; Страх од 
бро ја; Вој ско во ђа; Жу  па но во при ви ђе ње; На су  ми це иду Ра ша ни; Ра ње ник у ту-
ђи ни; По кли са ри; Глас пре да ка; Сто го ди шња ци; У кра  ље вој зе мљи; Смрт вој-
ни ка; Ноћ; Вест о ра ту; Зво на у Ни ну; Ис по сни ко ва мо ли тва; Краљ уочи бо ја; 
Вој ска под зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Га та ра; Ву ко дла ци; Гро бље ста рих Бо-
го ва; Про сја ци; Хле ба ре во ви ђе ње; Слу  ша ју Бо го ви; Во лос; Мо ра на; Мо ра ни на 
успа ван ка; Жи ва; Про сјак на раз бо ји шту; Ра ста нак; По вра так; Бе ра чи ца би  ља; 
Пли ма; Осе ка; Од  лу  ке Све тог Си но да; По мет ња; Скит ни це; Је ре ти ци; Са вет 
је ре ти ка; Мах  ни ти; Не бе ски зна ци; Чу до у цр кви; Ве ли ки све ште ник; Глас пре-
да ка; Глас ту ђи на; Раш чи ње ни но ви опат; По пац; По сле ве ћа ња; По след ња слу-
жба сло вен ска; Тра ве; Сан о кру  ни; Ме се чи на. ПЕ СМЕ ИЗ НОР ВЕ ШКЕ: Здра-
ви ца Нор ве шкој; Hil sen til Nor ge; Бде ње; Бр да; Ма гла; Сун че ва са рад ни ца; Бу  ра 
код Нар ви ка; Пло ве ћи кон ти нент; Гри гов гроб; Ка те дра ла у Тронд  хај му; Др ве на 
цр ква; Са ве то ва ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу чи ни; Те рет те жи од чо ве ка; Смрт у ле ду; 
Огла ше ни, изи ђи те; И три ста је мно го; Кр ва ви крст; Сви ци све до ци; Не по зна ти; 
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три ста се дам де се та по ноћ; Кр сто ви; Сен ке; Срп ска ку ћа. НИ ЧИ ЈА ЗЕ МЉА: 
Ни чи ја зе мља; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Чо ве ков дом; Ме ђу пла не та ма; 
При ви ђе ње; До дир; Зми ја мла до же ња; Ви ђе ње; Цр на пе ви ца; Да ро ви; Са стан ци 
у сну; Са мо ћа; Два сна да вље ни ка; По сте пе но; Суд би на; Сан; Не мам про тив о-
тро ва; Мо ли тва за оклоп; По треб но ми је; Сун це ме са мо ни је из не ве ри  ло; Ми-
ољ ско ле то; Ра дост; Ми сао по нор ни ца; Не мам; Осу ђе на ми сао; Ноћ на ми сао; 
Ус кр сло се ћа ње; У не са ни ци; На пу сти те мо је ми сли; Ра ђа ње пе сме; Во де ни чар; 
Пе сник; Ис ку ство; За пис о до бру и о злу; За пис о ра то ви ма; За пис о ра то ви ма; 
За пис о же ђи за жи во том; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Упо зо ре ње; По-
след ње пу  то ва ње; По след њи да ни; Смрт га вра на; Ста ри про рок на гро бу; Сун-
ча ни ча сов ник; Људ ско ср це; За бо рав; Дон Ки  хот; Кад оду на ших мај ки мај ке; 
При зра ци; Гој ко ви ца; По то пље ни брод; Бо ја зан; И ов де; Мо ги ле вре ме на; Раз го-
вор у гра њу; Ре кви јем; Лир ски ро до слов; По сло ви су за вр ше ни.

0471.  Са бра не пе сме. Књ. 5, Сло во о љу ба ви ; Ме ђа ши се ћа ња / Д. М. – Бе о град : Но лит, 
1988. (Љу бља на : Мла дин ска књи га). – 295 стр. ; 20 цм
Ју би  лар но из да ње ко јим Но лит обе ле жа ва се дам де сет го ди на књи жев ног ра да 
Де сан ке Мак си мо вић. – Ти раж 6.000.
Са др жај: СЛО ВО О ЉУ  БА  ВИ – Об ма не: На мер ник; Тај на; Иза шти та по е зи је; 
Сло во о љу ба ви; Об ма не; Ста зе ни чу и за ти ру се; Фа та мор га на; Ха  лу  ци на ци ја 
слу  ха; Дру жи ћу се са сун цем; Вар љи ве све тло сти; На во ди; Ети ке та за ви но; Про-
лећ на вр то гла ви ца; Ју  тро по сле бде ња; Же га; Без од је ка; Кра  ље вић и про сјак; 
На јед ном сам про ле ћем опи је на; Про лећ ни сли ко ви; Пр ва по се та; Не тре ба се 
на да ти; Бо ја зан; Дан по се та; Не ма ни ког; Сно ви ђе ње; Ми рис ко при ва; Су  тво-
рац; Мој са бе сед ник је го во рио – Апо кри фи о не му  шти ма: Без гре шно за че ће; 
Ча ро ли ја; Жениk и не ве ста; Око за око; Ма слач ци; Про лећ на се та; Од већ бр зо; 
Ба кар на ру жа; Ко ре нак ра жи; Ди ви зма слу  ти смрт; Цр не су зе; Бу ђе ње тра ве; 
Зми ја у мо ру тра ве; Под зем ни ал  хе ми ча ри; Сре бр на гра на; Цвет но чу до; Спра-
то ви; Успа ван ка цве ћу; Бо ле сни ци; Пас за ви ја; Обе ше ни ин сек ти; Бо го мољ ке; 
Кук ци ле ши на ри; По том ци; Цвет ни ста рач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми ри си; Све 
је од ме не ве ће – Пе шча ни сат: Пе шча ни сат; Тре ба са хра ни ти; Тер мо ме тар кр ви; 
Уз па стир ску ва тру; На уч ни апо криф; Ве ру  јем у ато ме; Ле де но агре гат но ста ње; 
Ве ру  јем зе мљи на реч; Од исте тва ри; Над раз би је ном сак си јом; Хи рург; Ренд-
ген ски сни мак; Кли нич ка смрт; Про мр зла ли ва да; Кра дљив ци про ле ћа; Опро-
сти; За ви чај ни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Тр ка; До ви ђе ња; Све тло 
ру  хо; За сад; Ис ку ше ње; Ко пач бу на ра; Мо цар тов ре кви јем; Ка кве то има ве зе. 
МЕ ЂА  ШИ СЕ ЋА  ЊА – Бран ко вин ско ру  хо: Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном; 
Раз го вор са бран ко вин ским цве том; Бран ко вин ско ју  тро; Без и ме на се о ска ре-
ка; Вла сте лин ство; Кав га; Чур га; Чи ча Јан ко; Тре шње кра ди ца; Про сид ба мо је 
бу ду ће мај ке; Сли ка из пра де дов ске со бе; Бар ска пру  га; На шег оца мај ка; Бит ка 
у Ко ван  лу  ку; Де дов ски треб ник; Чи та о ни ца на та ва ну; По ноћ на мо ли тва; Про-
сја ци на сaјму; Га та ра; На род на кле тва – Пет пеј за жа: Шу  ма на же зи; За  ла зак 
сун ца за Ме двед ни ком; Усну ло је зе ро; Не по го да; Но вем бар ска слут ња – Ли ко-
ви: Ис по вест Ње го шу; По ру  ка; „Ћуд је жен ска сме шна ра бо та“; Ђу  ри на ку ћа у 
Ска дар ли ји; Ју тар ња по се та; Иси до ра у оре о лу иња; Иси до рин врт; Бор на Бра чу; 
„И цвр чи цвр чи цвр чак“; Бла го те би; „Још би нам мо гла де си ти се љу бав“; Ни ко ли 
Те сли; Фе сти вал у Стру ги – На Оди се је вој сте ни: Пи смо са Мље та; Мр тве ду ше; 
У ту ђи ни; Ре ка По то мак у Ва шинг то ну; Град ско гро бље у Ва шинг то ну; По ноћ-
ни То рон то; Не по знат го вор ник у Хајд пар ку; Је ре ван; Ара рат; У атом ској пе ћи-
ни; Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми; На Кав каз не тре ба у по да на ићи; Ка ме на би бли о-
те ка; Пе ћин ски сли кар; Др ве на цр ква; Гри гов гроб; Ко а  ла у ра чва ма др ве та; 
Тре шње не рот ки ње; На Оди се је вој сте ни; На по ме на; До да так.
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0472.  Са бра не пе сме. Књ. 6, Ре ка по моћ ни ца ; Ве тро ва успа ван ка ; Про лећ ни са ста-
нак ; Ро сна ру  ко вет ; Шум ска љу ља шка ; Чу до у по љу ; Сун че ви по да ни ци ; Пти-
це на че сми ; Злат ни леп тир ; Де те у тор би / Д. М. – Бе о град : Но лит, 1988. (Љу-
бља на : Мла дин ска књи га). – 506 стр. ; 20 цм
Ју би  лар но из да ње ко јим Но лит обе ле жа ва се дам де сет го ди на књи жев ног ра да 
Де сан ке Мак си мо вић. – Ти раж 6.000.
Са др жај: РЕ КА ПО МОЋ НИ ЦА: Ре ка; Де да че ка уну  че; По ди вља ла ре ка; Омла-
дин ци спа са ва ју де цу; Са ве то ва ње у шко ли; По шу  мља ва ње; Ре ка по моћ ни ца. 
ВЕ ТРО ВА УСПА ВАН КА – Ове пе сме ла ке чу ли смо од ба ке: Ко ло; Страх; Хва ли-
са ва пат ка; Уобра же ни ћу  ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко хра стић ра сте; Зеч је ухо; 
Облак; При пре ма за зи му; Шта ва тра пе ва; Бо ров ни це; Де вој чи ца и ја го де; Мо ра 
се је сти – Бим, бам, уда рам већ је дан, већ је дан: Ли вад ско звон це; Ко ки но обе-
ћа ње; Мра ви зи да ри; Во до но ша; Те лад и чо ба ни ца; Ку ци на ве че ра; Ју тар ња пе сма 
пче ла; Је се ња пче ли ња пе сма; Је сен у шу  ми – Ку  че ма че ја ре па че, миш де тлић 
вук пе тлић, га вран свра ка де да ба ка, де те ко ка зе чић во ка: Лут ке ра чу  на ју; Чу-
пав ко; Ја ре и ву ци; Хва ли са ви зе че ви; Ко ке и ме де; Раз го вор на па ши; Пре пе ли ца 
и па стир; Мол ба ма  лог жи ра; Ве тро ва успа ван ка; Ста ри на ри. ПРО ЛЕЋ НИ СА-
СТА  НАК – Де тињ ство: Обу ћар ска за дру  га; Ша ре на тор би ца; Скрет ни чар; Од 
ку ће до шко ле; Ба ка; Пу  шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мер ник; Ма ца и па ук; 
Час зе мљо пи са; Над књи гом бај ки; Че стит ка за Но ву го ди ну; Го вор учи те љи-
чин – Три по бра ти ма: Три по бра ти ма; Фе бру ар ски раз го во ри; Про лећ ни са ста-
нак; Гор ски по то ци; Пе сма зри ка ва ца; Иде је сен; Во жња. РО СНА РУ  КО ВЕТ: 
Ки ша на ли ва ди; Сте на под ма хо ви ном; Април ска пе сма; Раз го вор бре зе и ари ша. 
ШУМ СКА ЉУ ЉА  ШКА: Два се вер ца; Пр ви снег; Де цем бар ска при ча; Птич ја 
Но ва го ди на; Игран ка; Ку  пи не; Ма  ли ба ук; Успа ван ка за зе чи ћа; Пуж; Шум ска 
љу ља шка; Стри зи бу бе; Сун цо бра ни; Бум бар го то ван; Гра ђе ње гне зда; Стар ке 
ужар ке; У го сти ма; Ма  ли чу  вар; Ли ји на јел  ка; До зла бо га; Ко је ве ћи; У до њем 
дво ри шту; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; Кро јач; Књи ге раз би бри ге; Пра вед на 
ба ка; Ма ју шна ба ка; Сло жни дру го ви. ЧУ ДО У ПО ЉУ – Ко хо ће да до жи ви чу до: 
Чу до у по љу; Ко хо ће да до жи ви чу до; Про лећ но ју  тро; За што пла чу ку  ку  ре ци; 
Сне жне па  ху љи це; И др ве ће при ма пла ту; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мо-
шће нич кој дра ги; О Ко сма ју; Бе ла вра на; Ћу  рак по мо дар; Бли жи се, бли жи ле то; 
Ве ве ри це; Од  ла зи сун це; Ме се чи на; Пу то ва ње на сан ка ма; Ве че; Је сен – Слу шај-
те: Слу  шај те; Ка ме на пе ћи на; Су срет са ли си цом; Па у  ко во де ло; Ли ва да у пла-
ни ни; Вра на; Пуж на по слу; Пљу сак; Ку  па ње обла ка; Леп дан; Не по зна та пти ца; 
Пти це на че сми; Олу  ја у шу  ми; Про лећ ни ша то ри; У се лу мра ва; Миш па ту љак; 
Тр њи на под сне гом – Сеп тем бар ска пе сма: Ма ли вој ни ци; Бр бљи ви це; Сли ке из 
бу  ква ра; Де вој чи це; Ма че у џе пу; Про ниц  љи ве су ди је; Ђач ко ср це; Деч ја не де-
ља; По пац ве сел  ко; Мрак; Бо лест; Бли зан ци; Ро ђе ње де те та; Вест. СУН ЧЕ ВИ 
ПО ДА  НИ ЦИ – Ма ју у го сти ма: Чи сти ку  кац – Де те: По здрав ре ци; Из во ли те 
на из ло жбу де це сли ка ра; Ура нак – Сун че ви по да ни ци: Три стр шље на; Мр тва 
пти ца; Под не бом од жи це; Ко њи у руд ни ку; Др во се че у шу  ми; Љу  тић; Су  мрак 
на ли ва ди; Ве чер ња пе сма – Гат ка о шу  ми: Чу да у шу  ми; Шум ска са мо ћа; Глас 
се ки ре у шу  ми; Ра ђа ње пла ни на; Гор ски по ток; Из не на ђе ње; Ве тар рвач; Раз го-
вор са псом чу ва рем; Гат ка о шу ми; Уста ни ко во хо до ча шће – Бла га вест: У деч јој 
би бли о те ци; Ста сај бр же, де те. ПТИ ЦЕ НА ЧЕ СМИ: Ве се ли по врт њак; По вра-
так у за ви чај. ЗЛАТ НИ ЛЕП ТИР – Злат ни леп тир: Злат ни леп тир – Бу ба ма ра: 
Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Пр ви да ни у зе мљи сно ва; Бу ба ма ра; Бу ба ма рин 
по ла зак; У зве ри ња ку; Та тин су срет са ме се цом; Су срет та тин са сун цем; Ве тро-
ви; Та та спа са ва де цу од злих сно ва; Та та спа са ва де цу од бо ле сти; Ма ђи о ни ча ри; 
Та ти но бу ђе ње. ДЕ ТЕ У ТОР БИ: Де те у тор би; Ве ли ка уче ни ца; Не у стра шив; 
Страх; Чма ва ло; Жив ко ле њив ко; Ани но зна ње; Га та лин ка; Цр ве не бу бе; Бу бља 
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ауто стра да; Лут кин на ме штај; Бр шљан цир ку зан; Пе сма за Ду ша на; Жму ра; Ка ко 
се ка же; Ин тер вју с пра сци ма; Па ра да; Зи дао дим ку лу; Деч ји сан; Бе ле зи крај 
пу  та; Над ме та ње; Бо га то де тињ ство; Нео бич но шко ло ва ње; По диг ни на не бо 
очи; Мај; Са ма је у со би ба ка; Та ко је при ча ла мо ја ба ка; Бај ка о твр до гла вој зми ји; 
Ба ка ша  љив чи на; Не у стра ши ва ба ка; Не спо ра зум; Нај бо ља ма ма; Ма ма му пра-
шта; Раз ме шта ње ђа ка по клу  па ма; Ro bek Uge; Чи о де; За го нет на тор ба; Сви ци; 
Пе шак; Бе ле но ћи; По здрав из Нор ве шке; Пре ступ на го ди на; Тре ну так ћу та ња; 
Пе сма; За грм, дру же; Дру га из ло жба де це сли ка ра; Штам пар ске гре шке; Ве ли ки 
раз лог; По мо дар Ра да; По мо дар ка; Лек ци ја ши; Знал  ци је зи ка; Са вре ме на ба ка; 
Да ре жљи ви та та; Наш учи тељ пр вог раз ре да; Стра не ре чи; Над ме та ње пи ја ни-
ца; Пре део у кра су; Зи ма на Ша ри; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта де ца у 
све ту слу  ша ју; Се о ски би о скоп; Ба  лет у се о ском дво ри шту; Рат; Људ ско ср це; 
То ни је за пти це; Пи са  ле су но ви не; Но ви мост у Мој стра ни; Ђа ци до бро тво ри.

0473.  Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет  ко вић ; илу стра  ци  је Вла  ди слав Ла  лиц  ки. – 
[3. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1988. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки 
за вод). – 54 стр. : илу стр. у бо ји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле; 4)
Ти раж 20.000.
Са др жај: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; 
Три ја го де; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; 
Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу.

0474.  Зве зда на свет ко ви на / Д. М. ; [из бор, пред го вор и по го вор Сло бо дан Ж. Мар-
ковић]. – Ва  ље во : „Ми  лић Ра кић“, 1988. (Ва  ље во : „Ми  лић Ра кић“). – 256 стр. ; 
20 цм. – (Би бли о те ка „За ви чај ник“; књ. 4)
Ти раж 1.500. – Пе сник и по е зи ја, за ви чај и жи вот : стр. 7–30.
Са др жај: 1; ПЕ СМА СА  МА НИ ЧЕ: Пе сма; Ре чи; При ча о пе сни ку; Са пут ни-
ца; По е зи ја; Ра ђа ње пе сме; Пе сник; Пе сни ков ка би нет; Пе ћин ски сли кар; Про-
лећ ни сти  хо ви; Дру жи ћу се са сун цем; Бо ја зан; Из гу бље ни стих; Сан; Лир ска 
оаза; Пе сма у но ћи; Ис ку ство; Пе сни ко во ис ку ство; Не ја сна пе сма; Пе сма по-
сле не де ље; Пе снич ко ве че; Ни чи ја зе мља; Не мам ви ше вре ме на; Пе сни ков бла-
го слов; По вра так; Вре ме про шло; Про глас; По ру  ка; Вар љи ве све тло сти; Уцве-
та  ле ми сли; Ми сао по нор ни ца; Осу ђе на ми сао; Ноћ на ми сао; На пу сти те мо је 
ми сли; Од исте тва ри; Ко ме да се ту жим; Зри кав ци; Пе сни ко во ви ђе ње; Про рок 
Или ја; Кр сти тељ; Ок то бар; Пра зно ју  тро; Зим ски ви  хор; Не дељ на про по вед; 
Гој ко ви ца; Лир ски ро до слов; По сло ви су за вр ше ни; На Стра жи ло во идем; Ву ков 
утук; Ис по вест Ње го шу; Иси до рин врт; Бла го те би; Ти ну Ује ви ћу; Бо гу  мил ска 
пе сма; Иза шти та по е зи је. 2; ИС КУ ШЕ НИК У ОД СЈА ЈУ СУН ЦА И ХЛАД НО-
ЋИ СЕ НИ: Че жња; Слут ња; Стреп ња; Ра ђа ње љу ба ви; И на ста  ла је ти ши на; 
Мо ли тва за љу бав; Не са ни ца; Тај на; На кра ју би ће јед но исто; Не мир; Пот пу  но 
са ма; А ја се не усу дих; Ти ши на спа ва; Ру  ка; Бде ње; Сен ке; До дир; Да ро ви; Са-
стан ци у сну; Са мо ћа; Суд би на; Сан; Ра дост; За бо рав; Бо ја зан; Чо век; Ба че ни 
ка мен; Се ћа ње; Же на; Је сен; По ноћ; Сто па; А и те бе то мо лим; Без успо ме на; 
Прет про лећ ни дан; Ста ни це; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш би ти 
веч на; Ни је ви ше ва ше; Тај ни са ста нак; Лав на са мр ти; Зве зда на свет ко ви на; 
Ву  ко дла ци; На сле ђе; Мо ли тва пред сан; По сле ве ћа ња; Жеђ; Огла ше ни, изи ђи-
те; Зми ја мла до же ња; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Упо зо ре ње; При зра ци; 
И ов де; Мо ги ле вре ме на; Пр ва по се та; Не тре ба се на да ти; Ма слач ци; Про лећ на 
се та; Пас за ви ја; Над раз би је ном сак си јом; Сун це и смрт; Тре шње не рот ки ње; 
Па у ци; Шум ски храм. 3; ИЗ ЗА ВИ ЧА ЈА НЕ ОД ЛА ЗИ!: Ге о граф ски за пис; Раз го-
вор са за ви чај ним ка ме ном; Пе сник и за ви чај; Бран ко ви на; Мо ји зе мља ци; Бран-
ко вин ско ју  тро; Зво на; Ћук; Бран ко вин ски цвет ни врт; Бу ђе ње про ле ћа; Про-
ле ће; Раз го вор с бран ко вин ским цве том; За ви чај под ме се чи ном; Ме се чи на у 
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Бран ко ви ни; Ноћ у за ви ча ју; Гла со ви но ћи; Зи ма у за ви ча ју; Ме двед ник; Бр да; 
За  ла зак сун ца за Ме двед ни ком; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Ју  тар ње обла че ње 
пти ца; Сун ча ње у бр ди ма; За  љу бље ни ку  кац; Се но; Зми ја; Ја гањ ци; Гром; Крај 
је ле ту; Род на го ди на; Ми ољ ско ле то; Ми ољ ски ва шар; Го сто љу бље; У крч ми; 
Бад ња ци; Пе ша ци; Умор; Пут ник тре ће кла се; Не бе са; Во де ни чар; Ми  хољ ско 
ле то; Че жња у ту ђи ни; Оде ли ше ку ће; Се ља ко ва смрт; Га та ра; За пис о ра то ви-
ма; Ме ћа ва на бран ко вин ском ви су; Бал  кан ски ра то ви; Алек си Ви ћен ти је ви ћу; 
У роп ству; Кр ва ва бај ка; Мај ка ма; Жао ми је чо ве ка; Ср би ја је ве ли ка тај на; Па-
три от ски раз го вор са Ср би ма; Час исто ри је; Ср би ја у су то ну; Гра ча ни ца; Са вре-
ме ник пра де до ва; Бран ко вач ко гро бље; Си ро ма  хов гроб; Пре о ран гроб; Уса  хле 
ре ке; Кад оду на ших мај ки мај ке; Се ћа ње на за ви чај; Раз го вор у гра њу; Зми ју-
љак; Сли ка из пра де дов ске со бе; Де дов ски треб ник; За бо ра вље ни лист Би бли је; 
Пут ник; По вра так; Се ћа ња; Пе сни ко ви за ви ча ји.

0475.  Иза бра не пје сме / Д. М., Гри гор Ви тез, Ду шан Ђу ри шић ; [приредио Ву ка ле Ђер-
ковић]. – Ти то град : Ре пу блич ки за вод за уна пре ђи ва ње вас пи та ња и обра зо ва-
ња, 1988. (Ти то град : По бје да). – 96 стр. ; 20 цм. – (До ма ћа лек ти ра за 3. раз ред 
основ не шко ле / Ре пу блич ки за вод за уна пре ђи ва ње вас пи та ња и обра зо ва ња, 
Ти то град)
Ти раж 6.000.

0476.  Кр ва ва бај ка : пе сме о Кра гу  је вач ком ок то бру / Д. М. ... [и др.]; [уредник Ми  лу-
тин Милутиновић]. – Кра гу  је вац : Спо мен-парк Кра гу  је вач ки ок то бар, 1988. 
(Кра  ље во : Сло во). – 31 стр. ; 17 цм
Ти раж 20.000.

0477.  Ли вад ско звон це : иза бра не пе сме / Д. М. ; из бор и по го вор Алек сан дар Ри сто-
вић ; ди дак тич ко-ме то дич ки текст Оли ве ра Ба ко че вић ; илу стра ци је Алек сан дар 
Хецл. – [3. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1988. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра-
фич ки за вод). – 115 стр. : илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 3. раз ред основ не шко ле / 
Но лит; 1)
Ти раж 15.000. – Раз го вор о пе сма ма : стр. 104–107. – По го вор : стр. 108–110. – 
Реч ник ма ње по зна тих ре чи : стр. 111–113.
Са др жај: Де тлић; Ка ко хра стић ра сте; Жи ве играч ке; Над ме та ње; Ли вад ско 
звон це; Во до но ша; За што пла чу ку  ку  ре ци; Ве тро ва успа ван ка; Хва  ли са ви зе че-
ви; Ку  па ње обла ка; Час зе мљо пи са; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бај-
ки; Ве чер ња пе сма; Сне жне па  ху љи це; Пу  то ва ње на сан ка ма; Деч ји сан; Во жња; 
Ки ша на ли ва ди; Та ко је при ча ла мо ја ба ка; У го сти ма; Ба ка ша љив чи на; Пљу сак; 
Шта де ца у све ту слу  ша ју; Ко хо ће да до жи ви чу до; Слу  шај те; Сло жни дру  го ви; 
Гат ка о шу  ми; Гра ђе ње гне зда; Чма ва  ло; Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; 
Ка ко се ка же; Април ска пе сма; Па у  ко во де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на ме штај; 
Гор ски по ток; И др ве ће при ма пла ту; Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Су срет та-
тин са сун цем; Мрак; Су срет са ли си цом; Нај бо ља ма ма; Бр бљи ви це; За го нет на 
тор ба; Не по зна та пти ца; По вра так у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.

0478.  Пам ти ћу све / Д. М.. – Бе о град : Но лит, 1988. (Бе о град : БИГЗ). – 106 стр. ; 20 цм
Са др жај: СУ  МОР НА ВЕ ШТИ НА: Шта ли те спре чи; Ко га ли то че кам; Не ка 
оста не мут но; Шта че каш; Дај не ки знак; Ти  хи ме пра те зву  ци; На јул ској же зи; 
Об ред на игра; Игра ве тром; Сла вуј ме се чар; Гре шни ан ђео; Пра у зрок; На го ве-
штај; Су  мор на ве шти на; Пу  те ви; Ћу  та ње се чу ло; Без са го вор ни ка; Жељ на сам 
раз го во ра; Ме ђу  град ски те ле фон ски раз го вор. ЧЕ ЛИК БО ЛА: Ве чер ња ту  га; 
Кад скло пим очи; Пам тим; Бо ле сник; Пам ти ћу све; Бол; У вру ћи ци; Очај ник; 
Не ка пад не снег; Не чу ди се; Спа вај те слат ко; Зло. ВО ДЕ И ЛИ ВА ДЕ: Мо рам у 
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онај крај; У за ви ча ју; Исто се то до га ђа и у ме ни; Људ ско на си  ље; Та јан стве ни 
са пут ник; Пред ве чер је; Ви  хор ту ђи нац; Сли кар лу  та  ли ца; Зми ја зе мља ки ња; 
Бе ло у  шка; Мраз; Пор трет пла нин ке; Зим ска по док ни ца; Сне жна ви зи ја; Ста-
рин ска ве че ра. НА ДАХ НУ ЋЕ: Над  хну ће; Про лећ ни сли ко ви; Ра ђа ње пе сме; 
Пе сни ко во пи смо у му зе ју; Вол  шеб ник ре чи; За нос пе сни ком; Слут ња смр ти; 
Бран ку Ћо пи ћу; На ста вак раз го во ра; Ро је ње; Здра ви ца мла дим пе сни ци ма; Го-
вор ник; Отво ре на књи га; Се ћа ње на Иси до ру; Пре ка сно; Раз го вор ра до зна  ла-
ца са пе сни ком. ПРА  ШУ МЕ: Пра шу  ме; Сам; Бе жи мо; Ако се вра ти; Про ви ри 
чо век из шпи  ље; Де сет бож јих за по ве сти; Ма  ла је гра ни ца; Све ће би ти пу  хор; 
Уз бу ђу  је ме; Че ка ћу; Не ће ме би ти; По лет у ви си не; И га вран ре че.

0479.  Пе сме о пти ца ма / Д. М. ; [цртежи и ви ње те Гор да на Јеросимић]. – Бе о град : Срп-
 ска књи жев на за дру  га, 1988. (Бе о град : Кул ту  ра). – 108 стр. : илу стр. ; 24 цм. – 
(Књи га за де цу и од ра сле; 20)
Ти раж 3.000. – Стр. 99–106 : Кри  ла ти деч ји при ја те љи / Сло бо дан Ра ки тић.

0480.  По е зи ја / Д. М. ; из бор и пред го вор Сло бо дан Миц ко вић. – Ско пје : Ма ке дон ска 
књи га, 1988. (Ско пје : „Го це Дел чев“). – 240 стр. ; 20 цм
Са др жај: ЗЕ ЛЕ НИ ВИ ТЕЗ: Про лећ на пе сма; Стреп ња; Слут ње; Се ли це; Опо ме-
на; Зе ле ни ви тез; Лик на про зо ру; Про ле ће, а ја ве нем; До дир; Ста рин ска де во-
јач ка пе сма; Пе сник; ГО ВО РИ ТИ ХО: Вра та за па да; Бај ка; Ни ко не зна; Ожи-
љак; Го во ри ти  хо; Пут ник; МЕ ШЕ ЊЕ ХЛЕ БА: Ме ше ње хле ба; За пис о же ђи; За 
жи во том; Дон Ки хот; Гој ко ви ца; Се ља ко ва смрт; Бал ка нац; Пут ник тре ће кла се; 
Људ ско ср це.

0481.  Pr sten na mor skom dnu : baj ke / D. M. ; pri re di la An đel ka Mar tić ; [i lu stri ra la Ja sen-
ka Leontić]. – Za greb : Škol ska knji ga, 1988. (Ča ko vec : Zrin ski). – 111 str. : ilu str. ; 
24 cm. – (Do bra knji ga. Lek ti ra za tre ći raz red osnov ne ško le)
Ti raž 10.000. – Str. 5–6 : Baj ke su naj ljep še pri ja te lji ce dje tinj stva / An đel ka Mar tić. – 
Str. 109 : O knji žev ni ci / An đel ka Mar tić.
Са др жај: Ako jе vеrovati mo joj ba ki; Baj ka o la bu du; Pri ča o rеci; Pa tu ljak Ku ku ru zo-
vić; Svеt pod jеzеrom; Baj ka o iz vo ru; Pa tulj ko va taj na; Prstеn na mor skom dnu; Baj ka 
o di vljoj kru šci; Vеtar da di lja; Uklеta pti ca; Nеobični svi rač; Ra to bor ni car; Baj ka o 
kratkovеčnoj; Ka ko jе na sta la baj ka ko ju imatе u ovoj knji zi; Omla di ni is pod tri da na 
zabranjеno; Ra čun dži ja; Pobеđеni vеtar uho da; Pop ci hlеbari; Svadbеni da ro vi; Du gin 
most; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino stra šno otkrićе; Gla sni kov po la zak; 
Gla sni kov susrеt sa Vodеnim Cvеtom; Svad ba; Zi ma na vi ru Vodеnog Cvеta.

0482.  Тра жим по ми  ло ва ње : лир ске ди ску си је с Ду  ша но вим за ко ни ком / Д. М. – Гор-
њи Ми  ла но вац : Деч је но ви не ; При шти на : Је дин ство, 1988. (Кра гу  је вац : „Ни-
ко ла Ни ко лић“). – 84 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка „Ми на“)

0483.  Бе о град ске ули це ; Пе сма Бе о гра ду / Д. М. // Бе о гра де, мој бе ли ла бу де : по е зи ја 
о Бе о гра ду од 1433 до 1986. / при ре дио Ми ло рад Ра дов Бле чић. – Бе о град : Но ва 
књи га, 1988. – стр. 104–106

0484.  [Из бор про зе и по е зи је Де сан ке Максимовић] // Дај ми сун це ру  ку : злат на чи-
тан ка де тињ ства / [прир.] На да Вељ ко вић. – Бе о град : Но ва про све та, 1988. – 
стр. 173–175
Са др жај: Бај ка о ла бу ду; Пре пе ли ца и па стир; У сну де ца ра сту; Ве тро ва успа-
ван ка; Ра дуј се, ра дуј се, де те.

0485.  Ma če u dže pu / D. M. // Mi še vi i mač ke na gla vač ke / iz bor Ra de Obre no vić. – No vi 
Sad : Zma je ve deč je igre, 1988. – str. 5
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0486.  Moj kom ši ja Bran ko / D. M. // Bran ko Ćo pić / Vo ja Mar ja no vić. – Be o grad : Struč na 
knji ga, 1988. – str. 77–78
Pri log : pe sma Bran ku Ćo pi ću.

0487.  На ста вак раз го во ра / Д. М. // Ра до ван Зо го вић пје сник и чо век : Збор ник ра до-
ва ; књ. 3. – Ти то град : ЦА  НУ, 1988. – стр. 9–10

0488.  Pod hlad nim ne bom / Je le na Stan ko vić Ga vri lo vić. – Be o grad : Za jed ni ca knji žev nih 
klu bo va Sr bi je, 1988. (Le sko vac : Na pre dak). – 109 str. ; 21 cm
Str. 6–12 : Oprav da nje čo ve ko vog mo ral nog in te gri te ta / D. M.

0489.  Април ска утак  ми ца / Д. М. // На пред. – 3, 4 (29. 4. 1988) стр. 1

0490.  Ве ру  јем (фак си мил ауто гра фа) ; Не мам ви ше вре ме на / Д. М. // Стру  га. – 8–9 
(1988) стр. 6

0491.  Гра ча ни ца ; За су жње по ми  ло ва не ; О по ре клу / Д. М. // Бје ло пољ ске но ви не. – 
01. 9. 1988. – стр. 6

0492.  Do bro do šli ca Ma ri ji Ser ge jev noj Pe tro vih / D. M. // Sa vre me nik. – 34, knj. 8, 12 
(1988) str. 490–491

0493.  Drev ne re či / D. M. // Pro svjet ni list. – 756 (27. 4. 1988) str. 14

0494.  Жељ на сам раз го во ра / Д. М. // Стре мље ња. – Год 23, бр. 1 (1988) стр. 3–5
Са др жај: На дах  ну ће; Не дај се Та ра; Ма  ла је гра ни ца; Жељ на сам раз го во ра; 
Пла ме ња ча.

0495.  Жељ на сам раз го во ра / Д. М. // Је дин ство. – 28–30. 11. 1988. – стр. 5

0496.  За на ив не ; Се ли це ; За Ма ри је Маг да  ле не ; За ва жне ; За оне ко ји се спо ти чу 
пре ко пра га ; Из во ли те на из ло жбу ; Је дан де да ; Пе та ма ма ; Дру  га ба ка ; Тре ћа 
ма ма / Д. М. // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 20–12, 24–25

0497.  Знам по мно го че му / Д. М. // Днев ник. – 1. 5. 1988. – стр. 20

0498.  [Из бор пе са ма Д. М.] // Ве нац. – 5/6 (5. 6. 1988) стр. 2, 7–80
Са др жај: При ча о пе сни ку; Знам по мно го че му (фак си мил); Мол ба мла до сти; 
Пред о се ћа ње; Че жња; Пи та ње; Јед на смрт; Час пре ме не (фак си мил); Страх; 
Јед но уве ре ње; Де во јач ка мол ба; По ра стан ку; Не бо у за ви ча ју; Свод не бе ски 
је хла дан; Гла со ви но ћи; Ве се ла је сен; Су  мрак на ли ва ди; Пе сни ко ви за ви ча ји; 
Ме се чи на у Бран ко ви ни; Опо ру  ка; Си  ла зи те по ла ко; Оздра вље ње; Очев од  ла-
зак (се ћа ње на де тињ ство); Стра ни це жи во та (се ћа ње); Се ћа ње на оца; Час зе-
мљо пи са; Ра до сти; Не мир; Опо ме на; Су  тон; Се ли це; Су  тра дан; Ни смо ми 
кри ви; Стреп ња; Ча со пис Ми сао и Д. М. (се ћа ње); Љу бав; Сре ћа; Од  ла зак; Про-
лет ње пе сме; Та ква сам ја; Ме ђу пла не та ма (фак си мил); За ви чај но ве че; Бран-
ко ви на; Се ћа ње на за ви чај; Мо ји зе мља ци; Лет ња ноћ; Про сјак; Под не у шу  ми; 
Град; У кра ју мом; Брест се су  ши; Чо век; Не мир; Не дељ на про по вед; За бо ра-
вље ни лист Би бли је; Не што слич но при чи; Зве зде; Пи смо из роп ства; Град ски 
љу бав ни ци; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ср би ја се бу ди; Пе сма о по ро бље ном хле бу; 
Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на; По след ња мо ли тва; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре-
ља них ђа ка; Мај ке оп ту жу  ју; Мај ка ма; Ци ви ли за ци ја; Жао ми је чо ве ка; По ру ка 
осва ја чу; Гра ни ца; На да; Ме двед ник; Ср би ја се бу ди; Кри  ла та зе мља; Ве ру  јем; 
Уста ни ци; Бај ка о уста нич кој пу  шци; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ви но из до мо ви не; 
По ку  шај ху  мо ра; Снег на гро бу; Сад је из ве сно; Ти ши на спа ва; Све је по ста-
ром; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; За у  век; Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; 
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Ис пу  ње ње; Уми ра ње ср ца; Ка ја ње; Уми ра ње љу ба ви; Се ћа ње; Пи смо; Људ ска 
ко ме ди ја; Же на; На сле ђе; И на ста  ла је ти ши на; Пот пу  но са ма; Ру  ка; Мо ли тва 
пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су  тра дан; Зе мља је смо; По ру  ка; Тај ни са ста нак; 
Се ћа ње; Хит на по се та; Уса  хле ру  ке; У зим ски дан; Сло во о љу ба ви; Бо ја зан; 
По во дањ; Иза шти та по е зи је; Ми рис ко при ва; Су  тво рац; Не ма ни ког; Сно ви-
ђе ње; Пе сник; Људ ско ср це; По след ње пу  то ва ње; Упо зо ре ње; По след њи да ни; 
Ис ку ство; За пис о до бру и о злу; За пис о ра то ви ма; За пис о же ђи за жи во том; 
Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Мој свет; А сад одо смо; Дан по се та; Не тре ба 
се на да ти; Не мам ви ше вре ме на; Мој са бе сед ник је го во рио; Вре ме про шло; 
Пр во смо ду  го ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; За  мља је смо (фак си  мил); 
Без гре шно за че ће; Ча ро ли ја; Око за око; Цр не су зе; Бу ђе ње тра ве; Цвет но чу-
до; Успа ван ка цве ћу; Про лећ на се та; Од  већ бр зо; Же ник и не ве ста; Ве ру  јем 
(фак си мил); Ис по вест Ње го шу; Још би нам мо гла де си ти се љу бав; По сло ви су 
за вр ше ни (фак си мил); Чу до у по љу; Ко хо ће да до жи ви чу до; Про лећ но ју  тро; 
За што пла чу ку  ку  ре ци; Сне жне па  ху љи це; И др ве ће при ма пла ту; Смрт ли шћа; 
Цвет ни збор; Бе ла вра на; Ћу  рак по мо дар; Сан у Мо шће нич кој Дра ги; О Ко-
сма ју; Бли  жи се, бли  жи ле то; Ве ве ри це; Ве че; Од  ла зи сун це; Ме се чи на; Пу  то-
ва ње на сан ка ма; Је сен; ВЕН ЧЕ ВА ШКОЛ СКА ЛЕК ТИ РА: Мол ба мла до сти; 
На ше сна е сти ро ђен дан; Пр ви дан љу ба ви; Не бо у за ви ча ју; Го во ри ти  хо; При-
ча о пе сни ку; Опо ме на; За  љу бље ност; Ве че; Мо ји зе мља ци; Пи смо; Про ле ће, а 
ја ве нем; Ве ру  јем; Пут ник тре ће кла се; Жао ми је чо ве ка; Спо мен на уста нак; 
Кр ва ва бај ка; Бај ка о уста нич кој пу  шци; Отаџ би но, ту сам; За пе сни ки њу, зе мљу 
ста рин ску(фак си мил).

0499.  Ki ša ; Pi sma iz do mo vi ne ; Dva sna da vlje ni ka ; Po slo vi su za vr še ni ; Ču do u cr kvi ; 
Pe snik i za vi čaj / D. M. // Od jek. – 41, 18 (1988) str. 5

0500.  Lju di, po taj ni pe sni ci / D. M. // Dnev nik. – 46, 15020 (31. 8. 1988)
Skra će na ver zi ja be se de po vo dom do de lji va nja Zlat nog ven ca Stru ških ve če ri po e zi je 
u Ohri du.

0501.  Ма  ли вој ни ци / Д. М. // По ли ти ка. – 85, (22. 12. 1988) „По ли ти ка за де цу“, год. 59, 
бр. 2336

0502.  На  дам се и ве ру  јем : го вор о Ко со ву / Д. М. // НИН. – 39, 1942 (20. 3. 1988) 
стр. 32–33

0503.  Пам ти ћу све ; На јул ској же зи ; Сла вуј ме се чар ; На дах  ну ће ; Про лећ ни сли ко-
ви / Д. М. // Књи жев на реч. – 17, 317 (10. 3. 1988) стр. 1

0504.  Пе сма / Д. М. // Бра зде. – 27, 45 (1988) стр. 1

0505.  По е зи ја је див но чу до : Бе се да, Све та Со фи ја, Охрид, 28. ав густ / Д. М. // НИН. – 
39, 1966. (4. 9. 1988) стр. 30–31
Бе се да је про чи та на по во дом до би ја ња Злат ног Вен ца Стру  шких ве че ри по е зи је 
у Охри ду.

0506.  По лет у ви си не ; Пу  те ви / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 40, 749/750 (1. 3. 1988)

0507.  Pro let nje pe sme / D. M. // JAT. – 20, 495 (11. 4. 1988) str. 7

0508.  По ру  ка пле ти  ља ма у Си ро гој ну / Д. М. // По ли ти ка. – 31, бр. 18 (14. 5. 1988) 
Кул тур ни до да так

0509.  Pra šu me ; De set bo ži jih za po ve sti ; Sam / D. M. // Sa vre me nik. – 34, Knj. 7, 3/4 
(1988) str. 162–165
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0510.  Пр вак / Д. М. // По ли ти ка. – 85, 26907 (1. 9. 1988) стр. 19

0511.  При зна ње / Д. М. // По ли ти ка. – 85, 26727 (3. 3. 1988) стр. 19

0512.  Sve je od me ne ve će ; Tra žim po mi lo va nje / D. M. // Front. – 44, 48 (25. 11. 1988) str. 28

0513.  Su mor na ve šti na / D. M. // Vje snik. – 48, 14544 (12. 3. 1988) „Pa no ra ma su bo tom“ 
(do da tak), str. 11

0514.  U go sti ma ; Znal ci je zi ka ; Ju tar nja pe sma pče la ; De voj či ca i ja go de / D. M. // Oslo-
bo đe nje za dje cu. – Sa ra je vo, 01. 6. 1988. – str. 4

0515.  Школ ски од мор : [прича у стиху] / Д. М. ; илу стр. М. Па вло вић // Ђур ђе вак. – 5, 
50 (1988) стр. 12–13

0516.  Школ ски од мор / Д. М. // По ли ти ка. – 85, 26769 (14. 4. 1988) стр. 19

0517.  Шта ли те спре чи / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 40, 755 (1. 6. 1988)

1988–1989.
0518.  Фан та стич но ве че ; Раз ру  ше на цр ква ; Гла со ви но ћи ; Пе сник [из бор пе са ма из 

збир ке Ми  хољ ско лето] / Д. М. // До га ђа ји (Лу  ча ни). – (1988–1989) стр. 13–14

1989.
0519.  Бај ка о Крат ко веч ној / Д. М. – Но ви Сад : Зма је ве де чи је игре : Ра до сно де тињ-

ство, 1989. (Но ви Сад : Про све та). – 87 стр. : илу стр. ; 23 цм. – (Би бли о те ка Змај; 3)
Ти раж 1.000. – Стр. 81–85 : Ова ко је по че ло / Љу би ца Ве се ли но вић, Ми ро сла ва 
Ка сто ри. – Ре ги стар.
Са др жај: Ка ко је на ста  ла бај ка у овој књи зи; Пи шче ва мо ли тва на За рав ни; 
Омла ди ни ис под три да на за бра ње но; Ра чун џи ја; По бе ђе ни ве тар ухо да; Поп ци 
хле ба ри; Свад бе ни да ро ви; Ду  гин мост; Крат ко веч ни но шко ло ва ње; Крат ко-
веч ни но стра шно от кри ће; Гла сни ков по ла зак; Гла сни ков су срет са Во де ним 
Цве том; Свад ба; Зи ма на Ви ру Во де ног Цве та.

0520.  Baj ka o la bu du : [i zbor] / D. M. ; [i lu stra ci je Zla ta Bilić]. – [1. izd.]. – Sa ra je vo : Knji-
žev na za jed ni ca Dru ga ri, 1989. (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). – 88 str. : ilu str. ; 20 cm. – 
(Bi bli o te ka Pla men. ko lo 1; knj. 9)
Ti raž 5.000.

0521.  Зи дао дим ку лу / Д. М. ; из бор Ми лен ко Ра до вић. – Ва  ље во : Ми лић Ра кић, 1989. 
(Ва  ље во : Ми  лић Ра кић). – 120 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка Иза бра но 
де тињ ство; књ. 6)
Ти раж 1.000. – Уз овај из бор / Ми  лен ко Ра до вић : стр. 111–117.

0522.  Iz bor iz po e zi je i pro ze za dje cu / D. M. ; [pri re dio Ve li mir Mi lo še vić ; pred go vor Ve li-
mir Milošević]. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1989. – 107 str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Mla di da ni. 
Lek ti ra)
Str. 5–7 : Vr to vi sno va – vr to vi po e zi je / Ve li mir Mi lo še vić. – Raz go vor o de lu : str. 105–
106. – Bi lje ška o pi scu / V. [Ve li mir] M. [Milošević] : str. 107.
Са др жај: BU ĐE NJE PRO LE ĆA: Dеčjе pеsmе; Knjigе razbibrigе; Šarеna tor bi ca; 
Buđеnjе prolеća; Ma li ja ha či; U go sti ma; Ju tar nja pеsma pčеla; Šum ska lju lja ška; Li vad-
sko zvoncе; Bli ži sе, bli ži lеto; Ki ša na li va di; Namеrnik; Vo žnja; Bеla vra na; Žmu ra; 
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Jarе i vu ci; Hva li sa vi zеčеvi; Jеsеn; Ko jе vеći; Lim i Drim; Snеžni go lu bo vi; Pti či ja 
no va go di na; Skrеtničar; Dеtinjstvo; Nad knji gom baj ki. BAJ KA O LA BU DU: Vеtar 
da di lja; Ora šči ći-pal či ći; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Mеdvеdova žеnidba; Ma can-bra can; 
Pri ča o rеci; Baj ka o la bu du; Kći vi li nog ko nji ca; Tri pa tulj ka; Lеpo jе bi ti dеtе.

0523.  Kra gu je vac / tekst D. M. ; li kov na ob ra da Bo silj ka Ki će vac. – Sa ra je vo : Knji žev na za-
jed ni ca Dru ga ri, 1989. – [24] str. : ilu str. ; 26 cm. – (Bi bli o te ka Pla men; ko lo 2, knj. 1. 
Sli kov ni ce o NOB)

0524.  Кра гу  је вац / текст Д. М. ; ли ков на об ра да Бо сиљ ка Ки ће вац. – Са ра је во : Књи-
жев на за јед ни ца Дру га ри, 1989. – [24] стр. : илу стр. ; 26 цм. – (Би бли о те ка Пла-
мен; ко ло 2, књ. 1. Сли ков ни це о НОБ)

0525.  Пе сме / Д. М. ; иза бра  ла Д. М. ; при ре дио за штам пу Сло бо дан Ра ки тић. – 5. до-
пу  ње но изд. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 1989. (Бе о град : Кул ту  ра). – 
628 стр. ; 18 цм. – (Ма  ла би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру  ге)
Ти раж 3.000. – По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Сло бо дан Ра ки тић : стр. 7–67. – 
Бе ле шка о пи сцу у овом из да њу / С. [Слободан] Ра ки тић : стр. 615–620.
Са др жај: ПРО ЛЕЋ НА ПЕ СМА. Из збир ки Пе сме и Зе ле ни ви тез (1919–1930): 
Про лећ на пе сма; На бу  ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око ме не про ле ће); По ноћ 
(И од јед ном чуд но се не што до го ди  ло); Се ли це; Са мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно 
да срет нем ко га год); Оздра вље ње; По ко ше на ли ва да; Зми ја; Се о ски по ток; Обла-
ци; По ђи мо у шу  ме; Па ук; Тај на; Пред о се ћа ње; Не мир; Су  тон; У зим ски дан; 
Опо ме на; Суд ба; Пре кор; Зе ле ни ви тез; Сре ћа; Мол ба мла до сти; Гр ли ца; Мрак; 
У смрт ро се; Опу сте ли оклоп; У му зе ју; Уса мље ни крст; По вра так; Опу сте ла ко-
шни ца; Го сто љу бље; Бо гу  мил ска пе сма; МО ЈИ ЗЕ МЉА  ЦИ. Из збир ки Но ве 
пе сме и Пе сник и за ви чај (1930–1946): Мо ји зе мља ци; Се ља ко ва смрт; Пут ник 
тре ће кла се; Гла со ви но ћи; Ћук; Сре бр не пле са чи це; Про ле ће гне здо гра ди; 
Уте ха (Ако ни смо за јед но по април ској га зи  ли тра ви; Уми ра ње љу ба ви; Пи смо; 
Не ја сна пе сма; Ду  ша; Се ћа ње на оца; Ства ри; Не мир; Оти ћи ћу у па сти ре; Са-
вин мо но лог; Ср би ја у су то ну; Уста ни ци (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва ље ву); Ве ру-
јем (Мо ја зе мља про па сти не ће); Ср би ја се бу ди; Ср би ја је ве ли ка тај на; Кр ва ва 
бај ка; Мај чи на ту жба  ли ца; Мај ка ма; Ме ше ње хле ба; Че жња у ту ђи ни; Жао ми је 
чо ве ка. МИ РИС ЗЕ МЉЕ. Из збир ке Ми рис зе мље (1946–1956): Де тињ ство; 
Сне го ви де тињ ства; На пла ни ни; На Стра жи  ло во идем; Ју  тар ње обла че ње пти-
ца; Сун ча ње у бр ди ма; Род на го ди на; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Су  тон на Ска-
дар ском је зе ру; Не бе са; Пи та  ли це; Ву  ков утук; Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни-
те, пти це; Про ле ће, а ја ве нем. ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА. Из збир ки За ро бље ник 
сно ва и Го во ри ти  хо (1956–1964): Ве ру  јем (Ве ру  јем у про ле ће љу ба ви и ње го ве 
бу  ји це); Сли кар Лу  ка; Обо ре ни бог; Бал  кан ски ра то ви; Сто па; Ра ђа ње љу ба ви; 
Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; Лик на про зо ру; Ви о ли не Чај ков ско га; 
Лед тво је ср це на гло об у зи ма; На мор ској оба  ли; Тај на (Као да сам не где у пра-
шу ми); Бај ка о ко ва чу; Сви ле не бу бе; Ку мо ва Сла ма у дим ња ку; Же ле зно сун це; 
Го вор же ле за; Па као; Ко ме да се ту жим; Пе ша ци; Има мо па сош; Ку да одем да 
одем; А и те бе то мо лим; Не бој се; И то ме пла ши. ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ. 
Из збир ке Тра жим по ми  ло ва ње (1963–1964): Про глас; За се бра; За сврг ну  те; За 
зе мљу ку да вој ска про ђе; За вој нич ка гро бља; За по след ње да не; За ва жне; За се-
дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; О хи је-
рар хи ји; За жир; За ка  лу ђе ра; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За 
па ству ср ца; За је рес; За су жње по ми  ло ва не; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је 
Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу 
ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за вид-
ни ке; За пе сме; За пе пе љу гу; За зве ри окле ве та не; За оне ко ји цар ске дру мо ве ору; 
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За вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из 
ми  ло ср ђа; О пра шта њу; ПЕ СМЕ ОБ ЈА  ВЉЕ НЕ ВАН ЗБИР КИ (1965–1975): За-
ба че ни нов чи ћи; Сан ја ну ар ских но ћи; Знам по мно го че му; Час пре ме не; Не за-
пи са на; Не ко ко ће тек би ти ја; Гла сник; И што је нај го ре; Цр но мо ре; Ра ђа ње 
сун ца у Га гри; Там ни ви  ла јет; Гра ча ни ца; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Пе-
сни ко во ви ђе ње. НЕ МАМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА. Из збир ке Не мам ви ше вре ме на 
(1969–1973): Не мам ви ше вре ме на; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Опо ру  ка; Пе сни-
ко ви за ви ча ји; Ру ка; Пот пу но са ма; Обе ћа ла си да ћеш би ти веч на; Пр ва ноћ жа-
ло сти; Зе мља је сувг де иста; Све је по ста ром; А сад одо смо; Снег на гро бу; Сад 
је из ве сно; Фа во рит; Пу то ва ње; Тај ни са ста нак; Хит на по се та; Зе мља је смо 1–11; 
Пре о ран гроб; Птич ја са  хра на; Ли си чи на смрт. ЛЕ ТО ПИС ПЕ РУ  НО ВИХ ПО-
ТО МА  КА. Из збир ке Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка (1969–1975): Пе рун; Глас о 
про ро чан ству; Ца рев стра жар; Глас прет ков ца ру; На су  ми це иду Ра ша ни; Ноћ; 
Зво на у Ни ну; Вој ска под зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Про сја ци; Хле ба ре во 
ви ђе ње; Во лос; Мо ра на; Мо ра ни на успа ван ка; По мет ња; Је ре ти ци; Раш чи ње ни 
но ви опат; Са вет је ре ти ка; Чу до у цр кви; По след ња слу жба сло вен ска. МЕ ЂА-
ШИ СЕ ЋА  ЊА. Из збир ки Пе сме из Нор ве шке (1976) и Ме ђа ши се ћа ња (1983): 
Здра ви ца Нор ве шкој; Бр да; Бу  ра код Нар ви ка; Гри гов гроб; Ка те дра  ла у Тронд-
хај му; Др ве на цр ква; Смрт у ле ду; Срп ска ку ћа; Раз го вор са за ви чај ним ка ме-
ном; Раз го вор са бран ко вин ским цве том; Бран ко вин ско ју  тро; Кав га; Чур га; 
Тре шње кра ди ца; Про сид ба мо је бу ду ће мај ке; Ју  тар ња по се та; Иси до рин врт; 
Пи смо са Мље та; Не по знат го вор ник у Хајд-пар ку; Ара рат; Ка ме на би бли о те ка; 
Пе ћин ски сли кар; На Оди се је вој сте ни. НИ ЧИ ЈА ЗЕ МЉА. Из збир ки Ни чи ја 
зе мља (1979) и Сло во о љу ба ви (1983): Ни чи ја зе мља; Чар дак ни на не бу ни на зе-
мљи; Чо ве ков дом; До дир; Зми ја мла до же ња; Да ро ви; Са мо ћа; По сте пе но; Не-
мам про тив о тро ва; Ми ољ ско ле то; У не са ни ци; Во де ни чар; Ис ку ство; За пис о 
ра то ви ма; Упо зо ре ње; По след њи да ни; Смрт га вра на; Ста ри про рок на гро бу; 
Кад оду на ших мај ки мај ке; При зра ци; Гој ко ви ца; И ов де; Раз го вор у гра њу; По-
сло ви су за вр ше ни; Сло во о љу ба ви; Об ма не; Ха  лу  ци на ци ја слу  ха; Же га; Без од-
је ка; Бо ја зан; Сно ви ђе ње; Су  тво рац; Зми ја у мо ру тра ве; Пас за ви ја; Обе ше ни 
ин сек ти; Кук ци ле ши на ри; Све је од ме не ве ће; Пе шча ни сат; На уч ни апо криф; 
Ренд ген ски сни мак; Кли нич ка смрт; Ис ку  ше ње; Ка кве то има ве зе. МИ ХОЉ-
СКО ЛЕ ТО. Из збир ки Ми  хољ ско ле то (1987) и Са јам ре чи (1987): Бран ко вин-
ски цвет ни врт; Ге о граф ски за пис; Бо го ја вље ње; По све та; Пе ру  нов дво рац; Во-
лос; За бо рав; Се о ско гро бље; Шум ски храм; Ис точ њак; Па у  ци; Смрт у шу  ми; 
Са вре ме ник пра де до ва; Раз ру  ше на цр ква; Мр тва при ро да (кре да); Сам сам цит; 
Не по но вљив сан; Пе сник; Чо ве ко ли ка биљ ка; Бит ка не ба и ка ме на; Ти ну Ује ви-
ћу; По тај ни пе сник; За  љу бље ни враг; Во ле ла се два ве тра; Се о ски по штар; Ре-
шет ка у бол  нич кој со би; Ноћ у бол  ни ци; Ми  ло срд на се стра; По зи вар; Ми  хољ-
ско ле то. ПАМ ТИ ЋУ СВЕ. Из збир ке Пам ти ћу све (1988): Об ред на игра; Сла вуј 
ме се чар; Пу  те ви; Ћу  та ње се чу ло; Без са го вор ни ка; Ве чер ња ту  га; Пам тим; Бо-
ле сник; Пам ти ћу све; У вру ћи ци; Спа вај те слат ко; Зло; Исто се то до га ђа и у 
ме ни; Та јан стве ни са пут ник; Ви  хор ту ђи нац; Сли кар лу  та  ли ца; Зми ја зе мља ки-
ња; Сне жна ви зи ја; На дах  ну ће; Ра ђа ње пе сме; Здра ви ца мла дим пе сни ци ма; 
Го вор ник; Се ћа ње на Иси до ру; Бе жи мо; Ако се вра ти; Про ви ри чо век из шпи  ље; 
Де сет бож јих за по ве сти; Све ће би ти пу  хор; Не ће ме би ти; По лет у ви си не.

0526.  Po e zi ja i pro za za dje cu : (iz bor) / D. M. ; [i zbor, pred go vor, me to dič ki tekst i bi lje ška 
o pi scu Zo ri ca Tur ja ča nin ; ilu stra ci je Ne dim Arifović]. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle-
ša“, 1989. (Mo star : „Ra de Bi tan ga“). – 112 str. : ilu str. ; 24 cm. – (La sta vi ca. Lek ti ra)
Ti raž 8.000. – Str. 5–6 : Ra duj se, ra duj de te / Zo ri ca Tur ja ča nin. – Str. 103–107 : 
Raz go vor o dje lu / Zo ri ca Tur ja ča nin. – Str. 109–110 : Bi lje ška o pi scu / Z.[Zo ri ca] 
T.[Turjačanin]. – Reč nik ma nje po zna tih re či i iz ra za uz tekst.
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Са др жај: Ra duj sе, ra duj sе, dеtе; Nad knji gom baj ki. U SVE TU SVA KOG TRE NUT-
KA LE PO TA NE KA SE RO DI: Ču do u šu mi; Vo žnja; U go sti ma; Šum ska sa mo ća; 
Vеtrova uspa van ka; Građеnjе gnеzda; Li vad sko zvoncе; LJu tić; Kupinе; Dva pi ta nja; 
Starkе užarkе; Pеčurkе; Bli ži sе, bli ži lеto; Vеčеrnja pеsma; Lеtnja noć; Igran ka; 
Pеsma zri ka va ca; Pa u ko va lju lja ška; Mra vi zi da ri; Sta ri na ri; Namеrnik; Krticе; Zеčjе 
uho; Hva li sa vi zеčеvi; Jarе i vu ci; Ko jе vеći; Idе jеsеn; Mraz; Snеžnе pahuljicе; Srеbrnе 
plеsačicе; Čas zеmljopisa; Dеčjе pеsmе; Dеtinjstvo. U SVE TU SVAT KOG TRE-
NUT KA ISTI NA SE PO NE KA TRA ŽI: Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Baj ka o di vljoj kru šci; 
Mrak u ško li; Ma li lo pov u ško li; Ukradеni ko lač; Ru ži ca nеćе dar; Na ta va nu.

0527.  Pr sten na mor skom dnu : baj ke : lek ti ra za tre ći re zred osnov ne ško le / D. M. ; pri re-
di la An đel ka Mar tić ; [i lu stri ra la Ja sen ka Leontić]. – Za greb : Škol ska knji ga, 1989. – 
111 str. : ilu str. ; 24 cm. – (Do bra knji ga. Lek ti ra za tre ći raz red osnov ne ško le)
Str. 109 : O knji žev ni ci / An đel ka Mar tić.
Са др жај: Ako jе vеrovati mo joj ba ki; Baj ka o la bu du; Pri ča o rеci; Pa tu ljak Ku ku ru-
zo vić; Svеt pod jеzеrom; Baj ka o iz vo ru; Pa tulj ko va taj na; Prstеn na mor skom dnu; 
Baj ka o di vljoj kru šci; Vеtar da di lja; Uklеta pti ca; Nеobični svi rač; Ra to bor ni car; Baj ka 
o kratkovеčnoj; Ka ko jе na sta la baj ka ko ju imatе u ovoj knji zi; Omla di ni is pod tri da na 
zabranjеno; Ra čun dži ja; Pobеđеni vеtar uho da; Pop ci hlеbari; Svadbеni da ro vi; Du gin 
most; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino stra šno otkrićе; Gla sni kov po la zak; 
Gla sni kov susrеt sa Vodеnim Cvеtom; Svad ba; Zi ma na vi ru Vodеnog Cvеta.

0528.  Са Де сан ком Мак си мо вић / Д. М. ; при ре дио Љу би сав Ан дрић. – Но ви Сад : Ма-
ти ца срп ска, 1989. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 276 стр, [12] стр. та бли: илу стр. ; 20 цм. – 
(Би бли о те ка До ку  мент)
Ти раж 3.000. – Хро но ло шка би бли о гра фи ја раз го во ра, ин тер вјуа, ре пор та жа, 
из ја ва и од го во ра Де сан ке Мак си мо вић (1937–1987).
Са др жај: У вр ту де тињ ства; Отац; У за ви ча ју; Тај на отаџ би не; Пр ве пе сме; Лек ти-
ре; Пред раз ре дом; Пи са ти за де цу; У зе мљи се ља ка; Му дрост љу ба ви; По ре кло 
пе сме; По е ти ка пе сме; На сло ви; Из пе сме у пе сму; С чи та о ци ма; Пу  то ва ти; Са-
вре ме ни ци; У свом вре ме ну; Моћ ре чи; Ли це суд би не; Пи та  ли це.

0529.  Гра ча ни ца / Д. М. // Те ме љи : Но ва срп ска по е зи ја о Ко со ву / из бор Па вле Зо-
рић. – Бе о град : СКЗ, 1989. – стр. 19

0530.  Гра ча ни це [оригинални на зив – Грачаница] / Д. М. // Стра шни суд / при ре дио 
Рат ко По по вић. – При шти на : Је дин ство ; Бе о град : Про све та, 1989. – стр. 31

0531.  Kr va va baj ka ; Za ze mlju ku da voj ska pro đe ; Lju bav no pi smo / D. M. // Ze mlja ti svet 
kri je / pri re dio Ne boj ša De be lja ko vić. – Kri žev ci ; Kar lo vac : Knji žev na re vi ja „Kal-
nik s Ti tom u na ma“, 1989. – str. 8–10 ; 49

0532.  Ме ше ње хле ба / Д. М. // Со и хлеб Је фи ми јин : пе сме о хле бу / [приредио] Ра-
ди во је Ми кић. – Ша бац : Књи жа ра Ње гош ; Пе ћин ци : Ку ла „Ви ђе ни ја“, 1989. – 
стр. 11

0533.  Де сан ка Мак си мо вић [О Ву  ку Караџићу] // Вук да нас : све до че ња / [приредио] 
Ми  лош Јев тић. – Ва  ље во : „Ми  лић Ра кић“, 1989. – стр. 162–165
Са др жај: Пи та  ли це, Ву  ков утук.

0534.  Voć nja ci ; Mi ris ko pri va ; Ko re nak ra ži ; Za vi čaj ni hrast / D. M. // An to lo gi ja ju go slo-
ven skog pe sni štva o bilj ka ma / pri re dio Mi lo rad R. Ble čić. – Be o grad : Knji žev na za-
jed ni ca „Zve zda ra“, 1989. – str. 68–71

0535.  De san ki no pi smo : ulom ci // Vje snik. – 24. 4. 1989
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0536.  Деч ји раз го во ри / Д. М. // По ли ти ка за де цу. – 60, 2347 (9. 2. 1989) стр. 1

0537.  Деч ји раз го во ри / Д. М. // По ли ти ка. – 86, 27091 (9. 3. 1989) стр. 21

0538.  Деч ји цр теж / Д. М. // Ђур ђе вак. – 6, 58 (1989) стр. 6

0539.  За окле ве та не зве ри ; За је ре ти ке / Д. М. // Бра ни че во. – 36, 3 (1989) стр. 15–16

0540.  За се бра / Д. М. // Про свјет ни лист. – 701 (1. 3. 1989) стр. 15

0541.  За тра вље но гро бље / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 42, 779/780 (1. 7. 1989)

0542.  Ја ви те и кад се ра дост де си / Д. М. // По бје да. – 45, 8581 (19. 10. 1989)

0543.  Ме сец у го ди ни ; Млеч ња че ; Жу  ква / Д. М. // Па ун. – 2, 5/6 (1989) стр. 4

0544.  Mi sli u sli ka ma De san ke Mak si mo vić : Ha i ku / D. M. // Ne delj ni glas. – 14. i 15. 10. 
1989. – str. 14
Са др жај: Auto gram, is pri ka; Talеnat; Mla da lač ki imidž; No va knji ga bićе po ja pan-
skom; Sta rin ska žеlja; Jеsеnji mеmеnto; Ha; No vi na ru; Lеpota – idеntitеt; Ro ma no-
pi scu; Iz knjigе uti sa ka; Do viđеnja, u Bеogradu.

0545.  На ста вак раз го во ра / Д. М. // По бје да. – 45, 8292 (7. 1. 1989) стр. 10

0546.  Ни ко ли Те сли / Д. М. // [Брошура ко ја је из да та у спо мен на бо ра вак Ни ко ле 
Те сле у Бе о гра ду 2. ју  на 1892]. – Бе о град, ју  на 1989. – стр. 4

0547.  Озон за ви ча ја / Д. М. // Књи жев ност. – 44, Књ. 88, 3 (март 1989) стр. 286–289

0548.  Пред ру дар ским ок ном / Д. М. // Књи жев на реч. – 18, 345 (10. 6. 1989) стр. 12

0549.  Се о ско гро бље / Д. М. // Ле то пис Ма ти  це срп ске. – 165, Књ. 443, 5 (1989) 
стр. 693–697

0550.  Спо мен на уста нак / Д. М. // По ли 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 по ми  ло ва ње / Д. М. // Из ве штај Ва  љев ске гим на зи је (Ва  ље во) . – 120, 

(1989/1990) стр. 3

1990.
0553.  Пе сме ; Зе ле ни ви тез ; Го зба на ли ва ди ; Но ве пе сме / Д. М. – [6. изд.]. – Бе о град : 

Но лит, 1990. (Бе о град : Вој на штам па ри ја). – 418 стр. ; 20 цм. – (Са бра не пе сме / 
Де сан ка Мак си мо вић; књ. 1)
Ти раж 6.000.
Са др жај: ПЕ СМЕ – Мол бе мла до сти: Мол ба мла до сти; Пред о се ћа ње; Стреп-
ња; Че жња; Јед на смрт; Пи та ње; Де во јач ка мол ба; Страх; Јед но уве ре ње; По ра-
стан ку 1–5; Оздра вље ње – Шум ска зве зда: Шум ска зве зда; По ко ше на ли ва да; 
Зми ја; Лов; По здрав ре ци; Се о ски по ток; Обла ци; По ђи мо у шу  ме; Круг; Зе ле-
ни су  мрак – Лир ске оазе: Лир ске оазе; Про лет ње пе сме 1–2; Ра до сти; Не мир; 
Су тон; Се ли це; У зим ски дан; Су тра дан; Ни смо ми кри ви; Зве зда; У вла ку; Уте ха; 
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На бу  ри; Се ћа ње; Па ук; У ко лу; Из не на ђе ње; Слут ња; По ноћ; Тај на; Над жи во-
том 1–3; На  ша тај на; Са  мо ћа – На од  мо ри  шту: На од  мо ри  шту 1–10; Огле да-
ло 1–12 – Та ква сам ја: Мо ја пе сма; Лир ска про ти ву  реч ност; Ја и ја; Оправ да ње; 
На кра ју би ће опет јед но исте; Све јед но ми је; Вре ме; Од го вор; При ча о пе сни-
ку; Зла ноћ; Опо ме на; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕ НИ ВИ ТЕЗ: Зе ле ни ви тез; Про ле ће је 
опет; Ре чи; Сум ња; Суд ба; На ста вак; Због ме не; Љу бав; Сре ћа; Од  ла зак; Са-
мо ћа; У по љу; По то ци; Др во иза огра де; Змиј ске очи; Мрак; Пи сма из шу  ме 1–3; 
Два да на у шу  ми 1–2; Млеч ни пут; За бо рав; Пе сма го лу ба; Чу  вај те се; Де вој ко; 
Пре кор; Пе сма по сле не де ље; Је се ње ју  тро; По здрав не зна ној; Мо ли тва за љу-
бав; Две мо ли тве; Кле тва и мо ли тва 1–2; Ве чер њи сно ви 1–4; Је сен; Пе сма су-
жња; Ве чер њи при звук; Раз го вор; Бде ње; Бол; Љу бав – Мо ли тва Бо гу  ми  ло ва: 
Го сто љу бље; По сла ни ца; Ту  га; За то че ње; Ли ти ја; Пе сма о жи во ту; Жи вот; Глас 
но ћи; Спо зна ње; Из ми ре ње; Бо гу  мил ска пе сма; Бо гу  ми  ло ва мо ли тва – У смрт 
од ра зли ци јех: По ми  луј, Бо же; Све ћа; Про ле ће у гро бљу; Над пра  хом; Утр ка; 
Опу сте ла ко шни ца; Обо ре но гне здо; У смрт мра ви; У смрт ро се; Над реч ним 
ко ри том; Уса мљен крст; По вра так; Мр тва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зе ју 1–2; 
Опу сте ли оклоп; Гр ли ца; По след  ње ре чи. ГО ЗБА НА ЛИ ВА  ДИ – 1: Го зба на 
ли ва ди; Ти  хи умо бол  ник; Кроз исти про зор; Са мо ћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у 
тра ви 1–2; Ра ђа ње ме се ца; На вра ти ма шу  ме; Чу  вар шу  ме; Сун це; Обла ци; Је зе-
ро; Гор ски по ток; Бој обла ка; Сун чев за  ла зак; Ср це шу  ме; Чу до твор но др во; 
Сеп тем бар; Снег; Бе ла вр би ца; Смр зну  та пти ца; Га вра ни; Го лу бо ви; Сту ди ја за 
зим ски пеј заж; Сли ка – 2: Суд би на; Љу бав; Пра зник; Тај на; Ра ста нак; Сад; Од 
ме не до ње га мо же се са мо мо стом ду  ге; Ни ко не зна да смо би  ли исти по ток; 
Успо ме не; Сан; Че ка ње; Ко ли ко ли ца имаш ти?; За бо рав; Бе ли цвет; Ју  тро; Ти-
ши на; Бо ле сна де вој чи ца; На пу  ште ни пут; Не бо; Вра та за па да; Мрак на про зо-
ру; Ожи  љак; Охо лост; Ве чер ња мо ли тва; Знак кр ста; У сен ци не ба; Там ни чар; 
Смрт на бу  ри. НО ВЕ ПЕ СМЕ – Се ћа ње на оца: Се ћа ње на оца; Час зе мљо пи са; 
Пи смо оцу; Мо ли тва оче вом ср цу – За ви чај: За ви чај но ве че; Бран ко ви на; Се ћа-
ње на за ви чај; Мо ји зе мља ци; Град; У кра ју мом; Брест се су  ши; Гла со ви но ћи; 
Ве се ла је сен; Лет ња ноћ; Про сјак; Су  мрак на ли ва ди; Под не у шу  ми; Не бо у за-
ви ча ју – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ња; Ка ја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у па-
сти ре; Ве че; Мир но мо је ср це спа ва; Умор; По след њи час; Бог смр ти; Са вин мо-
но лог; Раз го вор мо на хи ње с Бо гом; Глас мо на хи ње; Бла жен ства – Из сло ве нач ке: 
Сре бр не пле са чи це; Вез; До ли на под ки шом; Ср ни на мо ли тва; Ћук; Са пут ни ца; 
Фан та стич но ве че; Олу  ја; Све то ју  тро; Оре ол – Пе сма: Пе сма; Зе мља где се ро-
дио онај што ме не љу би; Про ле ће гне здо гра ди; Про ле ће; По зна ни це; Мла дост 
је про шла; Ба че ни ка мен; Су  тра дан; Ме лан  хо ли ја; Ве ра; Ду  ша; Ку ћа у зо ри; Не-
ја сна пе сма; Не спо кој ство; Бе гу  ни ца; Уте ха; Пра зник; Ме се чи на; По диг нем 
очи; Пе сма у но ћи; Ста рост; На пу  ште на де вој ка; Ка сни мраз; Бог ми  ло ср ђа; 
Пе сни ко во ис ку ство; Уса мље ни ко ва пе сма.

0554.  Пе сник и за ви чај ; Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић ; Отаџ би на у пр во мај ској по вор-
ци ; Отаџ би но, ту сам / Д. М. – [6. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1990. (Бе о град : Вој на 
штам па ри ја). – 405 стр. ; 20 цм. – (Са бра не пе сме / Де сан ка Мак си мо вић; књ. 2)
Ти раж 6.000.
Са др жај: ПЕ СНИК И ЗА  ВИ ЧАЈ – Пе сник и за ви чај: Пе сма кроз го ру; Пе сма 
крај из во ра; Љу бав на пе сма; Сва тов ска пе сма; На ше сна е сти ро ђен дан; Пр ви дан 
љу ба ви; Де вој ка се ра ду  је про ле ћу; Љу бав но пи смо; Ки ша; Че ка ње; Де вој ка за 
бра том; Бра то ва мо ли тва; Де вој ка слу  ти смрт; По след ња успа ван ка; Ства ри; 
Мла ди ће ва ту жба  ли ца; Син ги ду  нум; Еле ги ја; Се стри на ту жба  ли ца; Мај чи на 
ту жба  ли ца; Ре ли ги ја уцве ље них; Ва јар вас кр са ва мр тву де вој ку; Чо век; Не мир; 
Ка ја ње; Уми ра ње љу ба ви; Ис пу  ње ње; Уми ра ње ср ца; Се ћа ње; Не што слич но 
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при чи; Људ ска ко ме ди ја; Пи смо; Зве зде; Град ски љу бав ни ци; Пи смо из роп ства; 
Же на; Ми  ло шта; Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку; Ду  шу ми по кло ни; По след-
ње про ле ће; Пе сни ков бла го слов; Пе сник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; По е зи ја; 
Пе сни ци су гра ђа ни ма – Пут ник тре ће кла се: Пут ник тре ће кла се; Рад ник че зне 
за од мо ром у при ро ди; Си ро ма  хов гроб; Не ко се се ћа де тињ ства; Се ћа ње у за-
тво ру; Над све ском умр лог ђа ка; Бу  ко ва шу  ма; Де ца; Ма  ла да ди  ља; На пу  ште на 
де вој ка; Пе сма о на пу ште ном де те ту; Крај во де; Же ни ко ја се про да је; Осу ђе ни-
ков по след њи час; Са мо у би ца; По лу де ли во зар тен ка; Пут ник кроз Са  ха ру; Мо-
но лог раз о ча ра ног; У крч ми; Бран ко вач ко гро бље; Се ља ко ва смрт; Се ља ко ва 
здра ви ца; Воћ ња ци; Во лов ска ко ла; Се љак на тр гу; Се љан ки на ту жба ли ца; Про-
вин ци јал  ци; Од  го вор са вре ме ни ку – Пе сме о роп ству и сло бо ди: По ка ја ње; 
Осва ја чи; У роп ству; Гу бар; Бе се да ро ман ти ча ре ва; Ро ман ти чар ска успа ван ка; 
Сен по ги ну лог рат ни ка; Де вој ка за по ги ну лим мла ди ћем; Че жња у ту ђи ни; Алек-
си Ви ћен ти је ви ћу; За ви чај под ме се чи ном; Ноћ у за ви ча ју; Бад ња ци; Ме ше ње 
хле ба; Зи ма у за ви ча ју; Пе сма о по ро бље ном хле бу; Кр ва ва бај ка; На гро бу стре-
ља них ђа ка; Мај ке оп ту жу ју; Мај ка ма; Ци ви ли за ци ја; Гра ни ца; Жао ми је чо ве ка; 
По ру  ка осва ја чу; На да; Ме двед ник; Ве ру  јем; Бај ка о уста нич кој пу  шци; Кри  ла-
та зе мља; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ср би ја се бу ди; Уста ни ци; Ме ћа ва на бран ко-
вин ском ви су; Вој нич ко гро бље у Со лу  ну; Бла га вест; Пр ви дан сло бо де; Па три-
от ски раз го вор са Ср би ма; Вер ност; Сан о до ма ћем ми ру; Удо ви ца; Об у до ве ла 
не ве ста; Де вој ке-вој ни ци; Ра ње на па стир ка; Пе сма о по ги ну лој де вој ци; Сум-
ња  ли ца ма; Ја гањ ци; Бу  га ри ма; Ру ским пе сни ки ња ма; Бал  ка нац; Осло бо ђе ње; 
Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић; Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци; Отаџ би но, ту сам.

0555.  Про ле ће у За гре бу ; Ми рис зе мље ; За ро бље ник сно ва ; Го во ри ти хо ; Тра жим по-
ми ло ва ње / Д. М. – [6. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1990. (Бе о град : Вој на штам па ри-
ја). – 331 стр. ; 20 цм. – (Са бра не пе сме / Де сан ка Мак си мо вић; књ. 3)
Ти раж 6.000.
Са др жај: ПРО ЛЕ ЋЕ У ЗА  ГРЕ БУ (из Иза бра них пе са  ма): Про ле ће у За гре бу; 
Бе о град ске ули це; Сеп тем бар ска пе сма; Час исто ри је; Ра ђа ње књи ге: Ја гањ ци. 
МИ РИС ЗЕ МЉЕ: Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це?; Про ле ће, а ја ве-
нем; Крај је ле ту; Се но; Је сен; Чим се срет не мо; Не бој се; По ноћ; Сун ча ње у 
бр ди ма; У про ле ће; Ви но про ле ћа; Ро ман са; Ро са; Ју  тар ње обла че ње пти ца; За-
љу бље ни ку  кац; Ме се чи на над воћ ња ци ма; Род на го ди на; На пла ни ни; Не бе са; 
Шу ма у Изра е лу; На Стра жи ло во идем; Ву ков утук; Исто то са мо ма ло друк чи је; 
Пи та  ли це; Де тињ ство; Пе сни ков кип у пар ку. ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА – Про-
чи та но са сли ков ни це у де тињ ству: Сли кар Лу  ка; Про рок Или ја; Кр сти тељ; 
Обо ре ни Бог; Из гна ње из ра ја; По сла ни ца Ко је вре јем апо сто ла Па вла; Ми ољ-
ски ва шар; Бал  кан ски ра то ви; Ве ру  јем – Ме се чи на успо ме на: Ју  тар ња пе сма; 
Сто па; Уцве та ле ми сли; Бла го ве сти; Шта је те би, не бо; Пр ви снег; Лед тво је ср це 
на гло об у зи ма; Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; А и те бе то мо лим; На 
мор ској оба ли; Ју тро у Квар не ру; Тај на; Не са ни ца; Лик на про зо ру; Де ца – При-
ро да је да ва ла зна ке да ће се пе сник ро ди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Не ми ран дан; Же га; 
Ок то бар; Зим ски ви  хор – За ро бље ник сно ва у Зе нич кој же ле за ри: Бај ка о ко ва-
чу; Ку  мо ва сла ма у дим ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ска ме ње на 
шу  ма; Зми ју љак; До го ди  ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; По вра так; 
Пе снич ко ве че. ГО ВО РИ ТИ ХО – Сне го ви де тињ ства: Љу бав ни ци у пу  чи ни 
но ћи; Љу бав на пре пир ка; Ви о ли не Чај ков ског; Пра зно ју  тро; Без успо ме на; 
Зри кав ци; Прет про лећ ни дан; Бу ђе ње про ле ћа; Пе ша ци; Ко ме да се ту жим; По те-
ра; Еспе ран то; Има мо па сош; Куд одем да одем; Ста ни це; Ка те дра  ла; Са мо онај 
ко је ду  го пло вио; Сне го ви де тињ ства; Бр да око Ава  ле; Април ска во жња кроз 
Вој во ди ну; Про ле ће на Ко сме ту; Су  тон на Ска дар ском је зе ру; Ср би ја у су  то ну. 
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ТРА  ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ: Про глас; О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој 
ку дељ ни ци; О од бе глу ро бу; О ме ро па  ху; О хи је рар хи ји; За се бра; За сврг ну  те; 
За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра-
бри са мо кад ги ну; За је рес; За по след ње да не; За смр то мр сце; За ва жне; За се-
дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; 
О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми  ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка  лу-
ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко 
пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За чо ве ка ко ји је по гу био пер га-
мен те; За слу гу Јер не ја; За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без 
вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; 
За бран ко вин ске се ља ке; За не рот ки ње; За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; За пе-
сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма-
ђи о ни ча ре; За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу  гу; О ло ву; За ло ви-
шта; За зве ри окле ве та не; За Бо го ве; Иду цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; 
О је ре си; О пи ја ни ца ма; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про-
мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О на  ла за чу; 
О Бож јем су ду; О пра шта њу. ПЕ СМЕ ВАН ЗБИР КИ: Пе сник и про ле ће; Три 
пе сме о ста ро сти; Ста ри сул тан; За пр ву же ну сул та но ву; Шта оста не од љу ба ви; 
Љу бав на ко зе ри ја; Са вре ме на по ро дич на дра ма; Мег дан; Бај ка о же ни ном ср цу; 
И по сле је све би  ло ла ко; Са  хра на; Све јед но је; Та о ци; За ба че ни нов чи ћи; На-
кна де; Гла сник; И што је нај го ре; Цр но мо ре; Са јам са мо ће; Ја пти це раз у  мем; 
Знам по мно го че му; Сан ја ну ар ске но ћи; Сли ка из пра де дов ске со бе; Не ко ко 
ће тек би ти ја; Не за пи са на; Час пре ме не; Там ни ви  ла јет; Гра ча ни ца; Об ја ви те 
јед ном на ве ли ка зво на; Пе сни ко во ви ђе ње.

0556.  Не мам ви ше вре ме на ; Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка ; Пе сме из Нор ве шке ; Ни-
чи ја зе мља ; Сло во о љу ба ви / Д. М. – [6. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1990. (Бе о град : 
Вој на штам па ри ја). – 385 стр. ; 20 цм. – (Са бра не пе сме / Де сан ка Мак си мо вић; 
књ. 4)
Ти раж 6.000.
Са др жај: НЕ МАМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА: Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; 
Пр во смо ду  го ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на 
про по вед; За бо ра вље ни лист Би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран-
ко ви ни; По во дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш 
би ти веч на; И на ста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; На сле ђе; По след ња мо ли-
тва; Мо ли тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су  тра дан; За у  век; Све је по ста ром; 
Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад одо смо; По ку  шај ху-
мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је из ве сно; Ти ши на 
спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; Још је дан дан до ву-
че ња; Фа во рит; Пу  то ва ње; Тај ни са ста нак; Зе мља је смо; Пре о ран гроб; Пти чи-
ја са  хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр ти; Уса  хле ре ке; Се ћа ње. ЛЕ ТО ПИС 
ПЕ РУ  НО ВИХ ПО ТО МА  КА: Бе ле шка; Пе рун; Пу сти ња ко во ви ђе ње; Глас о 
про ро чан ству; Ца рев стра жар; Ули зи це; Глас прет ков ца ру; Осва јач; Страх од 
бро ја; Вој ско во ђа; Жу  па но во при ви ђе ње; На су  ми це иду Ра ша ни; Ра ње ник у ту-
ђи ни; По кли са ри; Глас пре да ка; Сто го ди шња ци; У кра  ље вој зе мљи; Смрт вој-
ни ка; Ноћ; Вест о ра ту; Зво на у Ни ну; Ис по сни ко ва мо ли тва; Краљ уочи бо ја; 
Вој ска под зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Га та ра; Ву ко дла ци; Гро бље ста рих Бо-
го ва; Про сја ци; Хле ба ре во ви ђе ње; Слу  ша ју Бо го ви; Во лос; Мо ра на; Мо ра ни на 
успа ван ка; Жи ва; Про сјак на раз бо ји шту; Ра ста нак; По вра так; Бе ра чи ца би  ља; 
Пли ма; Осе ка; Од  лу  ке Све тог Си но да; По мет ња; Скит ни це; Је ре ти ци; Са вет 
је ре ти ка; Мах ни ти; Не бе ски зна ци; Чу до у цр кви; Ве ли ки све ште ник; Глас пре да-
ка; Глас ту ђи на; Раш чи ње ни но ви опат; По пац; По сле ве ћа ња; По след ња слу жба 
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сло вен ска; Тра ве; Сан о кру  ни; Ме се чи на. ПЕ СМЕ ИЗ НОР ВЕ ШКЕ: Здра ви ца 
Нор ве шкој; Hil sen til Nor ge; Бде ње; Бр да; Ма гла; Сун че ва са рад ни ца; Бу  ра код 
Нар ви ка; Пло ве ћи кон ти нент; Гри гов гроб; Ка те дра  ла у Тронд  хај му; Др ве на 
цр ква; Са ве то ва ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу  чи ни; Те рет те жи од чо ве ка; Смрт у 
ле ду; Огла ше ни, изи ђи те; И три ста је мно го; Кр ва ви крст; Сви ци све до ци; Не-
по зна ти; Три ста се дам де се та по ноћ; Кр сто ви; Сен ке; Срп ска ку ћа. НИ ЧИ ЈА 
ЗЕ МЉА: Ни чи ја зе мља; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Чо ве ков дом; Ме ђу пла-
не та ма; При ви ђе ње; До дир; Зми ја мла до же ња; Ви ђе ње; Цр на пе ви ца; Да ро ви; 
Са стан ци у сну; Са мо ћа; Два сна да вље ни ка; По сте пе но; Суд би на; Сан; Не мам 
про тив о тро ва; Мо ли тва за оклоп; По треб но ми је; Сун це ме са мо ни је из не ве-
ри  ло; Ми ољ ско ле то; Ра дост; Ми сао по нор ни ца; Не мам; Осу ђе на ми сао; Ноћ на 
ми сао; Ус кр сло се ћа ње; У не са ни ци; На пу сти те мо је ми сли; Ра ђа ње пе сме; Во де-
ни чар; Пе сник; Ис ку ство; За пис о до бру и о злу; За пис о ра то ви ма; За пис о же ђи 
за жи во том; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Упо зо ре ње; По след ње пу то ва ње; 
По след њи да ни; Смрт га вра на; Ста ри про рок на гро бу; Сун ча ни ча сов ник; 
Људ ско ср це; За бо рав; Дон Ки  хот; Кад оду на ших мај ки мај ке; При зра ци; Гој ко-
ви ца; По то пље ни брод; Бо ја зан; И ов де; Мо ги  ле вре ме на; Раз го вор у гра њу; Ре-
кви јем; Лир ски ро до слов; По сло ви су за вр ше ни.

0557.  Ме ђа ши се ћа ња ; Са јам ре чи ; Ми  хољ ско ле то ; Пам ти ћу све / Д. М. – [6. изд.]. – 
Бе о град : Но лит, 1990. (Бе о град : Вој на штам па ри ја). – 441 стр. ; 20 цм. – (Са бра-
не пе сме / Де сан ка Мак си мо вић; књ. 5)
Ти раж 6.000. – Из во ди из кри ти ка. – Би бли о гра фи ја ра до ва Де сан ке Мак си мо-
вић : стр. 363–367. – Би бли о гра фи ја ре до ва о Де сан ки Мак си мо вић (из бор).
Са др жај: СЛО ВО О ЉУ  БА  ВИ – Об ма не: На мер ник; Тај на; Иза шти та по е зи је; 
Сло во о љу ба ви; Об ма не; Ста зе ни чу и за ти ру се; Фа та мор га на; Ха  лу  ци на ци ја 
слу  ха; Дру жи ћу се са сун цем; Вар љи ве све тло сти; На во ди; Ети ке та за ви но; Про-
лећ на вр то гла ви ца; Ју  тро по сле бде ња; Же га; Без од је ка; Кра  ље вић и про сјак; 
На јед ном сам про ле ћем опи је на; Про лећ ни сли ко ви; Пр ва по се та; Не тре ба се 
на да ти; Бо ја зан; Дан по се та; Не ма ни ког; Сно ви ђе ње; Ми рис ко при ва; Су  тво-
рац; Мој са бе сед ник је го во рио – Апо кри фи о не му  шти ма: Без гре шно за че ће; 
Ча ро ли ја; Же ник и не ве ста; Око за око; Ма слач ци; Про лећ на се та; Од већ бр зо; 
Ба кар на ру жа; Ко ре нак ра жи; Ди ви зма слу  ти смрт; Цр не су зе; Бу ђе ње тра ве; 
Зми ја у мо ру тра ве; Под зем ни ал  хе ми ча ри; Сре бр на гра на; Цвет но чу до; Спра-
то ви; Успа ван ка цве ћу; Бо ле сни ци; Пас за ви ја; Обе ше ни ин сек ти; Бо го мољ ке; 
Кук ци ле ши на ри; По том ци; Цвет ни ста рач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми ри си; 
Све је од ме не ве ће – Пе шча ни сат: Пе шча ни сат; Тре ба са  хра ни ти; Тер мо ме тар 
кр ви; Уз па стир ску ва тру; На уч ни апо криф; Ве ру  јем у ато ме; Ле де но агре гат но 
ста ње; Ве ру  јем зе мљи на реч; Од исте тва ри; Над раз би је ном сак си јом; Хи рург; 
Ренд ген ски сни мак; Кли нич ка смрт; Про мр зла ли ва да; Кра дљив ци про ле ћа; 
Опро сти; За ви чај ни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Тр ка; До ви ђе ња; 
Све тло ру  хо; За сад; Ис ку  ше ње; Ко пач бу  на ра; Мо цар тов ре кви јем; Ка кве то 
има ве зе. МЕ ЂА  ШИ СЕ ЋА  ЊА – Бран ко вин ско ру  хо: Раз го вор са за ви чај ним 
ка ме ном; Раз го вор са бран ко вин ским цве том; Бран ко вин ско ју  тро; Без и ме на 
се о ска ре ка; Вла сте лин ство; Кав га; Чур га; Чи ча Јан ко; Тре шње кра ди ца; Про-
сид ба мо је бу ду ће мај ке; Сли ка из пра де дов ске со бе; Бар ска пру  га; На шег оца 
мај ка; Бит ка у Ко ван  лу  ку; Де дов ски треб ник; Чи та о ни ца на та ва ну; По ноћ на 
мо ли тва; Про сја ци на сај му; Га та ра; На род  на кле тва – Пет пеј за  жа: Шу  ма на 
же зи; За  ла зак сун ца за Ме двед ни ком; Усну ло је зе ро; Не по го да; Но вем бар ска 
слут ња – Ли ко ви: Ис по вест Ње го шу; По ру  ка; „Ћуд је жен ска сме шна ра бо та“; 
Ђу  ри на ку ћа у Ска дар ли ји; Ју  тар ња по се та; Иси до ра у оре о лу иња; Иси до рин 
врт; Бор на Бра чу; „И цвр чи цвр чи цвр чак“; Бла го те би; „Још би нам мо гла де си ти 
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се љу бав“; Ни ко ли Те сли; Фе сти вал у Стру  ги – На Оди се је вој сте ни: Пи смо са 
Мље та; Мр тве ду  ше; У ту ђи ни; Ре ка По то мак у Ва шинг то ну; Град ско гро бље у 
Ва шинг то ну; По ноћ ни То рон то; Не по знат го вор ник у Хајд пар ку; Је ре ван; Ара-
рат; У атом ској пе ћи ни; Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми; На Кав каз не тре ба у по да на 
ићи; Ка ме на би бли о те ка; Пе ћин ски сли кар; Др ве на цр ква; Гри гов гроб; Ко а  ла 
у ра чва ма др ве та; Тре шње не рот ки ње; На Оди се је вој сте ни; На по ме на; До да так.

0558.  Пе сме за де цу / Д. М. – [6. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1990. (Бе о град : Вој на штам-
па ри ја). – 506 стр. ; 20 цм. – (Са бра не пе сме / Де сан ка Мак си мо вић; књ. 6)
Ти раж 6.000.
Са др жај: РЕ КА ПО МОЋ НИ ЦА: Ре ка; Де да че ка уну  че; По ди вља ла ре ка; Омла-
дин ци спа са ва ју де цу; Са ве то ва ње у шко ли; По шу мља ва ње; Ре ка по моћ ни ца. 
ВЕ ТРО ВА УСПА  ВАН КА – Ове пе сме ла ке чу ли смо од ба ке: Ко ло; Страх; Хва-
ли са ва пат ка; Уобра же ни ћу  ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко хра стић ра сте; Зеч је 
ухо; Облак; При пре ма за зи му; Шта ва тра пе ва; Бо ров ни це; Де вој чи ца и ја го де; 
Мо ра се је сти – Бим, бам, уда рам већ је дан, већ је дан: Ли вад ско звон це; Ко ки но 
обе ћа ње; Мра ви зи да ри; Во до но ша; Те лад и чо ба ни ца; Ку  ци на ве че ра; Ју  тар ња 
пе сма пче ла; Је се ња пче ли ња пе сма; Је сен у шу  ми – Ку  че ма че ја ре па че, миш де-
тлић вук пе тлић, га вран свра ка де да ба ка, де те ко ка зе чић во ка: Лут ке ра чу  на ју; 
Чу  пав ко; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Ко ке и ме де; Раз го вор на па ши; Пре пе-
ли ца и па стир; Мол ба ма лог жи ра; Ве тро ва успа ван ка; Ста ри на ри. ПРО ЛЕЋ НИ 
СА СТА  НАК – Де тињ ство: Обу ћар ска за дру  га; Ша ре на тор би ца; Скрет ни чар; 
Од ку ће до шко ле; Ба ка; Пу шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мер ник; Ма ца и па ук; 
Час зе мљо пи са; Над књи гом бај ки; Че стит ка за Но ву го ди ну; Го вор учи те љи-
чин – Три по бра ти ма: Три по бра ти ма; Фе бру ар ски раз го во ри; Про лећ ни са ста-
нак; Гор ски по то ци; Пе сма зри ка ва ца; Иде је сен; Во жња. РО СНА РУ  КО ВЕТ: 
Ки ша на ли ва ди; Сте на под ма хо ви ном; Април ска пе сма; Раз го вор бре зе и ари ша. 
ШУМ СКА ЉУ ЉА  ШКА: Два се вер ца; Пр ви снег; Де цем бар ска при ча; Птич ја 
Но ва го ди на; Игран ка; Ку  пи не; Ма  ли ба ук; Успа ван ка за зе чи ћа; Пуж; Шум ска 
љу ља шка; Стри зи бу бе; Сун цо бра ни; Бум бар го то ван; Гра ђе ње гне зда; Стар ке 
ужар ке; У го сти ма; Ма  ли чу  вар; Ли ји на јел  ка; До зла бо га; Ко је ве ћи; У до њем 
дво ри шту; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; Кро јач; Књи ге раз би бри ге; Пра вед на 
ба ка; Ма ју шна ба ка; Сло жни дру го ви. ЧУ ДО У ПО ЉУ – Ко хо ће да до жи ви чу до: 
Чу до у по љу; Ко хо ће да до жи ви чу до; Про лећ но ју  тро; За што пла чу ку  ку  ре ци; 
Сне жне па  ху љи це; И др ве ће при ма пла ту; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мо-
шће нич кој дра ги; О Ко сма ју; Бе ла вра на; Ћу  рак по мо дар; Бли жи се, бли жи ле то; 
Ве ве ри це; Од  ла зи сун це; Ме се чи на; Пу то ва ње на сан ка ма; Ве че; Је сен – Слу шај-
те: Слу  шај те; Ка ме на пе ћи на; Су срет са ли си цом; Па у  ко во де ло; Ли ва да у пла-
ни ни; Вра на; Пуж на по слу; Пљу сак; Ку  па ње обла ка; Леп дан; Не по зна та пти ца; 
Пти це на че сми; Олу  ја у шу  ми; Про лећ ни ша то ри; У се лу мра ва; Миш па ту љак; 
Тр њи на под сне гом – Сеп тем бар ска пе сма: Ма  ли вој ни ци; Бр бљи ви це; Сли ке 
из бу ква ра; Де вој чи це; Ма че у џе пу; Про ниц љи ве су ди је; Ђач ко ср це; Деч ја не де-
ља; По пац ве сел  ко; Мрак; Бо лест; Бли зан ци; Ро ђе ње де те та; Вест. СУН ЧЕ ВИ 
ПО ДА  НИ ЦИ – Ма ју у го сти ма: Чи сти ку  кац – Де те: По здрав ре ци; Из во ли те 
на из ло жбу де це сли ка ра; Ура нак – Сун че ви по да ни ци: Три стр шље на; Мр тва 
пти ца; Под не бом од жи це; Ко њи у руд ни ку; Др во се че у шу  ми; Љу  тић; Су  мрак 
на ли ва ди; Ве чер ња пе сма – Гат ка о шу ми: Чу да у шу ми; Шум ска са мо ћа; Глас се-
ки ре у шу ми; Ра ђа ње пла ни на; Гор ски по ток; Из не на ђе ње; Ве тар рвач; Раз го вор 
са псом чу  ва рем; Гат ка о шу  ми; Уста ни ко во хо до ча шће – Бла га вест: У деч јој би-
бли о те ци; Ста сај бр же, де те. ПТИ ЦЕ НА ЧЕ СМИ: Ве се ли по врт њак; По вра так 
у за ви чај. ЗЛАТ НИ ЛЕП ТИР – Злат ни леп тир: Злат ни леп тир – Бу ба ма ра: Та тин 
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од  ла зак у зе мљу сно ва; Пр ви да ни у зе мљи сно ва; Бу ба ма ра; Бу ба ма рин по ла зак; 
У зве ри ња ку; Та тин су срет са ме се цом; Су срет та тин са сун цем; Ве тро ви; Та та 
спа са ва де цу од злих сно ва; Та та спа са ва де цу од бо ле сти; Ма ђи о ни ча ри; Та ти но 
бу ђе ње. ДЕ ТЕ У ТОР БИ: Де те у тор би; Ве ли ка уче ни ца; Не у стра шив; Страх; 
Чма ва  ло; Жив ко ле њив ко; Ани но зна ње; Га та  лин ка; Цр ве не бу бе; Бу бља ауто-
стра да; Лут кин на ме штај; Бр шљан цир ку зан; Пе сма за Ду ша на; Жму  ра; Ка ко се 
ка же; Ин тер вју с пра сци ма; Па ра да; Зи дао дим ку лу; Деч ји сан; Бе ле зи крај пу та; 
Над ме та ње; Бо га то де тињ ство; Нео бич но шко ло ва ње; По диг ни на не бо очи; 
Мај; Са ма је у со би ба ка; Та ко је при ча  ла мо ја ба ка; Бај ка о твр до гла вој зми ји; 
Ба ка ша  љив чи на; Не у стра ши ва ба ка; Не спо ра зум; Нај бо ља ма ма; Ма ма му пра-
шта; Раз ме шта ње ђа ка по клу  па ма; Ro bek Uge; Чи о де; За го нет на тор ба; Сви ци; 
Пе шак; Бе ле но ћи; По здрав из Нор ве шке; Пре ступ на го ди на; Тре ну так ћу та ња; 
Пе сма; За грм, дру же; Дру га из ло жба де це сли ка ра; Штам пар ске гре шке; Ве ли ки 
раз лог; По мо дар Ра да; По мо дар ка; Лек ци ја ши; Знал  ци је зи ка; Са вре ме на ба ка; 
Да ре жљи ви та та; Наш учи тељ пр вог раз ре да; Стра не ре чи; Над ме та ње пи ја ни-
ца; Пре део у кра су; Зи ма на Ша ри; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта де ца у 
све ту слу  ша ју; Се о ски би о скоп; Ба  лет у се о ском дво ри шту; Рат; Људ ско ср це; 
То ни је за пти це; Пи са  ле су но ви не; Но ви мост у Мој стра ни; Ђа ци до бро тво ри.

0559.  Иза бра не пје сме / Д. М., Гри гор Ви тез, Ду  шан Ђу  ри шић ; [приредио Ву  ка  ле 
Ђерковић]. – 2. изд. – Ти то град : Ре пу блич ки за вод за уна пре ђи ва ње вас пи та-
ња и обра зо ва ња, 1990. (Це ти ње : Обод). – 99 стр. ; 20 цм. – (До ма ћа лек ти ра за 
3. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 4.000.

0560.  Iz bor iz po e zi je i pro ze za dje cu / D. M. ; [pri re dio Ve li mir Milošević]. – Sa ra je vo : 
Svje tlost, 1990. (Sa ra je vo : Oslo bo đe nje). – 107 str. ; 20 cm. – (Mla di da ni. Lek ti ra)
Ti raž 9.000. – Str. 5–7: Vr to vi sno va – vr to vi po e zi je / Ve li mir Mi lo še vić. – Str. 105–
106: Raz go vor o dje lu / Ve li mir Mi lo še vić. – Str. 107: Bi lje ška o pi scu / V.[Ve li mir] 
M.[Mi lošević].
Са др жај: BU ĐE NJE PRO LE ĆA: Dеčjе pеsmе; Knjigе razbibrigе; Šarеna tor bi ca; 
Buđеnjе prolеća; Ma li ja ha či; U go sti ma; Ju tar nja pеsma pčеla; Šum ska lju lja ška; Li-
vad sko zvoncе; Bli ži sе, bli ži lеto; Ki ša na li va di; Namеrnik; Vo žnja; Bеla vra na; Žmu-
ra; Jarе i vu ci; Hva li sa vi zеčеvi; Jеsеn; Ko jе vеći; Lim i Drim; Snеžni go lu bo vi; Pti či ja 
no va go di na; Skrеtničar; Dеtinjstvo; Nad knji gom baj ki. BAJ KA O LA BU DU: Vеtar 
da di lja; Ora šči ći-pal či ći; Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Mеdvеdova žеnidba; Ma can-bra can; 
Pri ča o rеci; Baj ka o la bu du; Kći vi li nog ko nji ca; Tri pa tulj ka; Lеpo jе bi ti dеtе.

0561.  Из бор из по е зи је и про зе за дје цу / Д. М. ; [приредио Ве ли мир Милошевић]. – 
Са ра је во : Свје тлост, 1990. (Са ра је во : Осло бо ђе ње). – 110 стр. ; 20 цм. – (Мла ди 
да ни. Лек ти ра)
Ти раж 5.000. – Стр. 5–8: Вр то ви сно ва – вр то ви по е зи је / Ве ли мир Ми ло ше вић. – 
Стр. 107–109: Раз го вор о дје лу / В.[Велимир] М.[Милошевић]. – Стр. 110: Би  ље-
шка о пи сцу / В.[Велимир] М.[Милошевић].
Са др жај: БУ ЂЕ ЊЕ ПРО ЛЕ ЋА: Деч је пе сме; Књи ге раз би бри ге; Ша ре на тор-
би ца; Бу ђе ње про ле ћа; Ма  ли ја  ха чи; У го сти ма; Ју  тар ња пе сма пче ла; Шум ска 
љу ља шка; Ли вад ско звон це; Бли жи се, бли жи ле то; Ки ша на ли ва ди; На мер ник; 
Во жња; Бе ла вра на; Жму  ра; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Је сен; Ко је ве ћи; 
Лим и Дрим; Сне жни го лу бо ви; Пти чи ја но ва го ди на; Скрет ни чар; Де тињ ство; 
Над књи гом бај ки. БАЈ КА О ЛА  БУ ДУ: Ве тар да ди  ља; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па-
ту љак Ку  ку  ру зо вић; Ме две до ва же нид ба; Ма цан-бра цан; При ча о ре ци; Бај ка о 
ла бу ду; Кћи ви  ли ног ко њи ца; Три па туљ ка; Ле по је би ти де те.
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0562.  Кћи ви ли ног ко њи ца : пе сме за де цу и бај ке / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић ; 
[илустровала Ми ли ца Радовановић]. – Бе о град : БИГЗ, 1990. (Бе о град : БИГЗ). – 
173 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Џеп на књи га / Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за-
вод. Џеп на књи га за де цу и омла ди ну)
Ти раж 10.000. – По го вор / Сло бо дан Ра ки тић : стр. 169–171.
Са др жај: Ко ло; Хва  ли са ва пат ка; Зеч је ухо; Облак; Ју  тар ња пе сма пче ла; Ја ре и 
ву  ци; Над књи гом бај ки; Во жња; Шум ска љу ља шка; У го сти ма; До зла бо га; Ко је 
ве ћи; Лим и Дрим; Сне жне па  ху љи це; Смрт ли шћа; Бе ла вра на; Ћу  рак по мо дар; 
Бли жи се, бли жи ле то; Слу  шај те; Су срет са ли си цом; Не по зна та пти ца; Ро ђе ње 
де те та; Три стр шље на; Пти це на че сми; Та ко је при ча  ла мо ја ба ка; Не у стра ши-
ва ба ка; Бај ка о твр до гла вој зми ји; То ни је за пти це; Кр ва ва бај ка; Кћи ви  ли ног 
ко њи ца; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић; Ора шчи-
ћи-пал чи ћи; Ме двед и пче ле; Ме две до ва же нид ба; Чо ба нин пче ла; Ме се чев ро-
ђен дан; Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли Ба ук; Цар игра ча ка; 
Свет под је зе ром; Ма ца Пре ља; Па туљ ко ва тај на; При ча о Ра ку Кро ја чу; Ка ко су 
пу жу укра  ли ку ћу; Три ја го де; Три па туљ ка.

0563.  Озон за ви ча ја / Д. М. ; [илустровао Во ји слав Милановић]. – Бе о град : Књи жев не 
но ви не, 1990. (Бе о град : Кул ту  ра). – 209 стр. : илу стр. ; 24 цм
Ти раж 5.000.
Са др жај: Озон за ви ча ја; Ку ла че о не ко сти; Ве чер ња ча; Се о ско гро бље; Ме се че-
во брв но.

0564.  Pe sme / Д. М. ; [a u tor po go vo ra Ste van Raičković]. – Sa ra je vo : Svje tlost (et al.), 1990. – 
258 str. ; 21 cm. – (Edi ci ja Bran ko Ćo pić)
No vi kru go vi u po e zi ji De san ke Mak si mo vić : str. 239–247. – Bi o bi bli o graf ska bi lje-
ška : str. 249.
Са др жај: PRO LEĆ NA PE SMA. Iz zbir ki Pеsmе i Zеlеni vitеz (1919–1930): Na bu ri; 
Slut nja; Po noć; Sa mo ća; Zmi ja; Obla ci; Po đi mo u šumе; Pa uk; Prеdosеćanjе; Sud ba; 
Prеkor; Zеlеni vitеz; Mol ba mla do sti; Gr li ca; Mrak; U smrt rosе; U muzеju; Usamljеn 
krst; Opustеla ko šni ca; Gostoljubljе; Bo gu mil ska pеsma; MO JI ZE MLJA CI. Iz zbir ki 
Novе pеsmе i Pеsnik i za vi čaj (1930–1946): Mo ji zеmljaci; Gla so vi no ći; Ćuk; Du ša; 
Sеćanjе na oca; Stva ri; Nеmir; Oti ći ću u pastirе; Sa vin mo no log; Sr bi ja u su to nu; 
Sr bi ja sе bu di; Sr bi ja jе vеlika taj na; Kr va va baj ka; Čеžnja u tu đi ni. MI RIS ZE MLJE. 
Iz zbirkе Mi ris zеmljе (1946–1956): Na pla ni ni; Nеbеsa; Pitalicе; Vu kov utuk; Pro-
lеćе, a ja vеnеm. ZA RO BLJE NIK SNO VA. Iz zbir ki Zarobljеnik sno va i Go vo ri ti ho 
(1956–1964): Vеrujеm; Bal kan ski ra to vi; Susrеt u snu; Na mor skoj oba li; Taj na; Baj ka o 
ko va ču; Svilеnе bubе; Go vor žеlеza; Pa kao; Komе da sе tu žim; Ima mo pasošе. TRA -
ŽIM PO MI LO VA NJE. Iz zbirkе Tra žim pomilovanjе (1963–1964): Pro glas; Za sеbra; 
Za svrgnutе; Za zеmlju ku da voj ska prođе; Za voj nič ka gro blja; Za poslеdnjе danе; Za 
važnе; Za sеdam glad nih go di na; O porеklu; O žеnidbi si na; O dr žav noj imo vi ni; O hi-
jе rarhiji; Za žir; Za kaluđеra; Za naivnе; Za onе ko ji sе spo ti ču prеko pra ga; Za pa stvu 
sr ca; Za jеrеs; Za sužnjе pomilovanе; Za svadbе bеz vеnčanja; Za Marijе Magdalеnе; 
Za pogubljеna lju bav na pi sma; Za nеrotkinjе; Za pеsnikinju, zеmlju sta rin sku; Za onе 
ko ji nе umi ru na vrеmе; Za mađioničarе; Za ismеvačе; Za zavidnikе; Za pеsmе; Za 
pе pеljugu; Za zvеri oklеvеtanе; Za onе ko ji carskе drumovе oru; Za vrlinе u manе 
promеtnutе; Za ljudе ko ji ja sno vidе; Za la ži izgovorеnе iz mi lo sr đa; O pra šta nju. PE-
SME OB JA VLJE NE VAN ZBIR KI (1965–1975): Zabačеni nov či ći; San ja nu ar skih 
no ći; Znam po mno go čеmu; Čas prе mеnе; Nеzapisana; I što jе najgorе; Gra ča ni ca; 
Objavitе jеdnom na vеlika zvo na; Pеsnikovo viđеnjе. NE MAM VI ŠE VRE ME NA. Iz 
zbirkе Nеmam višе vrеmеna (1969–1973): Nеmam višе vrеmеna; Zalupilе su sе vrat-
ni cе; Opo ru ka; Pеsnikovi za vi ča ji; Ru ka; Svе jе po sta rom; A sad odo smo; Snеg na 
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gro bu; Fa vo rit; Putovanjе; Zеmlja jеsmo; Prеoran grob; Ptič ja sa hra na; Li si či na smrt. 
LE TO PIS PE RU NO VIH PO TO MA KA. Iz zbirkе Lеtopis Pеrunovih po to ma ka 
(1969–1975): Pеrun; Glas o pro ro čan stvu; Glas prеtkov ca ru; Nasumicе idu Ra ša ni; 
Zvеzdana svеtkovina; Mo ra na; Mo ra ni na uspa van ka; Ču do u cr kvi. ME ĐA ŠI SE ĆA-
NJA. Iz zbir ki Pеsmе iz Norvеškе (1976) i Mеđaši sеćanja (1983): Zdra vi ca Norvе-
škoj; Br da; Bu ra kod Nar vi ka; Gri gov grob; Katеdrala u Trond haj mu; Drvеna cr kva; 
Srp  ska ku ća; Raz go vor s bran ko vin skim cvеtom; Pro sid ba mojе budućе majkе; Ju tar-
nja posеta; Isi do rin vrt; Pi smo sa Mljеta; Kamеna bibliotеka; Pеćinski sli kar; Na Odi-
sе jеvoj stеni. NI ČI JA ZE MLJA. Iz zbir ki Ni či ja zеmlja (1979) i Slo vo lju ba vi (1983): 
Ni či  ja zеmlja; Čovеkov dom; Do dir; Zmi ja mladožеnja; Da ro vi; Nеmam pro tiv o tro-
va; Upozorеnjе; Smrt ga vra na; Sta ri pro rok na gro bu; Pri zna ci; Po slo vi su završеni; 
Slo  vo o lju ba vi; Obеšеni insеkti; Svе jе od mеnе vеćе; Pеščani sat; Kli nič ka smrt. MI-
HOLJ  SKO LE TO. Iz zbir ki Mi holj sko lеto (1987) i Sa jam rеči (1987): Za bo rav; Sеosko 
grobljе; Šum ski hram; Is toč njak; Savrеmеnik pradеdova; Razrušеna cr kva; Sam sam cit; 
Pеsnik; Čovеkolika bilj ka; Bit ka nеba i kamеna; Ti nu Ujеviću; Zalju bljеni vrag; Volеla 
sе dva vеtra; Rеšеtka u bol nič koj so bi; Noć u bol ni ci; Mi lo srd na sеstra; Po zi var; Mi-
holj sko lеto. PAM TI ĆU SVE. Iz zbirkе Pam ti ću svе (1988): Bеz sa  go vor ni ka; Pam tim; 
Pam ti ću svе; U vru ći ci; Vi hor tu đi nac; Sli kar lu ta li ca; Snеžna vi zi ja; Rađanjе pеsmе; 
Sеćanjе na Isi do ru; Bеžimo; Pro vi ri čovеk iz špiljе; Bеsеt bož jih zapovеsti; Nеćе mе 
bi ti; Polеt u visinе.

0565.  Po e zi ja i pro za za dje cu : (iz bor) / D. M. ; [i zbor, pred go vor, me to dič ki tekst i bi lje-
ška o pi scu Zo ri ca Tur ja ča nin ; ilu stra ci je Ne dim Arifović]. – [2. izd.]. – Sa ra je vo : „Ve -
se lin Ma sle ša“, 1990. (Mo star : „Ra de Bi tan ga“). – 112 str. : ilu str. ; 20 cm. – (La sta vi ca. 
Lek ti ra)
Ti raž 6.000. – Str. 5–6 : Ra duj se, ra duj de te / Zo ri ca Tur ja ča nin. – Bi lje ška o pi scu : 
str. 109–110.
Са др жај: Ra duj sе, ra duj sе, dеtе; Nad knji gom baj ki. U SVE TU SVA KOG TRE-
NUT KA LE PO TA NE KA SE RO DI: Ču do u šu mi; Vo žnja; U go sti ma; Šum ska sa-
mo ća; Vеtrova uspa van ka; Građеnjе gnеzda; Li vad sko zvoncе; LJu tić; Kupinе; Dva 
pi ta nja; Starkе užarkе; Pеčurkе; Bli ži sе, bli ži lеto; Vеčеrnja pеsma; Lеtnja noć; Igran-
ka; Pеsma zri ka va ca; Pa u ko va lju lja ška; Mra vi zi da ri; Sta ri na ri; Namеrnik; Krticе; 
Zеčjе uho; Hva li sa vi zеčеvi; Jarе i vu ci; Ko jе vеći; Idе jеsеn; Mraz; Snеžnе pahuljicе; 
Srеbrnе plеsačicе; Čas zеmljopisa; Dеčjе pеsmе; Dеtinjstvo. U SVE TU SVAT KOG 
TRE NUT KA ISTI NA SE PO NE KA TRA ŽI: Pa tu ljak Ku ku ru zo vić; Baj ka o di vljoj 
kru šci; Mrak u ško li; Ma li lo pov u ško li; Ukradеni ko lač; Ru ži ca nеćе dar; Na ta va nu.

0566.  Pri ča sta rog ka me na : baj ke / D. M. ; [i lu stri ra la Bi ser ka Baretić]. – [4. izd. u ovoj bi-
bli o te ci]. – Za greb : Mla dost, 1990. – 138 str. : ilu str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Vje ve ri ca)
Са др жај: R AS PE VA NE PRI ČE: Splav vodеnog du ha; Pri ča sta rog kamеna; Ma can-
-Bra can; Uklеta pti ca; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Ora šči ći-pal či ći; Mеdvеdova 
žеnidba. DEČ JA SO BA: Dеčja so ba. ČO BA NIN PČE LA: Čo ba nin pčеla; Mеsеčеv 
ro đеndan; Ki ja vi ca u zvеrinjaku. AKO JE VE RO VA TI MO JOJ BA KI: Ma li Ba uk; 
Pri ča o lor du For du; Car igra ča ka. PI SMA IZ ŠU ME: Do bri duh Dim; U šum skoj 
krč  mi. KR AT KO VEČ NA: Ka ko jе na sta la baj ka ko ju imatе u ovoj knji zi; Omla di ni 
is pod tri da na zabranjеno; Pop ci Hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino 
stra  šno otkrićе. ME DVE DO VA ŽE NID BA: Ka ko su pu žu ukra li ku ću; Do ga đaj u 
Zo o lo škom vr tu. ĐAČ KO SR CE: Ni šta bеz žr ta va. PA TULJ KO VA TAJ NA: U susrеt 
prolеću; Mеsеčеva ša la.

0567.  Сла вуј на гро бу : ха и ку / Д. М. – По же га : Књи  жев но дру  штво Раз ви гор, 1990. 
(Ку ла : Бо рац). – [30 стр.]; 4 цм. – (Би бли о те ка „Ma cuo Ba ćo“; књ. 49)
Ти раж 300. – Бе ле шка о пи сцу.
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0568.  Та ко је при ча  ла ме ни мо ја ба ка : из бор бај ки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; 
илу стра ци је Ђерђ Борош]. – 5. изд. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 
1990. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 51 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за 1. раз-
ред основ не шко ле)
Ти раж 15.000.
Са др жај: Цар игра ча ка; Ри ба во за ри ца; Бај ка о пу  те ви ма; Ора шчи ћи-пал чи ћи; 
Бај ка о из во ру; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли ба ук.

0569.  Знам по мно го че му [рукопис] / Д. М. // Ал  ма нах ли те рар не сек ци је Ва  љев ске 
гим на зи је. – Ва  ље во : Ва  љев ска гим на зи ја, 1990. – стр. 11

0570.  О по ре клу ; Гра ча ни це (ори ги на  лан на слов – Гра ча ни ца) / Д. М. // Из гон Ср ба-
ља : Ко со во у пе сни штву 20. ве ка / при ре дио Ра ша Пе рић. – Но ви Сад : Днев ник, 
1990. – стр. 17–20

0571.  Obe ća la si da ćeš bi ti več na / D. M. // Maj ka : Ju go slo ven ski pe sni ci XX ve ka : Sto pe-
sa ma o maj ci / pri re dio Ra ša Pe rić. – No vi Sad : Knji žev na za jed ni ca, 1990. – str. 35

0572.  Пред о се ћа ње ; Стреп ња ; По ра стан ку (4) ; По ра стан ку (5) / Д. М. // Цмок : срп-
ска љу бав на по е зи ја за де цу / из бор Ра ша Пе рић. – Но ви Сад : Цвет ник, 1990. – 
стр. 109–114

0573.  Ста ри на ри ; Хва  ли са ви зе че ви / Д. М. // Сме шно Чу до : Ан то ло ги ја срп ске ху-
мо ри стич ке по е зи је за де цу / при ре дио Дра гу тин Ог ња но вић. – Гор њи Ми ла но-
вац : Деч је но ви не, 1990. – стр. 63–66

0574.  Ан то ло ги ја ју  го сло вен ског пе сни штва о биљ ка ма / Д. М. // Са вре ме ник. – 36, 
11, 1–3 (1990) стр. 329–330
По во дом Ан то ло ги је ју  го сло вен ског пе сни штва о биљ ка ма, од За  ха ри ја Ор фе-
ли на до да нас Ми ло ра да Р. Бле чи ћа у из да њу Књи жев не за јед ни це Зве зда ра, Бе о-
град, 1989.

0575.  Ви зи је у Кре мљу / Д. М. // Књи жев ност. – Год. 45, Књ. 89, бр. 1 (1990) стр. 2–4

0576.  Гран чи ца ; Ву  ков утук / Д. М. // Раз ви так (За је чар) . – Год. 30, бр. 4–5 (1990) 
стр. 8–9

0577.  Кр тич ња ци ; Сун це и ко па чи ; Не бе ска ко њи ца ; Ве тар ; На мр твој стра жи ; Кап 
кр ви ; Ду шо не спо кој на ; Бор ба у ср цу ; Не чу ди се ; Ча сов ник са ис то ка ; По след-
ња ча ро ли ја / Д. М. // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 166, књ. 445, бр. 3 (1990) 
стр. 375–380

0578.  Љу ди но ћи ; Бе ла то по ла / Д. М. // Књи жев не но ви не. – 43, (15. 6. 1990) стр. 1

0579.  Il mi to, il sog no, l’in fi ni to : la mia vi ta con la po e sia [Mit, san, bes kraj : moj ži vot sa 
po e zi jom] / D. M. // Ron di ni e Si re ne / pri re di la An na San to li qu i do. – Ba ri : „La Val-
li sa“, 1990. – str. 37–38
Са  др жај: Pri log pe sa ma : Fa te sa pe ve qu an do la gi via ac ca de (Об ја  ви те на сва 
зво на).

0580.  На су  ми це иду Ра ша ни / Д. М. // По ли ти ка (Бе о град) . – Год. 87, бр. 27645 (22. 9. 
1990) стр. [9]

0581.  Пред ру дар ским ок ном ; За тра вље но гро бље ; Ра ти ште ; Ђур ђе уби ја ажда  ху ; Зе-
ни це са ико на / Д. М. // Стре мље ња. – Год. 30, бр. 9 (1990) стр. 3–8

0582.  Ro bek Uge / Д. М. // Про свет на реч (При шти на). – 1. 2. 1990. – стр. 7
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0583.  Ро ђе ње во ђе / Д. М. // По ли ти ка (Бе о град) . – Год. 87, бр. 27393 (11. 1. 1990) до-
да так, стр. 1

0584.  Са вре ме на тај на ве че ра / Д. М. // Гра ди на. – Год. 27, бр. 1–2 (1990) стр [5]

0585.  Са јам књи га / Д. М. // По ли ти ка (Бе о град) . – Год. 87, бр. 27680 (27. 10. 1990) 
стр. [9]

0586.  [Уводна реч на Ду  чи ће вим ве че ри ма поезије] / Д. М. // По ли ти ка екс прес. – 28, 
9585 (12. 11. 1990) стр. 13
Сло во у Тре би њу 10. 11. 1990. на кон по ла га ња ка ме на те мељ ца за гроб Јо ва на 
Ду  чи ћа.

0587.  Чо ве ков жи вот / Д. М. // По ли ти ка (Бе о град) . – Год. 87, бр. 27743 (31. 12. 1990) 
стр. 19

0588.  Шта ли те спре чи / Д. М. // По ли ти ка (Бе о град) . – Год. 87, бр. 27486 (14. 4. 
1990) стр. [13]

1991.
0589.  Деч ји раз го во ри : (ха и ку) / Д. М. ; [предговор Вла ди мир Де ви де ; ли ков на опре-

ма Иви ца Чавар]. – Са ра је во : На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Бо сне и 
Хер це го ви не, 1991. – [24] стр. : илу стр. ; 24 цм
Цвје ти ћи из дје чи јих ср да шца : стр. [2].

0590.  Deč ji raz go vo ri : (ha i ku) / D. M. ; [pred go vor Vla di mir De vi de ; li kov na opre ma Ivi ca 
Čavar]. – [1. izd.]. – Sa ra je vo : Na rod na i uni ver zi tet ska bi bli o te ka Bo sne i Her ce go vi-
ne, 1991. – [24] str. : ilu str. ; 24 cm
Cvje ti ći iz dječ jih sr da šca : str. [2].

0591.  Из бор из по е зи је и про зе за дје цу / Д. М. ; [приредио Ве ли мир Милошевић]. – 
Са ра је во : Свје тлост, 1991. – 110 стр. ; 20 цм. – (Мла ди да ни. Лек ти ра)
Стр. 5–8: Вр то ви сно ва – вр то ви по е зи је / Ве ли мир Ми  ло ше вић. – Стр. 110: Би-
ље шка о пи сцу / В. [Велимир] М. [Милошевић].
Са др жај: БУ ЂЕ ЊЕ ПРО ЛЕ ЋА: Деч је пе сме; Књи ге раз би бри ге; Ша ре на тор-
би ца; Бу ђе ње про ле ћа; Ма  ли ја  ха чи; У го сти ма; Ју  тар ња пе сма пче ла; Шум ска 
љу ља шка; Ли вад ско звон це; Бли жи се, бли жи ле то; Ки ша на ли ва ди; На мер ник; 
Во жња; Бе ла вра на; Жму  ра; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Је сен; Ко је ве ћи; 
Лим и Дрим; Сне жни го лу бо ви; Пти чи ја но ва го ди на; Скрет ни чар; Де тињ ство; 
Над књи гом бај ки. БАЈ КА О ЛА  БУ ДУ: Ве тар да ди  ља; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Па-
ту љак Ку  ку  ру зо вић; Ме две до ва же нид ба; Ма цан-бра цан; При ча о ре ци; Бај ка о 
ла бу ду; Кћи ви  ли ног ко њи ца; Три па туљ ка; Ле по је би ти де те.

0592.  Ли вад ско звон це : иза бра не пе сме / Д. М. ; из бор и по го вор Алек сан дар Ри сто-
вић ; ди дак тич ко-ме то дич ки текст Оли ве ра Ба ко че вић ; илу стра ци је Алек сан дар 
Хецл. – [6. изд.]. – Бе о град : Но лит, 1991. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 115 стр. : 
илу стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 3. раз ред основ не шко ле; 1)
Ти раж 10.000. – Раз го вор о пе сма ма : стр. 104–107. – По го вор : стр. 108–110. – 
Реч ник ма ње по зна тих ре чи : стр. 111–113.
Са др жај: Де тлић; Ка ко хра стић ра сте; Жи ве играч ке; Над  ме та ње; Ли вад ско 
звон це; Во до но ша; За што пла чу ку  ку  ре ци; Ве тро ва успа ван ка; Хва  ли са ви зе че-
ви; Ку  па ње обла ка; Час зе мљо пи са; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бај-
ки; Ве чер ња пе сма; Сне жне па  ху љи це; Пу  то ва ње на сан ка ма; Деч ји сан; Во жња; 
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Ки ша на ли ва ди; Та ко је при ча ла мо ја ба ка; У го сти ма; Ба ка ша љив чи на; Пљу сак; 
Шта де ца у све ту слу  ша ју; Ко хо ће да до жи ви чу до; Слу  шај те; Сло жни дру  го ви; 
Гат ка о шу  ми; Гра ђе ње гне зда; Чма ва  ло; Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; 
Ка ко се ка же; Април ска пе сма; Па у  ко во де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на ме штај; 
Гор ски по ток; И др ве ће при ма пла ту; Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Су срет та-
тин са сун цем; Мрак; Су срет са ли си цом; Нај бо ља ма ма; Бр бљи ви це; За го нет на 
тор ба; Не по зна та пти ца; По вра так у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.

0593.  Не бе ски раз бој / Д. М. ; [илустрације у књи зи Љи  ља на Јарић]. – Бе о град : Ин тер-
прес, 1991. (Ча чак : Ли то па пир). – 101 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка Ду  ги-
не ста зе)
Ти раж 5.000.
Са др жај: САН ДЕ ТИЊ СТВА: По ве руј те; Љу бав на бај ка; Сан из де тињ ства 1–2; 
Чи шће ње се о ске шко ле; Чи та о ни ца на та ва ну; Школ ски гу слар; До бе гли ца; За-
ва ђе не мач ке; Се ћа ње на Би ну; Се лид ба ду  ша; Не ма пи сма; Пла ме ња ча; Пр ва 
љу бав; Во лиш ли; До го ди се; У мла до сти; Сту дент без но ви на; Су срет школ ских 
дру го ва. ПРА ДЕ ДА МО ЈЕ БА КЕ: Ђур ђев дан ски ура нак; Сло вен ски бог; На род-
на кле тва; Про сја ци на сај му; Бе гу  нац; Под не бом од жи це; Кр ште ње; Бу  ни  ло; 
Слу  тим бли ска зла; Сан пред зо ру; Не тра жи ста ро гро бље; Цр кве ни му зеј у 
Бран ко ви ни; Пра дед мо је мај ке; Ру со фи  лов ор ман за књи ге; Де да уме све; Смрт 
мај ке; Ноћ по сле са  хра не; Ва си о на деч је со бе. ДО ВЕ ДИ ПТИ ЦУ: Је се ње под не; 
Ме се чев осмех; Ве тар па ко сник; Зим ско вен ча ње; Бла го ва ма; За ви чај у сне гу; 
Ра ђа ње цве та; До ве ди пти цу; Ћук из де дов ског за бра на; Так ми че ње; Гро зни ча ви 
сан; Гр ли це; Се о ска га та ра; Шу ма у Изра е лу; По ве руј те. ВОЛ ШЕБ НА ЗЕ МЉА: 
За  лу  тах; Не му  шти при ја те љи; Вол  шеб на зе мља; Бо ле сни ан ђе ли; Пе сни ко ва 
ко лев ка; Че стит ке; Го вор го ста пе сни ка; Књи жев но ве че мла дих; Срећ но вам 
се ћа ње; Нат пе ва ва ње; Не бој се бо ла; Смрт ма те ма ти ча ра; Уза  луд на опо ме на; 
Мол ба бо гу Све то ви ду; Пра зник у Лу ков до лу; Ка ко ће мо без Бран ка; До бро ју тро.

0594.  Ри зни ца деч је по е зи је / Јо ван Јо ва но вић Змај, Д. М., Гри гор Ви тез, Ду  шан Ра до-
вић, Љу би во је Ршу  мо вић ; [из бор пе са ма и бе ле шке о пе сни ци ма Ра дош Руба-
ко вић]. – Бе о град : На ша књи га, 1991. (Зе мун : Га  леб). – 92. стр. ; 21 цм. – (Би-
бли о те ка „Мла ди да ни“)
Би бли о гра фи ја : стр. 92.

0595.  Ср би ја, ве ли ка тај на / Д. М. – Са ра ор ци : „Дра ган Ла ко вић“, 1991. (Кра гу  је вац : 
„Ни ко ла Ни ко лић“). – 76 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Млеч ни пут)
Ти раж 5.000.
Са др жај: ЧАС ИСТО РИ ЈЕ: Са вин мо но лог; Гра ча ни ца; Пра дед мо је мај ке; Ро-
ђе ње во ђе; Час зе мљо пи са; Ср би ја у су  то ну; Ср би ја се бу ди; Час исто ри је. ДЕЧ-
ЈИ РАЗ ГО ВО РИ: Деч ји раз го во ри. КР ШТЕ ЊЕ: Чуд но ва то; Чим стиг не зи ма; 
Бе ле но ћи; Јо гу  ни це; Ве жба ње во ље; Тет ка и сун це; Са њам ки то ве; Час би о ло-
ги је; Као при ро до сло вац; По жар на Би о ко ву; Не уби јај те ре ке; Не дај се, Та ра; 
Цвет је про го во рио; Кр ште ње. ЧУ ДО ТВО РАЦ У ВОЋ ЊА КУ: Чу до тво рац у воћ-
ња ку; Ра ње на биљ ка; Све има крај; Зна мо се; За то че ни ца; Ла жљи ви сан; За сад; 
Не дао ти Бог, чо ве че.

0596.  Ta ko je pri ča la me ni mo ja ba ka : iz bor iz baj ki / D. M. ; [pri re dio Pa vle Ilić ; ilu stra ci je 
Đerđ Boroš]. – [2. izd.]. – No vi Sad : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1991. (Su bo ti ca : 
Bi ro gra fi ka). – 44 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Do ma ća lek ti ra za 1. raz red osnov ne ško le)
Ti raž 3.000. – O De san ki Mak si mo vić : str. 42–44.
Са др жај: Car igra ča ka; Ri ba vo za ri ca; Baj ka o putеvima; Ora šči ći-pal či ći; Baj ka o 
iz vo ru; Baj ka o la bu du; Ma li ba uk.
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0597.  На бу  ри ; Зми ја ; О хи је рар хи ји ; За су жње по ми  ло ва не ; Не мам ви ше вре ме на ; 
Зе мља је смо ; За  љу бље ни враг ; Зми ја мла до же ња / Д. М. // Мо дер но срп ско пе-
сни штво : Ве ли ка књи га мо дер не срп ске по е зи је од Ко сти ћа до Или ћа до да нас. – 
Са ра је во : Свје тлост, 1991. – стр. 317–331

0598.  [Антићу у спомен] / Д. М. // Ми ро сла ву Ан ти ћу у спо мен / при ре дио Ми та То-
мић. – Но ви Сад : Днев ник, 1991. – стр. 13

0599.  Де вет пе са ма ; На јед ном сам про ле ћем опи је на ; Са пут ни ци ; Јед на ду  ша ме ин-
спи ри ше ; Још си онај ; Зми ју не тре ба по ми ња ти ; Кап кр ви ; Бо ле сник ; Још је 
стра шни је ; Људ ско ср це / Д. М. // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Год. 167, Књ. 447, 
бр. 5 (1991) стр. 717–721

0600.  Ђур ђе уби ја ажда  ху / Д. М. // Стре мље ња. – Год. 31, бр. 1/3 (1991) стр. 10

0601.  За ви чај у сне гу ; Бр зо јав дав но од сут ном / Д. М. // Књи жев не но ви не. – Год. 44, 
бр. 827 (1. 10. 1991) стр. 5

0602.  По след ња ча ро ли ја / Д. М. // Књи жев ност. – Год. 46, Књ. 92, бр. 11/12 (1991) 
стр. 1382–1384
Са др жај: По след ња ча ро ли ја; Пра знич ни ме теж; Со ко; Ћук из де дов ског за бра-
на; Ју  трос сте ми нео п  ход ни; Пла ме ња ча; Ви  хор ту ђи нац.

0603.  По след ње / Д. М. // Књи жев на реч. – Год. 20, бр. 373–374 (4. 1991) стр. 1
Са др жај: По след њи плод; Ра ти ште; Осве ће ње но ве цр кве; По след њи са ста нак; 
Сан.

0604.  Све про ла зи / Д. М. // Освит (Ле ско вац) . – Год. 1, бр. 2 (1991) стр. 5–9

0605.  Со ко ; Ве тар па ко сник ; Црн бог ; Бор на Бра чу / Д. М. // Баг да  ла. – Год. 33, 
бр. 386–387 (1991) стр. 1

0606.  Чо ве ков жи вот / Д. М. // Књи жев ност. – Год. 46, Књ. 91, бр. 1/2 (1991) стр. 2–6
Са др жај: Ча сов ник; Људ ско ср це; Зми ју не тре ба по ми ња ти; По след њи са ста-
нак; По след њи плод; Чо ве ков жи вот; За о ста  ли тра го ви; Ђур ђе уби ја ажда  ху; 
Де дов ски треб ник; Не дао ти бог, чо ве че; Цр ква у пла ме ну.

1992.
0607.  Де сан ка / [Д. М.]. – Ва ље во : Ва љев ска штам па ри ја, 1992. (Ва ље во : Ва љев ска штам-

па ри ја). – 61 стр. ; 23 цм. – (Би бли о те ка Пе сни ко вом ру ком пи са но; ко ло 2; св. 1)
Ти раж 1.000.

0608.  Зо ви на сви ра  ла / Д. М.. – Бе о град : Срп ска књи  жев на за дру  га, 1992. (Бе о град : 
Вој на штам па ри ја). – 168 стр. ; 19 цм. – (Срп ска књи  жев на за дру  га. ко ло 85; 
књ. 564)
Штам па но о сто го ди шњи ци Срп ске књи жев не за дру  ге. – Ти раж 3.000.
Са др жај: ВИ ЗИ ЈЕ ИЗ НАД КРЕ МЉА: Ју  тро у Кре мљу; Пра знич ни ме теж; Кре-
маљ ски му зеј; Ви зи је из над Кре мља; Бр зо јав дав но од сут ном; Сан; Цр ква у пла-
ме ну; Зо ви на сви ра  ла. НЕ ДО У МИ ЦЕ: Лу  там пар ком; Као хи пик; Нео бич на 
ми сао; Још је стра шни је; Усов бо ла; Не до у  ми це; Ста ре ње; Ко пач бу  на ра; Вар-
љи ве све тло сти; Ло пов и ка зна; Ју  трос сте ми нео п  ход ни; Ус кр сну ће; При вид; 
Ми сао по нор ни ца; У мре жи се ћа ња; Но вем бар ска слут ња; Не дам; Зли пред-
знак; Ко шмар; Да ме бо ље по зна те; Па у  чи на сно ва; По след ња ча ро ли ја; Пе сни-
ко ва би о гра фи ја; Кап кр ви; Не ми ран сан; Ста ре ду  ше; На јед ном сам про ле ћем 
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опи је на; Же на и ли па; Бо ле сник у гро зни ци; Пре пла ше на пти ца; Људ ско ср це; 
На и ван оп ти ми зам; Де ве ти спрат; Ноћ у пла ни ни; Чуд но ва то; Бу  но ван сан. 
ТАЈ НА СНО ВА: Епи таф; Пла ме ња ча; Ла ку ноћ; И би  ло ти про сто; По след њи 
са ста нак; Ме сец; Уза  луд; Још си онај; Рас кр шће; Са мо ћа; Мо ги  ле вре ме на; За-
бо рав; Се ти се смр ти; Ту жба  ли ца; Пе сни ко ва ко лев ка; По след ње ко на чи ште; 
Успо ме не; Кад же на во ли; Зим ски пра зник; Тај на сно ва; Твој ча сов ник уна пред 
иде; Јед на ду  ша ме ин спи ри ше; Бе гу  нац; Ба  лет; Пре кор; Сан; Му зеј у Ошвен-
ћи му; За пис о де ци. ДЕ ВЕ ТИ ВАЛ: Гр ли це; Та о ци; Спра то ви; Ми ри си; Бо је; 
Зна мо се; Де цем бар ски дан; Ле то; На ли ва ди; Де ве ти вал; Ју ли на Са ви; Не бе-
ско зла то; Бу ђе ње тра ве; Ви  хор ту ђи нац; Пр ви снег; Цвет на ду  ша; Пре да ту  ма; 
Сто ср да ца; Иње на др ве ћу; Пру жи дла не; Април ска по ма ма; Чу до тво рац у воћ-
ња ку; Са пут ни ци; Сун це и ко па чи; Дел фи ни; Со ко; Ју  тро у шу  ми. ЗА  ВИ ЧАЈ: 
Ве ру  јем зе мљи на реч; По све та; Опро сти; Де дов ски треб ник; Срећ но вам се ћа-
ње; Де дов ска ку ћа у про ле ће; Про сја ци пред цр квом; Се о ско гро бље; За ви чај у 
сне гу; У дав ном за ви ча ју; За ви чај; Кро во ви; Пси из де тињ ства. ЗА ТРА  ВЉЕ НО 
ГРО БЉЕ: Раз го вор са Ко со вом; Ла зар над Ко со вом; Под зе мљом вас је ви ше; 
Кроз шу  му мр жње; За тра вљен гроб; За тра вље но гро бље; Са вре ме на тај на ве че-
ра; Љу ди но ћи; Ра ти ште; Са  хра на; Не стр пљи ва ле по ти ца.

0609.  Иза бра не пје сме / Д. М., Гри гор Ви тез, Ду шан Ђу ри шић ; [приредио Ву ка ле Ђер-
ковић]. – 3. изд. – Ти то град : За вод за школ ство, 1992. – 99 стр. ; 20 цм. – (До ма ћа 
лек ти ра за 3. раз ред основ не шко ле)

0610.  Ра ђа ње љу ба ви ; Тра жим по ми  ло ва ње / Д. М.. – Бе о град : Про све та, 1992. (Су-
бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 185 стр. ; 18 цм. – (Школ ска лек ти ра / Про све та)
Ти раж 5.000. – Стр. 7–17 : Ле то пис по е зи је и пе снич ка ми си ја Де сан ке Мак си-
мо вић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Хро но ло ги ја : стр. 171–176.
Са др жај: РА ЂА  ЊЕ ЉУ  БА  ВИ: Пе сма; При ча о пе сни ку; Са пут ни ца; Пе сник; 
Пе сни ков ка би нет; Дру жи ћу се са Сун цем; Бо ја зан; Ис ку ство; Пе сни ко во ис ку-
ство; Пе снич ко ве че; Ни чи ја зе мља; Не мам ви ше вре ме на; Вре ме про шло; Вар-
љи  ве све тло сти; Уцве та  ле ми сли; Ноћ  на ми сао; На  пи  ши те мо је ми сли; Зри-
кав ци; Пе сни ко во ви ђе ње; Зим ски ви  хор; Не дељ на про по вед; На Стр жи  ло во 
идем; Ву  ков утук; Ис по вест Ње го шу; Бо гу  мил ска пе сма; Иза шти та по е зи је; 
Че жња; Слут ња; Стреп ња; Ра ђа ње љу ба ви; И на ста  ла је ти ши на; Тај на; На кра-
ју би ће опет јед но исто; А ја се не усу дих; Ти ши на спа ва; Сен ке; До дир; Са мо-
ћа; Суд би  на; За бо рав; Бо ја зан; Чо век; Ба че ни ка  мен; Лав на са  мр ти; Зве зда-
на свет ко ви на; Зми ја мла до же ња; Об ја ви те јед  ном на ве ли ка зво на; Ма слач ци; 
Про лећ на се тва; Пе сник и за ви чај; Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном; Бран ко-
ви на; Мо ји зе мља ци; Бран ко вин ско ју  тро; Ноћ у за ви ча ју; Гла со ви но ћи; Ме се-
чи на над воћ ња ци ма; Ју  тар ње обла че ње пти ца; Род на го ди на; Ми  хољ ско ле то; 
Пут ник тре ће кла се; Се ља ко ва смрт; Ме ћа ва на Бран ко вин ском ви су; Бал  кан-
ски ра то ви; Кр ва ва бај ка; Жао ми је чо ве ка; Ср би ја је ве ли ка тај на; Гра ча ни ца; 
Са вре ме ник пра де до ва. ТРА  ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ: Про глас; О цар ском се лу; 
О по кли са ру; О си ро тој ку де љи ци; О од бе глу ро бу; О ме ро па  ху; За се бра; За 
сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне 
ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За по след ње да не; За смр то мр сце; За ва-
жне; За се дам глад них го ди на; О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; 
О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми  ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка  лу-
ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко 
пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми ло ва не; За ал ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре-
љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; 
За се бар ске же не; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји 
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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 ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та не; За Бо го ве; Иду цар ским дру  мом; О ба-
бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За љу де 
ко ји ја сно ви де; За ла  жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О на  ла за чу; О Бож јем су ду; 
О пра шта њу.

0611.  Та ко је при ча  ла ме ни мо ја ба ка : из бор бај ки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; 
илу стра ци је Ђерђ Борош]. – 6. изд. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 
1992. – 47 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (До ма ћа лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле)
О Де сан ки Мак си мо вић : стр. 45–47.
Са др жај: Цар игра ча ка; Ри ба во за ри ца; Бај ка о пу  те ви ма; Ора шчи ћи-пал чи ћи; 
Бај ка о из во ру; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли ба ук.

0612.  Три па туљ ка : бај ке / Д. М. ; из бор Бо жи дар Ти мо ти је вић. – Бе о град : Но ва лек-
ти ра : Ди мекс, 1992. ([Београд : „Бран ко Ђо но вић“]). – 55 стр. ; 21 цм. – (Ђач ка 
лек ти ра за 1. раз ред основ не шко ле)
Ти раж 5.000. – Де сан ка Мак си мо вић : жи во то пис са вре ме пло вом : стр. 41–51. – 
Стр. 53–54 : Но ва кон цеп ци ја ђач ке лек ти ре / Бо жи дар Ти мо ти је вић. – Реч ник 
ма ње по зна тих ре чи уз бај ке.
Са др жај: Бај ка о из во ру; Бај ка о ла бу ду; Три па туљ ка; Кћи ви ли ног ко њи ца; Ка ко 
су пу жу укра  ли ку ћу; При ча о Ра ку Кро ја чу.

0613.  За оне ко ји цар ске дру мо ве ору / Д. М. // Де сет пе са ма : де сет раз го во ра / при ре-
ди  ли Сло бо дан Зу ба но вић, Ми хај ло Пан тић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1992. – 
стр. 19–40
Реч при ре ђи ва ча Ми хај ла Пан ти ћа ; „Обич но пи шем што мо рам“, ин тер вју са Д. М.

0614.  Вол  шеб на зе мља / Д. М. // Гра ди на. – Год. 27, бр. 1 (1992) стр. 46–47

0615.  Ду  шо не спо кој на / Д. М. // По ли ти ка (Бе о град) . – Год. 89, бр. 28209 (18. 4. 1992) 
стр. 13

0616.  Јед на ду  ша ме ин спи ри ше / Д. М. // Је фи ми ја. – Год. 1, бр. 1 (1992) стр. 61

0617.  Кап кр ви ; Ко пач бу  на ра ; Та о ци / Д. М. // Књи жев не но ви не. – Год. 44, бр. 852 
(15. 11. 1992) стр. 3

0618.  Са њам ки то ве ; Час би о ло ги је / Д. М. // Змај. – 39, бр. 5 (мај 1992) стр. 4–5
„Пе сни ки њи“ (Д. М. за њен, а и наш још је дан 16. мај) / Га вра Пе тров Ђа ко вић – 
Ба та : стр. 13

1993.
0619.  Врт де тињ ства : пе сме / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић. – 2. изд. – Бе о град : 

БИГЗ, 1993. (Бе о град : БИГЗ). – 182 стр. ; 21 цм. – (По е зи ја и про за за де цу и 
омла ди ну / Д. М. ; књ. 1)
Ти раж 3.000.
Са др жај: КА КО ОНИ ЖИ ВЕ: Та бла, кред и сун ђер; Не ви дљи ви трун; Ди рек то-
ро ве гу ске; Ба ки но го сто ва ње; На та ва ну; До га ђај у учи о ни ци; Укра де ни ко лач; 
Слат ко је би ти си ро ма шан. АКО ЈЕ ВЕ РО ВА ТИ МО ЈОЈ БА  КИ: Ако је ве ро ва ти 
мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли Ба ук; Цар игра ча ка; 
Тет ки ни по ма га чи; Гр ли чи на ту жба  ли ца; Бај ка о ди вљој кру  шци; Свет под је зе-
ром; Ма ца пре ља; У шум ској крч ми; Ожи ве ла сли ка; Па туљ ко ва тај на; При ча о 
Ра ку Кро ја чу; Ка ко су пу жу укра ли ку ћу; Ба ка на сај му; Три ја го де; Три па туљ ка.
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0620.  Крат ко веч на и дру  ге бај ке / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић. – 2. изд. – Бе о-
град : БИГЗ, 1993. (Бе о град : БИГЗ). – 140 стр. ; 21 цм. – (По е зи ја и про за за де цу 
и омла ди ну / Д. М. ; књ. 2)
Ти раж 3.000.
Са др жај: КРАТ КО ВЕЧ НА: Ка ко је на ста  ла бај ка у овој књи зи; Пи шче ва мо ли-
тва на за рав ни; Омла ди ни ис под три го ди не за бра ње но; Ра чун џи ја; По бе ђе ни 
ве тар Ухо да; Поп ци хле ба ри; Свад бе ни да ро ви; Ду  гин мост; Крат ко веч ни но 
шко ло ва ње; Крат ко веч ни но стра шно от кри ће; Гла сни ков по ла зак; Гла сни ков 
су срет са Во де ним Цве том; Свад ба; Зи ма на Ви ру Во де ног Цве та. РАС ПЕ ВА  НЕ 
ПРИ ЧЕ: Кћи ви  ли ног ко њи ца; Зе бе пла шљи ви це; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; Ма-
цан-Бра цан; Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић; Ора шчи ћи-пал чи ћи; Ме двед и 
пче ле; Ме две до ва же нид ба; Деч ја со ба; Чо ба нин пче ла; Ки ја ви ца у зве ри ња ку.

0621.  Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки : при че и бај ке / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић. – 
2. изд. – Бе о град : БИГЗ, 1993. (Бе о град : БИГЗ). – 155 стр. ; 21 цм. – (По е зи ја и 
про за за де цу и омла ди ну / Д. М. ; књ. 3)
Ти раж 3.000.
Са др жај: КА  КО ОНИ ЖИ ВЕ: Та бла, кред и сун ђер; Не ви дљи ви трун; Ди рек-
то ро ве гу ске; Ба ки но го сто ва ње; На та ва ну; До га ђај у учи о ни ци; Укра де ни ко лач; 
Слат ко је би ти си ро ма шан. АКО ЈЕ ВЕ РО ВА ТИ МО ЈОЈ БА  КИ: Ако је ве ро ва ти 
мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну; Бај ка о ла бу ду; Ма  ли Ба ук; Цар игра ча ка; 
Тет ки ни по ма га чи; Гр ли чи на ту жба  ли ца; Бај ка о ди вљој кру  шци; Свет под је зе-
ром; Ма ца пре ља; У шум ској крч ми; Ожи ве ла сли ка; Па туљ ко ва тај на; При ча о 
Ра ку Кро ја чу; Ка ко су пу жу укра ли ку ћу; Ба ка на сај му; Три ја го де; Три па туљ ка.

0622.  Пра де вој чи ца : ро ман / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић. – 2. изд. – Бе о град : 
БИГЗ, 1993. (Бе о град : БИГЗ). – 283 стр. ; 21 цм. – (По е зи ја и про за за де цу и 
омла ди ну / Д. М. ; књ. 4)
Ти раж 3.000. – Стр. 267–[284] : Де сан ка Мак си мо вић, пе сник веч ног де тињ-
ства / Сло бо дан Ра ки тић.

0623.  Врт де тињ ства : пе сме / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић. – 2. изд. – Бе о град : 
БИГЗ, 1993. (Бе о град : БИГЗ). – 182. стр. ; 21 цм. – (Про за и по е зи ја за де цу и 
омла ди ну / Д. М. ; 1)
Ти раж 3.000.
Са др жај: ВЕ ТРО ВА УСПА  ВАН КА: Ко ло; Страх; Хва  ли са ва пат ка; Уобра же ни 
ћу  ран; Де тлић; Зеч је ухо; Облак; Шта ва тра пе ва; Ли вад ско звон це; Мра ви зи да-
ри; Во до но ша; Ју тар ња пе сма пче ла; Ја ре и ву ци; Хва ли са ви зе че ви; Пре пе ли ца и 
па стир; Мол ба ма  лог жи ра; Ве тро ва успа ван ка; Ста ри на ри. ПРО ЛЕЋ НИ СА-
СТА НАК: Пу шни чар; Кос и нос; Кр ти це; Про лећ ни са ста нак; На мер ник; Ма ца 
и па ук; Фе бру ар ски раз го во ри; Иде је сен; Во жња; Сте на под ма  хо ви ном. ШУМ-
СКА ЉУ ЉА ШКА: Два се вер ца; Птич ја Но ва го ди на; Игран ка; Ма ли ба ук; Успа-
ван ка за зе чи ћа; Пуж; Шум ска љу ља шка; Стри зи бу бе; Сун цо бра ни; Бум бар го то-
ван; Стар ке ужар ке; У го сти ма; До зла бо га; Ко је ве ћи; Лим и Дрим. ЧУ ДО У 
ПО ЉУ: Сне жне па ху љи це; И др ве ће при ма пла ту; Смрт ли шћа; Сан у Мо шће нич-
кој Дра ги; О Ко сма ју; Бе ла вра на; Ћу рак по мо дар; Бли жи се, бли жи ле то; Слу шај-
те; Ка ме на пе ћи на; Су срет са ли си цом; Па у ко во де ло; Ли ва да у пла ни ни; Пљу сак; 
Ку  па ње обла ка; Леп дан; Не по зна та пти ца; Пти це на че сми; Про лећ ни ша то ри; 
Миш па ту љак; Ма че у џе пу; По пац Ве сел ко; Бли зан ци; Ро ђе ње де те та; Вест. СУН-
ЧЕ ВИ ПО ДА  НИ ЦИ: Чи сти ку  кац; Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; Пр ва 
ма ма; Дру га ма ма; Тре ћа ма ма; Че твр та ма ма; Пе та ма ма; Ше ста ма ма; Сед ма 
ма ма; Пр ви та та; Дру ги та та; Је дан де да; Пр ва ба ка; Дру га ба ка; Три стр шље на; 
Љу тић; Ве чер ња пе сма; Гат ка о шу ми. ДЕ ТЕ У ТОР БИ: Не у стра шив; Га та лин ка; 
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Пе сма за Ду ша на; Па ра да; Зи дао дим ку лу; Деч ји сан; Над ме та ње; Нео бич но шко-
ло ва ње; Та ко је при ча  ла мо ја ба ка; Бај ка о твр до гла вој зми ји; Ба ка ша  љив чи на; 
Не у стра ши ва ба ка; Тре ну так ћу та ња; Пе сма; Дру га из ло жба де це сли ка ра; До каз 
да су лу бе ни це зре ле; Пи ли ћи; Но во тех нич ко от кри ће; Кре ве ти за се ли це; Ба ук; 
Ро ди ле су бун де ве; Ма ли зи дар; Аква ре ла; Де те ли на са че ти ри ли ста; На је се њем 
тр гу; Та та те рет њак; За  лу  та  ли; Пе тао га ћан; Ду  го ру  ка те та; Ђур ђе вак; Шу  то 
те лен це; Тр пе за на во ди; Фјорд сли кар; Не што ла ко; Штам пар ске гре шке; Ве ли-
ки раз лог; Над ме та ње пи ја ни ца; Ба лет у се о ском дво ри шту; То ни је за пти це. ЧАС 
ИСТО РИ ЈЕ: Час зе мљо пи са; Час исто ри је; Ср би ја је ве ли ка тај на; Кр ва ва бај ка.

0624.  Ду  хов ни за ви чај / Д. М. ; [из бор пе са ма епи скоп Ла врен ти је, про та Вла дан Ко-
ва че вић, про то ђа кон Љу бо мир Ранковић]. – Бран ко ви на : Пра во слав на цр кве на 
оп шти не, 1993. (Ва  ље во : Ва  љев ска штам па ри ја). – 104 стр. ; 18 цм
Сли ка ауто ра. – Ти раж 3.000. – Нај ду жа моћ срп ског је зи ка / Ма ти ја Бећ ко вић : 
стр. 99–102.

0625.  Зо ви на сви ра  ла / Д. М.. – 2. изд. – Бе о град : Срп ска књи  жев на за дру  га, 1993. 
(Бе о град : Вој на штам па ри ја). – 168 стр. ; 20 цм. – (По но вље на из да ња Ко ла Срп-
ске књи жев не за дру  ге у ди вот опре ми)
Ти раж 2.000.
Са др жај: ВИ ЗИ ЈЕ ИЗ НАД КРЕ МЉА: Ју  тро у Кре мљу; Пра знич ни ме теж; Кре-
маљ ски му зеј; Ви зи је из над Кре мља; Бр зо јав дав но од сут ном; Сан; Цр ква у пла ме-
ну; Зо ви на сви ра ла. НЕ ДО У МИ ЦЕ: Лу там пар ком; Као хи пик; Нео бич на ми сао; 
Још је стра шни је; Усов бо ла; Не до у ми це; Ста ре ње; Ко пач бу на ра; Вар љи ве све тло-
сти; Ло пов и ка зна; Ју трос сте ми нео п ход ни; Ус кр сну ће; При вид; Ми сао по нор-
ни ца; У мре жи се ћа ња; Но вем бар ска слут ња; Не дам; Зли пред знак; Ко шмар; 
Да ме бо ље по зна те; Па у  чи на сно ва; По след ња ча ро ли ја; Пе сни ко ва би о гра фи ја; 
Кап кр ви; Не ми ран сан; Ста ре ду ше; На јед ном сам про ле ћем опи је на; Же на и ли па; 
Бо ле сник у гро зни ци; Пре пла ше на пти ца; Људ ско ср це; На и ван оп ти ми зам; 
Де ве ти спрат; Ноћ у пла ни ни; Чуд но ва то; Бу но ван сан. ТАЈ НА СНО ВА: Епи таф; 
Пла ме ња ча; Ла ку ноћ; И би  ло ти про сто; По след њи са ста нак; Ме сец; Уза  луд; 
Још си онај; Рас кр шће; Са мо ћа; Мо ги ле вре ме на; За бо рав; Се ти се смр ти; Ту жба-
ли ца; Пе сни ко ва ко лев ка; По след ње ко на чи ште; Успо ме не; Кад же на во ли; Зим-
ски пра зник; Тај на сно ва; Твој ча сов ник уна пред иде; Јед на ду ша ме ин спи ри ше; 
Бе гу нац; Ба лет; Пре кор; Сан; Му зеј у Ошвен ћи му; За пис о де ци. ДЕ ВЕ ТИ ВАЛ: 
Гр ли це; Та о ци; Спра то ви; Ми ри си; Бо је; Зна мо се; Де цем бар ски дан; Ле то; На 
ли ва ди; Де ве ти вал; Ју ли на Са ви; Не бе ско зла то; Бу ђе ње тра ве; Ви хор ту ђи нац; 
Пр ви снег; Цвет на ду ша; Пре да ту ма; Сто ср да ца; Иње на др ве ћу; Пру жи дла не; 
Април ска по ма ма; Чу до тво рац у воћ ња ку; Са пут ни ци; Сун це и ко па чи; Дел фи ни; 
Со ко; Ју тро у шу ми. ЗА ВИ ЧАЈ: Ве ру јем зе мљи на реч; По све та; Опро сти; Де дов-
ски треб ник; Срећ но вам се ћа ње; Де дов ска ку ћа у про ле ће; Про сја ци пред цр-
квом; Се о ско гро бље; За ви чај у сне гу; У дав ном за ви ча ју; За ви чај; Кро во ви; Пси из 
де тињ ства. ЗА ТРА  ВЉЕ НО ГРО БЉЕ: Раз го вор са Ко со вом; Ла зар над Ко со вом; 
Под зе мљом вас је ви ше; Кроз шу му мр жње; За тра вљен гроб; За тра вље но гро бље; 
Са вре ме на тај на ве че ра; Љу ди но ћи; Ра ти ште; Са  хра на; Не стр пљи ва ле по ти ца.

0626.  Тра жим по ми ло ва ње / Д. М. – Бе о град : Удру же ње из да ва ча и књи жа ра Ју го сла ви-
је, 1993. (Бе о град : Вој на штам па ри ја). – 72 стр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка Ре мек де ла)
Ти раж 3.000.
Са др жај: Про глас; О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од бе-
глом ро бу; О ме ро па  ху; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој-
ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За по-
след ње да не; За смр то мр сце; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О же нид би си на; 
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О др жав ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми  ло сти; 
О пти ца ма не бе ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За 
оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За ал  ко-
хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле не; 
За по гун  ље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; За не рот ки ње; За пе сни ки њу, 
зе мљу ста рин ску; За оне ко ји 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 ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та не; За бо го ве; 
Иду цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; За оне ко ји 
цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла  жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; 
О на  ла за чу; О бож јем су ду; О пра шта њу.

0627.  Тра жим по ми  ло ва ње : лир ске ди ску си је с Ду  ша но вим за ко ни ком / Д. М. – Ба ња 
Лу  ка : Сло во, 1993. (Бе о град : БИГЗ). – 80 стр. : сли ка ауто ра ; 21 цм
Са др жај: Про глас; О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни ци; О од бе-
глом ро бу; О ме ро па  ху; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; О вој-
ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну; За је рес; За по-
след ње да не; За смр то мр сце; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О же нид би 
си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; О обо ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми-
ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка  лу ђе ра; За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на-
ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; 
За ал ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За Ма ри је Маг да-
ле не; За по гун  ље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; За не рот ки ње; За пе сни-
ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји 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 ло ву; За ло ви шта; За зве ри окле ве та не; За 
бо го ве; Иду цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи ја ни ца ма; За оне 
ко ји цар ске дру  мо ве ору; За љу де ко ји ја сно ви де; За ла жи из го во ре не из ми  ло-
ср ђа; О на  ла за чу; О бож јем су ду; О пра шта њу.

0628.  De san ki Mak si mo vić u čast // Sa ku ra (Be o grad) . – br. 2 (sep tem bar 1993) str. 3–24
Iz bor ha i ku po e zi je D. M. iz zbir ke Ozon za vi ča ja. – Reč ured ni ka / Mo ma Di mić. – 
Kra tak pri log / Kayoko Ja ma sa ki-Vu ke lić. – De san ka Međ ha i đi ni ma / Mo ma Di mić. – 
Pr vo pro le će bez De san ke / Do bri ca Erić, ha i ku. – Na vest o smr ti pe sni ki nje / Mir ja-
na Bo žin. – Tri ha i kua za De san ku / Adam Pu slo vić. – Se no vi tom sta zom, i. m. D. M. / 
Sr ba Mi tro vić. – Za pis o ha i ku po e zi ji D. M. / Ži van Živ ko vić. – Ho me rov vid D. M. / 
Pre drag Bog da no vić.

0629.  Зо ви на сви ра  ла ; Не до у  ми це ; Ко пач бу  на ра ; Да ме бо ље по зна те ; Ла ку ноћ ; 
По след њи са ста нак ; Се ти се смр ти ; Зим ски пра зник ; За пис о де ци ; На ли ва ди / 
Д. М. // Срп ски књи жев ни гла сник. – Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 5–9

0630.  О Ду  чи ћу / Д. М. // Књи жев ност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993) стр. 577–578

0631.  По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић у Срп ском књи жев ном гла сни ку / Д. М. ; при ре ђу-
је Ду ши ца Про тић // Срп ски књи жев ни гла сник. – Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 172–175
Са др жај: У ко лу; У зим ски дан; Мо ји да ни.

0632.  Чо ве ков жи вот / Д. М. // Књи жев ност. – Год. 48, Књ. 99, бр. 5/6 (1993) стр. 577

1994.
0633.  Гра ђе ње гне зда / Д. М. ; из бор и по го вор Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Гор њи Ми-

ла но вац : Деч је но ви не, 1994. (Бе о град : Про све та). – 166 стр. : илу стр. ; 24 цм. – 
(Би бли о те ка Злат ни леп тир; св. 1)
Ти раж 1.000. – Да ро ви де ци Де сан ке Мак си мо вић : стр. 159–163.
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Са др жај: Не по зна та пти ца. ЧУ ДАН СВЕТ: Над књи гом бај ки; Ко хо ће да до жи ви 
чу до; Чу до у по љу; Зи дао дим ку лу; Де цем бар ска при ча; Смрт ли шћа; Ка ме на пе-
ћи на. ПЕ СМА ЗРИ КА ВА ЦА: Ли вад ско звон це; Шум ска љу ља шка; Па у ко во де ло; 
Ју  тар ња пе сма пче ла; Бум бар го то ван; Страх; Пе сма зри ка ва ца; Бу бља ауто стра-
да; Мра ви зи да ри; У се лу мра ва; Пуж. ШУМ СКИ СТА  НОВ НИ ЦИ И ГО СТИ: 
Слу  шај те; Леп дан; Ко ло; Је сен у шу  ми; Ве тро ва успа ван ка; Пти чи ја но ва го ди-
на; Ли ји на јел  ка; Са јам пти ца; Ре дак гост; Рат; Про би рач; Кос и нос; Де тлић; 
Ко ли бри; Вра на; Гра ђе ње гне зда; Ној; Под не бом од жи це; Зеч је ухо; Хва  ли са ви 
зе че ви; Ма  ли ба ук; Су срет са ли си цом; Ве ве ри ца; Ја ре и ву  ци; Кро јач. ИГРА ЧИ 
У ДВО РИ ШТУ: Ба лет у се о ском дво ри шту; Хва ли са ва пат ка; Уобра же ни ћу  ран; 
Ћу  рак по мо дар; Те лад и чо ба ни ца. ДРУ ЖИ НА ЈЕ БИ  ЛА ВЕР НА: Сло жни дру-
го ви; Ани но зна ње; Наш учи тељ пр вог раз ре да; Час зе мљо пи са; Ма че у џе пу; 
Бр бљи ви це; Ђач ко ср це; Лек ци ја ши; Са вре ме на ба ка; Стра не ре чи; Про ниц  љи-
ве су ди је; Књи ге раз би бри ге. ДЕ ТЕ, БА  КА, ЛУТ КА И ЈА  ГО ДА: Ба ка; Та ко је 
при ча ла мо ја ба ка; Пра вед на ба ка; Не спо ра зум; Ка ко се ка же; Лут кин на ме штај; 
Лут ке ра чу  на ју; Де вој чи ца и ја го де; Облак; Шта ва тра пе ва; При пре ма за зи му; 
За што пла чу ку  ку  ре ци; Људ ско ср це; Ма ју  шна бај ка; Скрет ни чар; По ди вља  ла 
ре ка; Ре ка по моћ ни ца; Пр ви снег; Сне жне па  ху љи це. НО ВИ СЛИ КА РИ: Из во-
ли те на из ло жбу де це сли ка ра; Дру га из ло жба де це сли ка ра. ЗЛАТ НИ ЛЕП ТИР: 
Злат ни леп тир.

0634.  Зе мља је смо : иза бра не пе сме / Д. М. ; [из бор Љи ља на Шоп]. – [1. изд.]. – Бе о град : 
Срем пу блик, 1994. (Бе о град : Кул ту  ра). – 248 стр. ; 24 цм
Ти раж 2.000. – Стр. 237–244 : Од Слут ње до Ни чи је зе мље / Љи  ља на Шоп.

0635.  Пе сме / Д. М. – [Фото типско изд. из 1924.]. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак-
си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би је, 1994. (Бе о град : На род на би бли о те ка 
Ср би је). – 110 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка За ду жби не Де сан ка Мак си мо вић; књ. 1)
Ти раж 1.500.

0636.  Iz pe ra ve li ka na po e zi je / D. M. // Zov da lji na : de li mič ni bi o graf ski osvrt na Zo ri na 
de la 1933–1994 / Oli ve ra To pa lo vić. – Be o grad : O. To pa lo vić, 1994. – Str. 2

0637.  Па у ко ва љу ља шка ; Кћи ви ли ног ко њи ца ; Из ло жба де це сли ка ра / Д. М. // Ђа ку пр-
ва ку / [из бор Сло бо дан Ж. Марковић]. – Бе о град : Про све та, 1994. – Стр. 102–111
Уз пе сме ауто граф Де сан ки не по ру  ке ђа ци ма.

1995.
0638.  Злат ни леп тир / Д. М.. – [3. изд.]. – Бе о град : Ме ди си он, 1995. (Бе о град : Штам-

па ри ја Гу до вић). – [16] стр. : илу стр. ; 22 цм
Ре принт изд. из 1946. – Ти раж 2.000.

0639.  Кћи ви ли ног ко њи ца / Д. М. ; [приредила М. С. Тер зин ; илу стро вао Мир ко Стој-
нић]. – [1. изд.]. – Но ви Сад : Змај, 1995. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 46 стр. : 
илу стр. ; 17 цм. – (Еди ци ја Књи ге мог де тињ ства; ко ло 1)
Ти раж  3.000. – Де тињ ство мо ра би ти срећ но: стр. 5–6. – Чи там, чи таш : стр. 46–[47].
Са др жај: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну; Бај ка о ла бу ду; Кћи 
ви ли ног ко њи ца; При ча о раз ма же ној ца ри ци; Укле та пти ца; Бај ка о тре шњи.

0640.  Тра жим по ми ло ва ње / Д. М. ; пред го вор Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз. – [3. изд.]. – 
Бе о град : Ме ди си он, 1995. (Бе о град : Штам па ри ја „Гу до вић“). – 87 стр. ; 20 цм
Ти раж 1.000.
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0641.  Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки / Д. М. ; иза брао Дра гу тин Ог ња но вић ; раз го вор и по-

го вор Сла ви ца Па нић. – Са ра ор ци : Дра ган Ла ко вић, 1996. (Сме де ре во : Ди ми-
три је Да ви до вић). – 72 стр. : илу стр. ; 17 цм. – (Би бли о те ка Зве зда но ко ло)
Ти раж 3.000. – Ча роб ни свет Де сан ке Мак си мо вић : стр. 71–72.
Са др жај: ПР СТЕН НА МОР СКОМ ДНУ: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен 
на мор ском дну; Кћи ви  ли ног ко њи ца. ПА ТУЉ КО ВА ТАЈ НА: Па туљ ко ва тај на; 
Три па туљ ка. БАЈ КЕ О ЖИ ВО ТИ ЊА  МА: При ча о ра ку кро ја чу; Ка ко су пу жу 
укра  ли ку ћу; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром. ЦАР ИГРА ЧА  КА: Три ја го де; 
Цар игра ча ка; Ма  ли ба ук.

0642.  Кћи ви  ли ног ко њи ца / Д. М. ; [из бор и пред го вор М. С. Тер зин ; по го вор Ан дреј 
Чип  кар ; илу стро вао Мир ко Стојнић]. – 2. изд. – Но ви Сад : Змај, 1996. (Су бо ти ца : 
Би ро гра фи ка). – 47 стр. : илу стр. ; 17 цм. – (Еди ци ја Књи ге мог де тињ ства; ко ло 1)
Ти раж 3.000. – Де тињ ство мо ра би ти срећ но: стр. 5–6. – Ка ко на ста је бај ка: 
стр. 46–47.
Са др жај: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну; Бај ка о ла бу ду; Кћи 
ви ли ног ко њи ца; При ча о раз ма же ној ца ри ци; Укле та пти ца; Бај ка о тре шњи.

0643.  Ло вац ср ца сво га ; Тра  жим по ми  ло ва ње / Д. М. ; из бор и про прат ни тек сто ви 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1996. 
(Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 162 стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка Из бор / За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства)
Ти раж 5.000. – Пе снич ки свет Де сан ке Мак си мо вић : стр. 5–15. – Хро но ло ги ја 
жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић : стр. 156–159.

1997.
0644.  Зе ле ни ви тез / Д. М. ; [приређивач Ми ро слав Егерић]. – Зе мун : Дра га нић, 1997. 

(Су бо ти ца : Ми нер ва). – 403 стр. ; 21 цм. – (Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо-
вић : у 8 књи га; књ. 1)
Ти раж 2.000.
Са др жај: ПЕ СМЕ – Мол бе мла до сти: Мол ба мла до сти; Пред о се ћа ње; Стреп ња; 
Че жња; Јед на смрт; Пи та ње; Де во јач ка мол ба; Страх; Јед но уве ре ње; По ра стан-
ку 1–5; Оздра вље ње – Шум ска зве зда: Шум ска зве зда; По ко ше на ли ва да; Зми ја; 
Лов; По здрав ре ци; Се о ски по ток; Обла ци; По ђи мо у шу  ме; Круг; Зе ле ни су-
мрак – Лир ске оазе: Лир ске оазе; Про лет ње пе сме 1–2; Ра  до сти; Не мир; Су-
тон; Се ли це; У зим ски дан; Су  тра дан; Ни смо ми кри ви; Зве зда; У вла ку; Уте ха; 
На бу  ри; Се ћа ње; Па ук; У ко лу; Из не на ђе ње; Слут ња; По ноћ; Тај на; Над жи во-
том 1–3; На  ша тај на; Са  мо ћа – На од  мо ри  шту: На од  мо ри  шту 1–10; Огле да-
ло 1–12 – Та ква сам ја: Мо ја пе сма; Лир ска про ти ву  реч ност; Ја и ја; Оправ да ње; 
На кра ју би ће опет јед но исте; Све јед но ми је; Вре ме; Од го вор; При ча о пе сни-
ку; Зла ноћ; Опо ме на; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕ НИ ВИ ТЕЗ: Зе ле ни ви тез; Про ле ће је 
опет; Ре чи; Сум ња; Суд ба; На ста вак; Због ме не; Љу бав; Сре ћа; Од  ла зак; Са мо-
ћа; У по љу; По то ци; Др во иза огра де; Змиј ске очи; Мрак; Пи сма из шу  ме 1–3; 
Два да на у шу  ми 1–2; Млеч ни пут; За бо рав; Пе сма го лу ба; Чу  вај те се; Де вој ко; 
Пре кор; Пе сма по сле не де ље; Је се ње ју  тро; По здрав не зна ној; Мо ли тва за љу-
бав; Две мо ли тве; Кле тва и мо ли тва 1–2; Ве чер њи сно ви 1–4; Је сен; Пе сма су-
жња; Ве чер њи при звук; Раз го вор; Бде ње; Бол; Љу бав – Мо ли тва Бо гу  ми  ло ва: 
Го сто љу бље; По сла ни ца; Ту  га; За то че ње; Ли ти ја; Пе сма о жи во ту; Жи вот; Глас 
но ћи; Спо зна ње; Из ми ре ње; Бо гу  мил ска пе сма; Бо гу  ми  ло ва мо ли тва – У смрт 
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од ра зли ци јех: По ми  луј, Бо же; Све ћа; Про ле ће у гро бљу; Над пра  хом; Утр ка; 
Опу сте ла ко шни ца; Обо ре но гне здо; У смрт мра ви; У смрт ро се; Над реч ним 
ко ри том; Уса мљен крст; По вра так; Мр тва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зе ју 1–2; 
Опу сте ли оклоп; Гр ли ца; По след  ње ре чи. ГО ЗБА НА ЛИ ВА  ДИ – 1: Го зба на 
ли ва ди; Ти  хи умо бол  ник; Кроз исти про зор; Са мо ћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у 
тра ви 1–2; Ра ђа ње ме се ца; На вра ти ма шу  ме; Чу  вар шу  ме; Сун це; Обла ци; Је зе-
ро; Гор ски по ток; Бој обла ка; Сун чев за  ла зак; Ср це шу  ме; Чу до твор но др во; 
Сеп тем бар; Снег; Бе ла вр би ца; Смр зну  та пти ца; Га вра ни; Го лу бо ви; Сту ди ја за 
зим ски пеј заж; Сли ка – 2: Суд би на; Љу бав; Пра зник; Тај на; Ра ста нак; Сад; Од 
ме не до ње га мо же се са мо мо стом ду  ге; Ни ко не зна да смо би  ли исти по ток; 
Успо ме не; Сан; Че ка ње; Ко ли ко ли ца имаш ти?; За бо рав; Бе ли цвет; Ју  тро; Ти-
ши на; Бо ле сна де вој чи ца; На пу  ште ни пут; Не бо; Вра та за па да; Мрак на про зо-
ру; Ожи  љак; Охо лост; Ве чер ња мо ли тва; Знак кр ста; У сен ци не ба; Там ни чар; 
Смрт на бу  ри. НО ВЕ ПЕ СМЕ – Се ћа ње на оца: Се ћа ње на оца; Час зе мљо пи са; 
Пи смо оцу; Мо ли тва оче вом ср цу – За ви чај: За ви чај но ве че; Бран ко ви на; Се ћа-
ње на за ви чај; Мо ји зе мља ци; Град; У кра ју мом; Брест се су  ши; Гла со ви но ћи; 
Ве се ла је сен; Лет ња ноћ; Про сјак; Су  мрак на ли ва ди; Под не у шу  ми; Не бо у за-
ви ча ју – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ња; Ка ја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у па-
сти ре; Ве че; Мир но мо је ср це спа ва; Умор; По след њи час; Бог смр ти; Са вин мо-
но лог; Раз го вор мо на хи ње с Бо гом; Глас мо на хи ње; Бла жен ства – Из сло ве нач ке: 
Сре бр не пле са чи це; Вез; До ли на под ки шом; Ср ни на мо ли тва; Ћук; Са пут ни ца; 
Фан та стич но ве че; Олу  ја; Све то ју  тро; Оре ол – Пе сма: Пе сма; Зе мља где се ро-
дио онај што ме не љу би; Про ле ће гне здо гра ди; Про ле ће; По зна ни це; Мла дост 
је про шла; Ба че ни ка мен; Су  тра дан; Ме лан  хо ли ја; Ве ра; Ду  ша; Ку ћа у зо ри; Не-
ја сна пе сма; Не спо кој ство; Бе гу  ни ца; Уте ха; Пра зник; Ме се чи на; По диг нем 
очи; Пе сма у но ћи; Ста рост; На пу  ште на де вој ка; Ка сни мраз; Бог ми  ло ср ђа; 
Пе сни ко во ис ку ство; Уса мље ни ко ва пе сма.

0645.  Пе сник и за ви чај / Д. М. ; [приређивач Ми ро слав Егерић]. – Зе мун : Дра га нић, 
1997. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 384 стр. ; 21 цм. – (Са бра не пе сме Де сан ке Мак-
си мо вић / у 8 књи га; књ. 2)
Ти раж 2.000.
Са др жај: ПЕ СНИК И ЗА  ВИ ЧАЈ – Пе сник и за ви чај: Пе сма кроз го ру; Пе сма 
крај из во ра; Љу бав на пе сма; Сва тов ска пе сма; На ше сна е сти ро ђен дан; Пр ви 
дан љу ба ви; Де вој ка се ра ду  је про ле ћу; Љу бав но пи смо; Ки ша; Че ка ње; Де вој ка 
за бра том; Бра то ва мо ли тва; Де вој ка слу  ти смрт; По след ња успа ван ка; Ства ри; 
Мла ди ће ва ту  жба  ли ца; Син ги ду  нум; Еле ги ја; Се стри на ту  жба  ли ца; Мај чи на 
ту  жба  ли ца; Ре ли ги ја уцве ље них; Ва јар вас кр са ва мр тву де вој ку; Чо век; Не мир; 
Ка ја ње; Уми ра ње љу ба ви; Ис пу  ње ње; Уми ра ње ср ца; Се ћа ње; Не што слич но 
при чи; Људ ска ко ме ди ја; Пи смо; Зве зде; Град ски љу бав ни ци; Пи смо из роп-
ства; Же на; Ми  ло шта; Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку; Ду  шу ми по кло ни; 
По след ње про ле ће; Пе сни ков бла го слов; Пе сник и за ви чај; Дру  гу умет ни ку; 
По е зи ја; Пе сни ци су  гра ђа ни ма – Пут ник тре ће кла се: Пут ник тре ће кла се; 
Рад ник че зне за од  мо ром у при ро ди; Си ро ма  хов гроб; Не ко се се ћа де тињ ства; 
Се ћа ње у за тво ру; Над све ском умр лог ђа ка; Бу  ко ва шу  ма; Де ца; Ма  ла да ди  ља; 
На пу  ште на де вој ка; Пе сма о на пу  ште ном де те ту; Крај во де; Же ни ко ја се про-
да је; Осу ђе ни ков по след њи час; Са мо у би ца; По лу де ли во зар тен ка; Пут ник 
кроз Са  ха ру; Мо но лог раз о ча ра ног; У крч ми; Бран ко вач ко гро бље; Се ља ко ва 
смрт; Се ља ко ва здра ви ца; Воћ ња ци; Во лов ска ко ла; Се љак на тр гу; Се љан ки на 
ту  жба  ли ца; Про вин ци јал  ци; Од го вор са вре ме ни ку – Пе сме о роп ству и сло бо-
ди: По ка ја ње; Осва ја чи; У роп ству; Гу бар; Бе се да ро ман ти ча ре ва; Ро ман ти-
чар ска успа ван ка; Сен по ги ну лог рат ни ка; Де вој ка за по ги ну лим мла ди ћем; 
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Че жња у ту ђи ни; Алек си Ви ћен ти је ви ћу; За ви чај под ме се чи ном; Ноћ у за ви-
ча ју; Бад ња ци; Ме ше ње хле ба; Зи ма у за ви ча ју; Пе сма о по ро бље ном хле бу; 
Кр ва ва бај ка; На гро бу стре ља них ђа ка; Мај ке оп ту  жу  ју; Мај ка ма; Ци ви  ли за-
ци ја; Гра ни ца; Жао ми је чо ве ка; По ру  ка осва ја чу; На да; Ме двед ник; Ве ру  јем; 
Бај ка о уста нич кој пу  шци; Кри  ла та зе мља; Ср би ја је ве ли ка тај на; Ср би ја се 
бу ди; Уста ни ци; Ме ћа ва на бран ко вин ском ви су; Вој нич ко гро бље у Со лу  ну; 
Бла га вест; Пр ви дан сло бо де; Па три от ски раз го вор са Ср би ма; Вер ност; Сан 
о до ма ћем ми ру; Удо ви ца; Об у до ве ла не ве ста; Де вој ке-вој ни ци; Ра ње на па стир-
ка; Пе сма о по ги ну лој де вој ци; Сум ња  ли ца ма; Ја гањ ци; Бу  га ри ма; Ру ским пе-
сни ки ња ма; Бал  ка нац; Осло бо ђе ње; Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић; Отаџ би на у 
пр во мај ској по вор ци. Отаџ би но, ту сам.

0646.  Тра жим по ми  ло ва ње / Д. М. ; [приређивач Ми ро слав Егерић]. – Зе мун : Дра га-
нић, 1997. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 310 стр. ; 21 цм. – (Са бра не пе сме Де сан ке 
Мак си мо вић : у 8 књи га; књ. 3)
Ти раж 2.000.
Са др жај: ПРО ЛЕ ЋЕ У ЗА  ГРЕ БУ (из Иза бра них пе са ма): Про ле ће у За гре бу; 
Бе о град ске ули це; Сеп тем бар ска пе сма; Час исто ри је; Ра ђа ње књи ге. МИ РИС 
ЗЕ МЉЕ: Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це?; Про ле ће, а ја ве нем; Крај је 
ле ту; Се но; Је сен; Чим се срет не мо; Не бој се; По ноћ; Сун ча ње у бр ди ма; У про-
ле ће; Ви но про ле ћа; Ро ман са; Ро са; Ју  тар ње обла че ње пти ца; За  љу бље ни ку  кац; 
Ме се чи на над воћ ња ци ма; Род на го ди на; На пла ни ни; Не бе са; Шу ма у Изра е лу; 
На Стра жи  ло во идем; Ву  ков утук; Исто то са мо ма  ло друк чи је; Пи та  ли це; Де-
тињ ство; Пе сни ков кип у пар ку. ЗА  РО БЉЕ НИК СНО ВА – Про чи та но са сли-
ков ни це у де тињ ству: Сли кар Лу  ка; Про рок Или ја; Кр сти тељ; Обо ре ни Бог; 
Из гна ње из ра ја; По сла ни ца Ко је вре јем апо сто ла Па вла; Ми ољ ски ва шар; Бал-
кан ски ра то ви; Ве ру  јем – Ме се чи на успо ме на: Ју  тар ња пе сма; Сто па; Уцве та  ле 
ми сли; Бла го ве сти; Шта је те би, не бо; Пр ви снег; Лед тво је ср це на гло об у зи ма; 
Ода зва  ле су се са мо пти це; Су срет у сну; А и те бе то мо лим; На мор ској оба  ли; 
Ју  тро у Квар не ру; Тај на; Не са ни ца; Лик на про зо ру; Де ца – При ро да је да ва  ла 
зна ке да ће се пе сник ро ди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Не ми ран дан; Же га; Ок то бар; 
Зим ски ви  хор – За ро бље ник сно ва у Зе нич кој же ле за ри: Бај ка о ко ва чу; Ку  мо ва 
сла ма у дим ња ку; Же ле зно сун це; Го вор же ле за; Па као; Ска ме ње на шу  ма; Зми-
ју љак; До го ди  ло се све бар по тре ћи пут; И то ме пла ши; По вра так; Пе снич ко 
ве че. ГО ВО РИ ТИ ХО – Сне го ви де тињ ства: Љу бав ни ци у пу  чи ни но ћи; Љу-
бав на пре пир ка; Ви о ли не Чај ков ског; Пра зно ју  тро; Без успо ме на; Зри кав ци; 
Прет про лећ ни дан; Бу ђе ње про ле ћа; Пе ша ци; Ко ме да се ту жим; По те ра; Еспе-
ран то; Има мо па сош; Куд одем да одем; Ста ни це; Ка те дра ла; Са мо онај ко је ду го 
пло вио; Сне го ви де тињ ства; Бр да око Ава  ле; Април ска во жња кроз Вој во ди ну; 
Про ле ће на Ко сме ту; Су  тон на Ска дар ском је зе ру; Ср би ја у су  то ну. ТРА  ЖИМ 
ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ: Про глас; О цар ском се лу; О по кли са ру; О си ро тој ку дељ ни-
ци; О од бе глу ро бу; О ме ро па  ху; О хи је рар хи ји; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу 
ку да вој ска про ђе; О вој ни ку; За вој нич ка гро бља; За оне ко ји су хра бри са мо 
кад ги ну; За је рес; За по след ње да не; За смр то мр сце; За ва жне; За се дам глад-
них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; О др жав ној имо ви ни; За жир; О обо-
ре ној цр кви; О ол та ру; О цар ској ми  ло сти; О пти ца ма не бе ским; За ка  лу ђе ра; 
За не пе ле гри не; За не схва ће не; За на ив не; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; 
За па ству ср ца; За су жње по ми  ло ва не; За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те; За 
слу  гу Јер не ја; За ал  ко хо ле; О ка ме но ва њу; О пре љу би; За свад бе без вен ча ња; За 
Ма ри је Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За се бар ске же не; За бран ко-
вин ске се ља ке; За не рот ки ње; За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве; За пе сни ки њу, 
зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма ђи о ни ча ре; 
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За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу  гу; О ло ву; За ло ви шта; За зве ри 
окле ве та не; За Бо го ве; Иду цар ским дру  мом; О ба бун ској ре чи; О је ре си; О пи-
ја ни ца ма; За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де 
ко ји ја сно ви де; За ла  жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О на  ла за чу; О Бож јем су ду; 
О пра шта њу. ПЕ СМЕ ВАН ЗБИР КИ: Пе сник и про ле ће; Три пе сме о ста ро сти; 
Ста ри сул тан; За пр ву же ну сул та но ву; Шта оста не од љу ба ви; Љу бав на ко зе ри-
ја; Са вре ме на по ро дич на дра ма; Мег дан; Бај ка о же ни ном ср цу; И по сле је све 
би  ло ла ко; Са  хра на; Све јед но је; Та о ци; За ба че ни нов чи ћи; На кна де; Гла сник; 
И што је нај го ре; Цр но мо ре; Са јам са мо ће; Ја пти це раз у  мем; Знам по мно го 
че му; Сан ја ну ар ске но ћи; Сли ка из пра де дов ске со бе; Не ко ко ће тек би ти ја; 
Не за пи са на; Час пре ме не; Там ни ви  ла јет; Гра ча ни ца; Об ја ви те јед ном на ве ли-
ка зво на; Пе сни ко во ви ђе ње.

0647.  Не мам ви ше вре ме на / Д. М. ; [приређивач Ми ро слав Егерић]. – Зе мун : Дра га-
нић, 1997. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 365 стр. ; 20 цм. – (Са бра не пе сме / Де сан ка 
Мак си мо вић; књ. 4)
Ти раж 2.000.
Са др жај: НЕ МАМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕ НА: Вре ме про шло; Не мам ви ше вре ме на; 
Пр во смо ду  го ми сли  ли; За  лу  пи  ле су се врат ни це; Мој свет; Опо ру  ка; Не дељ на 
про по вед; За бо ра вље ни лист Би бли је; Пе сни ко ви за ви ча ји; Ме се чи на у Бран-
ко ви ни; По во дањ; Си  ла зи те по ла ко; Свод не бе ски је хла дан; Обе ћа  ла си да ћеш 
би ти веч на; И на ста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; На сле ђе; По след ња мо ли-
тва; Мо ли тва пред сан; Пр ва ноћ жа  ло сти; Су тра дан; За у  век; Све је по ста ром; 
Зе мља је сву  где иста; Ми  ло сти ња; Ви но из до мо ви не; А сад одо смо; По ку  шај ху-
мо ра; Оде ли те ку ће; А ја се не усу дих; Снег на гро бу; Сад је из ве сно; Ти ши на 
спа ва; По след ње но вин ске ве сти; Ни је ви ше ва ше; По ру  ка; Још је дан дан до ву-
че ња; Фа во рит; Пу  то ва ње; Тај ни са ста нак; Хит на по се та; Зе мља је смо; Пре о-
ран гроб; Пти чи ја са  хра на; Ли си чи на смрт; Лав на са мр ти; Уса  хле ре ке; Се ћа ње. 
ЛЕ ТО ПИС ПЕ РУ  НО ВИХ ПО ТО МА  КА: Бе ле шка; Пе рун; Пу сти ња ко во ви ђе-
ње; Глас о про ро чан ству; Ца рев стра жар; Ули зи це; Глас прет ков ца ру; Осва јач; 
Страх од бро ја; Вој ско во ђа; Жу  па но во при ви ђе ње; На су  ми це иду Ра ша ни; Ра-
ње ник у ту ђи ни; По кли са ри; Глас пре да ка; Сто го ди шња ци; У кра  ље вој зе мљи; 
Смрт вој ни ка; Ноћ; Вест ора ту; Зво на у Ни ну; Ис по сни ко ва мо ли тва; Краљ уочи 
бо ја; Вој ска под зве зда ма; Зве зда на свет ко ви на; Га та ра; Ву  ко дла ци; Гро бље ста-
рих Бо го ва; Про сја ци; Хле ба ре во ви ђе ње; Слу  ша ју Бо го ви; Во лос; Мо ра на; Мо-
ра ни на успа ван ка; Жи ва; Про сјак на раз бо ји шту; Ра ста нак; По вра так; Бе ра чи-
ца би  ља; Пли ма; Осе ка; Од  лу  ке Све тог Си но да; По мет ња; Скит ни це; Је ре ти ци; 
Са вет је ре ти ка; Мах  ни ти; Не бе ски зна ци; Чу до у цр кви; Ве ли ки све ште ник; 
Глас пре да ка; Глас ту ђи на; Раш чи ње ни но ви опат; По пац; По сле ве ћа ња; По-
след ња слу жба сло вен ска; Тра ве; Сан о кру  ни; Ме се чи на. ПЕ СМЕ ИЗ НОР ВЕ-
ШКЕ: Здра ви ца Нор ве шкој; Hil sen til Nor ge; Бде ње; Бр да; Ма гла; Сун че ва са-
рад ни ца; Бу  ра код Нар ви ка; Пло ве ћи кон ти нент; Гри гов гроб; Ка те дра  ла у 
Тронд  хај му; Др ве на цр ква; Са ве то ва ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу  чи ни; Те рет те-
жи од чо ве ка; Смрт у ле ду; Огла ше ни, изи ђи те; И три ста је мно го; Кр ва ви крст; 
Сви ци све до ци; Не по зна ти; Три ста се дам де се та по ноћ; Кр сто ви; Сен ке; Срп-
ска ку ћа. НИ ЧИ ЈА ЗЕ МЉА: Ни чи ја зе мља; Чар дак ни на не бу ни на зе мљи; Чо-
ве ков дом; Ме ђу пла не та ма; При ви ђе ње; До дир; Зми ја мла до же ња; Ви ђе ње; 
Цр на пе ви ца; Да ро ви; Са стан ци у сну; Са мо ћа; Два сна да вље ни ка; По сте пе но; 
Суд би на; Сан; Не мам про тив о тро ва; Мо ли тва за оклоп; По треб но ми је; Сун це 
ме са мо ни је из не ве ри  ло; Ми ољ ско ле то; Ра дост; Ми сао по нор ни ца; Не мам; 
Осу ђе на ми сао; Ноћ на ми сао; Ус кр сло се ћа ње; У не са ни ци; На пу сти те мо је ми-
сли; Ра ђа ње пе сме; Во де ни чар; Пе сник; Ис ку ство; За пис о до бру и о злу; За пис 
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о ра то ви ма; За пис о же ђи за жи во том; Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на; Упо зо-
ре ње; По след ње пу  то ва ње; По след њи да ни; Смрт га вра на; Ста ри про рок на 
гро бу; Сун ча ни ча сов ник; Људ ско ср це; За бо рав; Дон Ки  хот; Кад оду на ших 
мај ки мај ке; При зра ци; Гој ко ви ца; По то пље ни брод; Бо ја зан; И ов де; Мо ги  ле 
вре ме на; Раз го вор у гра њу; Ре кви јем; Лир ски ро до слов; По сло ви су за вр ше ни. 
СЛО ВО О ЉУ  БА  ВИ. Об ма не: На мер ник; Тај на; Иза шти та по е зи је; Сло во о 
љу ба ви; Об ма не; Ста зе ни чу и за ти ру се; Фа та мор га на; Ха  лу  ци на ци ја слу  ха; 
Дру жи ћу се са сун цем; Вар љи ве све тло сти; На во ди; Ети ке та за ви но; Про лећ на 
вр то гла ви ца; Ју  тро по сле бде ња; Же га; Без од је ка; Кра  ље вић и про сјак; На јед-
ном сам про ле ћем опи је на; Про лећ ни сли ко ви; Пр ва по се та; Не тре ба се на да ти; 
Бо ја зан; Дан по се та; Не ма ни ког; Сно ви ђе ње; Ми рис ко при ва; Су  тво рац; Мој 
са бе сед ник је го во рио; Апо кри фи о не му  шти ма: Без гре шно за че ће; Ча ро ли ја; 
Же ник и не ве ста; Око за око; Ма слач ци; Про лећ на се та; Од већ бр зо; Ба кар на 
ру жа; Ко ре нак ра жи; Ди ви зма слу ти смрт; Цр не су зе; Бу ђе ње тра ве; Зми ја у мо ру 
тра ве; Под зем ни ал  хе ми ча ри; Сре бр на гра на; Цвет но чу до; Спра то ви; Успа ван-
ка цве ћу; Бо ле сни ци; Пас за ви ја; Обе ше ни ин сек ти; Бо го мољ ке; Кук ци ле ши на-
ри; По том ци; Цвет ни ста рач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми ри си; Све је од ме не ве ће; 
Пе шча ни сат: Пе шча ни сат; Тре ба са  хра ни ти; Тер мо ме тар кр ви; Уз па стир ску 
ва тру; На уч ни апо криф; Ве ру  јем у ато ме; Ле де но агре гат но ста ње; Ве ру  јем зе-
мљи на реч; Од исте тва ри; Над раз би је ном сак си јом; Хи рург; Ренд ген ски сни-
мак; Кли нич ка смрт; Про мр зла ли ва да; Кра дљив ци про ле ћа; Опро сти; За ви чај-
ни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Тр ка; До ви ђе ња; Све тло ру  хо; За сад; 
Ис ку  ше ње; Ко пач бу  на ра; Мо цар тов ре кви јем; Ка кве то има ве зе.

0648.  Пам ти ћу све / Д. М. ; [приређивач Ми ро слав Егерић]. – Зе мун : Дра га нић, 1997. 
(Су бо ти ца : Ми нер ва). – 339 стр. ; 21 цм. – (Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо-
вић : у 8 књи га; књ. 5)
Ти раж 2.000.
Са др жај: МЕ ЂА  ШИ СЕ ЋА  ЊА – Бран ко вин ско ју  тро: Раз го вор са за ви чај ним 
ка ме ном; Раз го вор са бран ко вин ским цве том; Бран ко вин ско ју  тро; Без и ме на 
се о ска ре ка; Вла сте лин ство; Кав га; Чур га; Чи ча Јан ко; Тре шње кра ди ца; Про-
сид ба мо је бу ду ће мај ке; Сли ка из пра де дов ске со бе; Бар ска пру  га; На шег оца 
мај ка; Бит ка у Ко ван  лу  ку; Де дов ски треб ник; Чи та о ни ца на та ва ну; По ноћ на 
мо ли тва; Про сја ци на сај му; Га та ра; На род на кле тва. Пет пеј за жа: Шу ма на же зи; 
За  ла зак сун ца за Ме двед ни ком; Усну ло је зе ро; Не по го да; Но вем бар ска слут ња. 
Ли ко ви: Ис по вест Ње го шу; По ру  ка; „Ћуд је жен ска сме шна ра бо та“; Ђу  ри на 
ку ћа у Ска дар ли ји; Ју тар ња по се та; Иси до ра у оре о лу иња; Иси до рин врт; Бор на 
Бра чу; „И цвр чи цвр чи цвр чак“; Бла го те би; „Још би нам мо гла де си ти се љу бав“; 
Ни ко ли Те сли; Фе сти вал у Стру ги. На Оди се је вој сте ни: Пи смо са Мље та; Мр тве 
ду  ше; У ту ђи ни; Ре ка По то мак у Ва шинг то ну; Град ско гро бље у Ва шинг то ну; 
По ноћ ни То рон то; Не по знат го вор ник у Хајд пар ку; Је ре ван; Ара рат; У атом ској 
пе ћи ни; Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми; На Кав каз не тре ба у по да на ићи; Ка ме на би-
бли о те ка; Пе ћин ски сли кар; Др ве на цр ква; Гри гов гроб; Ко а  ла у ра чва ма др ве-
та; Тре шње не рот ки ње; На Оди се је вој сте ни; На по ме на. СА ЈАМ РЕ ЧИ. Са јам 
ре чи: Са јам књи га; Са ста нак на Сај му; Ре чи и пе сник; Суд би на ре чи; Ре чи као 
та кве; Древ не ре чи; „Исто то, са мо ма  ло друк чи је“; По тај ни пе сник; Но вин ске 
ре чи; Реч; За бо ра вље но име; Вест; Умет ни ци. НА РА  ВИ: Са вре ме ник пра де до ва; 
Пра дед мо је мај ке; Наш хва  ли ша пив ни ци; Ци га нин Мар ко; Се о ски по штар; 
Про сјак; Од бра на јед не на ра ви; Охо лост; Те ле фо нист. ЗА ТО ЧЕ НИ: Ку ћа пат-
ње; Ре шет ка у бо ле снич кој со би; Ноћ у бол  ни ци; Бо ле снич ки сто чић; Бол  нич ко 
ју  тро; Кроз бол  нич ки про зор; Ми  ло срд на се стра; По зи вар. НЕ МУ  ШТИ ЈЕ-
ЗИК: Ге о граф ски за пис; Је зик не му шти; Је сен; Ли сни кре ма то риј; Бран ко вин ски 
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цвет ни врт; Уса мље ник; Ју  тро; Че сме; Не ви дљи ва зе мља; Људ ски мо зак; Игра-
ли ште у пор ти; Пред фре ском апо сто ла Лу  ке; Бо го ја вље ње; Ста ри на род ни пра-
зник; Тр ке; По све та; Се о ско гро бље; Од у  ми ра ње. БО ГО ВИ, ВИ  ЛЕ И ЉУ ДИ: 
Са ста рим бо го ви ма; По ро ди ца бо го ва; Бит ка не ба и ка ме на; Пе ру  нов дво рац; 
Во лос; Пе сник и Све то вид; За  љу бље ни ме сец; Анег до та; Хим на бо ги ње Ве сне; 
Гро мов ник; Мол ба гро мов ни ку; Нат пе ва ње; Оста ни, пут ни че; За бо рав. МИ-
ХОЉ СКО ЛЕ ТО. Шум ски храм: Ра но ра ни  лац; Зво на; Ки шо бра ни; Па у  ци; Ра-
ста нак с ле том; Шум ски храм; У зла ту је се ни; Ли сна злат на ки ша; Ис точ њак; 
Смрт у шу ми; Ли вад ско чу до; Раз ру ше на цр ква; Мр тва при ро да (кре да); Ти су ћу 
ста ба  ла а он је дан; Сам сам цит; Не срећ ник; По вра так с из ле та (град ска сце на). 
Во ле ла се два ве тра: Не по но вљив сан; За  љу бље ни враг; Гром; Пр ва љу бо мо ра; 
Во ле ла се два ве тра. Буд на ку ла: Сти  хо ви со не та; Пе сник; Ра до зна  ли дух; Руд-
ник сја ја; Пе сни ков ка би нет; Чо ве ко ли ка биљ ка; Из гу бље ни стих; Ти ну Ује ви-
ћу; Сан; Не са ни це; По сле по но ћи; Су срет; Пут ник; Швед ска; У ави о ну; Па до-
бра нац; Буд на ку ла; Ми  хољ ско ле то; Од  ло мак из за пи са о со не ту. ПАМ ТИ ЋУ 
СВЕ. Су мор на ве шти на: Шта ли те спре чи; Ко га ли то че кам; Не ка оста не мут но; 
Шта че каш; Дај не ки знак; Ти  хи ме пра те зву  ци; На јул ској же зи; Об ред на игра; 
Игра ва тром; Сла вуј ме се чар; Гре шни ан ђео; Пра у зрок; На го ве штај; Су  мор на 
ве шти на; Пу  те ви; Ћу  та ње се чу ло; Без са го вор ни ка; Жељ на сам раз го во ра; Ме-
ђу  град ски те ле фон ски раз го вор. Че лик бо ла: Ве чер ња ту  га; Кад скло пим очи; 
Пам тим; Бо ле сник; Пам ти ћу све; Бол; У вру ћи ци; Очај ник; Не ка пад не снег; 
Не чу ди се; Спа вај те слат ко; Зло. Во де и ли ва де: Мо рам у онај крај; У за ви ча ју; 
Исто се то до га ђа и у ме ни; Људ ско на си ље; Та јан стве ни са пут ник; Пред ве чер је; 
Ви  хор ту ђи нац; Сли кар лу  та  ли ца; Зми ја зе мља ки ња; Бе ло у  шка; Мраз; Пор трет 
пла нин ке; Зим ска по док ни ца; Сне жна ви зи ја; Ста рин ска ве че ра. На дах  ну ће: 
На дах  ну ће; Про лећ ни сли ко ви; Ра ђа ње пе сме; Пе сни ко во пи смо у му зе ју; Вол-
шеб ник ре чи; За нос пе сни ком; Слут ња смр ти; Бран ку Ћо пи ћу; На ста вак раз го-
во ра; Ро је ње; Здра ви ца мла дим пе сни ци ма; Го вор ник; Отво ре на књи га; Се ћа ње 
на Иси до ру; Пре ка сно; Раз го вор ра до зна  ла ца са пе сни ком. Пра шу  ме: Пра шу-
ме; Сам; Бе жи мо; Ако се вра ти; Про ви ри чо век из шпи  ље; Де сет бож јих за по ве-
сти; Ма  ла је гра ни ца; Све ће би ти пу  хор; Уз бу ђу  је ме; Че ка ћу; Не ће ме би ти; 
По лет у ви си не; И га вран ре че.

0649.  Зо ви на сви ра ла / Д. М. – Зе мун : „Дра га нић“, 1997. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 372 стр. ; 
21 цм. – (Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић : у 8 књи га; књ. 6)
Ти раж 2.000. – Стр. 247–266: Пе сни штво Де сан ке Мак си мо вић – при зо ри лир-
ске до бро те и са ми ло сти / Ми ро слав Еге рић. – Из бор из кри ти ке: стр. 267–331. – 
Хро но ло ги ја жи во та и ра да: стр. 333–338. – Стр. 339–365: Се лек тив не би бли о-
гра фи је пе снич ких књи га Д. Мак си мо вић и ра до ва о Д. Мак си мо вић / Алек сан дра 
Вра неш.
Са др жај: ВИ ЗИ ЈЕ ИЗ НАД КРЕ МЉА: Ју  тро у Кре мљу; Пра знич ни ме теж; Кре-
маљ ски му зеј; Ви зи је из над Кре мља; Бр зо јав дав но од сут ном; Сан; Цр ква у пла-
ме ну; Зо ви на сви ра  ла. НЕ ДО У МИ ЦЕ: Лу  там пар ком; Као хи пик; Нео бич на 
ми сао; Још је стра шни је; Усов бо ла; Не до у  ми це; Ста ре ње; Ко пач бу  на ра; Вар-
љи ве све тло сти; Ло пов и ка зна; Ју  трос сте ми нео п  ход ни; Ус кр сну ће; При вид; 
Ми сао по нор ни ца; У мре жи се ћа ња; Но вем бар ска слут ња; Не дам; Зли пред знак; 
Ко шмар; Да ме бо ље по зна те; Па у  чи на сно ва; По след ња ча ро ли ја; Пе сни ко ва 
би о гра фи ја; Кап кр ви; Не ми ран сан; Ста ре ду ше; На јед ном сам про ле ћем опи је-
на; Же на и ли па; Бо ле сник у гро зни ци; Пре пла ше на пти ца; Људ ско ср це; На и-
ван оп ти ми зам; Де ве ти спрат; Ноћ у пла ни ни; Чуд но ва то; Бу  но ван сан. ТАЈ НА 
СНО ВА: Епи таф; Пла ме ња ча; Ла ку ноћ; И би  ло ти про сто; По след њи са ста нак; 
Ме сец; Уза  луд; Још си онај; Рас кр шће; Са мо ћа; Мо ги  ле вре ме на; За бо рав; Се ти 
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се смр ти; Ту жба ли ца; Пе сни ко ва ко лев ка; По след ње ко на чи ште; Успо ме не; Кад 
же на во ли; Зим ски пра зник; Тај на сно ва; Твој ча сов ник уна пред иде; Јед на ду ша 
ме ин спи ри ше; Бе гу нац; Ба лет; Пре кор; Сан; Му зеј у Ошвен ћи му; За пис о де ци. 
ДЕ ВЕ ТИ ВАЛ: Гр ли це; Та о ци; Спра то ви; Ми ри си; Бо је; Зна мо се; Де цем бар-
ски дан; Ле то; На ли ва ди; Де ве ти вал; Ју ли на Са ви; Не бе ско зла то; Бу ђе ње тра-
ве; Ви  хор ту ђи нац; Пр ви снег; Цвет на ду  ша; Пре да ту  ма; Сто ср да ца; Иње на 
др ве ћу; Пру жи дла не; Април ска по ма ма; Чу до тво рац у воћ ња ку; Са пут ни ци; 
Сун це и ко па чи; Дел фи ни; Со ко; Ју  тро у шу  ми. ЗА  ВИ ЧАЈ: Ве ру  јем зе мљи на 
реч; По све та; Опро сти; Де дов ски треб ник; Срећ но вам се ћа ње; Де дов ска ку ћа 
у про ле ће; Про сја ци пред цр квом; Се о ско гро бље; За ви чај у сне гу; У дав ном за-
ви ча ју; За ви чај; Кро во ви; Пси из де тињ ства. ЗА ТРА  ВЉЕ НО ГРО БЉЕ: Раз го-
вор са Ко со вом; Ла зар над Ко со вом; Под зе мљом вас је ви ше; Кроз шу му мр жње; 
За тра вљен гроб; За тра вље но гро бље; Са вре ме на тај на ве че ра; Љу ди но ћи; Ра ти-
ште; Са  хра на; Не стр пљи ва ле по ти ца. НЕ БЕ СКИ РАЗ БОЈ. Сан де тињ ства: Пе-
сни ко ва би о гра фи ја; По ве руј те; Љу бав на бај ка; Сан из де тињ ства 1–2; Чи шће-
ње шко ле; Чи та о ни ца на та ва ну; Школ ски гу слар; До бе гли ца; За ва ђе не мач ке; 
Се ћа ње на Би ну; Се лид ба ду  ша; Не ма пи сма; Пла ме ња ча; Пр ва љу бав; Во лиш 
ли; До го ди се; У мла до сти; Сту дент без но ви на; Су срет школ ских дру  го ва. Пра-
де да мо је ба ке: Ђур ђев дан ски ура нак; Сло вен ски бог; На род на кле тва; Про сја-
ци на сај му; Бе гу  нац; Под не бом од жи це; Кр ште ње; Бу  ни  ло; Слу  тим бли ска 
зла; Сан пред зо ру; Не тра жи ста ро гро бље; Цр кве ни му зеј у Бран ко ви ни; Пра-
дед мо је мај ке; Ру со фи  лов ор ман за књи ге; Де да уме све; Смрт мај ке; Ноћ по сле 
са  хра не; Ва си о на деч је со бе. До ве ди пти цу: Је се ње под не; Ме се чев осмех; Ве тар 
па ко сник; Зим ско вен ча ње; Бла го ва ма; За ви чај у сне гу; Ра ђа ње цве та; До ве ди 
пти цу; Ћук из де дов ског за бра на; Так  ми че ње; Гро зни ча ви сан; Гр ли це; Се о ска 
га та ра; Шу  ма у Изра е лу; По ве руј те. Вол  шеб на зе мља: За  лу  тах; Не му  шти при ја-
те љи; Вол  шеб на зе мља; Бо ле сни ан ђе ли; Пе сни ко ва ко лев ка; Че стит ке; Го вор 
го ста пе сни ка; Књи жев но ве че мла дих; Срећ но вам се ћа ње; Нат пе ва ва ње; Не 
бој се бо ла; Смрт ма те ма ти ча ра; Уза луд на опо ме на; Мол ба бо гу Све то ви ду; Пра-
зник у Лу  ков до лу; Ка ко ће мо без Бран ка; До бро ју  тро.

0650.  Пе сме за де цу / Д. М. ; [приређивач Ми ро слав Егерић]. – Бе о град : Дра га нић, 
1997. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 484 стр. ; 20 цм. – (Са бра не пе сме / Де сан ка Мак-
си мо вић; књ. 7)
Ти раж 2.000.
Са др жај: РЕ КА ПО МОЋ НИ ЦА: Ре ка; Де да че ка уну  чи ће; По ди вља  ла ре ка; 
Омла дин ци спа са ва ју де цу; Са ве то ва ње у шко ли; По шу  мља ва ње; Ре ка по моћ-
ни ца. ВЕ ТРО ВА УСПА  ВАН КА. Ове пе сме ла ке чу ли смо од ба ке: Ко ло; Страх; 
Хва  ли са ва пат ка; Уобра  же ни ћу  ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко хра стић ра сте; 
Зеч је ухо; Облак; При пре ма за зи му; Шта ва тра пе ва; Бо ров ни це; Де вој чи ца и 
ја го де; Мо ра се је сти. Бим, бам, уда рам већ је дан, већ је дан: Ли вад ско звон це; 
Ко ки но обе ћа ње; Мра ви зи да ри; Во до но ша; Те лад и чо ба ни ца; Ку  ци на ве че ра; 
Ју  тар ња пе сма пче ла; Је се ња пче ли ња пе сма; Је сен у шу  ми. Ку  че ма че ја ре па че, 
миш де тлић вук пе тлић, га вран свра ка де да ба ка, де те ко ка зе чић во ка: Лут ке ра-
чу  на ју; Чу  пав ко; Ја ре и ву  ци; Хва  ли са ви зе че ви; Ко ке и ме де; Раз го вор на па ши; 
Пре пе ли ца и па стир; Мол ба ма  лог жи ра; Ве тро ва успа ван ка; Ста ри на ри. ПРО-
ЛЕЋ НИ СА СТА НАК. Де тињ ство: Обу ћар ска за дру га; Ша ре на тор би ца; Скрет-
ни чар; Од ку ће до шко ле; Ба ка; Пу  шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мер ник; Ма ца 
и па ук; Час зе мљо пи са; Над књи гом бај ки; Че стит ка за Но ву го ди ну; Го вор учи-
те љи чин. Три по бра ти ма: Три по бра ти ма; Фе бру ар ски раз го во ри; Про лећ ни 
са ста нак; Гор ски по то ци; Пе сма зри ка ва ца; Иде је сен; Во жња. РО СНА РУ  КО-
ВЕТ: Ки ша на ли ва ди; Сте на под ма  хо ви ном; Април ска пе сма; Раз го вор бре зе 
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и ари ша. ШУМ СКА ЉУ ЉА  ШКА: Два се вер ца; Пр ви снег; Де цем бар ска при ча; 
Птич ја Но ва го ди на; Игран ка; Ку  пи не; Ма  ли ба ук; Успа ван ка за зе чи ћа; Пуж; 
Шум ска љу ља шка; Стри зи бу бе; Сун цо бра ни; Бум бар го то ван; Гра ђе ње гне зда; 
Стар ке ужар ке; У го сти  ма; Ма  ли чу  вар; Ли ји  на јел  ка; До зла бо га; Ко је ве ћи; 
У до њем дво ри шту; Ре ки ни ро ђа ци; Лим и Дрим; Кро јач; Књи ге раз би бри ге; 
Пра вед на ба ка; Ма ју  шна ба ка; Сло жни дру  го ви. ЧУ ДО У ПО ЉУ. Ко хо ће да до-
жи ви чу до: Чу до у по љу; Ко хо ће да до жи ви чу до; Про лећ но ју  тро; За што пла чу 
ку  ку  ре ци; Сне жне па  ху љи це; И др ве ће при ма пла ту; Смрт ли шћа; Цвет ни 
збор; Сан у Мо шће нич кој дра ги; О Ко сма ју; Бе ла вра на; Ћу  рак по мо дар; Бли-
жи се, бли  жи ле то; Ве ве ри це; Од  ла зи сун це; Ме се чи на; Пу  то ва ње на сан ка ма; 
Ве че; Је сен. Слу  шај те: Слу  шај те; Ка ме на пе ћи на; Су срет са ли си цом; Па у  ко во 
де ло; Ли ва да у пла ни ни; Вра на; Пуж на по слу; Пљу сак; Ку  па ње обла ка; Леп 
дан; Не по зна та пти ца; Пти це на че сми; Олу  ја у шу  ми; Про лећ ни ша то ри; У се лу 
мра ва; Миш па ту љак; Тр њи на под сне гом. Сеп тем бар ска пе сма: Ма  ли вој ни-
ци; Бр бљи ви це; Сли ке из бу ква ра; Де вој чи це; Ма че у џе пу; Про ниц љи ве су ди је; 
Ђач ко ср це; Деч ја не де ља; По пац Ве сел  ко; Мрак; Бо лест; Бли зан ци; Ро ђе ње 
де те та; Вест. СУН ЧЕ ВИ ПО ДА  НИ ЦИ. Ма ју у го сти ма: Чи сти ку  кац. Де те: 
По здрав ре ци; Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра; Ура нак. Сун че ви по да ни ци: 
Три стр шље на; Мр тва пти ца; Под не бом од жи це; Ко њи у руд ни ку; Др во се че у 
шу  ми; Љу  тић; Су  мрак на ли ва ди; Ве чер ња пе сма. Гат ка о шу  ми: Чу да у шу  ми; 
Шум ска са мо ћа; Глас се ки ре у шу  ми; Ра ђа ње пла ни на; Гор ски по ток; Из не на-
ђе ње; Ве тар рвач; Раз го вор са псом чу  ва рем; Гат ка о шу  ми; Уста ни ко во хо до ча-
шће. Бла га вест: У деч јој би бли о те ци; Ста сај бр же, де те. ПТИ ЦЕ НА ЧЕ СМИ: 
Ве се ли по врт њак; По вра так у за ви чај. ЗЛАТ НИ ЛЕП ТИР. Злат ни леп тир: Злат-
ни леп тир. Бу ба ма ра: Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва; Пр ви да ни у зе мљи сно ва; 
Бу ба ма ра; Бу ба ма рин по ла зак; У зве ри ња ку; Та тин су срет са Ме се цом; Су срет 
та тин са Сун цем; Ве тро ви; Та та спа са ва де цу од злих сно ва; Та та спа са ва де цу 
од бо ле сти; Ма ђи о ни ча ри; Та ти но бу ђе ње. ДЕ ТЕ У ТОР БИ: Де те у тор би; Ве-
ли ка уче ни ца; Не у стра шив; Страх; Чма ва  ло; Жив ко ле њив ко; Ани но зна ње; Га-
та  лин ка; Цр ве не бу бе; Бу бља ауто стра да; Лут кин на ме штај; Бр шљан цир ку зан; 
Пе сма за Ду  ша на; Жму  ра; Ка ко се ка  же; Ин тер вју с пра сци ма; Па ра да; Зи дао 
дим ку лу; Деч ји сан; Бе ле зи крај пу  та; Над  ме та ње; Бо га то де тињ ство; Нео бич-
но шко ло ва ње; По диг ни на не бо очи; Мај; Са ма је у со би ба ка; Та ко је при ча  ла 
мо ја ба ка; Бај ка о твр до гла вој зми ји; Ба ка ша  љив чи на; Не у стра ши ва ба ка; Не-
спо ра зум; Нај бо ља ма ма; Ма ма му пра шта; Раз ме шта ње ђа ка по клу  па ма; Ro bek 
Uge; Чи о де; За го нет на тор ба; Сви ци; Пе шак; Бе ле но ћи; По здрав из Нор ве шке; 
Пре ступ на го ди на; Тре ну так ћу та ња; Пе сма; За грм, дру же; Дру га из ло жба де це 
сли ка ра; Штам пар ске гре шке; Ве ли ки раз лог; По мо дар Ра да; По мо дар ка; Лек-
ци ја ши; Знал  ци је зи ка; Са вре ме на ба ка; Да ре жљи ви та та; Наш учи тељ пр вог 
раз ре да; Стра не ре чи; Над  ме та ње пи ја ни ца; Пре део у кра су; Зи ма на Ша ри; 
Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта де ца у све ту слу  ша ју; Се о ски би о скоп; Ба-
лет у се о ском дво ри шту; Рат; Људ ско ср це; То ни је за пти це; Пи са  ле су но ви не; 
Но ви мост у Мој стра ни; Ђа ци до бро тво ри.

0651.  Озон за ви ча ја / Д. М. – Бе о град : Дра га нић, 1997. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 194 стр. ; 
20 цм. – (Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић : у 8 књи га; књ. 8)
Ти раж 2.000.
Са др жај: Раз го вор са чи та о ци ма; Озон за ви ча ја; Ку ла че о не ко сти; Ве чер ња ча; 
Се о ско гро бље; Ме се че во брв но; Раз го во ри са цве ћем; Деч ји раз го во ри.

0652.  Pa tulj ko va taj na / D. M. ; [prir. An drej Čip kar ; ilu str. Mir ko Stojnić]. – No vi Sad : „To-
dor“, 1997. – 51 str. : ilu str. ; 19 cm
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0653.  Тра жим по ми  ло ва ње : лир ске ди ску си је с Ду  ша но вим за ко ни ком / Д. М. ; прир. 
Дра го мир Брај ко вић. – Под го ри ца : Уни рекс, 1997. (Кра ље во : Сло во). – 113 стр. ; 
19 цм. – (Би бли о те ка Шум Вре ме на)
Пред го вор / Дра го мир Брај ко вић : стр. 5–12.

1998.
0654.  Де сан ки не опо ру  ке / Д. М. ; [приредио] Дра го мир Брај ко вић. – Бе о град : На-

род на књи га – Ал фа, 1998. (Бе о град : АШ Де ло). – 137 стр. : илу стр. ; 21 цм
Текст де ли мич но и на стра ним је зи ци ма. – Пре ма на по ме ни, „Де сан ки не опо ру  ке“ 
са ста вље не су од ис ка за Д. М., ко је је за сцен ско из во ђе ње при ре ди ла Ра да Ђу  ри-
чин. – Де сан ки не опо ру ке / Дра го мир Брај ко вић : стр. 7–10. – Пи сци о Де сан ки / 
Си ма Пан ду ро вић... [и др.] : стр. 95–108. – Ва жни да ту ми у жи во ту Де сан ке Мак-
си мо вић : стр. 124–132. – Би о гра фи ја Ра де Ђу  ри чин / Јо ван Ћи ри  лов : стр. 135.

0655.  Зе мља је сву где иста : пе сме / Д. М. – [Б. м. : б. и.], 1998. ([б. м. : б. и.]). – 54 стр. ; 20 цм

0656.  Иза бра не пе сме / Д. М. ; при ре дио Ми ро слав Еге рић. – Бе о град : „Дра га нић“, 
1998. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 313 стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка На след ства)
Ти раж 5.000. – Пе сни штво Де сан ке Мак си мо вић – при зо ри лир ске до бро те и 
са ми ло сти / Ми ро слав Еге рић : стр. 227–247. – Из бор из кри ти ка : стр. 251–277. – 
Хро но ло ги ја жи во та и ра да : стр. 279–285. – Би бли о гра фи је : стр. 287–306.

0657.  Кћи ви  ли ног ко њи ца / Д. М. ; [из бор М. С. Тер зин ; пред го вор и по го вор Оли-
ве ра Ши јач ки ; илу стро вао Мир ко Стојнић]. – 4. изд. – Но ви Сад : Змај, 1998. – 
62 стр. : илу стр. ; 17 цм
Са др жај: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Пр стен на мор ском дну; Бај ка о ла бу ду; Кћи 
ви ли ног ко њи ца; При ча о раз ма же ној ца ри ци; Укле та пти ца; Бај ка о тре шњи.

0658.  Пра де вој чи ца : ро ман / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Bo o kland, 
1998. (Срем ска Ка ме ни ца : Gra fo of set). – 236 стр. ; 24 цм. – (Срп ска књи жев ност 
за де цу. Ко ло 4)
Ти раж 1.000. – По го вор / Оп ста нак Де сан ке Мак си мо вић /Дра ган Ла ки ће вић. – 
Стр. 231–233 : Хро но ло ги ја жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић.

0659.  Ше ва не бе сни ца / Д. М. ; [ликовни при  ло зи Во ји слав Милановић]. – Бе о град : 
За ду жби на Или је М. Ко лар ца : ВМТ, 1998. (Бе о град : Ср бо штам па). – 116 стр. : 
илуст. ; 20 цм
Сли ка ауто ра. – Ти раж 2.000. – Ча роб на зе мља по е зи је / Сло бо дан Ра ки тић : 
стр. 107–111.

0660.  Вре ме про шло / Д. М. // По ли ти ка. – 7. 2. 1998. – стр. 28

0661.  Та ко је пи са  ла Де сан ка : пе снич ка раз ми шља ња : за пи си о жи во ту и ства ра  ла-
штву : из књи ге Ми ло ра да Р. Бле чи ћа „Де сан ка Мак си мо вић – жи вот пра ћен пе-
смом“ / Д. М. // По ли ти ка. – 7. 2. 1998. – Стр. 28

1999.
0662.  Бо ле сни ци / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 152 (окт. 1999), стр. 13

0663.  Злат ни леп тир : из бор пе са ма за де цу / Д. М.; [приредио Јо ван Зи влак ; илу стра-
ци је Сло бо дан Јелесијевић]. – Бе о град : Дра га нић, 1999. (Бе о град : Кул ту  ра). – 
116 стр. : илу стр. ; 23 цм. – (Би бли о те ка Зе ле ни чар дак ; књ. 1)
Ауто ро ва сли ка на кор. – Ти раж 4.000. – Стр. 111–113 : Бе ле шка о пи сцу.
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0664.  Игран ка / Д. М. // Ма  ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 148 (јан. 1999), стр. 27

0665.  Ми сли Де сан ке Мак си мо вић / са бра  ла и при ре ди  ла Алек сан дра Вра неш. – Бе о-
град : Струч на књи га, 1999. (Бе о град : Струч на књи га). – 105 стр. : ауто ро ва сли-
ка ; 17 цм
Стр. 7–9: Пред го вор / Алек сан дра Вра неш

0666.  На ше сна е сти ро ђен дан / Д. М. – Но ви Сад : Школ ска књи га, 1999. (Но ви Сад : 
Школ ска књи га). – 78 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра. VI II раз ред / Школ ска књи га, Но-
ви Сад)
Кор. ств. насл.: На 16–ти ро ђен дан. – Ти раж 1 000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 76

0667.  [Песме] / Д. М. // Сло вен ски гла сник. – ISSN 0354–9569. – Год. 3, бр. 3/4 (1998/99), 
стр. 204–205

0668.  Стреп ња / Д. М. – Над ре ђе ни ств. насл.: Из срп ске љу бав не по е зи је / [при редио] 
Сто јан Бер бер // Ал  ма нах. – ISSN 1450–6165. – (1999), стр. 177

2000.
0669.  Вре ме се увек по след  ње сме је / Д. М. ; раз го вор во ди  ла Ана Ду даш // Стиг. – 

ISSN 0350–834X. – Год. 31, бр. 85 (2000), стр. 130–132

0670.  Врт до бре ви  ле : бај ке, ба сне и при че / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – 
Бе о град : Bo o kland, 2000. (Срем ска Ка ме ни ца : Gra fo offset). – 152 стр. ; 21 цм. – 
(Би бли о те ка Срп ска књи жев ност за де цу. ко ло 6)
Ти раж 1000. – Бај ке и при че – ко је су мо гле да бу ду пе сме / Дра ган Ла ки ће вић: 
стр. 139–144. – Хро но ло ги ја жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић: стр. 145–148.
Са др жај: БАЈ КЕ: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки; Бај ка о ла бу ду; Свет под је зе ром; 
Пр стен на мор ском дну; Цар игра ча ка; Ожи ве ла сли ка; Па туљ ко ва тај на; Ба ка 
на сај му. БА СНЕ: Ма ца Пре ља; Гр ли  чи на ту  жба  ли ца; При  ча о Ра ку Кро ја чу; 
У шум ској крч ми; Ме две до ва же нид ба; Ме двед и пче ле; Школ ска ку  ца Га ра. 
ПРИ ЧЕ: Та бла, кре да и сун ђер; Не ви дљи ви трун; Ди рек то ро ве гу ске; Ба ки но 
го сто ва ње; На та ва ну; До га ђај у учи о ни ци; Укра де ни ко лач; Слат ко је би ти си-
ро ма шан; Ру  ке.

0671.  Иза бра не пје сме / Д. М., Ду шан Ђу  ри шић ; [приредио Ву ка ле Ђерковић]. – Под-
го ри ца : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2000. ([Подгорица] : По бје да). – 
64 стр. ; 20 цм. – (До ма ћа лек ти ра за III раз ред основ не шко ле)
Ти раж 5000. – О пи сцу и дје лу / Ву  ка  ле Ђер ко вић: стр. 7–8, 45–46.
Са др жај: Сеп тем бар ска пе сма; Вест; Скрет ни чар; Књи ге раз би бри ге; Од ку ће 
до шко ле; Бр бљи ви це; Ћи ри  ли ца; Го вор учи те љи чин; Су срет та тин са Сун цем; 
Час зе мљо пи са; Че стит ка за Но ву го ди ну, Три по бра ти ма; Птич ја Но ва го ди на; 
Гор ски по то ци; Бе ла вра на; Бум бар го то ван; Го ро се ча; Сви тац; Ма  ли вој ни ци; 
Пе сма о по ги ну лој де вој ци; Над књи гом бај ки.

0672.  Књи ге раз би бри ге / Д. М. – Но ви Сад : Школ ска књи га, 2000. (Но ви Сад : Школ-
ска књи га). – 90 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра : III раз ред; 9)

0673.  Кр ва ва бај ка / Д. М. ; [приредио] Сто јан Бер бер. – Над ре ђе ни ств. насл.: Из 
срп ске ро до љу би ве по е зи је // Ал  ма нах. – ISSN 1450–6165. – 2000, стр. 225–226

0674.  Кћи ви  ли ног ко њи ца / Д. М. ; [из бор М. С. Тер зин ; пред го вор и по го вор Оли-
ве ра Ши јач ки ; илу стро вао Мир ко Стојнић]. – Но ви сад : „Змај“, 2000. (Sze ged : 
No vum). – 61 стр.: илу стр. ; 17 цм. – (Еди ци ја Књи ге мог де тињ ства. ко ло 1)
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0675.  Ренд ген ски сни мак ; Ако се вра ти ; Про ви ри чо век из шпи ље / Д. М. // По е зи ја. – 
ISSN 0354–8562. – 4, 13/14 (2000), стр. 53–54

2001.
0676.  Бај ке / Д. М. ; [приредио Пе тар Зми ја њац ; илу стро ва ла Не ла Таталовић]. – Но ви 

Сад : Аген ци ја за от кри ва ње и раз вој та ле на та „Ни ко ла Те сла“, 2001. (Но ви Сад : 
ФБ принт). – 63 стр. : илу стр. ; 17 цм. – (Би бли о те ка „Мо дри ле та чи“. ко ло 1)
Ти раж 200. – Из Бран ко ви не у бај ке: стр. 5–6. – Чуд но ва ти све то ви до бро те и 
ле по те: стр. 62–63.

0677.  Ви но про ле ћа / Д. М. ; [илустрације] На де жда Пе тро вић ; [приредио Ве сић Љу-
бодраг]. – Бе о град : Са зве жђа, 2001. (Ве ли ка Пла на : Елек тра). – 106 стр. : илу стр. ; 
10 цм. – (Је дан пе сник & је дан сли кар)
Ти раж 200. – Бе ле шка о ауто ри ма: стр. 101–102.

0678.  Во жња / Д. М. // Ма  ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 168 (април 2001), стр. 15

0679.  Де тињ ство : из бор по е зи је за де цу / Д. М. ; [приредио Ла сло Блаш ковић]. – Но-
ви Сад : Ри зни ца ле пих ре чи, 2001. (Но ви Сад : Ри зни ца ле пих ре чи). – 63 стр. : 
илу стр. ; 17 цм
Са др жај: Де тињ ство, за ви чај и при ро да. У СНУ ДЕ ЦА РА СТУ: У сну де ца ра сту; 
Де тињ ство; Ба ка; Час зе мљо пи са; Жму ре. МА ЧЕ У ЏЕ ПУ: Ја ре и ву ци; Хва ли са-
ва пат ка; Уобра же ни ћу  ран; У до њем дво ри шту; Ма че у џе пу; Ку  цов; Ко је ве ћи. 
ПРО ЛЕЋ НИ СА СТА  НАК: Про лећ ни са ста нак; Лет ња ноћ; Иде је сен; Смрт 
ли шћа; Мраз; Сне жне па  ху љи це; Ра ђа ње пла ни на; По здрав ре ци; Гор ски по то-
ци. У ГО СТИ МА: У го сти ма; Три стр шље на; Ста ри на ри; Бум бар го то ван; Па у-
ко во де ло; Стри зи бу бе; Ју  тар ња пе сма пче ла; Ли вад ско звон це; Љу  тић; Су  мрак 
на ли ва ди; Кр ти це. ДВА ЛИ СТА: Два ли ста; Хва  ли са ви зе че ви; Шум ска до ма-
ћи ца; Ме сец у шу  ми; Др во се че у шу  ми; Гат ка у шу  ми.

0680.  Зеч је ухо / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 171 (септ. 2001), стр. 13

0681.  Кћи ви  ли ног ко њи ца : бај ке и при че / Д. М. – Бе о град : „Дра га нић“, 2001. (Бе о-
град : Ја нус). – 57 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за пр ви раз ред)
Ти раж 5000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 55–56.

0682.  Лут ке ра чу  на ју / Д. М. // Ал  ма нах. – ISSN 1450–6165. – 2001, стр. 226–227

0683.  На ше сна е сти ро ђен дан : пе сме / Д. М. ; [приредио Ла сло Блаш ковић]. – Но ви Сад : 
Ри зни ца ле пих ре чи, 2001. (Но ви Сад : Ри зни ца ле пих ре чи). – 63 стр. ; 17 цм

0684.  Та ко је при ча  ла ме ни мо ја ба ка : из бор из бај ки : лек ти ра за I раз ред основ не 
шко ле / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; на слов на стра на и илу стра ци је Ђерђ 
Борош]. – 9. изд. – Бе о град : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 2001. (Бач ки Пе тро-
вац : „Кул ту  ра“). – 47 стр. : илу стр. у бо ји ; 20 цм. – (До ма ћа лек ти ра 1)
Ти раж 6.000. – О Де сан ки Мак си мо вић: стр. 45–47.

0685.  Те би, љу ба ви мо ја... / Д. М. ; при ре ди ла Алек сан дра Вра неш. – Бе о град : Мр љеш ; 
Уб : Град ска би бли о те ка „Бо жи дар Кне же вић“, 2001. (Бе о град : Мр љеш). – 126 стр. : 
илу стр. ; 9 x 7 цм. – (Еди ци ја Би сер ; књ. 1)
Ти раж 1000. – Увод / Алек сан дра Вра неш: стр. 5–11.

0686.  Учи те љи ца / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 172 (окт. 2001), стр. 13
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2002.
0687.  Бун то ван раз ред : ро ман / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Bo o k-

land, 2002. (Бе о град : „Фи лип Ви шњић“). – 242 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Срп ска 
књи жев ност за де цу ; ко ло 8)
Ти раж 1000. – У сла ву по бу  не / Дра ган Ла ки ће вић: стр. 227–230. – Хро но ло ги-
ја жи  во та и ра  да Де сан ке Mаксимовић: стр. 231–233. – Ма ње по зна те ре чи: 
стр. 235–237.

0688.  Жи вот у бро је ви ма / Д. М. // Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 0025–5939. – Год. 178, 
књ. 469, св. 3 (2002), стр. 322–324

0689.  Иза бра  не пје сме / Д. М., Ду  шан Ђу  ри  шић ; [приредио Ву  ка  ле Ђерковић]. – 
2. изд. – Под го ри ца : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2002. (Под го ри ца : 
По бје да). – 64 стр. ; 21 цм.– (До ма ћа лек ти ра за III раз ред основ не шко ле)
Ти раж 5000. – О пи сцу и дје лу / Ву  ка  ле Ђер ко вић: стр. 7–8, 45–46.

0690.  Кћи ви ли ног ко њи ца : бај ке и при че / Д. М. – Зе мун : Дра га нић, 2002. (Бе о град : 
Ја нус). – 57 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за пр ви раз ред основ не шко ле / [Драганић])
На насл. стр. на зив ме ста из да ва ња: Бе о град. – Ти раж 5.000. – Бе ле шка о пи сцу: 
стр. 55–56.

0691.  [Ниједне ми сли...] / Д. М. ; при ре дио Зол тан Ба ба. – За јед. ств. насл.: Ју  го сло-
вен ски ха и ку // На трон. – ISSN 1451–2009. – Год. 1, бр. 2 (2002), стр. 6

0692.  [Ова де вој чи ца ши шка ва...] / Д. М. // Ма  ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 178 
(април 2002), стр. 15

0693.  Од сло ва до сно ва / Д. М. ; [изабрала и при ре ди ла Алек сан дра Вранеш]. – Уб : Град-
ска би бли о те ка „Бо жи дар Кне же вић“, 2002. (Бе о град : МСТ Га јић). – VI, 120 str. : 
илу стр. ; 29 cm
Ти раж 1000. – Слов це о књи зи / Алек сан дра Вра неш: стр. 117–118. – Де ца – 
ауто ри цр те жа у књи зи.

0694.  По бо жне при че / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић ; [ликовно-гра фич ка 
опре ма Не над Ристић]. – [1. Де ре ти но изд.]. – Бе о град : Де ре та, 2002. (Бе о град : 
Де ре та). – 119 стр. : илу стр. ; 17 цм. – (Би бли о те ка Ве нац. ко ло 2 ; књ. 1)
Ти раж 1000. – Де сан ки на ве ро на у  ка / Дра ган Ла ки ће вић: стр. 115–119.

0695.  При ча о Ра ку Кро ја чу и дру  ге бај ке / Д. М. – Но ви Сад : 3Д+, 2002. (Бе о град : 
Word). – 41 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за основ ну шко лу : 1 раз ред / [3Д+, Но ви 
Сад] ; 2)
Ти раж 500. – Пред го вор: стр. 5–6. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 40.

0696.  При че о ку  ца ма / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – [1. Де ре ти но изд.]. – 
Бе о град : „Де ре та“, 2002. (Бе о град : „Де ре та“). – 137 стр. : илу стр. ; 17 цм. – (Би-
бли о те ка Ве нац. ко ло 2 ; књ. 2)
Ти раж 1000. – Ју  на ци пси / Дра ган Ла ки ће вић: стр. 133–137.

0697.  Сло во о љу ба ви / Д. М. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру  га, 2002. (Но ва Па-
зо ва : Бо нарт). – 130 стр. ; 18 цм. – (Ма  ла би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру  ге)
Ти раж 1000. – Кла сич ни пе сник Де сан ка Мак си  мо вић / Дра ган М. Је ре мић: 
стр. 109–[131].
Са др жај: ОБ МА  НЕ: На  мер ник; Тај на; Иза шти та по е зи је; Сло во о љу ба ви; 
Об ма не; Ста зе ни чу и за ти ру се; Фа та мор га на; Ха  лу  ци на ци ја слу  ха; Дру  жи ћу 
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се са сун цем; Вар љи ве све тло сти; На во ди; Ети ке та за ви но; Про лећ на вр то гла-
ви ца; Ју  тро по сле бде ња; Же га; Без од је ка; Кра  ље вић и про сјак; На јед ном сам 
про ле ћем опи је на; Про лећ ни сли ко ви; Пр ва по се та; Не тре ба се на да ти; Бо ја-
зан; Дан по се те; Не ма ни ког; Сно ви ђе ње; Ми рис ко при ва; Су  тво рац; Мој са-
бе сед ник је го во рио. АПО КРИ ФИ О НЕ МУ  ШТИ МА: Без гре шно за че ће; Ча-
ро ли ја; Же ник и не ве ста; Око за око; Ма слач ци; Про лећ на се та; Од  већ бр зо; 
Ба кар на ру  жа; Ко ре нак ра  жи; Ди ви зма слу  ти смрт; Цр не су зе; Бу ђе ње тра ве; 
Зми ја у мо ру тра ве; Под зем ни ал  хе ми ча ри; Сре бр на гра на; Цвет но чу до; Спра-
то ви; Успа ван ка цве ћу; Бо ле сни ци; Пас за ви ја; Обе ше ни ин сек ти; Бо го мољ ке; 
Кук  ци ле ши на ри; По том ци; Цвет ни ста рач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми ри си; 
Све је од ме не ве ће. ПЕ ШЧА  НИ САТ: Пе шча ни сат 1, 2; Тре ба са  хра ни ти; 
Тер мо ме тар кр ви; Уз па стир ску ва тру; На уч ни апо криф; Ве ру  јем у ато ме; Ле-
де но агре гат но ста ње; Ве ру  јем зе мљи на реч; Од исте тва ри; Над раз би је ном 
сак си јом; Хи рург; Ренд ген ски сни мак; Кли нич ка смрт; Про мр зла ли ва да; Кра-
дљив ци про ле ћа; Опро сти; За ви чај ни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; 
Тр ка; До ви ђе ња; Све тло ру  хо; За сад; Ис ку  ше ње; Ко пач бу  на ра; Мо цар тов ре-
кви јем; Ка кве то има ве зе.

0698.  [Тихо! Глас ре ке...] / Д. М. ; при пре мио Зол тан Ба ба. – За јед. ств. насл. : Ју  го сло-
вен ски ха и ку // На трон. – ISSN 1451–2009. – Год. 1 (2002), стр. 6

0699.  Три па туљ ка : из бор бај ки / Д. М. ; при ре дио Ла сло Бла шко вић ; [илустровао 
Сте ван Брајдић]. – Но ви Сад : Ри зни ца ле пих ре чи, 2002. (Но ви Сад : Ри зни ца 
ле пих ре чи). – 48 стр. ; 17 цм
Ти раж 2000. – Кад је Де сан ка Мак си мо вић би  ла ма  ла: стр. 5–6. – Раз го вор о 
бај ка ма: стр. 45–47.

0700.  Бун то ван раз ред : ро ман / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Bo o k-
land, 2002. (Бе о град : „Фи  лип Ви шњић“). – 242 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Срп-
ска књи жев ност за де цу ; ко ло 8)
Ти раж 1000. – У сла ву по бу  не / Дра ган Ла ки ће вић: стр. 227–230. – Хро но ло ги-
ја жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић: стр. 231–233. – Ма ње по зна те ре чи: 
стр. 235–237.

0701.  Ша ре на пти ца / Д. М. ; при пре ми  ла Рад ми  ла Ги кић Пе тро вић // Не вен. – ISSN 
0351–8116. – бр. 653 (сеп. 2002), стр. 13

2003.
0702.  Бран  ку Ћо пи  ћу : 26. мар та 1985. / Д. М. ... и др. ; [приредили М. Бећ  ко вић и 

Ж. Стојковић]. – Ре принт. – Ба ња Лу ка : Арт-Принт, 2003. ([б. м. : б. и.]). – 75 стр., 
[16] стр. с фо то гр. : илу стр. ; 17 цм

0703.  Крат ко веч но шко ло ва ње / Д. М. ; при пре мио Ра ле Ни ша вић. – Од  ло мак из „Бај ке 
о Крат ко веч ној“, Са бра на де ла, књ. 6, Бе о град 1969. // Не вен. – ISSN 0351–8116. – 
бр. 668 (септ. 2003), стр. 12

0704.  По бо жне при че [Брајево писмо] / Д. М. ; [приредио Дра ган Лакићевић]. – Бе о-
град : „Фи  лип Ви шњић“, 2003. (Бе о град : „Фи  лип Ви шњић“). – 122 стр. ; 31 цм
Стр. 115–121: Де сан ки на ве ро на у ка : бе ле шка при ре ђи ва ча / Дра ган Ла ки ће вић.

0705.  Су тра дан / Д. М. – Из збир ке „Не мам ви ше вре ме на“, Про све та, Бе о град, 1973. // 
По ли 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 мо ја ба ка : из бор из бај ки : [домаћа лек ти ра за 1. раз ред основ не 
школе] / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; илу стра тор Би  ља на Миросављевић]. – 
[10. пре ра ђе но издање]. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
2003. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 45 стр. : илу стр. ; 23 цм. – (Лек ти ра 1)
Ти раж 5.000. – О Де сан ки Мак си мо вић: стр. 43.

0707.  Три пе сме о цве ћу / Д. М. – Са др жи: Ба кар на ру жа ; Цвет ни ста рач ки дом ; Ма-
слач ци // На ше ства ра ње. – ISSN 0465–9503. – Год. 50, бр. 4 (2003), стр. 91–92

0708.  Учи те љи ца / Д. М. // Ма  ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 189–190 (мај–јун 
2003), стр. 3

2004.
0709.  Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки : из бор бај ки / Д. М. ; [приредила На да Јанковић]. – 

1. изд. – Ва  ље во : Mer lin Com pany, 2004. (Ва  ље во : Mer lin Com pany). – 33 стр. : 
илу стр. ; 21 цм
Ти раж 500. – На по ме не уз текст.

0710.  Из бор из по е зи је и про зе за дје цу / Д. М. – Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе ни ке 
и на став на сред ства, 2004. (Лак та ши : Гра фо Марк). – 78 стр. ; 21 цм. – (Школ ска 
лек ти ра : за че твр ти раз ред основ не шко ле / [Завод за уџ бе ни ке и на став на сред-
ства, Срп ско Сарајево])
Кор. насл. ств.: Из бор из по е зи је и про зе за де цу. – Стр. 5–7: На дах  ну  то пје ва ње 
и при по ве да ње о дје тин ству и при ро ди / Цви је тин Ри ста но вић. – На ко ри ца ма 
ауто ро ва сли ка и бе ле шка о ње му.

0711.  У го сти ма / Д. М. // Не вен. – ISSN 0351–8116. – бр. 683 (мај 2004), стр. 13

2005.
0712.  Ви  ли на кћи : не по зна те при че / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – 1. изд. – 

Бе о град : Bo o kland, 2005. (Бе о град : „Фи  лип Ви шњић“). – 174 стр. ; 21 цм. – (Би-
бли о те ка Срп ска књи жев ност за де цу ; ко ло 11)
Ти раж 1.000. – Стр. 163–166: Не по зна та Де сан ка / Дра ган Ла ки ће вић. – Хро но-
ло ги ја жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић: стр. 167–169.

0713.  Про лећ ни ца / Јо ван Јо ва но вић Змај, Д. М., Гри гор, Ви тез ; [приредио Ни ко ла 
Страјнић]. – Но ви Бе о град : Дра га нић, 2005. (Бе о град : Ин тер граф). – 69 стр. ; 
16 цм. – (Лек ти ра за пр ви раз ред основ не шко ле / [Драганић])
Ти раж 2.000. – Бе ле шке о пе сни ци ма: стр. 67–69.
Са др жај: Де тлић; Ка ко хра стић ра сте; Ли вад ско звон це; Во до но ша; За што пла-
чу ку  ку  ре ци; Ве тро ва успа ван ка; Хва  ли са ви зе че ви; Ба ка; У го сти ма; Гра ђе ње 
гне зда; Чма ва  ло.

0714.  Тра жим по ми  ло ва ње : лир ске ди ску си је с Ду  ша но вим за ко ни ком : ин те грал  но 
кри тич ко из да ње / Д. М. ; при ре дио Ста ни ша Тут ње вић. – Бе о град : За ду жби на 
Де сан ка Мак си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би је : Чи го ја штам па, 2005. (Бе о-
град : Чи го ја штам па). – 141 стр. ; 20 цм
Ти раж 1.000. – Ва ри јан те: стр. 97–114. – На по ме не: стр. 125–135. – Стр. 137–140: 
Уз ово из да ње / Ст. Т. [Станиша Тутњевић]. – Ре ги стри.
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0715.  У све ту бај ки / Д. М. – 3. изд. – По же га : Епо ха, 2005. (По же га : Епо ха). – 61 стр. : 
илу стр.; 17 цм. – (Би бли о те ка Го луб / [Епоха, Пожега] ; ко ло 1)
Ти раж 10.000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 59–60. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи: 
стр. 61.

2006.
0716.  Бај ка о ла бу ду : бај ке и пе сме за де цу / Д. М. – Кра гу  је вац : Клуб кул ту  ре, 2006. 

(Кра гу  је вац : Гра фо Стил). – 52 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Цр вић)
Ти раж 2.000.

0717.  Бај ко ви ти свет Де сан ке Мак си мо вић. – Но ви Сад : Зна ње, 2006. (Но ви Сад : Зна-
ње). – 69 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред / Зна ње, Но ви Сад)
Ти раж 1.000.

0718.  Бог је да нас мој при ја тељ : из бор из ре ли ги о зне по е зи је / Д. М. ; са ста вио и по-
го вор на пи сао Слав ко Ста ме нић. – Обре но вац : Књи жев ни клуб „Обре но вац“, 
2006. (Бе о град : Едит принт). – 126 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Ко нак / [Књи жев-
ни клуб „Обре но вац“] ; књ. бр. 6)
Ти раж 300. – О жи во ту као бо го спо зна њу или Ре ли ги о зна по е зи ја Де сан ке 
Мак си мо вић: стр. 113–126.
Са др жај: Ју  тар њи псалм; Ту  га; Са мо ћа; Уса мље ни ко ва пе сма; Из гна ње из ра ја; 
Бла го ве сти; Шум ски храм; Ми ољ ски ва шар; Ср ни на мо ли тва; Без гре шно за че ће; 
Сту ди ја за зим ски пеј заж; Го зба на ли ва ди; Че жња; На ста вак; Де во јач ка мол ба; 
Пре кор; Мо ли тва за љу бав; На од мо ри шту, VI; Сум ња; Два мо ли тва; Кле тва и 
мо ли тва; Ве чер њи сно ви, II; Ре чи; Цр ква у се лу; Ли ти ја; По ноћ на мо ли тва; Бо го-
ја вље ње; Де дов ски треб ник; Пред фре ском апо сто ла Лу  ке; Сли кар Лу  ка; Сли ка 
из пра де дов ске со бе; Про сјак; За ви чај но ве че; Над пра хом; II; VI II; IX, X; До дир; 
При ви ђе ње; Ста ри про рок на гро бу; Оре ол; Не бе са; Ве ру  јем; Бла жен ства; Бог 
ми  ло ср ђа; Ре ли ги ја уцве ље них; О обо ре ној цр кви; Жи вот; По сла ни ца; Бог; 
Глас мо на  хи ње; Раз го вор мо на  хи ње с Бо гом; Не бо; Мрак на про зо ру; Ве чер ња 
мо ли тва; Знак кр ста; Пе сма о жи во ту; Све јед но ми је; По след ња мо ли тва; Мо ли-
тва оче вом ср цу; Бог смр ти; Бра то ва мо ли тва; Уса мљен крст; Глас но ћи; Спо-
зна ње; Умор; По след ње ре чи; Не мир; Све ћа; Не дељ на про по вед; Ве ра; Се ља ко ва 
смрт; По ми  луј, Бо же; Пе сни ков бла го слов; Гра ча ни ца; Са вин мо но лог.

0719.  Иза бра не пе сме / Д. М. ; при ре дио Ми ро слав Еге рић. – Бе о град : Дра га нић, 2006. 
(Бе о град : БИГЗ). – 316 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка На след ства / [Драганић])
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 227–247: Пе сни штво Де сан-
ке Мак си мо вић – при зо ри лир ске до бро те и са ми  ло сти / Ми ро слав Еге рић. – 
Стр. 251–277: Из бор из кри ти ка / Ми  лан Бог да но вић ... [и др.]. – Хро но ло ги ја 
жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић: стр. 279–285. – Се лек тив на би бли о гра фи-
ја пе снич ких књи га Де сан ке Мак си мо вић: стр. 287–298. – Се лек тив на ли те ра-
ту  ра о Де сан ки Мак си мо вић: стр. 299–305.
Са др жај: На бу  ри; Слут ња; По ноћ; Опо ме на; Зми ја; Обла ци; Пред о се ћа ње; Суд-
ба; Зе ле ни ви тез; Мрак; У му зе ју; Уса мљен крст; Бо гу мил ска пе сма; Мо ји зе мља-
ци; Гла со ви но ћи; Ћук; Се ћа ње на оца; Ства ри; Не мир; Оти ћи ћу у па сти ре; Са вин 
мо но лог; Ср би ја у су  то ну; Ср би ја је ве ли ка тај на; Кр ва ва бај ка; Че жња у ту ђи-
ни; На пла ни ни; Не бе са; Пи та  ли це; Ву  ков утук; Про ле ће, а ја ве нем; Бал  кан ски 
ра то ви; Су срет у сну; На мор ској оба ли; Тај на; Ко ме да се ту жим; Има мо па сош; 
Про глас; За се бра; За сврг ну  те; За зе мљу ку да вој ска про ђе; За вој нич ка гро бља; 
За по след ње да не; За ва жне; За се дам глад них го ди на; О по ре клу; О же нид би си на; 
О др жав ној имо ви ни; О хи је рар хи ји; За жир; За ка лу ђе ра; За на ив не; За оне ко ји 
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се спо ти чу пре ко пра га; За па ству ср ца; За је рес; За су жње по ми ло ва не; За свад бе 
без вен ча ња; За Ма ри је Маг да  ле не; За по гу бље на љу бав на пи сма; За не рот ки ње; 
За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За оне ко ји не уми ру на вре ме; За ма ђи о ни ча ре; 
За исме ва че; За за вид ни ке; За пе сме; За пе пе љу  гу; За зве ри окле ве та не; За оне 
ко ји цар ске дру  мо ве ору; За вр ли не у ма не про мет ну  те; За љу де ко ји ја сно ви де; 
За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; О пра шта њу; Не мам ви ше вре ме на; За  лу  пи  ле 
су се врат ни це; Опо ру ка; Пе сни ко ви за ви ча ји; По во дањ; Ру ка; Све је по ста ром; 
А сад одо смо; Снег на гро бу; Фа во рит; Пу  то ва ње; Зе мља је смо; Пре о ран гроб; 
Птич ја са  хра на; Ли си чи на смрт; Пе рун; Глас о про ро чан ству; Глас Пет ков ца ру; 
На су  ми це иду Ра ша ни; Зве зда на свет ко ви на; Мо ра на; Мо ра ни на успа ван ка; 
Чу до у цр кви; Здра ви ца Нор ве шкој; Др ве на цр ква; Срп ска ку ћа; Про сид ба мо је 
бу ду ће мај ке; Ју тар ња по се та; Иси до рин врт; Пи смо са Мље та; Ка ме на би бли о те-
ка; Пе ћин ски сли кар; На Оди се је вој сте ни; Ни чи ја зе мља; Чо ве ков дом; До дир; 
Зми ја мла до же ња; Да ро ви; Не мам про тив о тро ва; Упо зо ре ње; Смрт га вра на; 
Ста ри про рок на гро бу; При зра ци; Мо ги  ле вре ме на; Лир ски ро до слов; По сло-
ви су за вр ше ни; Сло во о љу ба ви; Ста зе ни чу и за ти ру се; Без од је ка; Не тре ба се 
на да ти; Обе ше ни ин сек ти; Све је од ме не ве ће; Пе шча ни сат; Кли нич ка смрт; 
Ко пач бу  на ра; За бо рав; Се о ско гро бље; Шум ски храм; Ис точ њак; Са вре ме ник 
пра де до ва; Раз ру  ше на цр ква; Сам сам цит; Чо ве ко ли ка биљ ка; Бит ка не ба и ка-
ме на; Ти ну Ује ви ћу; За  љу бље ни враг; Во ле ла се два ве тра; Ре шет ка у бол  нич кој 
со би; Ноћ у бол  ни ци; Ми  ло срд на се стра; По зи вар; Ми  хољ ско ле то; Пе сник; 
Без са го вор ни ка; Пам тим; У вру ћи ци; Ви хор ту ђи нац; Сли кар лу та ли ца; Сне жна 
ви зи ја; Ра ђа ње пе сме; Се ћа ње на Иси до ру; Бе жи мо; Про ви ри чо век из шпи  ље; 
Де сет бож јих за по ве сти; Не ће ме би ти; По лет у ви си не.

0720.  Три па туљ ка : из бор бај ки / Д. М. ; при ре дио Ла сло Бла шко вић ; [илустровао 
Сте ван Брајдић]. – 4. изд. – Но ви Сад : Ри зни ца ле пих ре чи, 2006. (Но ви Сад : 
Ри зни ца ле пих ре чи). – 47 стр. : илу стр. ; 17 цм

0721.  Дру га ма ма / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 222 (окт. 2006), стр. 3

0722.  Пр ва ма ма / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 222 (окт. 2006), стр. 3

0723.  Са вин мо но лог / Д. М. // Не вен. – ISSN 0351–8116. – бр. 708 (јан. 2006), стр. 13

0724.  Са вре ме на естрад  на пе сма / Д. М. – Бе ле шка о ауто ру // Пе снич ке но ви не. – 
ISSN 1452–4902. – бр. 1 (2006), стр. 6

2007.
0725.  Бај ка о ла бу ду : из бор из по е зи је и про зе за де цу / Д. М.; уре дио Не над Ке ба ра. – 

Кра гу  је вац : Ли ра, 2007. (Ла за ре вац : Ел  вод). – 87 стр. ; 21 цм
Ти раж 1.000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 87.
Са др жај: Бај ка о ла бу ду, Ора шчи ћи-пал чи ћи; Ка ко су пу жу укра  ли ку ћу; Кћи 
ви  ли ног ко њи ца; Свет под је зе ром; Три па туљ ка; Па ту љак Ку  ку  ру зо вић; Ли вад-
ско звон це; Во до но ша; Ве тро ва успа ван ка; Хва  ли са ви зе че ви; Ба ка; Сне жне па-
ху љи це; У го сти ма.

0726.  Ора шчи ћи-пал чи ћи : из бор из про зе и по е зи је / Д. М. – Но ви Сад : Школ ска књи-
га, 2007. (Но ви Сад : Школ ска књи га). – 75 стр. : илу стр. ; 18 цм
Ти раж 1.000.

0727.  Ни ко ли Те сли / Д. М. – Над ре ђе ни ств. насл.: Ни ко ла Те сла, све тац На у ке // Из вор-
ник. – ISSN 1452–1350. – 2–3 (2006–2007), стр. 183
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0728.  Врт де тињ ства : иза бра не пе сме / Д. М. ; при ре дио Сло бо дан Ра ки тић ; пред го-

вор и из бор, ме то дич ка об ра да Ти о дор Ро сић ; [илустрације Ср ђан Ранков]. – 
Бе о град : Срп ска шко ла, 2008. (Ва  ље во : Mer lin co). – 93 стр. : илу стр. ; 21 цм. – 
(Лек ти ра за пр ви раз ред основ не шко ле / [Српска школа])
Ауто ро ва сли ка. – Ти раж 1.000. – Стр. 5–9: Пе сник у Вр ту де тињ ства / Сло бо-
дан Ра ки тић. – Бе ле шка о пе сни ки њи: стр. 87.

0729.  Ви  ли на кћи / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Срп ска књи жев-
на за дру  га, 2008. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 137 стр. ; 18 цм. – (Три  ло ги ја Де сан-
ка при ча) (Ма  ли за бав ник)
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 133–137: Ма ње по зна та Де-
сан ка / Д. Л. [Драган Лакићевић].
Са др жај: Бај ка о тре шњи; Па туљ ци вас пи та чи; По ту  ца  ло ва смрт, Ми  ло срд на 
зи ма; Ве се ла гру два сне га; Ме се че ва шет ња; Две хи  ља де бе лут ко вих го ди на; Ви-
ли на кћи; Шум ски дух; Играч ке се ве се ле; Лет ња бај ка; Ма  ли зо о ло шки врт; 
При ја те љи; По ро ди ца во сак; Ја стреб, свет ски пут ник; Свра ка кра дљи ви ца; До-
жи вља ји мра ва не ста шка; У вр ту љу до је да; Го луб пи смо но ша; Зе че ви на из ле ту; 
Мач ко ви му дра ци; Фе њер-со ва и кра сно глас, учи тељ пе ва ња; Краљ кла со ва; При-
ча о мач ку кме ту; Ло ли них се дам при ча.

0730.  Јо ван ка Ор ле ан ка / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Bo o kland, 
2008. (Бе о град : „Фи  лип Ви шњић“). – 160 стр. ; 21 цм. – (Срп ска књи жев ност за 
де цу / Bo o kland ; ко ло 14)
Ти раж 1.000. – Стр. 149–152: Хе ро и на и све ти ца / Дра ган Ла ки ће вић. – Хро но ло-
ги ја жи во та и ра да Де сан ке Мак си мо вић: стр. 153–156. – Би бли о гра фи ја: стр. 145.
Са др жај: Де тињ ство; До мре ми за вре ме ра та; На род на ве ро ва ња и пра зно ве ри-
це; Ви зи је; Јо ван ка у Во ку ле ру, Неф ша тоу, Нан си ју; У Ши но ну и Пул ти јеу; Јо-
ван ки но на о ру жа ње у Ту  ру; Ор ле ан – по жр тво ва ње гра ђа на; Оп са да Ор ле а на, 
Јо ван ка у Ор ле а ну; Ју  риш на ба сти  љу Сен-Лу; За у зе ће ав гу сти на ца; За у зе ће Ку-
ли ца; Јо ван ка у Ту  ру. Рас пра ве Жа ка Же лиа и Жа на Жен со на; За у зе ће Жер жоа; 
За у зе ће мо ста Ман и Бо жан си ја; Бит ка Па теј ска; Пре го во ри за по ход на Ремс; 
Вој ска Жи ан ска; По ход на Ремс; Кру  ни са ње у Рем су (14. ју ли 1429. го ди не); Од 
Су а со на до Ком пје ња; Пр ви бо ра вак Јо ван кин у Ком пје њу, Но во при мир је; На-
пад на Па риз (8. сеп тем бра); Је се њи вој ни по хо ди; По след ње вој не на Уази; По-
след њи да ни сло бо де; Јо ван ка у роп ству; Јо ван ка у ру ан ској там ни ци; При пре ме 
за су ђе ње; Су ђе ње; Тај на су ђе ња у там ни ци; Два на ест чла на ка оп ту жбе; Од ри-
ца ње; Вра ћа ње у от пад ни штво; Смрт Јо ван ки на.

0731.  По бо жне при че / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Срп ска књи-
жев на за дру  га, 2008. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 112 стр. ; 18 цм. – (Три  ло ги ја Де-
сан ка при ча) (Ма  ли за бав ник)
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 109–112: Де сан ки на ве ро на-
у  ка / Д. Л. [Драган Лакићевић].
Са др жај: Бо жић си ро ма  хов, Ма ли тор бар; Вред ни ђа ци; Бо жић-Ба ти ни цр те жи; 
Злат но, би сер но и сре бр но ја је; Про сјак у деч јем вр ту; Све ти Ни ко ла и Де да Сне-
шко; Вр би ца у ра ју; Бог опо ми ње љу де; Ан ђео и ђа во; Ан ђео ми  ло ср ђа; За што 
пут ни ци пе ва ју; Хи  ља ду  го ди шња тр ка; Се стра без бра та; Спре ма ње за Не де љу; 
Пра зни ци на не бу.

0732.  При че о ку  ца ма / Д. М. ; при ре дио Дра ган Ла ки ће вић. – Бе о град : Срп ска књи-
жев на за дру га, 2008. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 124 стр. ; 18 цм. – (Три ло ги ја Де-
сан ка при ча) (Ма  ли за бав ник)
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Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 121–124: Ју  на ци пси / Д. Л. 
[Драган Лакићевић].
Са др жај: Школ ска ку  ца Га ра; Зим ска при ча; За бо ра вље ни пси; При ча о Пац ко-
вој вер но сти; Ку  ца Вау у за ба ви шту; Ку  ца учи да ла је; Хај ка на пи  ли ће; Зе љов, 
но во ште не; Зе љов спа са ва ца ри ћа; У шет њи са Бо ру  том; Зе љов ме ђу ву  ци ма; 
Ли ја вас пи та ва Зе љо ва; Жу ћин сан; Жу ћа тра га за си ном; Жу ћин су срет са Хро-
мим Зе ком; Суд би на јед не играч ке.

0733.  Та ко је при  ча  ла ме ни мо ја ба ка : бај ке : [лек тира за 1. раз ред основ не школе] / 
Д. М.; [приредио Па вле Илић ; илу стра тор Би  ља на Миросављевић]. – 11. изд. – 
Бе о град : За  вод за уџ бе ни  ке, 2008. (Бе о град : Едит принт). – 45 стр. : илу стр. ; 
23 цм. – (Лек ти ра 1)
Ти раж 5.000. – О Де сан ки Мак си мо вић: стр. 43–45.

0734.  По диг нем очи / Д. М. // Књи жев не но ви не. – ISSN 0023–2416. – Год. 60, бр. 1153 
(2008), стр. 1

2009.
0735.  Strep nja : (iz bor) / D. M.; [i lu stra ci je Du šan Pavlić]. – 1. izd. – Sa ra je vo : Bo san ska ri ječ, 

2009. (Sa ra je vo : Be must). – 74 str. : ilu str. ; 19 cm. – (Bi bli o te ka Pla me na ; knj. 100)
Ti raž 1.500. – Bi lje ška o auto ri ci: str. 74
Sa dr žaj: Pro le će; Pro le će gne zdo gra di; Vra na; Pa u ko vo de lo; Lov; Vo žnja; Sre br ne ple-
sa či ce; Bli ži se, bli ži le to; Svi ci; Po ko še na li va da; Ve če; Ve tar pa ko snik; Od la zi sun ce; 
Opo me na; Sre ća; Lju bav na baj ka; Ver nost; Pe sma; Pro let nje pe sme; Pi sma iz šu me; 
Sa mo ća; (Go vo ri ti ho); Ču do tvor no dr vo; Ču var šu me; Sneg; Gor ski po tok; Se ća nje na 
za vi čaj; Ne bo u za vi ča ju; Kr va va baj ka; Ve ru jem; Sa mo ća; Mi lo sti nja; Se li ce; U zim-
ski dan; Na bu ri; Ve če; Opro sti; Obe ća la si da ćeš bi ti več na; Ne mam vi še vre me na.

0736.  Раз го вор са Ко со вом / Д. М. // Да ни ца. – ISSN 0354–4974. – Год. 16 (2009), стр. 81

0737.  Сне жне па ху љи це / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 250 (дец. 2009), 
стр. 3

0738.  Са ку ле бо ла ; Со ко ; Ве тар па ко сник / Д. М. // Баг да ла. – ISSN 0005–3880. – Год. 51, 
бр. 480 (2009), стр. 38–40

2010.
0739.  Ви ли на кћи : не по зна те при че / Д. М. . – Бе о град : Bo o kland, 2010. (Бе о град : Ака-

де ми ја). – 160 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Злат но ко ло срп ске књи  жев но сти за 
мла де)
Ти раж 500.
Са др жај: Бај ка о тре шњи; Па туљ ци вас пи та чи; По ту  ца  ло ва смрт, Ми  ло срд на 
зи ма; Ве се ла гру два сне га; Ме се че ва шет ња; Две хи  ља де бе лут ко вих го ди на; Ви-
ли на кћи; Шум ски дух; Играч ке се ве се ле; Лет ња бај ка; Ма  ли зо о ло шки врт; 
При ја те љи; По ро ди ца во сак; Ја стреб, свет ски пут ник; Свра ка кра дљи ви ца; До-
жи вља ји мра ва не ста шка; У вр ту љу до је да; Го луб пи смо но ша; Зе че ви на из ле ту; 
Мач ко ви му дра ци; Фе њер-со ва и кра сно глас, учи тељ пе ва ња; Краљ кла со ва; При-
ча о мач ку кме ту; Ви ле и де ца; Ба ка из со вља ка; Ску пе ја го де; Три дру га ри це; Ло-
ли них се дам при ча; Стан ко ве сан ке; Ца ри ца лу  та ка и Ми  ле на; Бог ста да Во лос; 
До бар дух чу  вар; Цр вен ка па; Ле по је би ти де те.
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0740.  Пра де вој чи ца / Д. М. – Ча чак : Пче ли ца, 2010. (Ча чак : Све тлост). – 209 стр. : 
ауто ро ва сли ка ; 21 цм. – (Би бли о те ка Од ра ста ње / [Пчелица] ; књ. бр. 7)
Ти раж 1.000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 204–205. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи: 
стр. 206–207.
Са др жај: Пра де вој чи ца; Бе ле пе ћи не; При ча о кор ња чи; Пра де вој чи ца; При ја-
тељ ство са по ро ди цом шим пан за; Пра де вој чи ца се игра лу  та ка; Бу ђе ње мла до-
сти; Ле де ни гу  штер; Отац и кћи; Чи шће ње ко жа; Се ћа ња; Ој ха че шља Га ву као 
де вој ку; Га ви на пе ћи на; Огр ли ца; Бук сти че су пар ни ка; Глад; Бу ко ва љу бо мо ра; 
Ир ва си; Го ње ње ир ва са; Још је дан Бу  ков грех; Син ле де ног гу  ште ра; По жар у 
шу  ми; Об ред не игре; Бу  ко ва смрт; Бу  ко ва са  хра на; При су ство та јан стве ног; 
Сан о не по зна том; Ста ре ши нин раз го вор са Го у лом и ве шта ком; Не по зна ти 
ло вац; Збор пред вра че вом пе ћи ном; Га ви на тај на; Ва ја ре во скла ди ште; Вра че ва 
бо лест; Га ви ни цр те жи се обе ло да њу  ју; Ко ли ба крај ре ке.

0741.  Па у ко ва љу ља шка : бе о град ска вер зи ја / Д. М. // Mons Aure us. – ISSN 1451–3846. – 
Год. 8, бр. 28 (2010), стр. [136]

0742.  У го сти ма / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 254/255 (мај–јун 2010), 
стр. 13

2011.
0743.  Пе сме / Д. М. – Бе о град : Срп ска књи  жев на за дру  га, 2011. (Но ви Сад : Бу дућ-

ност). – 88 стр. ; 17 цм. – (Ма  ла би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру  ге. Бро ши-
ра на се ри ја по кре ну  та у ра ту 1999)
Ти раж 1.500. – Стр. 77–82: Пе сни ков род са све том / Д. Л. [Драган Лакићевић]. – 
Ка  лен дар пе сни ка: стр. 83–85.
Са др жај: Бли жи се, бли жи ле то; Про лећ на пе сма; На бу  ри; Стреп ња; По ко ше на 
ли ва да; Зми ја; Пред о се ћа ње; У зим ски дан; Опо ме на; Крај је ле ту; Ве се ла је сен; 
Ли шће; Се ли це; Сре бр не пле са чи це; По ноћ; Оти ћи ћу у па сти ре; Са вин мо но-
лог; Ср би ја у су  то ну; Ве ру  јем; Ср би ја се бу ди; Ср би ја је ве ли ка тај на; Кр ва ва 
бај ка; Жао ми је чо ве ка; Про ле ће, а ја ве нем; Бал кан ски ра то ви; Сто па; Про глас; 
За се бра; За сврг ну  те; За ва жне; О по ре клу; За по гу бље на љу бав на пи сма; За не-
рот ки ње; За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску; За за вид ни ке; За пе сме; О пра шта њу; 
Гра ча ни ца; Не мам ви ше вре ме на; Зе мља је сву да иста; Зе мља је смо; Пе рун; Зо-
ви на сви ра  ла; Не до у  ми це; Ста ре ње; Љу ди но ћи; Ра ти ште; Ла зар над Ко со вом; 
Под зе мљом вас је ви ше; Раз го вор са Ко со вом.

0744.  Пра де вој чи ца / Д. М. . – 1. изд. – Ча чак : Пче ли ца, 2011. (Ча чак : Све тлост). – 
209 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 цм. – (Би бли о те ка Од ра ста ње / [Пчелица] ; књ. бр. 7)
Ти раж 1.000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 204–205. – Реч ник ма ње по зна тих ре чи: 
стр. 206–207.

0745.  У го сти ма / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 264/265 (мај–јун 2011), 
стр. 3

0746.  Учи те љи ца / Д. М. // Ма ли Не вен. – ISSN 0352–3322. – бр. 266 (септ. 2011), стр. 14
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1972.
0747.  ГА  БЕ, До ра

Амин / До ра Га бе ; прев. Д. М. // Пе снич ки пре во ди [поновљено издање]. – (1972)

0748.  ГА  БЕ, До ра
Суд би на / До ра Га бе ; прев. Д. М. // На род не но ви не. – 28, 1711 (5. 2. 1972)

0749.  КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја
Сви тац ; Вра на ; Хо ћу да на ша љу бав ; Ти си по но сан и не у стра шив ; Он ће до ћи ; 
Не пла чи ма  ле на Еко / Ме де ја Ка  хид зе ; прев. Д. М. // Књи жев не но ви не. – 24, 
427 (16. 11. 1972) стр. 7

0750.  РУД НИ КОВ, Иван
Вол  шеб ник / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Ма  ле но ви не. – 17, 4 (9. 10. 1972) 
стр. 7

0751.  РУД НИ КОВ, Иван
Ма ла спор тист ки ња / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Ве се ла све ска. – 21, 4 (1972) 
стр. 18

0752.  РУД НИ КОВ, Иван
Чуд но ва то дрв це / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Ве се ла све ска. – 21, 6 (1972) 
стр. 16

0753.  ФИ  ЛИ ПИЧ, Фран це
Све је друк чи је / Фран це Фи  ли пич ; прев. Д. М. // Ве се ла све ска. – 21, 3 (1972) 
стр. 7

1973.
0754.  ГА  БЕ, До ра

За ве шта ње / До ра Га бе ; прев. Д. М. // Књи жев не но ви не. – 25, 447 (16. 9. 1973)

0755.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор
Krot ka / F. Do sto jev ski ; prev. D. M. // Pri po vet ke : Knji ga dru ga / F. Do sto jev ski. – Be o-
grad : Rad, 1973. – Str. 251–300

0756.  ПРЕ ШЕРН, Фран це
Со не ти не сре ће : Со нет ни вје нац и дру ге пје сме / Фран це Пре шерн ; прев. Д. М. – 
Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша“, 1973

0757.  РУД НИ КОВ, Иван
Без чет ке и но га ра / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Ма ле но ви не. – 18, 885 (9. 7. 1973) 
стр. 7

0758.  РУД НИ КОВ, Иван
Огром но др во ; Уз дах ; Тра го ви ; Раз не же ност ; Вр бо ва сви ра ла / Иван Руд ни ков ; 
прев. Д. М. // Бра ни че во. – 19, 4–5 (1973) стр. 360–364
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0759.  РУД НИ КОВ, Иван
С ба бом крај ог њи шта / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Ве се ла све ска. – 21, 9 (1973) 
стр. 5

0760.  ФИ  ЛИ ПИЧ, Фран це
Пје сме о ма ми / Фран це Фи  ли пич // Ве се ла све ска. – 21, 13 (1973) стр. 2

1974.
0761.  ЉВО ВИЧ, Ма ја Да ви дов на

Ла ста / Ма ја Да  ви  дов на Љво вич ; прев. Д. М. // Бра  ни  че во. – 20, 1–2 (1974) 
стр. 66–67

0762.  ЉВО ВИЧ, Ма ја Да ви дов на
При ви јам ти се ту жна што бли же / Ма ја Да ви дов на Љво вич ; прев. Д. М. // Бра-
ни че во. – 67 (1974) стр. 67

0763.  РУД НИ КОВ, Иван
Длан ; Као у бај ци ; Вр бо ва сви ра  ла ; Тра го ви / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // 
Књи жев не но ви не. – 26, 473 (16. 10. 1974)

0764.  УКРА ЈИН КА, Ле са
Мо тив из Миц кје ви ћа ; Со нет / Ле са Укра јин ка ; прев. Д. М. // Узда ни ца. – 2, 
2 (1974) стр. 25

1975.
0765.  АШКЕРЦ, Ан тон

На Ка ле мег да ну / Ан тон Ашкерц ; прев. Д. М. // До че кај ста рост ре ка и пла не та : 
по е зи ја од Кон стан ти на Фи  ло зо фа до да нас / при ре дио Ми  ло рад Р. Бле чић. – 
Бе о град : Сло во љуб ве, 1975. – Стр. 49

0766.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор Ми  хај ло вич
Pri po vet ke. Knji ga dru ga / Fjo dor Mi haj lo vič Do sto jev ski ; pre ve li dr Mi lo sav Ba bo-
vić i D. M. ; [na crt za umet nič ku opre mu Ste van Vuj kov. – Be o grad : Rad, 1975. (Lju-
blja na : De lo). – 300, [3] str. ; 20 cm. – (Oda bra na de la svet skih kla si ka)
Ti raž 15.000.

0767.  КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја
Ка да ме не ко год во ли ; Кад бих бар ма  ло би  ла ле па ; Би  ла сам сме ла ; Где си до 
сад ; Ве се ље мог ср ца ; Опет са ва ма / Ме де ја Ка  хид зе ; прев. Д. М. // Гра ди на. – 
10, 10 (1975) стр. 77–81

0768.  КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја
Ко уме да во ли ; Зе мља ци ; Не го во ри ; Оти шао си ; Тре ба сма тра ти про шлим ; 
Љу би чи ца ; Ца ри ца Ке те ван ; Твр ђа ва Ша тли ; Сва не ти ја / Ме де ја Ка хид зе ; прев. 
Д. М. // Књи жев не но ви не. – 27, 483 (16. 3. 1975)

0769.  КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја
Мој жи вот бе ше као по ток у го ри ; Та ко је би ва ло ; Ни сам ваљ да по ток ; О ме ни су 
го во ри ли ; По Ша ти ли ји ће мо са го ре на го ру ; Опет у Гру зи ји ; Ту га мо је зе мље ; 
До смр ти ; Че ка ју / Ме де ја Ка  хид зе ; прев. Д. М. // Мо сто ви (Бе о град) . – Бр. 22 
(1975) стр. 109–112
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0770.  КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја
Три ма те ре ; Мо ја Ха ту  на... / Ме де ја Ка  хид зе ; прев. Д. М. ; илу стр. Бо сиљ ка Ки-
ће вац // Змај. – 22, 3 (1975) стр. 92

0771.  ПРЕ ШЕРН, Фран це
Со нет ни ве нац / Фран це Пре шерн. – Бе о град : Про све та, 1975. – 207, [1] стр. – 
(Би бли о те ка „Про све та“; 128)
На по ред ни текст на сло ве нач ком.

0772.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
En tre le sec ret et la pa trie / Ste van Ra ič ko vić ; trad. Ivan ka Mar ko vić // Re la ti ons ’75. – 
(1975) str. 13
Sur. De san ka Mak si mo vić.

1976.
0773.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич

За кли ња ње ; Љу бо мо ра ; На ло ву ; Же на ; Спа ска ку ла ; Фронт ; Пе сни ки ња / Бо-
рис Са во вич Ду бро вин ; прев. Д. М. // Књи жев не но ви не. – 28, 505 (16. 2. 1976)

0774.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич
Ма ти по сла јед ног по јед но га... ; Пе сма о мај ци ; Огле да  ло ; Спле ле се ва тре... ; 
За до бро де ло ; Ви део сам пе ћин ског чо ве ка че љу сти... / Бо рис Са во вич Ду бро-
вин ; прев. Д. М. // Бра ни че во. – 22, 2 (1976) стр. 171–175

0775.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич
Од пи та ња до од го во ра / Бо рис Са во вич Ду бро вин ; прев. Д. М. // Стиг (Ма  ло 
Цр ни ће) . – 6, 25 (мај 1976) стр. 40–45
Сти  хо ве Бо ри са Ду бро ви на пре ве ла и крат ку би о гра фи ју на пи са  ла Д. М..
Са др жај: Ва ше пи смо, Пр ви снег.

0776.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич
Oko lo ze mlje / Bo ris Sa vo vič Du bro vin ; pre vod i krat ka bi o gra fi ja D. M. // Sa vre me-
nik. – 22, knj. 43, sv. 1 (1976) str. 74–81
Са др жај: PE SME: Pеsnika kraj okеana; Obla ci nad ta tar skim morеuzom; Ka da si mi 
dalеko; Mеnjajući ob lič ja; Nеznanka; Na uli ci gdе nеkud žurе svi; LJu bav i taj na; 
Oko lo zеmljе; Čvr sto doglеd sti sni i zaglеdaj; Lеptir; Ko nji u pla ni na ma; Kakvе li 
srеćе vidеti, di sa ti; Krv mo ju što jе na čеliku sja la; Plač; Strеpnjе čеsto u mеni ima; 
Bla ga zеmlja ćе nam str ti; Do bro i zlo.

0777.  КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја
Кад бих бар ма  ло би  ла ле па / Ме де ја Ка  хид зе ; у из бо ру и пре во ду Д. М. – Бе о-
град : Сло во љуб ве, 1976. – 68 стр. ; 21 цм. – (Са вре ме на по е зи ја)

0778.  КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја
Ша ти  лу  ра ; Ста рин ска за пев ка ; Кол  хо ске же не ; Оти шла сам ; Шта с тим ; Ве се-
ла пе сма ; Пла ни на Бар ба то ; Ла сте ; Ха ту  ни ; Осмех тре ске / Ме де ја Ка  хид зе ; 
прев. Д. М. // Гра ди на. – 6, 1 (1976) стр. 32–41

0779.  СА  МОЈ ЛОВ, Да вид
Бал  кан ске пе сме / Да вид Са мој лов ; прев. Д. М. // Стиг. – 7, 28 (1976) стр. 32–37

0780.  СКУ  ЈЕ НИ ЕКС, Кнутс
Пи са но по мо ру ; Ла ђа ; Да ре жљи вост / Кнутс Ску је ни екс ; прев. Д. М. // Мо сто-
ви (Бе о град) . – 7, 2 (1976) стр. 115–119
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1977.
0781.  АЛИ ГЕР, Мар га ри та

Мо жда у сну / Мар га ри та Али гер ; прев. Д. М. ; [ликовна опре ма Рај ка Мило-
вић]. – Бе о град : Рад, 1977. – 125 стр., [1] фо то гра фи ја ауто ра: илу стр. ; 21 цм. – 
(Свет ска по е зи ја; 7)
Ауто би о гра фи ја / М. Али гер : стр. 15–18. – По го вор / Дра ган Не дељ ко вић : стр. 123–
124.

0782.  ГОР КИ, Мак сим
Иза бра на де ла. Књ. 1, При по вет ке / Мак сим Гор ки ; прев. Ми ра Че хо ва, Ве ра 
Сто јић и Д. М. – Бе о град : СКЗ, 1977. – 514 стр.

0783.  ГОР КИ, Мак сим
Иза бра на де ла. Књ. 10, При по вет ке / Мак сим Гор ки ; прев. Ми ра Че хо ва и Д. М. – 
Бе о град : СКЗ, 1977. – 418 стр.

0784.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис
Пти це над Шу ма ри ца ма / Бо рис Ду бро вин // Ко ра ци (Кра гу је вац) . – 10, књ. 10, 
св. 3–4 (1977) стр. 5–11
Пе сме пре ве ла са ру ског Д. М.
Са др жај: ПЕ СМЕ: Два де сет пр ви ок то бар; Пло ту ни; Уџ бе ни ци; Мо но лог Штум-
фи ре ра; Пти це над Шу  ма ри ца ма: Ор ло ви; Се ни це; Ше ва; Дро здо ви; Врап ци; 
Ку  ка ви це; Кру  шка по ред шко ле; Над спо ме ни ком; Ли ва да на деч јим гро бо ви-
ма; Оче ки ва ње; Ту  го мо ја; До да нас; Про ле ће у Шу  ма ри ца ма; Рад ни ца; Бла го-
слов сло бо де.

0785.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Ци ци бан и дру  ге пе сме / Отон Жу  пан чич ; [Цицибан пре пе вао Бо ра Ћо сић ; 
пе сме пре пе ва ла Д. М.]. – По но вље но изд. – Бе о град : Про све та, 1977. – 129 стр. ; 
18 цм. – (Би бли о те ка Про све та; 6)
Шта се де ша ва у овој књи зи : стр. 5–6.

0786.  ЗА  ВА ДА, Ви  лем
[I zbor pe sa ma] / Vi lem Za va da ; iz bor pje sa ma, pre vod sa če škog i po go vor Ja ra Rib ni-
kar ; pre pev D. M. // Tra va na ru še vi na ma / Vi lem Za va da. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle-
ša“, 1977. – Str. 7–65
Са  др жај: PE SME: Pa ni hi da; Sta ra Evro pa; Buđеnjе Ahastеra; Sud bi na; Siroma-
šnе žеnе; Mo li tva poеziji; San; Uspomеna; Rеkvijеm; Bеz na slo va; Lu ta ju ća stеna; 
Dim u prеdеlu; Pеsniku; Rod ni kraj; Dеvojčica na ku pa nju; Zеlеna еkstaza; Trn; 
Vi lin ko njic; Žеna s dеtеtom; Poеzija; Pеsma klеsara; Anđеo stra šnog su da; Ka-
ta  stro fa; Pad; Lеtеlе divljе guskе; Lazarе, pro bu di sе, usta ni; Dr vo kraj pu ta; Tra va 
na ru šеvinama.

0787.  СА  МОЈ ЛОВ, Да вид
Во ље на ; Не го во ри... ; Ла кр ди ја / Да вид Са мој лов ; прев. Д. М. // Стиг. – 8, 31–32 
(1977) стр. 70–73

0788.  СА  МОЈ ЛОВ, Да вид
Дом му зеј ; Сло бо дан стих / Да вид Са мој лов ; прев. Д. М. // Књи жев не но ви не. – 
29, 546 (1. 11. 1977)

0789.  СА  МОЈ ЛОВ, Да вид
По след ње фе ри је ; Од  лом ци / Да вид Са мој лов ; прев. Д. М. // Ства ра ње. – 32, 6 
(1977) стр. 905–909
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1978.
0790.  Pje sni ci gra du za pra znik / [od go vor ni ured nik Ir fan Ko njić ; pre vo di o ci D. M. i dru-

gi]. – Tu zla : Uni ver zal, OOUR „Gra fi čar“, 1978 [1979] (Tu zla : Uni ver zal, OOUR 
„Gra fi čar“). – 73 str. ; 20 cm

0791.  По е зи ја ро ман ти зма ју  го сло вен ских на ро да / из бор, пред го вор и при ре ђи ва-
ње Сло бо дан Ра ки тић ; [ликовно об ли ко ва ње До бри  ло Николић]. – Бе о град : 
Про све та, 1978. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод). – 320 стр. ; 
20 цм. – (Лек ти ра за 1. го ди ну за јед нич ких осно ва сред њег усме ре ног обра зо-
ва ња; 11)
Ти раж 20.000. – Пре во ди о ци : Де сан ка Мак си  мо вић и др. – Хро но ло ги  ја : 
стр. 291–315.

0792.  Sa vre me na nor ve ška li ri ka / iz bor i pre vod sa nor ve škog je zi ka Lju bi ša Ra jić ; pre pev 
Lju bi ša Ra jić, D. M. ; [pred go vor Lju bi ša Rajić] ; ilu stra ci je Slav ko Ri stić. – No vi Sad : 
Stra ži lo vo, 1978. (Be o grad : Be o grad ski gra fič ki za vod). – 79 str. : ilu str. ; 21 cm
Ti raž 1.000.

0793.  Сун це над рав ни цом : из бор из по ет ског и про зног ства ра  ла штва деч јих пи са-
ца ју  го сло вен ских на ро да и на род  но сти / [т ек стове ода бра  ли Ју ли јан Бу  га-
рин, Ан дреј Чип кар, Ђу  ра Вар га, Ка рољ Ша ро ши ; при ре дио Сте ван Ми цић ; 
пре ве ли Фло ри ка Ште фан, Ју  рај Туш јак, Са ва Ба бић, Иван Це ко вић, Три фун 
Ђу  кић, Гри гор Ви тез, Д. М. ; илу стро вао Бо шко Шево]. – Но ви Сад : За вод за 
из да ва ње уџ бе ни ка, 1978. (Су бо ти ца : „Ми нер ва“). – 195 стр. : илу стр. ; 20 цм. – 
(До ма  ћа лек ти ра; 4)
Ти раж 10.000.

0794.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич
Лав Ни ко ла је вич Тол стој ; Про по вед  ник до бра ; Ја сна по ља на / Бо рис Са во-
вич Ду бро вин ; прев. Д. М. ; илу стр. Се на дин Тур сић // Змај. – 25, бр. 10 (1978) 
стр. 244–245

0795.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич
Ста рин ска пе сма скулп то ру Сте ви Бод на ро ву ; Ру ка скулп то ра ; Ре ка но шни ца ; 
Ју тро у ме ђу  реч ју ; Глас ; Упр кос ; Кад ов де го во рим ; Стра шно је жи ве ти ; Ва жно 
је / Бо рис Са во вич Ду бро вин ; прев. Д. М. // Пу те ви. – 24, 6 (1978) стр. 60–67

0796.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Успа ван ка ; Бре за и храст ; Ци ци бан за спи / Отон Жу  пан чич ; прев. Д. М. // Де-
тињ ство. – 4, 4 (1978) стр. 220–236
Са упо ред ним тек стом на сло ве нач ком је зи ку.

0797.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Ци ци бан и Ци ци фуј ; Ци ци бан слу ша очев сат ; Знаш ли пе сни че сво ју ду жност / 
Отон Жу  пан чич ; прев. Д. М. ; илу стр. Бо сиљ ка Ки ће вац // Змај. – 25, 2 (1978) 
стр. 50–51

0798.  ЉВО ВИЧ, Ма ја Да ви дов на
Бо ли ; Опро сти ; Оцу, мај ци, отаџ би ни ; Пре вод ; Све тлост ; Да нас ; Три да ске ; 
Дру го ви ; Не ко ; Чи ме жи вим ; Чи ме, чи ме по мо ћи / Ма ја Да ви дов на Љво вич ; 
прев. Јо ван ка Хр ва ћа нин, Д. М. // Са вре ме ник. – 24, књ. 47, 3 (1978) стр. 285–293

0799.  ПА СТЕР НАК, Бо рис
Pre dra ga, re či sla du nja ve ; Zim ska noć ; Svi ta nje / Bo ris Pa ster nak ; prev. D. M. // Ze-
malj ski pro stor / Bo ris Pa ster nak. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 1978. – Str. 54, 70, 72
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1979.
0800.  АЛИ ГЕР, Мар га ри та

Изе ту Са рај ли ћу / Мар га ри та Али гер ; прев. Д. М. // Пе снич ке но ви не. – 3, 3–4 
(1979) стр. 19
Са упо ред ним тек стом ори ги на  ла.

0801.  БА  БА  ЏАН, Рамз
Жи ва во да / Рамз Ба ба џан ; прев. Д. М. // Књи жев не но ви не. – 31, 595 (8. 12. 1979)

0802.  БРЕН КО ВА, Кри сти на
Осма зе мља / Кри сти на Брен ко ва ; прев. Д. М. // Је дин ство. – 35, 26 (1. 2. 1979)

0803.  ВА СИ  ЉЕ ВИЧ, Сер геј Ви ку лов
Она не ће ре ћи / Сер геј Ви ку лов Ва си  ље вич ; прев. Д. М. // Са вре ме ник. – 25, 
књ. 49, 5 (1979) стр. 439–444
Из ци клу са „При ро да ма ти“.

0804.  ГУ ЉАМ, Ха мид
Де се то стиш је / Ха мид Гу љам ; прев. Д. М. // Стиг. – 10, 39–40 (1979) стр. 98–100

0805.  ЗА  КУ СИ НА, Не ли
Кће ри ; Пи шем пи смо... / Не ли За ку си на ; прев. Д. М. // Стиг. – 10, 39–40 (1979) 
стр. 101–102

0806.  ЗА  КУ СИ НА, Не ли
Про да ва  ли су на тр гу псе ; Бе жи вот на сте па... ; Фо то гра фи ја / Не ли За ку си на ; 
прев. Д. М. // Стре мље ња. – 20, 6 (1979) стр. 29–30

0807.  КРЕ ШЧИК, Вик тор
За бе ле шке о при ро ди ; Ба  ла да о ци кло ну / Вик тор Кре шчик ; прев. Д. М. // Стре-
мље ња. – 20, бр. 6 (1979) стр. 26–28

0808.  КРЕ ШЧИК, Вик тор
Ча сов ни чар с бе ле гом на оку ; Про ле ћу гу ске... / Вик тор Кре шчик ; 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. // Пе снич ке но ви не. – 3, 3–4 (1979) 
стр. 11
Са тек стом ори ги на  ла.

0810.  ПРА  ШКЕ ВИЧ, Ге на диј
До бар по че так ; Оба ле ју жног Иту ру па / Ге на диј Пра шке вич ; прев. Д. М. // Стре-
мље ња. – 20, бр. 6 (1979) стр. 33–34

0811.  ПРА  ШКЕ ВИЧ, Ге на диј
Жао ми је... ; Сплео сам мре же... / Ге на диј Пра шке вич ; прев. Д. М. // Стиг. – 10, 
39–40 (1979) стр. 107–108

0812.  ПРЕ ШЕРН, Фран це
Po e zi je : iz bor / Fran ce Pre šern ; pre vo di D. M. ; pred go vor Edvard Koc bek ; [o Pre šer no-
vom iz da nju „Po e zi je“ iz 1847. Ma ri ja Mi tro vić ; opre ma Mi le Grozdanić]. – Be o grad : 
Slo vo ljub ve, 1979. (No vi Sad : Bu duć nost). – 136 str. ; 18 cm. – (Ex li bris. Ko lo 1; knj. 5)
Upo red ni tekst na srp sko hr vat skom i slo ve nač kom je zi ku. – Ti raž 5.000. – Pe sni ci o 
Pre šer nu / Jo sip Stri tar, An ton Aškerc, Sreć ko Ko so vel, Oton Žu pan čič. – Na po me na : 
str. 135. – Bi o graf ski po da ci o pe sni ku : str. 136.
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0813.  СА  МОЈ ЛОВ, Да вид
Та лас и ка мен / Да вид Са мој лов ; прев. Д. М. ; пред го вор Пе тар Ми тро пан ; опре-
ма Јо зеф Ра та. – Ки кин да : Цен тар за кул ту  ру РУ „Алек са Ра до сав чев“, 1979. – 
82 стр. – (Са вре ме на по е зи ја)
Ти раж 1.000. – Бе ле шка о пи сцу на ко ри ца ма.

0814.  СЕР ГЕ ЈЕВ, Марк Да ви до вич
Осу ђу јеш ме ; А шта нам се бес плат но да ло? ; Већ по којi пут ме не схва таш још / 
Марк Да ви до вич Сер ге јев ; прев. Д. М. // Стре мље ња. – 20, бр. 6 (1979) стр. 30–32

0815.  СЕР ГЕ ЈЕВ, Марк Да ви до вич
Чла нак ; Шта се до га ђа... ; Ни је сре та ла... / Марк Да ви до вич Сер ге јев ; прев. Д. М. // 
Стиг. – 10, 39–40 (1979) стр. 103–104

1980.
0816.  БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та

Мо ја пе сма / Је ли са ве та Ба гр ја на ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 14 
(1980) стр. 11

0817.  ГУ ЉАМ, Ха мид
По след њи мост / Ха мид Гу љам ; прев. Д. М. ; илу стр. Ђор ђе Гор бу нов // Змај. – 27, 
бр. 1 (1980) стр. 10

0818.  ДА  МЈА  НОВ, Да мјан
Спо ме ни ци / Да мјан П. Да мја нов ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 14 
(1980) стр. 11

0819.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис
Чу  јеш ли Ју  го сла ви јо / Бо рис Ду бро вин ; прев. Д. М. // Пе снич ке но ви не. – 4, 
6–7 (10. 1980)
Са упо ред ним тек стом на ру ском.

0820.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Ci ci ban : iz bor iz po e zi je za de cu : lek ti ra za II raz red osnov nog vas pi ta nja i obra zo va-
nja / Oton Žu pan čič ; [pri re dio Vla di mir Mi la rić ; na slov na stra na i ilu stra ci je Pe tar 
Kubičela]. – No vi Sad : Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1980. (Su bo ti ca : Bi ro gra fi ka). – 
44 str. : ilu str. u bo ji ; 20 cm. – (Škol ska lek ti ra; 2)
Ti raž 2.000. – O pi scu i knji zi : str. 43. – Pre vo di o ci : D. M. i dru gi.

0821.  ЈА  ВО РОВ, Пе јо
Град / Пе јо Ја во ров ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 14 (1980) стр. 11

0822.  ЛЕВ ЧЕВ, Љу бо мир
Ха лу ци на ци ја од умо ра / Љу бо мир Лев чев ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 
7, 14 (1980) стр. 11

0823.  ПЕЈ ЧЕВ, Иван
Упут ство / Иван Пеј чев ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 14 (1980) стр. 11

0824.  ПОП ДИ МИ ТРОВ, Ема ну  ил
Ноћ на олу  ја / Ема ну ил Поп ди ми тров ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 
14 (1980) стр. 11

0825.  ПРА  ШКЕ ВИЧ, Ге на диј
Ја не из ми шљам сти  хо ве... / Ге на диј Пра шке вич ; прев. Д. М. // Пе снич ке но ви-
не. – 4, 6–7 (10. 1980)
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0826.  РА  ЛИН, Ра дој
Из не над но ле то / Ра дој Ра лин ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 14 (1980) 
стр. 11

0827.  СМИР НЕН СКИ, Хри сто
Угље но ко пач / Хри сто Смир нен ски ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 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 упо ред ним тек стом на фран цу ском.

0829.  ФУР НА  ЏИ ЈЕВ, Ни ко ла
По вра так / Ни ко ла Фур на џи јев ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 14 
(1980) стр. 14

0830.  ХАН ЧЕВ, Ве се лин
Не, не тре ба / Ве се лин Хан чев ; прев. Д. М., Вла да Уро ше вић // До ба. – 7, 14 (1980) 
стр. 11

1981.
0831.  Са вре ме не со вјет ске пе сни ки ње у пре во ду Д. М. // Мо сто ви (Бе о град). – 12, 

св. 1–4, бр. 45–48 (1981) стр. 221–226
Бе ле шка о пе сни ки ња ма од Д. М. : Ме так се (Јер ме ни ја), Са  ло меа Не рис (Ли-
тва ни ја), Зул фи ја Исма и  ло ва (Уз бе ки стан), Ол  га Ли сов ска (Ле то ни ја), Ма ро 
Мар кар јан (Јер ме ни ја).

0832.  АШКЕРЦ, Ан тон
Na Ka le meg da nu i dru ge pe sme / An ton Aškerc. – Gor nji Mi la no vac : De či je no vi ne, 
1981. – 50 str. ; 20 cm. – (Ven če va škol ska bi bli o te ka)
Pre ma po da ci ma u tek stu pe sme pre pe va li : D. M., Tri fun Đu kić i Jo van ka Hr va ća-
nin. – Str. 5–13 : An ton Aškerc / To de Čo lak.

0833.  БОР ДЈЕ, Жан Марк
Про ле ће ; Па стер на ков гроб ; У пар ку ; Овог про ле ћа ; По глед ти је но ћас / Жан 
Марк Бор дје ; прев. Д. М. и Да  не Ми  ло ше вић // Књи  жев не но ви  не. – 33, 628 
(18. 6. 1981)

0834.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор М.
Več ni muž i dru ge pri po vet ke / Fjo dor M. Do sto jev ski ; [pre ve li Mi lo sav Ba bo vić, 
D. M.]. – Be o grad : Rad, 1981. – 276 str. ; 20 cm. – (Fjo dor Do sto jev ski; 14)
Ju bi lar no iz da nje po vo dom sto go di šnji ce smr ti Do sto jev skog.

0835.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Ča ša opoj no sti / Oton Žu pan čič ; pre ve la D. M. ; iz bor i pred go vor Ni ko Gra fe na u er. – 
Be o grad : Slo vo ljub ve, 1981. (Lju blja na : „Jo že Mo krič“). – 154 str. ; 18 cm. – (Ex li-
bris. knj. 19; Ko lo 2)
Ti raž 5.000. – Lov i beg : str. 5–29. – Str. 143–151 : Pe sni kov ži vot i de lo / N. G.

0836.  ИСМА  И  ЛО ВА, Зул фи ја
Ви шње ; У су срет пе сми Ала тау / Зул фи ја Исма и  ло ва ; прев. Д. М. // Мо сто ви. – 
12, бр. 48 (1981) стр. 222–223
Са бе ле шком о пе сни ку од пре во ди о ца.
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0837.  ЛИ СОВ СКА, Ол  га
Жи вот на си ла ; Вра та / Ол га Ли сов ска ; прев. Д. М. // Мо сто ви. – 12, бр. 48 (1981) 
стр. 223–224
Са бе ле шком о пе сни ку од пре во ди о ца.

0838.  МАР КАР ЈАН, Ма ро
Шу мо ри над са мим ухом ; Тре пе ре фе њер чи ћи / Ма ро Мар кар јан ; прев. Д. М. // 
Мо сто ви. – 12, бр. 48 (1981) стр. 224–225
Бе ле шка о пе сни ку од пре во ди о ца.

0839.  МЕ ТАК СЕ
Тво јој шкр тој ду ши бор ба ни је дра га ; Сви та ње / Ме так се ; прев. Д. М. // Мо сто-
ви. – 12, бр. 48 (1981) стр. 221
Бе ле шка о пе сни ку од пре во ди о ца.

0840.  НЕ РИС, Са  ло меа
По љу бац ; Не ћу да умрем / Са  ло меа Не рис ; прев. Д. М. // Мо сто ви. – 12, бр. 48 
(1981) стр. 222
Бе ле шка о пе сни ку од пре во ди о ца.

1982.
0841.  АМИ СУ ЛА  ШВИ  ЛИ, Шал  ва

Дво ри шна хлеб на пећ / Шал  ва Ами су ла шви  ли ; прев. Д. М. ; илу стр. Мар ко 
Кр сма но вић // Змај. – 29, бр. 10 (1982) стр. 252

0842.  ГА  ЛИ, Му са
Збо гом по шле / Му са Га ли ; прев. Д. М. ; илу стр. Мар ко Кр сма но вић // Змај. – 29, 
бр. 10 (1982) стр. 253

0843.  ГУ ЛИА, Дми триј
О сун цу / Дми триј Гу лиа ; прев. Д. М. ; илу стр. Мар ко Кр сма но вић // Змај. – 29, 
бр. 10 (1982) стр. 253

0844.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич
Вра ћај те се ку ћи ; Ре ко ; Не ре ди ште / Бо рис Са во вич Ду бро вин ; прев. Д. М. ; 
илу стр. Алек сан дар Хецл // Змај. – 29, бр. 3 (1982) стр. 80

0845.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Ци ци бан : из бор из по е зи је за де цу : лек ти ра за II раз ред основ ног вас пи та ња и 
обра зо ва ња / Отон Жу пан чич ; [приредио Вла ди мир Ми ла рић ; на слов на стра на 
и илу стра ци је Пе тар Кубичела]. – 2. изд. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе-
ни ка, 1982. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 44 стр. : илу стр. у бо ји ; 20 цм. – (Школ-
ска лек ти ра; 2)
Ти раж 10.000. – О пи сцу и о књи зи : стр. 43. – Пре во ди о ци : 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. ; илу стр. Мар ко Кр сма но-
вић // Змај. – 29, бр. 10 (1982) стр. 252

0847.  КВИТ КО, Лев
Бре зи ца / Лев Квит ко ; прев. Д. М. ; илу стр. Мар ко Кр сма но вић // Змај. – 29, 
бр. 10 (1982) стр. 253

0848.  КРА  КАР, Лој зе
No mad / Loj ze Kra kar ; prev. D. M. // Za dar ska re vi ja. – 31, 1 (1982) str. 40
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0849.  ЛОС, Јев до ки ја
Од че га по че ти / Јев до ки ја Лос ; прев. Д. М. ; илу стр. Мар ко Кр сма но вић // Змај. – 
29, бр. 10 (1982) стр. 253

0850.  МИ ХАЛ  КОВ, Сер геј
Мир / Сер геј Ми  хал  ков ; прев. Д. М. ; илу стр. Мар ко Кр сма но вић // Змај. – 29, 
бр. 10 (1982) стр. 252

0851.  РИЉ СКИ, Мак сим
Ко њи / Мак сим Риљ ски ; прев. Д. М. ; илу стр. Мар ко Кр сма но вић // Змај. – 29, 
бр. 10 (1982) стр. 252

0852.  СЕР ГЕ ЈЕВ, Марк Да ви до вич
Чу да Бај ка  ла / Марк Сер ге јев ; с ру ског пре ве ла Ве ра Зо го вић ; пред го вор и 
пре пев сти хо ва Д. М. – Бе о град : „Вук Ка ра џић“, 1982. (Бе о град : Кул ту  ра, ООУР 
„Штам па ри ја Ра ди ша Ти мо тић“). – Стр. 5–6

1983.
0853.  БА  БА ЈАН, Вар текс

Отац и син / Вар текс Ба ба јан ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 93

0854.  БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та
На дан сво ђе ња ра чу  на / Је ли са ве та Ба гр ја на ; прев. Д. М. // По ли ти ка. – 80, 
25000 (14. 5. 1983)

0855.  БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та
Хо ри зон ти ; Не знам и знам ; Трип тих на сто го ди шњи цу ; Ве чер ња пе сма ; Де те ; 
Пре 13. ве ка ; Сла во спев ; На дан сво ђе ња ра чу  на ; Не ве ста ; Не по зна ти чо век ; 
Ва  ли из ме ђу је се ни и зи ме ; Април ; Књи га ; То чак ; Те жак час / Је ли са ве та Ба-
гр ја на ; прев. Д. М. // Пе снич ке но ви не. – 7, 4–6 (1983) стр. 11 и 27–28

0856.  БЕ РУ ЛО ВА, Ху  та
Мој де да / Ху  та Бе ру ло ва ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 92

0857.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор М.
Več ni muž i dru ge pri po vet ke / F. M. Do sto jev ski ; [pre ve li Mi lo sav Ba bo vić, D. M.]. – 
Be o grad : Rad, 1983. (Lju blja na : De lo). – 276 str. ; 21 cm. – (Fjo dor M. Do sto jev ski ; 
knj. 14)
Re print ju bi lar nog iz da nja po vo dom sto go di šnji ce smr ti Do sto jev skog.

0858.  ИСА  КЈАН, Аве тик
Де тињ ство / Аве тик Иса кјан ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 92

0859.  ИСМА  И  ЛО ВА, Зул фи ја
Ти у зе мљи већ спа ваш ; Љу бав слу  ша са мо ср ца за по вест / Зул фи ја Исма и  ло ва ; 
прев. Д. М. // Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 81

0860.  ЛИ СОВ СКА, Ол  га
Ку ћа са тр шча ним кро вом ; Иза гор ског ви са / Ол  га Ли сов ска ; прев. Д. М. // 
Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 80–81

0861.  МАР КАР ЈАН, Ма ро
У вр ту ; Ви јао си ме / Ма ро Мар кар јан ; прев. Д. М. // Стиг. – 13, бр. 50 (1983) 
стр. 78–79
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0862.  МЕ ТАК СЕ
Чо ве ка ко ји се ту ђег ћи  ли ма до ко по ; Пред ки шу ; Ја те бе не тра жим. Ти ме не / 
Ме так се ; прев. Д. М. // Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 76–77

0863.  МИР ША  КАР, Мир сад
Му дри де да / Мир сад Мир ша кар ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 93

0864.  НЕ РИС, Са  ло меа
Из ку ће / Са  ло меа Не рис ; прев. Д. М. // Змај. – 30, 3 (1983) стр. 92

0865.  НЕ РИС, Са  ло меа
У ка ме на ср це ка ме но ; По љу бац ; Као цвет ви ша ња / Са ло меа Не рис ; прев. Д. М. // 
Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 74–75

0866.  ОСМА  НОВ, Ари кул
Бу ди гост / Ари кул Осма нов ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 93

0867.  ТУР МАМ ЖА  НОВ, Уте бај
Воз и ка ми ле / Ута бај Тур мам жа нов ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 92

1984.
0868.  Свих вре ме на дар... : 200 ан то ло гиј ских пе са ма свет ске љу бав не по е зи је / при-

ре дио Бра ни мир Жи во ји но вић ; [превели Д. М. и други]. – Бе о град : „Ва јат“, 1984. 
(Бе о град : Про све та). – 223 стр. ; 17 цм. – (Тра га ње за Еури ди ком : Љу бав на по-
ези ја свих на ро да и вре ме на / уред ник Угље ша Кр стић; 2)
Ти раж 6.000. – Спи сак пе сни ка : стр. 210–215. – Спи сак пре во ди ла ца : стр. 216–217.

0869.  АБА  ГИН СКИ, Ар хип
На ста нак Пе са ма / Ар хип Аба гин ски ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // 
Змај. – 31, 5 (1984) стр. 157

0870.  АБИЛ КА СИ МО ВА, Мај рам кан
Школ ске клу  пе / Мај рам кан Абил  ка си мо ва ; прев. Д. М. // Змај. – 31, 5 (1984) 
стр. 157

0871.  БАЈ РА  МОВ, Ну  ри
Ка мил че / Ну  ри Бај ра мов ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // Змај. – 31, 5 
(1984) стр. 156

0872.  БЕ РЕ СТОВ, Ва  лен тин
За у  век ће оти ћи нај бо љи друг / Ва  лен тин Бе ре стов ; прев. Д. М. // Змај. – 31, 5 
(1984) стр. 157

0873.  ГАМ ЗА ТОВ, Ра сул
Ма ми на успа ван ка уко ли ко је пам тим / Ра сул Гам за тов ; прев. Д. М. ; илу стр. 
Аска ниј По по вић // Змај. – 31, 6–7 (1984) стр. 179

0874.  ГРА У  БИН, Ге ор гиј
Не по зна ти при ја те љи / Ге ор гиј Гра у бин ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // 
Змај. – 31, 6–7 (1984) стр. 178

0875.  ЗА  ХО ДЕР, Бо рис
Дру го ви ма Де ци / Бо рис За хо дер ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // Змај. – 
31, 5 (1984) стр. 157
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0876.  ИСА  КЈАН, Аве тик
По здрав сви ма / Аве тик Иса кјан ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // Змај. – 
31, 5 (1984) стр. 156

0877.  КЕ ШО КОВ, Алин
Бо ли ме ма  ли ша ни / Алин Ке шо ков ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // 
Змај. – 31, 6–7 (1984) стр. 178

0878.  КУ ЛИ ЈЕВ, Ка и син
Ка да је дан пут / Ка и син Ку ли јев ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // Змај. – 
31, 6–7 (1984) стр. 178

0879.  МО РИЦ, Ју  на
Ма сла чак ; Да бу дем сјај ним сне гом ; Црв ма  ђи је умет но сти је кич ма ; У мо ме 
гра њу је ша пат, пе сма цвр кут ; Ја бу  ка ; У оном се лу, на оној ве ран ди ; Го луб ле ти, 
го луб ле ти ; Ова бол се не би бо лом зва ти сме ла ; Го ра сам не го што ти о ме ни 
збо риш ; Про бу ђен свра ка ма ни сам устао кад тре ба ; Ла ста ви це, ла сти це, мле ка 
дај ; Ди во та не по сто ји уза  луд  но ; Цвет сам по зва  ла и цвет про цве та ; Па да ње 
сне га ; Ди вља тре шњо, на  ди ши  мо се ; Низ про зор ско ста кло ; Стро фе ; Ја с ге-
ни јем вот ку ни сам пи  ла / Ју  на Мо риц ; прев. Д. М. // Стре мље ња. – 24, 2 (1984) 
стр. 3–12

0880.  МО РИЦ, Ју  на
Твр дим кон цем ; Стро фе / Ју  на Мо риц ; прев. Д. М. // Је дин ство. – 40, 37 (15. 2. 
1984) стр. 11

0881.  ТАП ДИГ, Или јас
Чим наз игра / Или јас Тап диг ; прев. Д. М. ; илу стр. Аска ниј По по вић // Змај. – 31, 
6–7 (1984) стр. 179

0882.  ХА ЗРИ, Ха би
Про ле ће сам ја / Ха би Ха зри ; прев. Д. М. // Змај. – 31, 5 (1984) стр. 156

1985.
0883.  Свих вре ме на дар... : 200 ан то ло гиј ских пе са ма свет ске љу бав не по е зи је / при-

ре дио Бра ни мир Жи во ји но вић ; [превели Д. М. и други]. – 2. изд. – Бе о град : 
„Ва јат“, 1985. (Бе о град : Про све та). – 223 стр. ; 17 цм. – (Тра га ње за Еури ди ком : 
Љу бав на по е зи ја свих на ро да и вре ме на / уред ник Угље ша Кр стић; 2)
Ти раж 5.000. – Спи сак пе сни ка : стр. 210–215. – Спи сак пре во ди  ла ца : стр. 216–
217.

0884.  ЛИ НА  МЈА  ГИ, Мај му
Но во го ди шње ве че / Мај му Ли на  мја ги ; прев. Д. М. ; илу стр. Ми  ха и  ло Пи са-
њук // Змај. – 32, 1 (1985) стр. 1

0885.  ПРЕ ШЕРН, Фран це
So ne ti ne sre će i dru ge pje sme / Fran ce Pre šern ; pre ve li D. M., Mi lan Ra ko če vić i 
Tri fun Đu kić ; iza brao i pri re dio Ju raj Mar ti no vić. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša“, 
1985. – 191 str.
Са др жај: Ra sta nak od mla do sti; Sonеti nеsrеćе; Mеmеnto mo ri; Glo sa; Pеsniku; 
Spo mеn na Andrеja Smolеa; Stru na ma; No vo spisatеljstvo; Sonеtni vеnac; Ku da?; 
Po  nov na sa hra na; Nеistrunulo srcе; Ri bar; Na ra stan ku; Jеvrеjka / prеv. D. M.
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1986.
0886.  Пре вод по е ме Абул Ала Ма а ри Аве ти ка Иса а кја на на срп ско хр ват ски је зик, 

[прев. Д. М.] : О про бле му пре во ђе ња пре ко по сред ни ка / Ашот А. Ова  љи мјан ; 
пре вод с ру ског Ксе ни ја Кон ча ре вић // Мо сто ви. – 17, св. 3 (67) (1986) стр. 181–191

0887.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Ци ци бан и дру  ге пе сме / Отон Жу  пан чич ; прев. Д. М. – Бе о град : Рад, 1986. 
(Бе о град : Кул ту  ра). – Стр. 63, 65, 71–91, 94–98

1987.
0888.  Деч ја по е зи ја на ро да СССР / прев. Д. М., Јо ван ка Хр ва ћа нин ; [из бор Д. М. ; 

пред го вор Пе тар Ми тро пан ; илу стра ци је Ве сна Селачки]. – Кру ше вац : Баг да ла, 
1987. (Кру  ше вац : Баг да  ла). – 85. стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Ма  ла би бли о те ка „Врт 
де тињ ства“)
Ти раж 2.000. – Пред го вор : стр. 5–7.

0889.  БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та
Мо ја пе сма / Је ли са ве та Ба гр ја на ; прев. Д. М. // Раз ви так (За је чар) . – 27, бр. 4/5 
(1987) стр. 52

0890.  ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич
Od Kar pa ta do Ja dra na / Bo ris Sa vo vič Du bro vin ; [pre ve li D. M., Jo van ka Jor ga če vić, 
Du šan Đu ri šić, Bran ko Kitanović]. – Be o grad : No vo de lo, 1987. (Be o grad : Pro sve-
ta). – 124 str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka Iz bor)
Ti raž 1.000. – Str. 5–8 : Pred go vor / Bran ko Ki ta no vić.

0891.  ПЕ ТРО ВИХ, Ма ри ја Сер ге јев на
Пред ли ком Са вра со ва / Ма ри ја Сер ге јев на Пе тро вих ; прев. Д. М. // Књи жев не 
но ви не. – 33, 725 (1. 2. 1987)

1988.
0892.  Po pra vu lju ba vi : [šest pe sni ki nja] / Iz bor i pre vod s ru skog D. M.. – Be o grad : No vo 

de lo : Knji žev na za jed ni ca Zve zda ra, 1988( (Be o grad : Sr bo štam pa). – 182 str. ; 20 cm. – 
(Bi bli o te ka Iz bor)
Ti raž 1.000. – Str. 173–175 : O „zi da nju re či ma“ i ovom iz bo ru / Mom či lo Đer ko vić, 
Mi lo rad R. Ble čić.
Са др жај: Salomеa Nеris: Za lu tav ši u pla ni na ma; Na Al pi ma; Po krh kom lеdu; S jеsе-
ni; Stеpa; Zo rom ra no; Kraj glav nog pu ta; Prolеćna zdra vi ca; Jor go van; Kao cvеt vi ša-
nja; LJubljеna; Kamеno srcе; Po lju bac; Put nik lu ta li ca; Kad nе budе mеnе; Spalitе mе; 
Ja ću procvеtati; Svе su danjе; Moj rеdov; Kud ću s to bom; Lеti cr na bеda; Si vom bra  tu; 
Pi smo u tam ni cu; Čеznеmo za kri li ma; Nеću da umrеm; Mla dost. Zul fi ja Isma i  lo va: 
Višnjе; Vеčе; U susrеt pеsmi Ala tau; Edi ta; Za pad; Jеsеn; Vеčе na rеci; Nе prе ko rеvaj 
mе; Ti u zеmlji vеć spa vaš, moj družе mio; Bеz tеbе; Tra žim; Vеliko rođеnjе; Pro cvе-
ta la kaj si ja; Kraj fontanе; Aka ci ja; Zvеzdana uspa van ka; Pli vač i ma šta; Dr vo; Srcе jе 
osta lo kod vas; Nеpotrеbna uzbuđеnja; Nеsanica; Za vi dim; LJu bav slu ša sa mo sr ca 
zapovеst. Ma ro Mar kar jan: Ponеkad začujеš; Svo jih nеmira; Uspa van ka; Pla nin ska 
cеsta; Laticе u vo du; Na svеt sam do šla; Bo go vi; Bo gat stvo; Svo ja iskrеna sr ca; Ras to-
pio si lеd; Možе bit ponеkad; Sa mo si mi ti; Va jao si mе; Ko zna; Šu mo ri nad sa mim 
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uhom; I srеbrolist žbun; Zovе tе; Trеpеrе fеnjеrčići. Mеtaksе: Ja tеbе nе tra žim; Iz ja-
va lju ba vi; Tvoj put ko ji sеčе; Nе ma mih tе; Žеni; Govorе; Jеdiš sе; U car stvu mr tvih; 
Ar mi ni; Ti si volеo; Da hoćе; Ho ću da mo jim postanеš sеćanjеm; Do đi; U tram va ju; 
Ma ti; Dok si živеo; Za pro zo rom; Jеsеn; Prеd ki šu; U podnе; Dan; Vrap ci; No va go di na; 
Ta zim ska noć; Nеma sе kad; U ru ži ča stoj ku ći; Alеksandrija; Iz gna nik; Ma li ko no-
bar; Ulicе; Na ša uli ca; Tеsno mi jе; Zеmlja; Rat i mir. Ol ga Li sov ska: O kli ci ko ja ničе 
u novеmbru; Mir; Ži vot na si la; Ravnotеža; Opro štaj na pеsma vеtru; Trag nijе ostao 
na sta zi; Dan vra na ca; Dan ra ži; Iza gor skog vi sa; U prstеn; Ja bu ka; Vra ta; Licеm ka 
jеsеni; Ku ća s tr šća nim kro vom; Kru go vi go di na; Elеgija tišinе; Do ći ćе jеdnom. Ju na 
Mo ric: Crv mađijе; Stro fa; Ja s gеnijima; Ma sla čak; Ja bu ka; Da budеm; U onom sеlu; 
Di vlja trеšnjo; Di vo ta nе po sto ji; Padanjе snеga; Cvеt sam po zva la; Mlad i svirеp; Niz 
pro zor sko sta klo; Lasticе, lasticе; Ta mo jе; Go ra sam nеgo što ti o mеni zbo riš; Tvr-
dim koncеm; U mom gra nju; Ova bol sе; Probuđеn svra ka ma; Poslе ra ta.

0893.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор М.
Več ni muž i dru ge pri po vet ke / Fjo dor M. Do sto jev ski ; [pre ve li Mi lo sav Ba bo vić, 
D. M.]. – Be o grad : Rad, 1988. (Lju blja na : De lo). – 276 str. ; 21 cm. – (Iza bra na de la 
Fjo do ra Mi haj lo vi ča Do sto jev skog; 12)
Ti raž 10.000.

0894.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор М.
Krot ka / Fjo dor M. Do sto jev ski ; [pre ve li Mi lo sav Ba bo vić, D. M.]. – Be o grad : Rad, 
1988. (Lju blja na : De lo). – 276 str. ; 21 cm

0895.  ПЕ ТРО ВИХ, Ма ри ја
Са мо ла жно не / Ма ри ја Пе тро вих ; прев. Д. М. // Са вре ме ник. – 34, књ. 12, (1988) 
стр. 492–496

0896.  ЧЕ ХОВ, Ан тон Па вло вич
Ka štan ka i dru ge no ve le / An ton P. Če hov ; pre ve li Bo ži dar Škri tek...[et al.]. – Za greb : 
August Ce sa rec, 1988. (Za greb : Gra fič ki za vod Hr vat ske). – 351 str. : ilu str. ; 19 cm. – 
(Džep na knji ga / „August Ce sa rec“; 38)
Pre vod de la: Pol noe so bra nie so či ne nij i pi sem A. P. Če ho va. – Ti raž 10.000.

1989.
0897.  БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та

На дан сво ђе ња ра чу  на ; Љу бав ; Мо ја пе сма [из бор пе са  ма са бу  гар ског јези-
ка] / Је ли са ве та Ба гр ја на ; прев. Д. М. // Ко ња ни ци веч но сти : Ан то ло ги ја бу-
гар  ског пе сни штва / при ре дио Мом чи  ло Јо кић. – Бе о град : Но во де ло, 1989. – 
Стр. 61, 69, 70

0898.  ПЕ ТРО ВИХ, Ма ри ја Сер ге јев на
За ка  жи ми са ста нак на овом све ту / Ма ри ја Сер ге јев на Пе тро вих ; пре пе ва  ла 
Д. М. – Бе о град : Екс пор тпрес Зве зда ра, 1989. (Бе о град : Кул ту ра). – 182 стр. ; 20 цм
Пре вод де ла : Пред зна че ње. – Ти раж 1.000. – Стр. 5–[7] : До бро до шли ца Ма ри-
ји Сер ге јев ној Пе тро вих / Д. М. – Стр. 9–12 : Тај на Ма ри је Пе тро вих / Ар се ниј 
Тар ков скиј.
Са др жај: Ра ста нак дуг ме бо ли; Ти ми слиш да ми је жи вот пун скла да; Не љу  ти 
се на реч без ду  ше; Во ли ме. Ја сам те ма не у  те шна; Го во ре сву да суд ба нас че ка; 
Ми сли  ла сам мр жња је пла мен шум ни; Не пла чи, не жа  ло сти се са да; А ва здух? 
Он са то бом веч но; Ду бок као зла то дав ни не; Ве тар за ви ја, зви жди мно го; Кад и 
на не ба пла во мо ре; За спим ли, пре нем ли се – рат, рат; Април 1942; Су  тра је дан 
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тво га ро ђе ња; Се ва сто пољ; Ноћ 6. ав гу ста; Је се ње шу ме; У бу  ри је са мо спа се ње; 
Чи сто пољ; Без на сло ва смо по чи ња  ли; Ка кво ту по ма  же на  дах  ну ће – про сто; 
У ср цу тво ме би ла сам ипак?; О, ћу ти, ја знам, ја знам, ја знам; За што се играш да ми 
је да знам; Про ле ће и снег. И не про бу див мир; За ка жи ми са ста нак; Зи ма као уко-
па на ста де; Ми ри сно и све же, шу  мо рећ ла ко; Бај ка; Ка ко мно го сне га у апри  лу 
има; Ту ма раш шу мом не слу тећ да ћеш ту; Страх крај хар ти је бе ле, сне не; Нат пис 
на пор тре ту; За те бе сам ну ла го ла; За што ли је уни ште но; Крај тво је хум ке веч ни 
не спо кој; Јед но смо уз дру  го; Не ће ово ли шће ста ја ти ду  го; Ка ко на оба  ли овој 
жи ве ти; Ти не по ста јеш јо ште се ћа ње; Ду  ге го ди не ра стан ка че ках; Цр та хо ри-
зон та; Да ли за то што не по го да; Сан пред сва ну ће; Чуј зри кав це... А знаш ли ко су 
они; Цр вен од бле сак ви дим па да; У ча су оча ја ња; Ти ми слиш – исти на је про ста; 
Узео си ми све тлост и ва здух; Вр ло рет ко, док си са мо тре но; Кад стиг нем до пред 
гроб твој; Ни А ни Б ми ну  ту; Да  ле ко др во; Ако ћу озбиљ но, у овај час; О че му? 
О бес кра ју све та бо жи је га; Ма шта ка зао сла га ти знаш; Шта мо гу, али ако ћу искре-
но; Плач Ки не ски ње; У сну ку  шаш бо рит се са суд би ном; Не, ни је ми стра шно 
би ти са ма; Је ди но се де сио по глед два ока; Не оча ја вај ни ка да; Ту га; Дав но не ве-
ру  јем над со бом про сто ру; Пре па дох се, ка ко че сто би ва; До дир ни ли стић па пи-
ра; На све ту је тек јед на Јер ме ни ја; Окре нем се – ока ме ним; Суд ба је вре ба ла са ока 
оба; Вран га вра не, црн и вран; О, ка ко ми се сни  ло мо ре; Оси ро те ла ми је ду  ша 
убо га; По жа ли те уса хли по ток; Пра ва је у све ту бла го дат; Шта да ка жем. Остао је 
кра так рок; За ви де ти је не при стој но, јад но; Не спо ра зу  ме ко ре ти чак; Ни ах  ма-
тов ска крот кост; По ве рит се те би, ре чи, сло во; О, сен ке ни  ха не уза ман; Не мо га 
уче да го во ри; А ри там и сли ко ви не зна но от ку да; Ср це људ ско све си у мо дри ца ма; 
Има сли кар не под ми тљив; Го ди не че тр де сет че твр те; Цвр чак пе ва не где са кри вен 
у мрак; Те шко је схва ти ти по сле не ке го ди не; Мо ли тва шу  ми; Ски ца за пор трет; 
Нат пис на књи зи; Кад на и ђе бе да, мој је на ук ста ри; Ти го во риш: „Ја ни сам чи ни-
ла зла...“; Ов де сам во ле ла све ка ко је; По гле дај, два др ве та ра сту; Пу сти ња... Пе сак 
тра го ве; Хте ла бих ре ћи ти хо са свим; Бо лест; Сво ме ци љу, ци љу дра гом; За сла га-
ње сти  хо ва не ма да ра; На шум ном ме сту не ком; Не мир; Же ља ми је не што ре ћи 
пе сни ци ма; То по ле; Ри ље јев; Пред ли ком Са вра со ва; Пољ ски пе сни ци; Ре дак тор; 
Ка ко бе ше див но до ба мла до; Раз био по ток ују тру; Не са ни ца; О пти ца ма; Освр ћућ 
се кри шом уђе; Кад мук пре ђе сва ки рок жи ви; И на јед ном ни че не ки на пев мут ни; 
Бо же, ка кво му  ње ви то ле то; Не ма не срећ ни јег од оног; Ноћ; Зве зда; По днев но 
сун це дрх тећ раз ли  ло се; Ра ни гу би так; Исто ри ја јед ног по знан ства; Ста рост; 
Рја вол; Му за; А на та ван чик сам усу ди се; Због по но си то сти сво је; Не у кро ти вим 
не ми ром; Во ло ши но ве аква ре ле; Че сто ми па да на ум Бах чи са рај...; Шум ско др во; 
Ти хо ћеш пе са ма? Ево их; Крај го ди не; Свом жи во ту; Бол  дин ска је сен.

0899.  ЧЕ ХОВ, Ан тон Па вло вич
Pri po vet ke / An ton Pa vlo vič Če hov ; [i zbor i pred go vor Mi lo sav Ba bo vić ; pre ve li Mi o-
drag Pe šić, D. M. [et al.] ]. – Be o grad : Ju go sla vi ja pu blik, 1989. (Ča ko vec : Zrin ski). – 
385 str. ; 20 cm. – (Sa bra na de la / An ton Pa vlo vič Če hov; knj. 5)
Ti raž 3.000. – Na po me ne : str. 374–385.

1990.
0900.  БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та

На дан сво ђе ња ра чу  на ; Ни ко те ни је за ме нио ; Ве че ; По то мак ; Пе не ло па два-
де се тог ве ка ; Ки ша ; Ру ке ; Хтје ла си ; Љу бав ; Мо ја пе сма ; Да љи на ; Иза сла ник / 
Је ли са ве та Ба гр ја на ; пре вод Д. М. [и др.] // Стре мље ња. – Год. 30, бр. 8 (1990) 
стр. 123–137
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1992.
0901.  БЕЛ КИ НА, Ма ри ја

По след њи да ни Ма ри не Цве та је ве / Ма ри ја Бел  ки на // Срп ски књи жев ни гла-
сник (Бе о град). – Бр. 5 (но вем бар 1992) стр. 105
[Препев Д. М. сти  ха Ма ри не Цве та је ве.]

1994.
0902.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор Ми  хај ло вич

Но ве ле / [Ф. М. Достојевски] ; с ру ског пре ве ли Д. М., Бран ка Ко ва че вић, Јо ван 
Мак си мо вић. – [Фото типско изд.]. – Ва ље во : Глас Цр кве, 1994. (Бе о град : БИГЗ). – 
264 стр. ; 20 цм. – (Иза бра на де ла / Ф. М. До сто јев ски; књ. 13)
Фо то тип ско изд. из 1933.

0903.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор Ми  хај ло вич
Уј кин сан и дру  ге при по вет ке / [Ф. М. Достојевски] ; с ру ског пре ве ле Д. М., 
Бра ни сла ва Ко ва че вић. – [Фото типско изд.]. – Ва  ље во : Глас Цр кве, 1994. (Бе о-
град : БИГЗ). – 311 стр. ; 19 цм. – (Иза бра на де ла / Ф. М. До сто јев ски; књ. 25)
Фо то тип ско изд. из 1933.

1996.
0904.  БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та

Ве че / Је ли са ве та Ба гр ја на ; прев. с бу гар ског Сте ван Ра ич ко вић и Д. М. // Са вре-
ме ник плус (Бе о град). – Бр. 41/42/43 (1996) стр. 53–55
Бе ле шка о пи сцу.
Са др жај: Ни ко те ни је за ме нио; In ter i e ur; За нос.

0905.  ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор Ми  хај ло вич
Крот ка / Фјо дор До сто јев ски ; [превела с ру ског Д. М.]. – Бе о град : На род на књи-
га – Ал фа, 1996. (Бе о град : Т & Г). – 76 стр. ; 14 цм. – (Сто кла си ка На род не књи ге; 
књ. 6)
Пре вод де ла: Крот ка ја / Ф. М. До сто ев скиј.

0906.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон
Ци ци бан и не што дру  го / Отон Жу  пан чич ; пре ве ли са сло ве нач ког Д. М., Три-
фун Ђу кић ; иза брао Дра гу тин Ог ња но вић ; раз го вор и по го вор Да ни ца Ко ва че-
вић. – Са ра ор ци : „Дра ган Ла ко вић“, 1996. (Сме де ре во : „Ди ми три је Да ви до вић“). – 
42 стр. : илу стр. ; 17 цм. – (Би бли о те ка Зве зда но ко ло)
Ти раж 3.000. – Мех за смех : стр. 41–42.

2001.
0907.  ЖУ  ПАН ЧИЧ, Отон

Ци ци бан : пе сме / Отон Жу пан чич ; [превели Д. М., Бо ра Ћосић]. – Зе мун : Дра га-
нић, 2001 ; Бе о град (Ја нус). – 31 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за I раз ред основ не шко ле)

2003.
0908.  МАР КАР ЈАН, Ма ро

Бо гат ство / Ма ро Мар кар јан; пре вод Д. М. // Ра шка. – ISSN 0351–0719. – Год. 33, 
бр. 38/39 (2003), стр. 8
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1971–1972.
0909.  Čtverák ba bič ka / D. M. ; prel. Ludék Ku bi šta // Náš ko u tek. – 23, 8 (1971–1972) str. 268

1972.
0910.  A gyász el ső ej sza ka ja [Pr va noć žalosti] ; Másnap [Su tra dan] / D. M. ; ford. Zoltán 

Csu ka // Üznet. – 2, 6–7 (1972) 367

0911.  Es pra su žëlastibu ; Tra žim po mi lo va nje / D. M. ; No serbohorvâtu val dos at dze mjo jis 
Knuts Sku je ni eks, Mâkslinieks Alek sejs Li pins. – Ri ga : Iz dev ni e ci ba „Li e sma“, 1972. – 
108, [3] str.
Са др жај: Vêstîjums; Par Vald ni e ka ci e mu; Par vêst ni e ku; Par Vêr pê ju Bârenîti; Par 
iz bê gu šu ver gu; Par arâju; Zem ni e kam; Nogâztejiem; Ze mel, pâr ku ru iet ka ra spêks; Par 
karavîru; Ka re i vju ka pi em; Ti em, kas drosmîgi, ti kai bojâ ejot; Kecerîbai; Pêdêjâm 
die nâm; Nâvesbailîgiem; Iz ci la ji em; Sep ti ni em ba da ga di em; Par iz ce la nos; Par dê la 
pre cîbâm: Par valst îpašumu; Ozolzîlêm; Par sa gra u tu ba zni cu; Par altâri; Par val de-
ni e ka želastîbu; Par de be su put ni em; Mû kam; Ne svêt cel ni e ki em; Ne sa pra sta ji em; 
Na i va ji em; Ti em, kam pret sli ek sni aizme tas kâja; Sirds dra ud zei; Ap žê lo ta ji em ci e-
tum ni e ki em; Cil vê kam, kurš pa za u dê jis per ga men tus; Kal pam Jer ne jam; Al ko ho lam; 
Par nomêtâšanu ak me ni em; Par laulîbas pârkâpšanu; Kâzâm laluâšanas; Marijâm 
Magdalênâm; Pazaudêtâm mîlestîbas vê stu lêm; Za mni e ku sievâm; Bezauglîgajâm; 
Ga nu me i tal, ku ru tê va vârdâ ne sa uc ne vi ens; Dzej ni e cei, sir ma jai ze mei; Ti em, kas 
ne no mirst laikâ; Apo kri fi em; Brînumdariem; Smê jê ji em; Ska u ģ i em; Dzejâm; Pelnru-
škîtei; Par medîbâm; Medîbu la u ki em; Ap me lo ta ji em zvê ri em; Di e vi em; Pa vald ni e ka 
ce ļu iet ļaudis; Par bezdievîgu ru nu; Par kecerîbu; Par dzêrâjiem; Ti em, ku ri vald ni e ka 
ce ļu ârda; Ti ku mi em, kas pârvêršas ļaunu mos; Ļaudîm, kas ska i dri redz; Me li em aiz 
lîdzcietîbas; Par atra dê ju; Par di e va ti e su; Par pi e do ša nu.

0912.  За лю дей, ко трі ясно ба ча ть : З книж ки „Про шу по ми лу ва ния“ [За љу де ко ји ја сно 
виде] / Д. М. ; пре вод Ро ма на Луб ків сь ко го // Слов’ян сь ке не бо [на укра јин ском је-
зику]. – Ль вів [Љвов] : „Ка ме няр“, 1972. – Стр. 170

0913.  Mal li për ven dlin djen [Želja za zavičajem] / D. M. ; përk. Mu sta fa Mo ri na // Gëzimi. – 
1 (1972) str. 12–14

0914.  Mev sim ilkyaz ben se so luyorum / D. M. ; cev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – 4, 131 (20. 4. 1972)

0915.  Pro ś ba o łaskę : Dysku sje liryczne z ksi ę gą Praw Dus za na [Tražim po mi lo va nje] / D. M. ; 
[pre veo i pri re di o] Ali ja Du ka no vić. – War sza wa : Pan stwowy Instytut Wydaw niczy, 
1972. (Kos za lin : Pra so we Za kłady Gra fic zne, 1972). – 86, [4] str. ; 18 cm
Wstęp [U vod] /Ali ja Du ka no vić : str. 5–7.
Са др жај: Ode zwa (Про глас); O wsi car ski ej (О цар ском се лу); O wysł an ni ku (О по-
кли са ру); O ubo gi ej pr ząd ce (О си ро тој ку дељ ни ци); O zbi e głym ni e wol ni ku (О од-
бе глом ро бу); O pod danym (О ме ро па ху); Dla kmi e cia (За се бра); Dla po zba wi onych 
wł adzy (За сврг ну те); Dla zi e mi, pr zez kto rą pr ze toczy się woj sko (За зе мљу ку да вој ска 
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про ђе); O żołni er zu (О вој ни ку); Dla żołni er skich cmen tarzy (За вој нич ка гро бља); 
Dla tych, którzy wyka zu ją od wa gę, tylko kiedy gi ną (За оне ко ји су хра бри са мо кад 
ги ну); Dla he re zji (За је рес); Dla dni ostat nich (За по след ње да не); Dla ni e na wid-
zących śmi er ci (За смр то мр сце); Dla wa żnych (За ва жне); Dla si ed miu gł odnych lat 
(За се дам глад них го ди на); O ożen ku syna (О же нид би си на); O ma jąt ku pa ń sto-
wowym (О др жав ној имо ви ни); Dla żołęd zi (За жир); O zwa lo nej cerk wi (О обо ре-
ној цр кви); O ołtar zu (О ол та ру); O łasce car ski ej (О цар ској ми  ло сти); O pta kach 
bożych (О пти ца ма не бе ским); Dla mnic ha (За ка  лу ђе ра); Dla ni e pi el grzymów (За 
не пе ле гри не); Dla nie zro zu mianych (За не схва ће не); Dla na iwnych (За на ив не); 
Dla tych, którzy potyka ją się na pro gu (За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га); Dla 
zgro mad ze nia ser ca (За па ству ср ца); Dla ułaska wi onych ni e wol ników (За су  жње 
по ми  ло ва не); Dla trunków (За ал  ко хо ле); O kar ze uka mi e no wa nia (О ка ме но ва њу); 
O cud zo łóst wie (О пре љу би); Dla ni e prawych we selnych uroczysto ś ci (За свад бе без 
вен ча ња); Dla ko bi et jak Ma ria Mag da le na po de jr zanych (За Ма ри је Маг да  ле не); Dla 
za gu bionych listów mi ł osnych (За по гу бље на љу бав на пи сма); Dla kmi ecych ko bi et (За 
се бар ске же не); Dla ko bi et, które nigdy nie rod ziły (За не рот ки ње); Dla po et ki, zi e mi 
pra sta rej (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску); Dla tych którzy na czas nie umi e ra ją (За 
оне ко ји не уми ру на вре ме); Dla apo kryfów (За апо кри фе); Dla ku glarzy (За ма-
ђи о ни ча ре); Dla szyderców (За исме ва че); Dla kop ci us zka (За пе пе љу  гу); O łowach 
(О ло ву); Dla łowisk (За ло ви шта); Dla dzi kich zwi er ząt spot war zonych (За зве ри 
окле ве та не); Dla Bogów (За Бо го ве); Idą car skim go ś cin cem (Иду цар ским дру  мом); 
O mo wie ka cerzy (О ба бун ској ре чи); O he re zi ji (О је ре си); O pi ja kach (О пи ја ни ца-
ма); Dla tych, którzy car skie go ś ci ń ce or zą (За оне ко ји цар ске дру мо ве ору); Dla lud zi, 
którzy wid zą ja sno (За оне ко ји ја сно ви де); Dla kł amstw mówi onych z li to ś ci (За ла жи 
из го во ре не из ми ло ср ђа); O zna lazcy (О на ла за чу); O sąd zie bożym (О бож јем су ду); 
O pr ze bac za niu (О пра шта њу).

0916.  Tre bu ju po mi lo va ni ja [Tražim po mi lo va nje] : sti hi / D. M. ; pe re vod s serb sko-hor vat-
sko go K. Sku e ni eks ; vstu pi tel na ja sta tja O. Ku ta so voj. – Ri ga : Li e sma, 1972. – 109 str.

0917.  Чу до во по ле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; пре вел [и] „Де сан ка Мак си мо виќ: „Чу до во 
по ле то“ [поговор написал] Гли гор По пов ски ; на црт на ко ри ца та Ди ми тар Кон-
довски]. – Ско пје : „Кул ту  ра“, 1972. (Ско пје : Пе чат „Го це Дел чев“). – 81, [1] стр. ; 
20 цм. – (Лек ти ра за III од де ле ние)
Ти раж 10.000.

1973.
0918.  Burly be ar go es a co ur ting / D. M. ; prev. Vi do sa va Jan ko vić // Mo sto vi (Be o grad). – 

4, 13 (1973) str. 55–58

0919.  De san ka Mak si mo vić : Nemám vi caj ča su [Ne mam vi še vre me na] / D. M. ; prel. Ján 
Cic ka // Hlas l’udu. – XXX, 27 (14. 7. 1973)

0920.  За дзвер ки те на кле ве те ни [За зве ри окле ветане] / Д. М. // Труд бе ник. – 28, 11 
(10. 3. 1973)

0921.  За ја ци фал ба џии [Хвалисави зечеви] / Д. М. ; прев. Г. П. // Дру гар че. – 10 (1973) 
стр. 5

0922.  [I zbor pe sa ma pre ve de nih na ma đar ski je zik] / D. M. ; pre vod Baász Imre Munkája // 
Hol van nak azok a ten ge rek : mai jugoszláv költök / iz bor György Forditásában. – Bu-
ku rest : Kri te rion könyvki a do, 1973. – Str. 16–19
Са др жај: Kegyel met a nemzarándokoknak; Kegyel met az is te nek nek; Te metés.
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0923.  Im Sturm [На бури] / D. M. ; Ü: Ina Jun Bro da // Li te ra tur und Kri tik. – 8, (August 1973)

0924.  Kënga e kar cej vet [Pe sma zri ka va ca] / D. M. // Gëzmi. – 10 (1973) str. 13

0925.  Lyrische Di skus sion mit dem Co dex des Za ren Duschan (I, II) [Лирске ди ску си је са 
за ко ни ком ца ра Душана] / D. M. ; Ü: Ina Jun Bro da // Li te ra tur und Kri tik. – 8, 
76./77. (1973) str. 358 f.

0926.  Mak si mo vić, De san ka : Mev sim Ilkyaz, Ben se So luyorum [Proleće, a ja ve nem] / D. M. ; 
Çev. Ne ca ti Ze ke riya // Se sler. – VI II, 76 (1973) str. 94–95

0927.  На гро ба на раз стре ља ни те уче ни ци [На гро бу стре ља них ђака] / Д. М. ; Р. Т. // 
Дру гар че. – XII, 214 (1973) стр. 1

0928.  Pre o rany hrob [Pre o ran grob] / D. M. ; prel. Mic hal Ba bin ka // Hlas l’udu. – XXXI, 8 
(23. 2. 1973)

0929.  A pro spe ro us year [Rod na go di na] / D. M. ; prev. Ran ka Ku ić // Mo sto vi (Be o grad). – 
IV, 4 (1973) str. 333

0930.  Ћос и нос [Кос и нос] / Д. М. ; прев. Г. П. // Дру гар че. – 11 (1973) стр. 13

0931.  Чу до во по ле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [Видое Под го рец : Ча со ви по чо веч ност 
[поговор] ; на црт на ко ри ца та Ри сто Мијакос ки]. – Ско пје : „На ша књи га“, 1973. 
(Би то ла : Пе чат Би тол ски от гра фич ки за вод). – 80, [4] стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за 
III од де ле ние)
Ти раж 10.000.

1974.
0932.  Ve tro va uspa van ka : pe smi in pre vlji ce / [a u tor] D. M. ; [pre ve dli Ve ra Al breht, Ivan 

Mi nat ti, Jan ko Mo der in Se ve rin Ša li ; iz bra la in ure di la Da rin ka Pet kov šek ; ilu stri ra li 
An čka Go šnik-Go dec in Ma ri ja Vo gel nik ; ilu stra ci ja na ovit ku An čka Go šnik-Go dec ; 
opre mil Aco Ma vec]. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1974. (Lju blja na : Mla din ska knji-
ga). – 76 str. : ilu str. ; 20 cm. – („Mo ja knji žni ca“; let nik 1, raz red 2, knj. 3)
Na kla da 7.000. – Pri pom be in opom be / Da rin ka Pet kov šek.

0933.  [Две пе сме Де сан ке Мак си мо вић на јерменском] / Д. М. ; пре вод Ге вар ка Ха ча-
тря на // Гра кан терт (Је ре ван) . – Бр. 20 (17. 5. 1974)
Са др жај: Сер бия ве ли ча й шая та й на (Ср би ја је ве ли ка тај на); Бо ль но за че ло ве ка 
(Жао ми је чо ве ка).

0934.  Де сан ка Мак си мо вић: „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Еф тим Клет ни-
ков // Стре меж. – XVI II, 5–6 (1974) стр. 381–384

0935.  Emlékezés a fel kelésre [Spo men na usta nak] / D. M. ; ford. Károly Ács // Magyar Szó. – 
XXXI, 184 (7. 7. 1974)

0936.  Жал ми е за чо ве ка [Жао ми је човека] / Д. М. // Дру гар че (Ниш) . – XI II, 220 (1974) 
стр. 9

0937.  Zgod be iz na rod no o svo bo dil ne bor be [Приче из на род но-сло бо ди  лач ке борбе] / 
[av to ri ji] Mi ra Aleč ko vić, Jo sip Ba mo vić, D. M. ... ; [i lu stri ra la Ida Ći rić, Mar jan ca 
Je mec-Bo žić, Sa va Ni ko lić ...]. – Lju blja na : „Mla din ska knji ga“, 1974. (Lju blja na : „Mla-
din ska knji ga“). – 255 str. : ilu str. v bar vah ; 22 cm
Na kla da 3.200.
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0938.  Мај ки те об ви ња ват [Мајке оптужују] / Д. М. // Дру гар че (Ниш). – XI II, 223 (1974) 
стр. 1

0939.  Na po me nu ti / D. M. ; prel. Ja na Štro blo va // Jed no ta. – XXIX, 22 (1974) str. 11

0940.  Nem fu tja már az időm ből [Ne mam vi še vre me na] / D. M. ; Kéz. Ford. Fe renc Fehér // 
Magyar Szó. – XXXI, 46 (17. 2. 1974)

0941.  Nemám vi a cej ča su [Ne mam vi še vre me na] ; Uryvok / D. M. ; prel. Mic hal Ba bin ka // 
Novy ži vot. – XXVI, 2 (1974) str. 159

0942.  [Pe sme] / D. M. ; ford. Fe renc Fehér // Jó Pajtás. – XXVI II, 8 (1974) str. 12
Са др жај: Egy anya kére; Egy másik anya; Kére.

0943.  По ра ка [Порука] ; Ти ши на та спие [Тишина спава] ; Со се ма са ма [Потпуно са-
ма] ; По е то ви те род ни кра и шта [Песникови завичаји] ; Не мам ве ке вре ме [Не-
мам ви ше времена] ; Ит на по се та [Хитна посета] ; Ви но за тат ко ви на та [Вино из 
домовине] ; Не é ве ке ва ше [Није ви ше ваше] ; Мо јот свет [Мој свет] / Д. М. // 
Стре меж. – XVI II, 5–6 (1974) стр. 322–327

0944.  Пр ви от снег [Први снег] ; Вест [Вест] / Д. М. // Но ва Ма ке до ни ја. – XXXI, 10016 
(10. 12. 1974)

0945.  Се за тво ри ја вра ти те за се ко гаш [Залупиле су се вратнице] ; Мо јот свет [Мој 
свет] ; Не мам ве ќе вре ме [Немам ви ше времена] / Д. М. ; прев. Ра до ван П. Цвет-
ков ски // Раз ви ток. – XII, 6 (1974) стр. 402–404

0946.  Чу до во по ле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превел Гли гор По пов ски ; по го вор Гли-
гор По пов ски ; на црт на ко ри ца та Ди ми тар Кондовски]. – Ско пје : „Кул ту  ра“, 
1974. (Би то ла : БГЗ). – 80 стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за III од де ле ние)
Пре вод на де ло то : Чу до у по љу. – Пол  но име на пе чат ни ца : Би тол ски гра фич ки 
за вод. – Ти раж 10.000.

1975.
0947.  Amin ti re de spre răs kca lă / D. M. ; trad. Ra du Flo ra // Li ber ta tea. – 31, 27 (5. 7. 1975)

0948.  Ba bi ca / D. M. ; pre ve del Da ni lo Go rin šek // Se dam dni. – Št. 2–3 (13. 3. 1975) str. 3

0949.  [Из бор песама] / Д. М. ; пре вод и при каз Мар га ри та Али гер // Ино стран ная ли -
те ра ту  ра (Мо сква) . – Бр. 11 (1975) стр. 55–62
Са др жај: Кто хо чет ви де наь чу де са (Ко хо ће да до жи ви чу до); На след ство (На-
сле ђе); На сту  пи  ла ти ши на (И на ста  ла је ти ши на); За  хлоп ну ли сь во ро та (За  лу-
пи  ле су се врат ни це); Май мир (Мој свет); Лун ная но чь в Бран ко ви не (Ме се чи-
на у Бран ко ви ни); За па хан ная мо ги ла (Пре о ран гроб); Ру ка (Ру ка); Смер ть ли сы 
(Ли си чи на смрт); За ве щ а ние (Опо ру  ка).

0950.  Yağmur [Киша] / D. M. ; çev. N.[Ne ca ti] Z.[Ze ke riya] // Tan. – 7, 322 (13. 12. 1975)

0951.  Мај чи но об ви не ние [Мајчина тужбалица] / Д. М. ; прев. Ди мит’р Пан те ле ев // 
Мост. – 35 (1975) стр. 57

0952.  Oba va / D. M. ; prel. M. Pa vlik // Mo sto vi. – 6, 23 (1975) str. 248

0953.  [Pe sme] / D. M. ; pre pev Si ma Pe tro vi ci // Lu mi na. – XXIX, 1–2 (1975) str. 13–16
Са др жај: Cin tec de pri ma ve ra ta na ra (Мла да про лет ња пе сма); Pen tru serv (За се-
бра); Pen tru f lo ri le ca lom ni a te (За оп ту же но цве ће); Nu mai am timp (Не мам ви ше 
вре ме на); Te sta ment (Опо ру  ка)
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0954.  [Pe sme] / D. M. // So dob nost. – XXI II, 5 (1975) str. 404–406
Са др жај: Spo min na vsta jo (Спо мен на уста нак) / prev. Mi le Klop čić; Do mo vi na v 
pr vo maj skem spre vo du (Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци) / prev. Ci ril Zlo bec.

0955.  [Pe sme] / D. M. ; trad. Ivan ka Mar ko vić // Re la ti ons ’75. – (1975) str. 11–12
Са др жај: So u ve nirs du pays na tal; Re pen tir; Po ur le pays ou pas se l’armé (За зе мљу 
ку да вој ска про ђе); Po ur l’he re sie (За је рес); Po ur les ci me ti e res mi li ta i res (За вој-
нич ка гро бља); Po ur les na ifs (За на ив не); Po ur ce ux qui déte stent la mort (За оне 
ко ји не уми ру на вре ме); Sur l’égli se dé mo lie; Po ur sept années de fa mi ne (За се дам 
глад них го ди на).

0956.  Hil sen til Nor ge = Zdra vi ca Nor ve škoj / D. M. // [Brošura Kul tur na ak ci ja nor ve ških 
i ju go slo ven skih grafičara] (Oslo). – (1975) str. 16–17

0957.  Чу до во по ле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [препев Гли гор По пов ски ; по го вор Јор дан 
До бре ски ; ко ри ца Ри сто Мијаковс ки]. – Ско пје : „Ма ке дон ска књи га“ : „На ша 
књи га“, 1975. (Бе о град : БИГЗ). – 81 стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за III од де ле ние)
Ти раж 10.000. – Пол  но име на пе чат ни ца : Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за-
вод. – По го вор : стр. 79–80.

1975/1976.
0958.  Za ja čie u cho ; O čom spi e va ohen / D. M. ; prel. M. Ba bin ka // Pi o ni e ri. – 6, 5 (1975/1976) 

str. 4

0959.  Ruky [Рука] / D. M. // Pi o ni e ri. – 32, 7 (1975/1976) str. 14–15

1976.
0960.  Vor dem Sturm [На бури] ; Erin ne rung an den Auf stand [Спомен на устанак] ; Ly ri sche 

Di skus sion mit dem Ko dex des Za ren Duschan [Лирске ди ску си је са за ко ни ком ца ра 
Душана] / D. M. ; Ü: Ina Jun Bro da // Beschwing ter Stein. Ge dic hte zeitgenössischer 
Dic hter aus Ju go sla wi en. – Wi en ; München : Ju gend und Volk, 1976

0961.  Gre e tings from the old co un try : a col lec tion of po ems old and new / D. M. ; edi ted and 
with a pre fa ce by Mi lan Sur duč ki. – To ron to : Yugo sla vi ca pu blis hers, 1976. – XX, 92 str. – 
(Yugo sla vi ca. Se ri es I. Pa ral lel bi blin gual text: Po e try, no 1)
Па ра ле лан срп ско хр ват ски текст на слов не стра ни це. По здра ви из ста рог кра ја... 
(Ју  го сла ви ка. Се ри ја I. Па ра  лел  ни дво је зич ни тек сто ви: По е зи ја, бр. 1).
Са др жај: Стреп ња; No, co me not ne ar; По ра стан ку II; Af ter par ting; Бај ка; A fa iry 
ta le; По ноћ; Mid night; Го во ри ти  хо; Now spe ak so gently; За  љу бље ност; Be ing in 
lоve; Ју тро; Mor ning; Про сјак; The beg gar; Сре бр не пле са чи це; The sil very dan cers; 
Чо век; Man; По е зи ја; Po e try; Кр ва ва бај ка; A le gend of blood; Жао ми је чо ве ка; 
I feel so rry for man; Спо мен на уста нак; Re col lec ti ons of the upri sing; Кад мла дост 
про ху  ји, шта чи ни те, пти це?; When youth has go ne, what do you do, birds?; Про-
ле ће, а ја ве нем; It is spring, and yet I am wil ting; Не бој се; Don’t fe ar; Обо ре ни 
бог; The fal len god; Из гна ње из ра ја; Ba nis hment from Eden; Бал  кан ски ра то ви; 
The bal kan wars; Ода зва  ле су се са мо пти це; Only the birds an swe red; А и те бе то 
мо лим; And I am asking of you that, too; О од бе глу ро бу; On the ru na way sla ve; За 
је рес; For he resy; За ва жне; For im por tant pe o ple; За жир; For ac ron; За на ив не; 
For the na i ve ones; За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га; For tho se who the thres hold; 
За ал  ко хо ле; For al co hols; За Ма ри је Маг да  ле не; For all Mary Mag da le nes; За Пе-
пе љу  гу; For Cin de rel la; За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа; For li es spo ken out of 
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kind ness; Не мам ви ше вре ме на; I ha ve no ti me anymo re; Свод не бе ски је хла дан; 
The sky is cold; И на ста ла је ти ши на; And si len ce fell; Ру ка; Hand; Зе мља је сву где 
иста; Soil is the sa me everywhe re; Снег на гро бу; The snow on the gra ve; Сад је из ве-
сно; Now it is cer tain; Чу до у цр кву; Mi rac le in the church.

0962.  [I zbor pe sa ma] / D. M. ; pre vod na li tvan ski Ju di ta Va i čiúna ité // Po e zi jos pa va sa ris = 
Ве сна по э зии. – Vil ni us [Вильиюс] : Va gos, 1976. – Str. 229–232
Са др жај: Pe sme: Per an dra; Va i ki ška kasyté Osven ci me; Iš ci klo „Per ska ityta va i kyst/
éje ant iko no sta so“; Tapyto jas Lu kas; Išvi ji mas iš ro jans; Iš knygos „Re i ka la nju ma lonés. 
Po e to gin čas su val do vo Du ša no is tatyma is“: Ma ri ju Mag da le nu apgynim ni; Be va i kiu 
ma te ru apgynim ni.

0963.  [I zbor pe sa ma] / D. M. ; pre vod na ne mač ki je zik Ina Jun Bro da // Beschwing ter stein : 
ge  dic hte zetgenössicher dic hter aus ju go sla wi en / [i zbor i pre vod] Ina Jun Bro da. – 
München : Ju gend und volk ; Za greb : Sve u či li šna na kla da Li ber, 1976. – Str. 35, 83, 101
Са др жај: Vor dem Sturm (На бу  ри); Für je ne, die klar se hen... (За љу де ко ји ја сно 
ви де); Gha de für recht lab er ge hen o he rr... (За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору).

0964.  [Из бор пе са ма на ру ском језику] / Д. М. // По э зия Юго сла вии в пе ре во дах рус-
ских по э тов / со ста вле ние Алек сан дра Ро ма нен ко, Бо ри са Слуц ко го. – Мо сква : 
„Ху до жен ствен кая ли те ра ту  ра“, 1976. – Стр. 91–93, 110–111, 190–191, 219–222, 
223–230, 249–251, 266
Са др жај: Сча стье (Сре ћа); Ве чер (Ве че) / пре вод А. А. Ах  ма то ва; Ве щи (Ства-
ри) / пре вод В. М. Ин бер; Пред чув ствие (Пред о се ћа ње); Ко нец ле та (Крај ле-
ту) / пре вод А. П. Ла дин ский; Жи во пи сец Лу  ка (Сли кар Лу  ка); Опа сная игра 
(Опа сна игра) / пре вод Л. Н. Мар ты нов; Сти  хи о по ки ну  том ребëнке (Пе сма 
о на пу  ште ном де те ту); Бо ль но за че ло ве ка (Жао ми је чо ве ка) / пре вод В. Н. Ту-
шно ва; Ког да 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 го ви де тињ ства); В за щ и ту хле бо ро ба (За 
се бра); В за щ и ту зе мли, пе сни тво ря щ ей (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску) / пре-
вод М. И. Али гер; Пе сня о по ра бо щ е ном хле бе (Пе сма о по ро бље ном хле бу); 
Утро (Ју тро) / пре вод Б. А. Слуц кий; Бес по ко й ный де нь (Не ми ран дан) / пре вод 
Д. С. Са  мо й  лов.

0965.  Kan le Ef sa ne [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Bir lik. – 32, 1753–1754 (3. 7. 
1976)

0966.  Kan le ef sa ne [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Sevinç. – 22, 2 (1976) str. [8–9]

0967.  Karn lik vi layet / D. M. ; cev. Hüsa met tin Var dar // Bir lik. – 32, 1687 (31. 1. 1976)

0968.  Ма  ли от чу  вар [Мали чувар] / Д. М. ; прев. Г. П. // Дру гар че. – 19 (1976) стр. 9

0969.  Mor gen lied [Јутарња песма] ; Frühling ists, doch ich wel ke [Пролеће, а ја венем] ; Für 
den ar men Mann [За себра] / D. M. ; Ü: Astrid Phi lip psen // Sinn und Form. – 28, 4. 
(1976) str. 785–786

0970.  [Pe sme] / D. M. ; prev. Raj na Živ ko vić-Man dol fo // Mo sto vi (Be o grad) . – 7, 4 (1976) 
str. 331–337
Са др жај: Il can to del la pri ma ve ra (Про лет ња пе сма); Tre pi da zi o ne; La fe li ci ta; Pre-
di ca do men ci a le; Tut to e co me pri ma (Исто то са мо ма  ло друк чи је); Le ne ve, sul la 
tom ba; Ter ra si a mo (Зе мља је смо).

0971.  Pe sme/Po ems / D. M. ; E. A. Scat ton // Yugo Sla vi ca. – To ron to, 1976. – XX, 92 str.
Krat ka bi o gra fi ja i bi bli o gra fi ja be le ška u World Li te ra tu re To day, 51, 2 (spring 1977) 
str. 306
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0972.  Po e sia ; Pe sme / D. M. ; Tra du ci do al espa ñol por Na da de Sa las ; pre pa ra do por Za-
gor ka Li lić ; [pred go vor]: De san ka Mak si mo vić [na pi sa o] Gu stav Kr klec. – Be o grad : 
No lit, 1976. (Su bo ti ca : Bi ro gra fi ka). – 191 str. ; 14 cm
Na po red ni tekst na srp sko hr vat skom je zi ku.
Са др жај: Lir ska protivrеčnost. La An ti no mia Lírica: Zmi ja; La Ser pi en te; Pro leć na 
pe sma; Canción de Pri ma ve ra; Prеdosеćanjе; Pre sen ti mi en to; Mol ba mla do sti; Pla ge-
ria a la Ju ven tud; Sеlicе; Aves de aso; Slut nja; Pre sa gio; Na bu ri; Du ran te la Tem pe-
stad; Pokošеna li va da; La Pra de ra Se ga da; Strеpnja; Aprensión; Čеžnja; Año ran za; Po-
noć; Me di a noc he; Sa mo ća; So le dad; Pr vi dan lju ba vi; El Pri mer Día de Amor; Srеća; 
Fe li ci dad; LJu bav no pi smo; Car ta de Amor; Opomеna; Adver ten cia; Pro sjak; El Men-
di go; Put nik trеćе klasе; Vi a jan do en Ter ce ra Cla se; Sеljakova smrt; La Mu er te del 
Cam pe si no; Pеsma o porobljеnom hlеbu; El Pan Ca u ti vo; Kr va va baj ka; El Cu en to En-
san gren ta do; U smrt rosе; A la Mu er te del Rocío; Poеzija; La Poesía; Pri ča o pеsniku; 
La Hi sto ria de un Po e ta; Lir ska protivrеčnost; An ti no mia Lírica; Pеsnikov kip u par-
ku; La Esta tua del Po e ta en el Par que; Mir no mojе srcе spa va; Tran qu i lo Du er me mi 
Corazón; Čovеk; El Hom bre; Žеna; La Mu jer; Utеha; Consolación; Sеćanjе; Re mem-
bran za; Nе boj sе; No Te mas; Tam ni čar; El Cer ce le ro; Kad mla dost pro hu ji, šta činitе, 
pticе; Cu an do la Ju ven tud se Es fu ma qué Hacéis, Aves?. Tra žim pomilovanjе. Pi do 
Gra cia: Pro glas; El Edic to; Za zеmlju ku da voj ska prođе; Pa ra el País por don de Pa sa el 
Ejérci to; Za voj nič ka gro blja; Pa re los Cam po san tos Mi li ta res; Za svrgnutе; Pa ra los 
De gra da dos; Za važnе; Pa ra los Im por tan tes; Za žir; Pa ra la Bel lo ta; Za naivnе; Pa ra 
los In ge nu os; Za onе što sе spo ti ču prеko pra ga; Pra los que Tro pi e zan en el Um bral; 
Za Marijе Magdalеnе; Pra las Ma ri as Mag da le nas; Za pogubljеna lju bav na pi sma; Pa ra 
las Car tas de Amor Ex tra vi a das; Za nеrotkinjе; Pa ra las que no Tu vi e ron Hi jos; Za la ži 
izgovorеnе iz mi lo sr đa; Pa ra las Men ti ras Pa i do sas; O odbеglom ro bu; So bre el Escla vo 
Fu gi ti vo; O voj ni ku; So bre el Com ba ti en te; O pra šta nju; So bre el Perdón. Nеmеm višе 
vrеmеna. No Ten go más Ti em po: Vi no iz domovinе; Vi no de tu Pa tria; Svod nеbеski jе 
hla dan; El Dom bo Ce le ste Está Frío; Snеg na gro bu; Ni e ve so bre la Tum ba; Ru ka; La 
Ma no; Opo ru ka; Ul ti ma Vo lun tad; Zеmlja jеsmo 1–11; So mos ti er ra 1–11.

0973.  При по вед ка о ра ко ви скрав цо ви [Приповетк а о ра ку кројачу] / Д. М. ; прел. Јан-
ко Рац // Пи о нир ска за град ка. – 30, 7 (1976) стр. 14–15

0974.  Sa mo ta [Самоћа] / D. M. ; prel. O. So bot ka // Naš ko u tek. – 42, 2 (1976) str. 59

0975.  Смер ть лю бо ви [Смрт љубави] ; Ма те ри об ви ня ют [Мајке оптужују] / Д. М. ; пе-
сме са срп ског пре вео А. Юда  хин // Зна мя (Мо сква) . – Књ. 9, (1976) стр. 160–161

0976.  Tic ho / D. M. ; prel. O. So bot ka // Naš ko u tek. – 42, 4 (1976) str. 129

0977.  Çalçeneler [Брбљивице] / D. M. ; çev. Ha san Mer can // Bir lik. – 32, 1781 (9. 9. 1976)

0978.  Шче сце / Д. М. ; прел. Ни ко ла Ску бан // Ру ске сло во. – 32, 33 (13. 8. 1976)

1977.
0979.  An ne le re [Мајкама] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Sevinç. – 23, 7 (1977) str. 3

0980.  Bi rin ci [Први] / D. M. ; çev. Ha san Mer can // Bir lik. – 33, 1936 (13. 9. 1977)

0981.  Bi rin ci [Први] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Tan. – 9, 414 (17. 9. 1977)

0982.  Во сон рас тат де ца та / Д. М. ; прев. Гли гор По пов ски // Дру  гар че. – 7 (1977) 
стр. 5
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0983.  Год зи на ге о гра фии / Д. М. ; прел. М. Ску бан // Пи о нер ска за град ка. – 31, 10 
(1977) стр. 30

0984.  Emléke res a fel kelésre [Спомен на устанак] / D. M. ; ford. Károly Ács // Magyar Szó. – 
34, 131 (15. 5. 1977)

0985.  Eri u ne rung an den Auf stand [Po ziv na usta nak] / D. M. ; pre vod Ina Jun Bro da // Se it ich 
dich li e be : Ge dic hte von Fra uen aus zwei Ja hr hun der ten / iz bor Ger hard Bo de it. – 
Le ip zig : Ver lag für die Frau, 1977. – Str. 43

0986.  Зе ле ный ви тя зь : Из бран ные сти хо тво ре ния. Пе ре вод с серб ско хор ват ско / Д. М. ; 
со ста ви те ль и ав тор пре ди сло вия О. Ку  та со ва. – Мо сква : Дет ская ли те ра ту  ра, 
1977. (Ле нин град : Ро сглав по ли гра фпром Го су дар ствен но го ко ми те та, 1977). – 
191 стр. ; 17 цм. – (По э ти че ская би бли о теч ка шко ль ни ка)
Име на пре во ди  ла ца на ве де на су у са др жа ју збир ке.
Са др жај: К мо ло до сти (Мол ба мла до сти); Пред чу ствие (Пред о се ћа ње); Страх 
(Стреп ња); То мле нье (Че жња); Ско шен ный луг (По ко ше на ли ва да); Змея (Зми ја); 
Зим ним днем (У зим ски дан); Мы не ви но ва ты (Ни смо ми кри ви); На ша та й на 
(На ша тај на); Пред чу ствие (Слут ња); Рас сказ о по э те (При ча о пе сни ку); Пре до-
 сте ре же ние (Опо ме на); Зе ле ный ви тя зь (Зе ле ни ви тез); Сча стье (Сре ћа); Мо ли тва 
о люб ви (Мо ли тва за љу бав); Ве чер (Ве че); Ус та  ло сть (Умор); Ве сна вь ет гне здо 
(Про ле ће гне здо гра ди); Сти хи оди но че ства (Уса мље ни ко ва пе сма); Урок ге о гра-
фии (Час ге о гра фи је); След (Сто па); Ве щи (Ства ри). Пас са жир тре ть е го клас са: 
Ко лы бе ль ная кре сть ян ки (Се љан ки на успа ван ка); Мои зе мля ки (Мо ји зе мља ци); 
Пас са жир тре ть е го клас са. (Пут ник тре ће кла се); Сти  хи о по ки ну  том ре бен ке 
(Пе сма о на пу ште ном де те ту); Смер ть кре сть я ни на (Се ља ко ва смрт); Ответ со-
вре ме ни ку (Од го вор са вре ме ни ку); Про вин ци а  лы (Про вин ци јал  ци); Фи  лин 
(Ћук). Кро ва вая сказ ка: Лю бов ная пе сня (Љу бав на пе сма); Чо ло век (Чо век); 
Зве зды (Зве зде); Жен ши на (Же на); По эт и от  чи зна (Пе сник и за ви чај); Ноч в 
род ном краю (Ноћ у за ви ча ју); Кро ва вая сказ ка (Кр ва ва бај ка); Бо ль но за че ло ве-
ка (Жао ми је чо ве ка); Сер бия–ве ли кая та й на (Ср би ја је ве ли ка тај на – спо мен 
на уста нак); Хлеб ме сят (Ме ше ње хле ба); Дет ская ко сич ка в Освен ци ме (Деч ја 
ви ти ца у освјен ћи му). Утрен няя пе сня: Ве сна, а я увя даю (Про ле ће, а ја ве нем); 
Се но (Се но); Не бо й ся (Не бој се); Не спро верг ну  тый бог (Обо ре ни бог); Ве рю 
(Ве ру  јем); Утрен няя пе сня (Ју  тар ња пе сма); С че го ты мне сно ва на пом ни  ло, 
не бо... (Шта је те би, не бо); Лед твое серд це бы стро ско вы ва ет (Лед тво је ср це 
на гло об у зи ма); Ро жде ние люб ви (Ра ђа ње љу ба ви); Бес по ко й ный де нь (Не ми-
ран дан); Скрип ки Ча й ков ско го (Ви о ли не Чај ков ског); От клик ну ли сь то ль ко 
пти цю (Ода зва  ле су се са мо пти це); Ку зне чи ки (Зри кав ци); По го ня (По те ра); 
Опа сная игра (Опа сна игра). Тре бую по ми  ло ва ния. Спор по э та с За кон ни ком 
ца ра Ду  ша на: Воз зва ние (Про глас); О бед  ной пря  хе (О си ро тој ку дељ ни ци); 
О цар ских до ро гах (О цар ском се лу); О хле бо па ще (О ме ро па ху); В за щ и ту хле бо-
 ро ба (За се бра); В за щ и ту сверг ну тых (За сврг ну те); О во и не (О вој ни ку); В за щ и ту 
тех, кто хра бр, ли шь по ги бая (За оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну); В за щ и ту 
знат ных (За ва жне); О же ни ть бе сы на (О же нид би си на); О го су дар ствен ном до -
стат ке (О др жав ној имо ви ни); В за щ и ту же лу дя (За жир); В за щ и ту то го, кто па-
лом ни ком не был (За не пе ле гри не); В за щ и ту на ив ных (За на ив не); В за щ и ту тех, 
кто спо ты ка ет ся о по рог (За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га); В за щ и ту по ми-
ло  ван ных уз ни ков (За су жње по ми ло ва не); В за щ и ту ба тра ка Ер нея (За слу гу Јер не-
ја); В за щ и ту про сто лю ди нок (За се бар ске же не); В за щ и ту зе мли, пе сни тво ря щ ей 
(За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску); В за щ и ту тех, кто не уми ра ет во вре мя (За оне 
ко ји не уми ру на вре ме); В за щ и ту апо кри фов (За апо кри фе); В за щ и ту за вист ни-
ков (За за вид ни ке); В за щ и ту зо лу  шки (За пе пе љу  гу); По цар ской до ро ге лю ди 



419

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

идут (Иду цар ским дру  мом); О про щ е нии (О пра шта њу). Нет бо ль ше вре ме ни: 
За ва ляв ши е ся мо не ты (За ба че ни нов чи ћи); Все рав но (Све јед но је); Нет бо ль ше 
вре ме ни (Не мам ви ше вре ме на); Вра мя про шло (Вре ме про шло); Род ные ме ста 
по э тов (Пе сни ко ви за ви ча ји); Ру ка (Ру ка); Ты обе щ а ла, что бу де шь веч ной (Обе -
ћа ла си да ћеш би ти веч на); На след ство (На сле ђе); За хлоп ну ли сь во ро та (За лу пи -
ле су се врат ни це); За па хан ная мо ги ла (Пре о ран гроб); Лун ная но чь в Бран ко  ви-
не (Ме се чи на у Бран ко ви ни); Во зле до ма (Оде ли те ку ће); За ве щ а ние (Опо ру  ка).

0987.  Из бран ное / Д. М. ; пре ди сло вие Сте ван Ра ич ко ви ча ; со ста вле ние и при ме ча-
ния О. Ку  та со вой. – Мо сква : Ху до же ствен ная ли те ра ту  ра, 1977. (Ле нин град : 
Ле нин град ская ти по гра фия No 2 име ни Ев ге нии Со ко ло вой, 1977). – 478, [2] стр. ; 
20 цм. – (Би бли о те ка юго слав ской ли те ра ту  ры)
Стр. 5–16 : Та й ны бы тия и от чи зна / Сте ван Ра ич ко вић. – При ме ча ния : стр. 463–
470. – Пре во ди : Ма рия Пе тро вих, М. Вак сма хер, Ан на Ах ма то ва, Н. Сте фа но вич, 
Л. Мар ты нов, Д. Са мо й  лов, Мар га ри та Али гер, Бо рис Ду бро вин, В. Ту  шно ва, 
А. Ла дин ский, Бе ла Ах ма ду ли на, В. Ви но гра дов, О. Ди ми три е ва, Д. Пе тров, Т. Ма-
ка ро ва, Ве ра Ин бер, В. Кор ча гин, Л. Ха у стов, М. Па вло ва, Н. Ле бе де ва.
Са др жај: К мо ло до сти (Мол ба мла до сти); Пред чу ствие (Пред о се ћа ње); Страх 
(Стрп ња); То мле нье (Че жња); Ско шен ный луг (По ко ше на ли ва да); Змея (Зми ја); 
Се ль ский ру  чей (Се љач ке ру  ке); Зе ле ный су  мрак (Зе ле ни су  мрак); Ве сен ние 
сти хи I–II (Про лет ње пе сме I–II); Су мер ки (Су мрак); Пе ре лет ная стая (Се ли це); 
Зим ним днем (У зим ски дан); Мы не ви но ва ты (Ни смо ми кри ви); В бу  рю (На 
бу  ри); Па ук (Па ук); Пред чу ствие (Слут ња); Пол но чь (По ноћ); Над жи знью I–III 
(Над жи во том); На ша та й на (На ша тај на); Зер ка ло I–XI (Огле да ло); На от ды хе I–X 
(На од  мо ри шту); Ли ри  че ская про ти во ре чи во сть (Лир ска про ти ву  реч ност); 
В кон це кон цов бу дет то же са мое (На кра ју би ће опет јед но исто); Рас сказ о по э те 
(При ча о пе сни ку); Злая но чь (Зла ноћ); Пре до сте ре же ние (Опо ме на). Зе ле ный 
ви тя зь (1930): Зе ле ный ви тя зь (Зе ле ни ви тез); Сло ва (Ре чи); Ра ди ме ня (Због ме не); 
Лю бо вь (Ми сль о те бе не жна и бес ко неч на) (Љу бав); Сча стье (Сре ћа); Зме и ные 
гла за (Змиј ске очи); Мрак (Мрак); Пи сь ма из ле са I–III (Пи сма из шу ме); Млеч ный 
пу  ть (Млеч ни пут); Сти  хи по сле вос кре се нья (Пе сма по сле не де ље); Мо ли тва о 
люб ви (Мо ли тва за љу бав); За кли на ние и мо ли тва I–II (За кле тва и мо ли тва); 
Осе нь (Је сен). Мо ли тва бо го ми  ла: Го сте при им ство (Го сто љу бље); Го лос но чи 
(Глас но ћи); Мо ли тва бо го ми  ла (Бо гу  ми  ло ва мо ли тва); Оди но кий крест (Уса-
мље ни крст); Во звра щ е ние (По вра так). Пир на лу  гу (1932): Пир на лу  гу (Го зба 
на ли ва ди); Ту ман (Ма гла); Ли стья (Ли шће); Ро жде ние ме ся ца (Ра ђа ње ме се ца); 
У во рот ле са (На вра ти ма шу  ме); Страж ле са (Чу  вар шу  ме); Сол  нце (Сун це); 
Обла ка (Обла ци); Озе ро (Је зе ро); Гор ный ру  чей (Гор ски по ток); Би тва об ла ков 
(Бој обла ка); За ход сол нца (Сун чев за ла зак); Серд це ле са (Ср це шу ме); Сен тя брь 
(Сеп тем бар); Вос по ми на ния (Успо ме не); Сон (Сан); Ско ль ко лиц у те бя? (Ко ли-
ко ли ца имаш ти?); Заб ве ние (За бо рав). Но вые сти  хо тво ре ния (1936): Урок ге о-
гра фии (Час зе мљо пи са); Мо ли тва от цов ско му серд цу (Мо ли тва оче вом ср цу); 
Бран ко ви на (Бран ко ви на); Ко лы бе ль ная кре сть ян ки (Се љан ки на успа ван ка); 
Вос по ми на ние о ро ди не (Се ћа ње на за ви чај); Мои зе мля ки (Мо ји зе мља ци); Град 
(Град); В краю мо ем (У кра ју мом); Празд ник осе ни (Ве се ла је сен); Ве чер (Ве че); 
Ус та  ло сть (Умор); Се ре бря ные пля су  ньи (Сре бр не пле са чи це); До ли на под до-
ждем (До ли на под ки шом); Фи  лин (Ћук); Зе мля, где ро дил ся тот, ко то рый ме ня 
лю бит (Где се ро дио онај што ме не љу би); По дру  ги (По зна ни це); Бро шен ный 
ка ме нь (Ба че ни ка мен); Празд ник (Пра зник); Сти  хи оди но че ства (Уса мље ни-
ко ва пе сма); Осво бо жде ние Цве ты Ан дрич (Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић) (1945): 
1 Са мы ми ра зны ми име на ми; 2 Она во твот за го во рит, свой го лос обре тя; 3 Впер-
вые Цве та идет на го ло со ва нье; 4 Общ и на ки пе ла от мас сы люд ской, слов но мо ре. 
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По эт и от  чи зна (1946). По эт и от  чи зна: Лю бов ная пе сма (Пе сник и за ви чај); 
Ожи да ние (Че ка ње); Ре ли гия опе ча  лен ных (Ре ли ги ја уцве ље них); Ве щи (Ства-
ри); Че ло век (Чо век); Уми ра ние люб ви (Уми ра ње љу ба ви); Свер ше ние (Ис пу-
ње ње); Уми ра ние серд ца (Уми ра ње ср ца); Пи сь мо (Пи смо); Зве зды (Зве зде); Же-
нщ и на (Же на); Двад ца ть ты сяч де ви чь их рук (Со Все сла вян ско го сле та в Пра ге, 
в 1938. г.) (Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку); Ду  шу свою по да ри (Ду  шу ми по-
кло ни); По след няя ве сна (По след ње про ле ће); По эт и от  чи зна (Пе сник и за ви-
чај); По э зия (По е зи ја). Пас са жир тре ть е го клас са: Пас са жир тре ть е го клас са 
(Пут ник тре ће кла се); Мо ги  ла бед ня ка (Си ро ма  хов гроб); По ки ну  тая де ву  шка 
(На пу ште на де вој ка); Сти хи о по ки ну том ре бен ке (Пе сма о на пу ште ном де те ту); 
Смер ть кре сть я ни на (Се ља ко ва смрт); По воз ка с во ло вь ей упряж кой (Во лов ска 
ко ла); Про вин ци а лы (Про вин ци јал ци); Ответ со вре мен ни ку (Од го вор са вре ме-
ни ку). Сти хи о раб стве и сво бо де: По ка я ние (Пе сме о роп ству и сло бо ди); Сло во 
ро ман ти ка (Бе се да ро ман ти че ре ва); Не уме ре ть бы мне на чу жби не (Че жња у 
ту ђи ни); Но чь в род ном краю (Ноћ у за ви ча ју); Пе сня о по ра бо щ ен ном хле бе (Пе-
сма о по ро бље ном хле бу); Кро ва вая сказ ка (Кр ва ва бај ка); Ма те рям (Мај ка ма); 
Гра ни ца (Гра ни ца); Бо ль но за че ло ве ка (Жао ми је чо ве ка); На де жда (На да); Бал-
ка нец (Бал  ка нац); Сер бия – ве ли кая та й на (Ср би ја је ве ли ка тај на); Хлеб ме сят 
(Ме ше ње хле ба). Из по э мы От чи зна на пер во ма й ской де мон стра ции (из по е ме 
Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци) (1949). Из По э мы Я зде сь от  чи зна (из по е ме 
Отаџ би но ту сам) (1951). За пах зе мли (1955): Ког да пром чит ся ва ша юно сть, 
пти цы... (Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це); Ве сна, а я увя даю (Про ле ће, 
а ја ве нем); Ко нец ле та (Крај је ле ту); Се но (Се но); Не бо й ся (Не бој се); Ве сной 
(У про ле ће); Уро жа й ный год (Род на го ди на); В го рах (На пла ни ни); Дет ство (Де-
тињ ство). Плен ник снов (1960). Про чи та но в дет стве в книж ке с кар тин ка ми: Жи-
во пи сец Лу  ка (Сли кар Лу  ка); Про рок Илья (Про рок Или ја); Ни спро верг ну  тый 
бог (Обо ре ни бог); Из гна ние из рая (Из гна не из ра ја); Ве рю (Ве ру  јем). Лун ный 
свет вос по ми на ний: Утрен няя пе сня (Ју тар ња пе сма); След (Сто па); Рас цвет шие 
мы сли (Уцве та  ле ми сли); С че го ты мне сно ва на пом ни  ло, не бо... (Шта је те би, 
не бо); Лед твое серд це бы стро ско вы ва ет (Лед тво је ср це на гло об у зи ма); От клик-
ну ли сь то ль ко пти цы (Ода зва  ле су се са мо пти це); Но и те бя про шу (А и те бе то 
мо лим). При ро да по да ва  ла знак, что ро дит ся по эт: Ро жде ние люб ви (Ра ђа ње 
љу ба ви); Бес по ко й ный де нь (Не ми ран дан); Жа ра (Же га); Ок тя брь (Ок то бар); 
Зим няя кру  то вер ть (Зим ски ви  хор). Плен ник снов на Зе ниц ком ме тал  лур ги че-
ском за во де: Сказ ка о ку зне це (Бај ка о ко ва чу); Го вор же ле за (Го вор же ле за). Го-
во ри ти хо (1961): Скрип ки Ча й ко ве но го (Ви о ли не Чај ков ског); Ку зне чи ки (Зри-
кав ци); Пе ше хо ды (Пе ша ци); Ко му мне жа ло ва ть ся (Ко ме да се ту жим); По го ня 
(По те ра); Эспе ран то (Еспе ран то); Нам вы дан па спорт (Има мо па сош); Ку да ни 
уйду (Ку да одем да одем); Стан ции (Ста ни це); Со бар (Ка те дра  ла); Снег дет ства 
(Сне го ви де тињ ства); Сер бия в су  мер ках (Ср би ја у су  то ну). Тре бую по ми  ло ва-
ния (1964): Воз зва ние (Про глас); О цар ских до ро гах (О цар ском се лу); О гон це 
(О по кли са ру); О бед ной пря  хе (О си ро тој ку дељ ни ци); О бе глом ра бе (О од бе-
глом ро бу); О хле бо па шце (О ме ро па ху); В за щ и ту хле бо ро ба (За се бра); В за щ и ту 
сверг ну  тых (За сврг ну  те); В за щ и ту зе мли, по ко то рой про хо дят во й ска (За зе-
мљу ку да вој ска про ђе); О во и не (О вој ни ку); В за щ и ту сол  дат ских клад бищ (За 
вој нич ка гро бља); В за щ и ту тех, кто хра бр, ли шь по ги бая (За оне ко ји су хра бри 
са мо кад ги ну); В за щ и ту ере си (За је рес); В за щ и ту по след них дней (За по след ње 
да не); В за щ и ту тех, кто бо ит ся смер ти (За смр то мр сце); В за щ и ту знат ных (За 
ва жне); В за щ и ту се ми го лод ных лет (За се дам глад них го ди на); О про ис хо жде нии 
(О по ре клу); О же ни ть бе сы на (О же нид би си на); О го су дар ствен ном до стат ке 
(О др жав ној имо ви ни); В за щ и ту же лу дя (За жир); О низ верг ну том хра ме (О обо-
ре ној цр кви); Об ал та ре (О ол та ру); О цар ском ми ло сер дии (О цар ској ми ло сти); 
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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 то го, што па  лом ни кам не был (За не пе ле гри не); В за щ и ту не по ня тых 
(За не схва ће не); В за щ и ту на ив ных (За на ив не); В за щ и ту па ствы серд ца (За па-
ству ср ца); В за щ и ту по ми  ло ван ных уз ни ков (За су жње по ми  ло ва 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 ба тра ка Ер нея (За слу гу Јер не ја); В за щ и ту хме ль ко го зе лья (За ал  ко-
хо ла); Об из би е нии кам ня ми (О ка ме но ва њу); О пре лю бо де 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 Ма рий Маг да  лин 
(За Ма ри је Маг да  ле не); В за щ и ту зе те рян ных лю бов ных пи сем (За по гу бље на 
љу бав на пи сма); В за щ и ту про сто лю ди нок (За се бар ске же не); В за щ и ту без дет-
ных же нщ ин (За не рот ки ње); В за щ и ту без от цо вщ и ны (За чо бан ку ко ја се по 
оцу не зо ве); В за щ и ту зе мли, пе сни тво ря щ ей (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску); 
В за щ и ту тех, кто не уми ра ет во вре мя (За оне ко ји не уми ру на вре ме); В за щ и ту 
апо кри фов (За апо кри фе); В за щ и ту ча ро де ев (За ма ђи о ни ча ре); В за щ и ту на сме-
шни ков (За исме ва че); В за щ и ту за вист ни ков (За за вид ни ке); В за щ и ту по э зни 
(За пе сме); В за щ и ту Зо лу  шки (За пе пе љу  гу); Об охо те (О ло ву); В за щ и ту охот-
ни чь их уго дий (За ло ви шта); В за щ и ту окле ве тан ных зве рей (За зве ри окле ве-
та не); В за щ и ту бо гов (За Бо го ве); По цар ской до ро ге лю ди идут (Иду цар ским 
дру мом); О ере ти че ском сло ве (О ба бун ској ре чи); О ере си (О је ре си); О пь я ни цах 
(О пи ја ни ца ма); В за щ и ту тех, кто ца рю по пе рек пу ти (За оне ко ји цар ске дру мо-
ве ору); В за щ и ту до сто инств, обер нув ших ся по ро ка ми (За вр ли не у ма не про-
мет ну те); В за щ и ту лю дей, ко тор ке все ви дят (За љу де ко ји ја сно ви де); В за щ и ту 
лжи из ми  ло сер дия (За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа); О на  хо дя щ их (О на  ла за-
чу); О бо жь ем су де (О Бож јем су ду); О про щ е нии (О пра шта њу). Нет бо ль ше 
вре ме ни (Не мам ви ше вре ме на) (1973): Вре мя про шло (Вре ме про шло); Нет вре-
ме ни (Не мам ви ше вре ме на); За  хлоп ну ли сь во ро та (За  лу  пи  ле су се врат ни це); 
Мой мир (Мој свет); За ве щ а ние (Опо ру  ка); Род ные ме ста по э тов (Пе сни ков за-
ви чај); Лун ная но чь в Бран ко ви не (Ме се чи на у Бран ко ви ни); По ло во дье (По во-
дањ); Свод не бес за  ле де нел (Свод не бе ски је хла дан); Ты обе щ а  ла, что бу де шь 
веч ной (Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на); На сту  пи  ла ти ши на (И на ста  ла је ти ши-
на); Ру  ка (Ру  ка); На след ство (На сле ђе); Во зле до ма (Оде ли те ку ће); Зе мля су  ть 
I–XI (Зе мља је смо); За па хан ная мо ги ла (Пре о ран гроб); Смер ть ли сы (Ли си чи на 
смрт); Уми ра ю щ ий лев (Лав на са мр ти). Ле то пи сь по том ков Пе ру  на (Ле то пис 
Пе ру  но вих по то ма ка) (1976): Пе рун (Пе рун); По слы (По кли са ри; Сто лет ние 
ста ри ки (Сто го ди шња ци); Ве сть о Во й не (Вест о ра ту); Ве лес (Во лос); Мо ра на 
(Мо ра на); Ко лы бе ль ная Мо ра ны (Мо ра ни на успа ван ка); Чу до в цер кви (Чу до у 
цр кви); Свр чок (По пац). Сти хи ра зных лет (Пе сме из ра зних пе ри о да): Все рав но 
(Све јед но је); Утро (Ју тро); Дет ская ко сич ка в Освен ци ме (Деч ја ви ти ца у Освјен-
ћи му); По эт и ве сна (Пе сник и про ле ће); Опа сная игра (Опа сна игра); И сра зу 
все по лег ча  ло (И по сле је све би  ло ла ко); За ва  ляв ши е ся мо не ты (За ба че ни нов-
чи ћи); Во зме щ е ния (На кна де); Вест ник (Гла сник); Я по ни маю птиц (Ја пти це 
раз у  мем); По мно гим при зна нам знаю (Знам по мно го че му); Бе сон ни ца (Не са-
ни ца); Сон в ян вар скую но чь (Сан ја ну ар ске но ћи); Цве та (Бо је). Сти  хи из 
Нор ве гии (Пе сме из Нор ве шке): Жа жда (Жеђ); Го лод (Глад); И три ста – мно го 
(И три ста је мно го); Пи сь мо (Пи смо); Бде ние (Бде ње); Го ры (Бр да). Рас ска зы 
(При че): Ди рек тор ские гу си (Ди рек то ро ве гу ске); Гром (Гром); Хо ро шо бы ть 
бед ным (Слат ко је би ти си ро ма шан); Хо чу ра до ва ть ся (Хо ћу да се ра ду јем); Стра-
шная игра (Стра шна игра); Я на у  чу те бя лю би ть.

0988.  İna niyorum [Верујем] / D. M. ; çev. Hüsa met tin Var dar // Tan. – 9, 422 (12. 11. 1977)

0989.  Itt vagyok, hazám (Részlet) [Отаџбино, ту сам (од  ло мак)] / D. M. ; ford. László Gál // 
Jó Pajtás. – 31, 37 (1977) str. 6
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0990.  Yaz gel di ge le cek [Само што ни је сти гло лето] / D. M. ; çev. F. A. // Bir lik. – 33, 1899 
(18. 6. 1977)

0991.  Крај из во рот [Крај воде] / Д. М. ; прев. Пет ко До ма зе тов ски // Раз ви гор. – 13 
(1977) стр. 23

0992.  Mid night [Поноћ] / D. M. ; transl. Mi lan Sur duč ki // Re la ti ons. – 3 (1977) str. 11

0993.  Fal ba qi ska pat ka [Хвалисава пат ка] / Д. М. ; прев. Пет ко До ма зе тов ски // Дру-
гар че. – 18 (1977) стр. 7

0994.  Flu tu ra e artë / D. M. ; [përktheu Ri fat Ku kaj. – Prishtinë : Ri lin dja, 1977. (Prishtinë : 
Ri lin dja). – 22 str. ; 19 cm
Pre vod de la: Zlat ni lep tir

1978.
0995.  Agu stos Gök’u / D. M. ; cev. Fa hri Ali // Bir lik. – 34, 2041 (18. 5. 1978)

0996.  Bi rin ci [Први] ; Yaz Gel di Ge le cek [Само што ни је сти гло лето] ; Kan le Ef sa ne [Кр ва-
ва бајка] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Sevinç. – 3 (1978) str. 14–15

0997.  Gen clik göcup ge cin ce, siz ku slar neyler sinz? / D. M. ; cev. Nu sret Di so // Bir lik. – 34, 
2099 (30. 9. 1978)

0998.  Dol ga im be fe jez tem [Довршила сам сво је ствари] / D. M. ; ford. F. Fehér // Magyar 
Szó. – 30, 270 (1. 10. 1978)

0999.  [Из бор пе са ма Де сан ке Мак си мо вић из збир ки: Тра жим по ми  ло ва ње, Не мам 
ви ше вре ме на, Ле то пис Пе ру но вих потомака] / Д. М. ; прев. Ро ман Луб ків сь кий // 
Все свит (Ки ев) . – Бр. 5 (1978) стр. 48–61
Са др жај: Ві до зва (Про глас); Про уте кло го ра ба (О од бе глу ро бу); Для хлі бо ро ба 
(За се бра); Про во ї на (О вој ни ку); Для тих, хто бо я ть ся смер ті (За смр то мр сце); 
Для знат них (За ва жне); Для жо лу дя (За жир); Для на їв них (За на ив не); Про ка-
ме ну ва ния (О ка ме но ва њу); Не маю бі ль ше ча су (Не мам ви ше вре ме на); За по віт 
(Опо ру  ка); Мі сяч на ніч у Бран ко ви ні (Ме се чи на у Бран ко ви ни); Зе мля єсь мо 
(Зе мља је смо); Пе рун (Пе рун); Во є во да (Вој ско во ђа); Го лос пред ків (Глас пре-
да ка); Ве лес (Во лос); Ко ли ско ва Мо ра ни (Мо ра ни на успа ван ка); Цвір кун (По-
пац); Зби ра  ль ни ці трав (Бе ра чи ца би  ља).

1000.  Yeni Yelen Hi kayesi [Новогодишња прича] ; Ren kli Güzel Çantacek [Лепа ша ре на 
ташница] ; Ni ne nin Yar dem ce se [Нанин помоћник] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // 
Tan. – 10, 481 (30. 12. 1978)

1001.  Kan le ef sa ne [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Bir lik. – 34, 2124–2126 
(28. 11. 1978)

1002.  Kdo bo z na mi šel v go zdi ček / [i za bral in ure dil Ni ko Gra fe na u er ; pre ve dli Ivan Mi-
nat ti, Ja nez Me nart ; ilu stri ral in opre mil Mar jan Manček]. – 1. po na tis. – Lju blja na : 
„Mla din ska knji ga“, 1978. (Lju blja na : „Mla din ska knji ga“). – 109 str. : ilu str. ; 20 cm. – 
(Zbir ka „De te lji ca“)
Na kla da 5.000. – Vse bu je pe smi: D. M. i dr.

1003.  Le ta rolt kaszáló [Поко шена ливада] ; Emlékezés [Сећање] ; Kis rajzolók nagy képkiál-
litása [Изволите на из ло жбу де це сликара] ; Nem fu tja már idömböl [Немам ви ше вре-
мена] ; A Staržilovóra megyek [На Стра жи ло во идем] ; A kéz [Рука] / D. M. // A Madár 
Arnyéka / Fe renc Fehér. – Uj vidék : Fo rum Könyvkiadó, 1978. – Str. 58–66
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1004.  Mev sim Ilk Yaz [Пролеће] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – 10, 453 (17. 6. 1978)

1005.  Nikdy / D. M. ; prel. Mi ra Čer mi ša no va // Jed no ta. – 33, 45–46 ’Stud ni ce (1978) str. [7]

1006.  Od kaz a jiné básně / D. M. ; Vybral a př e lo žil O. F. Ba bler. – Blan sko : Závodni klub 
ROH ČKD, 1978. – 32 str.
Са др жај: Se no (Се но); Mísení chle ba (Ме ше ње хле ба); Gri egüv hrob (Гри гов гроб); 
Ne boj se (Не бој се); Slíbilas, že bu deš věčná; Od kaz; Spěšná névště va; Ru ka (Ру  ка); 
Už nemám čas (Не мам ви ше вре ме на).

1007.  [Песме] / Д. М. ; прев. Ели са ве та Ба гр ја на, Иван Ко ла ров // Мост (Ниш). – 51 
(1978) стр. 27–32
Са др жај: Ста рин на мо мин ска пе сен; Чо век’т (Чо век); П’тник’т от тре та кла са (Пут-
ник тре ће кла се); Спо мен за в’ста ни е то (Спо мен на уста нак); На гро ба на раз стре-
ља ни те уче ни ци (На гро бу стре ља них ђа ка); Мај ки те об ви ља ват (Мај ке оп ту жу ју).

1008.  [Pe sme] / D. M. ; përk. Adem Gaj ta ni // Fla ke e vëllazërimit. – 34, 2204 (1. 10. 1978)
Са др жај: Te sta men ti; Ven dlin djet e po e tit; Kupë e qi el lit është e ftohtë; Për gjit h-
monë.

1009.  Po ur la poétes se ter re an ci en ne [За пе сни ки њу, зе мљу старинску] / D. M. ; pre vod 
Ivan ka Pa vlo vić-Mar ko vić // Re la ti ons. – br. 8 (1978) str. 3–7
Са др жај: Po ur la poétes se ter re an ci en ne (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску); Po ur 
les Mo qu e urs (За исме ва че); Sur le par don (О пра шта њу); Et ce qui est le pi re (И што 
је нај го ре); La vi sion du poéte (Пе сни ко во ви ђе ње); Et pu is no us som mes par tis 
(А сад одо смо); La tom be re to urnée (Пре о ран гроб).

1010.  Про лет на пе сна [Пролетње песме] ; Тре пе ре ње ; Пре сел  ни ци ; По ли ок ; При ка-
зна за по е тот ; Без спо ме ни ; Гра ни ца ; Па сош има ме ; Ра ка ; Зе мја сме [Земља 
јесмо] / Д. М. ; прев. Љу бо мир Гру ев ски // Раз ви ток. – 16, 6 (1978) стр. 614–619

1011.  Tan nmayan lar [Непознати] / D. M. ; çev. Ha san Mer can // Se sler. – 14, 123–124 (1978) 
str. 41

1012.  Tollászkodó reg ge li ma da rak [Јутарње обла че ње птица] / D. M. ; ford Fe renc Fehér // 
Jó Pajtás. – 32, 16 (1978) str. 13

1013.  Fárá amin ti ri / D. M. ; trad. Adam Pu slo jić // Lu mi na. – 8–9 (1978) str. 17

1014.  Horsky po tok / D. M. ; prel. O. So bot ka // Naš ko u tek. – 44, 1 (1978) str. 10

1015.  Чу до во по ле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превод Гли гор По пов ски ; по го вор Јор-
дан До брев ски ; илу стра ции Алек сан дар Цвет ковс ки]. – Ско пје : „Дет ска ра-
дост“ : „Кул ту  ра“ : „Ма ке дон ска књи га“ : „Ми сла“ : „На ша књи га“, 1978. – 71 стр. : 
илу стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за основ ни те учи  ли шта во СР Ма ке до ни ја, спо ред 
на став но ит план и про гра ма : III од де ле ние)
Ти раж 15.000.

1978–1979.
1016.  Vod ni ko va plt / D. M. ; prel. Ju raj Tu šnjak // Pi o ni e ri. – 35, 7 (1978–1979) str. 14–15

1017.  Jar na pi e sen [Пролетње песме] / D. M. ; prel. J. Tu šnjak // Pi o ni e ri. – 35, 8 (1978–
1979) str. 13

1018.  Sl’ubi la si nám, že bu deš večná [Обећала си да ћеш би ти вечна] / D. M. ; prel. Ju raj Tu-
ši ak // Pi o ni e ri. – 35, 9 (1978–1979) str. 14
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1979.
1019.  Evlat tan Ayrlş [Растанак од чеда] / D. M. ; çev. Hüsa met tin Var dar // Bir lik. – 35, 2164 

(6. 3. 1979)

1020.  Zgod ba o va zva je ni ce sič ni / D. M. ; [pre ve del Cvet ko Za gor ski ; ilu stri ral Da niel Dem-
šav]. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1979. – [16] str. : ilu str. ; 16 cm. – (Knji žni ca Če-
be li ca; 218)

1021.  Zgod be iz na rod no o svo bo dil ne bor be [Приче из на род но-осло бо ди  лач ке борбе] / 
[av to ri ji] Mi ra Aleč ko vić, Jo sip Ba mo vić, D. M. ...; [i lu stri ra la Ida Ći rić, Mar jan ca Je-
mec-Bo žić, Sa va Ni ko lić ...]. – Lju blja na : „Mla din ska knji ga“; Za greb : „Na ša dje ca“, 
1979. (Lju blja na : „Mla din ska knji ga“). – 255 str. : ilu str. v bar vah ; 23 cm
Na kla da 4.000.

1022.  Ylbas ku tla mas [Новогодишња прослава] / D. M. ; çev. Hüsa met tin Var dar // Bir lik. – 
35, 2137 (4. 1. 1979)

1023.  Die let zte Schul stun de [Крвава бајка] / D. M. ; Ü: Hans Thurn // Ju go sla wi en. 
Aspek te der Ge gen wart – Per spek ti ven der Zu kunft. – Stut tgart : Klett–Cot ta, 1979. – 
Str. 227–247

1024.  Ма  ли кра дош у чко ли / Д. М. ; прел. Јан ко Рац // Пи о ни ер ска за град тка. – 33, 7 
(1979) стр. 14–15

1025.  Sed mo be ri lo za osnov ne ško le / [se sta vil Sta ne Mi he lič ; sli kov ne pri lo ge iza bral Igor 
Pleško]. – 9. na tis. – Lju blja na : Dr žav na za lo žba Slo ve ni je, 1979. (Lju blja na : „Jo že 
Mo ška rič“). – 251 str. : [12] list. tabl. : ilu str. v bar vah ; 20 cm
Na kla da 10.000.

1026.  Сказ ка о ле бе до ви [Бајка о лабуду] / Д. М. ; прел. Ма ри ја Бу диснки // Пи о нир ска 
за град ка. – 34, 4 (1979) стр. 8

1027.  Slun ce [Сунце] / D. M. ; prel. O. So bot ka // Naš ko u tek. – 44, 7 (1979) str. 229

1028.  Чу до во по ле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превод Гли гор По пов ски ; на црт на ко ри-
ца ма Ко ста Бо ја џи ев ски ; илу стра ции и цр теж на ко ри ца та Алек сан дар Цвет ков-
ски ; раз го вор за де ло то Ко са ра Гочкова]. – Ско пје : „Дет ска ра дост“ : „Кул ту  ра“ : 
„Ма ке дон ска књи га“ : „Ми сла“ : „На ша књи га“, 1979. (Ско пје : „Но ва Ма ке до ни-
ја“). – 71 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за III од де ле ние)
Ти раж 20.000. – Раз го вор за де ло то : стр. 68–69.

1979–1980.
1029.  Mac ko v cir ku se [Бршљан цирк узан] / D. M. ; prel. Pa vel Nu ča ja // Pi o ni e ri. – 36, 3 

(1979–1980) str. 18–19

1980.
1030.  Ab den dlied [Вечерња песма] / D. M. ; Ü: Mischa Da mjan [Di mi tri je Siđanski]. – 

Mönchaltorf ; Ham burg : Nord–Süd, 1980. – [25] str.
Fre ie Über set zung des Ge dichts in Pro sa, mit Il lu stra ti o nen von Yvon ne Rot hmayr; 
als Kin der buch ge stal tet.
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1031.  Abend [н. е.] / D. M. ; Ü: F. Den ning ha us, J. Re ding // Euro pa : XX. Ja hr hun dert. Ein 
Le se buch für Fri e den und Fre undschaft, für Fre i he it von Un ter drückung und Ge walt 
und für das Glück des Men schen auf di e ser Er de. – Mo skau : Chu dosche stven na ja Li-
te ra tu ra, 1980

1032.  Вин чо ван ка за но ви рок / Д. М. ; прел. М. Ску бан // Пи о нир ска за град ка. – 34, 5 
(1980) стр. 3

1033.  Du si ca’ nen Men di li [Душицина марамица] / D. M. ; N. Ha fez // Bir lik. – 36, 2301 
(29. 1. 1980)

1034.  Pa mi ver ja me te : iz bor ju go slo ven ske ga mo der ne ga pe sni štva za mla di no / [i zbral, ure-
dil in sprem na be se di la na pi sal Ni ko Gra fe na u er ; ilu stri ral Mi lan Bi zo vi čar ; opre mi la 
Met ka Juvančić]. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1980. (Lju blja na : „Ljud ska pra vi ca“). – 
216 str. : ilu str.
Na kla da 3.500. – Av tor ji: D. M. i dr.

1035.  Pe o ple [Људи] / D. M. // En gle ski je zik : za VI II raz red osnov ne ško le / pri re di li Mil ka 
Alek sić, Eva Kra us-Sre brić. – Be o grad : Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, 1980. – 
Str. 163

1036.  Sre ča nja s ku rirč ko vi mi na gra jen ci / ured nik Dra go Ham; opre mi la Met ka Ju van čić. – 
Lju blja na : „Mla din ska knji ga“, 1980. (Lju blja na : „Uč ne de lav ni ce“). – 316 str. : ilu str. ; 
20 cm. – (Zbir ka „Otrok in knji ge“; zv. 10/11)
Na kla da 1.000. – Vse bi na: D. M. i dr. – Bi bli o gra fi ja : str. 175–316.

1037.  Ha ber [Вест] / D. M. ; çev. H. Var dar // To mur cuk. – 1 (1980) str. 12

1038.  Ci ca a zseb ben [Маче у џепу] / D. M. ; ford. Fe renc Fehér // Magyar Szó. – 37, 313 
(12. 11. 1980)

1039.  Co cul lar düste büyör / D. M. ; cev. Ir fan Bellür // To mur cuk. – 7 (1980) str. 7

1981.
1040.  Gençliğe Dilekçe / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Çevren. – 8, 31 (1981) str. 94

Mol ba mla do sti na tur skom je zi ku.

1041.  Za jąc zki [Зечићи] / D. M. ; pr ze ł ożyła Lu cja Da ni e lew ska // Świ erszczyk : tygod nik 
dla mł odszych dzi e ci (War sza wa). – 22–23 (31. 5. –07. 6. 1981) str. 280

1042.  [Из бор пе са ма на бе ло ру ском језику] / Д. М. // Па ка мя нях як на зо рах : Вы бра но ия 
ста рон ки су  ча снай юча сла ў скай на э зіі / при ре дио Ніл Гі  ле віч. – Минск : „Ма-
стац кая ли те ра ту  ра“, 1981. – Стр. 9–16
Са др жај: У аба ро ну звя роу (За зве ри окле ве та не); У аба ро ну бязд зет ных жан чын 
(За не рот ки ње); У аба ро ну ерэ ты коў (За је рес); У аба ро ну ля сых за ка зни каў (За 
ло ви шта); У аба ро ну на і ў  ных (За на ив не); У аба ро ну фа на бэ ры стых; У аба ро ну 
не се ная зя млі (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску).

1043.  Der kle i ne Hund : ein Nord–Sud Bil der buch / text von D. M. ; mit Bil dern von Jo zef 
Wil kon ; aus dem Ser bo kro a tischer uber setzt von Mische Da mjan. – Mon chal torf, 
1981. – 28 str. : ilu str. ; 29 cm

1044.  Der kle i ne Hund [Мали пас] / D. M. ; Ü: Mischa Da mjan [Di mi tri je Siđanski]. – 
Mönchaltorf ; Ham burg : Nord–Süd, 1981. – [25] str.
Mit Bil dern von Józef Wil koń.
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1045.  Kr va va baj ka / D. M. ; prev. An drej Ar ko // So dob nost. – 39, 4 (1981) str. 377–379

1046.  Ni ne nin Yar dem ce se [Нанин помоћник] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Kuş. – 3, 
2–3 (1981) str. 13

1047.  Ni ne nin Yar dem ce se [Нанин помоћник] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – 13, 
628 (17. 10. 1981)

1048.  [Pe sme] / D. M. // So dob nost. – 19, 5 (1981) str. 457–466
Са др жај: Mo li tev za lju be zen (Мо ли тва за љу бав); Pe snik in rod ni kraj (Пе сник и 
за ви чај); Kme to va smrt (Се ља ко ва смрт) / prev. Mi le Klop čič; Slut nja (Слут ња); Opo-
min (Опо ме на); Spo min za vsta jo (Спо мен на уста нак) / prev. Loj ze Kra kar.

1049.  Спо мен за в’ ста ни е то [Спомен на устанак] / Д. М. // Мост (Ниш) . – 16, 69 (1981) 
стр. 67–68

1050.  Flu tu ra e artë [Златни лептир] / D. M. ; përktheu Ri fat Ku kaj ; [kopertinëne pu noi 
Shyqri Ni ma ni]. – Bo tim i 2. – Prishtinë : Ri lin dja, 1981. (Prishtinë : Ri lin dja). – 22 str. ; 
19 cm. – (Bi bli o te ka „Lekturë shkol lo re“. Kla sa 1 fil lo re / Re dak tor Ri fat Ku kaj)
Ti raž 12.000. – Pre vod de la : Zlat ni lep tir.

1051.  Ha ber [Вест] / D. M. ; çev. Hüsa met tin Var dar // Bir lik. – 37, 2557 (17. 9. 1981)

1982.
1052.  Bi rin ci [Први] / D. M. ; çev. Ha san Mer can // To mur cuk. – 1 (1982) str. 6

1053.  За пис за жед на по жи во тот [Запис о же ђи за животом] / Д. М. ; прев. Га не То до-
ров ски // Но ва Ма ке до ни ја. – 38, 12788 (29. 8. 1982)

1054.  Yaz Gel di Ge le cek [Само што ни је сти гло лето] / D. M. ; çev. Fa hri Ali // Bir lik. – 38, 
2665 (20. 5. 1982)

1055.  Die ser bische Dic hte rin De san ka Mak si mo vić : Ge gen wart sdic htung aus Ju go sla wi en / 
[I na Jun Bro da] // Po di um (Ba den) . – Sv. 1, br. 43 (1982) str. 23–25
Са др жај: Ich we iz es aus vi e len Ze ic hen (Знам по мно го че му); Blu ti ge mäz (Кр ва ва 
бај ка); Für die Un fruc hti ba ren (За не рот ки ње) / iz bor pe sa ma u pre vo du i pre pe vu 
Ina Jun Bro da.

1056.  Скрип ки Ча й ков ско го [Виолине Чајковс кога] / Д. М. ; пре вод Н. Сте фа но вич // 
Сти  хи о му зы ке / со ста ви те ли Алев ти на Би рю ко ва, Ви та  лий Та та ри нов. – Мо-
сква : „Со вет ский ком по зи тор“, 1982. – Стр. 217–218

1057.  Slut nja / D. M. ; prev. Ada Škerl // Ob zor nik. – 12 (1982) str. 869

1058.  Der Schlangenbräutigam / D. M. ; Hg: Man fred Jähnichen ; Ü: Astrid Phi lip psen, An ne -
ma rie Bo stro em. – Ber lin : Volk und Welt, 1982. – 148 str.
Са др жај: Vo ra us sicht (Пред о се ћа ње); Ben gen (Стреп ња); Die Schlan ge (Зми ја); 
Frühling sge dicht (Про лећ на пе сма); Zugvögel (Се ли це); Im Un wet ter (На бу  ри); 
War nung (Опо ме на); Der grüne Rit ter (Зе ле ни ви тез); Gast fre undschaft (Го сто љу-
бље); Bo gu mi len lied (Бо гу мил ска пе сма); Des Ta u trop fens (У смрт ро се); Bran ko-
vi na (Бран ко ви на); In me i ner He i mat (У кра ју мом); Frölicher Herbst (Ве се ла је сен); 
Sil ber ne Tänzerinnen (Сре бр не пле са чи це); Ster ben der Li e be (Уми ра ње љу ба ви); 
Der dE ic hter und die He i mat (Пе сник и за ви чај); Re i sen der drit ter Klas se (Пут ник 
тре ће кла се); An die Kind he it erin nert (Не ко се се ћа де тињ ства); Der Fri ed hof von 
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Bran ko vi na (Бран ко вач ко гро бље); Win ter in der He i mat (Зи ма у за ви ча ју); Das 
Lied vom Knechtschaftsbrot (Пе сма о по ро бље ном хле бу); Blu ti ge Mär (Кр ва ва 
бај ка); Um den Men schen tut es mir leid (Жао ми је чо ве ка); Ich gla u be (Ве ру  јем); 
Ser bie ist ein gros ses Ge hem nis (Ср би ја је ве ли ка тај на); Ser bien er wacht (Ср би ја се 
бу ди) / AP; Wenn die Ju gend vor bei ist (Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це?); 
Früling ist’s, doch ich wel ke (Про ле ће, а ја ве нем); Heu (Се но); Son nen bad im Ge bir ge 
(Сун ча ње у бр ди ма); Mon dlicht über den Obstgärten (Ме се чи на над воћ ња ци ма); 
Der Ma ler Lu kas (Сли кар Лу  ка); Der Prop het Eli as (Про рок Или ја); Der Täufer 
(Кр сти тељ); Der gestürz te Gott (Обо ре ни бог); Ich gla u be (Ве ру  јем); Die Spur 
(Сто па); Die Vögel nur ga ben Ant wort (Ода зва ле су се са мо пти це); Schla f lo sig ke it 
(Не са ни ца); Auto re na bend (Пе снич ко ве че); Wir ha ben einen Pass (Има мо па-
сош); Wo hin ich auch ge he (Куд одем да одем); Der Dom (Ка те дра  ла) / AB.

1983.
1059.  Basm sin ge ros [Крвава бајка] / D. M. ; trad. [препев] Ra du Flo ra // Lu mi na. – XXXVII, 

11–12 (1983) str. 49–50

1060.  Ge ce Düsünce si [Ноћна мисао] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Se sler. – 19, 174 (1983) 
str. 69

1061.  Gra di na ta na Isi do ra / D. M. ; prev. Stoj ne Jan kov // Most. – 18, 80 (1983) str. 46

1062.  За пор / Д. М. ; прел. М. Ску бан // Пи о нер ска за град ка. – 37, 7 (1983) стр. 11

1063.  Ta vas zi sátorok [Пролећни шатори] / D. M. ; ford. Fe renc Fehér // Magyar Szó. – 40, 
87 (30. 3. 1983)

1064.  Uyku da Büyü Çocuklarе [У сну ... деца] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Kuş. – 5, 1–2 
(1983) str. 13

1065.  Урќ е до ни ні екс по зитëн е фëмиј ëве пик то ре ; нëна е парï ; Не на е дутë / Д. М. ; rizk 
AU Hum gli ca // Пи о ни е ри. – 7 (1983) стр. 2237

1066.  Flu tu ra e artë [Златни лептир] / D. M. ; përk. Sh. G. // Ri lin dja. – 39, 8603 (15. 3. 
1983)

1067.  Ши та ро ва дзив ка / Д. М. ; прел. Јан ко Рац // Пи о нир ска за град ка. – 38, 1 (1983) 
стр. 14–15

1984.
1068.  A földnek, mer re a ha dak vonúlnak [За зе мљу ку да вој ска прође] / D. M. ; ford. István 

Brasnyó // Jó Pajtás. – 38, 26 (1984) str. 18

1069.  Vo zi tje / D. M. // Pi o ni e ri. – XXXVI II, 7 (1984) str. 22

1070.  [Pe sme] / D. M. ; prev. M. S. // Di a lo gi. – XX, 2 (1984) str. 29–32
Са др жај: Ve ru jem (Ве ру  јем); Tvo je sr ce na glo ob da ja led (Тво је ср це на гло об у зи-
ма лед); Du ša (Ду  ша); Po ka ja nje lju be zni (По ка ја ње); Lju be zen sko kra mlja nje (Љу-
бав не ко зе ри је); Ja nez Krst nik (Ја нез Кр сти ник); Pe sni ko vi do ma či kra ji (Пе сни-
ко ви за ви ча ји); Opo ro ka (Опо ру ка); Na mor ski oba li (На мор ској оба ли); Skriv nost; 
Za hlap ca Jer ne ja (За слу  гу Јер не ја).
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1071.  [Pe sme] / D. M. ; prev. Loj ze Kra kar, Ivan Mi nat ti // Na ši raz gle di. – XXXI II, 18 (1984) 
str. 530
Са др жај: Opo min (Опо ме на); Slut nje (Слут ња); Pe snik in po mlad (Пе сник и про-
ле ће) /prev. Loj ze Kra kar. Za ne ro do vit ni ce (За не рот ки ње); V ne vih ti; Ne mam več 
ča sa (Не мам ви ше вре ме на) / prev. Ivan Mi nat ti.

1072.  [Pe sme] / D. M. ; in tes For. Károly Ács // Jó Pajtás. – XXXVI II, 6 (1984) old. 13

1073.  [Pe sme] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – XVI, 759 (14. 2. 1984)
Са др жај: Ge ce Düşünce si (Ноћ на ми сао).

1074.  [Песме] / Д. М. ; прев. Ва сил Ку  нов ски // Дру  гар че. – XXXV, 14 (1984) стр. 10
Са др жај: Про лет ни ша то ри (Про лећ ни ша то ри)

1075.  [Pe sme] / D. M. ; çev. H. Var dar // Sevinç. – XXXIV, 5 (1984) str. 3
Са др жај: Ha ber (Вест).

1076.  [Pe sme] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // To mur cuk. – 6 (1984) str. 11
Са др жај: Yağmur (Ки ша).

1077.  Saf Olan la ra [Невинима] ; Ölümü Yader gayan la ra [Онима ко ји се не пла ше смрти] ; 
Önemli Olan la ra [За важне] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Bir lik. – 40, 3024 (11. 9. 1984)

1078.  Çayer lar da Bir Çocukla Do la ş er ken [Док сам ше та  ла с де те том по ли ва ди – Од  ло-
мак из по е ме „Отаџ би но, ту сам“] / D. M. ; pre vod na tur ski N. Ze ke riya // Çevren 
(Pri šti na) . – 11, No 42 (1984) str. 31–33

1079.  Чу до во по ле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превод Гли гор По пов ски ; раз го вор за 
де ло то Ко са ра Гоч ко ва ; илу стра ции и цр теж на ко ри ца та Алек сан дар Цвет-
ковс ки] ; на црт на ко ри ца та Ко ста Бо ја џи ев ски. – Ско пје : „Дет ска ра дост“ : „Кул-
ту  ра“ : „Ма ке дон ска књи га“ : „Ми сла“ : „На ша књи га“, 1984. (Ско пје : „Но ва Ма -
ке до ни ја“). – 71 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за III од де ле ние)
Ти раж 20.000.

1985.
1080.  Amin ti ri de spre răs co a lă [Спомен на устанак] / D. M. ; trad. Joan Flo ra // Lu mi na. – 

39, 5 (1985) str. 43–44

1081.  Blo e dig spro o kje [Kr va va baj ka] / D. M. // Als ik gro ot ben als de mi er : He den da ag se 
Ser vo kro a tische poëzie / iz bor Ja na Be ra mo va. – Ni no ve [Bel gi ja] : Po iht, 1985

1082.  Ve rim [Верујем] / D. M. ; prel. An ton Bo lek a Pa vol Ho rov // Novy ži vot. – 37, 5 (1985) 
str. 336

1083.  Де сан ка Мак си мо вич: Лі ри ка : з серб сь ко хор ват скь о го / Д. М. ; упо ряд., пе редм. 
Р. Луб ків сь ко го ; за ре дак ці єю Д. Па влич ка. – Ки їв : Дні про, 1985. (Ки їв : Жов-
те нь, 1985). – 237 стр. ; 14 цм. – (Пер ли ни сві то во лі ри ки)
3 лист ; Пі сня про люд сь ке сер це / Ро ман Луб ків сь кий : стр. 5–30. – Пе сме пре-
ве ли: Дми тро Па влич ко (ДП), Ва сил Мо ру  га (ВМ), Во ло ди мир Лу  чук (ВЛ), 
Ок са на Се на то вич (ОС), Ро ман Луб ків сь кий (РЛ), Сві тла на Жо лоб (СЖ), За-
хар Гон ча рук (ЗГ), Мая Ль во вич (МЛ), Ми ко ла Ряб чук (МР).
Са др жај: „Вір ши“ (1924) (Пе сме): Про хан мя до мо ло до сті (Мол ба мла до сти) / 
ДП; Ве сня на піц ня (Про лет ња пе сма) / ВМ; Пе ред чут тя (Пред о се ћа ње) / ВМ; 
Лі со ва зо ря (Шум ска зве зда) / ВЛ; Ско ше ний луг (По ко ше на ли ва да) / ОС; Змія 
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(Зми ја) / ОС; Зе ле ний мо рок (Зе ле ни су мрак) / ВЛ; Су тін ки (Су тон) / РЛ; Пе -
ре літ ні пта  хи (Се ли це) / СЖ; На від по чин ку (II, III, IV) (На од мо ри шту) / ВЛ; 
Дзер ка  ло (I, II, III) (Огле да  ло) / ВЛ; Лі рич на су  пер еч ні сть (Лир ска про ти ву-
реч ност) / ВМ; Осто ро га (Опо ме на) / ВЛ. „Зе ле ний ви тя зь“ (Зе ле ни ви тез) (1930): 
Зе ле ний ви тя зь (Зе ле ни ви тез) / ОС; Ро змо ва (Раз го вор) / ВМ; До ля (Суд ба) / 
ВМ; Че рез ме не (Због ме не) / ДП; Де ре во за жи во пло том (Др во иза огра де) / ДП; 
Пі сня про жит тя (Пе сма о жи во ту) / ДП; Бо го мо ль ска пі смя (Бо гу  мил ска пе-
сма) / ОС; На смер ть ро си (У смрт ро се) / ДП; У му зеї (У му зе ју) / ДП. „Бен-
кет на лу зі“ (Го зба на ли ва ди) (1932): На род  же на мі ся ця (Ра ђа ње ме се ца) / ЗГ; 
Гір сь кий по тік (Гор ски по ток) / ЗГ; Би тва хмар (Бој обла ка) / ЗГ; Ве ре се нь (Сеп-
тем бар) / ЗГ; Ро злу  ка (Ра ста нак) / МЛ; „Від ме не до нь о го...“ („Од ме не до ње-
га...“) / МЛ; Бі  лий цвіт (Бе ли цвет) / МЛ; „Ніх то не знає що ми бу ли...“ („Ни ко 
не зна да смо би ли...“) / ЗГ. „Но ві вір ші (Но ве пе сме) (1936): Спо мин про ба ть ка 
(Се ћа ње на оца) / ОС; Урок ге о гра фії (Час зе мљо пи са) / РЛ; Бран ко ви на (Бран-
ко ви на) / РЛ; Спо мин про ба ть кі вщ и ну (Се ћа ње на за ви чај) / РЛ; Град (Град) / 
РЛ; Мої зе мля ки (Мо ји зе мља ци) / ДП; Го ло си но чі (Гла со ви но ћи) / ДП; Не бо 
бат кі вщ и ни (Не бо у за ви ча ју) / РЛ; По вер нен ня спо кою (Вра ћа ње ми ру) / РЛ; 
Ли стя (Ли шће) / РЛ; Ве чір (Ве че) / РЛ; Оре ол (Оре ол) / РЛ; Ду ша (Ду ша) / ДП; 
Пі зній мо роз (Ка сни мраз) / РЛ; До свід по е та (Пе сни ко во ис ку ство) / РЛ. „По ет 
і віт  чи зна“ (Пе сник и за ви чај) (1946): Пі сня крі зь ліс (Пе сма кроз го ру) / РЛ; 
Лю бов на пі сня (Љу бав на пе сма) / ВЛ; Лю ди на (Чо век) / РЛ; Вми ра ю че сер це 
(Уми ра ње ср ца) / ДП; По ми ран ня лю бо ви (Уми ра ње љу ба ви) / ДП; Зо рі (Зве зде) / 
РЛ; Жін ка (Же на) / РЛ; По ет і віт чи зна (Пе сник и за ви чај) / РЛ; По е зія (По е зи-
ја) / РЛ; Па са жир тре ть о го кла су (Пут ник тре ће кла се) / ДП; По до ро жній че рез 
Са  ха ру (Пут ник кроз Са  ха ру) / РЛ; Смер ть се ля ни на (Се ља ко ва смрт) / ДП; 
Во ло ва гар ба (Во лов ска ко ла) / РЛ; Про він ці а  ли (Про вин ци јал  ци) / РЛ; Від-
по ві дь су  ча сни ко ві (Од го вор са вре ме ни ку) / РЛ; Ро ман тич на ко ли ско ва (Ро-
ман тич на успа ван ка) / РЛ; Ті нь за ги бло го во ї на (Сан по ги ну лог рат ни ка) / РЛ; 
Мі ся ть хліб (Ме ше ње хле ба) / ВЛ; Пі сня про уярм  ле ний хліб (Пе сма о про-
бље ном хле бу) / РЛ; Кри ва ва каз ка (Кр ва ва бај ка) / ДП; Жа ль ме ні лю ди ни (Жао 
ми је чо ве ка) / ДП; Ві рю (Ве ру  јем) / ДП; Каз ка про пов стан сь ку ру  шни цю 
(Бај ка о уста нич кој пу шци) / РЛ; Кри ла та кра ї на (Кри ла та зе мља) / РЛ; Сер бія – 
ве ли ка та й на (Ср би ја је ве ли ка тај на) / ДП; Сер бія бу ди ть ся (Ср би ја се бу ди) / 
ДП; Ов до ві  ла мо ло да (Об у до ве ла не ве ста) / ЗМ; Пі сня про за ги блу дів чи ну 
(Пе сма о по ги ну лој де вој ци) / ВМ; Ве сна в За гре бі (Про ле ће у За гре бу) / РЛ. „За-
пах зе млі“ (Ми рис зе мље) (1955): Ко ли про ма й не ва ща мо ло ді сть, пти ці... (Кад 
мла дост про ху ји, шта чи ни те пти це...) / ОС; Ве сна, а я в’яну (Про ле ће, а ја ве нем) / 
ВЛ; Кі не ць лі та (Крај је ле ту) / ВМ; Сі но (Се но) / ВЛ; Не ля ка й ся (Не бој се) / 
РЛ; Ву  ко ва від січ (Ву  ков утук) / ОС; Ди тин ство (Де тињ ство) / ОС. „Бра не ць 
мрій“ (За ро бље ник сно ва) (1960): Жи во пи се ць Лу ка (Сли кар Лу ка) / РЛ; Про-
рок İлля (Про рок Или ја) / РЛ; Виг нан ня з раю (Из гна не из ра ја) / РЛ; Ві рую (Ве-
ру јем) / РЛ; Слід (Сто) / ОС; Що з то бою, не бо? (Што је те би, не бо?) / ОС; Ті ль ки 
пта  хи від гук ну ли ся (Ода зва  ле су се са мо пти це) / МЛ; Але й ти не за бу дь ме ні 
віст ку на да ти про це (А и те бе то мо лим) / РЛ; Та й на (Тај на) / ДП; Об лич  чя у 
вік  ні (Лик на про зо ру) / ДП; Ді ти (Де ца) / РЛ; На род  жен ня но кан кя (Ра ђа ње 
љу ба ви) / ОС; Спе ка (Же га) / РЛ; Осі нь (Ок то бар) / РЛ; Зи мо ва хур то ви на (Зим-
ски ви хор) / РЛ; Каз ка про ко ва ля (Бај ка о ко ва чу) / РЛ; Мо ва за лі за (Го вор же-
ле за) / РЛ. „Го во ри ти  хо“ (Го во ри ти  хо) (1961): Скрип ки Ча й ков сь ко го (Ви о-
ли не Чај ков ско га) / ВЛ; Цвір ку ни (Зри кав ци) / ВЛ; Пі шо хо ди (Пе ша ци) / РЛ; 
Еспе ран то (Еспе ран то) / РЛ; Ма є мо па спорт (Има мо па сош) / РЛ; Ку ди ли щ е нь 
не пі ду (Куд одем да одем) / РЛ; Стан ції (Ста ни це) / РЛ; Сні ги ди тин ства (Сне-
го ви де тињ ства) / ОС; Сер бія в при смер ку (Ср би ја у су  то ну) / ДП;. „Про шу 
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по ми  лу  ва ния“ (Тра жим по ми  ло ва ње) (1964): Лі рич на ди ску сія із За кон ни ком 
ца ра Ду ша на / РЛ; Ві до зва (Про глас); Про цар сь ке се ло (О цар ском се лу); Про 
вбо гу пра  лю (О си ро тој ку дељ ни ци); Про ра ба – вті ка ча (О од бе глом ро бу); 
Про греч ко сія (О ме ро па  ху); На за  хист хлі бо ро ба (За се бра); Для зе млі, якою 
про хо дя ть ві й сь ка (За зе мљу ку да вој ска про ђе); На за  хист єре сі (За је рес); На 
за  хист не на ви сни ків смер ті (За смр то мр сце); Про одру жен ня си на (О же нид би 
си на); Про дер жав ний до ста ток (О др жав ној имо ви ни); На за  хист жо лу дя (За 
жир); На за  хист на їв них (За на ив не); В обо ро ну тих, хто спо ти ка ю ть ся об по-
ро ги (За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га); Про ка ме ну  ван ня (О ка ме но ва њу); 
В обо ро ну без діт них жон (За не рот ки ње); На за хист зе млі, що спо кон ві ку пі сню 
тво ри ть (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску); В обо ро ну на смі шни ків (За исме ва не); 
Для по пе лю шки (За пе пе љу гу); За ми слив сь кі угід дя (За ло ви шта); По цар сь кій 
до ро зі лю ди іду ть (Иду цар ским дру мом). Не маю бі ль ше ча су (Не мам ви ше вре-
ме на) / РЛ (1973): Не маю бі ль ше ча су (Не мам ви ше вре ме на); За по віт (Опо ру ка); 
Мі сяч на ніч у Бран ко ви ні (Ме сеч ни на у Бран ко ви ни); Ти обі ця ла, що бу деш віч на 
(Обе ћа ла си да ћеш би ти веч на); Ви но з ба ть кі вщ и ни (Ви но из до мо ви не); Остан ні 
га зет ні віс ті (По след ње но вин ске ве сти); Ми – зе мля (1–11) (Зе мља је смо). „Лі то-
пис на щ ад ків Пе ру на“ (Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка) (1976): Пе рун (Пе рун) / РЛ; 
Во є во да (Вој ско во ђа) / РЛ; Во рож ка (Га та ра) / ДП; Ве лес (Во лос) / РЛ; Ко ли ско-
ва Мо ра ни (Мо ра ни на успа ван ка) / РЛ; Зби ра ль ни ці трав (Бе ре чи це би ља) / РЛ. 
„Віс ті з Нор ве гії“ (Пе сме из Нор ве шке) / МР (1976): При ві тан ня Нор ве гії (Здра-
ви ца Нор ве шкој); Без сон кя (Бде ње); İмла (Ма гла); По міч ни ця сон ця (Сун че ва 
са рад ни ца); Бу ра бі ля Нар ві ка (Бу ра код Нар ви ка); Пла ву  чий кон ти нент (Пло ве-
ћи кон ти нент); Мо ги  ла Гри га (Гри гов гроб); Спра га (Жеђ); И три ста – ба га то 
(И три ста је мно го); Не ві до мі (Не по зна ти); Ті ні (Сен ке); Серб сь ка ха та (Срп ска 
ку ћа). „Ні чия зе мля“ (Ни чи ја зе мља) (1979): Між пла не та ми (Ме ђу пла не та ма) / 
ДП; До ля (Суд би на) / ДП; По тріб но ме ні (По треб но ми је) / РЛ; Ра ді сть (Ра дост) / 
ДП; По ет (Пе сник) / РЛ; Со няч ний го дин ник (Сун ча ни ча сов ник) / РЛ; Люд сь-
ке сер це (Људ ско ср це) / РЛ; Ре кві єм (Ре кви јем) / РЛ; Спра ви за кін че ні (По сло-
ви су за вр ше ни) / РЛ. Піц ні ра зних ро ків (Пе сме ван збир ки): По ет і ве сна (Пе-
сник и про ле ће) / РЛ; Каз ка про жі но че сер це (Бај ка о же ни ном ср цу) / РЛ; İ зра зу 
зро би ло ся лег ше (И по сле је све би ло ла ко) / РЛ; Все од но (Све јед но је) / РЛ; Ком-
пен са ції (На кна де) / РЛ; Чор не мо ре (Цр но мо ре) / РЛ; На род жен ня сон ця в Га грі 
(Ра ђа ње сун ца у Га гри) / ДП; По гляд по е та (Пе сни ко во ви ђе ње) / ДП; Вдар те 
ж ко ли – не бу дь у ве ли кі дзво ни (Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на) / ДП.

1084.  Za ne ro do vit ni ce [За неротк иње] / D. M. ; prev. Ivan Mi nat ti // Ob zor nik. – 7–8 (1985) 
str. 540–541

1085.  Ylbas ku tla mas [Новогодишња прослава] / D. M. ; çev. Hüsa met tin Var dar // Bir lik. – 
40, 2919 (5. 1. 1985)

1086.  Kéz [Рука] ; Nem fu tja már az időm ből [Ne mam vi še vre me na] ; Dol ga im be fjez tem 
[Завршила сам сво је ствари] / D. M. ; ford. Fe renc Fehér // Magyar Szó. – 42, 135 
(19. 5. 1985)

1087.  Kor kun tu [Страшан] / D. M. ; çev. Bayram İbra him Ro go va li // Tan. – 17, 819 (9. 6. 
1985)

1088.  Ku ğ u nun Öyküsü [Бајка о лабуду] / D. M. ; çev. Fer danc El ma zo vić Al ta nay // Sevinç. – 
34, 8 (1985) str. 7

1089.  [Песме] / Д. М. // Мост (Ниш). – 94 (1985) стр. 3–4
Са др жај: За по е те са та (За пе сни ки њу) / прев. Зл Ди не ва и Ив. Бо ри сла вов; Зе-
мја та е ед на (Зе мља је увек иста) / прев. Ив. Ко ла ров.
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1090.  [Pe sme] / D. M. ; përk. Gjer gej Gjo kaj // Ko ha. – 5, 1 (1985) str. 7–11
Са др жај: Shkronjë e dashurisë (Сло во о љу ба ви); Ditë vi zi tash (Дан по се те); Ndaj 
çdo gje je ve tem the rr ni je jam bërë (Пре ма сва кој ства ри са мо мр ви ца сам по ста ла); 
Di el li dhe vde kja (Сун це и смрт).

1091.  Po ems [I zbor pe sa ma] / D. M. ; [pre vod] Va sa D. Mi ha i lo vić, Dra ga na and Sta ni slav 
Po po vić // Re la ti ons (Be o grad) . – No 1, New se ri es (spring 1985) str. 49–52
Са др жај: Iz bor pe sa ma: For he resy (За је рес); For tho se who stum ble over the thres hold 
(За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га); For all Mary Mag da le nes (За Ма ри је Маг да ле-
не); For cin de rel la (За пе пе љу гу); And si len ce fell (И на ста ла је ти ши на); Hand (Ру ка).

1092.  Сва ли ца љу ба ви = Tut ti i vol ti dell’ amo re / D. M. ; iza brao i pre veo Đa ko mo Sko ti = 
scel ta e tra du zi o ne di Gi a co mo Scot ti ; ко ор ди на тор = co or di na to re Ми ле на Ми ла но-
вић ; [корице Бо ле Милорадовић]. – Бе о град = Bel gra do : Но лит = No lit : Ме ђу на-
род на ака де ми ја за про па ган ду кул ту  ре = Ac ca de mia in ter na zi o na le di pro pa gan da 
cul tu ra le, 1985. (Бе о град : „Сло бо дан Јо вић“). – 169 стр. ; 20 цм
Ти раж 1.500. – Упо ред на на слов на стра на и текст на срп ско хр ват ском и ита  ли-
јан ском је зи ку. – Би о би бли о гра фи ја Де сан ке Мак си мо вић на срп ско хр ват ском 
и ита  ли јан ском је зи ку : стр. 152–164. – На по ме на : стр. 164–165

1093.  Сон це то за ми ну ва [Сунчев залазак] / Д. М. ; прев. Гли гор По пов ски // Но ва Ма-
ке до ни ја. – 41, 13781 (4. 6. 1985)

1094.  Cred [Верујем] / D. M. ; trad. Joan Flo ra // Li ber ta tea. – 40, 19 (11. 6. 1985)

1986.
1095.  Ve tro va uspa van ka : pe smi in pre vlji ce / [a u tor] D. M. ; [pre ve dli Ve ra Al breht, Ivan 

Mi nat ti, Jan ko Mo der, Se ve rin Ša li ; pri pom be in opom be Da rin ka Pet kov šek ; ilu stri ra li 
An čka Go šnik-Go dec, Ma ri ja Vo gel nik ; ilu stra ci ja na ovit ku An čka Go šnik-Go dec ; opre-
mil Ju li jan Miklavčić]. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1986. (Lju blja na : Mla din ska knji-
ga). – 86 str. : ilu str. ; 20 cm. – („Mo ja knji žni ca“ / ured nik Mi ha Matc; let nik 11, knj. 9)
Na kla da 4.000. – Be le ška o auto ru na ko ri ca ma.

1096.  Die Vögel nur ga ben Ant wort [Одазвале су се са мо птице] / D. M. ; Ü: An ne ma rie 
Bo stro em // Ter zi nen des Har zens. Ge dic hte, Nac hdic htun gen. – Lep zig : In sel–Ver-
lag, 1986

1097.  Из кни ги „Сло во о люб ви“ [из бор песама] / Д. М. ; пре вод Мар га ри та Али гер // 
Ино стран ная ли те ра ту  ра (Мо сква) . – св. 7 (ју ли 1986) стр. 74–79
Са др жај: Слу  ча й ный го сть (На мер ник); Та й на (Тај на); За щ и та по э зии (Иза шти-
та по е зи је); Сло во о люб ви (Сло во о љу ба ви); Об ма ны (Об ма не); Фа та мор га на 
(Фа та мор га на); Я бу ду дру жи ть с сол нцем (Дру жи ћу се са сун цем); При зрач ные 
ог ни (Вар љи ве све тло сти); Ве сен нее го ло во кру жен не (Про лећ на вр то гла ви ца); 
Утро по сле бде ния (Ју  тро по сле бде ња).

1098.  [Из бор пе са ма на укра јин ском језику] / Д. М. ; пре вод За хар Гон ча рук // Ядран : 
Збір ник з мов на ро дів Юго сла вії / из бор и пре вод За ха ра Вла со ви ча Гон ча ру ка. – 
Ки ев : „Дни про“, 1986. – Стр. 21–63
Са др жај: По е зії в про зі (По е зи ја у про зи): Каз ка (За во ле бе ла ми ри сна ру жа цр ни 
бо дљи ка ви трн); Бан кет на ле ва ді (Го зба на ли ва ди); По до ро жния (Че га ли сам 
сен ја, про ла зни пут ник кроз око што про ла зи?); Ні ко ли (Идем пу  тем ко јим 
про ћи не ћу ви ше ни кад); Ти  хий при чин ний (Ти  хи умо бол  ник); Ли стя (Ли-
шће); Ко жне сло во твоє (Сва ка тво ја реч); Го во ри ти хо (Го во ри ти хо); Са мот ні сть 
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(Са мо ћа); На род  жен ня мі ся ця (Ра ђа ње ме се ца); Сон це (Сун це); Гір сь кий по тік 
(Гор ски по ток); Ве ре се нь (Сеп тем бар); Кар ти на (Сли ка); Ти ща (Ти ши на); Ко-
хан ня (Љу бав); Та ї на (Тај на); За ко ха ні сть (Од ме не до ње га мо же се са мо мо стом 
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 (За бо рав); Бра ма за  хо ду (Вра та за па да); В за тін ку не ба 
(У сен ци не ба); Тю рем ник (Там ни чар). З книж ки „Про шу по ми лу ван ня“ (Из књи-
ге „Тра жим по ми ло ва ње“): Звер нен ня (Про глас); На за хист хлі бо ро ба (За се бра); 
На за хист по вер же них (За сврг ну те); На за хист зе млі, по якій про хо дя ть ві й сь ка 
(За зе мљу ку да вој ска про ђе); На за хист во я ць ких кла до вищ (За вој нич ка гро бља); 
На за  хист остан ніх днів (За по след ње да не); На за  хист ве ль мо жних (За ва жне); 
На за  хист се ми го лод них ро ків (За се дам глад них го ди на); Про одру жен ня си на 
(О же нид би си на); Про дер жав не ма й но (О др жав ној имо ви ни); На за хист жо лу дя 
(За жир); На за  хист на їв них (За на ив не); На за  хист тих, що спо ти ка ю ть ся че рез 
по ріг (За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га); На за хист по слу шни ків сер ця (За па-
ству ср ца); На за  хист по ми  лу  ва них в’язнів (За су жње по ми  ло ва не); На за  хист 
не він ча них ве сі  ль (За свад бе без вен ча ња); На за  хист за гу бле них лю бов них ли-
стів (За по гу бље на љу бав на пи сма); На за хист без діт них ма те рів (За не рот ки ње); 
На за хист древ нь ої зе млі–пі сняр ки (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску); На за хист 
тих, хто вча сно не вми рає (За оне ко ји не уми ру на вре ме); На за  хист ча ро ді їв 
(За ма ђи о ни ча ре); На за  хист на смі шни ків (За за вид ни ке); На за  хист вір шів (За 
пе сме); На за хист по пе лю шки (За пе пе љу гу); На за хист об брі ха них зві рів (За зве-
ри окле ве та не); На за хист тих, що сто я ть ца ре ві по пе рек до ро ги (За оне ко ји цар-
ске дру  мо ве ору); На за  хист че сно сти що обер та ю ть ся ва да ми (За вр ли не у ма не 
про мет ну  те); На за  хист брех  ні, мо вле ної з ми  ло сер дя (За ла жи из го во ре не из 
ми  ло ср ђа); Про про щ ен ня (О пра шта њу). З книж ки „По ет і віт  чи зна“(Из књи ге 
„Пе сник и за ви чај“): Кри ва ва каз ка (Кр ва ва бај ка); Спо чад про пов стан ня (Спо-
мен на уста нак); Сер бія про буд  жу є ть ся (Ср би ја се бу ди); Пов стан ці (Устан ци).

1099.  [Pe sme] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Çevren. – 13, 56 (1986) str. 57–59
Са др жај: Güne ş le Dost Ola ca ğ em (Би ћу при ја тељ са сун цем); Şim di lik (Сад); 
Yaşantе (Жи вот); Do ğ du ğ um diyarеn pi na ri; Pi nar ci (Из вор).

1100.  Flu tu ra e artë [Златни лептир] / D. M. ; [përktheu Ri fat Ku kaj ; kopertinëne pu noi 
Shygri Ni ma ni]. – Bo ti mi 3. – Prishtinë : Ri lin dja, 1986. (Prishtinë : Ri lin dja). – 22 str. ; 
20 cm. – (Bi bli o te ka „Lekturë shkol lo re“. Kla sa 1 / Re dak tor bi bli o te ke Ri fat Ku kaj)
Ti raž 15.000. – Pre vod de la : Zlat ni lep tir.

1101.  Für den Mönch [За калуђера] / D. M. ; Ü: An ne ma rie Bo stro em // Der Bücher kar ren. – 
27, 2. (1986) str. [7]

1102.  Ha ber [Вест] / D. M. ; çev. Hüsa me tin Var dar // To mur cuk. – 27, 2 (1986) str. 13

1103.  Ци гул ка та на Ча й ков ски [Виолине Чајковс кога] / Д. М. ; пре вод Иван Ко ла ров // 
И стру  на и стих : Све тов на по е зия за му зи ка та / са ста ви тел Иве та Ми  ле ва. – 
Со фия : Му зи ка, 1986. (Со фия : Му зи ка : Ге ор ги Ди ми тров). – Стр. 265

1987.
1104.  Ak sa ti cnie : Vўber zo súče snej det skej poézie juhoslovanskўch národov a národnosti = 

Ако же лиш : из бор из са вре ме не по е зи је за де цу ју  го сло вен ских на ро да и на род-
но сти. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1987. (Бач ки Пе тро вац : Кул ту ра). – 
57 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Domáce či ta nie pre ži a kov 2. roč ni ka základnej školy = До-
ма ћа лек ти ра за 2. раз ред ОШ)
Са др жај: Bábky po či tajú (Лут ке ра чу  на ју); Ho sti na (У го сти ма) / D. M. – Str. 6–7.
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1105.  Ба ба / Д. М. ; прел. М. Ри ма ро ва // Пи о нир ска за град ка. – 41, 7 (1987) стр. 15

1106.  Bi rin ci [Први] / D. M. ; prev. H. Mer can // Bir lik. – 43, 3490 (10. 9. 1987)

1107.  Go cu ku lar düşte / D. M. ; çev. İr fan Bellür // To mur cuk. – 29, 10 (1987) str. 10

1108.  Decá vrei... : se lec ti u ni din po e zia contemporanâ pen tru co pii a po po a re lor si national-
itâtilor din Iugo sla via = Ако хо ћеш... : из бор из са вре ме не по е зи је ју  го сло вен ских 
на ро да и на род но сти за де цу / при ре ди  ла Се ја Ба бић; пре пев сти  хо ва Ју ли јан 
Бу га ри ју ; ко ри це и илу стра ци је Су за на Ку би нец. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње 
уџ бе ни ка, 1987. (Бач ки Пе тро вац : Кул ту  ра). – 57 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Lec tu ra 
pen tru cla sa a 2. a sco tii ele men ta re = Лек ти ра за 2. раз ред ОШ)
Са др жај: So co te a la pâpusilor (Лут ке ра чу  на ју); La ospât (У го сти  ма) / D. M. – 
Str. 6–7

1109.  Do ku nos / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Ob zor nik. – 910 (1987)

1110.  [I zbor pe sa ma na tur skom je zi ku] / D. M. ; pre vod N. Ze ke riya // Çevren : To plum, 
Bi lim, Yazen ve Sa nat Der gi si (Pri šti na). – XIV, br. 61 (1987) str. 57–58
Са др жај: Pe sme: Vak tim Yok Ar tek (Не мам ви ше вре ме на); Af fet mek üstüne (По 
ра стан ку).

1111.  Yaren ke Gün [Сутрадан] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – 907 (14. 2. 1987)

1112.  Кад жа даш : ви бор зоз су  ча сней по е зі юго сло вян ских на ро дох и на род но сцох за 
дэ е ци = Ако же лиш : из бор из са вре ме не по е зи је ју го сло вен ских на ро да и на род-
но сти за де цу. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1987. (Бач ки Пе тро вац : 
Кул ту  ра). – 57 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (До ма шнє чи та нє за 2. кла су основ ней шко-
ли = До ма ћа лек ти ра за 2. раз ред основ не шко ле)
Са др жај: Баб ки ра хую (Лут ке ра чу на ју); На го сци ни (У го сти ма) / D. M. : str. 6–7.

1113.  Nin csen nagyobb öröm... : Válagoatás a jugoszláv nem ze tek és nem ze tiségek mai 
gyermekirodalmából = Ne ma ve će sre će... : iz bor iz sa vre me ne deč je knji žev no sti na-
ro da i na rod no sti Ju go sla vi je / iz bor je vr ši la i pri re di la Se ja Ba bić. – No vi Sad : Za vod 
za iz da va nje udž be ni ka, 1987. (Bač ki Pe tro vac : Kul tu ra). – 57 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Házi 
olvasmány az általános iskolák 2. osztálya számára = Do ma ća lek ti ra za 2. raz red osnov-
nih ško la)
Са др жај: Számolnak a babák [Лут ке ра чу  на ју]; Vendégség [У го сти ма] / D. M. ; 
pre vod Túri Gábor.

1114.  La no ti zia ; La pa ro la ; Ili con tem po ra neo dei pro a vi / D. M. ; trad. Mir ka Zo go vić // 
La Bat ta na. – 24, 84 (1987) str. 85–89

1115.  Пе сни и ска зни / Де сан ка Мак си мо виќ; [превод Гли гор Поповић]. – Ско пје : 
Дет ска ра дост : Ме сла : Ма ке дон ска књи га : Кул ту ра : На ша књи га, 1987. (Ско пје : 
Но ва Ма ке до ни ја). – 71 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за основ ни те учи  ли шта 
во СР Ма ке до ни ја спо ред на став нот план и про гра ма III оде ле ние)
Ти раж 30.000. – Стр. 68–70 : Раз го вор за де ло то „Пе сни и ска зни“ од Де сан киа 
Мак си мо вић / Ко са ра Гоч ко ва.

1116.  Ha ber [Вест] / D. M. ; çev. İr fan Bellür // To mur cuk. – 29, 1 (1987) str. 13

1117.  Cred [Верујем] / D. M. ; trad. Ian Flo ra // Li ber ta tea. – 49, 49 (29. 11. 1987)

1118.  Че стит ка за но ва го ди на [Честитк а за Но ву годину] / Д. М. ; прев. Гли гор По пов-
ски // Раз ви гор. – 26, 8 (1987) стр. 9
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1988.
1119.  Anem sat ma [Сећање] ; Be nim Yüzümden [За мене] ; Vak tim yok ar te ki [Немам ви ше 

времена] ; Ca nen Du a se [Молитва душе] / D. M. ; çev. Ne ca ti Za ke riya // Çevren. – 15, 
67 (1988) str. 31–33

1120.  Be nim Yükümden [Терет те жи од човека] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – 19, 
987 (27. 8. 1988)

1121.  Бол  ни те ан ге ли [Болесни анђели] / Д. М. ; прев. Б. Цвет ков ски // Но ва Ма ке-
до ни ја. – 44, 14939 (25. 8. 1988)

1122.  Büyülü Ülke [Чаробна земља] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Bir lik. – 44, 3642 (30. 8. 
1988)

1123.  Ve tri ko va uspávanka [Ветрова успаванка] : výbek z poézie pre de ti / D. M. ; [pre-
dložil Mi ro slav De mak ; výber a di dak tic ko-me to diché návody Pe ro Zu bac ; ilu str. 
Su za na Ku bin co va]. – No vi Sad : Za vod za izd. udž.; Novy Sad : Ustav pre vydá-
vanie učeb nic, 1988. (Bač ki Pe tro vac : Kul tu ra). – 52 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Do ma ce 
či ta nie; 3)
Pre vod de la: Ve tro va uspa van ka. – Ti raž 1.000.

1124.  Vi si ons : Se lec ted Po ems / D. M. ; se lec ted and tran sla ted by Re gi nald de Bray. – Be o-
grad : No lit, 1988. (Su bo ti ca : Bi ro gra fi ka). – 109 str. ; 20 cm
Na spor. nasl. str. : Vi zi je : iza bra ne pe sme. – Tekst upor. na engl. i srp hrv. – Ti raž 
1.000. – Str. 9–11 : In tro duc tory no te / R. G. A. de Bray.

1125.  Ви тро ва ко ли сан ка [Ветрова успаванка] : ви бор з по е зии за дзе ци / Д. М. ; [при-
рихтал Пе ро Зу бац ; пре шпи вал Ми  хал Ра мач ; илу стро ва  ла Су за на Кубинец]. – 
1. вид. – Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка = За вод за ви да ва не учеб ни кох, 
1988. (Бе о град : Штам пак). – 55 стр. : илу стр. у бо ји; 20 цм. – (До ма шне чи та не 
за III кла су основ неј шко ли)
Ти раж 300.

1126.  Вол  шеб на зе мља [Чаробна земља] / Д. М. ; прев. Б. Цвет ков ски // Но ва Ма ке до-
ни ја. – 44, 14941 (27. 8. 1988) 

1127.  Gökkubbe so ğ uk tur [Свод не бе ски је хладан] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Bir lik. – 
44, 3640 (25. 8. 1988) 

1128.  Görgü [Искус тво] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – 19, 1005 (31 12. 1988) 

1129.  Дэ сан ка Мак сі мо віч [из бор песама] / Д. М. ; у пре во ду В. Ва  лы нец // Ве тра зь 
(Минск). – (1988) стр. 178–179
Са др жај: Ка ра год; За е гае ву  ха; Хмар ка.

1130.  За вет ; За из гу бе ни те љу бов ни пи сма [За по гу бље на љу бав на писма] / Д. М. // 
Раз гле ди. – 30, 5/6 (1988) стр. 383–384

1131.  Ze mja sme [Земља јесмо] / D. M. ; prev. Ka ti ca Ku lav ko va // De lo. – 74, 15, 1/2 
(1988) str. 117–121

1132.  I se ek cle mency [Tražim po mi lo va nje] : Se lec ted po ems tran sla ted with exam ples of 
ar tic les from Du šan’s Law Co de / D. M. ; pre vod i pred go vor Ce lia Haw ke sworth // 
Ser bia li te rary qu ar terly ; Re la ti ons (Be o grad) . – Br. 2 (le to 1988) str. 7–38
Са др жај: Proc la ma tion (Про глас); On en voys (О по кли са ру); On the po or hemp-
spin ner (О си ро тој ку дељ ни ци); On ru na way sla ves (О од бе глом ро бу); On bonds 
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men (О ме ро па  ху); For the de po sed (За сврг ну  те); On sol di ers’ gra ves (За вој нич ка 
гро бља); For he resy (За је рес); For the last days (За по след ње да не); For de ath he a ters 
(За смр то мр сце); For the im por tant (За ва жне); On al tars (О ол та ру); For monks 
(За ка  лу ђе ре); For non-pil grims (За не пе ле гри не); For the un com pre hen ded (За не-
схва ће не); For the na i ve (За на ив не); For tho se who stum ble at the thres hold (За 
оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га); For the con gre ga tion of the he art (За па ству ср ца); 
For par do ned pri so ners (За су жње по ми  ло ва не); On sto ning (О ка ме но ва њу); For 
mar ri a ges wit ho ut wed dings (За свад бе без вен ча ња); For Mary Mag da le nes (За Ма-
ри је Маг да  ле не); For lost lo ve-let ters (За по гу бље на љу бав на пи сма); For pe a sant 
wo men (За се бар ске же не); For the bar ren (За не рот ки ње); For the po e tess, the an ci ent 
earth (За пе сни ки њу зе мљу ста рин ску); For tho se who do not die on ti me (За оне 
ко ји не уми ру на вре ме); For ma gi ci ans (За ма ђи о ни ча ре); For the de ri si ve (За исме-
ва че); For pe o ple who see cle arly (За љу де ко ји ја сно ви де).

1133.  [Из бор песама] / Д. М. ; прев. Ки ре Не де лов ски // Раз ви ток : Стру шки ве че ри на 
по е зи ја та (Би то ла). – 25, бр. 4 (1988) стр. 169–176
Са др жај: Ко ји ли тоа че кам (Ко га ли то че кам); Тив ки зву ци ме про го ну ва ат (Ти хи 
ме пра те зву  ци); Гре шни от ан ге ли (Гре шни ан ђео); Пра при чи на (Пра у зрок); 
Жел  на сум за раз го вор (Жељ на сам раз го во ра); По мнам (Пам тим); Ќе па ме-
там се (Пам ти ћу све); Ра га ње на пе сма та (Ра ђа ње пе сме); Здра ви це за мла ди те 
по е ти (Здра ви це мла дим пе сни ци ма); Да бе га ме (Бе жи мо); Ќе че кам (Че ка ћу); 
Ве ру  вам (Ве ру  јем).

1134.  [I zbor pe sa ma] / D. M. // Ser bian Po e try from the Be gin nings to the Pre sent / pri re di li 
Mil ne Hal ton and Va sa D. Mi ha i lo vich. – New Ha ven : Ja le Cen ter for In ter na ti o nal 
and Area Stu di es, 1988. – Str. 252–257
Са др жај: No, Co me not He ar (Стреп ња); Mor ning (Ју тро); The Re bels (Уста ни ци); 
Don’t Fe ar (Не бој се); For All Mary Mag da le nes (За Ма ри је Маг да  ле не); I Ha ve 
no Ti me Any Mo re (Не мам ви ше вре ме на).

1135.  [I zbor pe sa ma na li tvan skom je zi ku] / D. M. ; pre vod Jo nas Jak štas, Ju di ta Va i čiüna i te // 
XX A. Ser bu po e tai : 1945–1985 m. ser bu po e zi jos an to lo gi ja / sa sta vi li Mom či lo Đer-
ke rić i Sa bo u is Sta sis. – Vil ni us : Va gos, 1988. – Str. 18–27
Са др жај: Kru vi na pa sa ka (Кр ва ва бај ка) / JJ; Per an dra / JV; Ser bi ja – di dži o ji pa slap tis 
(Ср би ја је ве ли ка тај на) / JJ; Ba i me / JV; Gi nu že me, ku ria ka ri no me ne trypia / JJ; Gi na 
kil min gu o si us / JJ; Gi nu po e zi ja / JJ; Gi nu Ma ri jas Mag da le nas (За Ма ри је Маг да ле-
не) / JV; Ze me esa me (Зе мља је смо) / JJ; Te sta men tas (Опо ру ка) / JV

1136.  Из ку шња [Иску шење] ; Гој ко ви ца [Гојковице] / Д. М. ; прев. Мар тин Сил ве стер // 
Обра зи. – 17, 1/2 (1988) стр. 22

1137.  Ich bit te um Er bar men. Lyrische Di skus sion mit dem Ge set zbuch des Za ren Du šan 
[Тражим по ми ло ва ње. Лир ске ди ску си је с Ду ша но вим закоником] / D. M. ; Ü Wol-
f gang Eschker. – Va lje vo : [Milić / Rakić], 1988. – 155 str. – (Bi bli ot hek „Son de ra us-
ge ben“; 13)
Pa ral le lab druck der ser bo kro a tischen und de utschen Tex te. Mit einem Nac hwort 
(s. 143–147) und Erläuterungen (s. 149–151) von Wol fgang Eschker.
Са др жај: Kund mac hung (Про глас); Über das Za ren dorf (О цар ском се лу); Über den 
Bo ten (О по кли са ру); Über die ar me Spin ne rin (О си ро тој ку дељ ни ци); Über den 
ge f lo he nen Skla ven (O od be glom ro bu); Über den Le i be i ge nen (О ме ро па ху); Für den 
ar men Ba u ern (Za se bra); Für die Gestürz ten (За сврг ну те); Für die Er de, über die ein 
He er hin ze iht (За зе мљу ку да вој ска про ђе); Über den Sol da ten (О вој ни ку); Für 
Soldatenfriedhöfe (За вој нич ка гро бља); Für je ne, die nur im Ster ben mu tig sind (За 
оне ко ји су хра бри са мо кад ги ну); Für die Ket ze rei (За је рес); Für die let zten Ta ge 
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(За по след ње да не); Für die To des has ser (За смр то мр сце); Für die Be de u ten den (За 
ва жне); Für die si e ben Hun ger ja hre (За се дам глад них го ди на); Über die Hoc hze it 
des Soh nes (О же нид би си на); Über das Eigen tum Sta a tes (О др жав ној имо ви ни); 
Für die Eic hel (За жир); Über die zerstörte Kir che (О обо ре ној цр кви); Über den 
Al tar (О ол та ру); Über die Bar mher zig ke it des Gna de (О цар ској ми  ло сти); Über 
die Vögel des Him mels (О пти ца ма не бе ским); Für den Mönch (За ка  лу ђе ра); Für 
je ne, die ni e mals Pil ger ge we sen (За не пе ле гри не); Für den Ge hem mten (За не схва-
ће не); Für Na i ven (За на ив не); Für je ne, die über die Schwel le stol pern (За оне ко ји 
се спо ти чу пре ко пра га); Für di e Ge folgschaft des Her zens (За па ству ср ца); Für 
die beg na dig ten Sträf linge (За су жње по ми  ло ва не); Für den Al ko hol (За ал  ко хо-
ле); Über das Ste i ni gen (О ка ме но ва њу); Über den Ehe bruch (О пре љу би); Für 
Hoc hze i ten oh ne Tra u ung (За свад бе без вен ча ња); Für die Ma rien Mag da le nen (За 
Ма ри је Маг да ле не); Für die ver lo re nen Li e be sbri e fe (За по гу бље на љу бав на пи сма); 
Für die ar men Ba u ern fra uen (За се бар ске же не); Für die Kin der lo sen (За не рот ки-
ње); Für die ural te Er de, die Dic hte rin (За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску); Für je ne, 
die nicht rec htze i tig ster ben (За оне ко ји не уми ру на вре ме); Für die Apo kryphen 
(За Апо кри фе); Für die Za u berkünstler (За ма ђи о ни ча ре); Für die Spötter (За исме-
ва че); Für das Aschen put tel (За пе пе љу гу); Über die Jagd (О ло ву); Für die Jag dre vi e re 
(За ло ви шта); Für die ver le um de ten Ra ub ti e re (За зве ри окле ве та не); Für die Götter 
(За бо го ве); Es ge hen auf der Za ren Stras se Men schen (Иду цар ским дру  мом); 
Über das Ket zer wort (О ба бун ској ре чи); Über die Ket ze rei (О је ре си); Über die 
Trin ker (О пи ја ни ца ма); Für je ne, die des Za ren Stras sen pf lügen (За оне ко ји цар-
ске дру мо ве ору); Für die klar sic hti gen (За љу де ко ји ја сно ви де); Für die Lügen aus 
Bar mher zig ke it (За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа); Über den Fin der (О на  ла за чу); 
Über das Ge richt Got tes (О бож јем су ду); Über da se Ver ze i hen (О пра шта њу).

1138.  Kan le Ef sa ne [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nu sret Di şo // Bir lik. – 44, 3637 (18. 8. 1988)

1139.  Qor ti mi [Опомена] ; Pasqyra [Огледало] / D. M. ; perk. Esad Mi ku li // Ri lin dja. – 43, 
10464 (17. 5. 1988)

1140.  Не вен диј схим [Не верујем] / Д. М. ; perk. Esad Me ka li // Је спа ере. – 38, 5 (1988) 
стр. 579–582

1141.  Ni ne nin Yar dem ci si [Нанин помоћник] ; Ne den Ağlar Çan Çiceklere [Заш то пла чу 
кукуреци] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // Tan. – 19, 96 (19. 3. 1988)

1142.  Oza nin dna si [Песников благослов] : [ş i ir ler] / D. M. ; Türk ce si Ne ca ti Ze ke riya. – 
Pri ş ti ne : Tan, 1988. (Pri ş ti ne : Ri lin dja). – 71 str. ; 19 cm
Ti raž 1.000.

1143.  [Pe sme] / D. M. // Lu mi na. – 42, 9 (1988) str. 1–5
Са др жај: La de spar ti re, vis ne a se mant (По ра стан ку, не сли чан сам); Sin gur sin gu rel 
(Пот пу но са ма) / trad. Vo ji sla va Sto ja no vić; Pi că tu ră de sin ge (Кап кр ви) / trad. S. Lă -
ză re znu.

1144.  [Pe sme] / D. M. // Fla ka e vëllazërimit. – 44, 3765 (4. 9. 1988)
Са др жај: Be ti sku / perk. Li trat E. Hum bu ra; Të das hkrit, En gjujt e Sëlurë (Бо ле сни 
ан ђе ли) / perk. N. Ndo ci.

1145.  По е зи ја / Д. М. = [Десанка] Мак си мо виќ; из бор и пред го вор Сло бо дан Миц ко-
виќ. – Ско пје : Ма ке дон ска књи га; Стру  га : Стру  шки ве че ри на по е зи ја та, 1988. 
(Ско пје : „Го це Дел чев“). – 231 стр. ; 20 цм
Кор. стр. насл. : Де сан ка – Текст упор. на срп ско хр. и мак. – Ти раж 500. – Би бли о-
граф ска бе ле шка : стр. 231.
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Са др жај: ЗЕ ЛЕ НИ ВИ ТЕЗ – ЗЕ ЛЕ НИ ОТ ВИ ТЕЗ: Про лећ на пе сма – Про лет-
на пе сна (ТЧ); Стреп ња – Тре пет (БК); Слут ња – Прет  чув ство (БК); Се ли це – 
Се ли ци (ТЧ); Опо ме на – Опо ме на (МР); Зе ле ни ви тез – Зе ле ни от ви тез (ВУ); 
Лик на про зо ру – Лик на про зо ре цот (ВУ); Про ле ће, а ја ве нем – Про лет, а јас 
ве нам (МР); До дир – До пир (ТЧ); Ста рин ска де во јач ка пе сма – Ста рин ска де-
вој чин ска пе сна (ТЧ); Пе сник – По е тот (ГТ). ГО ВО РИ ТИ  ХО – ЗБО РУ  ВАЈ 
ТИВ КО: Вра та за па да – Вра та та на за  ле зот (ТП); Бај ка – Ска зна (ТП); Ни ко 
не зна – Ни кој не знае (ТП); Ожи  љак – Лу зна (ТП); Го во ри ти  хо – Збо ру  вај 
тив ко (ТП); Пут ник – Пат ник (ТП). МЕ ШЕ ЊЕ ХЛЕ БА – МЕ СЕ ЊЕ ЛЕБ: Ме-
ше 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 ко ви  ца – Гој ко ви  ца (ТЧ); Се-
ља ко ва смрт – Смрт та на се ла не цот (ПБ); Бал  ка нац – Бал  ка нец (ТЧ); Пут ник 
тре ће кла се – Пат ник од тре та кла са (ТЧ); Људ ско ср це – Ср це то чо ве ко во 
(ТЧ). РЕ ЛИ ГИ ЈА УЦВЕ ЉЕ НИХ – РЕ ЛИ ГИ ЈА НА ЖА  ЛОБ НИ ТЕ: Ре ли ги ја 
уце вље них – Ре ли ги ја на жа  лоб ни те (ТЧ); Зми ја – Зми ја (КК); На бу  ри – На 
бу  ра та (МР); Не бе са – Не бе са (ТЧ); Гра ча ни ца – Гра ча ни ца (ГТ); Опу сте ла 
ко шни ца – Опу сте но ули ште (ТЧ); Ко ме да се ту жим – Ко му да се по пла чам (ТА); 
Не бој се – Не бој се (БК); А и те бе то мо лим – А и те бе те мо лам за тоа (ГТ); Мај-
чи на ту  жба  ли ца – Мај ки на та  жа  лен ка (ТЧ); Жао ми је чо ве ка – Жал ми е за 
чо ве кот (ТЧ). СР БИ ЈА У СУ  ТО НУ – СР БИ ЈА ВО СА  МРАК: По сле ве ћа ња – 
По со бо рот (ТЧ); Чу до у цр кви – Чу до в цр ква (ТЧ); Глас пре да ка – Гла сот на 
пред ци те (ТЧ); Ср би ја у су  то ну – Ср би ја во са мрак (ТЧ); Кр ва ва бај ка – Кр ва-
ва бај ка (МА); Спо мен на уста нак – Спо мен на во ста ние (КК); Ве ру  јем – Ве ру-
вам (ТЧ). ТРА  ЖИМ ПО МИ  ЛО ВА  ЊЕ – БА  РАМ ПО МИ  ЛУ  ВА  ЊЕ: За сврг-
ну  те – За смет на ти те (ГТ); За вој нич ка гро бља – За вој нич ки те гро би шта (ГТ); 
За је рес – За ере ста (ГТ); За на ив не – За на ив ни те (ГТ); За оне ко ји не уми ру 
на вре ме – За оние кои не уми ра ат на вре ме (ГТ); За Ма ри  је Маг да  ле не – За 
Ма ри и те Маг да  ле ни (ГТ). ЗЕ МЉА ЈЕ СМО – СМЕ ЗЕ МЈА: Вре ме про шло – 
Вре ме то од  ми на то (АП); Не мам ви ше вре ме на – Не мам по ве кќе вре ме (БК); 
Мој свет – Мо јот свет (ТЧ); За бо ра вље ни лист Би бли је – За бо ра вен лист од Би-
бли ја та (АП); Опо ру ка – За ве шта ние(АП); Обе ћа ла си да ћеш би ти веч на – Ве ти 
де ка ќе би деш веч на (ТЧ); Ру  ка – Ру  ка; Снег на гро бу – Снег на гро бот (АП); 
Оде ли те ку ће – Ку  ќи де ле ни ци (АП); Ни је ви ше ва ше – Не е ве ќе ва ше (АП); 
Пре о ран гроб – Пре о ран гроб (АП); Зе мља је смо – Сме зе мја (СМ); Ли си чи на 
смрт – Смрт та на ли си ца та (АП). НА ДРУ  ГИ ЈЕ ЗИ ЦИ: Für je ne, die über die 
Schwel le stol pern; Der grüne Rit ter; Ban gen; Ус та  ло сть; Хлеб ме сят; В за щ и ту тех, 
кто спо ты ка ет ся о по рог; L’hom me des Bal kans; Po ur se ux qui trébuc hent sur le 
se uil; A le gend of blood; For tho se who stum ble over the tres hold; Non te me re; Noi 
si a mo ter ra; A ser pen te; Aves de Arribaçao; Pres sa gio. [Превод на ма ке дон ски То-
дор Ча  лов ски (ТЧ), Бла  же Ко не ски (БК), Ми  ха ил Рен џов (МР), Вла да Уро се-
виќ (ВУ), Га не То до ров ски (ГТ), Тра јан Пе тров ски (ТП), Пе тар Т. Бо шков-
ски (ПБ), Ка ти ца Ќулав ко ва (КК), Та  ма ра Ар сов ска (ТА), Ми  хо Ата на сов ски 
(МА), Ан те По пов ски (АП), Сло бо дан Миц ко виќ (СМ).

1146.  Ра ду  вај се, ра ду  вај се, де те [Радуј се, ра дуј се, дете] / Д. М. ; прев. Ви дое Под го-
рец // Раз ви гор. – 22, 4 (1988) стр. 11

1147.  Сло во о љу ба ви / Д. М. ; пре вод с серб ско хор ват ско го [предиславие Н. Ко ре-
нев ској]. – Мо сква : Ху де же ствен на ја ли те ра ту ра, 1988. – 365 стр. : илу стр. ; 18 цм
Но вие сти  хи Д. М. : стр. 5–16.

1148.  Ta vas zi sátorok [Пролећни шатори] ; Rét a hegyen [Ливада у планини] ; Na pernyők 
[Сунцобрани] / D. M. // Magyar Szó. – 45, 91 (2. 4. 1988)
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1149.  Тра жим по ми ло ва ње = Ich bit te um Er bar men / Д. М. ; пре вод Wol fgang Eschker. – 
Ва ље во : „Ми лић Ра кић“, 1988. (Ва ље во : „Ми лић Ра кић“, 1988). – 155 стр. ; 24 цм. – 
(Bi bli ot hek „Son de ran sga ben“; Buch 13)
По го вор = Nac hwort / Wol fgang Eschker : str. 144–147. – Erläuterungen / W. E. : 
str. 149–151 [Објашњења].
Са др жај: Про глас (Kund mac hung); О цар ском се лу (Über das Za ren dorf); О по кли-
са ру (Über den Bot ten); О си ро тој ку дељ ни ци (Über die ar me Spin ne rin); О од-
бе глом ро бу (Über den ge f lo he nen Skla ven); О ме ро па  ху (Über den Le i be i ge nen); 
За се бра (Für den ar men Ba u ern); За сврг ну  те (Für die Gestürz ten); За зе мљу ку да 
вој ска про ђе (Für die Er de, über die das He er Hin zi eht); О вој ни ку (Über den Sol-
da ten); За вој нич ка гро бља (Für die Soldatenfriedhöfe); За оне ко ји су хра бри са мо 
кад ги ну (Für je ne, die nur im Ster ben mu tig sind); За је рес (Für die Ket ze rei); За по-
след ње да не (Für die let zten Ta ge); За смр то мр сце (Für die To des has ser); За ва-
жне (Für die be den ten den); За се дам глад них го ди на (Für die Si e ben Hun ger ja hre); 
О же нид би си на (Über die Hoc hze it des soh nes); О др жав ној имо ви ни (Über das 
Eigen tum des Sta a tes); За жир (Für die Eic hel); О обо ре ној цр кви (Über die zerstörte 
Kir che); О ол та ру (Über den Al tar); О цар ској ми  ло сти (Über die Bar mher zig ke it 
des Za ren); О пти ца ма не бе ским (Über die Vögel des Him mels); За ка  лу ђе ра (Für 
den mönch); За не пе ле гри не (Für je ne, die ni e mals Pil ger ge we sen); За не схва ће не 
(Für die Ge hem mten); За на ив не (Für die Na i ven); За оне ко ји се спо ти чу пре ко 
пра га (Für je ne, die über die Schwel le stol pern); За па ству ср ца (Für die Ge lofgschaft 
des Her zens); За су  жње по ми  ло ва не (Für die beg na dig ten Sträf linge); За ал  ко хо-
ле (Für den Al ko hol); О ка  ме но ва њу (Über das Ste i ni gen); О пре љу би (Über den 
She bruch); За свад бе без вен ча ња (Für die Hoc hze i ten oh ne Tra u ung); За Ма ри је 
Маг да  ле не (Für die Ma rien Mag da le nen); За по гу бље на љу бав на пи сма (Für die 
ver lo re nen Li e be sbri e fe); За се бар ске же не (Für die ar men Ba u ern fra uen); За не рот-
ки ње (Für die Kin der lo sen); За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску (Für die ural te Er de, die 
Dic hte rin); За оне ко ји не уми ру на вре ме (Für je ne, die nicht rec htze i tig ster ben); 
За апо кри фе (Für die Apo kryphen); За ма ђи о ни ча ре (Für die Za u berkünstler); За 
исме ва че (Für die Spötter); За пе пе љу  гу (Für das Aschen put tel); О ло ву (Über die 
Jagd); За ло ви шта (Für die Jag dre vi e re); За зве ри окле ве та не (Für die Ver le um de ten 
Ra ub ti e re); За бо го ве (Für die Götter); Иду цар ским дру мом (Es ge hen auf des Za ren 
Stras se Men schen); О ба бун ској ре чи (Über das Ket zer wort); О је ре си (Über die 
Ket ze rei); О пи ја ни ца ма (Über die Trin ker); За оне ко ји цар ске дру  мо ве ору (Für 
je ne, die des Za ren Stras sen Pflügen); За љу де ко ји ја сно ви де (Für die Klar sic hti gen); 
За ла  жи из го во ре не из ми  ло ср ђа (Für die Lügen aus Bar mher zig ke it); О на  ла за чу 
(Über den Fin der); О Бож јем су ду (Über das Ge richt Got tes); О пра шта њу (Über 
das Ver ze i hen).

1150.  Фе сти ва  лот во Стру  га [Фестивал у Струги] / Д. М. ; прев. Тра јан Пе тров ски // 
Но ва Ма ке до ни ја. – 44, 14948 (3. 9. 1988)

1151.  Hollókárogás [Грак тање гаврана] ; Ha lec su kom a sze mem [Кад скло пим очи] ; 
A vers születése [Рађање песме] ; A kéitségbe sett [Очај] / D. M. ; ford. Ma ria Mi ku la // 
Üznet. – 18, 12 (1988) str. 856–857

1152.  Cin te cul de le a găn al vin tu lui [Ветрова успаванка] / D. M. ; [se lec tia si pre zen ta re 
de Pe ro Zu bac ; tra du ce re de Cor nel Ma ta ; ilu stra tii de Su za na Ku bi nec]. – No vi Sad : 
In sti tut pen ton edi ta rea ma nu a le lor, 1988. (Bač ki Pe tro vac : Kul tu ra). – 55 str. : ilu str. ; 
20 cm. – (Lec tu ră pen tru cla sa a III-a sco lii ele men ta re)
Ti raž 600.

1153.  Cred [Верујем] / D. M. ; trad. Ian Flo ra // Li ber ta tea. – 35, (3. 9. 1988)
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1154.  Gra ča ni ca / D. M. ; prev. Mar tin Sil ve ster // De lo. – 31, 149 (29. 6. 1989)

1155.  Gra ča ni ca / D. M. ; prev. Mo mir To do rov // Most (Niš) . – 117 (1989) str. 34

1156.  Gra ča ni ca ; Ka te dra la ; Skriv nost ... / D. M. ; prev. Mar tin Sil ve ster // Di a lo gi. – 25, 5/6 
(1989) str. 23–24

1157.  De san ka Mak si mo vić – six po ems / D. M. ; tran sla ted by Ce lia Haw ke sworth and 
Ma rie Schul te // Sla vo nic : scot tish sla vo nic re vi ew (Glas gow) . – Br. 12/13 (spring–
autumn 1989) str. 142–153
Са др жај: For sol di ers’ gra ves (За вој нич ка гро бља); For im por tant (За ва жне); For 
non-pil grims (За не пе ле гри не); For the po e tess, the an ci ent earth (За пе сни ки њу 
зе мљу ста рин ску); A fe sti val of so li tu de (Са јам са мо ће); And I ask the sa me of you 
(А и те бе то мо лим).

1158.  [I zbor pe sa ma] / D. M. ; pre vod Auro ra Marya Sa a ve dra // Pan y Su e ño : An to lo gi ja de 
la po e sia fe me ni na con tem po ra nea yugo sla va / iz bor Aj ša Za hi ro vić. – Méxi co : DR 
Le tra Ca pi tu lar, 1989. – Str. 61–65
Са др жај: Ple ga ri as de Man tes; Por la Mu jer Este ril (За не рот ки ње); Estre me ci men to 
(Стреп ња).

1159.  [Из бор пе са ма на бе ло ру ском јеику] / Д. М. ; Ніл Гі  ле віч // Серб ская па э зія / 
из бор Мом чы  ла Джэр ко віч ; Иван Ча ро та. – Минск : „Ма стац кая лі та ра ту  ра“, 
1989. – Стр. 12–19
Са др жај: Па вод ка (По во дањ); И на сту пі ла ці шы ня (И на ста ла је ти ши на); Смер ць 
лі сі цы (Ли си чи на смрт); У аба ро ну зя млі, на якой пра  ход зі ць во й ска (За зе мљу 
ку да вој ска про ђе); У аба ро ну сал дац кіх на го стаў (За вој нич ка гро бља); У аба ро ну 
Ма рый Маг да  лін (За Ма ри је Маг да  ле не); У аба ро ну бязд зет ных жан чын (За не-
рот ки ње); У аба ро ну ерэ ты коў .

1160.  Kus tur ku le ri / D. M. ; [ce vi ren ler N. Ze ke riya ile N. D. Ul ku ; on soz Ko sa ra Goc ko va ; 
ke si mler Alek san dar Cvet kov ski]. – Skopye : Det ska ra dost : Kul tu ra : Ma ke don ska 
knji ga : Mi sla : Na sa knji ga, 1989. (Sko pje : No va Ma ke do niya). – 46 str. : ilu str. ; 20 cm. – 
(Ma ke donya sc’nin ogre tim plan ve pro gra mi na go re il ko kul si ni f la ri na ait lek tur ki ta bi. 
III si ni f lar icin)
De san ka Mak si mo vic’in „Sir ve oyku le ri“ hak kin da ko nu sma lar: str. 44–46.

1161.  Mev sim İlkyaz, Ben ce So luyorum [Пролеће, а ја венем] / D. M. ; çev. Ne ca ti Ze ke riya // 
Tan. – 20, 1010 (4. 2. 1989)

1162.  Обе ща ни да бъ деш веч на [Обећала си да ћеш би ти вечна] / Д. М. ; пре вод Иван 
Ко ла ров // До ко свам ти хо нак ръ ка та ти : По е ти от цял свят за ма й ка та / Съ ста ви-
тел Вен це слав Кон стан ти нов. – Со фия : Про фи здат, 1989. – Стр. 200

1163.  Pe snik in nav dih / D. M. ; prev. Mar tin Sil ve ster // Pri mor ska sre ča nja. – 13, 102 (1989) 
str. 958–960

1164.  Po ems from Nor way [Песме из Норвешк е] / D. M. // A Yugo slav Li te rary Re vi ew : 
Bo oks in Bo snia and Her ce go vi na (Sa ra je vo). – 10, br. 10 (1989) str. 7–17
Uvod na be le ška : In tro duc tory no te / [and tran sla ti ons] Re gi nald G. S. de Bray.
Са др жај: Sa lu te to Nor way (Здра ви ца Нор ве шкој); Wa ke ful ness (Бде ње); Mists 
(Ма гла); Sha dows (Сен ке); Playing the sun’s ga me (Сун че ва са рад ни ца); Gri eg’s 
tomb (Гри гов гроб); Thirst (Жеђ); Flo a ting con ti nent (Пло ве ћи кон ти нент); De ath 
in the Ice (Смрт у ле ду); Cros ses (Кр сто ви); Storm off Nar vik (Бу  ра код Нар ви ка); 
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Three hun dred is far too many (И три ста је мно го); Glow – worm wit nes ses (Сви ци 
све до ци); Ser bian ho u se (Срп ска ку ћа).

1165.  [Pri ka zi i sti ho vi D. M.] : hom ma ge D. M. / Ran ka Ku ić, Mi o drag Ka pe ta no vić // NE u ro pa 
(Lu xem burg). – 18, sv. 60/61, (win ter/spring 1989) str. 3–13
Са др жај: A Fa iry Ta le full of Blood (Кр ва ва бај ка); The Po em on the Sla ve Bread 
(Пе сма о по ро бље ном хле бу); Lon ging in an Alien Land; A Pro spe ro us Year (Род на 
го ди на); A Fa iry Ta le (Бај ка) / prev. Ran ka Ku ić; La pa ix an fayer, mon réve / [prev. 
Mi o drag Kapetanović].

1166.  Се бли жи, се бли жи ле то то [Ближи се, бли жи лето] / Д. М. ; прев. Р. Ј. ; илу стр. 
Жар ко Ту  нић // Дру  гар че (Ско пје). – 38, 19 (1989) стр. 2

1167.  Udhëtimi ujor [Водено путовање] / D. M. ; përk. V. Bu ja no ci // Ri lin dja. – 43, 10725 
(7. 2. 1989)

1168.  Flu tu ra e artë [Златни лептир] / D. M. ; [përkthev Ri fat Ku kaj ; ilu stri met Sma jo 
Mu so viq]. – Sko pje : Det ska ra dost [etc.], 1989. (Sko pje : No va Ma ke do ni ja). – 31 str. ; 
19 cm. – (Lekturë për shkol lat fil lo re në RS Ma qe do nisë si pas pla nit dhe pro gra mit 
mësimor. Kla sa e tretë)
Ti raž 10.000. – Pre vod de la : Zlat ni lep tir.

1990.
1169.  Po ems from Nor way [Песме из Норвешк е] / D. M. ; tran sla ti ons by Re gi nald de 

Bray. – Be o grad : IDEA, 1990. (No vi Sad : Fo rum). – 57 str. ; 21 cm
Tekst na srp sko hr vat skom, en gle skom i nor ve škom je zi ku. – Ti raž 1000. – Str. 5–6 : 
In tro duc tory no te / Re gi nald G. A. de Bray.
Са др жај: Hil sen til Nor ge / Здра ви ца Нор ве шкој / Sa lu te to Nor way; Бде ње / Wa ke-
ful ness; Бр да / Hills; Ма гла / Mists; Сун че ва са рад ни ца / Playing the sun’s ga me; 
Бу  ра код Нар ви ка / Storm off Nar vik; Пло ве ћи кон ти нент / Flo a ting con ti nent; 
Гри гов гроб / Gri eg’s tomb; Ка те дра ла у Тронд хај му / Trond he im cat he dral; Др ве на 
цр ква / The wo o den church; Са ве то ва ње / De li be ra tion; Жеђ / Thirst; Глад / Hun ger; 
Смрт на пу  чи ни / De ath on the high se as; Те рет те жи од чо ве ка / Bur den he a vi er 
than a man; Смрт у ле ду / De ath in the ice; Огла ше ни, изи ђи те / Ca tec hu mens, le a-
ve!; И три ста је мно го / Three hun dred is far too many; Кр ва ви крст / Cross of blood; 
Сви ци све до ци / Glow – worm wit nes ses; Не по зна ти / The unk nown; Три ста се-
дам де се та по ноћ / The three hun dred and se ven ti eth mid night; Кр сто ви / Cros ses; 
Сен ке / Sha dows; Срп ска ку ћа / Ser bian ho u se.

1170.  Flu tu ra e artë [Златни лептир] / D. M. ; [përkthev Ri fat Ku kaj]. – Bo tim i 4. – Prishtinë : 
Ri lin dja, 1990. (Prishtinë : Ri lin dja). – 22 str. ; 19 cm. – (Bi bli o te ka „Lekturë shkol lo re“. 
Kla sa 2)
Ti raž 20.000. – Pre vod de la : Zlat ni lep tir.

1992.
1171.  Тра жим по ми ло ва ње : ци клус пе са ма за со пран и сим фо ниј ски ор ке стар / Ста ној-

ло Ра ји чић; текст Д. М. = Je de man de gra ce : cycle des chants po ur so pra no et or che-
stre sympho ni que / Sta noj lo Ra ji čić ; tex te de D. M. – [Орке старска пар ти ту  ра = 
Par ti tion d’or che stre]. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у  ка и умет но сти, 1992. 
(Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у  ка и умет но сти). – 1. пар ти ту  ра (121 стр. : но те; 
33 цм. – (Му  зич  ка из да  ња / Срп ска ака  де ми  ја на у  ка и умет  но сти, Оде ље ње 
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ли  ков не и му зич ке умет но сти = Edi ti ons de mu si que / Aca de mie ser be des sci en ces 
et des arts, Sec tion des be a ux-arts et de la mu si que; 61)
Текст бе ле жа ка и насл. пе сма упор. на срп  хрв. и франц. – Ти раж 500.
Са др жај: О пра шта њу = Sur le par don; За су жње по ми  ло ва не = Po ur les cap tifs 
gra ci es; О же нид би си на = Sur le ma ri a ge du fils; За вој нич ка гро бља = Po ur les ci-
me ti e res mi li ta i res.

1993.
1172.  [I zbor pe sa ma na en gle skom je zi ku] / D. M. ; pre vod Ma rie Schul te // Out of Yugo sla-

via : North Da ko ta Qu ar terly (North Da ko ta) . – knj. 6, br. 1 (zi ma 1993) str. 104–107
Са др жај: I ha ve no mo re ti me (Не мам ви ше вре ме на); An ti ci pa tion (Страх); Spe ak 
Softly (Го во ри ти  хо); No body knows (Ни ко не зна да смо би  ли исти по ток...).

1998.
1173.  Don’t Fe ar [Не бој се] : se lec ted po ems / D. M. ; [tran sla ted in to En glish by Re gi nald 

de Ray ... et al. ; edi ted by Mo ma Dimić]. – Bel gra de : As so ci a tion of Wri ters of Ser bia, 
1998. (Bel gra de : In ter print). – 239 str. ; 21 cm. – (Bel gra de Me e ting of Wri ters : col-
lec tion of the In ter na ti o nal Bel gra de Me e ting of Wri ters; bo ok 7)
Ti taž 1050. – A word from the edi tor; Slo vo pri re đi va ča: str. 5–8. – Str. 211–222 : The 
po e try of De san ka Mak si mo vić in the eyes of her con tem po ra ri es / Jo van Du čić... 
[et al.]. – Str. 229–237 : Re turn of fe rings from fo re ign po ets / Geo Bog za... [et al.]. – 
A no te on the po et : str. 237–239.

1174.  Ža dam o mi lost [Тражим помиловање] / D. M. ; vybral, pre lo žil a uvod nap sal Ivan 
Do rovsky ; il lu stro va la aka de mic ka ma lir ka Jar mi la Lo ren co va. – Br no : Ma saryko va 
uni ver zi ta, 1998. – 62 str. : ilu str. ; 21 cm

2002.
1175.  Szél-altató : válogatás a költő gyer me kver se i ből : [házi olvasmány az általános iskolák 3. 

osztálya számára] / D. M. ; [válogatta és a sajtó alá ren dez te Pe ro Zu bac ; fordította Fülöp 
Gábor ; illusztrálta Su za na Ku bi nec]. – 3. kiad. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства, 2002. (Su bo ti ca : Mi ner va). – 55 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Házi olvasmány 3)
Találkozás De san ka Mak si mo vić ver se i vel: str. 5. – De san ka Mak si mo vić költői világa: 
str. 51–52. – Kevésbe ismert sza vak.

2003.
1176.  Sep tem brie / D. M. ; tra du ce re Ivo Mun cean // Bu cu ria co pi i lor. – ISSN 0351–0409. – 

Anul 57, nr. 8/9 (aug.–sept. 2003), str. 12

2004.
1177.  Cântecul de le a gan al vântului : lec tu ra pen tru cla sa a III-a a şco lii ele men ta re / D. M. ; 

[se le cţ ie şi pre zen ta re de Pe ro Zu bac ; în româneşte de Cor nel Ma ta ; ilu stra ţ ii de Su za-
na Ku bi nec]. – Ed. a 4-a. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004. 
(Но ви Сад : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства). – 55 str. : ilu str. ; 21 cm
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1178.  Szél-altató : válogatás a költő gyer me kver se i ből : [házi olvasmány az általános iskolák 3. 
osztálya számára] / D. М. ; [válogatta és sajtó alá ren dez te Pe ro Zu bac ; fordította Fülöp 
Gábor]. – 4. kiad. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004. (Su bo-
ti ca : Mi ner va). – 55 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Házi olvasmány 3)
Találkozás De san ka Mak si mo vić ver se i vel: str. 5. – De san ka Mak si mo vić költői világa: 
str. 51–52.

2008.
1179.  Co pi la rie : lec tu ra pen tru cla sa a III-a a şco lii ele men ta re / D. Ě. ; [se le cţ ie, pre zen ta re 

şi tra du ce re Cor nel Ma ta ; ilu stra ţ i i le Mla den Anđelković]. – Ed. 1. – Be o grad : Za vod 
za udž be ni ke, 2008. (Be o grad : Kra ji na graf). – 71 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Lec tu ri 3)
Str. 5: De san ka Mak si mo vić / Cor nel Ma ta. – Na po me ne uz tekst.

1180.  Der Schlangenbräutigam : [Ge dic hte] / D. M. ; [he ra us ge ge ben und mit einem Nac hwort 
ver se hen von Man fred Jähnichen ; Nac hdic htun gen aus dem Ser bo kro a tischen von 
An ne ma rie Bo stro em, Wal tra ud Jähnichen, Astrid Phi lip psen]. – 2. Auf l. – Es sen : 
Mag nu sver lag, 2008. ([s. l. : s. n.]). – 145 str. ; 21 cm
Nac hwort: str. 131–141.

2010.
1181.  Tra žim po mi lo va nje : lir ske di sku si je s Du ša no vim za ko ni kom / D. M. ; zwe i sprac hi ge 

Aus ga be, he ra us ge ge ben, über setzt und mit einer Einführung ver se hen von Ol ga El ler-
meyer-Ži vo tić. – Frank furt am Main : Pe ter Lang, 2010. – 221 str. : ilu str. ; 22 cm. – 
(Sla vische Li te ra tu ren : Tex te und Ab han dlun gen ; Bd. 43)
Upo re do srp. iz vor nik i nem. pre vod. – De san ka Mak si mo vićs Ge dichtzyklus „Ich bit te 
um Gna de. Lyrische Di skus si o nen mit Du šans Ge set zbuch“: str. 13–51. – Str. 221: 
Zur Geschic hte der Über set zung / Ol ga El ler meyer-Ži vo tić.
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Би бли о гра фи ја ли те ра ту ре о Де сан ки Мак си мо вић

1921.
1182.  ПАН ДУ  РО ВИЋ, Си ма

An to lo gi ja naj no vi je li ri ke / Si ma Pan du ro vić // Mi sao. – Knj. 5, sv. 8 (32) (april 1921) 
str. 626–629

1183.  УРЕД НИ ШТВО „МИ СЛИ“
Re zul tat na še an ke te / Ured ni štvo „Mi sli“ // Mi sao. – Knj. 6, sv. 5/6 (37–38) (ju li 1921) 
str. 431–432
An ke ta o naj bo ljoj pe smi „An to lo gi je naj no vi je li ri ke“. Na gra đe na: „Strep nja“ De san ke 
Mak si mo vić.

1922.
1184.  КО СТИЋ, Ми  ли ца

***. De san ki Mak si mo vić / Mi li ca Ko stić // Ve nac. – Knj. 8, sv. 3 (no vem bar 1922) 
str. 219–220

1924.
1185.  De san ka Mak si mo vić / D. B. // Ju tar nji list. – (29. 11. 1924) str. 5

1186.  Де сан ка Мак си мо вић, Пе сме. Из да ње С. Б. Цви ја но ви ћа / М. // Но ви жи вот. – 
Књ. 20, св. 2 (11. 10. 1924) стр. 63

1187.  Књи ге и ли сто ви / Ama te ur // Са мо у  пра ва. – Бр. 227 (9. 10. 1924) стр. 3
При каз Ан то ло ги је ср. пе сни ка 1921 и збир ке пе са ма у из да њу Цви ја но ви ћа.

1188.  Пе сме г-це Мак си мо вић // Прав да. – Бр. 278 (20. 10. 1924)

1189.  БА  КО ТИЋ, Лу  јо
Но ве књи ге и ли сто ви : Пе сме Де сан ке Мак си мо вић / Лу  јо Ба ко тић // Тр го-
вин ски гла сник. – 34, бр. 226 (5. 10. 1924) стр. 2

1190.  БА  РАЦ, Ан тун
Пе сме Де сан ке Мак си мо ви ће ве / Ан тун Ба рац // Ју го сло вен ска књи га. – 8, књ. 2, 
бр. 9 (1. 11. 1924) стр. 349–350

1191.  БА  ШИЋ, Ја ков
De san ka Mak si mo vić „Pe sme“ / Ja kov Ba šić // No va kul tur na smo tra. – 1, br. 1 (de-
cem bar 1924) str. 15

1192.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
Де сан ка Мак си мо вић: „Пе сме“, из да ње С. Б. Цви ја но ви ћа / Ми лан Бог да но вић // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. 13, бр. 4 (ок то бар 1924) стр. 309–311

1193.  ГОР ЈАН, Злат ко
Die Ge dic hte der De san ka Mak si mo vić / Zlat ko Gor jan // Bel gra der Ze i tung. – 1, 65, 
4 (14. 12. 1924)
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1194.  ЂУ  КИЋ, Три фун
„Пе сме“ Де сан ке Мак си мо вић, из да ње С. Б. Цви ја но ви ћа, Бе о град, 1924 / Три-
фун Ђу  кић // Ве нац. – Књ. 10, св. 2 (ок то бар 1924) стр. 150
Пот пи са но Т. Ђ.

1195.  ИЛИЋ, Во ји слав Мла ђи
„Пе сме“ Де сан ке Мак си мо вић / Во ји слав Илић Мла ђи // Прав да. – 20, бр. 323 
(24. 11. 1924) стр. 2

1196.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Ни ко ла Б.
Pe sme De san ke Mak si mo vić / Ni ko la B. Jo va no vić // Ilu stro va ni list. – Br. 41 (12. 10. 
1924) str. 20
Pot pi sao „Bi bli o fil“.

1197.  КА  ША  НИН, Ми  лан
„Пе сме“ Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лан Ка ша нин // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
98, књ. 302, св. 3 (де цем бар 1924) стр. 94–95

1198.  КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бо жи дар
„Пе сме“ Де сан ке Мак си мо вић / Бо жи дар Ко ва че вић // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. 13, бр. 3 (ок то бар 1924) стр. 235

1199.  КО СТИЋ, Ми  ли ца
Pod dla nom lu di la : De san ki Mak si mo vić / Mi li ca Ko stić // Ras kr sni ca. – Knj. 4, br. 19 
(ok to bar 1924) str. 8–9

1200.  КР ШИЋ, Јо ван
De san ka Mak si mo vić. („Pe sme“ De san ke Mak si mo vić) / Jo van Kr šić // Na rod (Sa ra-
je vo). – 4, br. 76 (9. 10. 1924) str. 2

1201.  ПАН ДУ  РО ВИЋ, Си ма
„Пе сме“ г-це Де сан ке Мак си мо вић / Си ма Пан ду  ро вић // Ми сао. – Књ. 16, св. 3 
(115) (ок то бар 1924) стр. 1266–1267
Пот пи са но Х. С.

1202.  ПА У  НО ВИЋ, Си ни ша
„Пе сме“ Де сан ке Мак си мо вић / Си ни ша Па у  но вић // По лет (Ча чак). – Књ. 2, 
св. 2 (ок то бар 1924) стр. 63–67

1925.
1203.  КО СТИЋ, Ми  ли ца

Lju bav ne var ke De san ke Mak si mo vić / Mi li ca Ko stić // Ras kr sni ca. – Knj. 4, br. 21/22 
(de cem bar – ja nu ar 1925) str. 77–78

1204.  МИЉ КО ВИЋ, Бра ни слав
Na ša knji žev nost u 1924. / Bra ni slav Milj ko vić // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 24, 
br. 3 (1925) str. 215–219 ; br. 4, str. 309–313

1205.  МУ ЖДЕ КА, Ду  шан
Po zi tiv na pri no va u na šoj po rat noj li ri ci / Du šan Mu žde ka // Sre di na (Tu zla). – 1, sv. 2 
(20. 6. 1925) str. 33–42

1206.  МУ  РАД БЕ ГО ВИЋ, Ах  мед
De san ka Mak si mo vić „Pe sme“ / Ah med Mu rad be go vić // Vi je nac. – 3, br. 1 (2. 1. 1925) 
str. 30–31
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1926.
1207.  Na ši pe sni ci na ne mač kom / P. // Knji žev ni se ver. – Knj. 2, sv. 1 (1926) str. 38

1208.  БА  БИЋ, Вла ди мир
O na šim pe sni ki nja ma na če škom / Vla di mir Ba bić // Knji žev ni se ver. – Knj. 2, sv. 5 
(1926) str. 215

1209.  ДЕ БЕ ЉАК, Ан тон
De san ka Mak si mo vić „Pe sme“ / An ton De be ljak // Lju bljan ski zvon. – 46, št. 3 
(1926) str. 228–230

1210.  КОР ДИЋ, Си ни ша
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић / Си ни ша Кор дић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
Књ. 310, св. 1 (1926) стр. 87–92

1211.  ПА У  НО ВИЋ, Си ни ша
Na ši pi sci na ne mač kom / Si ni ša Pa u no vić // Po let (Ča čak). – 3, sv. 1 (1926) str. 44
Pot pi sa no: Z.

1212.  ТОН, Смер дел
Pje sni ki nja mla do sti / Smer del Ton // Hr vat ska pro svje ta. – 8, br. 7/8 (25. 8. 1926) 
str. 172–173

1927.
1213.  „Vrt de tinj stva“ – pe sme De san ke Mak si mo vić / X. // Od jek. – 33, br. 84 (29. 12. 1927) 

str. 3

1214.  ЂО РИЋ, Дра гу  тин
De san ka Mak si mo vić „Vrt de tinj stva“ / Dra gu tin Đo rić // Mi sao. – Knj. 25, sv 7/8 
(191–192) (de cem bar 1927) str. 509–510
Pot pi sa no D. Đ.

1215.  ПАН ДУ  РО ВИЋ, Си ма
Књи жев но ве че Ми ли це Јан ко вић / Си ма Пан ду ро вић // Ми сао. – Књ. 25, св. 3/4, 
(188) (ок то бар 1927) стр. 129

1216.  ПЕ РИ НИЋ, Лук ша
Jed na lir ska oaza / Luk ša Pe ri nić // Ve nac. – Knj. 12, sv. 4/5 (ja nu ar 1927) str. 353–359
O knji zi „Pe sme“ De san ke Mak si mo vić.

1927/1928.
1217.  КРА ЈА ЧИЋ, Љу де вит

De san ka Mak si mo vić „Vrt de tinj stva“ / Lju de vit Kra ja čić // Na pre dak (Za greb). – 68, 
(1927/1928) str. 249–250

1928.
1218.  „Vrt de tinj stva“ / A. B. // Že na i svet. – Br. 5 (15. 5. 1928) str. 8

1219.  „Врт де тињ ства“ / М. М. // Во ља. – 3, књ. 1, бр. 2 (фе бру ар 1928) стр. 155
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1220.  Ju go slo ven ska knji žev nost na ne mač kom / Kr // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 25, 
br. 7 (de cem bar 1928) str. 635–636

1221.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан В.
„Врт де тињ ства“ Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лан В. Бог да но вић // Срп ски књи-
жев ни гла сник. – Књ. 23, бр. 2 (ја ну ар 1928) стр. 130–132

1222.  ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИЋ, Кре ши мир
Čla nak o sa vre me noj srp sko hr vat skoj po e zi ji na bu gar skom / Kre ši mir Ge or gi je vić // 
Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 24, br. 8 (av gust 1928) str. 632–633
Pot pi sa no: G. Kr. – O član ku Ni ko le Mir ko vi ća: So vre me na ta sr bo hr vat ska po e zi ja. – 
Zla to rog (So fi ja). – Knj. 5/6 (1928) str. 219–248

1223.  ДЕ ЛИ БА  ШИЋ, Ми  ха и  ло
De san ka Mak si mo vić „Vrt de tinj stva“ / Mi ha i lo De li ba šić // Za pi si. – Knj. 2, sv. 5 
(maj 1928) str. 313

1224.  ЖИ ВА  НО ВИЋ, Је ре ми ја
De san ka Mak si mo vić, „Vrt de tinj stva“ / Je re mi ja Ži va no vić // Ve nac. – Knj. 13, sv. 6 
(fe bru ar 1928) str. 486

1225.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
„Врт де тињ ства“ Де сан ке Мак си  мо вић / Ве ли  мир Жи во ји но вић // Ми сао. – 
Књ. 26, св. 1/2 (193–194) (ја ну ар 1928) стр. 91–92

1226.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
Ilu stro va na đač ka an to lo gi ja. Re dak tor St. Be še vić, Be o grad, Raj ko vić i Ću ko vić, 1928 / 
Ve li mir Ži vo ji no vić // Mi sao. – Knj. 26, sv. 1/2 (193–194) (ja nu ar 1928) str. 122/123

1227.  ИЛИЋ, Во ји слав Мла ђи
Де сан ка Мак си мо вић „Врт де тињ ства“ / Во ји слав Илић Мла ђи // Прав да. – 24, 
бр. 43 (15. 1. 1928) стр. 6

1228.  ЈАН КО ВИЋ, В.
De san ka Mak si mo vić „Vrt de tinj stva“ / V. Jan ko vić // Ven tu ri. – 1, br. 3 (mart 1928) 
str. 26–27

1229.  ЛЕ СКО ВАЦ, Мла ден
Ma đar ska an to lo gi ja mo der ne srp ske li ri ke (De brec ze ni Joz sef es Szen te leky kornél: 
BAZ SA LI KOM. Mo dern szerb kölfök an to lo gi a ja. Su bo ti ca, 1928) / Mla den Le sko-
vac // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 23, br. 3 (fe bru ar 1928) str. 237–239

1230.  МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Хри сти фор
De san ka Mak si mo vić „Vrt de tinj stva“ / Hri sti for Mi lo še vić // Uči telj. – 8, br. 9/10 
(maj–ju ni 1928) str. 752–753

1231.  МИР КО ВИЋ, Ни ко ла
So vre me na ta sr bo-hr vat ska po e zia / Ni ko la Mir ko vić // Zla to rog (So fi ja). – Knj. 5/6 
(1928) str. 219–248

1232.  ПЕ ТРО ВИЋ, Пе тар Пе ци ја
De san ka Mak si mo vić. Po vo dom naj no vi je knji ge pe sa ma („Vrt de tinj stva“) / Pe tar Pe-
tro vić Pe ci ja // Ri ječ. – 24, br. 69 (23. 3. 1928) str. 4

1233.  ПЕ ШИЋ, Ми о драг М.
De san ka Mak si mo vić „Vrt de tinj stva“ / Mi o drag M. Pe šić // Ži vot i rad. – Knj. 1, sv. 4 
(april 1928) str. 307
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1234.  ПЕ ШИЋ, Ми о драг М.
De san ka Mak si mo vić / Mi o drag M. Pe šić // Ži vot i rad. – Knj. 2, sv. 10 (ok to bar 1928) 
str. 734–739

1235.  ПРИ ЦА, Ду  шан
„Vrt de tinj stva“ / Du šan Pri ca // Uči telj. – 8, br. 6 (fe bru ar 1928) str. 469–470

1236.  СТО ЈА  НО ВИЋ ЗО РО ВА  ВЕЉ, Вла дан
De san ka Mak si mo vić „Vrt de tinj stva“ / Vla dan Sto ja no vić Zo ro va velj // Le to pis Ma ti-
ce srp ske. – 102, knj. 315, sv. 2 (1928) str. 317–318

1237.  ЦР ЊАН СКИ, Ми  лош
Ma đa ri o an to lo gi ji srp skih pe sni ka / Mi loš Cr njan ski // Srp ski knji žev ni gla snik. – 
Knj. 23, br. 3 (fe bru ar 1928) str. 239–240

1929.
1238.  An to lo gi ja na ših pe sni ki nja na če škom (Srb ske ba snirky. Sa mo tisky, 1929) / R. // Knji-

žev ni se ver. – Knj. 5, sv. 6 (ju ni 1929) str. 244

1239.  Ber lin ski ča so pis o na šoj sa vre me noj knji žev no sti / K. // Srp ski knji žev ni gla snik. – 
Knj. 27, br. 7 (1929) str. 560–561

1240.  Jed na an to lo gi ja srp skih pe sni ki nja na če škom / A. // Mi sao. – Knj. 29, sv. 5/6 (221–222) 
(mart 1929) str. 382

1241.  Knji žev no ve če „Ži vo ta i ra da“ u Va lje vu / G. Đ. // Ži vot i rad. – Knj. 3, sv. 17 (maj 1929) 
str. 399

1242.  „Srb ske básnirky“ / Kr // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 27, br. 4 (ju ni 1929) str. 315–316

1243.  АЛ  БРЕХТ, Фран
Srb ski knji žev ni ki pr vič na slo ven skem / Fran Al breht // Ju tro. – 10, št. 109 (11. 5. 1929) 
str. 6

1244.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
Po vo dom de se to go di šnji ce „Mi sli“ / Ve li mir Ži vo ji no vić // Mi sao. – Knj. 31, sv. 5/8 
(237–240) (no vem bar–de cem bar 1929) str. 193–199

1245.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Сло бо дан А.
Де сан ка Мак си мо вић: „Врт де тињ ства“, Бе о град, 1928 / Сло бо дан А. Јо ва но вић // 
Ве нац. – Књ. 14, св. 4/5 (ја ну ар 1929) стр. 381–385

1246.  КА  ША  НИН, Ми  лан
Srp ska knji žev na za dru ga / Mi lan Ka ša nin // Le to pis Ma ti ce srp ske. – 103, knj. 319, 
sv. 1 (1929) str. 84–89

1247.  ПЕ ШИЋ, Ми о драг М.
An to lo gi ja „Oda bra na stra na“ (Iz sa vre me ne srp sko hr vat ske li ri ke, po iz bo ru sa mih 
pe sni ka, sre dio Mi li vo je Kne že vić. Su bo ti ca, 1929, izd. „Knji žev nog se ve ra“) / Mi o drag 
M. Pe šić // Ži vot i rad. – Knj. 4, sv. 20 (av gust 1929) str. 625–626

1248.  ХАЈ ДЕН РАЈХ, Ју ли је
Če ška an to lo gi ja srp skih pe sni ki nja / Ju li je Haj den rajh // Ži vot i rad. – Knj. 4, sv. 20 
(av gust 1929) str. 627–628
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1930.
1249.  Ve li ko pu to va nje i či ta nje be o grad skog Pen klu ba / X. // Srp ski knji žev ni gla snik. – 

Knj. 30, br. 4 (ju ni 1930) str. 308–310

1250.  Ве че Ли ге же на за мир и сло бо ду : оба ве ште ње о овој па ци фич кој ор га ни за ци ји 
ко ја при ре ђу  је ве че по све ће но Д. М. // Вре ме. – (6. 12. 1930) стр. 4
Са др жи при чу Д. М. Три врап ца.

1251.  Јед на ус пе ла ма ни фе ста ци ја же на-умет ни ка : [приказ] // Вре ме. – 2. 2. 1930
Де сан ка Мак си мо вић, ко ја је та ко ђе иза зва ла ве ли ко оду ше вље ње, чи та ла је не ке 
сво је већ об ја вље не, али од  лич не пе сме.

1252.  Шта спре ма ју на ши књи жев ни ци? / [непотписано] // Ју  го сло вен ски гла сник. – 
1, бр. 56 (25. 11. 1930) стр. 11

1253.  БА  БИЋ, Јо ван
De san ka Mak si mo vić „Ze le ni vi tez“ / Јо ван Ба бић // Gla snik Ju go slo ven skog pro fe-
si o nal nog dru štva. – Knj. 10, sv. 9 (sep tem bar 1930) str. 661–662

1254.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
„Зе ле ни ви тез“ Де сан ке Мак си мо вић / Ми лан Бог да но вић // Срп ски књи жев ни 
гла сник. – Књ. 31, бр. 1 (сеп тем бар 1930) стр. 63–68

1255.  ГРОЛ, Ми  лан
Tri de se to go di šnji ca Srp skog knji žev nog gla sni ka : no va se ri ja bro je va od 1920. do 
1930. / Mi lan Grol // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 32, br. 1 (ja nu ar 1930) str. 1–20

1256.  ДУ  КИЋ, Се ле на
„Ze le ni vi tez“ De san ka Mak si mo vić / Se le na Du kić // Žen ski svet. – 1, br. 6 (ju ni 
1930) str. 8–9

1257.  ЂУ  КИЋ, Три фун
Kroz ča so pi se. Sa ra jev ski „Pre gled“ / Tri fun Đu kić // Mi sao. – Knj. 34, sv. 3/4 (259–
260) (ok to bar 1930) str. 246

1258.  ЖИВ КО ВИЋ, Бла го је
De san ka Mak si mo vić „Ze le ni vi tez“ / Bla go je Živ ko vić // Že na i svet. – 2, br. 4 (april 
1930) str. 56

1259.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић. („Пе сме“, 1924. „Зе ле ни ви тез“, 1930) / Ве ли мир 
Жи во ји но вић // Ми сао. – Књ. 32, св. 5/6 (245–246) (март 1930) стр. 354–365

1260.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић. По во дом књи ге „Зе ле ни ви тез“ (Са ка ри ка ту  ром 
Де сан ке Мак си мо вић од Пје ра Кри жа ни ћа) / Ве ли мир Жи во ји но вић // По ли ти-
ка. – 27, 7884 (15. 4. 1930) стр. 8

1261.  КИ КИЋ, Ха сан
Spu šta nje De san ke Mak si mo vić (Po vo dom zbir ke „Ze le ni vi tez“, Be o grad, 1930) / Ha-
san Ki kić // Hr vat ska re vi ja. – 3, br. 11 (1930) str. 633–634

1262.  КР КЛЕЦ, Гу став
Tur ne ja Pen-klu ba / Gu stav Kr klec // Ži vot i rad. – Knj. 6, sv. 32 (av gust 1930) str. 
637–638
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1263.  КР ШИЋ, Јо ван
Ви те шка по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић. („Зе ле ни ви тез“) / Јо ван Кр шић // Пре-
глед. – Књ. 5, св. 81 (сеп тем бар 1930) стр. 589–592

1264.  МА ЈИЋ, Дра го љуб
De san ka Mak si mo vić „Ze le ni vi tez“ / Dra go ljub Ma jić // Mla da Bo sna. – 3, (sep tem-
bar–ok to bar 1930) str. 179–180

1265.  НЕ ДИЋ, Бо ри во је
Na ši felj to ni sti / Bo ri vo je Ne dić // Knji žev ni se ver. – Knj. 6, sv. 1 (ja nu ar 1930) str. 19–27

1266.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
De san ka Mak si mo vić, „Ze le ni vi tez“ („Mi sao“, Be o grad, 1930) / Bo ško No va ko vić // 
Ve nac. – Knj. 15, sv. 8 (april 1930) str. 618–620

1267.  ПАН ДУ  РО ВИЋ, Си ма
„Зе ле ни ви тез“ г-це Де сан ке Мак си мо вић / Си ма Пан ду  ро вић // Во ља. – Књ. 1, 
св. 2 (4. мај 1930) стр. 95–96
Pot pi sa no: X.

1268.  ПАН ДУ  РО ВИЋ, Си ма
Jed na sa vre me na srp ska pe sni ki nja. „Ze le ni vi tez“ De san ke Mak si mo vić / Si ma Pan du-
ro vić // Ju tar nji list. – 19, 6564 (14. 5. 1930) str. 9
Pot pi sa no: P. S.

1269.  ПЕ ШИЋ, Ми о драг М.
De san ka Mak si mo vić „Ze le ni vi tez“ / Mi o drag M. Pe šić // Ži vot i rad. – Knj. 5, sv. 28 
(april 1930) str. 304–305

1270.  ПИЛ  КО ВИЋ, Д.
Де сан ка Мак си мо вић: Зе ле ни ви тез. Бе о град, 1930 / Д. Пил  ко вић // Жен ски 
по крет (Бе о град). – (15. 4. 1930) стр. 7–8

1271.  СИ МИЋ, Но вак
De san ka Mak si mo vić (U po vo du zbir ke „Ze le ni vi tez“) / No vak Si mić // Knji žev nik. – 
3, br. 10 (li sto pad 1930) str. 471–472

1272.  СТОЈ КО ВИЋ, Бо ри во је
Де сан ка Мак си мо вић „Зе ле ни ви тез“ (Бе о град, 1930. г., изд. ча со пи са „Ми сао“ / 
Бо ри во је Стој ко вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 104, књ. 324, св. 2/3 (1930) 
стр. 258–260

1273.  ФИН ЦИ, Ели
„Ze le ni vi tez“ De san ke Mak si mo vić / Eli Fin ci // Pre gled. – Knj. 5, sv. 80 (av gust 
1930) str. 561–563

1931.
1274.  De san ka Mak si mo vić / [ne po znat] // La Yugo sla vie (Be o grad). – (29. 7. 1931) str. 2

1275.  De san ka Mak si mo vić „Lu di lo sr ca“ / M. // No vo sti. – 25, br. 148 (31. 5. 1931) str. 9

1276.  Na gra du „Cvi je ta Zu zo rić“ za naj bo lju pe smu do bi la je po zna ta na ša knji žev ni ca De-
san ka Mak si mo vić (za pe smu „Umor“) / Ano nim // Vre me. – 11, br. 3298 (5. 3. 1931) 
str. 4
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1277.  Mi lan Bog da no vić o po sled njem kon kur su „Cvi je te Zu zo rić“ / B. // Prav da. – 28, br. 65 
(6. 3. 1931) str. 6

1278.  „Sa vre me nik“ Srp ske knji žev ne za dru ge / X // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 33, br. 1 
(maj 1931) str. 76
O knji zi „Lu di lo sr ca“.

1279.  АМ БРО, Но вак
Žen ska po e zi ja (Pred knji žev no ve če u „Ja dra no voj dvo ra ni“) / No vak Am bro // No vo 
do ba. – 14, br. 19 (24. 1. 1931) str. 2
Pot pi sa no: – n.

1280.  ВУ  ЈИЋ, Вла ди мир
Po e zi ja De san ke Mak si mo vić („Pe sme“, 1924, „Ze le ni vi tez“, 1930) / Vla di mir Vu jić // 
Na rod na od bra na. – 6, br. 1/2 (4–6. 1. 1931) str. 21–23

1281.  ГРОЛ, Ми  лан
Кроз књи ге и до га ђа је / Ми лан Грол // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. 32, св. 6 
(март 1931) стр. 496
Пот пи са но: По вре ме ни. – О на гра ди „Цви је те Зу зо рић“ пе сми Д. Мак си мо вић 
„Умор“.

1282.  ЂИ  ЛАС, Ми  ло ван
„Sa vre me nik“ Srp ske knji žev ne za dru ge / Mi lo van Đi las // Za pi si. – Knj. 8, sv. 6 (ju ni 
1931) str. 378–382
O knji zi „Lu di lo sr ca“.

1283.  ЖИ ВА  НО ВИЋ, Је ре ми ја
„Са вре ме ник“ Срп ске књи жев не за дру ге / Је ре ми ја Жи ва но вић // Ве нац. – Књ. 16, 
св. 8 (април 1931) стр. 629–632
Пот пи са но: „Хро ни чар“. – О књи зи Д. Мак си мо вић „Лу ди  ло ср ца“.

1284.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
Knji žev na kri ti ka i slu čaj Mi la na Bog da no vi ća / Ve li mir Bog da no vić // Mi sao. – 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.  ЛО ПИ ЧИЋ, Ђор ђе
„Lu di lo sr ca“, pri po vet ke De san ke Mak si mo vić / Đor đe Lo pi čić // Sto žer. – 2, br. 6 
(ju ni 1931) str. 193

1286.  ПИЛ  КО ВИЋ, До ра
Ukle ti san. De san ki Mak si mo vić / Do ra Pil ko vić // Ve nac. – Knj. 16, sv. 4/5 (ja nu ar 
1931) str. 263–264

1287.  РА ЈИЋ, Ми  лан
Opet o kon kur su Cvje te Zu zo rić / Mi lan Ra jić // Ži vot i rad. – Knj. 7, sv. 40 (april 
1931) str. 252–258

1288.  СА  ВИЋ, То пли ца
De san ka Mak si mo vić „Ze le ni vi tez“ / To pli ca Sa vić // Be la vra na. – 1, br. 2/3 (fe-
bru ar–mart 1931) str. 41–43

1289.  СТОЈ КО ВИЋ, Бо ри во је
Po e zi ja De san ke Mak si mo vić / Bo ri vo je Stoj ko vić // Knji žev na kra ji na. – Knj. 1, br. 3 
(mart 1931) str. 100–106
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1932.
1290.  De san ka Mak si mo vić: Go zba na li va di / W. // Knji žev ni se ver. – Knj. 8, sv. 3/4 (mart–

april 1932) str. 122

1291.  Јед на ју  го сло вен ска ан то ло ги ја на не мач ком / Љ. Н. // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Књ. 35, бр. 2 (ја ну ар 1932) стр. 151–152

1292.  АТА  НА СИ ЈЕ ВИЋ, Ксе ни ја
По е зи ја у про зи Де сан ка Мак си мо вић / Ксе ни ја Ата на си је вић // Ми сао. – Књ. 39, 
св. 5/8 (301–304) (ју ли–ав густ 1932) стр. 453–455
Пот пи са но: К.

1293.  ГЛУ МАЦ, Ђор ђе
De san ka Mak si mo vić: Go zba na li va di / Đor đe Glu mac // Kri ti ka. – 3, knj. 5, sv. 3/5 
(mart–maj 1932) str. 137–138
Pot pi sa no: G.

1294.  ДИН, Ан те
Li ri ka Do bri ce Ce sa ri ća, Dra gu ti na Ta di ja no vi ća i De san ke Mak si mo vić / An te Dean // 
Ma la re vi ja. – 1, br. 1 (mart 1932) str. 12–15

1295.  ДУ  КИЋ, Се ле на
De san ka Mak si mo vić: Go zba na li va di : zbir ka pe sa ma u pro zi / Se le na Du kić // Že na 
i svet. – 8, br. 4 (april 1932) str. 3–4
Pot pi sa no D. S.

1296.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
При по вет ке Де сан ке Мак си мо вић (Де сан ка Мак си мо вић : „Лу ди  ло ср ца“, Са-
вре ме ник СКЗ, бр. 163, 1931) / Ве ли мир Жи во ји но вић // Ми сао. – Књ. 38, св. 3/4 
(291–292) (фе бру ар 1932) стр. 243–346

1297.  КО ШАК, Вин ко
Iz srb ske in hr vat ske knji žev no sti. De san ka Mak si mo vić „Lu di lo sr ca“ / Vin ko Ko šak // 
Lju bljan ski zvon. – 52, št. 6 (1932) str. 376

1298.  СПИ РИ ДО НО ВИЋ-СА  ВИЋ, Је ла
De san ka Mak si mo vić: Go zba na li va di / Je la Spi ri do no vić Sa vić // Ži vot i rad. – Knj. 10, 
sv. 60 (fe bru ar 1932) str. 299–302

1299.  ТА  РА  НОВ СКИ, Ки рил
Де сан ка Мак си мо вић: Го зба на ли ва ди / Ки рил Та ра нов ски // Ле то пис Ма ти це 
срп ске. – 106, књ. 332, св. 1/3 (април–јун 1932) стр. 230

1933.
1300.  Вен ча ње књи жев ни це Де сан ке Мак си мо вић : [крат ка вест] // По ли ти ка. – 30, 

бр. 9061 (6. 8. 1933) стр. 13

1301.  Јед на но ви на : Књи жев но ве че / М. О. // Кру  ше вач ки гла сник. – (23. 3. 1933) 
стр. 3

1302.  Пе сма Де сан ке Мак си  мо вић пред су дом / Ано ним // Прав да. – 29, бр. 10177 
(9. 5. 1933) стр. 8
П пе сми „Чу до твор ни џе по ви“.
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1303.  ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир
Ју  го сло вен ска ли ри ка на ру ском / Ве ли мир Жи во ји но вић // Ми сао. – Књ. 41, 
св. 3/6 (315–318) (март 1933) стр. 372

1304.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
Је дан че шки пре во ди лац ју го сло вен ских пе са ма / Бо шко Но ва ко вић // Ми сао. – 
Књ. 41, св. 1/2 (313–314) (ја ну ар 1933) стр. 118–120

1305.  ПЕ РО ВИЋ, Ра де
De san ka Mak si mo vić „Sr ce lut ke spa valj ke“. Be o grad, 1933 / Ra de Pe ro vić // Ži vot i 
rad. – Knj. 17, sv. 104 (de cem bar 1933) str. 1535
Pot pi sa no R. P.

1306.  ТА  РА  НОВ СКИ, Ки рил
Јед на ан то ло ги ја ју  го сло вен ске ли ри ке на ру ском / Ки рил Та ра нов ски // Ле то-
пис Ма ти це срп ске. – 107, књ. 336, св. 2 (1933) стр. 172–173

1934.
1307.  Де сан ка Мак си мо вић / К. // Сло во. – Бр. 1 (maj 1934) стр. 4

Са пе смом Бо гу  ми  ло ва мо ли тва.

1308.  „Sr ce lut ke spa valj ke“ / D. // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 41, br. 1 (ja nu ar 1934) 
str. 71

1309.  КА РА  ЛИЋ, Пре драг
Uz di za nja („Ča rob ni ca“, „Bla žen stvo“, „Is po vest“) / Pre drag Ka ra lić // Ži vot i rad. – 
Knj. 19, 117 (jul 1934) str. 810

1310.  КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ми  ли во је
De san ka Mak si mo vić: Sr ce lut ke spa valj ke i dru ge pri če za de cu / Mi li vo je Kne že vić // 
Knji žev ni se ver. – Knj. 10, sv. 3/4 (mart–april 1934) str. 117
Pot pi sa no: M.

1311.  КО ЗАР ЧА  НИН, Иво
Iz deč je knji žev no sti. De san ka Mak si mo vić „Sr ce lut ke spa valj ke“ / Ivo Ko zar ča nin // 
Sa vre me na ško la. – 8, br. 1/2 (fe bru ar 1934) str. 29–30

1935.
1312.  Ака де ми ја се дам умет но сти до де ли  ла је на гра де Фра ну Но ва ко ви ћу и Де сан ки 

Мак си мо вић / [није пот пи сан тек ст] // По ли ти ка. – 32, бр. 9821 (23. 9. 1935) 
стр. 7

1313.  De san ka Mak si mo vić na bu gar skom / Lj. // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 44, br. 2 
(ja nu ar 1935) str. 164

1314.  На ши пе сни ци на бу гар ском : [крат ка вест] // Иде је. – 1, бр. 12 (24. 1. 1935) стр. 6
Ко мен тар о до бром пре во ду пе са ма Д. М.

1315.  „So ci ja li zo va na knji žev nost“ / Pel. // Nin. – 1, br. 24 (24. 8. 1935) str. 7–8

1316.  БА  БИЋ, Вла ди мир Ђ.
Be o grad sko pi smo. De san ka Mak si mo vić „Ka ko oni ži ve“. Ge or gi je Bo žo vić „Te ška 
is ku še nja“ / Vla di mir Ba bić // Na rod ne no vi ne. – Br. 204 (5. 9. 1935) str. 3–4
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1317.  БА  БИЋ, Вла ди мир Ђ.
De san ka Mak si mo vić kao pri po ve dač / Vla di mir Ba bić // Jav nost. – 1, br. 38 (5. 10. 
1935) str. 959–960
O knji zi „Ka ko oni ži ve“.

1318.  БА  ЊЕ ВИЋ, Мир ко
De san ka Mak si mo vić „Ka ko oni ži ve“ / Mir ko Ba nje vić // Nin. – 1, br. 10 (11. 5. 1935) 
str. 5
Pot pi sa no MIRB.

1319.  ВУ  ЈИЋ, Вла ди мир
„So ci ja li zo va na“ knji žev nost / Vla di mir Vu jić // Prav da. – 31, br. 10966 (11. 5. 1935) str. 7
O knji zi „Ka ko oni ži ve“.

1320.  ЛАТ КО ВИЋ, Ви до
Де сан ка Мак си мо вић „Ка ко они жи ве“ / Ви до Лат ко вић // Ју жни пре глед. – 10, 
бр. 11 (но вем бар 1935) стр. 429

1321.  МЛА ДЕ НО ВИЋ, Жи во мир
De san ka Mak si mo vić „Ka ko oni ži ve“. Be o grad, 1935 / Ži vo mir Mla de no vić // Le to-
pis Ma ti ce srp ske. – 109, knj. 343, sv. 2 (1935) str. 296–297

1322.  ПО ПО ВИЋ, Здрав ко
De san ka Mak si mo vić „Ka ko oni ži ve“ / Zdrav ko Po po vić // Ju go slo ven ski ra svit. – 3, 
sv. 5/6 (maj–ju ni 1935) str. 94–95

1935/1936.
1323.  БАР ТОЛ, Вла ди мир

No va pe snič ka zbir ka De san ke Mak si mo vić / Vla di mir Bar tol // Mo dra pti ca. – 7, št. 9 
(1935/1936) str. 295–296
O knji zi „No ve pe sme“.

1936.
1324.  Ju go slo vische Fra u enlyrik / P. T. // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 49, br. 6 (no vem bar 

1936) str. 477–478

1325.  L’eouvre littéra i re des ferm mes yougo sla ves. Re digé par L’As so ci a tion des fem mes 
Yougo sla ves. Za Me đu na rod ni kon gres že na, u ok to bru, u Du brov ni ku / M. // Srp ski knji-
žev ni gla snik. – Knj. 49, br. 5 (no vem bar 1936) str. 392–394

1326.  Сви у Кла ер тон на 15. но вем бар / К. // Аме ри кан ски Ср бо бран (Пит бург). – 30, 
6471 (10. 11. 1936)
Фо то гра фи ја Срп ског пе вач ког дру  штва „Де сан ке Мак си мо вић“.

1327.  БАР ТОЛ, Вла ди мир
Slo ve nač ki ča so pis o De san ki Mak si mo vić / Vla di mir Bar tol // Srp ski knji žev ni gla-
snik. – Knj. 49, br. 5 (no vem bar 1936) str. 390–392
O knji zi „No ve pe sme“ u ča so pi su „Mo dra pti ca“.

1328.  БЕ РИЋ, Гр гур
De san ka Mak si mo vić „No ve pe sme“ / Gr gur Be rić // Ži vot i rad. – Knj. 24, sv. 154 
(av gust 1936) str. 118–120
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1329.  БЛЕ НИ КА
Про я ви на сла вян ска та же на : но ва кни га на Д. М. / Блъ ни ка // Вест ни къ на же-
на та (Со фия). – 16, бр. 662 (14. 10. 1936) стр. 2

1330.  БО ЖИ НО ВИЋ, Љу бо мир
Jed na an to lo gi ja za de cu. (Ži vo jin Ka rić „An to lo gi ja ju go slo ven ske sa vre me ne deč je knji-
žev no sti“. Be o grad, 1936) / Lju bo mir Bo ži no vić // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 47, 
br. 2 (ja nu ar 1936) str. 162–163

1331.  БОР КО, Бо жи дар
Po e zi ja De san ke Mak si mo vić / Bo ži dar Bor ko // Ju tro. – 17, št. 160 (14. 7. 1936) str. 4
Pot pi sa no: – O.

1332.  ГА  ВЕ ЛА, Ђу  ро
Пе сме Де сан ке Мак си  мо вић. По во дом ње не нај но ви  је збир ке пе са  ма у из да-
њу Са вре ме ник СКЗ („Но ве пе сме“) / Ђу  ро Га ве ла // По ли ти ка. – 33, бр. 10078 
(15. 6. 1936) стр. 12

1333.  ДЕ ВР ЊА, Ми  лу  тин
Li ri ka De san ke Mak si mo vić. (Po vo dom zbir ke „No ve pe sme“) / Mi lu tin De vr nja // 
Hri šćan ska mi sao. – 2, br. 7/8 (jul–av gust 1936) str. 109–111

1334.  ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Рад ми  ло
„Но ве пе сме“ Де сан ке Мак си мо вић / Рад ми ло Ди ми три је вић // Пре глед. – Књ. 12 
(јул–ав густ 1936) стр. 411–417

1335.  КОР ДИЋ, Си ни ша
De san ka Mak si mo vić „No ve pe sme“. SKZ, 1936 / Si ni ša Kor dić // Prav da. – 32, br. 11399 
(18. 7. 1936) str. 13

1336.  КОР ДИЋ, Си ни ша
O li ri ci De san ke Mak si mo vić / Si ni ša Kor dić // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 47, 
br. 4 (fe bru ar 1936) str. 305–307

1337.  МИ ТРО ПАН, Пе тар
„Но ве пе сме“ Де сан ке Мак си мо вић, СКЗ, 1936. / Пе тар Ми тро пан // Ју жни пре-
глед. – 10, бр. 8/9 (ав густ–сеп тем бар 1936) стр. 296–298

1338.  ПЕ ТРО ВИЋ, На де жда
Bi bli o gra fi ja knji ga žen skih pi sa ca u Ju go sla vi ji. De san ka Mak si mo vić. / Na de žda Pe-
tro vić. – Be o grad : Udru že nje uni ver zi tet ski obra zo va nih že na, 1936. – Str. 47–48, 84

1937.
1339.  Udru že nje ju go slo ven skih knji žev ni ka / M. P. // Srp ski knji žev ni gla snik. – Knj. 50, 

br. 7 (april 1937) str. 565–566

1340.  ЗО ГО ВИЋ, Ра до ван
Ва ри јан те јед не по ан те два бла жен ства / Ра до ван Зо го вић // На ша ствар ност. – 
Бр. 5/6 (ја ну ар–фе бру ар 1937) стр. 79–82

1341.  ЈА ЗО ВА, Ја на
На Опле на ць / Яна Язо ва // Вест ни кь на же на та (Со фия). – 16, бр. 697 (16. 6. 1937) 
стр. 2
При каз го сто ва ња бу  гар ских пе сни ки ња и до ма ћи на (Д. М.).
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1342.  КУ ЛУН ЏИЋ, Зво ни мир
De san ka Mak si mo vić o se bi i li te ra tu ri / Zvo ni mir Ku lun džić // Sad i ne kad. – 2, br. 31 
(25. 7. 1937) str. 10–15

1343.  МАР КО ВИЋ, Љу би ца
Sa vre me na srp ska žen ska li ri ka / Lju bi ca Mar ko vić // Mi sao. – Knj. 44, sv. 5/8 (341–
344) (mart 1937) str. 229–235

1344.  МАРС, Ев ге ни ја
На ше то го сту ва не вь Бъл гра дь / Ев ге ния Мар сь // Вест ни кь на же на та (Со фия). – 
16, бр. 697 (16. 6. 1937)

1345.  МИР КО ВИЋ, Ни ко ла
An to lo gi ja srp sko hr vat ske po sle rat ne li ri ke. Sa sta vio i pred go vor na pi sao Đu ro Ga ve-
la. Sa vre me nik SKZ, Be o grad, 1937 / Ni ko la Mir ko vić // Srp ski knji žev ni gla snik. – 
Knj. 51, br. 4 (ju ni–ju li 1937) str. 302–305; br. 5, str. 379–382

1346.  НЕ ВИ СТИЋ, Иван
Ан то ло ги ја срп ско-хр ват ске по сле рат не ли ри ке : Са вре ме ник Срп ске књи жев-
не за дру  ге : књи ге и пи сци / Иван Не ви стић // Прав да. – 22. 5. 1937
При каз и кри ти ка ан то ло ги ја уз по хва лу пе сни ка: Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа, Д. М. 
и Ни ко ле Шо па.

1347.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ми  ло рад
Se lo u na šoj no vi joj po e zi ji / Mi lo rad Ne delj ko vić // Agrar na mi sao. – 2, br. 1 (ja nu ar 
1937) str. 9–11

1348.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
Де сан ка Мак си мо вић „Но ве пе сме“, „Са вре ме ник“ СКЗ, Ко ло VI, књ. 21, Бгд., 
1936. / Бо шко Но ва ко вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Књ. 347, св. 1 (фе бру ар 
1937) стр. 111–112

1938.
1349.  Tri knji ge za de cu. (De san ka Mak si mo vić „Ras pe va ne pri če“. M. Lo vrak „Vuč jak“. 

Si ma Cu cić „IV b na pred“) / B. Т. // XX vek. – Knj. 2, sv. 7 (sep tem bar 1938) str. 
305–307

1350.  БО ДУ ЛИЋ, Љу  то вид
De san ka Mak si mo vić / Lju to vid Bo du lić // Ju go slo ven ski ra svit. – 7, br. 3 (no vem bar 
1938) str. 50–54

1351.  БО ДУ ЛИЋ, Љу  то вид
Na ša li ri ka na ta li jan skom / Lju to vid Bo du lić // Ju žni pre gled. – 12, br. 11/12 (no-
vem bar 1938) str. 444–446

1352.  ВОЛФ, Гу став
Brüden von Bolt zu Bolt / Gu stav Wolf [o D. M. i A. Šantiću] // Ba ut ze ner Ta ge blatt 
(Ba ut zen). – (1. 2. 1938)
Pri log tek stu pe sma: Frühlingsli eb u pre vo du Gu sta va Vol fa.

1353.  КО ЗАР ЧА  НИН, Иво
De san ka Mak si mo vić, „Ras pe va ne pri če“ / Ivo Ko zar ča nin // Sa vre me na ško la. – 12, 
br. 8 (ok to bar 1938) str. 251–253
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1354.  МАР КО ВИЋ, Љу би ца
Po gled na pe snič ko stva ra nje srp ske že ne / Lju bi ca Mar ko vić // Ju žni Pre gled. – 12, 
br. 8/9 (1938) str. 327–330

1355.  ПРО ШИЋ, Н.
De san ka Mak si mo vić „Ras pe va ne pri če“ / N. Pro šić // Ju žni pre gled. – 12, br. 10 (ok to-
bar 1938) str. 394

1356.  СТОЈ КО ВИЋ, Бо ри во је
Pri če za de cu De san ke Mak si mo vić. „Zlat na knji ga“, Ge ce Ko na / Bo ri vo je Stoj ko vić // 
Prav da. – 34, br. 12095 (18. 6. 1938) str. 10

1939.
1357.  Јед на за гре бач ка кри ти ка о Де сан ки Мак си мо вић / Ј. С. // Срп ски књи жев ни гла-

сник. – Књ. 56, бр. 5 (март 1939) стр. 397–398
Ко зар ча нин Иво о књи зи „Рас пе ва не при че“ у „Хр ват ској ре ви ји“.

1358.  ДЕ ВР ЊА, Ми  лу  тин
Три пе сме Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лу  тин Де вр ња // Срп ски глас. – 1, бр. 1 
(16. 11. 1939) стр. 8
О пе сма  ма „Уста  ни  ци“, „Де вој ка са по ги  ну лим мла  ди  ћем“, „Бу ду ћим вој ни-
ци  ма“.

1359.  КО ЗАР ЧА  НИН, Иво
Deč je pri če De san ke Mak si mo vić / Ivo Ko zar ča nin // Hr vat ska re vi ja. – 12, br. 2 
(1939) str. 104–106
O knji zi „Ras pe va ne pri če“.

1360.  МИР КО ВИЋ, Ни ко ла
Срп ски пи сци у бу гар ском пре во ду / Ни ко ла Мир ко вић // Ле то пис Ма ти це срп-
ске. – 113, књ. 351, св. 3 (1939) стр. 220–222

1361.  ТА  РА  НОВ СКИ, Ки рил
Ју  го сло вен ске при по вет ке за де цу на бу  гар ском / Ки рил Та ра нов ски // Срп ски 
књи жев ни гла сник. – Књ. 56, бр. 4 (фе бру ар 1939) стр. 314

1940.
1362.  Бо жић на „По ли ти ка“ / Ж. // Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. 59, бр. 2 (ја ну ар 

1940) стр. 154–155
О пе сми Д. Мак си мо вић „Жао ми је чо ве ка“.

1363.  Les La uréats du prix „Mi lan Ra kić“ [vest o do de li na gra de Mi lan Ra kić pe sni ki nji 
D. M.] // L’ec ho de Bel gra de (Be o grad). – (4. 7. 1940) str. 2

1364.  Ово го ди шњу на гра ду Дру штва „Ми лан Ра кић“ до би ла је Де сан ка Мак си мо вић : 
[обавешт ење са крат ком би о гра фи јом Д. М.] / [није потписано] // По ли ти ка. – 37, 
бр. 11520 (30. 6. 1940) стр. 16
Са сли ком Д. М.

1365.  Ус пе ло књи жев но ве че Пен-клу ба / [није потписано] // По ли ти ка. – 37, бр. 11479 
(19. 5. 1940) стр. 13
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1366.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Жи во рад П.
Књи жев не на гра де / Жи во рад П. Јо ва но вић // Срп ски књи жев ни гла сник. – VI II, 
књ. 60, бр. 8 (1940) стр. 558
На гра да Дру  штва „Ми  лан Ра кић“ за 1940. го ди ну.

1367.  КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бо жи дар
Вој тех Мјер ки и ње го ви пре во ди на сло вач ки и че шки / Бо жи дар Ко ва че вић // 
Срп ски књи жев ни гла сник. – Књ. 59 (ја ну ар 1940) стр. 158

1941.
1368.  Пр ва деч ја опе ра у Бе о гра ду / [није потписано] // Вре ме. – 21, бр. 6850 (19. 2. 1941) 

стр. 9
О опе ри Ми лен ка Жив ко ви ћа „Деч ја со ба“ на исто и ме ни ли бре то Д. М. – Са сли-
ком Д. М.

1946.
1369.  Књи жев но ве че Де сан ке Мак си мо вић : II при ред ба Удру же ња књи жев ни ка Ср би-

је у ко рист фон да за бор бу про тив не пи сме них / [није потписано] // По ли ти ка. – 
Бр. 12221 (15. 2. 1946) стр. 4

1370.  De san ka Mak si mo vić: Oslo bo đe nje Cve te An drić. Iz da nje Cen tral nog od bo ra AFŽ-a 
Ju go sla vi je, Be o grad, 1945, ce na 6 din. / Z. K. // Glas Slo ve ni je. – (18. 1. 1946)

1371.  По сле тро днев ног за се да ња пр ви кон грес књи жев ни ка Ју  го сла ви је за вр шио је 
рад / [није потписано] // По ли ти ка. – 43, бр. 12460 (20. 11. 1946) стр. 5

1372.  Пр ви кон грес књи жев ни ка Ју го сла ви је / [није потписано] // На ша књи жев ност. – 
Књ. 3, св. 12 (де цем бар 1946) стр. 577–582

1373.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
Пи сци у не по сред ном до ди ру са пу бли ком / Ми лан Бог да но вић // Књи жев ност. – 
Књ. 1, св. 2 (фе бру ар 1946) стр. 313–314

1374.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
Ру ска деч ја књи жев ност. Ру ске на род не при че. Пре ве ли Д. М. и Сер геј Сла сти-
ков / Ми лан Бог да но вић // Књи жев ност. – Књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) стр. 140–141
Пот пи са но: М.

1375.  ГЛУ МАЦ, Сло бо дан
Три по е ме (М. Па нић Су реп: Ада. М. Вра ње ше вић: Је дан од мно гих. Д. М.: Осло-
бо ђе ње Цве те Ан дрић.) / Сло бо дан Глу  мац // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 120, 
књ. 356, св. 3 (1946) стр. 238–241

1947.
1376.  Зна ча јан да тум у на шој кул тур ној исто ри ји : Ко ми тет за кул ту ру и умет ност вла де 

ФНРЈ до де лио је на гра де на шим ис так ну тим умет ни ци ма : на гра де за књи жев ност, 
ли ков., муз., филм / [није потписано] // По ли ти ка. – Бр. 12530 (9. 2. 1947) стр. 3
На гра да за књи жев ност Д. М. за „Пе сник и за ви чај“.
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1377.  ФРАХ ЧИЋ, Ви  лим
Ju go sł o wi anscy pi sar ze i plastycy o pol sce, po la kach i Kra ko wie : wywi ady błyska wic zhe 
z czł oh ka mi de le ga ci ji : De san ka Mak si mo vić / Vi lim Frah čić // Dzi en nik li te rac ki 
(Kra kow). – 1, br. 2 (36) (7–13. 9. 1947) str. 8
Pri log ka ri ka tu ra D. M. Ed ward Glo wac ki.

1949.
1378.  СИ МИЋ, Но вак

Bi lje ška (po go vor) / No vak Si mić // De san ka Mak si mo vić: Otadž bi na u pr vo maj skoj 
po vor ci. – Za greb : Na klad ni za vod Hr vat ske, 1949. – (Na rod na knji žni ca)

1950.
1379.  De san ka Mak si mo vić: „Re ka po moć ni ca“ / [ni je pot pi sa no] // Pi o ni ri. – Br. 5 (maj 

1950) str. 23

1380.  ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИЋ, Кре ши мир
No vi to no vi u po e zi ji De san ke Mak si mo vić : be le ška na te mu pe snik i po li ti ka / Kre-
ši mir Ge or gi je vić // Uni ver zi tet ski ve snik. – 3, br. 35 (29. 10. 1950) str. 2

1381.  МА ТИЋ, Ду  шан
По е зи ја је не пре кид на све жи на све та / Ду  шан Ма тић // Књи жев не но ви не. – 3, 
бр. 52 (26. 12. 1950) стр. 1 и 4

1382.  ПО ПО ВИЋ, Вла до
Де сан ка Мак си мо вић: „Иза бра не пе сме“. За греб, 1950 / Вла до По по вић // Књи-
жев не но ви не. – Бр. 31 (1. 8. 1950) стр. 4

1383.  РАТ КО ВИЋ, Ри сто
„Ре ка по моћ ни ца“ / Ри сто Рат ко вић // Књи жев ност. – 5, бр. 5 (мај 1950) стр. 504

1384.  РИ СТА  НО ВИЋ, Са ва
Де сан ка Мак си мо вић: „Ре ка по моћ ни ца“ / Са ва Ри ста но вић // Књи жев не но-
ви не. – 3, бр. 33 (15. 8. 1950) стр. 4

1385.  СИ МИЋ, Но вак
Be le ška o pi scu (po go vor) / No vak Si mić // De san ka Mak si mo vić: Iza bra ne pe sme. – 
Za greb : Zo ra, 1950. – (Ma la bi bli o te ka, 51)

1951.
1386.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан

Де сан ка Мак си мо вић: Отаџ би но, ту сам / Ми лан Бог да но вић // Књи жев ни пре-
глед. – 4, бр. 4 (24. 11. 1951) стр. 3–4

1387.  БРОЗ, Па вао
Aso ci ja ci je na pje sme De san ke Mak si mo vić / Pa vao Broz // Mla dost. – 7, sv. 1 (1951) 
str. 67–74
O knji zi „Iza bra ne pje sme“, Za greb, 1950.

1388.  ДУ  БРАВ ЧИЋ, Вла до
По е зи ја на ше да на шњи це / Вла до Ду брав чић // Књи жев не но ви не. – Бр. 28 (10. 7. 
1951) стр. 4
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1389.  КО СТИЋ, Ду  шан
Ро до љу би ва по е ма Де сан ке Мак си мо вић. („Отаџ би но, ту сам“. Про све та, Бе о-
град, 1951) / Ду  шан Ко стић // По ли ти ка. – 48, бр. 13940 (12. 8. 1951) стр. 6

1390.  МИ  ЛА ЧИЋ, Бо жо
О по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Бо жо Ми  ла чић // Ства ра ње. – 6, бр. 9 (1951) 
стр. 543–555 ; бр. 10/11 (1951) стр. 639–652

1391.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
Две по е ме о да на шњи ци. Де сан ка Мак си мо вић: Отаџ би но, ту сам. Ду  шан Ко-
стић: По е ма о гра ду и љу ба ви / Бо шко Но ва ко вић // Књи жев ност. – Књ. 13, св. 10 
(1951) стр. 375–377

1392.  ПА  ВИЋ, Бо ра
Де сан ка Мак си мо вић: Бор ци за здра вље / Бо ра Па вић // Књи жев ност. – 6, књ. 13, 
бр. 11/12 (1951) стр. 537–538

1952.
1393.  Во ле ла сам да про на ла зим та лен те // Мла да кул ту  ра. – 1, бр. 2 (27. 11. 1952) стр. 1

Ин тер вју.

1394.  Три пи та ња Де сан ки Мак си мо вић : пи сци и књи жев ност / [није потписано] // 
Омла ди на. – Бр. 10 (8. 3. 1952) стр. 8
Са пот пи сом Д. М.

1395.  РАТ КО ВИЋ, Ри сто
О јед ном ме ђу вре ме ну / Ри сто Рат ко вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 128, књ. 369, 
св. 1 (1952) стр. 108–124

1396.  РОТ КО ВИЋ, Ра до слав
Kri ti ka na ma lo i na ve li ko / Ra do slav Rot ko vić // Kru go vi. – 1, br. 1 (1952) str. 75–80
O po e mi „Otadž bi no, tu sam“.

1397.  РОТ КО ВИЋ, Ра до слав
Umjet nost i umje šnost : je dan no vi pri log uz sta ri čla nak Mar ka Ri sti ća / Ra do slav Rot-
ko vić // Kru go vi. – 1, br. 6 (1952) str. 496–501

1953.
1398.  Po et ski lik De san ke Mak si mo vić / D. G. // Rad nik. – 4, br. 148 (19. 2. 1953) 

1399.  ГР БИЋ, Дра го слав
Isti ni ta ro do lju bi va baj ka / Dra go slav Gr bić // Omla di na. – 8, br. 24 (10. 6. 1953)
O pe smi „Kr va va baj ka“.

1400.  ЈЕ РЕ МИЋ, Б.
Je dan su sret sa na šom ze mlja ki njom, knji žev ni com De san kom Mak si mo vić / B. Je re-
mić // Na pred. – 7, br. 285 (6. 11. 1953) str. 4

1401.  КРА  КАР, Лој зе
Be le ška o pi scu / Loj ze Kra kar // So ci ja li stič na mi sel. – Br. 8 (1953) str. 531

1402.  МА  РИН КО ВИЋ, На да
Де сан ка Мак си мо вић / На да Ма рин ко вић // Ра дио Бе о град. – 9, бр. 146 (1953) 
стр. 25
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1954.
1403.  De san ka Mak si mo vić // Pi o nir ski list. – 13. 10. 1954

1404.  Де сан ка Мак си мо вић „Отво рен про зор“ // Но ва Ма ке до ни ја. – 10, бр. 3001 (13. 7. 
1954)

1405.  Pro za pje sni ki nje / J. R. // Pro svjet ni rad (Ce ti nje). – 1, br. 10 (1. 11. 1954) str. 6
O ro ma nu „Otvo ren pro zor“.

1406.  БО ГИЋ, Јо ван
De san ka Mak si mo vić „Kr va va baj ka“ / Jo van Bo gić // Po let. – Br. 3 (1954 1955) str. 4

1407.  БУ ЛА ТО ВИЋ, Бо жо
Pro la znost pje sni ka : D. M. „Stra šna igra“ / Bo žo Bu la to vić // Su sre ti. – 2, br. 11 (1954) 
str. 842–847

1408.  ВУЧ КО ВИЋ, Га ври  ло
Де сан ка Мак си мо вић „Отво рен про зор“ / Га ври ло Вуч ко вић // Књи жев не но ви-
не. – 1, бр. 29 (29. 7. 1954) 

1409.  ЂО НО ВИЋ, Јан ко
Де сан ка Мак си  мо вић „Стра шна игра“ / Јан ко Ђо но вић // Бор ба. – 19, бр. 228 
(21. 9. 1954) стр. 5
Пот пи са но: Пут ник Си мо.

1410.  КР СТИЋ, Је ле на
De san ka Mak si mo vić „Otvo ren pro zor“ / Je le na Kr stić // Omla di na. – 9, br. 29 (14. 7. 1954)

1411.  КУ  ЈУН ЏИЋ, Ми о драг
De san ka Mak si mo vić „Otvo ren pro zor“ / Mi o drag Ku jun džić // No vo sad ski dnev nik. – 
1, br. 21 (28. 7. 1954)

1412.  МАК СИ МО ВИЋ, Ми о драг
Де сан ка Мак си мо вић „Стра шна игра“ / Ми о драг Мак си мо вић // Књи жев не но ви-
не. – 1, бр. 35 (9. 9. 1954)

1413.  МАК СИ МО ВИЋ, Ми о драг
De san ka Mak si mo vić „Stra šna igra“ / Mi o drag Mak si mo vić // Omla di na. – 9, br. 38 
(15. 9. 1954) str. 6

1414.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
При по вет ке Де сан ке Мак си мо вић (Д. М. „Стра шна игра“. Бе о град, 1954) / Бо шко 
Но ва ко вић // По ли ти ка. – 51, бр. 14940 (1. 10. 1954) стр. 9

1415.  ПА У  НО ВИЋ, Си ни ша
Де сан ка из Бран ко ви не / Си ни ша Па у  но вић // Змај. – Бр. 10 (1954) стр. 2–4

1416.  РАЦ КОВ, Иван ка
De san ka Mak si mo vić „Otvo ren pro zor“ / Ivan ka Rac kov // Hr vat ska ri ječ. – 10, br. 26 
(25. 6. 1954) str. 5

1417.  ЦА  РИЋ, Во ја
Де сан ка Мак си мо вић „Ве тро ва успа ван ка“ / Во ја Ца рић // По ли ти ка. – 51, бр. 14808 
(30. 4. 1954) стр. 7

1418.  ЦА  РИЋ, Во ја
Де сан ка Мак си мо вић „Отво рен про зор“ / Во ја Ца рић // По ли ти ка. – 51, бр. 14904 
(15. 9. 1954) стр. 10
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1419.  ЏА  ЏИЋ, Пе тар
Сви у са на то ри ју  ме : ро ман Де сан ке Мак си мо вић „Отво рен про зор“ / Пе тар 
Џа џић // НИН. – 4, бр. 184 (11. 7. 1954)

1420.  ШИ ЈА  КО ВИЋ, Ми о драг
De san ka Mak si mo vić „Stra šna igra“ / Mi o drag Ši ja ko vić // Stva ra nje. – 9, br. 10 
(1954) str. 639–640

1955.
1421.  Ве ли ки број књи га до ма ћих пи са ца : шта ће у де цем бру из да ти бе о град ска пред у зе-

ћа // Бор ба. – (7. 12. 1955)
У из да вач ки план укљу  чен „Ми рис зе мље“.

1422.  Ис так ну  ти деч ји пи сци у Ва  ље ву. Го сто ва  ли су Де сан ка Мак си мо вић, Ми ра 
Алеч ко вић, Бран ко Ћо пић и Ар сен Ди клић / З. Ј. // На пред. – Бр. 379 (1955)

1423.  АЛЕЧ КО ВИЋ, Ми ра
Де сет го ди на ју  го сло вен ске ли те ра ту  ре за де цу / Ми ра Алеч ко вић // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – 131, књ. 376, св. 4 (1955) стр. 364–386

1424.  БАН ДИЋ, Ми  лош
Ма ла па но ра ма са вре ме ног ро ма на : Де сан ка Мак си мо вић, Ду шан ка По по вић-До-
ро фе је ва, Сте ван Ја ко вље вић, Јо зеф Де бре це ни, Мла ден Оља ча, Иван Ива њи / 
Ми  лош Бан дић // Књи жев ност. – Књ. 20, св. 1/2 (1955) стр. 131–145

1425.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
Де сан ка Мак си мо вић, „Ан ке та“ : ре фе рат / Ми  лан Бог да но вић // Ста ри и но ви 
(Бе о град). – Књ. 5, (1955) стр. 135–136

1426.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
Li ri ka De san ke Mak si mo vić : pred go vor / Mi lan Bog da no vić // Mi ris ze mlje / D. M. – 
Be o grad : Pro sve ta, 1955. – str. 20

1427.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
Оп шти осврт на раз вој ју  го сло вен ске књи  жев но сти од 1945. до 1955. / Ми  лан 
Бог да но вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 131, књ. 376, бр. 4 (1955) стр. 313–325

1428.  БОР КО, Бо жи дар
Be se da o pe sni ci : pred go vor / Bo ži dar Bor ko // Po mlad na pe sem / D. M. ; pre ve del 
Loj ze Kra kar. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1955. – str. 5–8

1429.  ГР БИЋ, Дра го слав
Ro do lju blje u po e zi ji De san ke Mak si mo vić / Dra go slav Gr bić // In va lid ski list. – 32, 
br. 20 (21. 5. 1955)

1430.  МИ  ЛО СА  ВЉЕ ВИЋ, Се ли мир В.
Књи жев ни час у Све то за ре ву : пе сме су чи та  ли Де сан ка Мак си мо вић, Мир ко 
Ба ње вић и Дра го мир Ба дић / Се ли мир В. Ми  ло са вље вић // Но ви пут. – Све то-
за ре во, 9. 7. 1955

1431.  МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Бо ри слав
Jed na de ce ni ja na še knji žev no sti / Bo ri slav Mi haj lo vić // No vo sad ski dnev nik. – 2, 
br. 94 (21. 12. 1955)

1432.  ОЛУ  ЈИЋ, Гро зда на
„Le po ta i čo več nost“ : in ter vju sa De san kom Mak si mo vić o knji žev nim pi ta nji ma / Gro-
zda na Olu jić // Omla di na. – Br. 937 (9. 11. 1955) str. 6
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1433.  ОСТО ЈИЋ, С.
Про ље ћа не до пје ва на : у За гре бу се при пре ма из во ђе ње дра ме дво је мла дих 
ауто ра о стре ља њу кра гу  је вач ких ђа ка / С. Осто јић // По ли ти ка. – (23. 10. 1955)

1434.  ТР НАВ СКИ, Вук
Звук и сли ка : су срет са Д. М. / Вук Тр нав ски // По ли ти ка. – 2223 (14. 10. 1955)
Ин тер вју.

1435.  ФИН ЦИ, Ели
Ra do sna re tro spek ti va : osvrt na ju go slo ven sku knji žev nost po sled njih de set go di na / 
Eli Fin ci // Naš ve snik. – 2, br. 87 (25. 11. 1955)

1436.  ЦА  РИЋ, Во ја
Де сан ка Мак си мо вић „Про лећ ни са ста нак“ / Во ја Ца рић // По ли ти ка. – 52, 
бр. 15065 (25. 2. 1955)

1437.  ЦУ  ЦИЋ, Си ма
Је дан зна ча јан ју би  леј (Д. М.: „Про лећ ни са ста нак“. Деч ја књи га, 1954) / Си ма 
Цу  цић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 131, књ. 376, св. 4 (1955) стр. 426–427

1956.
1438.  De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / B. D. // Za dru ga. – 12, br. 569 (26. 1. 1956) 

1439.  De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / O. B. // Omla din ski po kret. – 15, br. 36 (7. 9. 
1956) 

1440.  Од го вор на ан ке ту: Ка ко ја сфа ка те по е зи ја та и што по ва ше ми сле ње го ка рак-
те ри зи ра на ше то со вре ме но по ет ско тво ре штво // Хо ри зонт. – 1, бр. 14 (2. 9. 
1956) стр. 1

1441.  Sa vre me na te ma – čo vjek / Ured ni štvo // Vje snik. – 17, br. 3661 (29. 11. 1956) str. 14
Raz go vor sa naj plod ni jim po sli je rat nim pi sci ma: De san kom Mak si mo vić, Bran kom 
Ćo pi ćem i dru gim.

1442.  БАН ДИЋ, Ми  лош
Де сан ка Мак си мо вић „Ми рис зе мље“ / Ми лош Бан дић // По ли ти ка. – 53, бр. 15357 
(3. 2. 1956) стр. 9

1443.  БА  ЊЕ ВИЋ, Мир ко
Де сан ка Мак си мо вић „Ми рис зе мље“, (Иза бра не пе сме – Про све та, Бе о град, 
1955) / Мир ко Ба ње вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 132, књ. 378, св. 1/2 (1956) 
стр. 120–123

1444.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ха и  ло
Ми рис јед не зе мље и јед не по е зи је (Д. М. „Ми рис зе мље“. Бе о град, 1956) / Ми ха и-
ло Бле чић // Ства ра ње. – Бр. 4 (1956) стр. 273–274

1445.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Жи ка
Де сан ка Мак си мо вић „Ми рис зе мље“ / Жи ка Бог да но вић // Бор ба. – 21, бр. 7 
(10. 1. 1956) стр. 5
Пот пи са но Б. Ж.

1446.  ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран
Пе сник мла до сти и љу ба ви : Д. М. „Ми рис зе мље“ / Зо ран Га ври ло вић // Бор ба. – 
21, бр. 26 (31. 1. 1956) стр. 5
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1447.  ДА  НОЈ ЛИЋ, Ми  ло ван
Je dan pe snič ki bi lans / Mi lo van Da noj lić // Naš ve snik. – 3, br. 95 (20. 1. 1956) str. 7

1448.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
Де сан ка Мак си мо вић „Ми рис зе мље“ / Ми  лош Јев тић // Су сре ти. – 4, бр. 7/8 
(1956) стр. 525–527

1449.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Све ти слав
De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / Sve ti slav Jo va no vić // Mlad bo rac. – 11, br. 9 
(26. 4. 1956)

1450.  ЛА ЗИЋ, Жи ка
De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / Ži ka La zić // Mla da kul tu ra. – 5, br. 44 (15. 4. 
1956) 
Pot pi sa no: Ž. L.

1451.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
Va ša pr va lju bav, uko li ko se se ća te : in ter vju / Slo bo dan Mar ko vić // Mla dost. – 1, br. 12 
(26. 12. 1956) str. 7

1452.  МИ  ЛА ЧИЋ, Бо жо
Su ze i zvi je zde : Knji žev ni raz go vo ri : Ju re Ka šte lan, Do bri ca Ćo sić, Du šan Ma tić, Vla-
dan De sni ca, De san ka Mak si mo vić, Mir ko Bo žić, Du šan ka Po po vić-Do ro fe je va, Ham za 
Hu mo, Čam ča Si ja rić, Ve sna Pa run / Bo žo Mi la čić. – Za greb : Nil, 1956. – 259 str.

1453.  МИ ШИЋ, Зо ран
Де сан ка Мак си мо вић : бе ле шка / Зо ран Ми шић // Ан то ло ги ја срп ске по е зи је / 
са ста вио З. Ми шић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1956. – стр. 276

1454.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Б.
Osam te le fon skih raz go vo ra / B. Ne delj ko vić // Vje snik u sri je du. – 5, br. 200 (29. 2. 
1956) str. 6

1455.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
Lik jed ne po e zi je : „Mi ris ze mlje“ / Bo ško No va ko vić // Sa vre me nik. – Knj. 3, sv. 5 
(5. 1956) str. 606–609

1456.  ОСТО ЈИЋ, Кар ло
Де сан ка Мак си  мо вић „Ми рис зе мље“ / Кар ло Осто јић // НИН. – 6, бр. 268 
(19. 2. 1956)

1457.  ПА  ВЛО ВИЋ, Лу  ка
Iza bra ne pje sme De san ke Mak si mo vić / Lu ka Pa vlo vić // Ži vot. – 5, knj. 8, br. 3 
(3. 1956) str. 172–173

1458.  ПА  ВЛО ВИЋ, Лу  ка
De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / Lu ka Pa vlo vić // Oslo bo đe nje. – 13, br. 2889 
(14. 1. 1956) str. 4
Pot pi sa no: P. L.

1459.  ПАВ ЧЕК, Т.
Šti ri mla din ske knji ge : An ge lo Ce ku re nik „Me dve dek s Kri že ve Go ri ce“, Bran ka Jur ca 
„Bra tac in se stri ca“, Da ni lo Go rin šek „Vre li raj“ in D. M. „Ve tro va uspa van ka“ / T. Pav-
ček // Ljud ska pra vi ca. – (25. 12. 1956)

1460.  ПИЛ  КО ВИЋ МАК СИ МО ВИЋ, До ра
De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / Do ra Pil ko vić Mak si mo vić // Sve tlost. – 22, 
br. 29 (27. 7. 1956) str. 4
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1461.  ТО МИЋ, Не над
Де сан ка Мак си мо вић „Ми рис зе мље“ / Не над То мић // При зма. – Бр. 1 (1956) 
str. 21

1462.  ТО МИ ЧИЋ, Злат ко
Vje či ta ro man ti ka : D. M. „Mi ris ze mlje“ / Zlat ko To mi čić // Na rod ni list (Za greb). – 
12, br. 3347 (6. 4. 1956) str. 6

1463.  ШИ ЈА  КО ВИЋ, Ми о драг
Li ri ka De san ke Mak si mo vić / Mi o drag Ši ja ko vić // Voj vo di na. – 12, br. 8 (1956) str. 13

1464.  ШИ ЈА  КО ВИЋ, Ми о драг
De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / Mi o drag Ši ja ko vić // Dnev nik. – 15, br. 3485 
(3. 2. 1956)

1465.  ШКЕРЛ, Ада
De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / Ada Škerl // Ljud ska pra vi ca. – 22, br. 17 
(22. 1. 1956) 

1957.
1466.  Krat ke in for ma ci je iz svi je ta, Mo skva : so vjet ski list o D. M. // Vje snik. – (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 : Бо жо Ми  ла чић „Су зе и зви је зде“ / 
Ми  лош Бан дић // Књи жев не но ви не. – 8, бр. 33 (20. 1. 1957) стр. 3

1468.  ВЕ ЛИЧ КОВ, Иван
„Истин ска та по е зи ја не пре жи вља ва кри за“ : един час при Д. М. / Иван Ве лич ков // 
По глед. – Со фи ја, 05. 6. 1957

1469.  ВИ СКО ВИЋ, Иван
Li ri ka za ta la sa na ži vim rit mom : De san ka Mak si mo vić „Mi ris ze mlje“ / Ivan Vi sko vić // 
Du brov nik. – 3, br. 1/2 (1957) str. 104–107

1470.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
Јед на при стра сна ан то ло ги ја (Зо ран Ми шић, Ан то ло ги ја срп ске по е зи је, изд. МС, 
Н. Сад) / Ве ли бор Гли го рић // Бор ба. – Бр. 13 (15. 1. 1957) стр. 5

1471.  ОГ ЊА  НО ВИЋ, Дра гу  тин
Jed na pa ra le la / Dra gu tin Og nja no vić // Voj vo di na. – 2, br. 4–5 (1957) str. 10 i 16
O pe sni ci ma: G. Kr kle cu, D. Mak si mo vić i B. Ko va če vić.

1472.  ПО ПО ВИЋ, Бру  но
Knji žev na iži vlja va nja : bi lje ška o na lič ji ma na šeg knji žev nog ži vo ta / Bru no Po po vić // 
Re pu bli ka. – 13, br. 2/3 (1957) str. 21

1473.  РА ДВО ЛИ НА, Ида
Де сан ка Мак си мо вич : по чет ные го сти фе сти ва  ля / Ида Ра дво ли на // Ли те ра-
тур ная га зе та (Мо сква). – Бр. 93 (3. 8. 1957) стр. 4

1474.  ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, Бо жа
Ве ли ки књи жев ник и ма  ли илу стра тор : осмо го ди шња де вој чи ца илу стро ва  ла 
књи гу бај ки Д. М. / Бо жа Ти мо ти је вић // Ве чер ње но во сти. – 5, бр. 1115 (29. 5. 1957) 
стр. 6–7
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1958.
1475.  Да нас се до де љу  ју на гра де за нај бо ља књи жев на де ла за де цу. На гра ђу  ју се Д. М., 

Ела Пе ро ци и Алек сан дар Ву  чо. За илу стр. на гр. до би ја Ма ри ја Во гел  ник. Б. Ћо-
пић и То не Се ли шкар до би ја ју на гра де мла дих чи та  ла ца : про сла ва Ме ђу  на род-
ног да на Деч је књи ге // По ли ти ка. – (2. 4. 1958) стр. 8

1476.  De san ka Mak si mo vić / A. J. // Oslo bo đe nje. – 16, br. 3723 (25. 5. 1958)

1477.  Де сан ка Мак си мо вић до бит ник на гра де за жи вот но де ло / [непотписано] // Бор-
ба. – 23, бр. 91 (3. 4. 1958) стр. 5

1478.  Dru gi ju go slo ven ski fe sti val po e zi je u Ri je ci // No vi list. – (3. 6. 1958) str. 3
Na ja va no vog ci klu sa pe sa ma D. M. „Za ro blje nik sno va“.

1479.  Že ne pe sni ci že na ma // No vi list. – (5. 6. 1958)
Uče stvo va la na pri red bi De san ka Mak si mo vić, re ci to va na Po ko še na li va da.

1480.  Knji žev ni pe tak : D. M. pred za gre bač kom pu bli kom / B. B. // Na rod ni list. – (14. 11. 1958)

1481.  Na tri bi ni „Knji žev ni pe tak“ : De san ka Mak si mo vić, Pr vi su sret sa Za grep ča ni ma // 
Vje snik. – (14. 11. 1958)
Na tri bi ni go vo ri D. M.

1482.  O se bi i o dru gi ma : za Ma ga zin go vo ri De san ka Mak si mo vić / [ne pot pi sa no] // Džep ni 
ma ga zin (Za greb). – 3, br. 127 (6. 12. 1958) str. 11–12

1483.  Про сла ва ме ђу на род ног да на деч је књи ге : Да нас се до де љу  ју на гра де за нај бо ља 
књи жев на де ла за де цу / [није потписано] // По ли ти ка. – 55, бр. 16125 (2. 4. 1958) 
стр. 8
На гра да „Но вог по ко ле ња“ Де сан ки Мак си мо вић за жи вот но де ло. – Са сли ком 
Д. М.

1484.  Su sret s De san kom Mak si mo vić : Uti sci s Kvar ne ra od ra zit će se u mo jim pje sma ma / 
Č. B. // No vi list. – (6. 6. 1958) str. 3

1485.  АША  НИН, Ми о драг
Za vje ra ze mlje / Mi o drag Aša nin // Na rod ni list. – 15, br. 4190 (1958)
Raz go vor D. M. o na stan ku pe sa ma „Po ziv na usta nak“ i „Slut nja“.

1486.  БЕ ШЕ ВИЋ, Иван ка
Де сан ка Мак си мо вић / Иван ка Бе ше вић // По ли ти ка. – 55, бр. 16073 (9. 2. 1958) 
Кул ту  ра-умет ност, 2, 44

1487.  ВУ  ЈА  НО ВИЋ, Дра гу  тин
Има ри јеч Де сан ка Мак си мо вић : раз го вор са пе сни ки њом / Дра гу  тин Ву  ја но-
вић // По бје да. – 15, бр. 16 (13. 4. 1958) стр. 8

1488.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Де сан ка Мак си мо вић „Ми рис зе мље“ / Вла де та Ву ко вић // Књи жев ни је зик. – 5, 
бр. 6 (1958) стр. 310–312

1489.  ЗА  ЛАР, Иван
De san ka Mak si mo vić : pred go vor / Ivan Za lar // Iza bra ne pje sme / D. M. ; pri re dio 
Ivan Za lar. – Za greb : Škol ska knji ga, 1958. – Str. 5–7. – (Kol. Do bra knji ga, IV, 3)

1490.  КО СТИЋ, Ми  ли ца
Pr sten se ća nja / Mi li ca Ko stić // Že na. – Br. 11 (1958) str. 4–7
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1491.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
Књи жев ност за де цу на ста  ла из ме ђу два свет ска ра та на срп ско хр ват ском је зич-
ком под руч ју / Сло бо дан Мар ко вић // Књи жев ност за де цу и рад у деч јим би бли о-
те ка ма. Збор ник ма те ри ја  ла са се ми на ра за рад у деч јим би бли о те ка ма. – Бе о-
град, 1958. – Стр. 60–113

1492.  МУР ВАР, Не ва
Na ša že na pje snik kroz oslo bo di lač ku bor bu / Ne va Mur var // Na še mo re. – 5, br. 3 
(1958) str. 173–175
O Bo že ni Bo go voj, De san ki Mak si mo vić, Ve ri Ob ra do vić-De li ba šić.

1493.  ТАХ  МИ ШЧИЋ, Ху се ин
Ru ko vet De san ka Mak si mo vić : „Baj ka o Krat ko več noj“ / Hu sein Tah mi ščić // Iz raz. – 
2, knj. 3, br. 2 (1958) str. 189–190

1494.  ТРИФ КО ВИЋ, Ри сто
De san ka Mak si mo vić „Baj ka o Krat ko več noj“ / Ri sto Trif  ko vić // Ži vot. – 7, knj. 10, 
br. 1 (1958) str. 96

1495.  ЦА  РИЋ, Во ја
Пе сме де тињ ству / Во ја Ца рић // По ли ти ка. – 55, бр. 16129 (6. 4. 1958) Кул ту-
ра–умет ност, 2, 52

1959.
1496.  Ва ши пи сци за Но ву го ди ну // Ма  ле но ви не. – 1. 1. 1959. – Стр. 3

Д. М. при пре ми  ла збир ку бај ки: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки.

1497.  Де сан ка Мак си мо вић : до бит ник Зма је ве на гра де / А. В. // Бор ба. – (28. 1. 1959)

1498.  Že ne : [pe sma] / [ne pot pi sa no] // Že na da nas. – Br. 175 (mart 1959) str. 5
Be le ška da je D. M. do bit nik Zma je ve na gra de (1958) ko ja se te go di ne do de lji va la za 
po e zi ju. – Uz tekst pe sma i fo to gra fi ja D. M.

1499.  Зма је ва на гра да до де ље на Де сан ки Мак си мо вић : тра ди ци о нал  на све ча на сед-
ни ца МС // Днев ник. – Бр. 4504 (29. 1. 1959) стр. 1

1500.  Мак си мо вић Де сан ка / Ано ним // По е зи ја бун та и от по ра (збор ник). – Бе о град : 
Про све та, 1959. – Стр. 278

1501.  ВЕЛ  МАР-ЈАН КО ВИЋ, Све тла на
Је дан по глед на срп ску књи жев ност из ме ђу два ра та / Све тла на Вел  мар-Јан ко-
вић, Ми о драг Про тић // Из раз. – 3, књ. 6, бр. 11/12 (1959) стр. 501–512

1502.  ВУЧ КО ВИЋ, Га ври  ло
Де сан ка Мак си мо вић „Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки“ / Га ври ло Вуч ко вић // Бор ба. – 
24, бр. 108 (10. 5. 1959)

1503.  ДИ ЗДАР, Мак
Knji žev nost na op tu že nič koj klu pi / Mak Di zdar // Ži vot. – 8, br. 12 (1959) str. 817–824

1504.  ИЛИЋ, Здрав ко
Ин ти ме Де сан ке Мак си мо вић : „Го ди шњи од мор на Хи ма  ла ји ма“ : раз го вор са 
пе сни ки њом / Здрав ко Илић // Ве чер ње но во сти. – 7, бр. 1738 (11. 4. 1959) стр. 9

1505.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Жи во рад П.
Де сан ка Мак си мо вић : би о би бли о гра фи ја / Жи во рад П. Јо ва но вић // Ру ко вет. – 
5, књ. 6, бр. 1/2 (1959) стр. 92–96
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1506.  КЕЦ МАН, Д.
Raz go vor o deč joj knji žev no sti : „De ca su i pro bi ra či“ / D. Kec man // Mla dost. – 4, 
br. 145 (22. 7. 1959) str. 10

1507.  КУ  ЈУН ЏИЋ, Ми о драг
„Do bro je pe sma ma“ : raz go vor sa De san kom Mak si mo vić, do bit ni kom Zma je ve na-
gra de za 1958. go di nu / Mi o drag Ku jun džić // Dnev nik. – 18, br. 4504 (29. 1. 1959) 
str. 7

1508.  КУ  ЈУН ЏИЋ, Ми о драг
„Do bro je pe sma ma“ : raz go vor sa D. M. do bit ni kom Zma je ve na gra de za 1958. go di-
nu / Mi o drag Ku jun džić // Oslo bo đe nje. – 16, br. 3935 (1. 2. 1959) str. 6

1509.  КУ  ЈУН ЏИЋ, Ми о драг
„До бро је пе сма ма“ : раз го вор са Д. М. до бит ни ком Зма је ве на гра де за 1958. го-
ди ну / Ми о драг Ку  јун џић // Но ва Ма ке до ни ја. – 15, бр. 4509 (1. 2. 1959)

1510.  ПА У  НО ВИЋ, Си ни ша
Тра гом њи  хо вог де тињ ства. Де сан ка Мак си мо вић / Си ни ша Па у  но вић. – Са ра-
је во : Свје тлост, 1959. – Стр. 155–163

1511.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Pe snič ki svet De san ke Mak si mo vić / Mi o drag Pe tro vić // Gle di šta. – Br. 3/4 (1959) 
str. 16–22

1512.  РА ДИ ЧЕ ВИЋ, Бран ко В.
De san ka Mak si mo vić pri vat no / B. R. // Du ga. – 15, br. 700 (3. 5. 1959) str. 12–13
Fo to gra fi ja D. M. sa mu žem.

1513.  РАЦ КОВ, Иван ка
De san ka Mak si mo vić / Ivan ka Rac kov // Pri ruč nik za na sta vu srp sko hr vat skog je zi-
ka / Ivan ka Rac kov. – No vi Sad : Brat stvo i je din stvo, 1959. – Str. 261–262

1514.  РЕ ЏЕП, Дра шко
Ал ма нах III ју го сло вен ског фе сти ва ла по е зи је / Дра шко Ре џеп // Ле то пис Ма ти-
це срп ске. – 135, књ. 384, бр. 5 (1959) стр. 400–402

1515.  СПА СИЋ, Алек сан дар
Де сан ка Мак си мо вић „Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки“ / Алек сан дар Спа сић // По-
ли ти ка. – 56, бр. 16497 (14. 6. 1959) Кул ту  ра-умет ност, 3, 114

1516.  ТАХ  МИ ШЧИЋ, Ху се ин
Де сан ка Мак си мо вић „Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки“ / Ху се ин Тах ми шчић // Из раз. – 
3, књ. 6, св. 9 (1959) стр. 201–205

1517.  ШЋЕ ПА  НО ВИЋ, Бра ни мир
Knji žev ni ci o sa vre me nom u na šoj knji žev no sti / Bra ni mir Šće pa no vić // In va lid ski 
list. – 36, br. 48 (29. 11. 1959)
Mi šlje nja O. Da vi ča, D. Ma ti ća, D. M. i dru gih.

1960.
1518.  An ke ta li sta „Mla dost“ : Ko ju bi ste knji gu po ne li na pu sto ostr vo? // Mla dost. – 5, 

br. 174 (10. 2. 1960)

1519.  Бе ле шка о пи сцу : по го вор // Бун то ван раз ред / Д. М. – Су бо ти ца – Бе о град : 
Ми нер ва, 1960. – Стр. 243–244
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1520.  Ван ред на скуп шти на СА НУ од 17. 12. 1959. : пред сед ник Алек сан дар Бе лић са оп-
шта ва да је Де сан ка Мак си мо вић, књи жев ник, иза бра на за до пи сног чла на СА НУ // 
Го ди шњак СА  НУ за 1959. – 1960. – Стр. 109

1521.  De san ka Mak si mo vić // Novyj mir. – Br. 5 (1960) str. 99

1522.  ВИ НО КУ  РОВ, Ев ге ни је
Оба  я ние зе мли : Де сан ка Мак си мо вич „За пах зе мли“. Го сли ти здат, 1960 / Ев ге-
ни је Ви но ку  ров // Ли те ра тур ная га зе та (Мо сква). – Бр. 95 (11. 8. 1960) стр. 3

1523.  ВУ ЛЕ ТИЋ, Ан ђел  ко
De san ka Mak si mo vić, „Za ro blje nik sno va“ / A. Vu le tić // Oslo bo đe nje. – 17, br. 4441 
(21. 9. 1960)

1524.  ДО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
O srp skoj me đu rat noj knji žev no sti / Bo ško Do va ko vić // Iz raz. – 5, knj. 7, br. 1/2 
(1960) str. 146–151

1525.  ЖУ  КОВ, Д.
Za pah ze mli rod noj / D. Žu kov // Dru žba na ro dov. – Br. 11 (1960) str. 287–288
O knji zi „Za pah ze mli“.

1526.  ЗА  ХА  РОВ, Лав
Де сан ка Мак си мо вић на ру ском / Лав За ха ров // Књи жев ност. – Књ. 31, св. 11/12 
(1960) стр. 509–510
О књи зи „За пах зе мли“.

1527.  ЗА  ХА  РОВ, Лав
Šta je u SSSR-u pre ve de no iz na še knji žev no sti / Lav Za ha rov // Te le gram. – 1, br. 34 
(16. 12. 1960)

1528.  ИН БЕР, Ве ра
De san ka Mak si mo vić : pre di slo vie / Ve ra In ber // Za pah ze mli / D. M. ; pe re vod pod 
re dak ci ej Very In ber. – Mo skva : Gos. izd. hu dož li te ra tury, 1960. – Str. 5–10

1529.  КИ ТА  НО ВИЋ, Бран ко
Де сан ка Мак си мо вић „За ро бље ник сно ва“ / Бран ко Ки та но вић // Књи жев не 
но ви не. – 11, бр. 122 (1. 7. 1960)

1530.  МА ТИЦ КИ, Ми  лен ко
Де сан ка Мак си мо вић „Шум ска љу ља шка“ / Ми лен ко Ма тиц ки // По ли ти ка. – 57, 
бр. 16913 (16. 10. 1960) Кул ту  ра-умет ност, 4, 184

1531.  МИ  ЛО СА  ВЉЕ ВИЋ, Бо жи дар
De san ka Mak si mo vić „Za ro blje nik sno va“ / Bo ži dar Mi lo sa vlje vić // Sa vre me nik. – 6, 
knj. 12, br. 8/9 (1960) str. 258–263

1532.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
De san ka Mak si mo vić „Bun to van raz red“ / Mi lo sav Mir ko vić // Mla dost. – 5, br. 213 
(9. 11. 1960)

1533.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Lek ti ra – Ba uk za uče ni ke i ro di te lje : jed no knji žar sko pu te še stvi je / Mi lo sav Mir ko-
vić // Mla dost. – God. 5, br. 174 (10. 2. 1960) str. 6

1534.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
De san ka Mak si mo vić „Šum ska lju lja ška“ / Mi lo sav Mir ko vić // Mla dost. – 5, br. 191 
(8. 6. 1960)
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1535.  ПА  ВИЋ, Бо ри слав
O deč joj po e zi ji : pred go vor / Bo ri slav Pa vić // Vrt de tinj stva : Od Zma ja do da nas. 
An to lo gi ja. – Sa ra je vo : Svje tlost, 1960

1536.  ПА У  НО ВИЋ, Си ни ша
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић у ру ском пре во ду / Си ни ша Па у  но вић // По ли ти-
ка. – 57, бр. 16817 (26. 6. 1960) Кул ту  ра-умет ност, 4, 168
О књи зи „За пах зе мли“, са од  лом ком пред го во ра Ве ре Ин бер.

1537.  ПЕ РИЋ, Да ни ца
Čo vjek u svim ma ni fe sta ci ja ma ljud skog : raz go vor sa pje sni kom, aka de mi kom D. M. / 
Da ni ca Pe rić // Na ša že na. – Br. 2/3 (1960) str. 12–13

1538.  ПО ПО ВИЋ, Бог дан Љ.
Ra kić, Šan tić, Du čić i „An to lo gi ja no vi je srp ske li ri ke“ / Bog dan Lj. Po po vić // Pri lo zi 
za knji žev nost, je zik, isto ri ju i fol klor. – 1960. – Str. 326–327
Pi smo Jo va na Du či ća Bog da nu Po po vi ću, da ti ra no 1935.

1961.
1539.  Mak si mo vić De san ka // Knji žev ni go di šnjak / ured. Kr sto Špo ljar i Mi ro slav Va u po-

tić. – Za greb : Lykos, 1961. – Str. 137–138

1540.  Реч на ших умет ни ка чи та о ци ма Пи о ни ра // Пи о нир. – 29. 11. 1961. – Стр. 10
Д. М. из ја вљу  је да је нај ве ће бо гат ство на ро да бо гат ство је зи ка и ис пи ти ва ње 
кул тур ног на сле ђа.

1541.  БЕ ГЕ НИ ШИЋ, Ми  ли во је
De san ka Mak si mo vić „Bun to van raz red“ / Mi li vo je Be ge ni šić // Že le znič ke no vi ne. – 
3, br. 62 (11. 1. 1961)

1542.  БЕ ГЕ НИ ШИЋ, Ми  ли во је
De san ka Mak si mo vić „Bun to van raz red“ / Mi li vo je Be ge ni šić // In va lid ski list. – 42, 
br. 10 (4. 3. 1961)

1543.  БУ ЛА ТО ВИЋ, Бо жа
Де сан ка Мак си мо вић „Бун то ван раз ред“ / Бо жо Бу ла то вић // Бор ба. – 26, бр. 5 
(8. 1. 1961)

1544.  ВУ  ЈИ ЧИЋ, Пе тар
Ju go slo ven ska po e zi ja na polj skom / Pe tar Vu ji čić // Ži vot. – 10, br. 4 (1961) str. 243–245

1545.  ВУ ЛЕ ТИЋ, Ан ђел  ко
Za vi čaj je mo ja vječ na op se si ja : di ja log s pi scem D. M. / A. V. [Anđelko Vuletić] // 
Oslo bo đe nje. – (3. 1961)

1546.  КИ ТА  НО ВИЋ, Бран ко
Де сан ка Мак си мо вић „Бун то ван раз ред“ / Бран ко Ки та но вић // Књи жев не но ви-
не. – 12, бр. 139 (24. 2. 1961)

1547.  КО СТИЋ, Ду  шан
O pi scu : pred go vor / Du šan Ko stić // Me dve do va že nid ba / D. M. – Sa ra je vo : Svje-
tlost, 1961. – Str. 5–8. – (Kol. Bi bli o te ka „Bam bi“)
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1548.  КР КЛЕЦ, Гу став
Ju go slo ven ski pi sci u ne mač kom „Lek si ko nu svet ske li te ra tu re XX sto lje ća“ / Gu stav 
Kr klec // Te le gram. – 2, br. 29 (20. 1. 1961)

1549.  КР КЛЕЦ, Гу став
Na ša po e zi ja na ta li jan skom je zi ku / Gu stav Kr klec // Te le gram. – 2, br. 41 (3. 2. 
1961)

1550.  КР КЛЕЦ, Гу став
Na ši pi sci na ma đar skom / Gu stav Kr klec // Te le gram. – 2, br. 38 (13. 1. 1961)

1551.  МИ  ЛО СА  ВЉЕ ВИЋ, Бо жи дар
De san ka Mak si mo vić „Bun to van raz red“ / Bo ži dar Mi lo sa vlje vić // Ži vot. – 10, br. 7/8 
(1961) str. 477–480

1552.  СА  БЉАК, То ми слав
De san ka Mak si mo vić „Bun to van raz red“ / To mi slav Sa bljak // Te le gram. – 2, br. 38 
(13. 1. 1961)

1553.  СИ МИЋ, Ста ни слав
„Vo lim le po tu i pro la znost ži vo ta“ : raz go vor sa D. M. / Sta ni slav Si mić // Po be da (Kru-
še vac). – 16, br. 20 (650) (25. 5. 1961) str. 6

1554.  ТА ДИЋ, Ди ми три је
Де сан ка Мак си мо вић „Пи сма из шу ме“ / Ди ми три је Та дић // Књи жев не но ви не. – 
12, бр. 145 (19. 5. 1961)

1555.  ТУ  ШНО ВА, Ве ро ни ка
Kryla ta ja po e zi ja / Ve ro ni ka Tu šno va // Ino stran na ja li te ra tu ra. – Br. 1 (1961) str. 
255–256
O knji zi „Za pah ze mli“.

1556.  ЋЕТ КО ВИЋ, Сло бо дан
Сре ли смо се с књи жев ни ци ма / раз го вор во дио Сло бо дан Ћет ко вић // Ве сти. – 
(29. 9. 1961) стр. 6
Об ја вље на пе сма Бај ка о уста нич кој пу  шци (од  ло мак).

1557.  УР БА  НИ, Ум бер то
Ju go slo ven ska knji žev na de la u ita li jan skim pre vo di ma / Um ber to Ur ba ni // Stva ra-
nje. – 16, br. 6 (1961) str. 512–522

1558.  ЧО ЛАК, То де
Be le ška o pi scu : po go vor / To de Čo lak // Ču do u po lju / D. M. – Be o grad : Mla do 
po ko le nje, 1961. – Str. 101–104. – (Bi bli o te ka 100 knji ga; V, 7)

1559.  ЧО ЛАК, То де
Pe snik lju ba vi, pro le ća i ze mlje : po go vor / To de Čo lak // Go vo ri ti ho / D. M. – Be o-
grad : Mla do po ko le nje, 1961. – Str. 169–178. – (Škol ska bi bli o te ka)

1560.  ЧО ЛАК, То де
Pe snik lju ba vi, pro le ća i ze mlje / To de Čo lak // Ži vot. – 11, br. 1/2 (1961) str. 72–82

1561.  ШО ЉАН, Ан тун
Po et tvoj nov slo ven cem ve nec vi je : po e zi ja od su bo te do su bo te : An to lo gi ja slo ve-
nač ke po e zi je, ure di li Jo že Ka ste lic, Dra go Še ga, Ce ne Vi pot nik ; pre ve la D. M. / An tun 
Šo ljan // Te le gram. – Za greb, 13. 10. 1961
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1962.
1562.  Ан ке та : Ка ко су об ја ви ли сво ју пр ву књи гу на ши нај и стак ну ти ји књи жев ни ци / 

Уред ни штво // Књи жев не но ви не. – 14, бр. 181 (5. 10. 1962) стр. 1
Из ја ве В. Пе тро ви ћа, Д. М. и дру  гих.

1563.  Ан ке та ли ста : Ис ку  ше ња и мо гућ но сти нај мла ђих / Уред ни штво // Књи жев не 
но ви не. – 14, бр. 171 (18. 5. 1962) стр. 1
Уче ству  ју: Д. М., Ми о драг Бу ла то вић и дру  ги.

1564.  Ме ђу на ма : Бра во књи жев ни ци / П. П. // По ли ти ка. – 1962. – Стр. 10
Бол  нич ку мо но то ни ју пре ки ну ли Д. М. и Гој ко Ба  хо вић.

1565.  Но ви ру ски пре во ди на ших де ла / А. З. // По ли ти ка. – 18. 3. 1962

1566.  Сед ни ца Пред сед ни штва СА  НУ од 11. 5. 1960. : иза бра ни чла но ви Струч ног са-
ве та Би бли о те ке СА  НУ – до пи сни чла но ви: М. Ко стић, Д. Бо јић, С. Ра дој чић, 
Д. М. // Го ди шњак СА  НУ за 1960. – 67, (1962) стр. 123

1567.  БЕ КРИЋ, Исмет
O na šoj sa vre me noj deč joj po e zi ji / Ismet Be krić // Pu te vi. – 8, br. 4 (1962) str. 425–428

1568.  ВИ ТЕЗ, Гри гор
Se dam knji ga na še sa vre me ne knji žev no sti za de cu / Gri gor Vi tez // Ži vot. – 11, br. 1/2 
(1962) str. 101–103
O Bi bli o te ci „Ne ven“, ko lu I.

1569.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Б.
Pe sni ki nja De san ka Mak si mo vić o svom stva ra nju, po e zi ji mla dih i ju go slo ven skoj 
knji žev no sti : in ter vju / B. Đor đe vić // Vje snik. – 23, br. 5664 (25. 11. 1962) str. 6

1570.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Бран ко
Де сан ка Мак си мо вић, „Го во ри ти  хо“. Бе о град, 1962 / Бран ко Јо ва но вић // Бор-
ба. – 27, бр. 242 (2. 9. 1962)

1571.  КИ ЋЕ ВАЦ, Па вле
„An to lo gi ja sa vre me ne po e zi je za de cu“. Be o grad, 1961 / Pa vle Ki će vac // Su sre ti. – 
br. 4 (1962) str. 244–346

1572.  МИ  ЛЕН КО ВИЋ, Д.
„An to lo gi ja sa vre me ne po e zi je za de cu“. Be o grad, 1961 / D. Mi len ko vić // Gle di šta. – 
Br. 4 (1962) str. 62–64

1573.  ПА  ШИЋ, Фе ликс
„Усред при ро де на у  чи  ла сам го вор не му  штих“ : раз го вор са Д. М. / Фе ликс Па-
шић // Бор ба. – 28, бр. 325 (24. 11. 1962) стр. 10

1574.  ПЕ ТРО ВИЋ, С.
Фо то гра фи ја Де сан ке Мак си мо вић и Сер ге ја Сла сти ко ва по во дом на гра де 
књи ге пе са ма Ев ге ния Эев ту шен ка у пре во ду Сла сти ко ва / С. Пе тро вић // Ве чер-
ње но во сти. – (28. 9. 1962)

1575.  ЧО ЛАК, То де
Pe sme za de cu De san ke Mak si mo vić : po go vor / To de Čo lak // Sun če vi po da ni ci / D. M. – 
Be o grad : Mla do po ko le nje, 1962. – Str. 99–100. – (Bi bli o te ka škol ske lek ti re)

1576.  ШО ЉАН, Ан тун
Za dje cu ili za nas? : Vo ja Ca rić: An to lo gi ja sa vre me ne po e zi je za de cu / An tun Šo ljan // 
Te le gram. – 3, br. 107 (11. 5. 1962) str. 5
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1963.
1577.  Bi lje ška o pi scu : po go vor // Pti ce na če smi / D. M. – Za greb : Mla dost, 1963. – Str. 128. – 

(Kol. Bi bli o te ka „Vje ve ri ca“, 74)

1578.  De san ka Mak si mo vić u Va ra ždi nu i Lud ber gu : su sret ko ji se ne za bo ra vlja / A. R. // Va-
ra ždin ske vi je sti. – 18, br. 894 (11. 4. 1963) str. 4

1579.  Ју  го сло вен ска књи жев ност у сло вач ком ча со пи су : ча со пис „Slo ven ske po hlady“ // 
Књи жев не но ви не. – 15, бр. 210 (15. 11. 1963) стр. 2

1580.  Ју  го сло вен ски пе сни ци у ру  мун ском ча со пи су : ча со пис „Scri sul“ // Књи жев не 
но ви не. – 15, бр. 196 (3. 5. 1963) стр. 10

1581.  Pet na est so vjet skih pe sni ki nja // Sve tlost. – Br. 44 (1963) str. 5

1582.  Pi sci o se bi / Ured ni štvo // De lo. – 9, knj. 9, sv. 4 (1963) str. 439–461
Iz ja ve O. Da vi ča, D. Mak si mo vić, D. Ćo si ća i dru gih.

1583.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Ка ко је на ста  ла пе сма „Кр ва ва бај ка“ : раз го вор са пе сни ки њом / Ми  ло рад Бле-
чић // 4. јул. – 2, 77 (17. 12. 1963)

1584.  ВА СИ  ЉЕ ВИЋ, Ж.
„Ob ra do va na sam i po ča stvo va na“ : po vo dom do de le Ok to bar ske na gra de Kra gu jev ca / 
Ž. Va si lje vić // Sve tlost. – Br. 42 (1963) str. 8

1585.  ИГ ЊА ТО ВИЋ, Дра го љуб
В. Озе ров о на шој књи жев но сти / Дра го љуб Иг ња то вић // Књи жев не но ви не. – 
15, бр. 197 (17. 5. 1963) стр. 1–2

1586.  МИ  ЉЕ ВИЋ, В.
De san ka Mak si mo vić o se bi i dru gi ma : „Sva ka je že na pje snik“ / V. Mi lje vić // No vi 
list (Ri je ka). – 17, br. 57 (10. 3. 1963) str. 6

1587.  МИ  ЉЕ ВИЋ, В.
De san ka Mak si mo vić o se bi i dru gi ma : „Sva ka je že na pje snik“ / V. Mi lje vić // Front 
slo bo de (Tu zla). – 21, br. 891 (4. 3. 1963) str. 2

1588.  МИ ТРО ПАН, Пе тар
Со вјет ске пе сни ки ње : „Пет на ест со вјет ских пе сни ки ња“ : из бор, пре вод и бе-
ле шке Д. М. Но лит, 1963 / Пе тар Ми тро пан // Књи жев не но ви не. – 15, бр. 211 
(29. 11. 1963) стр. 3

1589.  НО ВАК, Емил
Li ri ka De san ke Mak si mo vić : kul tur na pa no ra ma : Osvrt na knji žev no ve če / Emil 
No vak // Bje lo var ski list. – (31. 10. 1963) str. 6

1590.  ПО ГАЧ НИК, Б.
De san ka Mak si mo vić se je po go var ja la za vas : pred sta vlja mo vam srb sko pe sni co / 
B. Po gač nik // Naj di haj ca. – Št. 18 (9. 1. 1963) str. 6

1591.  СТА  НО ЈЕ ВИЋ, Љ.
Pe sni ki nja – čest gost Osi je ka : Po e zi ja tre ba da bu de ra zu mlji va : raz go vor s knji žev-
ni com D. M. / Lj. Sta no je vić // Glas Sla vo ni je. – 22. 3. 1963

1592.  СУР КОВ, А.
Po e zi ja silnyh ser dec : pre di slo vie / A. Sur kov // Po ety Ju go sla vii XIX–XX ve ka. – 
Mo skva : Hu do že stven na ja li te ra tu ra, 1963
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1964.
1593.  De san ka Mak si mo vić no vi član na šeg iz da vač kog sa vje ta // Ma le no vi ne, ju go slo ven-

ski ne u gled ni in for ma tiv ni list za mla de (Sa ra je vo). – 9, br. 393 (3. 2. 1964) nasl. str.

1594.  Де сан ка по мо гла Пје ру // По ли ти ка. – 7. 3. 1964
Фо то гра фи ја Д. М. пред пор тре том Пје ра Кри жа ни ћа.

1595.  До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо вић уче ство ва  ла на ме ђу  на род ном кон-
гре су За јед ни це европ ских пи са ца (Фи рен ца) // Го ди шњак СА  НУ за 1962. – 69, 
(1964) стр. 281

1596.  Ле о нов о свом ства ра  ла штву / [није потписано] // Бор ба. – Бр. 351 (23. 12. 1964) 
стр. 7
На фо то гра фи ји Д. Мак си мо вић, Ле о нов и Ву  чо. – На ја ва ТВ еми си је.

1597.  На гра де де се то ри ци умет ни ка и ака де ми ка : [фотографија на гра де Д. М. на све-
ча но сти у Из вр шном ве ћу СР Ср би је са крат ким изв еш тајем] // НИН. – 12. 7. 
1964. – Стр. 8

1598.  На ше су играч ке – књи ге : за ни мљив по ку  шај гру  пе по зо ри шних ен ту зи ја ста / 
С. Л. // Екс прес по ли ти ка. – 2, бр. 375 (16. 12. 1964) стр. 8
Про би при су ство ва  ла и Д. М.

1599.  Не сва ки да шњи су срет : Д. М. и Ј. Ђо но вић у Вра њу [фотографија и кра так из ве-
штај у ло кал  ним но ви на ма о књи жев ној ве че ри одр жа ној у са  ли До ма ЈНА у 
Вра њу у окви ру ак ци је „Ме сец књи ге“] // Вра њан ски гла сник. – 1. 12. 1964

1600.  Пи смо Де сан ки Мак си мо вић / гра ди те љи Ву  ко вог пу  та [захвалница на по ру  ци 
ко ја им је упу ће на пре ко „По ли ти ке“ 05. 7. 1964] // НИН. – 12. 7. 1964. – Стр. 6

1601.  Све ча на пре да ја Сед мо јул ских на гра да // Бор ба. – (7. 7. 1964) 
Са др жи сли ку.

1602.  Скуп Оде ље ња ли те ра ту  ре и је зи ка СА  НУ од 7. 2. 1962. : Д. М. при ка зу  је свој 
рад „Де ца у ожа  ло шће ном гра ду“. Оде ље ње од  лу  чу  је да се рад штам па у ју би  лар-
ној све сци Гла са СА  НУ // Го ди шњак СА  НУ за 1962. – 69, (1964) стр. 82

1603.  IV сед ни ца Из вр шног од бо ра СА  НУ од 21. 2. 1962, име ну  је чла но ве у Струч ни 
са вет Би бли о те ке СА  НУ: ака де ми ка Ву  ки ћа Ми ћо ви ћа, до пи сне чла но ве – Св. 
Пив ка, Б. Шљи ви ћа, Р. Ува  ли ћа, Д. Мак си мо вић, Зо ру Пе тро вић, Св. Ра дој чи-
ћа // Го ди шњак СА  НУ за 1962. – 69, (1964) стр. 122

1604.  АДА  МО ВИЋ, Д.
На гра да је пре све га мо рал  ни чин : До бит ни ци Сед  мо јул ских на гра да го во ре 
о се би и свом де лу : зна ће се ка кав сам би  ла чо век [Д. М.] / [прилог приредио] 
Д. Ада мо вић // По ли ти ка. – 8, бр. 375 (5. 7. 1964) стр. 1 (15) Кул ту  ра-умет ност

1605.  ГЛИ ШИЋ, Н.
Те шко је по бе ћи од се бе : Д. М. го во ри за чи та о це „Екс пре са“ : бе о град ска пе-
сни ки ња о гра ду на оба  ла ма Са ве и Ду  на ва, мла дим по е та ма и се би и сво јој по-
ро ди ци / Н. Гли шић // По ли ти ка екс прес. – Бр. 456 (24. 6. 1964) стр. 5

1606.  ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Мил  ка
Лир ске ди ску си је Де сан ке Мак си мо вић : су сре ти са же на ма умет ни ци ма / 
Мил  ка Ди ми три је вић // По ли ти ка. – 61, бр. 18387 (12. 12. 1964) стр. 17. Же на – 
по ро ди ца
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1607.  ДРЕ НО ВАЦ, Ни ко ла
De san ka Mak si mo vić / Ni ko la Dre no vac // Pi sci go vo re / Ni ko la Dre no vac. – Be o-
grad : Gra fos, 1964. – Str. 307–315
In ter vju sa D. M.

1608.  ЖА ДИЋ, Д.
Ок то бар ске све ча но сти у Кра гу  јев цу : отво ре на но ва основ на шко ла „Тре ћи 
кра гу  је вач ки ба та  љон“. До де ље не пр ве на гра де уче ни ци ма из фон да ко ји је обра-
зо ван на ини ци ја ти ву пе сни ки ње Д. М. / Д. Жа дић // По ли ти ка. – (1964)

1609.  ЗА  ХА  РОВ, Лав
„Пет на ест со вјет ских пе сни ки ња“ : збор ник са ста ви ла и пе сме пре ве ла с ру ског 
Д. М. Но лит, 1963 / Лав За ха ров // Књи жев ност. – 19, књ. 39, св. 3 (1964) стр. 214–217

1610.  ЗО РИЋ, Па вле
У тра ди ци ји ин тим не ли ри ке : у окви ру про сла ве да на устан ка у Ср би ји до де ље не 
су Сед мо јул ске на гра де за трај не вред но сти осве до че не у њи хо вом де лу, при зна тим 
умет ни ци ма и јав ним и кул тур ним рад ни ци ма. На гра де су до би  ли књи жев ни ца 
Д. Мак си мо вић, про фе сор Др Вик тор Но вак, ар хи тек та Ни ко ла До бро вић, сли кар 
Пе тар Лу бар да и ис так ну ти по зо ри шни умет ни ци Ма та Ми ло ше вић и Вик тор Стар-
чић. Тим по во дом „Књи жев не но ви не“ до но се текст по све ћен на шој по зна тој пе сни-
ки њи Д. М. / Па вле Зо рић // Књи жев не но ви не. – 16, бр. 227 (10. 7. 1964) стр. 1

1611.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Жи во рад П.
Bi bli o gra fi ja De san ke Mak si mo vić / Ži vo rad P. Jo va no vić // Pi sci go vo re / Ni ko la Dre-
no vac. – Be o grad : Gra fos, 1964. – Str. 314–315

1612.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Ми  ли во је
Не пот пу  на ан то ло ги ја : „Po ety Ju go sla vii XIX–XX ve kov“. Мо сква, Ху до же ствен-
на ја ли те ра ту  ра, 1963 / Ми  ли во је Јо ва но вић // Књи жев не но ви не. – 16, бр. 226 
(26. 6. 1964) стр. 4

1613.  ЛА ЗИЋ, Жи ка
Пе снич ки ате ље у за бра ну : раз го вор са Д. М. / Жи ка Ла зић // Илу стро ва на по-
ли ти ка. – 7, бр. 295 (30. 6. 1964) стр. 20–21

1614.  МАК СИ МО ВИЋ, Ј.
Дру  штво – по ет ска те ма : пет на ест со вјет ских пе сни ки ња, Збор ник ли ри ке у 
из бо ру и пре во ду Д. М. Но лит, Бе о град, 1964 / Ј. Мак си мо вић // Ве чер ње но во-
сти. – (20. 1. 1964)

1615.  ПО ПОВ СКИ, Алек сан дар
„Пет на ест со вјет ски по е те си“ / Алек сан дар По пов ски // Со вре ме ност. – 14, бр. 3 
(1964) стр. 323–324

1616.  РА ДО ВИЋ, Ми  лен ко
Сед мо јул ска на гра да / Ми  лен ко Ра до вић // На пред. – Бр. 809 (1964)

1617.  СТО ШИЋ, Б.
Ја сам ку вар – ви оце њу је те : со вјет ски пи сац Ле о нид Ле о нов два са та у дру штву ју-
го сло вен ских но ви на ра и пи са ца / Б. Сто шић // Ве чер ње но во сти. – (18. 12. 1964)
На фо то гра фи ји умет. Ле о нов, Д. Мак си мо вић, Ву  чо и Ла  лић.

1618.  ХУ СИЋ, Џ.
На гра де у пра вим ру ка ма : о но си о ци ма Сед мо јул ских при зна ња – пе то ри ци на-
уч ни ка и пе то ри ци умет ни ка / Џ. Ху сић // По ли ти ка екс прес. – (4. 7. 1964) стр. 8
До бит ник Д. М.
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1619.  ЧО ЛАК, То де
De san ka Mak si mo vić : po go vor / To de Čo lak // Pe sme / D. M. Be o grad, Rad, 1964. – 
1964. – Str. 133–137. – (Kol. Bi bli o te ka „Reč i mi sao“, VI II, 186)

1965.
1620.  Ar ha i zam i ana hro ni zam / E. D. // Ži vot. – 14, br. 7/8 (1965) str. 137

1621.  До пи сни члан СА НУ Де сан ка Мак си мо вић би ла је де ле гат на Ме ђу на род ном кон-
гре су Пен клу бо ва у Ду бров ни ку сеп тем бра 1963. // Го ди шњак СА  НУ за 1963. – 
70, (1965) стр. 280

1622.  До пи сни члан СА НУ Де сан ка Мак си мо вић до би ла је Ок то бар ску на гра ду гра да 
Кра гу  јев ца и про гла ше на за по ча сног гра ђа ни на гра да Кра гу  јев ца // Го ди шњак 
СА  НУ за 1963. – 70, (1965) стр. 275

1623.  До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо вић од  ли ко ва на је ор де ном „Ки рил и 
Ме то ди је“ I сте пе на од стра не Пре зи ди ју  ма На род ног со бра ња Бу  гар ске // Го-
ди шњак СА  НУ за 1963. – 70, (1965) стр. 274

1624.  До штам па ва се „Тра жим по ми  ло ва ње“ Де сан ке Мак си мо вић // Ве чер ње но во-
сти. – (2. 3. 1965)
У ра ду се са зна је да је књи га рас про да та, а МС спре ма II изд.

1625.  Клуб РВИ БГ ор га ни зу је књи жев но ве че // На ша са вре ме на по е зи ја. – (24. 2. 1965)

1626.  Тра жим по ми  ло ва ње : Д. М. у Но вом Са ду / [непотписано] // Днев ник (Но ви 
Сад). – 24, бр. 6616 (6. 4. 1965) стр. 14
У Ве се лом те а тру Бен Аки ба, те а тар по е зи је Д. Мак си мо вић за Тра жим по ми ло ва ње.

1627.  Тра жим по ми  ло ва ње за Но во са ђа не / [непотписано] // По ли ти ка екс прес. – 3, 
бр. 469 (7. 4. 1965) стр. 5
У те а тру Бен Аки ба у Но вом Са ду.

1628.  Ше ста сед ни ца Из вр шног од бо ра СА  НУ од 10. 2. 1963. за кљу  чу  је да Де сан ка 
Мак си мо вић пред ста вља Ака де ми ју на скуп шти ни Са ве за ор га ни за ци ја и уста-
но ва за ши ре ње књи ге Ср би је // Го ди шњак СА  НУ за 1963. – 70, (1965) стр. 149

1629.  Шта чи та те ових да на / М. Т. // Ве чер ње но во сти. – (15. 2. 1965)
Д. М. про чи та  ла Гра ди  ли ште Бра ни сла ва Пе тро ви ћа.

1630.  Što je br zo, to je ku so : D. M. : an ke ta „Oslo bo đe nja“ : ne pi sme nost – ju go slo ven ski 
pro blem / [ne pot pi sa no] // Oslo bo đe nje (Sa ra je vo). – 22, br. 6045 (2. 4. 1965) str. 6
„Mi slim da eman ci pa ci ja lič no sti po či nje on dje gdje je na u ka oslo bo di za blu da, pred-
ra su da“ (D. M.).

1631.  АН ТО НИ ЈЕ ВИЋ, Дам њан
De san ka Mak si mo vić „Tra žim po mi lo va nje“ / Dam njan An to ni je vić // Ru ko vet. – 11, 
knj. 18, br. 9 (1965) str. 478–480

1632.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Ta ko je go vo rio ne po zna ti : o na stan ku pe sme „Kr va va baj ka“ / sa op štio M. Ble čić // 
Mla dost. – 10, br. 439 (10. 3. 1965)

1633.  БО ГЕ ТИЋ, Бо шко
Ja sam volj ni rob sa mo će / od go vo ri na pi ta nja Bo ška Bo ge ti ća // Po bje da. – 22, br. 2406 
(1. 5. 1965) str. 10
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1634.  БО ШКО ВИЋ, Или ја Т.
Ко је ано ним ни / Или ја Т. Бо шко вић // По ли ти ка екс прес. – (28. 5. 1965)

1635.  ВР БАЦ КИ, А.
Осам „свет ских Ју  го сло ве на“ / А. Вр бац ки // Ве чер ње но во сти. – 13, бр. 3765 
(8. 11. 1965) стр. 11
О ан то ло ги ји Јан Ку  пе ца „Сто об лич ја љу ба ви“.

1636.  ВУ  КО ВИЋ, Ђор ђи је
De san ka Mak si mo vić „Tra žim po mi lo va nje“ / Đor đi je Vu ko vić // Stu dent. – 29, (11. 5. 
1965) str. 7

1637.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић : по во дом збир ке „Тра жим по ми  ло ва ње“ / Ве ли-
бор Гли го рић // Нин. – 15, 737 (21. 2. 1965) стр. 8

1638.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
Пор тре ти же на у срп ско хр ват ској књи жев но сти / Ве ли бор Гли го рић. – Бе о-
град : Про све та, 1965. – Стр. 89–94

1639.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
Пу  тем Кр ва ве бај ке : се ћа ња / Ве ли бор Гли го рић // По ли ти ка. – (24. 10. 1965) 
стр. 12

1640.  ГЛИ ШИЋ, М.
Три на ест но вих ака де ми ка : нај ви ше тај них гла со ва до би  ли ва јар Ри сто Сти јо-
вић и пе сни ки ња Д. М. / М. Гли шић // Ве чер ње но во сти. – 13, бр. 3802 (17. 12. 
1965) стр. 9

1641.  ГО ЛОБ, Зво ни мир
Bi je le ru že, nje žne ru že : D. M. „Tra žim po mi lo va nje“ / Zvo ni mir Go lob // Te le gram. – 
Br. 262 (7. 5. 1965) str. 4

1642.  ЂУ  РО ВИЋ, Во ји слав
Де сан ка Мак си мо вић „Тра жим по ми  ло ва ње“ / Во ји слав Ђу  ро вић // 4. јул. – 4, 
бр. 139 (23. 2. 1965)

1643.  ЈЕ РЕ МИЋ, Дра ган М.
Не сми ре но ср це пе сни ки ње : Етич ка по е ма Д. М. „Тра жим по ми  ло ва ње“ / Дра-
ган Је ре мић // Бор ба. – 30, бр. 39 (31. 1. 1965) стр. 13

1644.  КА  ЛЕ ЗИЋ, Ва си  ли је
Lju bav za svet : D. Mak si mo vić „Tra žim po mi lo va nje“ / Va si li je Ka le zić // Po lja. – 11, 
br. 80 (1965) str. 11

1645.  КР ЊЕ ВИЋ, Вук
Mar gi na li je i po e zi ja : D. Mak si mo vić „Tra žim po mi lo va nje“ / Vuk Kr nje vić // Od jek. – 
18, br. 4 (15. 2. 1965) str. 9

1646.  КР СТИЋ, Угље ша
De san ka Mak si mo vić : po go vor / Uglje ša Kr stić // Ne ću ovim vo zom i Meh med Ali 
Ho dža. Ma li za stav nik / D. M. – Be o grad – Sko pje – Lju blja na – Za greb – No vi Sad, 
1965. – str. 28. – (Kol. pri če iz na rod no o slo bo di lač ke bor be, 3)

1647.  МИ  ЛА  НО ВИЋ, Д.
Тра жи се збир ка „Тра жим по ми  ло ва ње“ / Д. Ми  ла но вић // Ве чер ње но во сти. – 
13, бр. 3554 (26. 2. 1965) стр. 7



477

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

1648.  МИ  ЛИЋ, Зо ран
Zvuk i sluh De san ke Mak si mo vić / Zo ran Mi lić // De lo. – Knj. 11, br. 4 (1965) str. 
567–570
O zbir ci „Tra žim po mi lo va nje“.

1649.  МИЉ КО ВИЋ, Бран ко
De san ka Mak si mo vić / Bran ko Milj ko vić // En ci klo pe di ja Ju go sla vi je. Knj. 6. – Za-
greb : Ju go slo ven ski lek si ko graf ski za vod, 1965. – Str. 1

1650.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Но ви вал Де сан ке Мак си мо вић : „Тра жим по ми  ло ва ње“. Ма ти ца срп ска, 1964 / 
Ми  ло сав Мир ко вић // Бе о град ска не де ља. – 5, бр. 174 (17. 1. 1965) стр. 10

1651.  МИ ХА  И  ЛО ВИЋ, Бо ри слав
Пе снич ки вр ху  нац Де сан ке Мак си мо вић („Тра жим по ми  ло ва ње“. Но ви Сад, 
Ма ти ца срп ска) / Бо ри слав Ми ха и ло вић // По ли ти ка. – 62, бр. 18428 (24. 1. 1965) 
стр. 17. Кул ту  ра – умет ност, 9, 402

1652.  НИ КО ЛИЋ, Бра на
Мо ја нај ве ћа ра дост – сло бо да на ше зе мље : раз го вор но во го ди шњи са пе сни ком 
и ака де ми ком Де сан ком Мак си мо вић / Бра на Ни ко лић // На пред. – 21, бр. 885 
(31. 12. 1965) стр. 5

1653.  ОР ЛО ВИЋ, Дра ган
За зво нио Зво ни мир : Јед на не у ку сна тен ден ци о зна кри ти ка / Дра ган Ор ло вић // 
По ли ти ка екс прес. – 15. мај 1965

1654.  ПА  ВЛЕШ, Бо жи дар
Bo ji šte mi šlje nja / Bo ži dar Pa vleš // Te le gram. – (24. 9. 1965) str. 2

1655.  ПА  ВЛЕШ, Бо жи дар
Po e zi ja i ma li no vac / Bo ži dar Pa vleš // Te le gram. – (24. 9. 1965) str. 2

1656.  ПА  ЛА  ВЕ СТРА, Пре драг
La littéra tu re ser be con tem po ra i ne / Pre drag Pa la ve stra // Euro pe (Pa ris). – Br. 435–436 
(1965) str. 41–44

1657.  ПЕ ТРОВ, Алек сан дар
Ка но вим вред но сти ма (Д. М. „Тра  жим по ми  ло ва ње“, Ма ти ца срп ска, Н. Сад, 
1964) / Алек сан  дар Пе  тров // Књи  жев не но ви  не. – 17, бр. 241 (23. 1. 1965) 
стр. 3–4

1658.  ПРО ТИЋ, Пре драг
Lir ski svet i svet li ri ke ve zan za de tinj stvo i do mo vi nu : raz go vor sa D. M. / Pre drag 
Pro tić // Du ga. – 21, br. 1003 (21. 2. 1965) str. 16–17

1659.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Be le ška o pi scu : po go vor / Ste van Ra ič ko vić // Pe sme / D. M. – Be o grad : Pro sve ta, 
1965. – Str. 103. – (Kol. Bi bli o te ka pro sve ta, III, 63)

1660.  РУД НИ КОВ, Иван
Вид на юго слав ска по е те са / Иван Руд ни ков // Род на реч (Со фия). – Бр. 4 (4. 1965) 
стр. 43–44

1661.  СА  ВИЋ, Ми  ла
Сре ћа, шта је то? : раз го вор Д. М. / Ми  ла Са вић // По ли ти ка Ба зар. – 2, бр. 23 
(15. 11. 1965) стр. 4
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1662.  СА  РА  МАН ДИЋ, Зо ран
Тра жим по ми  ло ва ње : Д. Мак си мо вић у књи жар ским из ло зи ма / Зо ран Са ра-
ман дић // За ви чај : илу стро ва на ре ви ја ма ти ца исе ље ни ка Ср би је и Цр не Го ре 
(Бе о град). – 12, бр. 63 (12. 1965) стр. 18
Стр. 19: За не рот ки ње, За оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га

1663.  СКО ТИ, Ђа ко мо
„Ni kad se ni sam pi ta la za što pi šem“ : Ju go slo ven ski knji žev ni ci za či ta o ce „No vog li-
sta“ : raz go vor sa D. M. / Gi a co mo Scot ti // No vi list. – 19, br. 48 (27. 2. 1965) str. 10

1664.  СПА СИЋ, Алек сан дар
Po e zi ja i pra vo : D. Mak si mo vić „Tra žim po mi lo va nje“ / Alek san dar Spa sić // Iz raz. – 
Knj. 17, br. 5 (1965) str. 474–480

1665.  СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Дра ган
Smi sao ne iz le či ve do bro te i sa mi lo sti : D. Mak si mo vić „Tra žim po mi lo va nje“ / Dra-
gan Sto ja di no vić // Stre mlje nja. – 6, br. 5 (1965) str. 415–423

1666.  СТО ЈО ВИЋ, Ми  ло рад
Lir ske di sku si je sa ži vo tom : D. Mak si mo vić „Tra žim po mi lo va nje“ / Mi lo rad Sto jo vić // 
Stva ra nje. – 14, br. 5 (1965) str. 500–504

1667.  ТУТ ЊЕ ВИЋ, Ста ни ша
Љу ди од ре ђе ни гри је хом. Де сан ка Мак си мо вић „Тра жим по ми ло ва ње“ / Ста ни ша 
Тут ње вић // Жи вот. – 14, бр. 11 (1965) стр. 68–71

1668.  ЋО СИЋ, Бо ра
Deč ja po e zi ja da nas : pred go vor / Bo ra Ćo sić // Deč ja po e zi ja srp ska. – No vi Sad : MS ; 
Be o grad : SKZ, 1965. – Str. 7–30. – (Kol. Srp ska knji žev nost u sto knji ga, 95)

1669.  ЧУ  БЕ ЛИЋ, Тврт ко
De san ka Mak si mo vić / Ču be lić Tvrt ko // Knji žev nost. – Za greb : Pa no ra ma, 1965. – 
Str. 317–318. – (Kol. Škol ski lek si kon)

1670.  ШИН ДИЋ, Миљ ко
Po mi lo va nje čo ve ka : D. M. „Tra žim po mi lo va nje“ / Milj ko Šin dić // Pu te vi. – 11, br. 5 
(1965) str. 547–550

1966.
1671.  Аутор лич но у го сти ма // Ве чер ње но во сти. – 14, бр. 3885 (25. 3. 1966) стр. 14–15

Д. М. у Сед мој бе о град ској гим на зи ји.

1672.  Бе ле шка о пи сцу и овој књи зи : по го вор // Пе сме / Д. М. – Бе о град : СКЗ, 1966. – 
Стр. 263–265. – (Ко ло 59, књ. 397)

1673.  Knji ga re kor der / Ured ni štvo // Mla do po ko le nje (bil ten). – Br. 1 (1966) str. 9
O knji zi „Iz vo li te na iz lo žbu“.

1674.  Но ви из бор пе са ма Де сан ке Мак си мо вић : Д. М. „Пе сме“. СКЗ, 1966, ко ло 59 // 
По ли ти ка. – 63, бр. 19104 (11. 12. 1966) стр. 16

1675.  Pi sa nje za de cu je obo stra no za do volj stvo : in ter vju // Mla do po ko le nje (bil ten). – Br. 4 
(1966) str. 5–7

1676.  ЖУ  НИЋ, Вик тор
„Re kli su mi da sam ot kro ve nje“ : raz go vor sa D. M. / Vik tor Žu nić // Svet. – Br. 525 
(13. 11. 1966) str. 20
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1677.  ЈЕФ ТИЋ, А.
Шта са да при пре ма те : Ми ри си, све тло сти, бо је : Д. Мак си мо вић пре во ди пе сме 
бу  гар ских ре во лу  ци о нар них пе сни ка / А. Јеф тић // Екс прес. – 1. 7. 1966

1678.  КА РИЋ, Жи во јин
De san ka Mak si mo vić : be le ška / Ži vo jin Ka rić // An to lo gi ja ju go slo ven ske po e zi je za de-
cu / sa sta vio Ži vo jin Ka rić. – Ti to grad : Gra fič ki za vod, 1966. – Str. 137. – (Kol. Vi je nac, 7)

1679.  КО СТИЋ, Ду  шан
Пе снич ка реч Де сан ке Мак си мо вић : Ду  шан Ко стић // По ли ти ка. – 63, бр. 1891 
(29. 5. 1966) Кул ту  ра-умет ност, 10, 469

1680.  КО СТИЋ, Ду  шан
Po e zi ja De san ke Mak si mo vić : po go vor / Du šan Ko stić // Pe sme / D. M. – Be o grad : 
Mla do po ko le nje, 1966. – Str. 104–108. – (Kol. Lek ti ra za VII raz red osnov ne ško le)

1681.  КР ШИЋ, Иван
Ви те шка по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Иван Кр шић // Члан ци и кри ти ке. – Бе о-
град, 1966. – Стр. 271–275

1682.  ЛА ЗИЋ, Жи ка
Раз бој ник Ка ђа и прин це за На ђа : књи ге за де цу ће по ста ти „ре кор де ри“, штам па ће 
се у 150.000 при ме ра ка / Жи ка Ла зић // Илу стро ва на по ли ти ка. – Бр. 377 (1966)

1683.  ЛА  ПЕН КА, Еми  ли ја
Tra žim po mi lo va nje : Mi pe tas am ne stion / Emi li ja La pen ka // Mon da Kul tu ro : in-
ter na cia rev no li te ra tu ro, te a tro, fil mo. – 15, (prin tem po 1966) str. 141–142
Po sve ta na str. 141 : S iskre nim udi vlje njem / Emi li ja La pen ka, Za greb, sept. 1966.

1684.  МА  РИН КО ВИЋ, Ан то ни је
„Za sva či ju sla vu na sve tu ima me sta“ : raz go vor sa D. M. / An to ni je Ma rin ko vić // 
Bag da la. – 8, br. 86 (1966) str. 10–11

1685.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Ne ko li ko od li ka knji žev no sti za de cu sa te ma ti kom iz na rod no-oslo bo di lač ke bor be / 
Slo bo dan Ž. Mar ko vić // Stre mlje nja. – 7, br. 3 (1966) str. 185–194

1686.  МИ  ЛО РА ДО ВИЋ, Мир ко
По ме ра ње сен зи би  ли те та : Д. Мак си мо вић „Пе сме“, из бор СКЗ, 1966. Та ња 
Кра гу  је вић: Вра тио се Во ло ђа, Ма ти ца срп ска, 1966 / Мир ко Ми  ло ра до вић // 
НИН. – 16, бр. 831 (11. 12. 1966) стр. 9

1687.  РА ДВО ЛИ НА, Ида
Bun tu ju šćij klass / Ida Ra dvo li na // Ino stran na ja li te ra tu ri. – Br. 5 (1966) str. 258–260
O knji zi „De ti sta no vjat sa vzro sli mi“.

1688.  РА ДО ВИЋ, Ми  лен ко
Ro do lju blje u po e zi ji De san ke Mak si mo vić / Mi len ko Ra do vić // Na pred. – 21, 910–911 
(1. 7. 1966)

1689.  РИ СТИЋ, Ми о драг
„Tra žim po mi lo va nje“ De san ka Mak si mo vić. Lju blja na, Sko plje, Za greb, Be o grad, 
1966 / Mi o drag Ri stić // Knji žev nost. – 21, knj. 43, br. 9 (1966) str. 230

1690.  ТИМ ЧЕН КО, Ни ко лај
Če ti ri pe sni ka u edi ci ji „Ju go slo ven ski pe sni ci“ / Ni ko laj Tim čen ko // Stre mlje nja. – 7, 
br. 5 (1966) str. 443–448
O knji zi „Tra žim po mi lo va nje“.
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1967.
1691.  Be le ška o De san ki Mak si mo vić : pred go vor // De set mo jih pe sa ma / D. M. – Kra gu je-

vac : Svje tlost, 1967. – Str. 5–9. – (Pe snič ka pla ke ta)

1692.  Ре чи о умет ни ку [преминулом Вељ ку Петровићу] // Бор ба. – Бр. 205 (28. 7. 1967) 
стр. 6
Ту су и ре чи Д. М.

1693.  Си ноћ „код Ор фе ја у 8“ : „Јер неј“ на по клон / Р. Б. // Но во сти. – (4. 3. 1967)

1694.  Со вјет ска од  ли ко ва ња на шим књи  жев ни ци  ма // Не дељ не но во сти. – (17. 12. 
1967)
Је дан од до бит ни ка је Д. М.

1695.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
„Oči ma sr ca i ma šte“ : raz go vor sa D. Mak si mo vić o na stan ku „Kr va ve Baj ke“ / Mi lo-
rad Ble čić // NIN. – 17, br. 886 (31. 12. 1967) str. 11

1696.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
С Де сан ком Мак си мо вић кроз Ита  ли ју : Пи сто ја : Је дан дан у Фи рен ци : У веч-
ном гра ду / Ми  ло рад Бле чић // По ли 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
Истин ска та по е зия не пре жи вля ва кри за : в ка би не та на пи са те ля : един час при Де-
сан ка Мак си мо вич / Иван Ве лич ков // По глед (Со фия). – Бр. 23 (5. 6. 1967) стр. 9

1698.  ВУ ЛИЋ, Пе тар
„Du ša nov za ko nik mi je po mo gao da se iz ra zim kao pe snik“ : raz go vor sa D. M. / Pe tar 
Vu lić // Ok to bar. – 2, br. 14 (1967) str. 2

1699.  ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран
O pe sni ku : pred go vor / Zo ran Ga vri lo vić // Po e zi ja / D. M. – Be o grad : Mla do po ko-
le nje, 1967. – Str. 5–8. – (Kol. Lju bav i po e zi ja, 3)

1700.  ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран
Uvod na reč / Zo ran Ga vri lo vić // An to lo gi ja srp skog lju bav nog pe sni štva (XVI II–XX 
vek) / sa sta vio Zo ran Ga vri lo vić. – Be o grad : Rad, 1967. – Str. 5–14

1701.  ДА  ВИ ЧО, Ле он
Кад пе сни ци пу  ту  ју! Кр ва ва бај ка у фран цу ској пре сто ни ци са Д. М. у гра ду на 
Се ни / Ле он Да ви чо // Екс прес по ли ти ка. – (3. 12. 1967)

1702.  ЂУ  РО ВИЋ, Ж.
Iz bor pje sa ma De san ke Mak si mo vić / Ž. Đu ro vić // Ži vot. – Sv. 7 (1967) str. 110

1703.  МАР ЈА  НО ВИЋ, Во ја
Od baj ke do zbi lje : D. M.: „Pa tulj ko va taj na“. Sa ra je vo, 1967 / Vo ja Mar ja no vić // Ko ra-
ci. – Br. 5/6 (1967) str. 81–82

1704.  МАР ЈА  НО ВИЋ, Во ја
При по вет ке Де сан ке Мак си мо вић : „Хо ћу да се ра ду  јем“ / Во ја Мар ја но вић // 
Гра ди на. – 2, бр. 6 (1967) стр. 50

1705.  МО РА ЧИЋ, Дам њан
Bi bli o graf ska gra đa o De san ki Mak si mo vić / Dam njan Mo ra čić // Sti ho vi / D. M. – Be o-
grad : Ju go sla vi ja, 1967. – Str. 140–141. – (Knji žev nost u ško li, 6)
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1706.  ПЕ ТРОВ, Алек сан дар
Раз ви ја ње за ста ва Де сан ке Мак си мо вић (Пе сме, СКЗ, Бе о град, 1966) / Алек сан-
дар Пе тров // По ли ти ка. – (5. 2. 1967) стр. 16

1707.  ПЕ ТРОВ, Алек сан дар
Раз ви ја ње за ста ва : Д. Мак си мо вић: Пе сме. СКЗ, 1966 / Алек сан дар Пе тров // 
По ли ти ка. – 64, бр. 19158 (5. 2. 1967) стр. 16. Кул ту  ра–умет ност, 11, 504

1708.  ПО СТУ  ПАЉ СКИЈ, Игор
„Абул ала ма а ри“ на серб ско-хор ват ском язы ке [превод Д. М.] / Иго рь По сту-
па  ль ский // Ко му  нист (Мо сква). – Бр. 163 (14. 7. 1967)

1709.  ПРЕ ДИЋ, Вла ди мир
De san ka Mak si mo vić : pred go vor / Vla di mir Pre dić // Sti ho vi / D. M. – Be o grad : Ju-
go sla vi ja, 1967. – Str. 5–27. – (Knji žev nost u ško li, 6)

1968.
1710.  Вер но сть тру до во му че ло ве ку : [честитк а пи сца СССР Д. М. по во дом 70-ог 

рођендана] // Ли те та тур ная га зе та. – Мо сква, 28. 5. 1968

1711.  De san ka Maksimovićová a jej 40 kníh/P. M. // Na ši pi o ni e ri (No vi Sad). – (1968) str. 3
Pri log pe sme Žobák; Mój ta ta.

1712.  Ве че за Де сан ку : [кратак из ве штај о књи жев ној ве че ри на Ко лар че вом 
универзит ету] // Ве чер ње но во сти. – (21. 5. 1968) стр. 11

1713.  Гост клу ба Де сан ка Мак си мо вић // Но во сти. – 17. 10. 1968

1714.  Дво днев но сла вље у част пе сни ка и по е зи је : про сла вље но Пе снич ко про ле ће 
Д. М. // На пред (Ва  ље во). – 24, бр. 1009 (24. 5. 1968) стр. 1 и 5

1715.  Де сан ки „ор ден ча сти“ : Пре зи ди јум Вр хов ног со вје та СССР од  ли ко вао на шу 
пе сни ки њу / М. В. // Ве чер ње но во сти. – 16, (22. 5. 1968) стр. 3

1716.  До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо вић до би  ла је Сед мо јул ску на гра ду 
1964. за осве до че не умет нич ке ква ли те те у по е зи ји // Го ди шњак СА НУ за 1964. – 
71 (1968)

1717.  До пи сни члан СА НУ Де сан ка Мак си мо вић при су ство ва ла је као де ле гат на кон-
гре су књи  жев ни ка Ју  го сла ви је ок то бра 1964. у Ти то гра ду // Го ди шњак СА  НУ 
за 1964. – 71 (1968) стр. 251

1718.  Ју би  леј Де сан ке Мак си мо вић по во дом 70-го ди шњи це ро ђе ња и 50-го ди шњи це 
књи жев ног ра да : 15 да на : ак ту ел но сти / С. С. // Књи жев не но ви не. – 20, бр. 328 
(25. 5. 1968) стр. 1–2
При  лог пе сма Д. М. Знам по мно го че му.

1719.  Ју  го сло вен ски пи сци у САД : број ча со пи са „The Li te rary Re vi ew“ по све ћен ју  го-
сло вен ској књи жев но сти // Књи жев не но ви не. – 20, бр. 322 (2. 3. 1968) стр. 1

1720.  Kad bi lju di kao dje ca : ve li čan stven spek takl u dvo ra ni Rad nič kog uni ver zi te ta „Đu ro 
Đa ko vić“ u Sa ra je vu : pre ko 1500 dje ča ka i dje voj či ca u pri su stvu emi nent nih dje či jih 
pi sa ca, sve ča no obe le žen po če tak Dječ je ne de lje / Đ. V. // Ve čer nje no vi ne (Sa ra je vo). – 5, 
br. 244 (15. 10. 1968) str. 7

1721.  „Кр ва ва бај ка“ на пен џа би је зи ку // Бор ба. – 33, бр. 157 (9. 6. 1968) стр. 7
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1722.  На ша књи жев ност у све ту : збор ник пре во да из ју го сло вен ске по е зи је у Мо скви / 
З. Л. // По ли ти ка. – 65, (14. 7. 1968) стр. 19

1723.  Од  ли ко ва ни Де сан ка Мак си мо вић и Алек сан дар Ву  чо : [крат ка вест] // Ве чер ње 
но во сти. – 24. 5. 1968

1724.  Пе снич  ко про ле ће Де сан ке Мак си  мо вић / [непотписано] // По ли ти  ка. – 65, 
бр. 19616 (16. 5. 1968) стр. 8

1725.  По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић на Ко лар цу // Бор ба. – 33, бр. 121 (4. 3. 1968) стр. 7

1726.  Пред сед ник Ти то од  ли ко вао Де сан ку Мак си мо вић и Алек сан дра Ву  ча // По ли-
ти ка. – 25. 5. 1968. – Стр. 13

1727.  Пре зи ди јум Вр хов ног со вје та СССР од  ли ко вао Де сан ку Мак си мо вић : [ин фор-
ма ција и кра так по пис шта је до овог вре ме на из да то у СССР] // На пред (Ва  ље-
во). – 24, бр. 1009 (24. 5. 1968) стр. 5

1728.  При пре ма за пе снич ко про ле ће : до пи сни ци ја вља ју / С. Б. // Ма  ле Но ви не. – 
(19. 2. 1968)

1729.  Про грам пе снич ког про ле ћа // На пред. – (17. 5. 1968)

1730.  Са бра на де ла Де сан ке Мак си мо вић : из да вач ко пред у зе ће „Но лит“ об ја вљу  је / 
[непотписано – оглас] // По ли ти ка. – 65, бр. 19727 (4. 9. 1968) стр. 28

1731.  Са став Струч ног са ве та Би бли о те ке СА НУ 1964. го ди не: пред сед ник – ака де мик 
Ву  кић Ми ћо вић, чла но ви – ака де мик Св. Ра дој чић, до пи сни чла но ви Д. Мак си-
мо вић, М. Бе го вић, Р. Лу  кић, С. Пив ко // Го ди шњак СА  НУ за 1964. – 71, (1968) 
стр. 269

1732.  Ти то од  ли ко вао Де сан ку Мак си мо вић и Алек сан дра Ву  ча : Д. Мак си мо вић за вр-
ши  ла ро ман „Пра де вој чи ца“ и за вр ша ва књи гу о Кра гу  јев цу / А. М. // Екс прес 
по ли ти ка. – 24. 5. 1968

1733.  АДА  МО ВИЋ, Дра го слав
Сва од бе ли не, од не жно сти : Пе снич ко про ле ће Д. М. / Дра го слав Ада мо вић // 
По ли ти ка. – 65, бр. 19619 (19. 5. 1968) стр. 9

1734.  БЈЕ ЛИ ЦА, Д.
„Pje sni ka osje tim – ali ne zna mo po če mu“ : raz go vor sa D. M. / D. Bje li ca // Vje snik. – 
29, br. 7632 (19. 5. 1968) str. 4

1735.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
„Oči ma sr ca i ma šte“ : raz go vor sa D. M. o na stan ku „Kr va ve Baj ke“ / Mi lo rad Ble čić // 
Ko ra ci. – Br. 8/9 (1968) str. 39–40

1736.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Ta ko je go vo rio ne po zna ti : o na stan ku pe sme „Kr va va baj ka“ / sa op štio M. Ble čić // 
Ko ra ci. – 3, br. 8/9 (1968)

1737.  ВЛА  ШИЋ-ГВО ЗДИЋ, Ми  ла
Pe sni ca De san ka Mak si mo vić – čast na pred sed ni ca / Mi la Vla šić-Gvo zdić // Ku ku ri-
ček. – (31. 12. 1968)

1738.  ВУ  ЈА  НО ВИЋ, Ми  хај ло
Če žnja za sa mo ćom : u po sje ti D. M. / Mi haj lo Vu ja no vić // Oslo bo đe nje. – 25, br. 7166 
(18. 5. 1968)
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1739.  ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран
Му дрост љу ба ви : по во дом ју би ле ја Д. М. / Зо ран Га ври ло вић // Бор ба. – 33, бр. 135 
(18. 5. 1968) стр. 10

1740.  ГАЈ ДАР, Т.
Ор ден по э ту : [вест о уру  че њу ор де на Пре зи ди ју  ма са ве та СССР „Знак По че та“ 
Д. М.] / Т. Га й дар // Ли те ра тур ная га зе та. – (5. 1968)

1741.  ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, Ми  ло
Ра дост за про лећ ну Де сан ку : У Ва  ље ву и око ли ни све ча но је про сла вљен ју би-
леј пе сни ки ње Д. М. / Ми  ло Гли го ри је вић // Бор ба. – 33, бр. 140 (23. 5. 1968) 
стр. 9

1742.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
Ла сте сно ва / Ве ли бор Гли го рић // По ли ти ка. – 65, бр. 19483 (31. 12. и 1–2. 1. 1968) 
стр. 7

1743.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић : Над пе де се то го ди шњим опу сом на ше ве ли ке 
пе сни ки ње / Ве ли бор Гли го рић // По ли ти ка. – 65, бр. 19626 (26. 5. 1968) стр. 17. 
Кул ту  ра-умет ност, 12, 570

1744.  ГРИ ЗЕЉ, Југ
Од  ли ко ва ње / Југ Гри зељ // Ве чер ње но во сти. – (22. 5. 1968)

1745.  ДЕ СНИ ЦА, Дра ган
Де сан ка Мак си мо вић на из во ру Уне : у сли ци и ре чи / сни мио Дра ган Де сни ца // 
По ли ти ка. – (8. 7. 1968) стр. 5

1746.  ДУ  БЉЕ ВИЋ, А.
Пе снич ко про ле ће Де сан ке Мак си мо вић : у Ва  ље ву и Бран ко ви ни све ча но про-
сла вље но / А. Ду бље вић // По ли ти ка екс прес. – (20. 5. 1968)

1747.  ЖУ  РА, Ан то ни је
Отво ре но пи смо Де сан ки Мак си мо вић, пе сни ку / Ан то ни је Жу  ра // По ли ти ка 
Ба зар. – 5, бр. 89 (22. 6. 1968) стр. 5

1748.  ЗА  ХА  РОВ, Лав
О ан то ло ги ји пе снич ких пре во да : Иван Ла  лић: „Пе снич ки пре во ди“, Срп ска 
књи жев ност у сто књи га / Лав За  ха ров // Књи жев не но ви не. – 20, бр. 319 (20. 1. 
1968) стр. 9

1749.  ЗО РИЋ, Па вле
Ugled i sla va pe sni ki nje / Pa vle Zo rić // Sa vre me nik. – Knj. 28, sv. 7 (1968) str. 89–90

1750.  ИШИ МОВ, Вла ди мир
Де сан ка Мак си  мо вич : ин тер вью ли те ра тур ной га зе ти / Вла  ди  мир Иши  мов, 
В. Те рех  нов // Ли те ра тур ная га зе та. – Мо сква, 17. 12. 1968

1751.  ЈЕ РЕЈ, Ата на си је
Опо ме на успе ху на шег кул тур ног ства ра  ла штва : Д. Мак си мо вић: „Тра жим по-
ми  ло ва ње“ / Ата на си је Је реј // Те о ло шки по гле ди. – 1, бр. 1 (1968) стр. 72–78

1752.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Бран ко
Lju bav, le po ta, čo vek : lir ski raz go vo ri D. M. / Bran ko Jo va no vić // Ko ra ci. – 3, br. 8/9 
(1968) str. 5–17
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1753.  ЈО ВИЋ, Дра го љуб
Пе снич ко про ле ће у Ва ље ву : у пе сни ко вом за ви ча ју : мај ске при ред бе Ма лих но-
ви на / Дра го љуб Јо вић // Ма ле но ви не (Са ра је во). – 13, бр. 618 (27. 5. 1968) стр. 1–2

1754.  КА  НАЧ КИ, Зо ра
Пе снич ко про ле ће Де сан ке Мак си мо вић у Бран ко ви ни / Зо ра Ка нач ки // Ке-
кец. – (23. 5. 1968)

1755.  ЛА ЗА  РЕ ВИЋ, Див на
Do bro do šli ca pe sni ki nji / Div na La za re vić // Na pred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968) Ma li 
po let, br. 173, str. 1

1756.  МАР ЈА  НО ВИЋ, Во ја
Де тињ ство и по е зи ја / Во ја Мар ја но вић. – Кру ше вац : Баг да ла, 1968. – (Ма ла би-
бли о те ка)
О при по вет ка ма Д. Мак си мо вић.

1757.  МАР ЈА  НО ВИЋ, Во ја
У све ту де тињ ства, пти ца и шу  ме / Во ја Мар ја но вић // Гра ди на. – 3, бр. 8/9 
(1968) стр. 27–34

1758.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Де сан ка Мак си мо вић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић // Књи жев ност и је зик. – 15, 
бр. 4 (1968) стр. 1–5

1759.  МИ ЈА  И  ЛО ВИЋ, С.
Пе де сет пе снич ких про ле ћа : у Ва ље ву про сла вљен ју би леј Д. М. / [снимио] С. Ми-
ја и  ло вић // Ве чер ње но во сти. – 20. 5. 1968. – стр. 3

1760.  МИ  ЛЕН КО ВИЋ, Ди ми три је
Шта ми сли ва си о на? : Пред по ет ским све том Д. М. / Ди ми три је Ми  лен ко вић // 
Гра ди на. – 3, бр. 1 (1968) стр. 37–40

1761.  МО РА ЧИЋ, Дам њан
Би бли о граф ска гра ђа о Де сан ки Мак си мо вић / Дам њан Мо ра чић // Књи жев-
ност и је зик. – 15, бр. 4 (1968) стр. 91–95

1762.  ОГРИ ЗО ВИЋ, Ви шња
„Lju bav je naj lep ša dok je još že lja“ : raz go vor sa D. M. / Vi šnja Ogri zo vić // Svi jet. – 
Br. 15 (17. 7. 1968) str. 10–11

1763.  ОТО РА  НОВ, П.
При зна ње пе сни ки њи [предаја „ор де на ча сти“ СССР] / фо то П. Ото ра нов // По-
ли ти ка. – (22. 5. 1968) стр. 8

1764.  ПА  ШИЋ, Фе ликс
Од ли ко ва ни Де сан ка Мак си мо вић и Алек сан дар Ву чо / Фе ликс Па шић // Бор ба. – 
33, бр. 141 (24. 5. 1968) стр. 6

1765.  ПЕ ТРО ВИЋ, Мир ко
De san ka Mak si mo vić : pri ča o de tinj stvu pe sni ka (po go vor) / Mir ko Pe tro vić // Đač ko 
sr ce / D. M. – Be o grad : Mla do po ko le nje, 1968. – str. 159–162. – (Kol. Lek ti ra za II ra-
z red osnov ne ško le, 7)

1766.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ру жи ца
Pi šem za sve lju de / raz go vor sa Ru ži com Pe tro vić // Na pred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968) 
str. 5
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1767.  ПО ПО ВИЋ, На та  ли ја
Do la zi De san ka Mak si mo vić / Na ta li ja Po po vić // Na pred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968) ; 
Ma li po let, br. 171, str. 1

1768.  ПО ПО ВИЋ, Ро сан да
„Не бај ка, пре ка ква гор ка при ча“ / Ро сан да По по вић // НИН. – 18, бр. 896 (10. 3. 
1968) стр. 6
Ин тер вју Д. М.

1769.  ПРА  ЖИЋ, Ми  лан
Stva ra la štvo za de cu De san ke Mak si mo vić / Mi lan Pra žić // Iz raz. – 12, knj. 23, br. 2 
(1968) str. 160–175

1770.  ПРА  ЖИЋ, Ми  лан
De san ka Mak si mo vić: „Ho ću da se ra du jem“. Sa ra je vo, 1967 / Mi lan Pra žić // Po lja. – 
14, br. 113–115 (1968) str. 43

1771.  ПРЕ РА ДО ВИЋ, Р.
De san ka Mak si mo vić – gost „Ma sle še“ / R. Pre ra do vić // Pu te vi. – Br. 5 (1968) str. 494

1772.  РА ДО ВИЋ, Ми  лен ко
Де ло Де сан ке Мак си мо вић део је на ци о нал не кул ту ре / Ми лен ко Ра до вић // На-
пред. – 24, бр. 1008 (17. 5. 1968) стр. 1

1773.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Из ме ђу тај не и отаџ би не : о по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Сте ван Ра ич ко вић // 
Ле то пис Ма ти це срп ске. – 144, књ. 401, бр. 5 (1968) стр. 453–465

1774.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Из ме ђу тај не и отаџ би не / Сте ван Ра ич ко вић // Ча чан ски глас. – 37, 22 (7. 6. 1968) 
Гра дац, 1, 2

1775.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Из ме ђу тај не и отаџ би не : пред го вор / Сте ван Ра ич ко вић // Врат ни це / Д. М. – 
Бе о град : Про све та, 1968. – Стр. 5–15. – (Би бли о те ка Про све та, 201)

1776.  РУ ЖИЋ, Да ни  ло
„Ни сам ни зна  ла ко сам“ : раз го вор са Д. Мак си мо вић / Да ни  ло Ру жић // Илу-
стро ва на по ли ти ка. – 11, бр. 499 (28. 5. 1968) стр. 18–19

1777.  СЕ ЛИ МО ВИЋ, Ме ша
Ta ko opoj no li je po : o po e zi ji D. M. / Me ša Se li mo vić // Oslo bo đe nje. – 25, br. 7173 
(25. 5. 1968)

1778.  СРЕЋ КО ВИЋ, Зо ра
U oče ki va nju vo lje nog pi sca / Zo ra Sreć ko vić // Na pred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968) 
Ma li po let, br. 173, str. 1

1779.  СТА  НОЈ ЧИЋ, Во ји слав
Че тр де сет књи га Де сан ке Мак си мо вић / Во ји слав Ста ној чић // Змај. – 15, бр. 8/9 
(ав густ–сеп тем бар 1968) стр. 193

1780.  СТО ЈИЋ, Јо ван
Svet ko vi na u Bran ko vi ni : Va lje vo je pro sla vi lo pe de se to go di šnji cu stva ra la štva naj ve će ju-
go slo ven ske pje sni ki nje D. M. / Jo van Sto jić // Are na (Za greb). – Br. 389 (7. 6. 1968) str. 23

1781.  ТА У ТО ВИЋ, Ра до ји ца
Čo vek pe va po sle ra ta (III) : Ju go slo ven ska po e zi ja 1945–1965 : na ci o nal ni spek tar / Ra-
do ji ca Ta u to vić // Ži vot. – 17, sv. 6 (1968) str. 12–14
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1782.  ЧО ЛАК, То де
Sa vre me na ju go slo ven ska po e zi ja za de cu : po go vor / To de Čo lak // Sa vre me na ju go-
slo ven ska po e zi ja za de cu. – Be o grad : In ter pres, 1968. – (Kol. Škol ska lek ti ra, 3)

1783.  ШКИ  ЉА  И ЦА, Ма ри ја
Su sret sa De san kom Mak si mo vić / Ma ri ja Ški lja i ca // Gla snik Vi še ško le za spolj nu 
tr go vi nu. – Br. 32 (1968) str. 5

1969.
1784.  Za lju blje na u pri ro du – u mi ris ze mlje : raz go vor sa D. M. / S. M. D. // Mla di rad nik. – 

2, br. 3 (8. 3. 1969) str. 1–3

1785.  Оглас за Са бра на де ла Но ли та // Ве чер ње но во сти. – (17. 7. 1969)

1786.  АН ДРИЋ, Пе тар
Raz go vor s pe sni kom De san kom Mak si mo vić : pred go vor / Pe tar An drić // Ve ru jem / 
D. M. – Be o grad : Slo bo da, 1969. – Str. 1–2. – (Kol. Sa vre me ni pi sci. Edi ci ja po e zi je. 
Bi bli o graf ska se ri ja)

1787.  БАН ДИЋ, Ми  лош
Књи жев на кри ти ка као је зик (Фран це Пре шерн: Со нет ни ве нац, пре ве ла Д. М. 
и Јан ко Кос: Пре шер нов пе снич ки раз вој) / Ми  лош Бан дић // По ли ти ка. – 66, 
бр. 20089 (7. 9. 1969) стр. 18

1788.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Жи вот ни пут пе сни ки ње Де сан ке Мак си мо вић. (Учи те ље ва ћер ка. Ђач ке тај не и 
стра сти. Пу ста ку ћа. Пр ве ис по ве сти. У кру гу ве ли ких. Пут у Ме ку умет ност. Уочи 
рат не ту ге. Кр ва ва бај ка – жи вот на и пе снич ка исти на) / Ми ло рад Бле чић // 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.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Пе сник ме ђу пе сни ци ма : Д. Мак си мо вић о Ду  чи ћу, Ра ки ћу и Цр њан ском / Ми-
ло рад Бле чић // НИН. – 19, бр. 957 (11. 5. 1969) стр. 13

1790.  ГА ЈИЋ, Ђор ђе
Most iz me đu lju ba vi i pat nje : in ter vju sa D. Mak si mo vić / Đor đe Ga jić // Svi jet. – 11, 
br. 592 (3. 10. 1969) str. 9

1791.  ЗА  ХА  РОВ, Лав
Шта при ча ју бу бе : па ро ди ја Д. М. / Лав За ха ров // Књи жев не но ви не. – 21, бр. 361 
(30. 8. 1969) стр. 13

1792.  ЈУ  РИ ШЕ ВИЋ, Ми о драг
Пе сни ки ња зе мља ста рин ска : „Са бра на де ла “ Д. М. / Ми о драг Ју  ри ше вић // 
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.  ОБРЕ НО ВИЋ, Ра де
„Ne pi šem bez in spi ra ci je“ : raz go vor sa D. M. / Ra de Obre no vić // Ok to bar. – 4, br. 39 
(1969) str. 2
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1795.  ПРО ТИЋ, Пре драг
При ча ко ја опо ми ње : „Не за бо ра ви те“, ро ман Д. М. / Пре драг Про тић // Илу-
стро ва на по ли ти ка. – (15. 4. 1969) стр. 49

1796.  ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Вук
Де сан ка Мак си мо вић / Вук Фи ли по вић // Стре мље ња. – 10, бр. 4 (1969) стр. 377–405

1970.
1797.  De san ka Mak si mo vić „Oeuvres re cu e il li es (7 li vres) // Bul le tin li vres et pi e ces. – Br. 2 

(1970) str. 3

1798.  Ве че са вре ме не срп ске по е зи је // По ли ти ка. – (13. 10. 1970)
Књи жев но ве че одр жа но 12. 10. Де сан ка Мак си мо вић чи та  ла но ву пе сму Зе мља 
је сву  где иста.

1799.  До бит ни ци на гра де АВ НОЈ : Де сан ка Мак си мо вић // По ли ти ка. – 68, бр. 20530 
(28–30. 11. 1970) стр. 22

1800.  Мо ја пе сма : Од го вор на пи та ње: Има ли из бо ра за сва вре ме на? // Бор ба. – 48, 
бр. 321 (21. 11. 1970) стр. 17

1801.  На гра де АВ НОЈ-а за 1970. : Д. Мак си мо вић // Бор ба. – 48, бр. 328 (28–30. 11. 
1970) стр. 3

1802.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
По пу лар ност пе сме – шта је то? / Ми  ло рад Бле чић // Књи жев не но ви не. – 22, 
бр. 374 (26. 9. 1970) стр. 4
О пе сми „Пред о се ћа ње“.

1803.  ВУ  КА ДИ НО ВИЋ, С.
Pe sni ki nja i aka de mik : De san ka Mak si mo vić / sni mio S. Vu ka di no vić // Front (Be o-
grad). – 26, br. 16 (610) (17. 4. 1970) str. 15
Krat ki bi o graf ski po da ci i fo to gra fi ja.

1804.  ГРУ  ЈИЋ, Вла ди мир
Po et ska reč ko ja vas pi ta va : po vo dom do de lji va nja na gra de AV NOJ-a / Vla di mir Gru-
jić // Pro svet ni list (Sa ra je vo). – (31. 12. 1970)

1805.  ЂУ  РО ВИЋ, Во ји слав
O dje lu i pi scu, sva ki put iz no va / Vo ji slav Đu ro vić // Stva ra nje. – 25, br. 7/8 (1970) 
str. 667–674

1806.  КО ВАЧ, М.
Де сан ка Мак си мо вић у ГСР-у / М. Ко вач // По ли ти ка. – 67, бр. 20520 (18. 11. 
1970) стр. 8

1807.  КУ  НЕЈ, Мир ја на
„Že lim si ži vlje nje pol no po e zi je in po e zi jo pol no ži vlje nja“ : sre ča nje z Mi lo Vla šić 
Gvo zdić / Mir ja na Ku nej // Pro svet ni de la vec. – 21, št. 12 (18. 6. 1970) str. 4

1808.  ЛА  ЛИЋ, Иван В.
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Иван В. Ла лић // Књи жев ност. – 25, књ. 50, св. 2 
(1970) стр. 187–192
О „Са бра ним де ли ма“ Д. М.
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1809.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
Снег код не ких сло вен ских пе сни ка / Сло бо дан Мар ко вић // Бор ба. – 48, бр. 328 
(28–30. 11. 1970) стр. 21
О пе сми „Пред о се ћа ње“.

1810.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Књи жев ни по кре ти и то ко ви из ме ђу два свет ска ра та / Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – 
Бе о град : Обе лиск, 1970. – Стр. 127–139

1811.  МА ТИЦ КИ, Ми  лен ко
Ка ко је пре че тр де сет го ди на на ста ла „По ли ти ка за де цу“ / Ми лен ко Ма тиц ки // 
По ли ти ка. – 67, (15. 1. 1970) стр. 1–2
По ли ти ка за де цу, 40, 1423

1812.  МИ  ЛА  РИЋ, Вла ди мир
De san ka Mak si mo vić : Ze le ni bre go vi de tinj stva / Vla di mir Mi la rić // An to lo gi ja no ve 
srp ske deč je po e zi je. – No vi Sad : Kul tur ni cen tar, 1970. – Str. 5 i 20

1813.  МИ  ЛА ЧИЋ, Бо жо
„Во ли те ли ви ше де цу или по е зи ју?“ / Бо жо Ми ла чић // По ли ти ка. – 67, бр. 20341 
(23. 5. 1970) стр. 14

1814.  РА ДВО ЛИ НА, Ида
Да ря щ ая по э ию : ма сте ра за ру бе жной ку ль ту  ры : встре чи с Де сан кой Мак си мо-
вич / Ида Ра дво ли на // Ли те ра тур ная га зе та (Мо сква). – Бр. 52 (23. 10. 1970)

1815.  РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша Ко же љац
При ро да у ли ри ци Де сан ке Мак си мо вић : На при ме ри ма пе са ма из збир ке Сун-
че ви по да ни ци / Љу би ша Рај ко вић Ко же љац // Члан ци из је зи ка и књи жев но-
сти ; 1. књи га. – Бор : Тех  нич ки школ ски цен тар, 1970. – Стр. 75–86

1816.  СКО ТИ, Ђа ко мо
C’é una pi e tra per lei da van ti al Qu ar ne ro [...] : l’uomo e il po e ta in De san ka Mak si-
mo vić : mal gra do le sue set tan ta pri ma ve re, é la più „gi o va ne“ fra i po e ti ju go sla vi / 
Gi a co mo Scot ti // La Vo ce del Po po lo. – (19. 2. 1970) str. 5

1817.  ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Вук
Vi zi ja por tre ta u po e mi De san ke Mak si mo vić / Vuk Fi li po vić // Stre mlje nja. – 11, br. 6 
(1970) str. 690–708

1818.  ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Вук
Де сан ка Мак си мо вић / Вук Фи ли по вић // Пи сци и вре ме : Огле ди и сту ди је / Вук 
Фи  ли по вић. – При шти на, 1970. – Стр. 79–121

1819.  ФУКС, Жа нин
Vi ve Bel gra de! : In ter vi ew avec la poéte Des san ka Ma xi mo vitch / Ja ni ne Fuchs // La 
Su is se (Ge ne ve). – (24. 4. 1970)

1971.
1820.  Пе сме Де сан ке Мак си мо вић на фран цу ском : у из да њу па ри ске ку ће „Гро ан“ : 

књи га је штам па на дво је зич но у фран цу ском пре во ду Див не Ден ко вић-Бра тић / 
Ф. // По ли ти ка. – 20771, (3. 8. 1971) стр. 11

1821.  Пе сме Де сан ке Мак си мо вић на фран цу ском и ру ском // По ли ти ка. – (10. 10. 1971)
О две ма књи га ма Иза бра не пе сме у изд. Жа на Гра се на у Па ри зу / пре вод Див на 
Ден ко вић и Жа нин Фукс; Пе сме у Мо скви у изд. Ху до же стве ная ли те ра ту  ра у 
ти ра жу 1.000 при ме ра ка / прев. Вла ди мир Аг њев и Мар га ри та Али гер.
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1822.  Со вјет ски кри ти чар о Де сан ки Мак си мо вић // Књи жев не но ви не. – 23, бр. 385 
(27. 2. 1971) стр. 11

1823.  АГ ЊОВ, Вла ди мир
De san ka Mak si mo vić / Vla di mir Ag njov // Ko ra ci. – 6, knj. 6, br. 7/8 (1971) str. 314–321

1824.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Де сан ка Мак си мо вић. Жи вот пра ћен пе смом / Ми  ло рад Бле чић. – Бе о град : 
Сло во љуб ве, 1971. – 158 стр., [2]. – (Би бли о те ка „Суд би на“)

1825.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Ски ца за пор трет Де сан ке Мак си мо вић / Ми  ло рад Р. Бле чић // Књи жев не но-
ви не. – 23, бр. 389 (24. 4. 1971) стр. 6–7

1826.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ха и  ло
Раз го вор са Де сан ком Мак си мо вић : лич ност с ли ца [поводом из ла ска из штам пе 
но ве књи ге „Пра де вој чи ца“] / Ми  ха и  ло Бле чић // Ба зар по ли ти ка. – 8, бр. 162 
(10. 4. 1971) стр. 6–7
При  ло зи раз го во ру: Д. М. о жи во ту, о љу ба ви, о се би...; По ра стан ку (од  ло мак); 
при ча „Пра де вој чи ца“ из но ве исто и ме не књи ге.

1827.  ЕР ДЕ ЉА  НИН, Ан ђел  ко
Пла ка ла због смр ти де вет Ју го ви ћа : пи сци и де ца / Ан ђел ко Ер де ља нин // Срем-
ске но ви не за де цу (Срем ска Ми тро ви ца). – Бр. 559 (9. 10. 1971) стр. 1
Стр. 3 : Лим и Дрим.

1828.  ЈЕН КИЋ, Дра го љуб
Pi to me du bi ne slut nje : D. M. „Iza bra ne pe sme“. MS – SKZ, 1970 / Dra go ljub Jen kić // 
Ko ra ci. – 6, br. 3/4 (1971) str. 149–156

1829.  ЈУР ЦА, Бран ка
De san ka Mak si mo vić o Kr va vi baj ki / Bran ka Jur ca // Pi o nir ski list. – Št. 13 (24. 11. 
1971) str. 11

1830.  ЛА  ЛИЋ, Иван В.
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Иван В. Ла лић // Кри ти ка и де ло. – Бе о град : Но-
лит, 1971. – Стр. 101–114

1831.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
„На пу стом бре гу не ко сто ји“ : Љу бав пе сни ка / Сло бо дан Мар ко вић // Бор ба. – 
49, бр. 90 (3. 4. 1971)

1832.  ОГ ЊА  НО ВИЋ, Дра гу  тин
Ви тал  ни ху  ма ни зам пе снич ке ре чи Де сан ке Мак си мо вић / Дра гу  тин Ог ња но-
вић // Ко ра ци. – 6, бр. 3/4 (1971) стр. 69–72

1833.  ПЕТ КА  НО ВА, Маг да
Пи смо / Маг да Пет ка но ва // При бли  жа ва ње / бу  гар ске пе сни ки ње у пре во ду 
Д. М. – Ниш : Гра ди на, 1971. – Стр. 80–81

1834.  ПРО ТИЋ, Пре драг
Knji ga o De san ki Mak si mo vić : Mi lo rad Ble čić: De san ka Mak si mo vić – Ži vot pra ćen 
pe smom. Slo vo ljub ve, 1971 / Пре драг Про тић // Sa vre me nik. – 17, knj. 34, sv. 10 
(1971) str. 308–309

1835.  РА ДВО ЛИ НА, Ида
Da ro vi De san ke Mak si mo vić / Ida Ra dvo li na // Sa vre me nik. – 17, br. 3 (1971) str. 
214–217
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1836.  СА  РАЈ ЛИЋ, Изет
Се дам пе сни ка или умет ност пре во да / Изет Са рај лић // По ли ти ка. – 68, бр. 20567 
(9. 1. 1971) стр. 17

1837.  СУ  ЧУР, Иван
Pe sni ca o lju be zni in na ra vi is sre ča nje z De san ko Mak si mo vič / Ivan Su čur // Ve čer. – 
Št. 17 (22. 1. 1971)

1838.  ТА ДИЋ, Алек сан дар
Из ве штај над зор ног од бо ра СКЗ за ре дов ну 64. го ди шњу скуп шти ну 17. 5. 1971. / 
Алек сан дар Та дић // Гла сник СКЗ. – Бр. 5 (1971) стр. 17
За по ча сне и до жи вот не го сте про гла ше ни Де сан ка Мак си мо вић, Ми лош Цр њан-
ски и Ко ста То до ро вић.

1839.  ТА У ТО ВИЋ, Ра до ји ца
Пра де вој чи ца у по тра зи за чо ве ком / Ра до ји ца Та у  то вић // Ко ра ци. – 6, књ. 6, 
бр. 7/8 (1971) стр. 336–341

1840.  ФИН ЦИ, Ели
По е зи ја и жи вот (Ми  ло рад Бле чић: Де сан ка Мак си мо вић. Бе о град, 1971) / Ели 
Фин ци // По ли ти ка. – 68, бр. 20754 (17. 7. 1971) стр. 18. Кул ту  ра-умет ност, 15, 829

1972.
1841.  Де сан ка Мак си мо вић на ита  ли јан ском / Б. М. // Но во сти. – (10. 2. 1972) стр. 9

Il gi or na le del po e ti об ја вио у фе бру ар ском бро ју при  лог о Д. М. Аутор есе ја и 
пре во ди  лац др Ђор ђо Ну  ри ђе ни ко ји пи ше и сту ди ју за IX том књ. Ви ђе ња и по-
знан ства у ко јој ће би ти об ја вље не сту ди је о европ ским пи сци ма.

1842.  АДА  МО ВИЋ, Д.
Љу ди с ко ји ма сам ра сла... : ан ке та „Ко је на вас ути цао и за што“ / бе ле жи Д. Ада-
мо вић // По ли ти ка. – (28, 29, 30 но вем бар 1972) стр. 15

1843.  БЕР ТО ЛИ НО, Ни ко ла
Де сан ка Мак си мо вић : „Cho ix de po e mes“. Pa ris, 1971 / Ни ко ла Бер то ли но // Мо-
сто ви (Бе о град). – 3, 3 (1972) стр. 264–267
При каз.

1844.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Љу би ца
Основ не осо бе но сти у ком по зи ци ји пе сме Де сан ке Мак си мо вић / Љу би ца Ђор-
ђе вић // Књи жев ност. – Год. 27, књ. 55, бр. 9 (1972) стр. 302–310

1845.  МИ  ЛЕ ТИЋ, Сло бо дан
Не де ља ју го сло вен ске кул ту  ре на Сор бо ни / Сло бо дан Ми ле тић // По ли ти ка. – 
(6. 5. 1972) стр. 5

1846.  РА ДВО ЛИ НА, Ида
Твой го лос, Юго сла вия! : ли те ра ту  ра и ис ку ство : Д. М.: сти  хо тво ре ния. пе-
ре цод с серб ско хор ват ско го. М. „Ху до же стве ная ли те ра ту  ра“. 1971. 391 стр. / 
Ида Ра дво ли на // Но вый мир : Кни жное обо зре ние (Мо сква). – Бр. 9, (1972) 
стр. 272–274

1847.  РЕ ЂЕП, Дра шко
Увод у по нов но чи та ње Де сан ке Мак си мо вић / Дра шко Ре ђеп // Књи жев не но-
ви не. – Год. 24, бр. 427 (16. 11. 1972)
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1848.  ФУКС, Жа нин
Vi ve Bel gra de! : In ter vi ew avec la poéte D. M. / Ja ni ne Fuchs // L’Euro pea Co e ur 
Ouvert / Ja ni ne Fuchs. – Pa ris : Jean Gras sin Edi te ur, 1972. – Str. 127–130

1973.
1849.  Нај о бим ни ја сту ди ја о де лу Де сан ке Мак си мо вић [кратак при каз сту ди је „Пе снич-

ко де ло Де сан ке Мак си мо вић“ Љу би це Ђорђевић] // По ли ти ка. – (23. јун 1973)

1850.  Не мам ви ше вре ме на : из нај но ви је збир ке пе са ма Де сан ке Мак си мо вић / Н. Д. // 
По ли ти ка. – (18. но вем бар 1973) стр. 16

1851.  Но ви сти хо ви Де сан ке Мак си мо вић : но во у из ло зи ма на ших књи жа ра : „Не мам 
ви ше вре ме на“, из да ње Про све та, Бе о град, 1973 // По ли ти ка. – (2. јун 1973) стр. 14

1852.  U 19.00 sa ti kod... : De san ka Mak si mo vić : Be o grad / [an ke tu pri pre mi lo vi še auto ra] // 
Vje snik u sri je du (Za greb). – (28. 11. 1973) str. 20

1853.  АН ДРИЋ, Ра до мир
Зе мљи се вра ћа од зе мље узе то : Де сан ка Мак си мо вић: „Не мам ви ше вре ме на“. 
Бе о град, 1973 / Ра до мир Ан дрић // Књи жев на реч. – 7, 2 (јул 1973) стр. 16

1854.  БА  ЛИ КА, Кор нел
Nu mai am timp [Ne mam vi še vre me na] / pri kaz na ru mun skom Cor nel Ba li ca // Lu-
mi na. – XXVII, 4 (1973) str. 53–54
Са др жај: Pri log pe sma Amin ti ri (Се ћа ња).

1855.  БО ГЕ ТИЋ, Бо шко
Од се не и успо ме не : Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 
1973 : сти  хо ви од там них и гор ких са звуч ја смр ти, али од но ве ства ра  лач ке мла-
до сти / Бо шко Бо ге тић // Бор ба. – 52, 156 (9. 6. 1973) стр. 8

1856.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Ин спи ра тив на под руч ја у ства ра ла штву за де цу Де сан ке Мак си мо вић / Ве ли зар 
Бо шко вић // Ко ра ци. – 8, књ. 8, 1–6 (1973) стр. 21–31

1857.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Вла де та Ву ко вић // 
Стре мље ња. – Год. 14, бр. 6 (1973) стр. 757–758

1858.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Де сан ка Мак си мо вић : „Пра зни ци пу то ва ња“. Бе о град, 1972 / Вла де та Ву ко вић // 
Је дин ство. – 29, 31 (16. 4. 1973)

1859.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Пу то пи си Де сан ке Мак си мо вић : Де сан ка Мак си мо вић, „Пра зни ци пу то ва ња“. Бе о-
град, 1972 / Вла де та Ву ко вић // Жи вот (Са ра је во). – 22, књ. 43, 7 (1973) стр. 71–72

1860.  ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Зо ран Га ври  ло-
вић // Књи жев на кри ти ка. – Год. 4, бр. 3 (1973) стр. 65–71

1861.  ДЕН КО ВИЋ-БРА ТИЋ, Див на
Ele gič ne pje sme De san ke Mak si mo vić / Div na Den ko vić-Bra tić // Od jek. – 26, 18 
(1973) str. 13
По во дом збир ке „Не мам ви ше вре ме на“.
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1862.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Љу би ца
Pe snič ko de lo De san ke Mak si mo vić / Lju bi ca Đor đe vić. – Be o grad : Fi lo lo ški fa kul-
tet, 1973. (Ze mun : „Sa va Mi hić“). – 501 str.; 20 cm. – (Fi lo lo ški fa kul tet Be o grad-
skog uni ver zi te ta. Mo no gra fi je; knj. XLV)

1863.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Љу би ца
По ет ско ми шље ње Де сан ке Мак си мо вић / Љу би ца Ђор ђе вић // Књи жев не но-
ви не. – Год. 25, бр. 430 (1. 1. 1973) стр. 1–2

1864.  ЂУ  РИЋ, Осто ја
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Осто ја Ђу  рић // 
Жи вот. – Год. 22, књ. 44, бр. 11–12 (1973) стр. 561–564

1865.  ЂУ  РИЋ, Рај ко
Но ви пу те ви, за за бо рав ста рих : пре ми је ра књи ге : нај но ви ја збир ка пе са ма Д. М. 
у из да њу бе о град ске Про све те / Рај ко Ђу рић // По ли ти ка. – (31. мај 1973) стр. 12

1866.  ЗО РИЋ, Па вле
Гор ко опој ни сок исти на : Де сан ка Мак си мо вић, „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о-
град, 1973 / Па вле Зо рић // Књи жев не но ви не. – 25, 441 (16. 6. 1973)

1867.  ЈЕ ВРИЋ, Ми  ло рад
Ми са о на по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Ми  ло рад Је врић // Стре мље ња. – 14, 6 
(1973) стр. 751–756

1868.  КРАШ, Ма ри јан
De san ka Mak si mo vić u Va ra ždi nu / Ma ri jan Kraš // Knji ga i či ta o ci (Za greb). – 7, 
br. 1–4 (1973) str. 46–49

1869.  КР ЊЕ ВИЋ, Вук
Го вор пе сме : књи ге и књи  жев ност (Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре-
ме на“. Бе о град, 1973) / Вук Кр ње вић // По ли ти ка. – Год. 70, бр. 21442 – Кул ту-
ра–умет ност, 17, 926 (16. 6. 1973) стр. 12

1870.  ЛУ  КИЋ, Ве ли мир
Пре по ру  чу  јем [з бирку пе са ма Де сан ке Мак си мо вић „Не мам ви ше вре ме на“] / 
Ве ли мир Лу  кић // Ве чер ње но во сти. – (14. 12. 1973)

1871.  МИ  ЛА  НО ВИЋ, Бра ти слав
De san ka Mak si mo vić : „Ne mam vi še vre me na“. Be o grad, 1973 / Bra ti slav Mi la no vić // 
Stu dent. – 27, 19 (6. 11. 1973)

1872.  МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Ве ли мир
De san ka Mak si mo vić : „Ne mam vi še vre me na“. Be o grad, 1973 / Ve li mir Mi lo še vić // 
Oslo bo đe nje. – 30, 9005 (30. 6. 1973)

1873.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Се стра – жи вот, пе сма – брат! : зов књи ге : но ва књи га пе са ма Де сан ке Мак си мо-
вић „Не мам ви ше вре ме на“ / Ми ло сав Мир ко вић // По ли ти ка екс прес. – (17. јун 
1973) стр. 8

1874.  НИ КО ЛИЋ, Ра де М.
Де сан ка Мак си мо вић : „Иза бра не пе сме“. Бе о град, 1972 / Ра де М. Ни ко лић // Је-
дин ство. – 29, 19 (5. 3. 1973)

1875.  ПЕЈ ЧИЋ, Јо ван
De san ka Mak si mo vić : „Ne mam vi še vre me na“. Be o grad, 1973 / Jo van Pej čić // In dev. – 
16, 289 (1. 11. 1973)
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1876.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Ми о драг Пе тро-
вић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 147–152

1877.  ПО ПО ВИЋ, Бог дан А.
У ср цу ин ти ме : Де сан ка Мак си мо вић, „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / 
Бог дан А. По по вић // НИН. – Год. 23, бр. 1172 (24. 6. 1973) стр. 41–42

1878.  ПРО ТИЋ, Пре драг
Пе сни  ко ва раз ми  шља  ња о жи  во ту и смр ти : Де сан ка Мак си  мо вић, „Не мам 
ви  ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Пре драг Про тић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
149, књ. 412, 1 (1973) стр. 110–113

1879.  ПРО ТИЋ, Пре драг
Пу  то пи сна про за Де сан ке Мак си мо вић (Де сан ка Мак си мо вић, „Пра зни ци пу-
то ва ња“. Бе о град, 1972) / Пре драг Про тић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – 149, 
књ. 411, 4 (1973) стр. 442–445

1880.  РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Љу би ша Рај ко-
вић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 164–166

1881.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Pred li cem sud bi ne : De san ka Mak si mo vić, „Ne mam vi še vre me na“. Be o grad, 1973 / 
Slo bo dan Ra ki tić // Sa vre me nik. – 29, knj. 38, 11 (no vem bar 1973) str. 407–409

1882.  РА  КИЋ, Сло бо дан Ж.
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Сло бо дан Ж. Ра-
кић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 167–168

1883.  СЕ ЛИ МО ВИЋ, Ме ша
Ne mam vi še vre me na za sit ni ce : knji žev nik Me ša Se li mo vić kao kri ti čar no vog 
VUS-a – se dam da na u Be o gra du : še sti dan: 17. no vem bra : De san ka Mak si mo vić 
„Ne mam vi še vre me na“ / Me ša Se li mo vić // Vje snik u sri je du (Za greb). – (28. 11. 1973) 
str. 18

1884.  СКОК, Јо жа
De san ka Mak si mo vić : „Pa tulj ko va taj na“. Sa ra je vo, 1971 / Jo ža Skok // Umjet nost i di-
je te. – 4, 22 (1973) str. 92

1885.  СКУ  Е НИ ЕСК, Кнут
Зна ко ме тво е по э то ли : Де сан ка Мак си мо вич: Тре бую по ми  ло ва ния, пе ре вод 
с серб ско го Кну та Ску е ни ска. При ча „ли е сна“. 1972. На ла тыт ском язы ке / Кнут 
Ску енск // Ли те ра тур ное об зо ре ние. – 5 (1973) стр. 95

1886.  СРЕЋ КО ВИЋ, Ми  лу  тин
Де сан ка Мак си мо вић : „Пра зни ци пу то ва ња“. Бе о град, 1972 / Ми лу тин Срећ ко-
вић // Баг да  ла. – 15, 176 (1973) стр. 16–17

1887.  ХА  ЏИ-ТАН ЧИЋ, Са ша
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Са ша Ха џи-Тан-
чић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 153–163

1888.  ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Љу бо мир
De san ka Mak si mo vić : „Pra zni ci pu to va nja“. Be o grad, 1972 / Lju bo mir Cvi je tić // 
Od jek. – 26, 5 (1973) str. 16–17
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1889.  ШТЕ ФАН, Фло ри ка
Пе сни ки њин од го вор : за пис : под се ћа ње на је дан раз го вор са Де сан ком Мак си-
мо вић, у во зу, пре не ко ли ко го ди на / Фло ри ка Ште фан // По ли ти ка. – Кул ту  ра : 
Умет ност, (15. 9. 1973) стр. 16
[Разговор о кон кур су за др жав ну химну]

1974.
1890.  „Брат ство на пр вом хо ри зон ту“ : Д. М. ме ђу на шим ру да ри ма у СР Не мач кој у 

ру дар ском гра ди ћу Кант. Минт фор ту у Рур ској обла сти / [непотписано] // Ве-
чер ње но во сти. – Бр. 6413 (13. 6. 1974) стр. 9

1891.  Де ла на ших пи са ца у све ту : пе сме Де сан ке Мак си мо вић об ја вље не у Ве не цу е ли : 
пр ви пре пе ви сти  хо ва на шег ис так ну  тог пе сни ка на шпан ском је зи ку / [не пот-
писано] // По ли ти ка. – Бр. 21643 (7. 1. 1974) стр. 11

1892.  De san ka Mak si mo vić : ob ljet ni ce / [ne pot pi sa no] // Oko (Za greb). – 2, br. 56 (15. 5. 
1974) str. 3

1893.  Де сан ка Мак си мо вић пред па ри ском пу бли ком / Д. Б. // По ли ти ка. – Бр. 21985 
(19. 12. 1974) стр. 14

1894.  Из ло жба ју  го сло вен ске деч је књи ге у Сток  хол  му : на ши за на ше у све ту / [не-
пот писано] // Бор ба. – 52, бр. 201 (25. 7. 1974) стр. 9
Са ка ри ка ту  ром Д. М.

1895.  Ju go slo ven ske knji žev ne ve če ri / M. S. // Na rod ne no vi ne : list de mo krat skog sa ve za 
ju žnih Slo ve na u Ma đar skoj (Bu dim pe šta). – (17. 10. 1974) str. 4
Sa fo to gra fi jom na ko joj je i D. M.

1896.  Ју  го сло вен ски пе сни ци пред бу дим пе штан ском пу бли ком // По ли ти ка. – (16. 
10. 1974)
Д. Мак си мо вић, Г. Кр клец и Ма теј Бор.

1897.  Кр ва ва бај ка на ТВ екра ни ма : са ра јев ска те ле ви зи ја при пре ма се ри ју о жи во ту 
и ра ду по зна тих књи жев ни ка / Д. С. // По ли ти ка екс прес. – (3. 7. 1974)

1898.  Од  лу ка жи ри ја Ма ти це срп ске : Де сан ки Мак си мо вић до де ље на Зма је ва на гра да 
за 1973. го ди ну : ис так ну  та пе сни ки ња до би  ла је ово при зна ње за књи гу „Не мам 
ви ше вре ме на“ / М. К. // По ли ти ка. – Бр. 21676 (9. 2. 1974) стр. 8

1899.  Па риз [прослава ју  го сло вен ског на ци о нал  ног пра зни ка у Па ри зу ко јој је при су-
ство ва  ла Д. М.] // По ли ти ка. – (1. 12. 1974)

1900.  Се ћа ње на пе сни ка Бр. Ра ди че ви ћа : Си ноћ у гра ду / [непотписано] // По ли ти-
ка. – Бр. 21987. (21. 12. 1974) стр. 19
Пе сме ње му по све ће не чи та  ли Д. Мак си мо вић, С. Ку ле но вић, Ст. Ра ич ко вић. – 
Сли ка Д. Мак си мо вић и С. Ку ле но ви ћа.

1901.  АДА  МО ВИЋ, Д.
Љу ди са ко ји ма сам ра сла : ан ке та По ли ти ке „Ко је на вас пре суд но ути цао и за-
што?“ / бе ле жи Д. Ада мо вић // По ли ти ка. – (15. 9. 1974) стр. 17

1902.  БЛА  ЖЕК, Па вле
Dan knji žev no sti u Si ba šu / Pa vle Bla žek // Na še se lo (Si baš). – God. 2, br. 8 (24. 6. 
1974) str. 6
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1903.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Не про ла зне вред но сти у про зном ства ра  ла штву за де цу Де сан ке Мак си мо вић / 
Ве ли зар Бо шко вић // Књи жев ност и је зик. – 21, 4 (1974) стр. 1–13

1904.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
Пе сник пред ли цем смр ти [Есеј о збир ци Де сан ке Мак си мо вић „Не мам ви ше вре-
ме на“] / Ве ли бор Гли го рић // Са вре ме ник. – 20, књ. 39, 6 (јун 1974) стр. 502–503

1905.  ГО РИ ЧАР, Бар ба ра
Mla dost je vze la s se boj / Bar ba ra Go ri čar // De lo. – XVI, 103 (4. 5. 1974)

1906.  ЈЕ РЕ МИЋ, Дра ган М.
De san ka Mak si mo vić: Pe snik ce log ži vo ta [E sej o po e zi ji De san ke Maksimović] / Dra-
gan M. Je re mić // Sa vre me nik. – 20, knj. 39, 6 (jun 1974) str. 504–516

1907.  ЈЕ РЕ МИЋ, Дра ган М.
По е зи ја ду бо ког раз у  ме ва ња : ства ра о ци и де ла : о по ет ском ства ра  ла штву Де-
сан ке Мак си  мо вић, чи ја је пр ва књи га об ја вље на пре пе де сет го ди на / Дра ган 
М. Је ре мић // По ли ти ка. – 71, 21786 (1. 6. 1974) Кул ту  ра, Умет ност, стр. 4

1908.  КА ЧА  НИН, Оли ве ра
На ши ђа ци у Па ри зу : не за бо рав ни су срет са оми  ље ном пе сни ки њом Д. М. / 
Оли ве ра Ка ча нин // По ли ти ка. – (1974)

1909.  КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим
De san ka Mak si mo vić : „Ne mam vi še vre me na“. Be o grad, 1973 / Ef tim Klet ni kov // 
Po lja. – 20, 190 (1974) str. 25–26

1910.  КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим
Де сан ка Мак си мо вић: „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Еф тим Клет ни-
ков // Стре меж. – XVI II, 5–6 (1974) стр. 381–384

1911.  КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Ра до мир
De san ka Mak si mo vić iz me đu na iv no sti i sa mi lo sti / Ra do mir Kon stan ti no vić // Tre ći 
pro gram. – 6, 3 (1974) str. 139–232

1912.  ЛА  ГУМ ЏИ ЈА, Ра зи ја
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Ра зи ја Ла гум џи-
ја // Осло бо ђе ње (Са ра је во). – 31, бр. 9242 (26. 2. 1974) стр. 11

1913.  ЛА ЗА  РЕ ВИЋ, Оли ве ра
На гро бу стре ља них ђа ка : при каз пе сме Д. М. / Оли ве ра Ла за ре вић (учен. из 
Ла за рев ца) // Змај. – Бр. 6–7 (1974) 

1914.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
Да ли је чо век или бор / Сло бо дан Мар ко вић // Бор ба. – (12. 5. 1974) стр. 5

1915.  МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Ни ко ла
Va ri ja ci je na te mu: „Ze mlja je smo“ / Ni ko la Mi lo še vić // Sa vre me nik. – 20, knj. 39, 6 
(jun 1974) str. 517–521

1916.  МО РА ЧИЋ, Дам њан
Пи шче ва мо ли тва на за рав ни : Де сан ка Мак си мо вић : до ма ћа лек ти ра за ову не-
де љу / иза брао Дам њан Мо ра чић // По ли ти ка екс прес. – Ђач ка стра на, (18. фе-
бру ар 1974) стр. 15
Са др жај: Жао ми је чо ве ка; Бај ка о Крат ко веч ној (од  ло мак); Про лећ на пе сма; 
Сне жне па  ху љи це.



________    Александра Вранеш   ________

496

1917.  ПА  НО ВИЋ, Ми  лен
При ро да у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми лен Па но вић // По ве ља. – 2 (1974) 
стр. 98–104

1918.  ПА  НО ВИЋ, Ми  лен
При ро да у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лен Па но вић // Књи жев ност и 
је зик. – 21, 4 (1974) стр. 80–85

1919.  ПЕ ЈО ВИЋ, Алек сан дар
Ver si fi ka ci ja De san ke Mak si mo vić / Alek san dar Pe jo vić // Sa vre me nik. – 20, knj. 39, 
6 (jun 1974) str. 528–538

1920.  ПЕ ТРО ВИЋ, Бо шко
Ла у да ци ја у част Де сан ке Мак си мо вић / Бо шко Пе тро вић // Ле то пис Ма ти це 
срп ске. – Год. 150, књ. 413, бр. 4 (1974) стр. 357–362

1921.  РА ДО ВИЋ, Ко ста
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стр. 14
Пред  лог за спе ци јал  ну Ву  ко ву на гра ду Д. М.

1925.  СТАН КО ВИЋ, Ду  шан
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1973 / Иван Шоп // Књи  жев ност. – Год. 29, књ. 58, бр. 1 (ја ну ар–јун 1974) стр. 
103–105



________    Александра Вранеш   ________

498

1975.
1941.  За ру бе жнї до слїд ни ки и по пу ля ри за то ри укра їн сь кої лї те ра ту ри : Д. М. / Е. П. // 
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пред се да ва Дра гу  тин Тешић] / [непотписано] // По ли ти ка. – Бр. 22010 (16. 4. 
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Са сли ком Д. М.
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(1. 3. 1975)
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О пе сми Де сан ке Мак си мо вић „Не мам ви ше вре ме на“.

1956.  ИВ КО ШИЋ, Ми  лан
Od sa da je sva ki sat dra go cjen... : is po vi jest pje sni ki nje D. M. u di ja lo gu / Mi lan Iv ko-
šić // VUS. – 24, br. 1219 (17. 9. 1975) str. 15
Raz go vor vo đen sa sa rad ni kom li sta.

1957.  КО ЛА  РЕВ, Иван
Ства ра  лач ка дру жба / Иван Ко ла рев // Бу  гар ска у из град њи [информативни 
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1959.  МИ  ЛО ВИЋ, Ра до ван
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1961.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра го љуб
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po vo dom 26-god. NB i na sve ča no sti po vo dom 30-god. od re vo lu ci je / Mi lić Pe tro vić // 
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1964.  ПЕ ТРО ВИЋ, Си ма
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1965.  СА  РА ТЛИЋ, Ра да
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Re vo lu ci ja oslo ba đa sve umet ni ko ve sna ge: D. M. / Bo ris Dže mić // [Voj nik]. – 
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Ан то ло ги ја ре во лу  ци о нар не по е зи је у ко јој је и Д. М.
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стр. 10
О књи зи Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка.
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По ру  ка са бр до ви тог Бал  ка на : шта је све ви де ла и до жи ве ла Д. Мак си мо вић на 
не дав ном го сто ва њу у Ка на ди и САД / Мо ма Бла го је вић // Бор ба. – (3. 4. 1976) 
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Obj. i pre vod Žal mi je člo ve ka / pre ve del Loj ze Kra ker.

1990.  ДУ ДАШ, Ана
Вре ме се увек по след ње сме је : раз го вор са Д. М. / Ана Ду даш // Стиг (Ма ло Цр-
ни ће). – 6, 26–27 (ок то бар 1976) стр. 31–35
Раз го вор са са рад ни ком ча со пи са.

1991.  ЗО РИЋ, Па вле
Pe sma i smrt [E sej o pe smi „Ne mam vi še vre me na“] / Pa vle Zo rić // Pe sma i smrt / 
Pa vle Zo rić. – Be o grad : Slo vo ljub ve, 1976. – Str. 65–76
Pri log pe sma „Ne mam vi še vre me na“

1992.  ИЛИЋ, Кр сти во је
За пис о по е зи ји : по во дом но ве књи ге пе са ма Д. М. / Кр сти во је Илић // Про-
свет ни пре глед. – Бр. 33 (22. 2. 1976) стр. 8

1993.  ЈО ВА  НОВ, Зо ја
Же не пи сци о ства ра  лач кој сло бо ди (Д. Мак си мо вић и дру  ги) / Зо ја Јо ва нов // 
Рад. – (12. 3. 1976)

1994.  КОР БУ ТОВ СКИ, Ни ко ла
Пе сме на ме ње не исе ље ни ци ма : но ва књи га пе са ма Д. М. (об ја вље на је не дав но у 
То рон ту [Поздрави из ста рог краја]) / Н. Кор бу тов ски // По ли ти ка. – (29. 7. 1976)

1995.  КО СТИЋ, Ка та ри на
Iz u zet no bi će / Ka ta ri na Ko stić // Na še no vi ne. – (27. 3. 197) str. 7
Obj. pe sme Že ne i Po e zi ja.

1996.  КО СТИЋ, Ка та ри на
Ne ko li ko zna čaj nih kul tur nih ma ni fe sta ci ja po vo dom bo rav ka De san ke Mak si mo vić 
u Ka na di / Ka ta ri na Ko stić // Na še no vi ne. – (3. 1976)
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1997.  МАР КО ВИЋ, Ми  ли во је
De san ka Mak si mo vić : „Le to pis Pe ru no vih po to ma ka“. Be o grad, 1976 / Mi li vo je Mar-
ko vić // Vje snik. – 37, 10385 (20. 7. 1976)

1998.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
Мар ги на  ли је на књи зи „Срп ске пе сни ки ње“ / Сло бо дан Мар ко вић // Бор ба. – 
(10. 10. 1976) стр. 5

1999.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра ган
Фре ска од ре чи / Дра ган Не дељ ко вић // Гра дац. – 3, 12 (1976) стр. 23–32

2000.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра го љуб
Фре ске од ре чи. („Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка“ но во де ло Де сан ке Мак си мо-
вић / Дра го љуб Не дељ ко вић // Књи жев не но ви не. – 28, 503 (16. 1. 1976)
О де лу Де сан ке Мак си мо вић „Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка“

2001.  ПЕ ТРОВ, Алек сан дар
Де сан ка Мак си мо вић : „Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка“. Бе о град, 1976 / Алек сан-
дар Пе тров // По ли ти ка. – 73, 22632 (7. 10. 1976)

2002.  ПО ЛЕ ДИ ЦА, Љ.
Уру  че ње ди пло ме ђа ци ма и на став ни ци ма на гра ђе ним на кон кур су „По ли ти ке 
за де цу“ / Љ. П. // По ли ти ка. – Бр. 22652 (27. 10. 1976) стр. 11
Пре да ји ди пло ма при су ство ва  ла и Д. М.

2003.  ШЉИ ВИЋ-ШИМ ШИЋ, Би  ља на
De san ka Mak si mo vić: Le to pis Pe ru no vih po to ma ka. Bel gra de, No lit, 1976, 94 str. / 
Bi lja na Šlji vić-Šim šić // World Li te ra tu re To day. – (spring 1976) str. 305–306

1977.
2004.  An ke ta : „Pe sni ci o Ra ki ću“ // Sa vre me nik. – 23, knj. 45, 4 (1977) str. 332–354

Uče snik i De san ka Mak si mo vić.

2005.  Књи га за ва шу би бли о те ку (Д. Мак си мо вић: Де те у тор би. Је дин ство) // Је дин-
ство (При шти на). – Бр. 41 (20. 10. 1977)

2006.  [Критика са од  лом ци ма песама] // Књи жев не но ви не. – Бр. 530 (1. 3. 1977) стр. 4

2007.  Но во у из ло зи ма књи  жа ра (Д. Мaksimović, Po e sia) / Р. С. // По ли ти ка. – (28. 4. 
1977) стр. 12

2008.  Пе сме из Нор ве шке Де сан ке Мак си мо вић [књижевно ве че на Ко лар цу 20. 1. 
1977] // По ли ти ка. – (21. 1. 1977)

2009.  У спо мен ве ли ке књи жев ни це : све ча ност на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту 
про сла ва 100–год. ро ђе ња И. Се ку лић, оку пи ла мно го број не по што ва о це / Р. С. // 
По ли ти ка. – Бр. 22790 (18. 3. 1977) Кул тур ни жи вот

2010.  АДА  МО ВИЋ, Ра шко
12.[Дванаесте] Ву ко ве на гра де / Ра шко Ада мо вић // Књи жев не но ви не. – (1977) 
стр. 11

2011.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Је дан по глед на срп ску по е зи ју у 1976. го ди ни / Ми ло рад Р. Бле чић // Књи жев не 
но ви не. – 29, 543 (16. 9. 1977)
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2012.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Еле мен ти по е ти ке Де сан ке Мак си мо вић у ње ном про зном ства ра ла штву за де цу / 
Ве ли зар Бо шко вић // Стре мље ња. – 18, 1 (1977) стр. 49–63

2013.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Де сан ка Мак си мо вић : „Де те у тор би“. При шти на, 1977 / В. Ву  ко вић // Је дин-
ство. – 33, 153 (1. 10. 1977)

2014.  ЂУ  РИЋ, Осто ја
Jed na skan di nav stvu ju šča knji ga : De san ka Mak si mo vić, „Pe sme iz Nor ve ške“. Be o-
grad, 1976 / Osto ja Đu rić // Sa vre me nik. – 23, knj. 45, 5 (1977) str. 469–470

2015.  ЂУ  РИЋ, Осто ја
Де сан ка Мак си мо вић : „Ле то пис Пе ру  но вих по то ма ка“. Бе о град, 1976 / Осто ја 
Ђу  рић // Жи вот. – 26, књ. 51, 6 (1977) стр. 757–758

2016.  ЂУ  РИЋ, Осто ја
Сми сао ре чи не ре че них / Осто ја Ђу рић // Књи жев не но ви не. – 29, 539 (16. 7. 1977)

2017.  КО СТИЋ, Ка та ри на
Је дан аспект обе ле жа ва ња 8. мар та – Да на же на : пре тач но 100 го ди на, 18. 2, ро-
ди  ла се ве ли ка срп ска и ју  го сло вен ска књи жев ни ца И. Се ку лић / прир. Ка та ри-
на Ко стић // На ше но ви не. – (2. 3. 1977)
Обј. пе сме Д. М. на срп ско хр ват ском и ен гле ском: За  љу бље ност, За Ма ри је Маг-
да  ле не, Бал  кан ски ра то ви (са мо на ен гле ском).

2018.  МИ  ЛИ ДРА  ГО ВИЋ, Бо жи дар
Да  ле ко од Иси до ре (Д. М. Пе сме из Нор ве шке. Про све та, Бе о град) / Бо жи дар 
Ми  ли дра го вић // Но во сти. – (29. 1. 1977)

2019.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Зе мља брат ства (Д. М. Пе сме из Нор ве шке) / Ми  ло сав Мир ко вић // Екс прес. – 
(17. 2. 1977)

2020.  МИ ТРО ВИЋ, Рат ко
De san ka Mak si mo vić: 6 de ce ni ja u na šoj i svet skoj knji žev no sti : Naj ra di je idem u 
voj ni ke / Rat ko Mi tro vić // Front. – (8. 7. 1977)
Pe sma D. M. Don Ki hot.

2021.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра ган
Пе сме о љу ба ви и пат њи (Д. Мак си мо вић, „Пе сме из Нор ве шке“. Про све та, Бе о град, 
1976) / Дра ган Не дељ ко вић // Књи жев не но ви не. – Год. 29, бр. 530 (1. 3. 1977) стр. 4

2022.  ПЕ ТРО ВИЋ, На да
За пис са Шар пла ни не : су срет с пе сни ци ма, с ре ком... / На да Пе тро вић // Је-
дин ство. – (30. 9. 1977)

2023.  ПРО ТИЋ, Пре драг
Осе ћа ње исто ри је у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић : Де сан ка Мак си мо вић, „Ле-
то пис Пе ру  но вих по то ма ка“. Бе о град, 1976 / Пре драг Про тић // Са вре ме ник. – 
23, књ. 45, 1 (1977) стр. 73–75

2024.  РАЦ КО ВИЋ, Ми о драг
Се ни ма у по хо де (Де сан ка Мак си мо вић : „Пе сме из Нор ве шке“. Бе о град, 1976) / 
Ми о драг Рац ко вић // Бор ба. – 56, 41 (12. 2. 1977) стр. 12

2025.  РИ СТИЋ, Си ни ша
Лир ски кру  го ви у пе сни штву Де сан ке Мак си мо вић / Си ни ша Ри стић // Бра ни-
че во. – 23, 2 (1977) стр. 150–159
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2026.  СА  РА ТЛИЋ, Р.
14.[Четрнаести] ок то бар ски су срет пи са ца : мост ме ђу кул ту  ра ма све та // По ли-
ти ка. – (19. 10. 1977) стр. 14

2027.  СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
[После на ја ве : о књи зи Пе сме из Норвешк е] / Љу бо мир Си мо вић // Но во сти 
да на, Ра дио БГД I про грам. – (22. 1. 1977)

2028.  СРЕЋ КО ВИЋ, Ми  лу  тин
Lir ski pa stel uti sa ka : De san ka Mak si mo vić „Pra zni ci pu to va nja“ / Mi lu tin Sreć ko vić // 
Kri tič ki pro fi li / Mi lu tin Sreć ko vić. – Be o grad : Slo vo ljub ve, 1977. – Str. 17–21

2029.  ТР ХУЉ, Се ад
Po e zi ja kao lju bav : s D. M. u Za o stro gu : Kad pi šem svo je pe sme, ja to či nim ona ko 
ka ko ose ćam – D. M. / Sead Tr hulj // Od jek. – 30, br. 21 (1–15. 11. 1977) str. 19
Raz go vor sa sa rad ni kom li sta.

2030.  ЋИ РИЋ, Сте ван
Мо за ик : По оби ча ју / уре ђу  је Сте ван Ћи рић // На пред. – (23. 5. 1977)
Под на слов: Д. М. у по не де љак има  ла са ста нак са рад ни ци ма фа бри ке ви ја ка 
Гра дац где је истог да на отво ре на би бли о те ка.

2031.  ЦВЕТ КО ВИЋ, М.
Књи жев но ве че Де сан ке Мак си мо вић у Вр њач кој ба њи : ин ти ма по е зи је / М. Цвет-
ко вић // Екс прес по ли ти ка. – (29. 7. 1977)

2032.  ЦЕР КО ВИЧ, Иван
Ин тер вью Ива ну Цер ко ви чу да ют : Де сан ка Мак си мо вич... : „ка ждый ре бе нок 
пи шет сти  хи“ / Иван Цер ко вич // Дет ская ли те ра ту  ра (Мо сква). – 12, књ. 6 
(июнь 1977) стр. 28–29, 34–36

1978.
2033.  Де сан ка Мак си мо вић: Де те у тор би. Је дин ство, При шти на, 1977 / А. Л. // Књи-

жев не но ви не. – (18. 3. 1978)
Ру бри ка Из лог књи га.

2034.  Još ra dim i ne uma ram se // Oko. – 6, 155 (23. 2. 1978)
Raz go vor vo đen sa sa rad ni kom li sta.

2035.  Клуб Но во сти : При ро да : Д. Мак си мо вић // Ве чер ње но во сти. – (7. 5. 1978)

2036.  Клуб Но во сти : Про ла зност: Д. Мак си мо вић // Ве чер ње но во сти. – (5. 10. 1978)

2037.  Пе снич ке књи ге „Сло во Љуб ве“ // Књи жев не но ви не. – Бр. 557 (22. 4. 1978) стр. 11
Из бо ре из пе сни штва Сте фа на Ла за ре ви ћа, И. Гун ду ли ћа, Л. Ко сти ћа, С. С. Крањ-
че ви ћа, Ф. Пре шер на, Ђ. Јак ши ћа, Зма ја, Ма жу  ра ни ћа, Ра ди че ви ћа, Ње го ша, Ду-
чи ћа са чи ни  ли са вре ме ни пе сни ци Д. Мак си мо вић и дру  ги.

2038.  De san ka Mak si mo vić: Po e sia. Bel gra do, No lit, 1977 // El Uni ver sal (La ka cas). – (5. 2. 
1978) str. 1–21

2039.  [Rad na bi o gra fi ja D. M.] // Slo ven ska aka de mi ja zna no sti in umet no sti : ob šti ri de se-
tlet ni ci / [u re di le] Ma ri ja Kle me ni čić, So nja Ster gar šek, Vi da Urek. – Lju blja na : Ti-
skar na Jo že Mo škrič, 1978. – Str. 227–228
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2040.  АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
Де сан ка Мак си мо вић : „Пе сме из Нор ве шке“. Бе о град, 1979 / Да ни ца Ан дре је-
вић // До ба. – 6, 11 (1978) стр. 4

2041.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Де сан ка Мак си мо вић, жи вот, пе сме, кри ти ке / Ми  ло рад Р. Бле чић. – Бе о град : 
Сло во љуб ве, 1978

2042.  БО ЖО ВИЋ, Са ша
Де сан ка, не чуј на, као леп тир / Са ша Бо жо вић // Бор ба. – 57, 328 (28. 11. 1978)

2043.  ВУ  КО ТИЋ, В.
Kad mi je pao ka men sa sr ca : D. M. : Skri ve na iza gra nja / V. Vu ko tić // Zum. – (25. 5. 
1978) str. 6

2044.  ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран
Un ju bié lu mi ne ux : So i xan te aus de la po e sie de D. M. / Zo ran Ga vri lo vić, Ivan ka Pa-
vlo vić-Mar ko vić // Re la ti ons. – 8 (1978) str. 9–12

2045.  ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран
Све тли лу ко ви тра ја ња : Ше зде сет ле та по е зи је Де сан ке Мак си мо вић / Зо ран Га-
ври  ло вић // По ли ти ка. – 75, 23203 (13. 5. 1978)

2046.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми  лош
Де сан ка Мак си мо вић : „Де те у тор би“. При шти на, 1977 / Ми  лош Ђор ђе вић // 
Гра ди на. – 13, 3 (1978) стр. 172–173

2047.  ЂОР ЂИЋ, Сто јан
Де сан ка Мак си мо вић : Де те у тор би. При шти на, 1977 / Сто јан Ђор ђић // Ле то-
пис Ма ти це срп ске. – 154, књ. 422, 3 (1978) стр. 494–497

2048.  ЖИ ВО ТИЋ, Ра до мир
Но ве књи ге : ли ри ка пу  то пи са (Де сан ка Мак си мо вић : „Сним ци из Швај цар-
ске“. Бе о град, 1978) / Ра до мир Жи во тић // Бор ба. – 57, 317 (17. 11. 1978) стр. 11

2049.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Ксе ни ја
Љу ди – ве сти / Ксе ни ја Јо ва но вић // НИН. – (2. 4. 1978)
Под на слов: Ксе ни ја Јо ва но вић је при пре ми  ла по ет ску мо но дра му „Не мам ви ше 
вре ме на“ у ре жи ји Ви де Ог ње но вић (око 40 из во ђе ња у Бе о гра ду). Д. М. то пло 
из го во ри  ла Кр ва ву бај ку (за Те а тар по е зи је РУ „Ђу  ро Са  лај“).

2050.  КО ЛА  РОВ, Иван
Пе сник исти не / [Иван Коларов] // Бу гар ска у из град њи. – Бр. 3 (1978) стр. 12

2051.  КО ЉЕ ВИЋ, Ни ко ла
Zr no na op štem gum nu i vlat sa ko re [E sej o po e zi ji De san ke Mak si mo vić i Ste va na Ra ičko-
vića] / Ni ko la Ko lje vić // Iz raz (Sa ra je vo). – 22, knj. 44, br. 4 (april 1978) str. 434–470

2052.  КО РЕ НЕВ СКА ЈА, Н.
Де сан ка Мак си мо вић: Сним ки из Шве й ца рии / Н. Ко ре нев ская // Со вре мен ная 
ху до жен ствен ная ли те ра ту  ра за ру бе жом (Мо сква). – 6–132, (но я брь–де ко брь 
1978) стр. 113–115

2053.  ЛА  БО ВИЋ, Љу бе та
Ne ma ja čih bu ra od pe snič kih : naš in ter vju D. M. / Lju be ta La bo vić // Mla dost. – 
Br. 1096 (25. 5. 1978) str. 25
Raz go vor vo đen sa sa rad ni kom li sta.
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2054.  ЛА ЗИЋ, Ла за
Де сан ка Мак си мо вић : „Де те у тор би“. При шти на, 1977 / Ла за Ла зић // Књи жев-
не но ви не. – Год. 30, бр. 555 (18. 3. 1978)

2055.  ЛУ  КИЋ, Сне жа на
Увек сам жед на но вог / Сне жа на Лу  кић и Гор да на Мај сто ро вић // Се ло. – Бр. 88 
(5. 1978) стр. 20–21
Пе сме Д. Мак си мо вић: Ме ше ње хле ба, Мо ји зе мља ци, По ко ше на ли ва да.

2056.  МАЈ СТО РО ВИЋ, Гор да на
Увек сам жед на но вог : Раз го вор са Д. М. / Гор да на Мај сто ро вић, Сне жа на Лу-
кић // Ба зар. – 15, бр. 346 (27. 4. 1978) стр. 18–19
Пе сма Д. Мак си мо вић Сре ћа.

2057.  МА  ЛЕ ТИЋ, Не да
Де сан ки Мак си мо вић за 30. ро ђен дан / Не да Ма  ле тић // Екс прес не дељ на ре-
ви ја. – (3. 6. 1978) стр. 15

2058.  МА  ЛИ НА, Ка  ли на
Су срет и раз ме на пи са ма са Д. М. / Ка  ли на Ма  ли на // Бу  гар ска у из град њи. – 
Бр. 3 (1978) стр. 12–14

2059.  МА У  КО ВИЋ, Ми  ли во је
Пред о се ћа ње пе сме / Ми  ли во је Ма у  ко вић // Бор ба. – 57, 129 (13. 5. 1978)

2060.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Осва ја ње пе снич ке зе мље : са Де сан ком Мак си мо вић, и о Де сан ки, уочи ње ног 
осам де се тог ро ђен да на / Ми  ло сав Мир ко вић // Нин. – (14. 5. 1978)

2061.  МО РА ЧИЋ, Дам њан
Де сан ка Мак си мо вић : Не по зна ти ; Пти це на че сми ; Обе ћа  ла си да ћеш би ти 
веч на ; Књи ге раз би бри ге / Дам њан Мо ра чић; илу стр. Бо сиљ ка Ки ће вац // Змај. – 
25, 5 (1978) стр. 134–135

2062.  НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ, Ми ро слав
Пи сци и де ца : ТВ за пис са Зма је вих ига ра, 17 јун 1978 / еми си ју при ре дио Ми-
ро слав На ста си је вић // ТВ за пис. – (1978)

2063.  НЕ ШКО ВА, Не ли
Де сан ка Мак си мо вич и бь гар ска та ли те ра ту  ра / Не ли Не шко ва // Кул ту  ра. – 22, 
бр. 21 (26. 5. 1978) 

2064.  НИ КО ЛИЋ, Ра де
Де сан ка Мак си мо вић: „Сним ци из Швај цар ске“. Бе о град, 1978 / Ра де Ни ко лић // 
Књи жев на кри ти ка. – 9, 5 (1978) стр. 106–107

2065.  НИ КО ЛОВ, Ми  ле
По е зи ја на изт’нче на ли ри ка и ду  шев ност / Ми  ле Ни ко лов // Мост (Ниш). – 51 
(1978) стр. 19–26

2066.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
Увек но ви по ет ски гла со ви Де сан ке Мак си мо вић / Бо шко Но ва ко вић // Ле то-
пис Ма ти це срп ске. – 154, књ. 422, 1–2 (1978) стр. 1–12

2067.  ПАВ КО ВИЋ, Мла ден
„De lo me se ni utr di lo“ : po go vor z zna no srb sko pe sni co D. M. ob nje nem ži vljenj-
skem ju ble ju / Mla den Pav ko vić // Raz gle di po do mo vi ni. – Št. 5 (26. 5. 1978) str. 
305–306
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2068.  ПА  ВЛО ВИЋ, Ју  го
Све ча но сти во ср це то / Ју  го Па вло вик // Раз ви ток. – 16, 6 (1978) стр. 609–613

2069.  ПА  ВЛО ВИЋ, Ми  ли ка
Де сан ка Мак си мо вић : „Сним ци из Швај цар ске“. Бе о град, 1978 / Ми  ли ка Па-
вло вић // По бје да. – 34, 4421 (1. 4. 1978)

2070.  ПАН ЧЕ ВА, Бе ла
Пред тим очи ма / Бе ла Пан че ва // Бу гар ска у из град њи. – Бр. 3 (1978) стр. 12–14

2071.  ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дар Са ша
За пис из Аустра  ли је : при сен ци и при зву  ци : бо ра вак I гру  пе ју  го сло вен ских 
пи са ца на V кон ти не ту / А. Са ша Пе тро вић // По ли ти ка. – 2–3, (1978) стр. 4

2072.  РА ДО ВИЋ, 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
Об ја вље на и пе сма На бу  ри.

2073.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Но ви кру  го ви у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Сте ван Ра ич ко вић // По ли ти-
ка. – 75, 23203 (13. 5. 1978) стр. 2

2074.  РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Љу би ша Рај ко-
вић // Про свјет ни рад. – 23, 16 (15. 10. 1978)

2075.  РЕ ЂЕП, Дра шко
De san ka, Rast ko, Ma tić / Dra ško Re đep; trad. Slav co Al ma jan // Lu mi na. – 11 
(1978) str. 6–7

2076.  СА  РА ТЛИЋ, Ра да
Ипак има вре ме на : са Д. Мак си мо вић о тај на ма по е зи је, о ра до сти, ту зи, пу  то-
ва њи ма / Ра да Са ра тлић // По ли ти ка. – (30. 4, 1–2. 5. 1978) стр. 17
Пе сма Д. Мак си мо вић „Не мам ви ше вре ме на“.

2077.  СТО ЈА  НО ВИЋ, Мом чи  ло
No vi krug po e zi je De san ke Mak si mo vić / Mom či lo Sto ja no vić // Vje snik. – (25. 5. 
1978) str. 11

2078.  ТА У ТО ВИЋ, Ра до ји ца
Пе сма под мла ђу  је / Ра до ји ца Та у  то вић // Рад. – 34, 19 (12. 5. 1978)

2079.  ЦУ  ЦИЋ, Си ма
Свет шу  ме, жи во ти ња и би  ља ка : Де сан ка Мак си мо вић : Пи сма из шу  ме / Си ма 
Цу  цић // Огле ди из књи жев но сти за де цу / Си ма Цу  цић. – Зре ња нин : Град ска 
би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, 1978. – Стр. 142–144

2080.  ЧА  БАР КА  ПА, Пе тар
Де сан ка Мак си мо вић : „Не мам ви ше вре ме на“. Бе о град, 1973 / Пе тар Ча бар ка-
па // Про свјет ни рад. – 6 (15. 3. 1978)

2081.  ЧО ЛАК, То де
По е зи ја / То де Чо лак, Не дељ ко Ми ју  шко вић; [предговор То де Чолак]. – Бе о-
град : „Но ва књи га“, 1978. (Бе о град : Бе о град ски из да вач ко гра фич ки за вод). – 
595 стр. ; 25 цм. – (Би бли о те ка „Ри зни ца“)
Ти раж 5.000. – Бе ле шка о пе сни ци ма : стр. 555–583
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2082.  ШИ ПО ВАЦ, Не ђо
У ср цу љу ба ви и ма ти ци жи во та / Не ђо Ши по вац // Осло бо ђе ње (Са ра је во). – 
36, 10756 (20. 5. 1978)

2083.  ШОП, Љи  ља на
„Сним ци из Швај цар ске“. Бе о град, 1978 / Љи  ља на Шоп // Књи жев не но ви не. – 
Год. 30, бр. 560 (3. 6. 1978)

2084.  ШТАЈН ДУ  ХАР, Ме ри
Su sre ti s knji žev ni ci ma : Ri je či bla go iz kla den ca / Me ri Štajn du har // Vje snik. – 
(5. 1978)

1979.
2085.  АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца

Де сан ка Мак си мо вић : „Ни чи ја зе мља“. Бе о град, 1979 / Да ни ца Ан дре је вић // 
Стре мље ња. – Год. 20, бр. 5 (1979) стр. 116–118

2086.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Жи вот пра ћен пе смом / Ми ло рад Р. Бле чић. – Бе о град : Сло во љуб ве, 1979. (Ин-
ђи ја : Гра фи чар). – 158 стр. : илу стр. – (Би бли о те ка Суд би не)
На клап на ма из вод из ре цен зи је То да Чо ла ка.

2087.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Де сан ка Мак си мо вић и Ми  лан Бог да но вић : О кри ти ци Ми  ла на Бог да но ви ћа 
по во дом збир ке „Зе ле ни ви тез“ 1930 / Ми ро слав Еге рић // До ме ти (Сом бор). – 
17 (1979) стр. 45–52

2088.  ЛА  ЛЕ ВИЋ, Ми о драг С.
Сет ни глас Де сан кин / Ми о драг С. Ла  ле вић // НИН. – 29, 1482 (1979) стр. 39

2089.  МАР КО ВИЋ, Ми  ли во је
De san ka Mak si mo vić : „Ni či ja ze mlja“. Be o grad, 1979 / Mi li vo je Mar ko vić // Vje-
snik. – 40, 11491 (21. 8. 1979)

2090.  НЕ ШКО ВА, Не ли
По е зи  я та на Де сан ка Мак си мо вић в Бъл  га рия / Не ли Не шко ва // Ли те ра тур на 
ми съл (Со фия). – 23, бр. 6 (1979) стр. 75–92

2091.  ОГ ЊА  НО ВИЋ, Дра гу  тин
Сун ча но по да ни штво Де сан ке Мак си мо вић : од  ло мак / Дра гу тин Ог ња но вић // 
Де тињ ство. – 5, 2 (1979) стр. 6–15

2092.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми лош
Де сан ка Мак си мо вић : „Сним ци из Швај цар ске“. Бе о град, 1978 / Ми лош Пе тро-
вић // Књи жев на реч. – 8, 120 (10. 4. 1979) стр. 14

2093.  ПЕ ТРО НИЋ, Ми  лош
Де сан ка Мак си мо вић : „Сним ци из Швај цар ске“. Бе о град, 1978 / Ми лош Пе тро-
нић // Баг да  ла. – 21, 238 (1979) стр. 22

2094.  РУ ЂИН ЧА  НИН, Бо шко
По за  љу бље но сти у жи вот слич на сам тра ви : са Д. М. / Бо шко Ру ђин ча нин // 
Баг да  ла (Кру  ше вац). – 21, 243–244 (јул–ав густ 1979) стр. 1
Ин тер вју.
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2095.  СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг
Žu pan či če va po e zi ja v pre vo dih De san ke Mak si mo vić in Gu sta va Kr kle ca / Mi o drag Si-
bi no vić // Oton Žu pan čič : sim po zi ja 1978. – Lju blja na : Slo ven ska ma ti ca, 1979 [1980]

1980.
2096.  Де сан ка Мак си мо вић у Аме ри ци : [краћи изв еш тај] / [непотписано] // По ли ти-

ка екс прес. – (17. 11. 1980) стр. 12

2097.  БА  БЕЛ, Јо сип
Pri ro da – moj uči telj : [ra zgo vor sa D. M.] / Jo sip Ba bel // Elik sir. – (5. 8. 1980) str. 12–14

2098.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Dva por tre ta De san ke Mak si mo vić / Mi lo rad R. Ble čić // Sa vre me nik. – 26, knj. 52, 
8–9 (1980) str. 165–181

2099.  ГРА ФЕ НА У  ЕР, Ни ко
De san ka Mak si mo vić / Ni ko Gra fe na u er // Pa mi ver ja me te : iz bor ju go slo ven ske ga 
mo der ne sa pe sni štva za mla di no / iza brao, ure dio i uvod ne re či na pi sao Ni ko Gra fe-
na u er. – Lju blja na : Mla din ska knji ga, 1980. – Str. 35–38
Са др жај: Knji ga s sli ka mi (Књи га о сли ка ма); Ko lo (Ко ло) / pe sme u pre vo du Iva-
na Mi nat ti.

2100.  ДУ ДАШ, Ана
Би  ла сам уса мље на : Д. Мак си мо вић / Ана Ду даш // Стиг (Ма  ло Цр ни ће). – 10, 
41 (март 1980) стр. 39–41
Ин тер вју.

2101.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
Де сан ка Мак си мо вић : По ха ђа ње ва љев ске гим на зи је зна чи ло је мно го за мој ра з вој / 
[разговор водио] Ми лош Јев тић // Гим на зи ја лац (Ва ље во). – (19. 4. 1980) стр. 5–7
Стр. 1 : Жао ми је чо ве ка.

2102.  ЛА  ЛИЋ, Иван В.
О по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Иван В. Ла лић // О по е зи ји два на ест пе сни ка. – 
Бе о град : Сло во љуб ве, 1980. – Стр. 58–68

2103.  МОМ ЧИ  ЛО ВИЋ, Сте ван
Raz go vor če tvrt kom (D. Mak si mo vić: Na ve le lep noj ku li sti ho va) / Ste van Mom či lo-
vić // YU No vo sti. – Br. 332 (1. 2. 1980) str. 32

2104.  ПРО ТИЋ, Пре драг
Ka či stoj du hov no sti : De san ka Mak si mo vić : „Ni či ja ze mlja“. Be o grad, 1979 / Pre drag 
Pro tić // Sa vre me nik. – 26, knj. 51, 1–2 (1980) str. 108–110

2105.  РА  БРЕ НО ВИЋ, Са вић
У по се ти Де сан ки Мак си мо вић : по во дом обе ле жа ва ња 150. год. шко ле у Бран ко-
ви ни / Са вић Ра бре но вић // На пред (Ва  ље во). – Бр. 1621 (15. 2. 1980) стр. 15

1981.
2106.  АН ДРИЋ, Љу би сав

Za vi čaj je ve li ka taj na : D. M. / Lj. A. // Od jek (Sa ra je vo). – 34, 18 (15–30. 9. 1981) str. 17
In ter vju.
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2107.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
Pe snik mo ra iz jed na či ti svo je in te re se sa in te re si ma na ro da : De san ka Mak si mo vić 
[in ter  vju sa D. M.] / Mi loš Jev tić // Do ba knji ge : Od go vo ri 3 / Mi loš Jev tić. – Gor nji 
Mi la no vac : Deč je no vi ne; Va lje vo : Mi lić Ra kić, 1981. – Str. 22–39
Рад на би о гра фи ја. Раз го во ри еми то ва ни у ци клу су еми си ја Ра дио Бе о гра да „Гост 
дру  гог про гра ма“.
Са др жај: Раз го вор у гра њу (ру  ко пис), Ми  хољ ско ле то.

2108.  КО РЕ НЕВ СКА, На та  ли ја
Учи ть ся у на ро дя и учи ть / На та  лья Ко ре нев ска // Ли те ра тур ная га зе та. – 48 
(25. 11. 1981) стр. 2

2109.  КРА  КАР, Лој зе
De san ka Mak si mo vić / Loj ze Kra kar // So dob nost. – 24, 5 (1981) str. 457–461

2110.  НИ ЧЕВ, Дра ган
Във всич ко мо я та лю бов е вля та : име на на XX век / Дра ган Ни чев // Род на реч 
(Со фия). – 25, књ. 10, (де кем бри 1981) стр. 41–45
Рад на би о гра фи ја Д. М.
Са др жај: При  лог пе сме: За зе мя та, пре га се на от во й ска (За зе мљу ку да вој ска 
про ђе); При каз ка; Про лет, сми  ли се (Про ле ће сми  луј се) / пре во ди Зла ти ка Ди-
не ва, Иван Бо ри сла вов

2111.  ПУ  ШО ЊИЋ, Бо шко
Сва ка пе сма, сва ки стих је ма ју шна за ду жби на : пе сник пред соп стве ним сти хом : 
из раз го во ра са Д. М. / Бо шко Пу  шо њић // По ли ти ка. – 78, 24216 (7. 3. 1981) 
Кул тур ни до да так, 2, 86
Ин тер вју.

2112.  РЕ ЂЕП, Дра шко
Pe snik i za vi čaj : D. M. / D. R. // No vo sti klu ba pri ja te lja knji ge (Za greb). – 29 (10. 1981) 
str. 1

2113.  ХЕ ТРИХ, Иван
Ka da ozon ide u mo zak : raz go vor s D. Mak si mo vić u New Yor ku / Ivan He trich // Oko 
(Za greb). – 9, 230 (8–22. 1. 1981) str. 7
In ter vju.

1982.
2114.  Deč ja knji žev nost u knji žev noj kri ti ci / pri re dio Vo ja Mar ja no vić. – Be o grad : Sa vre-

me na ad mi ni stra ci ja, 1982. (Kra gu je vac : Ni ko la Ni ko lić). – 365 str.; 24 cm
De san ka Mak si mo vić. Pan hu ma ni zam u po e zi ji za de cu De san ke Mak si mo vić / Mi lan 
Pra žić. – Pra de voj či ca D. Mak si mo vić / Ra do ji ca Ta u to vić

2115.  Kri ti ča ri o pe sni štvu De san ke Mak si mo vić / pri re di li Mi lo rad R. Ble čić, Vik tor B. Še-
će rov ski. – Be o grad : Knji žev ne no vi ne, 1982. – 286 str. ; 20 cm. – (Bi bli o te ka do-
ku men ti)
Iz vo ri i bi bli o gra fi ja : str. 279–283.

2116.  АН ДРИЋ, Љу би сав
На кла ден цу : Д. М. го во ри о за ви ча ју / Љу би сав Ан дрић // До ме ти (Сом бор). – 
9, бр. 29 (ле то 1982) стр. 7–12
Ин тер вју.
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2117.  АРАМ БА  ШИН, Та тја на
Pra znik u Pu li : bi lje ška uz knji gu Pra zni ci pu to va nja De san ke Mak si mo vić / Ta tja na 
Aram ba šin // Istra (Pu la). – God. 20, br. 5–6 (1982) str. 130–132

2118.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Moć po e zi je / Mi lo rad R. Ble čić. – Be o grad : Grap hos, 1982. – 116 str.; 19 cm. – (Bi-
bli o te ka „Jed na knji ga“)
Str. 115–[117] : Be le ška o pi scu.

2119.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Пе сма ко ја је об и шла свет : „Кр ва ва бај ка“ Де сан ке Мак си мо вић / Ми ло рад Р. Бле-
чић // Моћ по е зи је. – Бе о град : Гра фос, 1982. – Стр. 97–102

2120.  БО ГУ ТО ВИЋ, Дра ган
Пи тај те ме пе смом : код Д. М. с ње ним на сло ви ма / Д. Б. // Ве чер ње но во сти. – 
(31. 12, 1–2. 1. 1982) стр. 17

2121.  ЈЕ НИ ХЕН, Ман фред
O pre vo du po e zi je De san ke Mak si mo vić / Man fred Je ni hen // Na uč ni sa sta nak sla vi-
sta u Vu ko ve da ne. – (1982)

2122.  КО СТИЋ, Зво ни мир
Ду  ша нов за ко ник у за ко ну пе сни штва. 2. / Зво ни мир Ко стић // Књи жев на кри-
ти ка. – 13, 5 (1982) стр. 69–81
О књи зи „Тра жим по ми  ло ва ње“ Де сан ке Мак си мо вић.

2123.  МАР КО ВИЋ, Ми  лан Р.
Mu dra pje snič ka ri ječ / M. M. // Naš svi jet. – (1982) str. 14
Uz in ter vju su pe sme Pe sma, Po žar na Bi o ko vu.

2124.  МО РА ЧИЋ, Дам њан
Љу ба ви, по жр тво ва ње и зна ње / Д. Мо ра чић // Про свет ни пре глед. – (1982) 
стр. 11

2125.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра ган
По е зи ја и му зи ка у пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић / Дра ган Не дељ ко вић // Ме-
ђај. – 2, бр. 3 (април 1982) стр. 35–52

2126.  СРЕЋ КО ВИЋ, Дра га на
Уме сто цве ћа, за све ма ме све та / Дра га на Срећ ко вић // За ви чај (Бе о град). – 29, 
бр. 258 (март 1982) стр. 30–31
Ин тер вју са Де сан ком Мак си мо вић.
Са др жај: При  лог пе сма Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на.

2127.  СТА  НО ЈЕ ВИЋ, Аца
И пе сма се из ср ца ис то чи / Аца Ста но је вић // Сим по но ви не. – (3. 1982) стр. 8

1983.
2128.  Во лим да сам сво ја // Днев ник. – 42, 13321 (28. 11. 1983)

Ин тер вју.

2129.  Лак ше би се жи вје ло ако би се пра шта  ло // Омла дин ски по крет. – 9, 123 (1983)
Ин тер вју.
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2130.  Не ма о че му ни је сам пи са  ла // Уни вер зи тет ска ри јеч. – 12, 165 (20. 11. 1983)
Ин тер вју.

2131.  АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Да ни ца Ан дре је вић. – При шти на : Је дин ство, 
1983. (Ниш : Про све та). – 166 стр. ; 22 цм. – (Би бли о те ка Обе леж ја)
Ти раж 1.000. – Ли те ра ту  ра : стр. 165–166.

2132.  ДЕ СПОТ, Па вао
De san ki Mak si mo vić / Pa vao De spot // Istra. – 21, 3–4 (1983) стр. 63–87

2133.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Још јед на ча ша опој но сти (Д. М. : „Сло во о љу ба ви“. Бе о град, 1983) / Ми ро слав 
Еге рић // По ли ти ка. – 80, 25167 (29. 10. 1983) стр. 11

2134.  ЗИ МА, Здрав ко
Stra ža oko sr ca / Z. Z. // Na še no vi ne. – (1. 6. 1983) str. 6

2135.  ЗИ МА, Здрав ко
Stra ža oko sr ca / Zdrav ko Zi ma // Vje snik. – 44, 12825 (17. 6. 1983)

2136.  ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир
Chri so pe ia ver ba lis : Књи жев но-естет ски про се деи у по е зи ји Де сан ке Мак си мо-
вић, До бри ше Це са ри ћа, Ду ша на Ко сти ћа, Бла жа Ко не ског и Ива на Ми на ти ја / 
Ра до мир Ива но вић // Ства ра ње. – 38, 12 (1983) стр. 1449–1458

2137.  ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ср ба
Мир и не мир су о че ња у пе сми Де сан ке Мак си мо вић „Не мам ви ше вре ме на“ / 
Ср ба Иг ња то вић // Стре мље ња. – 23, 3 (1983) стр. 7–13

2138.  ИЛИЋ, Кр сти во је
Не жна ви  ла по е зи је : раз го вор с Д. М. / Кр сти во је Илић // За дру  га. – 2000 (7. 7. 
1983) стр. 9

2139.  ИЛИЋ, Кр сти во је
Ne ma vre me na za no ve za po vi je sti / I. K. // Rad. – 9 (4. 3. 1983) str. 21

2140.  ЈО ВА  НИЋ, Ду  шка
Пе сни  ки  ња са ду  шом ви те за : Сло во о љу ба  ви Д. М. / Д. Ј. // Ба зар. – 20, 491 
(11. 11. 1983) стр. 4–5

2141.  КУ  ЈУН ЏИЋ, Ми о драг
Ис пе ва ни крај пу  та ши / Ми о драг Ку  јун џић // Днев ник. – 42, 13131 (22. 5. 1983) 
стр. 145–146

2142.  МАР КО ВИЋ, Ми  ли во је
Де сан ка Мак си мо вић : „Сло во о љу ба ви“. Бе о град, 1983 / Ми ли во је Мар ко вић // 
Је дин ство. – 39, 250 (22. 10. 1983)

2143.  МИ  ЛА  НО ВИЋ, Ду  ши ца
Де сан ка Мак си мо вић : пе сник мо ра да стре пи / Д. Ми  ла но вић // Ин тер вју. – 
(13. 5. 1983) стр. 19–20

2144.  МИ  ЛО ВИЋ, Јев то М.
Раз го во ри са умјет ни ци ма / раз го во ре во дио Јев то М. Ми ло вић; [ликовна опре ма 
Сло бо дан Деврња]. – Бе о град : [Јевто М. Ми ло вић : „Вељ ко Вла хо вић“ дру штво за 
не го ва ње ре во лу ци о нар них традиција], 1983. (Тре би ње : Тре би ње); 24 цм
Стр. 278–306 : Де сан ка Мак си мо вић: Во лим уса мље ност.
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2145.  НИ КО ЛИЋ, Ра де
„Сва ки је чо век ду жан сво ме на ро ду“ : по во дом 85. Ро ђен да на Де сан ке Мак си-
мо вић / Ра де Ни ко лић // За ви чај (Бе о град). – 30, бр. 273 (1983) стр. 14–17
Ин тер вју са Де сан ком Мак си мо вић.
Са др жај: Про лећ на пе сма ; За Ма ри је Маг да  ле не ; Сре ћа ; Опо ру  ка ; По треб но 
ми је.

2146.  ПА ЈИЋ, Пе тар
Мак си мо вић Де сан ка : „Сло во о љу ба ви“. Бе о град, 1983 / Пе тар Па јић // НИН. – 
34, 1710 (1983) стр. 37–38

2147.  ПО ПО ВИЋ, Рад ми  ла
Mak si mo vić De san ka : „Me đa ši se ća nja“. Sa ra je vo, 1983 / Rad mi la Po po vić // Li ca. – 
10, 8–10 (1983) str. 172

2148.  ПО ПО ВИЋ, Рад ми  ла
Mak si mo vić De san ka : „Me đa ši se ća nja“. Sa ra je vo, 1983 / Rad mi la Po po vić // NIN. – 
34, 1710 (1983) str. 172

2149.  СТА  ЛЕВ, Ге ор ги
При бли жу  ва ња II / Ге ор ги Ста  лев. – Ско пје : „Ма ке дон ска књи га“, 1983. (Ско-
пје : „Но ва Ма ке до ни ја“). – 133 стр. ; 20 цм. – (Есеј и кри ти ка)
Ти раж 2.000.

2150.  СУ ЛУ СИ ВА  ГО, Ла сло
Gon do la tok egy ars poeticaról / László Szöllösy Vágo // Üze net. – 8, 7–8 (1983) str. 
345–346
O De san ki Mak si mo vić.

2151.  ЦВЕ ЈА  НОВ, Ве ра
Де сан ка Мак си мо вић : „Ве тро ва успа ван ка“. Зре ња нин, 1983 / Ве ра Цве ја нов // 
Ула зни ца. – Год. 17, бр. 87 (1983) стр. 45–46

1984.
2152.  Де сан ка Мак си мо вић пред  ло же на за Но бе ло ву на гра ду / [непотписано] // Је дин-

ство (При шти на). – 40, бр. 34 (11. 2. 1984) стр. 10

2153.  Де сан ки Мак си мо вић Ње го ше ва на гра да : ју го сло вен ски жи ри од лу  чио : од 5 кан-
ди да та ве ћи ном гла со ва од  лу  че но да осми до бит ник ви со ког књи жев ног при зна-
ња бу де тво рац књи ге „Сло во о љу ба ви“ / Б. П. // По ли ти ка. – 81, 25476 (6. 9. 1984) 
стр. 1 и 10

2154.  Де сан ки Мак си  мо вић уру  че на но ва књи  га / Р. П. // По ли ти  ка. – Бр. 25496 
(29. 10. 1984)

2155.  Де сан ки но др во у Ње го ше вој шу ми / Љ. Ђ. // По ли ти ка. – Бр. 25482 (15. 10. 1984)

2156.  Pe sma ko ja je uz bu di la slu ša o ce // Na še no vi ne. – (4. 1. 1984) str. 10
In ter vju uz ko ji je ob ja vlje na Sa vre me na estrad na pe sma.

2157.  Пре по ру  чу  је мо вам (Д. Мак си мо вић : Пе сме) // Мо сто град ња. – 230 (9. 1984) 
стр. 8

2158.  Пу стош је у ду ши кад се не ма мо че му ра до ва ти... // По ли ти ка. – 81, 25479 (9. 9. 1984)
Ин тер вју.
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2159.  Са кри ти ча ри ма сам има  ла сре ће... // НИН. – 35, 1731 (1984) стр. 28
Ин тер вју.

2160.  Слу  чај ност је од  лу  чи  ла : Ње го ше ва на гра да 1984 / В. Р. // Бор ба. – (7. 9. 1984) 
стр. 7

2161.  У част Де сан ке Мак си мо вић ве че рас у те а тру по е зи је у Бе о гра ду осам де се та 
пред ста ва „Не мам ви ше вре ме на“ / М. Р. // По ли ти ка. – (14. 9. 1984) стр. 11

2162.  Хар мо ни ја у осе ћа њу жи во та : де ло Д. М. у очи ма кри ти ча ра / Р. П. // По ли ти ка. – 
25530 (20. 10. 1984) стр. 11

2163.  АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
Му дрост сла во љу бља / Да ни ца Ан дре је вић // Је дин ство. – 40, 212 (8. 9. 1984)

2164.  АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
Де сан ка Мак си мо вић : „Сло во о љу ба ви“. Бе о град, 1983 / Да ни ца Ан дре је вић // 
Стре мље ња. – 24, 3 (1984) стр. 165–167

2165.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
De san ka Mak si mo vić : Por tret / Mi lo rad R. Ble čić // Pje snič ka reč na iz vo ru Pi ve ’84 : 
XIV ju go slo ven ski knji žev ni su sre ti / ure dio Dra go Bo jo vić. – Plu ži ne : Me đu re pu blič-
ka za jed ni ca za kul tur no-pro svjet nu dje lat nost Plje va lja, 1984. – Str. 1–9
Са др жај: При лог пе сме : А и те бе то мо лим ; Ру ка ; Зе мља је смо (од  ло мак) ; Про-
лећ на пе сма ; Мај ка ма

2166.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
И по нор ни ца је опо ме на / Ми  ло рад Р. Бле чић // Не дељ на бор ба. – (8–9. 9. 1984) 
стр. 12

2167.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Ри је чи по ми  ло ва ња / Ми  ло рад Р. Бле чић // По бје да. – 40, 6705 (4. 8. 1984)

2168.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Та на ни лир ски ди ја  лог / Ми  ло рад Р. Бле чић // Бор ба. – 62, 175–176 (23. 6. 1984)

2169.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Три по е ме Де сан ке Мак си  мо вић / Ми  ло рад Р. Бле чић // Ок то бар. – 10, 19 
(1984)
Из мо но гра фи је „Де сан ка Мак си мо вић – жи вот пра ћен пе смом“

2170.  БРА ЈО ВИЋ, Гор да на
Де сан ка Мак си мо вић : Сло во о љу ба ви / Гор да на Бра јо вић // Но во сти. – (21. 9, 
28. 9, 18. 10. 1984)

2171.  ВА СИ  ЉЕ ВИЋ, Во ји слав
Пе сни ки ња ле по те жи во та / Во ји слав Ва си ље вић // Бра зде. – 24, 38 (25. 11. 1984)

2172.  ВО ЗНЕ СЕН СКИ, Ан дреј
Бе се да / Ан дреј Во зне сен ски // Стру  га. – (25. 8. 1984)

2173.  ВО ЈИ ЧИЋ, Г.
Јед но став на и сво ја / Г. Во ји чић // По бје да. – 40, 6738 (6. 9. 1984)

2174.  ГЛО ЗИЋ, Бла го је
Ле ко ви то вре ме : са пе сни ки њом Д. М. : ин тер вју без ин тер вјуа / Бла го је Гло зић // 
На род не но ви не. – (18. 10. 1984) стр. 15
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2175.  ЂУ  РО ВИЋ, Ми ро слав
Де сан ка Мак си мо вић : „Сло во о љу ба ви“. Бе о град, 1983 / Ми ро слав Ђу  ро вић // 
Про свјет ни рад. – 13–14 (12. 9. 1984)

2176.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Сти  хо ви љу ба ви и при ро де : Ње го ше ва на гра да Д. М. / Ми ро слав Еге рић // По-
ли ти ка. – 81, 25478 (8. 9. 1984) Кул ту  ра, умет ност, на у  ка, 6, 263, стр. 9
О Ње го ше вој на гра ди Де сан ки Мак си мо вић.

2177.  ЗО РИЋ, Па вле
Де сан ка Мак си мо вић – до бит ник Ње го ше ве на гра де / Па вле Зо рић // Са вре-
ме ник. – 30, књ. 60, 10 (1984) стр. 291–292

2178.  ЈАН КО ВИЋ, М.
20[Двадесет] го ди на ру бри ке „Пе сме гра да го во ре“ : Не са мо го сти већ и при ја-
те љи Пи ро та / М. Јан ко вић // Сло бо да (Пи рот). – (20. 10. 1984) стр. 10
Кра так из вод из пе са ма Д. М.

2179.  ЈЕ ВРИЋ, Да рин ка
Пе сма ду бо ке ода но сти : пе сма Фло ри ке Ште фан „Де сан ка Мак си мо вић...“ / 
Да рин ка Је врић // Ђур ђе вак (При шти на). – 1, бр. 7 (март 1984) стр. 9
Раз го вор са Фло ри ком Ште фан по во дом ње не пе сме Де сан ка Мак си мо вић.

2180.  ЈЕ НИ ХЕН, Ман фред
Не ке при мед бе о од но су ре ги о нал  ног и уни вер зал  ног у ства ра  ла штву Де сан ке 
Мак си мо вић / Ман фред Је ни  хен // Ко ра ци. – 19, 11–12 (1984) стр. 640–644

2181.  ЈО КИЋ, Бран ко
Nje go še va na gra da – osmi put / Bran ko Jo kić // Od jek. – 37, 19 (1984) str. 2

2182.  ЈО КИЋ, Бран ко
Де сан ка Мак си мо вић : „Сло во о љу ба ви“. Бе о град, 1983 / Бран ко Јо кић // Ов дје. – 
16, 185 (1984) стр. 2

2183.  КО ЉЕ ВИЋ, Ни ко ла
Зе мља је смо / Ни  ко ла Ко ље вић // Књи  жев не но ви  не. – Год. 35, бр. 674–675 
(15. 10. 1984) стр. 16

2184.  КРА  ВЉА  НАЦ, Бра ни слав
Tri de set pet go di na „Ma log po zo ri šta“ / Bra ni slav Kra vlja nac // Sce na. – 20, knj. 2, 6 
(1984) str. 131–134

2185.  ЛА  ЛИЋ, Иван В.
Ло вац ср ца / Иван В. Ла  лић // Не дељ на бор ба. – (8–9. 9. 1984) стр. 12

2186.  ЛЕ О ВАЦ, Слав ко
De san ka Mak si mo vić : „Me đa ši se ća nja“. Sa ra je vo, 1983 / Slav ko Le o vac // Tre ći pro-
gram – ra dio Sa ra je vo. – God. 13, br. 46 (1984) str. 337–341

2187.  ЛУ  КИЋ, Љи  ља на
Ли ри ка рав но те же и хар мо ни је : Де сан ка Мак си мо вић: „Сло во о љу ба ви“, Бе о-
град, 1983 / Љи  ља на Лу  кић // Про вин ци ја. – 43 (1984) стр. 59–66

2188.  МА  ГА  РА  ШЕ ВИЋ, Мир ко
Pe snik na ro da [po vo dom do de le Nje go še ve na gra de D. M.] / Mir ko Ma ga ra še vić // 
Sa vre me nik. – 30, knj. 60, 10 (1984) str. 293–296
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2189.  МА  КВЕ ЈЕ ВА, Кри сти на
Ели са ве та Ба гря на в нов пре вод на сьр бо-хьр ват ски / Кри сти на Ма ка ве е ва // 
Пулс. – (28. 2. 1984)

2190.  МА  ША  НО ВИЋ, Ди ми три је Л.
Ka po e ti ci i struk tu ri „taj ne“ / Di mi tri je L. Ma ša no vić // Књи жев ност и је зик (Бе о-
град). – Бр. 3–4 (1984) стр. 11–20
При каз књи ге „Сло во о љу ба ви“.

2191.  МИ  ЛА  НО ВИЋ, Ми  ле на
По е зи ја на шег тра ја ња : уз је дан ју би леј : пре 60 го ди на об ја вље на је пр ва збир ка 
пе са ма и пр ви пре вод по е зи је Д. М. / Ми  ле на Ми  ла но вић // По ли ти ка. – (25. 2. 
1984) стр. 11

2192.  МИ  ЛЕН КО ВИЋ, Ди ми три је
Пе сник ши ро ких људ ских ви ди ка : на вест о до де љи ва њу „Ње го ше ве на гра де“ 
Д. М. / Ди ми три је Ми  лен ко вић // На род не но ви не (Ниш). – (7. 9. 1984)

2193.  МИ СА  И  ЛО ВИЋ, Ми  лен ко
Lut ke kao oli če nje igre i mi šlje nja / Mi len ko Mi sa i lo vić // Sce na. – 20, knj. 2, 6 (1984) 
str. 134–136
О „Ма  лом по зо ри шту“ у Бе о гра ду.

2194.  МР ВОШ, Бог дан
Му дрост го ди на : Ње го ше ва на гра да 1984 / Бог дан Мр вош // Бор ба. – (7. 9. 1984) 
стр. 7

2195.  ПАВ ЧЕК, То не
De san ka z Nje go šem / To ne Pav ček // De lo. – XXVI, 214 (13. 9. 1984)
Ob po de li tvi naj več je ju go slo ven ske na gra de za knji žev nost.

2196.  ПА ЈИЋ, Пе тар
Пи са ти пе сме 70 го ди на : у по се ти Д. М. / Пе тар Па јић // НИН. – (4. 3. 1984) 
стр. 26–29
Об ја вље не Кр ва ва бај ка, Стреп ња, Са јам ре чи и Па у  ци.

2197.  ПА ЈИЋ, Пе тар
У по се ти Де сан ки Мак си мо вић / П. П. // НИН. – Бр. 1731 (4. 3. 1984) стр. 26–29

2198.  ПА ЈИЋ, Пе тар
Це ло би ће : Ње го ше ва на гра да Д. М. / Пе тар Па јић // НИН. – 1758 (9. 9. 1984) 
стр. 34–35

2199.  ПЕ ШИЋ, Ми  ло сав Слав ко
Де сан ка Мак си мо вић : „Сло во о љу ба ви“. Бе о град, 1983 / Ми  ло сав Слав ко Пе-
шић // Бор ба. – 62, 270 (26. 9. 1984)

2200.  ПО ПО ВИЋ, Рад ми  ла
Мак си мо вић Де сан ка: „Ме ђа ши се ћа ња“. Са ра је во, 1983 / Рад ми  ла По по вић // 
Осло бо ђе ње (Са ра је во). – 41, 12930 (20. 6. 1984)

2201.  ПУ  ШО ЊИЋ, Б.
Пе сник за све уз ра сте : Ње го ше ва на гра да Д. М. / Б. Пу  шо њић // По ли ти ка. – 
Бр. 25476 (6. 9. 1984) стр. 13

2202.  ПУ  ШО ЊИЋ, Бо шко
Од бра на угле да / Бо шко Пу  шо њић // По ли ти ка. – Бр. 25475 (7. 9. 1984) стр. 8



517

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

2203.  ПУ  ШО ЊИЋ, Бо шко
Пли ма ре чи не ре че них : Пе сник пред соп стве ним сти  хом : раз го вор са Д. М. / 
Бо шко Пу  шо њић // По ли ти ка. – Бр. 25479 (9. 9. 1984)
Сли ка Д. М. – Са вре ме на естрад на пе сма.

2204.  РА ДУ ЛО ВИЋ, С.
Шал тер ски дух : Ка ко се ве ли ка пе сни ки ња по ли ти кант ски дис ква  ли фи ку  је / 
С. Ра ду ло вић // Бор ба. – (25. 2. 1984)

2205.  РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша Ко же љац
Сре ћа што се око ме не не ће сва ђа ти : раз го вор с Де сан ком Мак си мо вић / раз го вор 
во дио Љу би ша Рај ко вић Ко же љац // Ро жај ски збор ник. – 3, бр. 3 (1984) стр. 113–120

2206.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Де сан ка Мак си мо вић: „Сло во о љу ба ви“, Бе о град, 1983 / Сло бо дан Ра ки тић // 
Ра шка. – 14, 20 (1984) стр. 164–171

2207.  СТА  НО ЈЕ ВИЋ, До бри во је
Пе сник ни је лу  на парк : раз го вор са Д. М. / До бри во је Ста но је вић // Гра ди на 
(Ниш). – 19, бр. 12 (де цем бар 1984) стр. 145–159
Ин тер вју.

2208.  ТИ ВИ, М. М.
Ži ve ći, pe sme se stva ra ju : D. M. / M. M. Ti vi // Prak tič na že na. – 738 (29. 9. 1984) 
str. 23–25

2209.  ТИ ПУ  РА, Са фет
Де сан ка Мак си мо вић : „Ме ђа ши се ћа ња“. Са ра је во, 1983 / Са фет Ти пу  ра // Жи-
вот. – 33, књ. 65, 5–6 (1984) стр. 488–490

2210.  УСКО КО ВИЋ, Дра ган
Ви дим да је сви ма дра го / Дра ган Уско ко вић // По бје да. – (8. 9. 1984)

1985.
2211.  Ан то ло ги ја – срп ско пе сни штво : са Д. М. : О се би и по е зи ји : са пе сни ком : ап со-

лут ни бље сак у не си гур ној ја сно сти / при ре дио Ра де Вој во дић // Пе сник : Ре ви ја 
за пе ва ње и ми шље ње. – 9, бр. 1 (1985) стр. 3–9

2212.  За са ђе на бре за Де сан ке Мак си мо вић : у Ње го ше вој шу  ми на Лов ће ну / Љ. Ђ. // 
По ли ти ка. – 9. 8. 1985

2213.  „Злат ни пр стен“ за пе сни ки њу / М. Л. // По ли ти ка. – 31. 10. 1985

2214.  „И у де тињ ству и увек сам би  ла об у зе та ми шљу о про ла зно сти. А и да нас ме као 
и у по чет ку ства ра ња та ми сао уз бу ђу  је“ // По ли ти ка. – 82, 25946 (28. 12. 1985)
Ин тер вју.

2215.  [Из бор из критика] / Сте ван Ра ич ко вић, Па вле Зо рић, Бран ко Јо ва но вић, Ан тун 
Ба рац, Ми лан Ка ша нин, Ве ли мир Жи во ји но вић, Ве ли бор Гли го рић, Алек сан-
дар Пе тров, Ми лош И. Бан дић, Ми лан Бог да но вић, Иван В. Ла лић, Зо ран Га-
ври ло вић, Је ла Спи ри до но вић-Са вић // Ве нац. – 130, 3 (1985) стр. 5, 8, 10, 17, 22, 
29, 36, 39

2216.  Књи жев на тур не ја 1930. / М. С. М. // По ли ти ка. – (27. 7. 1985) стр. 12
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2217.  Де сан ка Мак си мо вић : „Пе сник је ви до вит и на ја ви и у сну“ // Пе сник. – 1 (1985) 
стр. 8–9
Ин тер вју.

2218.  „Пје сник је ду жник на ро да“ // Ов дје. – 17, 189 (1985) стр. 3
Ин тер вју.

2219.  Са пе сни ком : ап со лут ни бље сак у не си гур ној јав но сти // Пе сник. – 1 (1985) 
стр. 8–9

2220.  [Симпозијум о књи жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић у окви ру књи жев ног су-
сре та „Пе снич ка ри јеч на из во ру Пи ве“ / Ви ше аутора] // Мо сто ви (Пље вља). – 
17, бр. 88 (1985) стр. 43–70
Есе ји : По е ти ка сло во љу бља / Да ни ца Ан дре је вић; Ср би ја у по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић / Ми о драг Дру го вац; По глед на есе ји сти ку Де сан ке Мак си мо вић / 
Во ји слав Мак си мо вић; По ис то вје ће ност са свје том дје тињ ства – о дје чи јој про-
зи Де сан ке Мак си мо вић / Бран ко Јо кић; По ко ше на ли ва да Де сан ке Мак си мо-
вић / Све то зар Пи ле тић; О по е ти ци Де сан ке Мак си мо вић / Дра ган Ни ко лић

2221.  АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
По е ти ка сло во љу бља / Да ни ца Ан дре је вић // Мо сто ви (Пље вља). – Год. 17, бр. 88 
(1985) стр. 43–44

2222.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
De san ka Mak si mo vić : ži vot pra ćen pe smom / Mi lo rad R. Ble čić. – 2. do pu nje no 
izd. – Be o grad : Del ta press, 1985. (Be o grad : Kul tu ra). – 175 str.; 24 cm. – (Po seb na 
iz da nja)
Ti raž 3.000.

2223.  ДРУ  ГО ВАЦ, Ми о драг
За ви чај у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми о драг Дру го вац // Бра ни че во. – 31, 
5–6 (1985) стр. 63–68

2224.  ДРУ  ГО ВАЦ, Ми о драг
Ср би ја у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми о драг Дру го вац // Мо сто ви. – 17, 
88 (1985) стр. 50–56

2225.  ЂУ  РА  НО ВИЋ, Че до мир
Им по зант ни књи жев ни опус / Че до мир Ђу  ра но вић // Ов дје. – 17, 192 (1985) 
стр. 3

2226.  ЂУ  РА  НО ВИЋ, Че до мир
Сло во о чо вје ку и љу ба ви / Че до мир Ђу  ра но вић // Ства ра ње. – 40, 7 (1985) стр. 
805–808

2227.  ЂУ  РА  НО ВИЋ, Че до мир
Шест де це ни ја на књи жев ној сце ни : из го во ра Че до ми ра Ђу  ра но ви ћа при ли ком 
уру  че ња Ње го ше ве на гра де Д. М. // При мор ске но ви не. – 13. 7. 1985. – стр. 8

2228.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Ver ses of lo ve and na tu re : the Nje goš award to De san ka Mak si mo vić / Mi ro slav Ege-
rić; [pre vod] Kri sti na Pri bi će vić // Re la ti ons (Be o grad). – No. 1, New se ri es (spring 
1985) str. 45–48

2229.  ЈЕ ШИЋ, Стан ко
По се та ве ли кој пе сни ки њи / Стан ко Је шић // На пред. – 1892/93 (26. 4. 1985) 
стр. 9
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2230.  ЈО КИЋ, Бран ко
По ис то вје ће ност са свје том дје тињ ства / Бран ко Јо кић // Мо сто ви (Пље вља). – 
Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 61–63

2231.  ЈО КИЋ, Бран ко
Цр но гор ски пје сник као по ет ски мо тив срп ских пје сни ки ња – Ње гош је био 
по ет ски мо тив за три зна чај не срп ске пје сни ки ње : Ми  ли цу Сто ја ди но вић, 
Иси до ру Се ку лић и Де сан ку Мак си мо вић / Бран ко Јо кић // Про свјет ни рад. – 11 
(1. 6. 1985)

2232.  КИ РО ВА, Ли  ли ја
Ели са ве та Ба гр ја на и Де сан ка Мак си мо вић / Ли ли ја Ки ро ва // Збор ник Ма ти це 
срп ске за сла ви сти ку. – 29, 5 (1985) стр. 7–19

2233.  ЛУ  ЧИЋ, Мил  ка
У шта умет ник ве ру  је : наш ин тер вју : Д. М. / Мил ка Лу  чић // По ли ти ка. – 28. 12. 
1985. – стр. 11

2234.  МА  ГА  РА  ШЕ ВИЋ, Мир ко
Глас пе сни ка на ро да / Мир ко Ма га ра ше вић // Ра шка. – 15, 23 (1985) стр. 87–96

2235.  МАК СИ МО ВИЋ, Во ји слав
По глед на есе ји сти ку Де сан ке Мак си мо вић / Во ји слав Мак си мо вић // Мо сто ви 
(Пље вља). – Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 57–60

2236.  МАР КО ВИЋ, Ве сна
Же на тре пе ри као бре за / Ве сна Мар ко вић // Ду  га. – 1985
Ин тер вју.

2237.  МАР КО ВИЋ, Ми  ли во је
Но стал  гич ни нок тур но : Де сан ка Мак си мо вић, „Ни чи ја зе мља“, Сло во љуб ве, 
Бе о град, 1979 / Ми  ли во је Мар ко вић // Ор фе је ви са пут ни ци. – Но ви Сад : Ма-
ти ца срп ска, 1985. – Стр. 151–153

2238.  МИ  ЛОЈ ЧИЋ, Да ра
Де сан ка Мак си мо вић – пе сник при ро де и љу ба ви : ма  ли есеј / Да ра Ми  лој чић // 
Ве нац. – 128–129, 1–2 (1–2. 1985) стр. 50–51

2239.  НИ КО ЛИЋ, Дра ган
О по е ти ци Де сан ке Мак си мо вић / Дра ган Ни ко лић // Мо сто ви (Пље вља). – 
Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 67–70

2240.  ОСТО ЈИЋ, Љу би ца
Edi Maj ron : „Ako je ve ro va ti mo joj ba ki“ / Lju bi ca Osto jić // Od jek. – 38, 15–16 
(1985) str. 22

2241.  ПИ  ЛЕ ТИЋ, Све то зар
„По ко ше на ли ва да“ Де сан ке Мак си мо вић / Све то зар Пи ле тић // Мо сто ви (Пље-
вља). – Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 64–66

2242.  ПУ  ШО ЊИЋ, Бо шко
По е зи ја по ме ри чо ве ка : у Це ти њу уру  че на Ње го ше ва на гра да Д. М. / Бо шко Пу-
шо њић // По ли ти ка. – (30. 4. и 1–2. 5. 1985) стр. 5

2243.  РА ДО ВИЋ, Ми  лен ко
Ње го ше ва на гра да уру че на Д. М. / Ми лен ко Ра до вић // На пред. – 1894 (10. 5. 1985) 
стр. 20
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2244.  РА ДО ВИЋ, Ми  лен ко
Ње го ше ва на гра да уру  че на Де сан ки Мак си мо вић / Ми  лен ко Ра до вић // На-
пред. – 1894 (10. 5. 1985) стр. 10

2245.  РА ДО ВИЋ, Сло бо дан
Мо ја, на зо ви мо је, се та : Д. М. / Сло бо дан Ра до вић // Ме ђај (Ti to vo Uži ce). – 
Год. 5, бр. 7 (april 1985) стр. 55–61
Ин тер вју.

2246.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Десанкa Мак си мо вић, пе сник веч ног де тињ ства / Сло бо дан Ра ки тић // По ве ља 
ок то бра. – 1 (1985) стр. 27–36 ; По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну. – Бе о град : 
БИГЗ, 1985.

2247.  РА ФА  И  ЛО ВИЋ, Обре ни ја
[Разговор са Д. М.] : Деч ја стра на / Обре ни ја Ра фа и  ло вић // Све то са вље (Мал-
ме). – Св. 8 (1985) стр. 30–34

2248.  СКО ТИ, Ђа ко мо
Сни ва ње у љу ба ви / Ђа ко мо Ско ти // Де сан ка Мак си мо вић, Сва ли ца љу ба ви / 
прев. Ми  ла на Пи  ле тић. – Бе о град : Но лит, 1985. – Стр. 6–12

2249.  СТО ЈИЋ, Ј.
Об но вље на Де сан ки на шко ла : у се лу Бран ко ви ни код Ва  ље ва / Ј. Сто јић // По-
ли ти ка. – (9. 9. 1985)

2250.  СТО ЈИЋ, Ј.
Уре ди ће се шко ла у Бран ко ви ни : Ва  љев ци по се ти  ли Д. М. / Ј. Сто јић // По ли-
ти ка. – (29. 4. 1985) стр. 10

1986.
2251.  Раз го вор са Де сан ком Мак си мо вић / раз го вор во ди ла Ана Ду даш // Стиг (Ма ло 

Цр ни ће). – 17, 58–59 (јул 1986) стр. 59–60

2252.  АРИ ТО НО ВИЋ, Дра го мир
Ро до љу би ва и па три от ска ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић / Дра го мир Ари то но-
вић // Збор ник ра до ва – Пе да го шка ака де ми ја „Иво Ан дрић“ у Вра њу. – 4 (1986) 
стр. 9–25
Са ли те ра ту  ром.

2253.  БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир
Са вре ме на естрад на пе сма Де сан ке Мак си мо вић / Дра го мир Брај ко вић // Књи-
жев не но ви не. – Год. 32, бр. 720 (15. 11. 1986) стр. 14

2254.  ВИ ТО ШЕ ВИЋ, Дра ги ша
Де сан ка, да нас и увек / Дра ги ша Ви то ше вић // Ко ра ци. – 21, 7/8 (1986) стр. 331–332

2255.  КО СТИЋ, Ка та ри на
Ме ђу на ма је ве ли ка пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић : лир ска по е зи ја / Ка та ри-
на Ко стић // На ше но ви не. – (6. 3. 1986) стр. 5–6
Об ја вље не пе сме На да, Стреп ња, Ки ша, Пред о се ћа ње, Ства ри, Су за.

2256.  МАК СИ МО ВИЋ, Во ји слав
Po gled na ese ji sti ku De san ke Mak si mo vić / Vo ji slav Mak si mo vić // Od jek. – 39, 15/16 
(1986) str. 10
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2257.  МА  ША  НО ВИЋ, Ди ми три је Л.
Аспек ти умет нич ко-естет ске функ ци је при ро де у књи зи Де сан ке Мак си мо вић 
„Сло во о љу ба ви“ / Ди ми три је Л. Ма ша но вић // Мо сто ви (Пље вља). – 18, бр. 91 
(1986) стр. 61–73

2258.  ПАВ КО ВИЋ, Мо ма
Њи  хо ви нај дра жи са пут ни ци / М. П. // По ли ти ка. – (17. 6. 1986) стр. 14; (18. 6. 
1986) стр. 19; (19. 6. 1986) стр. 17

2259.  САН ТО ЛИ КВИ ДО, Ана
De san ka Mak si mo vić: Po e sia Ju go sla va a Ba ri / An na San to li qu i do // La val li sa (Ba ri). – 
5, n. 15 (di cem bre 1986) str. 39–44
In ter vju : In ter vi sta a De san ka Mak si mo vić / An na San to li qu i do.

2260.  СИ МО НО ВИЋ, Бу до
Ре ке уби ја ју, зар не : Д. М. „Тра жим по ми  ло ва ње за Та ру“ / Бу до Си мо но вић // 
Илу стро ва на по ли ти ка. – 1419 (14. 1. 1986) стр. 22–23

1987.
2261.  АЛЕЧ КО ВИЋ, Ми ра

Пе сма Де сан ки / Ми ра Алеч ко вић // Стиг. – 17, бр. 60 (1987) стр. 54

2262.  АН ТИЋ, Гој ко
Де сан ка Мак си мо вић : „Са јам ре чи“. Ник шић, 1987 / Гој ко Ан тић // По бје да. – 
44, 7942 (16. 1. 1987)

2263.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Де сан ка Мак си мо вић, вла да лац по ет ске ре чи / Ми ло рад Р. Бле чић // Ре ви ја Бе о-
град (Бе о град). – Бр. 23/87 (ок то бар 1987) стр. 32–35
Са др жај: Пе сма Бе о гра ду, Бе о град ске ули це [на два језика].

2264.  БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир
Де сан ка Мак си мо вић или пе ва ње о љу ба ви / Дра го мир Брај ко вић // На пред. – 
(27. 11. 1987) стр. 1–2

2265.  ДЕ НИЋ, Мар ко
Су срет са Де сан ком Мак си мо вић : по во дом ју би  ле ја се ге дин ског клу ба / Мар ко 
Де нић // Na rod ne no vi ne (Bu dim pe šta). – (14. 5. 1987)

2266.  ДОЛ  МА ТОВ СКИ, Јев ге ниј
Сло во о Де сан ки / Јев ге ниј Дол  ма тов ски // На пред. – (27. 11. 1987) стр. 3

2267.  ДРА  ГО СА  ВАЦ, Не бој ша
По зив на дру  же ње са књи гом / Не бој ша Дра го са вац // Ре ви ја Бе о град (Бе о-
град). – Бр. 22/87 (април–јун 1987) стр. 52–53
Отва ра ње Би бли о те ке гра да Бе о гра да по сле ре но ви ра ња.

2268.  МИР КО ВИЋ, Ми ро слав
Мак си мо вић Де сан ка : „Ми хољ ско ле то“. Бе о град, 1987 / Ми ро слав Мир ко вић // 
Баг да  ла. – 29, 340/341 (1987) стр. 27

2269.  МИР КО ВИЋ, Че до мир
Па ра  ле ле : За пис о збир ци Де сан ке Мак си мо вић Пе сме из Нор ве шке, са из ве-
сним за ка шње њем / Че до мир Мир ко вић // У кри ти чар ској до ко ли ци. – Бе о град : 
НИ РО Књи жев не но ви не, 1987. – Стр. 43–45
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2270.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ти  хо мир
Svet pri ro de u deč joj po e zi ji De san ke Mak si mo vić / Ti ho mir Pe tro vić // Umjet nost i 
dje te. – 19, 4 (1987) str. 391–396
Sum mary

2271.  ЦВИ ТАН, Да  ли бор
Пре дај на пје сни ки ња / Да  ли бор Цви тан // На пред. – (27. 11. 1987) стр. 2–3

1988.
2272.  По е зи  я та в чо ве ко лю бие : по е теснта Д. Мак си мо вич за твор че ство то, юби  лен те 

и иде а  ли те // Оте че ствен фронт. – Бр. 12877 (23. 3. 1988) стр. 6

2273.  Mo ra ic // Li ber ta tea (Pan če vo). – (21. 5. 1988)
Tekst na ru mun skom o D. M. (sa ma lom sli kom), Ćo pi ću, Slo bo da nu Pe ši ću, Pa vi ću.

2274.  Жи  ла сом з иш че ед ним жи во том // Шве тлосц. – 26, 3 (1988) стр. 323–336
Ин тер вју.

2275.  От се ко гаш ве ру  вав во мок та на по е зи ја та // Кул ту  рен жи вот. – 33, 7/8 (1988) 
стр. 18–19
Ин тер вју.

2276.  Пи смо од Де сан ка Мак си мо виќ до Ре дак ци ја та на спи са ни е то „Раз ви ток“ // 
Раз ви ток (Би то ла). – 25, бр. 4 (ју  ни 1988) стр. 138

2277.  Де сан ка Мак си мо виќ : нов но си тел на „Злат нот Ве нец“ ; све ча на сед ни ца на Со-
ве тот на СВП во Ма ну // Но ва Ма ке до ни ја. – ви гор ник (29. 3. 1988) стр. 9

2278.  Де сан ка Мак си мо вић : нај дра жи учи тељ XX ве ка / Р. // Бе о град ско школ ство. – 
358 (8. 11. 1988) стр. 3
При  ли ком отва ра ња II кон гре са за учи те ље СРС 3. нов. пред сед ник Са ве за учи-
тељ ских дру  шта ва Ср би је уру  чи  ла по ве љу по ча сног нај дра жег учи те ља 20. в.

2279.  Де сан ка Мак си мо вић – Сло во о љу ба ви : „Злат ни Ве нац“ Стру ге 88 // НИН (Бе о-
град). – Бр. 1965 (28. 8. 1988)
Есеј : „Пам ти ћу све“ на пи сао Дра го мир Брај ко вић; Ре кли су о Д. М. : Ми лан Бог-
да но вић, Ми лан Ка ша нин, Ели Фин ци, Ксе ни ја Ата на си је вић, Ан ђел ко Ву ле тић, 
Бо ри слав Ми  ха и  ло вић – Ми  хиз, Ве ли бор Гли го рић, Ме ша Се ли мо вић, Зо ран 
Га ври  ло вић, Ми  ло рад Р. Бле чић.

2280.  Де сан ка Мак си мо виќ во „Но ва Ма ке до ни ја“ // Но ва Ма ке до ни ја. – (31. 8. 1988) 
стр. 11

2281.  Де сан ки Мак си мо вић уру  че на Пла ке та : све ча ност на бе о град ском Уни вер зи-
те ту // Срем ске но ви не. – (14. 12. 1988) стр. 7

2282.  Де сан кин пор трет : Стру  шке ве че ри по е зи је // Је дин ство. – (29. 8. 1988) стр. 8

2283.  Đa vol ska mu drost pje sni ka // Oslo bo đe nje. – 45, 87 (3. 9. 1988) str. 37–50
In ter vju.

2284.  Злат ни ве нец Де сан ки : при по зна на // Ру ские сло во : Кул ту  ра и про све та. – 
(8. 4. 1988) стр. 12

2285.  „Злат ни ве нац“ пе сни ки њи Ју го сла ви је : при зна ње / [непотписано] // Глас Под ри-
ња. – Бр. 2154 (1. 9. 1988) стр. 7
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2286.  Као зрак, брег и ре ка : 7 де це ни ја ства ра  ла штва Д. М. : нај лир ски ја од лир ских ; 
за ро ђен дан књи га „Пам ти ћу све“ // По ли ти ка екс прес. – (19. 4. 1988) стр. 8
О збир ци Ми  хољ ско ле то. Но лит об ја вљу  је ју би  лар но 5. изд. Са бра них пе сма са 
20 збир ки и Зла тан ве нац Стру  ге.

2287.  Лир ски рап сод на ро да // По ли ти ка. – 85, 26811 (14. 5. 1988)
Ин тер вју.

2288.  Ор ден Де сан ки Мак си мо вић : Мо сква / М. Л. // Но во сти. – (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 
Под ри ња. – (19. 5. 1988) стр. 8

2290.  Све ча ност у Скуп шти ни Бе о гра да // Бор ба. – (17. 5. 1988) стр. 8

2291.  Сло вен ски пе сни ци Де сан ки у част : у су срет Ме ђу  на род ној књи жев ној ма ни-
фе ста ци ји у Ва  ље ву / [непотписано] // На пред. – Бр. 2067 (2. 9. 1988) стр. 5

2292.  У знак по што ва ња Де сан ке Мак си мо вић : ве че рас по чи њу Стру шке Ве че ри По е-
зи је / Тан југ [непотписано] // По бје да (оде љак Кул ту  ра). – Бр. 8162 (25. 8. 1988) 
стр. 8
Илу стро ва ни лик Д. М.

2293.  АДА  МО ВИЋ, Дра го слав
Де сан ка Мак си мо вић : [одломци из књи ге Раз го во ри са савременицима] / А. Д. // 
Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 14–15

2294.  АЛЕЧ КО ВИЋ, Ми ра
Де сан ка, мој учи тељ / М. А. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 18–21

2295.  БА ТУ  РИН, А.
Ži vi te nam du go, du go, De san ka! / A. Ba tu rin // So vjet ski ho ri zon ti. – 11 (11. 1988) 
str. 15–17

2296.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
De san ka Mak si mo vić i na rod na po e zi ja / Mi lo rad R. Ble čić // Sa vre me nik. – 34, knj. 7, 
3/4 (1988) str. 166–174

2297.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Де сан ки но цве та ње ри јеч ни ка / Ми  ло рад Р. Бле чић // Осло бо ђе ње (Са ра је во). 
– 7, 238 (21. 5. 1988) стр. 10
Над на слов Вр хун ци ју  го сло вен ског пје сни штва.
Са др жај: Са јам ре чи и Од јед ном се не што чуд но до го ди.

2298.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад. Р.
Slo ven ska li pa : od lom ci iz knji ge Ži vot pra ćen pe smom / M. B. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) 
стр. 10–12

2299.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Љ.
По е зи ја збли жа ва на ро де / Љ. Бог да но вић // По ли ти ка екс прес. – (27. 8. 1988) 
стр. 8

2300.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан
Ре кли су о Де сан ки Мак си мо вић : Ми лан Бог да но вић, Ели Фин ци, Ксе ни ја Ата-
на си је вић, Ан ђел ко Ву ле тић, Бо ри слав Ми ха и ло вић Ми хиз, Ве ли бор Гли го рић, 
Ме ша Се ли мо вић, Сте ван Ра ич ко вић, Ни ко ла Ми  ло ше вић, Зо ран Га ври  ло вић, 
Ми  ло рад Р. Бле чић // Нин. – 1965 (28. 8. 1988) стр. 29
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2301.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Де сан ка са Ње го шем кроз жи вот / Ве ли зар Бо шко вић // Баг да  ла. – 30, 349 
(1988) стр. 3–7
Из књи ге „Пе сни ки ња из бли за“.

2302.  БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир
„Пам ти ћу све“ / Дра го мир Брај ко вић // НИН. – 37, 1965 (28. 8. 1988)

2303.  ВЕ РЕШ, Са ша
Пен ка  ла на ше мла до сти : че стит ке / Са ша Ве реш // Око. – (16. 6. 1988) стр. 32

2304.  ВУ  КА  НО ВИЋ, Јо ван ка
Мак си мо вић Де сан ка : „Са бра не пе сме“. Бе о град, 1987 / Јо ван ка Ву  ка но вић // 
По бје да. – 44, 7998 (12. 3. 1988)

2305.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Za pis o pej za žu kao du šev nom sta nju. Po vo dom 90 go di na od ro đe nja De san ke Mak-
si mo vić / Vla de ta Vu ko vić // Ru ko vet. – 34, knj. 72, 3 (1988) str. 320–324

2306.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Пеј заж као ду  шев но ста ње / Вла де та Ву  ко вић // Је дин ство. – 44, 19 (13. 8. 1988)

2307.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
По во дом 90 го ди на од ро ђе ња Де сан ке Мак си мо вић / Вла де та Ву  ко вић // Ру  ко-
вет (Су бо ти ца). – 3, (1988) стр. 320–324

2308.  ВУ  КО ВИЋ, Ива на
Цве ће за Де сан ку / Ива на Ву ко вић // Ђур ђе вак (При шти на, Ри лин ди ја). – Год. 5, 
бр. 49 (5. 1988) стр. 2

2309.  ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Ве ли бор Гли го рић // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) 
стр. 56–57

2310.  ДИ КО ВИЋ-ЋУР ГУЗ, Да ни ца
Раз го вор са Де сан ком Мак си мо вић / Д. Д. Ћ. // Змај. – 35, 6–7 (6–7. 1988) стр. 2–3

2311.  ДРА  ГОЈ ЛО ВИЋ, Дра ган
По е зи ја исе ље ни ка / Дра ган Дра гој ло вић // Књи жев на реч. – (21. 6. 1988) стр. 23
У То рон ту осно ван Клуб ко ји но си име Д. М.

2312.  ЂАН КА  НЕ, Да ни ел
De san ka Mak si mo vić, L’usi gi no lo del la Ju go sla via [D. M.] / Da ni e le Gi an ca ne // La 
Val li sa (Ba ri). – VII, br. 21 (di cem bre 1988) str. 3–4

2313.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ча слав
U vr tu pe sni ki nje / Ča slav Đor đe vić // Sa vre me nik. – 34, knj. 7, 3/4 (1988) str. 175–183
O po e zi ji De san ke Mak si mo vić.

2314.  ЗЕЈ НУ ЛА  ХУ, Н.
Aspek te të po e zi si së De san ka Mak si mo viq / N. Zej nul la hu // Flo ra e vëllazërimit. – 42, 
3700 (3. 4. 1988)

2315.  ЗО РИЋ, Па вле
У тра ди ци ји ин тим не ли ри ке / З. П. // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 54

2316.  ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир
Сло же на та еди о став ност на умет нич ко то де ло тво реч ни те опре дел би Бла же Ко-
не ски и Д. М. / Ра до мир Ива но вић // Но ва Ма ке до ни ја. – 44, 14807 (13. 4. 1988)
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2317.  ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир
Го вор пол со дар би / Ра до мир Ива но вић; прев. Бри ги та Три фу нов ска // Спек тар. – 
6, 11 (1988) стр. 143–161
О по е зи ји Д. М. и Бла жа Ко не ског. – Sum mary.

2318.  ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир
Go vor pun da ro va. Stva ra lač ka opre de lje nja i te mat ski pa ra le li zmi u po e zi ji De san ke Mak-
si mo vić i Bla ža Ko ne skog / Ra do mir Iva no vić // Ce sta. – 10, 29/31 (1988) str. 109–117

2319.  ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир
Go vor pun da ro va : stva ra lač ka opre de lje nja i te mat ski pa ra le li zmi u po e zi ji De san ke 
Mak si mo vić i Bla ža Ko ne skog / Ra do mir Iva no vić // Kom pa ra tiv no pro u ča va nje ju-
go slo ven skih knji žev no sti. – 3 (1988) str. 109–117

2320.  ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир
Пје снич ки то ко ви. Ства ра  лач ка опре де ље ња и те мат ски па ра  ле ли зми у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић и Бла жа Ко не ског / Ра до мир Ива но вић // Ства ра ње. – 43, 
4 (1988) стр. 381–390

2321.  ЈАН КО ВИЋ, Дра го љуб
Љу ди, пла ни не и ре ке / Дра го љуб Јан ко вић // На род не но ви не. – (6–7. 2. 1988) 
стр. 10
У окви ру ру бри ке: Ни шки мо ти ви у де ли ма умет ни ка. – Подн. „Пре ви ше де це-
ни ја по зна та пе сни ки ња Д. М. об ја ви ла је у Књи жев ним но ви на ма ве ли ку ре пор-
та жу „Де чак у Си ће вач кој кли су  ри“ [23. 8. 1949. – по ет ско-со ци јал на репортажа].

2322.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
Пу  то ва ња – ве ли ки и дра ги пра зни ци / раз го вор во дио Ми  лош Јев тић // Је дин-
ство. – 44, 109–113 (11–16. 5. 1988)

2323.  ЈЕ РЕ МИЋ, Дра ган М.
Де сан ка Мак си мо вић : пе сник це лог жи во та / Д. Ј. // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) 
стр. 72–73

2324.  КЕЦ МАН, Да вид
Де сан ка Мак си мо вић : „Пам ти ћу све“. Бе о град, 1988 / Да вид Кец ман // Днев-
ник. – 46, 15050 (21. 9. 1988)

2325.  КЕЦ МАН, Да вид
De san ka Mak si mo vić : „Pam ti ću sve“. Be o grad, 1988 / Da vid Kec man // OKO. – 16, 
433 (20. 10. 1988)

2326.  КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим
По е зи ја за зем но то и веч но то / Е. К. // Про све те на же на. – Ско пље, 12. 1988

2327.  КО ЛА  РОВ, Иван
Де сан ка и Ба гря на – по ло вин век тво ри че ско пре я тел ство / Иван Ко ла ров // Оте-
че ствен фронт. – Бр. 12938 (17. 6. 1988) стр. 12

2328.  КО ЛА  РОВ, Иван
Де сан ка Мак си мо вич : Ми сли / Иван Ко ла ров // На род на кул ту  ра. – 20 (13. 5. 
1988) стр. 7

2329.  КО ЉЕ ВИЋ, Све то зар
Isto ri ja kao fik ci ja ili mo ra? / Sve to zar Ko lje vić // Tre ći pro gram – ra dio Sa ra je vo. – 
God. 16, br. 61 (1988) str. 99–102
O pe smi „Na sta vak raz go vo ra“ De san ke Mak si mo vić i ro ma nu „De ca po no ći“ Sal ma-
na Ruš di ja.
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2330.  КО НЕ СКИ, Бла же
Са Де сан ком : по во дом ро ђен да на / Бла же Ко не ски // За ду жби на. – (мај 1988) стр. 8

2331.  КО НЕ СКИ, Бла же
Со Де сан ка Мак си мо виќ : Днев ник по мно гу го ди ни / Бла же Ко не ски // Раз ви-
ток (Би то ла). – 25, бр. 4 (ју  ни 1988) стр, 134–137

2332.  КО СТИЋ, Зво ни мир
Ду  ша нов за ко ник и за ко ни пе сни штва / З. К. // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 71

2333.  КРА  КАР, Лој зе
Де сан ка Мак си мо вић / Лој зе Кра кар // На ши раз гле ди. – 37, 9 (1988) стр. 296

2334.  КРИ  ЛЕЦ, Гу став
Де сан ка Мак си мо вић / Г. Кри  лец // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 16

2335.  КУ ЗМА  НОВ СКИ, Ри сто
Са кам лу  те то да ме са ка ат / Р. К. // Но ва Ма ке до ни ја : Лик (Ско пје). – 3, 36, 
14793 (30. 3. 1988)
Ин тер вју.

2336.  КУ ЛА  КО ВА, Ка ти ца
Опој ност и са  мо бит ност / Ка ти ца Ку ла ко ва // Но ва Ма ке до ни ја. – 44, 14737 
(3. 2. 1988)
О по е зи ји Д. М.

2337.  ЛОН ЧАР, Иван
Ра ду  јем се и кад ста до мир но па се / за бе ле жио Иван Лон чар // По ли ти кин за-
бав ник. – (13. 5. 1988) стр. 4–5

2338.  ЛУ  КИЋ, Све та
Пе сни штво и жи вот ност / Све та Лу  кић // По ли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988)

2339.  МА  РИН КО ВИЋ, Ми ро слав
Ко ри стан об лик струч ног уса вр ша ва ња / Ми ро слав Ма рин ко вић // Бе о град ско 
школ ство. – (23. 5. 1988) стр. 16

2340.  МАР КО ВИЋ, Ми  лан Р.
Pje sma se pi še u sa mo ći : sa D. M. o pje snič kom stva ra nju / Mi lan R. Mar ko vić // Pro-
svjet ni list. – 756 (27. 4. 1988) str. 14
Obj. i pe sma Drev ne ve če ri (iz knji ge Sa jam re či).
Са др жај: Древ не ве чер.

2341.  МАР КО ВИЋ, Ми  лан Р.
Ро ђа ка би  ља и за штит ни ца жи во ти ња : уз дво стру  ки ју би  леј Де сан ке Мак си мо-
вић / Ми  лан Р. Мар ко вић // Би о ло шки лист (Са ра је во). – 36, 3–4 (но вем бар–де-
цем бар 1988) стр. 51–52
Са др жај: При  лог пе сме: Стар ке ужар ке; Де тлић; Раз го вор с бран ко вин ским 
цве том; Тре шње не рот ки ње; Се ли це; Су срет са ли си цом; Ли шће; Бран ко вин ски 
цвет ни врт.

2342.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић : По ет ски бу квар ху ма ни зма / Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић // На пред. – Бр. 2053 (27. 5. 1988) стр. 20

2343.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић // На пред. – (10. 6. 1988)
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2344.  МИ  ЛИ ЋЕ ВИЋ, Љу би слав
Др во је нај да ре жљи ви ји створ / раз го вор во дио Љу би слав Ми  ли ће вић // Ов дје 
(Ти то град). – 20, бр. 232 (сеп тем бар 1988) стр. 7

2345.  МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, За гор ка
Гла си не ра до сти и су  ше ње шљи ва / За гор ка Ми  ло ше вић, Пре драг Ва сић // Бор-
ба. – (17. 5. 1988) стр. 8

2346.  МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Ни ко ла
Ва ри  ја  ци  ја на те му Зе мља је смо / Н. Ми  ло ше вић // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) 
стр. 63–65

2347.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Де сан ки на ан то ло ги ја : пе сни ки ња о се би, дру  ги о пе сни ки њи / Ми  ло сав Мир-
ко вић // Ко ра ци. – 23, 5/6 (1988) стр. 269–272

2348.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Од бра на пе снич ке зе мље / Ми ло сав Мир ко вић // Бор ба. – 67, 135/136 (14. 5. 1988)

2349.  МИР КО ВИЋ, Че до мир
Два ар гу мен та за Де сан ку Мак си мо вић / Че до мир Мир ко вић // По ли ти ка. – 85, 
25797 (14. 5. 1988)

2350.  МИР КО ВИЋ, Че до мир
Де сан ка Мак си мо вић : „Пам ти ћу све“. Бе о град, 1988 / Че до мир Мир ко вић // Ле-
то пис Ма ти це срп ске. – Год. 165, књ. 443, бр. 1 (1988) стр. 155–156

2351.  МИР КО ВИЋ, Че до мир
Тај ни зна ци и кри тич ки днев ник : Де сан ка Мак си мо вић : „Пам ти ћу све“. Бе о-
град, 1988 / Че до мир Мир ко вић // По ли ти ка. – 85, 26839 (25. 6. 1988) стр. 13

2352.  МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Бо ри слав
Пе снич ки вр ху нац Де сан ке Мак си мо вић / Б. М. // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 69

2353.  МИЦ КО ВИЋ, Сло бо дан
The po e try of De san ka Mak si mo vić / Slo bo dan Mic ko vić // Stru ga. – 8–9 (1988) str. 5–6

2354.  МР ВОШ, Бог дан
Де сан ка Мак си мо вић : „Пам ти ћу све“. Бе о град, 1988 / Бог дан Мр вош // Бор ба. – 
67, 177/178 (25. 6. 1988)

2355.  МР ВОШ, Бог дан
Са жи во том и све том / Бог дан Мр вош // Бор ба. – 67, 135/136 (14. 5. 1988)

2356.  НЕ ШИЋ, Ана стас
Де сан ки на вре ме на / Ана стас Не шић // Ве чер ње но во сти. – Год. 36, (9. 4. 1988) стр. 11

2357.  НИ КО ЛИЋ, Ми  лан
Чи ја је Де сан ка / Ми  лан Ни ко лић // По гле ди. – Кра гу  је вац. – (20. 11. 1988)

2358.  НИ КО ЛИЋ, Ра де
Шет ња са Де сан ком Мак си мо вић / Ра де Ни ко лић // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 26

2359.  НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко
Лик јед не по е зи је / Бо шко Но ва ко вић // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 40–41

2360.  ОДА  ЛО ВИЋ, Мо шо
По штан ско сан ду че Де сан ке Мак си мо вић : [песма] / Мо шо Ода ло вић // На пред. – 
2072 (7. 10. 1988)
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2361.  ОПА ЧИЋ, Зво ни мир
По ет ски да ро ви Де сан ке Мак си мо вић де тињ ству / Зво ни мир Опа чић // Де тињ-
ство. – 14, 3 (1988) стр. 7–14

2362.  ОСМАН  ЛИ, То ми слав
По ру ке чо ве ко љу бља : 27. стру шке Ве че ри по е зи је / То ми слав Осман ли // Ко му-
нист. – (2. 9. 1988) стр. 19

2363.  ПА ЈИЋ, Пе тар
Де сан ка Мак си мо вић у за ви ча ју / Пе тар Па јић // Нин. – (22. 5. 1988)

2364.  ПА ЈИЋ, Пе тар
На дам се и ве ру  јем : го вор о Ко со ву / Пе тар Па јић // НИН. – 37, бр. 1942 (20. 3. 
1988) стр. 32–33
Ин тер вју.

2365.  ПА У ЗИН, Љу бо
Bi lje ška na ru bu če stit ke s po vo dom / Lju bo Pa u zin // Oko. – (25. 8. – 8. 9. 1988) str. 19

2366.  ПЕ ЈИЋ, Дра ган
Као све тла нит и траг су за / Дра ган Пе јић // Рад (Бе о град). – Бр. 2835 (13. 5. 
1988) стр. 18
Ин тер вју.

2367.  ПЕ РИ ШИЋ, Ми ро слав
Де сан ка Мак си мо вић у Ду бров ни ку : при  лог за би о гра фи ју / Ми ро слав Пе ри-
шић // Ду бро вач ки вје сник. – Бр. 1992, (24. 12. 1988) стр. 9

2368.  ПЕ ТРО ВИЋ, Мир ко
Da mar lju ba vi / M. P. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 2

2369.  ПЕ ЦО, Асим
Lek sič kim sta za ma do De san ki nog za vi ča ja / Asim Pe co // Od jek. – 41, 12 (1988) str. 7–8

2370.  ПО ПО ВИЋ, Ра до ван
На дам се и ве ру  јем / Ра до ван По по вић // За ви чај = Ho me land. – 332 (5. 1988) 
str. 19–20

2371.  РА ДУ  НО ВИЋ, Ве се лин
Nje žnost pr vih gre ho va : 90 go di na D. M. / Ve se lin Ra du no vić // Da nas (Za greb). – 7, 
327 (24. 5. 1988) str. 45–46
In ter vju.

2372.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Из ме ђу тај не и отаџ би не / С. Р. // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 54–55

2373.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Пред ли цем суд би не / С. Р. // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 66

2374.  РА  КИЋ, Сло бо дан
Де сан ка Мак си мо вић или по е зи ја и пам ће ње / Сло бо дан Ра кић // Књи жев ност. – 
Год. 44, књ. 82, бр. 10 (1988) стр. 1453–1466

2375.  РА  КО ЧЕ ВИЋ, Бран ко
Кроз за гре бач ку „Ми ма ру“ / Б. Р. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 16–17

2376.  РАН КО ВИЋ, Зо ран
Де сан кин отац – пе сник и кул тур ни рад ник / З. Ран ко вић // На пред. – 2018 (25. 9. 
1988) стр. 5
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2377.  РО СИЋ, Ти о дор
Ме та фи зич ка бро ја ни ца / Ти о дор Ро сић // По ли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988)

2378.  РО СИЋ, Ти о дор
Ми то ло шко и исто риј ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ти о дор Ро сић // Стре-
мље ња. – Год. 28, бр. 1 (1988) стр. 6–18

2379.  РШУ МО ВИЋ, Љу би во је
При де ви од Де сан ке / Љу би во је Ршу  мо вић // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 18

2380.  РШУ МО ВИЋ, Љу би во је
При де ви од Де сан ке / Љу би во је Ршу мо вић // По ли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988) 
стр. 11

2381.  САН ТО ЛИ КВИ ДО, Ана
In ter vi sta a De san ka Mak si mo vić [In ter vju] / An na San to li qu i do // La Val li sa (Ba ri). – 
VII, br. 21 (di cem bre 1988) str. 5–7

2382.  СА  РА ТЛИЋ, Ра да
Пе сни ци све та Де сан ки у част : глав ни до га ђај ју би лар ног 25. ме ђу на род ног ок то-
бар ског су сре та пи са ца / Ра да Са ра тлић // По ли ти ка. – 85, 26960 (24. 10. 1988) 
стр. 13

2383.  СЕ ЛИ МО ВИЋ, Ме ша
Та ко опој но ли је по / Ме ша Се ли мо вић // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 60

2384.  СИ КУ ЛИЋ, Љу би ца
Деч је илу стра ци је / Љу би ца Си ку лић // Бе о град ско школ ство. – 358 (8. 11. 
1988) стр. 15
На по ме на ис под на сло ва: На Сај му књи га из ло же на књи га сти  хо ва Д. М. ко ју су 
илу стро ва ли пред школ ци Но вог Бе о гра да. – Ка ко је ре а го ва ла Д. М. пред деч јим 
ра до ви ма.

2385.  СИ  ЉА  НОВ СКИ, Љуп чо
Де сан ка Мак си мо виќ по е те са : Јас сум Ри сто Ху мо ри стот / Љуп чо Сил ја нов ски // 
Остен. – (1. 9. 1988) стр. 5

2386.  СИ МО ВИЋ, Жи во мир
Ose ćaj ni ja od mno gih ose ćaj nih i mu dri ja od mno gih mu drih / Ži vo mir Si mo vić // Du-
brov nik. – 31, 3/4 (1988) str. 145–151

2387.  СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
Три пе сме о ро ђе њу / Љу бо мир Си мо вић // По ли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988)
О пе сма ма Час пре ме не, Не за пи са на, Не ко ко ће тек би ти ја.

2388.  СИ МО ВИЋ, Ран ко
De san ka Mak si mo vić : [pe sma] / R. S. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 3

2389.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Јер ме ни ја – да  ле ка и бли ска / Баб кен Си мо ни јан // НИН. – (25. 12. 1988)
На срп ском.

2390.  СЛА  НА, Ми ро слав
De san ka Mak si mo vić : [in ter vju] / Mi ro slav Sla na // Stop (Lju blja na). – 21, 1063 (14. 7. 
1988) str. 10–12

2391.  СО СНО РА, Вик тор
Де сан ки Мак си мо вић / Вик тор Со сно ра // На пред. – (25. 11. 1988) стр. 1–2
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2392.  СТА  ЛЕВ, Ге ор ги
По ет ские идеи во ли ри ка та на Де сан ка Мак си мо вић / Ге ор ги Ста  лев // Раз ви-
ток : Стру  шки ве че ри на по е зи ја та (Би то ла). – 25, бр. 4 (ју  ни 1988) стр. 139–151

2393.  СТО ЈИЋ, Ми  ле
Jed no sto lje će li ri ke / Mi le Sto jić // Od jek. – 41, 18 (1988) str. 5

2394.  СТОЈ КО ВИЋ, Ран ђел
Жи вот на и по ет ска ми  ља и оби  ља у „Ве се лој је се ни“ Де сан ке Мак си мо вић / 
Ран ђел Стој ко вић // Ве нац. – 5/6 (1988) стр. 44–45

2395.  ТА ДИЋ, Де јан
То пла ли ри ка : Д. М. „Пам ти ћу све“. 1988 / Де јан Та дић // По ли ти ка екс прес. – 
(27. 8. 1988) стр. 8

2396.  ТА  КОВ СКИ, Еф тим
Жи вот во пе сна : До бит ни кот на злат ни от ве нец по е те са та Де сан ка Мак си мо-
виќ со но ви на ри те из ве сту  ва чи од СВП / Еф тим Та ков ски // Ве чер. – (27. 6. 
1988) стр. 9

2397.  ТА У ТО ВИЋ, Ра до ји ца
Мост из ме ђу ба шти не и но ви не (Са вре ме ни лик Де сан ке Мак си мо вић / Ра до ји-
ца Та у  то вић // Стре мље ња. – 28, 10 (1988) стр. 3–17

2398.  ТА У ТО ВИЋ, Ра до ји ца
Мост ме гу кул ту  ри о то на след ство и но во то : Са вре ме ни от лик на Де сан ка Мак-
си мо виќ / Ра до ји ца Та у  то вић; прев. Ра до ван П. Цве ти нов ски // Раз ви ток : 
Стру  шки ве че ри на по е зи ја та (Би то ла). – 25, 4 (ју  ни 1988) стр. 152–168

2399.  ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Ја сми на
Се дам лир ских де це ни ја : сла вље нич ки да ни Д. М. / Ја сми на Те о до си је вић // 
Днев ник. – 46, 14908 (1. 5. 1988) стр. 20

2400.  ТИР НА  НИЋ, Т.
Пе сник овог вре ме на / Т. Тир на нић // Ве чер ње но во сти. – Год. 36, (9. 4. 1988) 
стр. 11

2401.  ТО МИЋ, Алек сан дра
Osta ti u svo me na ro du / Alek san dra To mić // Front. – 44, 48 (1583) (25. 11. 1988) 
str. 28–29

2402.  ТРИ ФУ  НОВ СКА, Рад ми  ла
Ве цон сец на веч но ста / Рад ми  ла Три фу  нов ска // Но ва Ма ке до ни ја. – 44, 14931 
(17. 8. 1988)

2403.  ЋО СИЋ, До бри ца
Бла го те би, Де сан ка / До бри ца Ћо сић // Књи жев не но ви не. – 755, (1. 6. 1988) стр. 2

2404.  ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Жи во та
Пре пев у бо ја ма зре лог ћи  ли ба ра / Жи во та Фи  ли по вић // Књи жев не но ви не. – 
(1988) стр. 11

2405.  ЧО ЛАК, То де
Про ле ће и зе мља, љу бав и пе сма (од  ло мак) / То де Чо лак // Ве нац. – 5/6 (1988) 
стр. 3–6

2406.  ШЕ БЕК, М.
По е зи ја ље по те и жи во та / М. Ше бек // Бје ло пољ ске но ви не. – (1. 9. 1988) стр. 6
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1988/1989.
2407.  НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра ган

Де сан ка Мак си мо вић – пе сник на ше суд би не / Дра ган Не дељ ко вић // До га ђа ји 
(Лу  ча ни). – Бр. 1 (се зо на 1988–1989) стр. 15–17

1989.
2408.  Pe sni ca D. M. vo go sto va la na Pri mor skem / Z. J. // Pri mor ski dnev nik. – (25. 9. 1989)

Nad na slov : V No vi Gor ci raz sta va nje nih del. – Pod na slov : Li te ra tu ria ske ča ni ja bo do 
v ra znih knji žni cah, uved te mi tu di v knji žni ce Da mi ra Fi e gla v go ri ci.

2409.  Чо век има бу дућ ност, јер има и про шлост // По ли ти ка. – 86, 27369 (16. 12. 1989)
Ин тер вју.

2410.  БА  БЕЛ, Јо сип
Пе сник на ше суд би не : Д. М. : Чо век има бу дућ ност јер има и про шлост / Јо сип 
Ба бел // По ли ти ка. – 20, бр. 98 (16. 12. 1989) Кул тур ни до да так

2411.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Де сан ка Мак си мо вић – про фе сор, пе да гог / Ве ли зар Бо шко вић // На ста ва и вас пи-
та ње (Бе о град). – 38, бр. 1–2 (1989) стр. 5–18

2412.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Не ми ри Де сан ке Мак си мо вић / Ве ли зар Бо шко вић // Стре мље ња. – 29, 7/8 
(1989) стр. 126–139

2413.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Оспо ра ва те љи Де сан ке Мак си мо вић / Ве ли зар Бо шко вић // Ов дје. – 21, 240 
(1989) стр. 8–9

2414.  ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, Ми  ло
Де сан кин дар и уздар је / Ми  ло Гли го ри је вић // Нин. – (25. 7. 1989)

2415.  ДРА  ГОЈ ЛО ВИЋ, Дра ган
Po e zi ja De san ke Mak si mo vić i pe sni ci Udru že nja De san ke Mak si mo vić iz To ron ta / 
Dra gan Dra goj lo vić // Od sr ca do za vi ča ja : po e zi ja pe sni ka ise lje ni ka iz Udru že nja 
De san ke Mak si mo vić / iz bor i pred go vor Dra gan Dra goj lo vić. – Kru še vac : Bag da la; 
Be o grad : Ma ti ca ise lje ni ka Sr bi je, 1989. – Str. 5–20
Са др жај: Sti ho vi D. M.: Ponоćni To ron to; Kr va va baj ka, od lom ci iz pe sa ma.

2416.  ЖИВ КО ВИЋ, Жи ван
Ха и ку, Цр њан ски и са вре ме ни ју  го сло вен ски ха и ку / Жи ван Жив ко вић // Мо-
сто ви (Пље вља). – 21, бр. 110 (1989) стр. 45–68

2417.  ЗУ  БА  НО ВИЋ, Сло бо дан
Обич но пи шем што мо рам / раз го вор во ди  ли Сло бо дан Зу ба но вић, Ми  хај ло 
Пан тић // Књи жев не но ви не. – 42, 775 (1. 5. 1989)

2418.  КУ  ЈУН ЏИЋ, Ми о драг
Кљу  че ви ср ца / Ми о драг Ку  јун џић // Днев ник. – 47, 15281 (17. 5. 1989)

2419.  КУН ДА, Бо гу слав
Сло во о Де сан ки / Бо гу слав Кун да; прев. Сла ђа на Јан ко вић // На пред. – Бр. 17, 
(24. 11. 1989) стр. 1–2
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2420.  МАР ЈА  НО ВИЋ, Бо го сав
Пе сни ци се ра ђа ју као леп ти ри / Бо го сав Мар ја но вић // Илу стро ва на по ли ти-
ка. – 1617, (31. 10. 1989) стр. 17

2421.  МАР КО ВИЋ, М. Р.
Љу ди су увјек исти / М. Р. Мар ко вић // Про свјет ни лист. – 701 (1. 3. 1989) стр. 15

2422.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Исто рич ност, за ви чај ност и отаџ бин ство / Сло бо дан Ж. Мар ко вић // Књи жев-
ност и је зик. – 36, 3 (1989) стр. 263–268
О за ви чај ној и ро до љу би вој по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић.

2423.  МИ  ЛИН ЧЕ ВИЋ, Ва со
Sim bol Sun ca u ru ko ve ti pe sa ma o pri ro di De san ke Mak si mo vić / Va so Mi lin če vić // 
Od jek. – 42, 5 (1–15. 3. 1989) str. 4 i 20

2424.  МИР КО ВИЋ, Че до мир
Мо тив ска раз у ђе ност / Че до мир Мир ко вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – Књ. 443, 
св. 1 (1989) стр. 155–156

2425.  ПЕ ЈИЋ, Дра ган
Ži vot vo lim, za to raz mi šljam o smr ti : D. M. / Dra gan Pe jić // Ula zni ca (Zre nja nin). – 
22, 118 (sep tem bar 1989) str. 11–14
In ter vju.

2426.  ПЕЈ ЧИЋ, П.
И пи са ње је вр ста бор бе / П. Пеј чић // Фронт (Бе о град). – (1989) стр. 3
Ре пор та жа о до де ли Ве ли ке пла ке те ору жа них сна га.

2427.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
На пу  те ви  ма не ка да шњег / Ми о драг Пе тро вић // Баг да  ла. – 31, 366 (1989) 
стр. 2–5

2428.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Де сан ка Мак си мо вић : „Са јам ре чи“. Бе о град, 1987 : Но ви со не ти Де сан ке Мак-
си мо вић / Ми о драг Пе тро вић // Стре мље ња. – 29, 9 (1989) стр. 67–82

2429.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Со нет у по е зи ји Де сан ке Мак си  мо вић / Ми о драг Пе тро вић // Жи вот. – 38, 
књ. 76, 7/8 (1989) стр. 67–86

2430.  ПО ПО ВИЋ-ПЕ РИ ШИЋ, На да
Се ћа ње и пам ће ње : Де сан ка Мак си мо вић : „Пам ти ћу све“. Бе о град, 1988 / На да 
По по вић-Пе ри шић // НИН. – 37, 1988. (5. 2. 1989) стр. 4–5

2431.  СА  РА ТЛИЋ, Ра да
Пе сни ки ња за јед но са вој во дом : по во дом ини ци ја ти ве за по ди за ње спо ме ни ка 
Де сан ки Мак си мо вић / Ра да Са ра тлић // По ли ти ка. – (27. 1. 1989) стр. 17

2432.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Встре ча с Ара ра том / Баб кен Си мо ни јан // Ком со мо лец (Ере ван). – (9. 2. 1989)
На ру ском.

2433.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
„Je na so u vi ens en co re de l’aube myste ri en se / Bab ken Si mo nian // L’Arménie res su sci tee 
(Ere van). – No 2 (Févri er 1989) str. 16–18
Pa ra it to us le mo is jen six lan gu es: arménien, rus se, an gla is, fraçais, espag nol et al le mand.
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2434.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Још се се ћам оне та јан стве не зо ре / Баб кен Си мо ни јан // Ве рац нвац Ај стан [Пре-
порођена Јерменија] (Је ре ван). – Бр. 2 (1989)
На јер мен ском, ру ском, ен гле ском, фран цу ском, не мач ком и шпан ском.

2435.  СКА  КИЋ, Мир ко
Li ri ka De san ke Mak si mo vić / Mir ko Ska kić // Knjžev ne ras pu ti ce / Mir ko Ska kić. – 
Kar lo vac : Osvit, 1989. – Str. 129–140

2436.  СТА  ЛЕВ, Ге ор ги
По ет ске иде је у ли ри ци Де сан ке Мак си мо вић / Ге ор ги Ста  лев; прев. Бо шко Ло-
мо вић // Про вин ци ја. – 19, 54/55 (1989) стр. 121–129

2437.  ТО ДО РО ВИЋ, Дра ган Ж.
Де сан ка Мак си  мо вић : Чу ди ме и вре ђа / Дра ган Ж. То до ро вић // На пред. – 
(16. 6. 1989) стр. 11

2438.  ТО ДО РОВ СКИ, Га не
Веч на та све жи на на ју  го сло вен ска та по е зи ја / Га не То до ров ски // Бе се да. – 16, 
45/46 (1989) стр. 24–37
О Де сан ки Мак си мо вић.

2439.  ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Ра ден ка
Пра во умет нич ко на дах  ну ће : Идеј но ре ше ње за спо ме ник Де сан ки / Ра ден ка 
Фи  ли по вић, Љи  ља на Ке цо је вић // На пред. – (15. 9. 1989) стр. 1

2440.  ШИ МЛЕ ША, Бо жо
De san ka Mak si mo vić : in ter vju / Bo žo Ši mle ša, sni mio Ivo Ete ro vić // Start. – Br. 285 
(26. 12. 1989) str. 14–16

2441.  ШИ МО КО ВИЋ, Ма ри ја
A sze re lem lec sap, mint a villám / Ma ri ja Ši mo ko vić // 7 Nap. – (15. 9. 1989) str. 20–21

1990.
2442.  An ke ta po vo dom „An to lo gi je ju go slo ven skog pe sni štva o bilj ka ma, od Za ha ri ja Or fe-

li na do da nas“ // Sa vre me nik. – 36, knj. 11, 1–3 (1990) str. [309]–357
Уче сни ци : Де сан ка Мак си мо вић и др.

2443.  Де сан ка пре во ди пе сни ке : ве че рас у Те ми шва ру цен трал  на про сла ва 300. год. 
Се о бе Ср ба / Б. Ђ. // По ли ти ка. – (29. 9. 1990) стр. 13

2444.  Зла тан крст Кне за Ла за ра Де сан ки Мак си мо вић // Је дин ство. – (28. 6. 1990) стр. 16

2445.  „Злат ни крст“ Де сан ки Мак си мо вић / М. Ђ., Н. Б. // Днев ник. – (29. 6. 1990) стр. 15

2446.  По чи ње „Ви дов дан ско пе снич ко при че шће“ / Д. К. // Је дин ство. – (27. 6. 1990) 
стр. 10

2447.  БЕЋ КО ВИЋ, Ма ти ја
Ср це пе сни ка / Ма ти ја Бећ ко вић // Нин. – (2. 11. 1990) стр. 60–61

2448.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Но ва ви ђе ња : Ан дрић, Де сан ка, Ко не ски / Ми ло рад Р. Бле чић. – Бе о град : Књи-
жев на за јед ни ца „Зве зда ра“, 1990. (Зе мун : Зе мун ска штам па). – 124 стр.; 19 цм. – 
(Би бли о те ка Зве зда ра; књ. 1)
Ти раж 1.000. – Стр. 117–121: Реч ре цен зен та / Ср ба Иг ња то вић. – Бе ле шка о 
пи сцу: стр. 123–124.
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2449.  БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир
L’ope ra po e ti ca di De san ka Mak si mo vić : Di scor so sull’amo re [Po et sko de lo D. M. : 
raz go vor o lju ba vi] / Dra go mir Braj ko vić // Ron di nie Si re ne / pri re di la An na San to li-
qu i do. – Ba ri : „La Val li sa“, 1990. – Str. 27–28

2450.  ЂИ  ЛАС, Ми  ло ван
[Десанка Мак си мо вић је лич ност са нај ши ром осно вом у на шем јав ном жи во ту... / 
Ми  ло ван Ђи лас ; раз го вор водио] Ве ли зар Бо шко вић // Баг да ла. – 32, 379 (1990) 
стр. 8–11

2451.  ЂУ  РО ВИЋ, Жар ко
Де сан ка Мак си мо вић : На  лак  ће на на сан, за ми че у сто ле ће / Жар ко Ђу  ро вић // 
Од зи ви (Би је ло По ље). – 18, бр. 72–73 (1990) стр. 43
Сти  хо ви по све ће ни Д. М.

2452.  ЖИВ КО ВИЋ, Жи ван
Де сан ка Мак си мо вић: Сла вуј на гро бу, По же га, 1990 / Жи ван Жив ко вић // До-
ме ти (Сом бор). – Год. 17, бр. 63 (1990) стр. 89–93

2453.  ЈЕ ВРИЋ, Да рин ка
Све ча ни збор, мо ли тва Де сан ке Мак си мо вић / Да рин ка Је врић // Раз ви так (За-
је чар). – 30, 4–5 (1990) стр. 10

2454.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
Сло бо дан Ж. Мар ко вић : По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић. Бе о град, 1990 / Ми лош 
Јев тић // По ли ти ка. – 87, 27694 (10. 11. 1990) стр. 17

2455.  ЛА  КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган
Утва ре Де сан ке Мак си мо вић : за пис / Дра ган Ла ки ће вић // По ли ти ка. – (28. 7. 
1990) стр. 15

2456.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Кон ти ну  и тет и вред  но сти : сту ди је о но вој срп ској књи  жев но сти / Сло бо дан 
Ж . Мар ко вић. – Ва  ље во : „Ми  лић Ра кић“, 1990. (Ва  ље во : „Ми  лић Ра кић“). – 
318 стр.; 20 цм. – (Би бли о те ка „За ви чај ник“; књ. 3)
Ти раж 1.000. – Стр. 7–12: Ски ца за пор трет Сло бо да на Ж. Мар ко ви ћа као књи-
жев ног исто ри ча ра / Ва со Ми  лин че вић. – Крат ка хро но ло ги ја жи во та и ра да 
Сло бо да на Ж. Мар ко ви ћа: стр. 315–318.

2457.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
По е зи ја Де сан ке Мак си  мо вић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За  вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1990. (Кра  ље во : Сло во). – 158 стр. ; 18 цм. – (Би-
бли о те ка Пор трет књи жев ног де ла; ко ло 4, 1)
Ти раж 3.000. – Из бор из књи жев не кри ти ке: стр. 122–155. – Хро но ло ги ја пе-
сни ки њи ног жи во та и ра да: стр. 156–[159].

2458.  МРА О ВИЋ, Дра ган
Gli Ita li a ni co no sco no tut ti i vol ti dell’amo re [I ta li ja ni po zna ju sva li ca lju ba vi] / Dra-
gan Mra o vić // Ron di ni e Si re ne / pri re di la An na San to li qu i do. – Ba ri : „La Val li sa“, 
1990. – Str. 32–34

2459.  МРА О ВИЋ, Дра ган
Rap por ti po e ti ci tra Pu glia e Ju go sla via [Po et ski od no si iz me đu Pu lje i Ju go sla vi je] / 
Dra gan Mra o vić // Ron di ni e Si re ne / pri re di la An na San to li qu i do. – Ba ri : „La Val li sa“, 
1990. – Str. 35–36
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2460.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Тра го ви ма се ћа ња / Ми о драг Пе тро вић // Ства ра ње. – 44, 1 (1990) стр. 82–90
О збир ци пе са ма „Пам ти ћу све“ Де сан ке Мак си мо вић.

2461.  ПО ПО ВИЋ, Рад ми  ла
Raz me đa. 1 / Rad mi la Po po vić. – Tu zla : Uni ver zal, 1990. (Do boj : Gra fi čar). – 219, 
VI str.; 20 cm. – (Bi bli o te ka Stu di je, ese ji, kri ti ke)
Ti raž 1.000. – Be le ška o pi scu: str. [220].

2462.  РА ДУ СИ НО ВИЋ, В.
При зна ње Де сан ки Мак си мо вић / В. Ра ду си но вић // По бје да. – Бр. 8826 (29. 6. 
1990) стр. 3
На „Ви дов дан ском пје снич ком при че шћу“ Д. М. уру  чен Злат ни крст кне за Ла за ра.

2463.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Sul la po e sia di De san ka Mak si mo vić [O po e zi ji D. M.] / Slo bo dan Ra ki tić // Ron di ni 
e Si re ne / pri re di la An na San to li qu i do. – Ba ri : „La Val li sa“, 1990. – Str. 29–31

2464.  САН ТО ЛИ КВИ ДО, Ана
La pu rez za del le pa ro le : In ter vi sta a De san ka Mak si mo vić [Čistota re či : In ter vju sa 
D. M.] / An na San to li qu i do // Ron di ni e Si re ne / pri re di la An na San to li qu i do. – Ba ri : 
„La Val li sa“, 1990. – Str. 39–42
Iz bor pe sa ma na str. 157–159.
Са др жај: Fre mi to (Стреп ња); Ri cor derò tut to (Пам ти ћу све); La vi pe ra com pa e sa na 
(Зми ја зе мља ки ња); Non ho piu tem po (Не мам ви ше вре ме на).

2465.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Же лим је дин ства : [Разговор са Де сан ком Мак си мо вић на јерменском] / Баб кен 
Си мо ни јан // „Аїоц ле зун ев гра ка ну  тю нос дпро цум“ : „Ар мян ский ясы ки ли-
те ра ту  рав шко ле“ [Јерменски је зик и књи жев ност у школи] (Је ре ван). – Св. 4 
(1990) стр. 20–22
На јер мен ском.

2466.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Кад се Ара рат отво ри / Баб кен Си мо ни јан // Ин тер вју. – (8. 5. 1990)

2467.  ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Жи во та
Пре пев у бо ја ма зре лог ћи  ли ба ра / Жи во та Фи  ли по вић // Књи жев не но ви не. – 
Год. 43, бр. 805 (1. 10. 1990) стр. 11
О пре во ду збир ке „Тра жим по ми ло ва ње“ Де сан ке Мак си мо вић на не мач ки је зик.

2468.  ЧАР КИЋ, Ми  ло сав Ж.
Фо но ло шка струк ту  ра ри ме и не ки аспек ти ње не ре а  ли за ци је у по е зи ји Де сан-
ке Мак си мо вић / Ми  ло сав Ж. Чар кић // Наш је зик. – Књ. 28, бр. 4–5 (1990) 
стр. [262]–287

2469.  ШИ МО КО ВИЋ, Ма ри ја
Љу бав је му  ња ко ја вас оши не и то је го то во / Ма ри ја Ши мо ко вић // Днев ник. – 
(Но ва го ди на 1990) стр. 10

1991.
2470.  ЂУ  РИЧ КО ВИЋ, Ми  лу  тин

Де сан ка Мак си мо вић : Озон за ви ча ја / Ми  лу  тин Ђу  рич ко вић // Баг да  ла. – 33, 
384–385 ([1991]) стр. 28–29
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2471.  ИВА  НО ВИЋ, Вас ко
Усту пи ти реч пе сни ку : ћу та ње ни је зла то / Вас ко Ива но вић // Днев ник. – (1. 9. 1991)

2472.  ЛА  КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган
Еле мен ти але го ри је и слут ње / Дра ган Ла ки ће вић // Је дин ство (При шти на). – 
47, 238–239 (31. 8. 1991) стр. 9

2473.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан
На пу стом бре гу не ко сто ји : Љу бав пе сни ка / Сло бо дан Мар ко вић // Ка  лен дар 
Ко лу ба ра. – (1991) стр. 134–135

2474.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Ле то пис по е зи је и пе снич ка ми си ја Де сан ке Мак си мо вић / Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић // Књи жев ност и је зик. – 38, 3 (1991) стр. 275–284
Рас пра ва.

2475.  МИР КО ВИЋ, Че до мир
Де сан ка Мак си мо вић : Озон за ви ча ја. Бе о град, 1990 / Че до мир Мир ко вић // 
По ли ти ка. – 88, 27774 (2. 1. 1991) стр. 19

2476.  НО ВА  КО ВИЋ, Сло бо дан
Ми  ло рад Р. Бле чић : Де сан ка Мак си мо вић – Жи вот пра ћен пе смом / Сло бо дан 
Но ва ко вић // Оши ша ни јеж. – Год. 57, књ. 4, бр. 2699–2702 (1991) стр. 123–125

2477.  РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша Ко же љац
Књи  жев ни раз го во ри. Књ. 1 / Љу би ша Рај ко вић Ко же љац. – За је чар : Кул тур-
но-про свет на за јед ни ца, 1991. (За је чар : Гу  тем берг). – 154 стр.; 21 цм
Ин тер вју.

2478.  РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша Ко же љац
Сре ћа што се око ме не не ће сва ђа ти : раз го вор с Де сан ком Мак си мо вић / раз го-
вор во дио Љу би ша Рај ко вић Ко же љац // Књи жев ни раз го во ри / Љу би ша Рај ко-
вић Ко же љац. – За је чар : Кул тур но-про свет на за јед ни ца, 1991. – Стр. 3–19

2479.  СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
Ду  пло дно : есе ји о пе сни ци ма / Љу бо мир Си мо вић. – Бе о град : Срп ска књи жев-
на за дру  га : БИГЗ : Про све та; [Горњи Милановац] : Деч је но ви не, 1991. (Су бо-
ти ца : Би ро гра фи ка). – 423 стр.; 20 цм. – (Де ла / Љу бо мир Си мо вић; књ. 4)
Ти раж 5.000. – Стр. 228–232 : Три пе сме Де сан ке Мак си мо вић.

1992.
2480.  БА  БЕЛ, Јо сип

Су сре ти са са вре ме ни ци ма : Пе сник ви ди да не бу ду ће / Јо сип Ба бел // По ли ти-
ка. – (14. 11. 1992)

2481.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
Пе сни ки ња из бли за : ти хи не ми ри Де сан ке Мак си мо вић / Ве ли зар Бо шко вић. – 
Бе о град : Струч на књи га, 1992. (Бе о град : Струч на књи га). – 398 стр.; 24 цм
На кор.: Из ре цен зи је Зо ра на Га ври  ло ви ћа. – На кор.: Из ре цен зи је Сло бо да на 
Ра ки ти ћа. – На кор. Бе ле шка о ауто ру. – Ре ги стар.

2482.  ЂИ ДИЋ, Љу би ша
Ру  ка Де сан ке Мак си мо вић ; За бо ра вљен дом твој ; Ан ђе ле / Љу би ша Ђи дић // 
Је фи ми ја. – 1, 1 (1992) стр. 92–93
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2483.  ЈЕ ВРИЋ, Да рин ка
Ве ли зар Бо шко вић : Пе сни ки ња из бли за – Ти хи не ми ри Де сан ке Мак си мо вић / 
Да рин ка Је врић // Је дин ство. – 48, 292–293 (31. 10. – 1. 11. 1992) стр. 9

2484.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
По е зи ја као ве ли ка тај на : два де се ти век : Де сан ка Мак си мо вић / Ми  лош Јев-
тић // Днев ник. – 51, 16324 (8. 4. 1992) стр. 15

2485.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Бран ко
Де сан ка Мак си мо вић : Не бе ски раз бој. Бе о град, 1991 / Бран ко Јо ва но вић // 
Бор ба (бе о град ско из да ње). – 70, 72 (12. 3. 1992) стр. 18

2486.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Не ка опет бу де реч о љу ба ви : пе сни штво Де сан ке Мак си мо вић / Ми о драг Пе-
тро вић // Освит (Ле ско вац). – Год. 2, бр. 7–8 (1992) стр. 158–173

2487.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Мы схо жи су дь ба ми / Баб кен Си мо ни јан // Урар ту (Ере ван). – (8–14. 7. 1992)
На ру ском.

2488.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Иден ти фи ку јем суд би не на ших на ро да / Баб кен Си мо ни јан // Гра кан терт [Књи-
жевне новине] (Је ре ван). – (17. 4. 1992)
На јер мен ском.

2489.  ТАР ТА  ЉА, Иво
За рад чу да и за рад ли је ка / Иво Тар та  ља // Ис точ ник. – Год. 1, бр. 1 (1992) стр. 
97–100
О пе сми „Гој ко ви ца“ Де сан ке Мак си мо вић.

1993.
2490.  Из ру  ко пи са Де сан ке Мак си мо вић : Не у де ну  та игла : Ка ко је ве ли ка пе сни ки ња 

за пам ти  ла сво ју мај ку // По ли ти ка. – (5. 1993)

2491.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад
Би  ла је на род ни пе сник / Ми  ло рад Бле чић // По ли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16

2492.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Два фраг мен та из жи во та Де сан ке Мак си мо вић / Ми  ло рад Р. Бле чић // Књи-
жев не но ви не. – Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 5

2493.  БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад Р.
Де сан ка Мак си мо вић и на род на по е зи ја / Ми  ло рад Р. Бле чић // Књи жев ност. – 
Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993) стр. 591–601
Бе ле шке.

2494.  БОГ ДА  НО ВИЋ, Пре драг Ци
Хо ме ров вид Де сан ке Мак си мо вић / Пре драг Бог да но вић Ци // Ча со пис Дру-
штва при ја тељ ства Ју  го сла ви ја–Ја пан. – 2, (1993) стр. 14

2495.  БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир
У зе мљи се ља ка... / Дра го мир Брај ко вић // Књи жев не но ви не. – Бр. 859, (1. 3. 1993) 
стр. 6
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2496.  ВОЈ ВО ДИЋ, Мо мир
Де сан ка Мак си мо вић у Би  љар ди / Мо мир Вој во дић // Ства ра ње. – 1/3 (1993) 
стр. 8

2497.  ДЕ РЕ ТИЋ, Јо ван
За ко ник као ин спи ра ци ја / Јо ван Де ре тић // Књи  жев ност. – Год. 48, књ. 99, 
бр. 5/6 (1993) стр. 578–583

2498.  ДИ МИЋ, Мо ма
Де сан кин слу  чај / Мо ма Ди мић // Са вре ме ник плус. – Бр. 3/4 (1993) стр. 8–15

2499.  ДУ  БАК, Бу ди мир
Ве ли ка пра во слав на пје сни ки ња / Бу ди мир Ду бак // Ства ра ње. – 48, 1/3 (1993) 
стр. 11–12

2500.  ДУ  РИЋ, Му  ха рем
Ли ри ка у ве ку зла / Му  ха рем Ду  рић // По ли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16

2501.  ЂИ ДИЋ, Љу би ца
Јед но пи смо и јед на пе сма / Љу би ца Ђи дић // Баг да ла. – 402–403, (мај–ју ли 1993) 
стр. 5–6

2502.  ЂИ  ЛАС, Ми  ло ван
Дру же ње са слав ном по е те сом / Ми  ло ван Ђи  лас // Нин. – (19. 2. 1993)

2503.  ЂО КО ВИЋ, Ми  лан
Се ћа ње на Де сан ку / Ми  лан Ђо ко вић // Ву  ко ва за ду  жби на. – 21, (март 1993) 
стр. 1–6

2504.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Де сан ки – из бор по срод но сти : Је фи ми ји ни да ни у Љу бо сти њи и Тр сте ни ку // 
Баг да  ла. – 35, 402–403 (1993) стр. 1–6
Са др жај: Ми ро слав Еге рић: Де сан ка Мак си мо вић, си но ним за по е зи ју; Љи  ља-
на Ђур ђић: О пе сми зми ја, Зми ја; Мир ја на Сте фа но вић: По ноћ,... и др.

2505.  ЕРИЋ, До бри ца
Љу бав ни раз го вор са при ро дом / До бри ца Ерић // Баг да ла. – 402–403, (мај–ју ли 
1993) стр. 4

2506.  ЗО ГО ВИЋ, Ра до ван
По ста ја ње и по сто ја ње / Ра до ван Зо го вић; [приредила Ве ра Зоговић]. – Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 1993. (Бе о град : Вој на штам па ри ја). – 323 стр. ; 21 цм. – 
(Би бли о те ка До ку  мент / Ма ти ца Срп ска)
На по ме не при ре ђи ва ча : стр. 317–322.

2507.  ЈО ВО ВИЋ, Ран ко
Де сан кин Ма на стир на сви је ту / Ран ко Јо во вић // Ства ра ње. – 48, 1/3 (1993) 
стр. 13–14

2508.  ЛА  ВРЕН ТИ ЈЕ, епи скоп ша бач ко-ва  љев ски
Ве ли ка бла го дар на ду  ша / Ла врен ти је // Ду  хов ни за ви чај. – Бран ко ви на : Пра-
во слав на цр кве на оп шти на, 1993. – Стр. 5–10

2509.  ЛА  ЛИЋ, Иван В.
Де сан ка Мак си мо вић или по ве ре ње у свет / Иван В. Ла лић // Књи жев не но ви не. – 
Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 1
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2510.  ЛУ  КИЋ, Ду  ши ца
Ру же за пе сни ки њу / Ду  ши ца Лу  кић // По ли ти ка. – Бр. 46, (13. 2. 1993)

2511.  ЛУ  КИЋ, Све та
А сад одо смо! / Све та Лу  кић // Књи  жев ност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993) 
стр. 583–590
Са др жај: По след ње ви ђе ње; Пе сни ко ва ко лев ка; Пе сни ки ња код нас и у све ту; 
Ин тим ни пор трет.

2512.  МА  ГА  РА  ШЕ ВИЋ, Мир ко
Пе снич ко пам ће ње / Мир ко Ма га ра ше вић. – Бе о град : Срп ска књи жев на за дру-
га, 1993. (Бе о град : Кул ту  ра). – 305 стр. ; 21 цм. – (Са вре ме ник. Но ва се ри ја; 89)
Ти раж 1.000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. [307].

2513.  МАК СИ МО ВИЋ, Ми ро слав
Жи ви кла сик / Ми ро слав Мак си мо вић // По ли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16

2514.  МИ  ЛИЋ, Зо ран
Ја бу  ка / Зо ран Ми  лић // Књи жев ност. – 99, 5–6 (1993) стр. 602–604

2515.  МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Ђор ђе
Ру си ја опла ку  је срп ску пе сни ки њу / Ђор ђе Ми  ло ше вић // Нин. – (19. 2. 1993)

2516.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Спо мен Де сан ки Мак си мо вић / Ми  ло сав Мир ко вић // Срп ски књи жев ни гла-
сник. – Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 10–17

2517.  МЛА ДЕ НО ВИЋ, Та на си је
Де сан ка у Бран ко ви ни / Та на си је Мла де но вић // Књи жев не но ви не. – 859, (1. 3. 
1993) стр. 5

2518.  МО РА ЧИЋ, Д.
Угле да  ла сам се на сво је на став ни ке : ре кла је ве ли ка пе сни ки ња опи су  ју ћи сво-
је пр ве про фе сор ске да не / Д. Мо ра чић // По ли ти ка. – 64, (18. 2. 1993) стр. 1 
По ли ти ка за де цу

2519.  ПАН ТИЋ, Ми  хај ло
Ку ти ја пу на чу да / Ми хај ло Пан тић // Књи жев не но ви не. – Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 4

2520.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми  лу  тин
На вест о смр ти Де сан ке Мак си мо вић / Ми лу тин Пе тро вић // По ли ти ка. – (13. 2. 
1993) стр. 16

2521.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Бо го ви зе маљ ски и бо го ви не бе ски : је дан вид по е зи је Де сан ке Мак си мо вић / 
Ми о драг Пе тро вић // Стре мље ња. – 33, 9/10 (1993) стр. 83–94

2522.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг
Пред веч ном не ви де ли цом / Ми о драг Пе тро вић // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 18–36

2523.  ПО ПО ВИЋ, Ра до ван
Мла да до смр ти / Ра до ван По по вић // Ин тер вју. – (19. 2. 1993)

2524.  ПРО ДА  НО ВИЋ, Осто ја
Ис пра ћај у веч ност – оста ће пе снич ки ко смос Де сан ке Мак си мо вић / Осто ја 
Про да но вић // На пред. – 2300 (19. 2. 1993) стр. 1
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2525.  ПРО ТИЋ, Ду  ши ца
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Ду ши ца Про тић // Срп ски књи жев ни гла сник. – 
Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 172–175
Са др жај: У ко лу ; У зим ски дан ; Мо ји да ни.

2526.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Све је опе ва  ла / Сте ван Ра ич ко вић // Књи жев ност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 
(1993) стр. 605–607

2527.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
При су ства Де сан ке Мак си мо вић / Сло бо дан Ра ки тић // Књи  жев не но ви не. – 
Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 6

2528.  СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
Од  ла зак у Бран ко ви ну / Љу бо мир Си мо вић // Књи жев ност. – Год. 48, књ. 99, 
бр. 5/6 (1993) стр. 608–609

2529.  СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
Цео је дан век / Љу бо мир Си мо вић // По ли ти ка. – (13. 2. 1993)

2530.  СТО ЈИЋ, Јо ван
Ше сна е сти мај – дан пе сни ки ње / Јо ван Сто јић // По ли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16

2531.  СТО ЈИ ЧИЋ, Ђо ко
Нај ви ша слу жба / Ђо ко Сто ји чић // Књи жев ност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 
(1993) стр. 604–605

2532.  ЋА  ЛИЋ, Ми  ло сав
Не бе ски дом / Ми ло сав Ћа лић // Баг да ла. – Бр. 402–403, (мај–ју ли 1993) стр. 3–4

2533.  ЋИ РИ  ЛОВ, Јо ван
Ме ђу зве зда ма / Јо ван Ћи ри  лов // По ли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16

2534.  ЋО СИЋ, До бри ца
Чин ду хов ног под ви га / До бри ца Ћо сић // Књи жев не но ви не. – 859, (1. 3. 1993) стр. 3

2535.  ЋУ ЛА ФИЋ, Дра го мир
Ше шир Де сан ке Мак си мо вић / Дра го мир Ћу ла фић // Змај. – 11, бр. 6–7 (јун–јул 
1993) стр. 1

2536.  ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Ра ден ка
Оти шао је ве ли ки пе сник, ро до љуб, про све ти тељ / Р. Фи  ли по вић // На пред. – 
2300, (19. 2. 1993) стр. 1–2

2537.  ХРИ СТИЋ, Јо ван
Глас му дро сти / Јо ван Хри стић // Књи жев ност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993) 
стр. 609–610

2538.  ХРИ СТИЋ, Јо ван
Ла ку ноћ, Де сан ка / Јо ван Хри стић // Књи жев не но ви не. – 859, (1. 3. 1993) стр. 1

1994.
2539.  За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић / [уредник Ми лош Јевтић]. – Бе о град : За ду жби-

на Де сан ка Мак си мо вић, 1994. (Ва ље во : Ва љев ска штам па ри ја). – 37 стр. ; 21 цм
Ти раж 500. – Стр. 3–5 : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић.

2540.  Ми рис до мо ви не. – Де спо то вац : Ре сав ска шко ла, 1994
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2541.  ЂУ  РО ВИЋ, Жар ко
Свје до чан ства (3) / Жар ко Ђу  ро вић // Ства ра ње. – 49, 11/12 (1994) стр. 940–953
Са др жај: Сни вач сви је та / Д. М.

2542.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
Де сан ки на ка зи ва ња / [разговоре водио] Ми  лош Јев тић. – Гор њи Ми  ла но вац : 
Деч је но ви не, 1994. (Бе о град : ЧИП Штам па). – 70 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Од го-
во ри / Ми  лош Јев тић; 23)
Ти раж 1.000.

2543.  ЛА  КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган
Бај ка о до број ви ли Де сан ки Мак си мо вић / Дра ган Ла ки ће вић // Ства ра ње. – 49, 
1/3 (1994) стр. 218–232

2544.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић // Да ни ца. – 1, (1994) 
стр. 311–312

2545.  ПАН ТИЋ, Ми ро слав
Де сан ка Мак си мо вић (1898–1993) / Ми ро слав Пан тић, Љу бо мир Си мо вић // 
Го ди шњак СА  НУ за 1993. – Бе о град : СА  НУ, 1994. – Стр. 471–476

2546.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Од Ита ке до при ви ђе ња : есе ји о срп ским пе сни ци ма / Сло бо дан Ра ки тић. – Бе о-
град : Срп ска књи жев на за дру га : БИГЗ : „Дра га нић“; Гор њи Ми ла но вац : Деч је но-
ви не, 1994. (Бе о град : БИГЗ). – 463 стр. ; 17 цм. – (Де ла / Сло бо дан Ра ки тић; књ. 4)
Ти раж 1.000.

2547.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
По вра так со не ту : Го ди шњи ца смр ти Де сан ке Мак си мо вић / Сло бо дан Ра ки-
тић // По ли ти ка. – 46 (12. 2. 1994)

2548.  СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
Сло во у Бран ко ви ни : при  ли ком уру  чи ва ња На гра де „Де сан ка Мак си мо вић“ / 
Љу бо мир Си мо вић // Уче ње у мра ку : иза бра не и но ве пе сме. – Бе о град : СКЗ : 
За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић : НБС, 1994

1995.
2549.  Де сан ка / [приредио] Ве ли зар Бо шко вић. – Бе о град : Про свет ни пре глед : БМГ, 

1995. (Бе о град : БМГ). – 262 стр.: илу стр; 21 цм. – (Би бли о те ка Лек ти ра)
Ти раж 1.000. – Се лек тив на би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић : стр. 253–
255. – Се лек тив на ли те ра ту  ра о Де сан ки Мак си мо вић : стр. 256–257. – Књи ге о 
ства ра  ла штву Де сан ке Мак си мо вић : стр. 258.

2550.  Де сан ка Мак си мо вић у свом књи жев ном вре ме ну : збор ник ра до ва / Де сан ки ни 
мај ски раз го во ри 15. и 16. ма ја 1995, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на; [при ре ђи-
вач Сло бо дан Ж. Марковић]. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 1995. 
(Бе о град : „Вук“). – 164 стр. ; 21 цм
Ти раж 1.000.

2551.  Књи жев ни раз го во ри / при ре дио Сло бо дан Ра до вић. – Бе о град : Идеа, 1995. (Бе о-
град : Вој на штам па ри ја). – 140 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Ра све тље ња; књ. 2)
Ти раж 1.000. – Стр. 5–6 : Пред го вор Јо ван Ја ни ћи је вић. – Бе ле шка о са ста вља чу : 
стр. 140.
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2552.  БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир
Де сан ка Мак си мо вић или Сло во о љу ба ви / Дра го мир Брај ко вић. – Бе о град : За-
вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 1995. (Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 177 стр. : 
илу стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка „Срп ски ис точ ни ци“ / За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства; књ. 7)
Сли ка ауто ра. – Ти раж 3.000. – О Де сан ки Мак си мо вић и ње ном де лу : стр. 148–
166. – По да ци о ауто ру : стр. 177. – Би бли о гра фи ја : стр. 176.

2553.  ЖИВ КО ВИЋ, Жи ван
Ха и ку по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Жи ван Жив ко вић // Са вре ме ник плус. – 
Бр. 30/32 (1995) стр. 47–54
Бе ле шке.

2554.  КОШ, Ерих
Се ћа ња : Вас ко По па, Де сан ка Мак си мо вић / Ерих Кош // Књи жев ност. – Год. 49, 
књ. 100, бр. 3/5 (1995) стр. 360–372

2555.  ПО ПО ВИЋ, Ра до ван
Де сан ки на бро ја ни ца / Ра до ван По по вић // Ин тер вју. – (13. 1. 1995)

2556.  СИ МО НИ ЈАН, Баб кен
Кад се Ара рат отво ри ; Де сан ка се се ћа Јер ме ни је / Баб кен Си мо ни јан // Кроз 
бал кан ску ва тру. – Бе о град : Ма штел-ко мерц, 1995. – Стр. 49–55, 271–280

2557.  СТО ЈИЋ, Јо ван
Уру  че на на гра да Сте ва ну Ра ич ко ви ћу : за вр шна ма ни фе ста ци ја „Де сан ки ни 
мај ски раз го во ри“ у Ва  ље ву / Јо ван Сто јић // По ли ти ка. – (17. 5. 1995) стр. 21

1996.
2558.  На ши у све ту : Ју го сло вен ска не де ља у Пит сбур гу : се ми нар о фол клор ној умет но-

сти у Ју го сла ви ји и низ дру гих умет нич ких ма ни фе ста ци ја // Бор ба. – (20. 3. 1996)
Не де ља око 20. 3. про гла ше на не де љом ју  го сло вен ске кул ту  ре.

2559.  КОШ, Ерих
Де сан ка Мак си мо вић / Ерих Кош // Од  лом ци се ћа ња, пи сци. – Бе о град : Про-
све та, 1996. – Стр. 159–165

2560.  ЛУ  КИЋ, Ду  ши ца
Де сан ка Мак си мо вић / Ду  ши ца Лу  кић // Шко ла рац. – Год. 1, 4–5 (1996) стр. 5

2561.  МАР КО ВИЋ, Ми  ли во је
Ве ро ни ки на ма ра ма : европ ски и срп ски пе сни ци о фа ши зму и ге но ци ду / Ми-
ли во је Мар ко вић. – Бе о град : Рад, 1996. (Но ви Бе о град : Го ра граф). – 257 стр. ; 
20 цм. – (Би бли о те ка Ста но ви шта / Рад)
Бе ле шка о пи сцу : стр. 255.

2562.  МА ТИЦ КИ, Ми о драг
Мо ти ви сло вен ске ми то ло ги је : По ет ски реч ник Де сан ке Мак си мо вић / Ми о-
драг Ма тиц ки // По ли ти ка. – (18. 5. 1996)

2563.  ПЕ ЦО, Асим
Се ман тич ка ком по нен та бај ке у књи жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић / Асим 
Пе цо // Књи жев ност. – Год. 49, књ. 101, бр. 5/6 (1996) стр. 402–412
Бе ле шке.
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2564.  РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван
Сло во у Бран ко ви ни : при  ли ком уру  чи ва ња на гра де „Де сан ка Мак си мо вић“ / 
Сте ван Ра ич ко вић // Ра не и ка сне пе сме. – Бе о град : СКЗ : За ду жби на Де сан ка 
Мак си мо вић : НБС, 1996. – Стр. 344–349

2565.  ЦВЕТ КО ВИЋ, Ни ко ла
Бран ков ско и стра жи  лов ско у пе сми „На Стра жи  ло во идем“ Де сан ке Мак си мо-
вић / Ни ко ла Цвет ко вић // По е зи ја Сте ва на Ра ич ко ви ћа. – Бе о град : За ду жби на 
Де сан ка Мак си мо вић, 1996. – Стр. 82–86

1997.
2566.  Бла го мо јој ду  ши. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 1997

2567.  Де сан ки ни вр то ви : за јед нич ка књи га основ них шко ла „Де сан ка Мак си мо вић“ / 
[приредили] Ми ли во је Тр на вац, Ми ле та Ми ја и ло вић. – [1. изд.]. – Гор њи Ми  ла-
но вац : Основ на шко ла „Де сан ка Мак си мо вић“, 1997. (Ча чак : ЈЕЛ-МИЛ штам-
па ри ја „Ба јић“). – 202 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка По знан ства; књ. 1)
Ти раж 3.000.

2568.  При ре ђи ва ње из да ња це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић : збор ник ра до ва / 
Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 14, 15. и 16. ма ја 
1996; при ре ђи вач Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак-
си мо вић, 1997. (Бе о град : Сту дио Арт Плус). – 116 стр. ; 21 цм
Ти раж 500.

2569.  КОР БУ ТОВ СКИ, Ни ко ла
„Кр ва ва бај ка“ и у То рон ту : Се ћа ње на пр ви од  ла зак Де сан ке Мак си мо вић у То-
рон то / Ни ко ла Кор бу  тов ски // Не дељ на бор ба. – (28. 11. – 1. 12. 1997) стр. 14

2570.  МАР КО ВИЋ, Жи ка
Зна ме ни те же не Ср би је. 1 / Жи ка Мар ко вић. – Де спо то вац : На род на би бли о-
те ка „Ре сав ска шко ла“; Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 1997. (Кра гу  је вац : Си то-
граф). – 283 стр. : илу стр. ; 24 цм
Ти раж 1.200. – Име ник : стр. 274–281. – Бе ле шка о ауто ру : стр. 283. – Текст : 
Де сан ка [о Д. М.], стр. 247–256. – Име ник : Би о гра фи ја Д. М., стр. 275. – Сти хо ви 
пи са ни ру  ком пе сни ка, стр. 254.

2571.  МРА О ВИЋ, Дра ган
Сла вуј из Ср би је : по след ња пу  то ва ња Д. М. / Дра ган Мра о вић // По ли ти ка. – 
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Сло во за Де сан ку / Ми о драг Па вло вић // Ср би ја до кра ја ве ка. – Бе о град : За ду-
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2574.  САН ТО ЛИ КВИ ДО, Ана
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На уч на де ла у част сто го ди шњи це ро ђе ња : Сло бо дан Ж. Мар ко вић, пред сед ник 
За ду жби не Де сан ка Мак си мо вић о ју би ле ју / Д. Та сић // Блиц. – 2, 170 (7. 4. 1997) 
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2577.  Де сан ка Мак си мо вић : Спо ме ни ца о 100-го ди шњи ци ро ђе ња / [приредио] Ве ли-
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2578.  Де сан ка Мак си мо вић : 1898–1998 / Из ло жба Век пе сни ки ње, Бе о град, мај 1998.; 
[изложбу при пре ми ла На да Га јић-Злат ко вић ; са рад ни ци Љу бо мир Бран ко вић... 
[и др.] ; ка та  лог при ре ди  ли На да Га јић-Злат ко вић, Љи  ља на Ђур ђић, Ми  ли на 
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Књи жев на за јед ни ца „Зве зда ра“ : Клуб НТ, 1998. (Бе о град : МСТ Га јић). – 295 
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2582.  БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар
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(Бе о град : АШ Де ло). – 137 стр. : илу стр. ; 21 цм
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Пи сци о Де сан ки. – Стр. 124–132 : Ва жни да ту  ми у жи во ту Д. М. – Стр. 135 : 
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2586.  ГОР ДИЋ, Слав ко
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šić i si no vi, 1998. (Be o grad : Ob lik). – 504 str. ; 21 cm
Bi bli o gra fi ja de la D. M. : str. 315–486. – Re gi stri.

2589.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
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Књи жев ност. – Год. 49, књ. 103, св. 5/6 (1998) стр. 897–910
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па ри ја). – 147 стр. : илу стр. ; 28 цм
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2620.  ДЕ ЛИЋ, Јо ван
По е зи ја пра шта ња и ми ло ср ђа / Јо ван Де лић. – Бе ле шке. – Ре зи ме на енгл. јез. // 
Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 33–43

2621. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми  лош
Лир ски на ра тор и свест о де лу и смр ти у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми лош 
Ђор ђе вић. Бе ле шке. – Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 
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2622.  ЂУ  РИЋ, Дра го
Ис пе ва на ло ги ка пра шта ња / Дра го Ђу  рић. – Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – 
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2623. ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир В.
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21 цм. – (Би бли о те ка Sci en tia)
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2624.  ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ-ЛИ  ЛИЋ, Ми  ли ца
Лир ски ауто пор трет у ро ма ну „Пра де вој чи ца“ / Ми ли ца Јеф ти ми је вић-Ли лић. – 
Бе ле шке. – Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), 
стр. 159–164

2625.  КОР ДА-ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дра
Ве ли бор Бер ко Са вић: Де сан ка Мак си мо вић, спо ме ни ца о 100-го ди шњи ци ро ђе-
ња, Ва ље во, 1998 / Алек сан дра Кор да-Пе тро вић // Сла ви сти ка. – ISSN 1450–5061. – 
Књ. 3 (1999), стр. 307–308

2626.  КОР ДА-ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дра
Де сан ка Мак си мо вић и мо дер на че шка ли ри ка / Алек сан дра Кор да-Пе тро вић. – 
О пре во ду збир ки по е зи је „Са вре ме на че хо сло вач ка по е зи ја“ и „Тра ва на ру  ше-
ви на ма“ // Сла ви сти ка. – ISSN 1450–5061. – Књ. 3 (1999), стр. 104–111

2627.  КО СА  НО ВИЋ, Бог дан
„Ли те ра тур ная га зе та“ о Де сан ки Мак си мо вић / Бог дан Ко са но вић // Тај не жи-
во та и ства ра ла штва : по во ди, при ка зи, при ло зи / Бог дан Ко са но вић. – Срем ски 
Кар лов ци : Кро во ви, 1999. – Стр. 155–156

2628.  КО СТИЋ, Дра го мир
Пе си ми зам Де сан ке Мак си мо вић / Дра го мир Ко стић. – Бе ле шке. – Ре зи ме на 
енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 95–104

2629.  ЛА ЗИЋ, Не бој ша
Фе но мен ми кро ко смо са у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Не бој ша Ла зић. – Бе ле-
шке. – Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), 
стр. 165–174

2630.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Бал  кан као мо тив, ин спи ра  ци  ја и пе снич  ко ви  ђе ње у по е зи ји Де сан ке Мак-
си  мо вић / Сло бо дан Ж . Мар ко вић // Ме ђај. – ISSN 0351–5451. – 43 (1999), 
стр. 11–20

2631.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Те ма про шло сти у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – 
Бе ле шке. – Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), 
стр. 25–32

2632.  МО ЈА  ШЕ ВИЋ, Ми  љан
Три го спе и Пе ро Сли јеп че вић : кон струк ци ја / Ми  љан Мо ја ше вић // Ле то пис 
Ма ти це срп ске. – ISSN 0025–5939. – 175, 463, 3 (март 1999), стр. 362–371

2633.  МУ  РА ТА  ГИЋ-ТУ  НА, Ха сни ја
Зна мен и ма гиј ске мо ћи ре чи у на сло ви ма пе са ма Де сан ке Мак си мо вић / Ха сни ја 
Му ра та гић-Ту на. – Бе ле шке. – Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – 
Књ. 9/10 (1998/99), стр. 123–136



549

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

2634.  ПА  ВЛО ВИЋ, Зо ран
Tражим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић по сма тра но ин ту  и тив но-ин вен тив-
ним на слу ћу  ју ћим по ступ ком / Зо ран Па вло вић. –Бе ле шке. – Ре зи 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 Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лу  тин Па шић // Ме ђај. – ISSN 0351–5451. – 43 
(1999), стр. 7–10

2636.  ПЕ ТРО ВИЋ, Вла ди сла ва
Функ ци о нал  но-стил ска обе леж ја син так сич ких сред ста ва у по ет ском тек сту / 
Вла ди сла ва Пе тро вић. – О збир ци по е зи је „Не мам ви ше вре ме на“ Де сан ке Мак-
си мо вић // Сла ви сти ка. – ISSN 1450–5061. – 3 (1999), стр. 112–120

2637.  РА ДВО ЉИ НА, Ида
О Де сан ки Мак си мо вић у Бе о гра ду и у Мо скви / Ида Ра дво љи на ; пре ве ла с ру-
ског Ве ра Зо го вић // Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 0025–5939. – 175, 463, 3 
(март 1999), стр. 307–341

2638.  РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша
Ри ма у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Љу би ша Рај ко вић. – Бе ле шке. – Ре зи ме 
на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 115–122

2639.  РЕ БИЋ, Че до мир
Кроз уну тра шњу свје тлост ду ше до љу ба ви и спа се ња / Че до мир Ре бић. – Бе ле шке. – 
Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 11–24

2640.  РЕ ЉИЋ, Ми тра
Ор ке стра ци ја бо ла у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми тра Ре љић // Сла ви сти-
ка. – ISSN 1450–5061. – 3 (1999), стр. 75–80

2641.  РИ СТИЋ, Бран ко С.
Де сан ка Мак си  мо вић ме ђу Бу  га ри  ма / Бран ко С. Ри стић // Ба шти на. – ISSN 
0353–9008. – 9/10 (1999), стр. 151–158

2642.  РИ СТИЋ, Бран ко С.
Де сан ка Мак си мо вић ме ђу Бу га ри ма / Бран ко С. Ри стић. – На по ме не уз текст. – 
Sum mary: De san ka Mak si mo vić Among the Bul ga ri ans // По е зи ја и по е ти ка Де сан-
ке Мак си мо вић / [уредници Ми лош Ђор ђе вић, Жељ ко Ћупић]. –При шти на : Ин-
сти тут за срп ску кул ту ру : Дру штво књи жев ни ка Ко со ва и Ме то хи је ; [Вучитрн] : 
Кул тур на ма ни фе ста ци ја „Гли го ри је Гли ша Еле зо вић“ ; Бе о град : Струч на књи га, 
1999. – (Би бли о те ка У све ту књи жев ног де ла ; књ. 3). – Стр. 151–158

2643.  СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг
Из ме ђу све то ва : но ви аспек ти књи жев ног де ла Де сан ке Мак си мо вић / Ми о драг Си-
би но вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би је : 
Про свет ни пре глед, 1999. (Бе о град : На род на би бли о те ка Ср би је). – 218 стр., [10] 
стр. с та бла ма ; 22 цм. – (Сту ди је о књи жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић ; књ. 4)
Ре ги стар.

2644.  СМИЉ КО ВИЋ, Ста на
Бај ка Де сан ке Мак си мо вић – ве ли ка по зор ни ца жи во та / Ста на Смиљ ко вић // 
De tinj stvo. – ISSN 0350–5286. – 25, 1 (1999), стр. 22–27

2645. ТО ПИЋ, Ми ро слав
Адам Миц кје вич и Де сан ка Мак си мо вић / Ми ро слав То пић, Пе тар Бу  њак. – 
Ре зју  ме // Сла ви сти ка. – ISSN 1450–5061. – Књ. 3 (1999), стр. 80–91
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2646.  ТО ПИЋ, Ми ро слав
Де сан ка Мак си мо вић и пољ ска књи жев ност : при ме ри ин тер тек сту ал но сти / Ми-
ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – На по ме не уз текст. – Ре зю ме // Збор ник Ма ти це срп-
ске за књи жев ност и је зик. – ISSN 0543–1220. – књ. 47, св. 2–3 (1999), стр. 285–314

2647. ТО ПИЋ, Ми ро слав
Де сан кин Аушвиц / Ми ро слав То пић и Пе тар Бу  њак. – При  лог. – Бе ле шке // 
Књи жев на исто ри ја. – ISSN 0350–6428. – Год. 31, бр. 107/108 (1999), стр. 33–44

2648.  ЋУ  ПИЋ, Дра го
Спо ме ник Де сан ки пи сцу и чо вје ку / Дра го Ћу пић // Кул ту  ра 011. – ISSN 0354–
–6845. – 4, 8/9 (1999), стр. 21–22

2649.  ЧА  РА  ПИЋ, Алек сан дар
Ти по ви пе снич ког дис кур са Де сан ке Мак си мо вић / Алек сан дар Ча ра пић. – Бе-
ле шке. – Ре зи ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), 
стр. 137–150

2650.  ЧАР КИЋ, Ми  ло сав Ж.
О не ким по ступ ци ма де ка но ни за ци је ри ме у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / 
Ми  ло сав Ж. Чар кић // Сла ви сти ка. – ISSN 1450–5061. – 3 (1999), стр. 68–74

2000.
2651.  Де ло Де сан ке Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор-

ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на 13, 14, 
15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на 
Де сан ка Мак си мо вић, 2000. (Бе о град : Ка  ли граф). – 159 стр. ; 21 цм. – („Де сан-
ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 8)

2652.  АЛЕК СИЋ, Љу би ца
Раз го вор с Ол  гом Ку  та со вом / Љу би ца Алек сић. – О Де сан ки Мак си мо вић // 
Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра-
до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 
16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан-
ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 100–106

2653.  ВРА  НЕШ, Алек сан дра
Из ру  ко пи са Де сан ке Мак си мо вић / Алек сан дра Вра неш // Де сан ка Мак си мо-
вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни 
мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при-
ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 
2000. – Стр. 132–138

2654.  ВУ  КО ВИЋ, Вла де та
Кри тич ка су о ча ва ња / Вла де та Ву  ко вић. – Вр њач ка Ба ња : На род на би бли о те ка 
„Др Ду шан Ра дић“, 2000. (Кра  ље во : АДМ гра фи ка). – 165 стр. ; 20 цм. – (Би бли о-
те ка Fons Ro ma nus)

2655. ВУ  КО ВИЋ, Но во
Ка те го ри ја чу де сно у кон тек сту по е ти ке Де сан ке Мак си мо вић / Но во Ву ко вић // 
Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра-
до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 
16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан-
ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 107–117



551

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

2656.  ДА  НОЈ ЛИЋ, Ми  ло ван
Раз го ре ва ње ва тре : иза бра не пе сме / Ми  ло ван Да ној лић. – Бе о град : За ду жби-
на Де сан ка Мак си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би је : Срп ска књи жев на за-
дру  га, 2000. (Бе о град : На род на би бли о те ка Ср би је). – 389 стр. ; 22 цм. – (На-
гра да Де сан ка Мак си мо вић ; 6)
Ти раж 1000. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 381–382.

2657.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Мо тив по бо жно сти у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми ро слав Еге рић // Де-
сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / 
Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 
1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак-
си мо вић, 2000. – Стр. 128–131

2658.  ЈЕ ЛУ  ШИЋ, Си ни ша
О „По вр шно сти ми сли“ : на по ме не о ре ли гиј ском зна че њу по е зи је Де сан ке 
Мак си мо вић / Си ни ша Је лу  шић // Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и 
свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, 
Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко-
вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 118–127

2659.  ЈЕ НИ ХЕН, Ман фред
Мо дер ни тет Де сан ке Мак си мо вић / Ман фред Је ни хен // Де сан ка Мак си мо вић у 
то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски ра-
зго во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо-
дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 29–33

2660.  КО НЕВ, Или ја
Ин ди ви ду ал  ност ре цеп ци је и при  хва та ња Де сан ке Мак си мо вић у Бу  гар ској / 
Или ја Ко нев // Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но-
сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко-
ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : 
За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр 34–43

2661.  ЛУ  КИЋ, Дра ган
Мо ји са вре ме ни ци / Дра ган Лу кић. – Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 2000. (Но ви 
Сад : Offset print). – 87 стр. ; 23 цм. – (Би бли о те ка Змај ; књ. 12)
Лу  ки ће во мај стор ско пи смо / Поп Д. Ђур ђев: стр. 83–84. – На ко ри ца ма бе ле-
шка о де лу.

2662.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Де сан ки Мак си мо вић реч љу ба ви / Сло бо дан Ж. Мар ко вић // Де сан ка Мак си-
мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни 
мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при-
ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 
2000. – Стр. 139–157

2663.  МА  РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми  ло
Ру ски пре пе ви ли ри ке Де сан ка Мак си мо вић : (ме три ка и рит ми ка, се ман ти ка и 
по е ти ка) / Рад ми  ло Ма ро је вић. – На по ме не уз текст // Ана  ли Фи  ло ло шког фа-
кул те та. – ISSN 0522–8468. – књ. 20 (2000), стр. [233]–240

2664.  МИ  ЛИН КО ВИЋ, Ми о мир
Би се ри по е ти ке / Ми о мир Ми  лин ко вић. – Ужи це : Учи тељ ски фа кул тет, 2000. 
(Ужи це : БМГ штам па ри ја). – 240 стр. ; 21 цм
Ти раж 100. – Бе ле шка о ауто ру: стр. [243]. – Бе ле шка о де лу на ко ри ца ма. – Би-
бли о гра фи ја: стр. 229–234. – Ре ги стар.
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2665.  ПА  ВЛО ВИЋ, Зо ран
Функ ци је екс пли ка ци ја пе сме / Зо ран Па вло вић. – При шти на [тј.] Ле по са вић : 
Ин сти тут за срп ску кул ту  ру : Би бли о те ка „Све ти Са ва“, 2000. (Ра шка : „Дра го-
љуб Па у  но вић“). – 174 стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка Свет књи жев ног де ла ; књ. 3)
Ти раж 500. – На по ме не: стр. 151–171.

2666.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ти  хо мир
Школ ски пи сци / Ти  хо мир Пе тро вић. – [1. изд.]. – Вра ње : Учи тељ ски фа кул тет, 
2000. (Ниш : Свен). – 251 стр. ; 20 цм
Ти раж 500. – Би бли о гра фи ја: стр. 241–243. – Ре ги стар.

2667.  ПЕ ЦО, Асим
Је зич ким ста за ма Де сан ке Мак си мо вић / Асим Пе цо. – Бе о град : Про све та, 2000. 
(Бе о град : Ми дим принт). – 259 стр. ; 21 цм
Бе ле шка о ауто ру: стр. 257–259.

2668.  ПИ ТУ ЛИЋ, Ва  лен ти на
Ро ман „Пра де вој чи ца“ Де сан ке Мак си мо вић : ар хе тип ско зна че ње / Ва  лен ти на 
Пи ту лић. – На по ме не уз текст. – Ре зју  ме: Ро ман „Пра де воч ка“ Де сан ки Мак си-
мо вич, ар хе тип ское зна че ние // Раз вој про зних вр ста у срп ској књи жев но сти / 
29. на уч ни са ста нак сла ви ста у Ву  ко ве да не, Бе о град, Но ви Сад, 14–19. 9. 1999. – 
Бе о град : Ме ђу  на род ни сла ви стич ки цен тар, 2000. – Стр. 279–283

2669.  ПО ПО ВИЋ, Људ ми  ла
Де сан ка Мак си мо вић и књи жев ни по крет 60-их у Укра ји ни / Људ ми  ла По по-
вић // Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор-
ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 
15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на 
Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 75–85

2670.  СА  ВОВ, Ган чо
Де сан ка Мак си мо вић и Бу гар ска / Ган чо Са вов // Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви-
ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во-
ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 44–55

2671.  СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг
Де сан ка Мак си мо вић и свет / Ми о драг Си би но вић // Де сан ка Мак си мо вић у то-
ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 5–28

2672. СИ МИН, Не бој ша
Ha i ku : ne sta šna pe sma / Ne boj ša Si min. – [1. izd.]. – No vi Sad : Pro me tej, 2000. (No vi 
Sad : Pro me tej). – 319 str. ; 21 cm
Ha i ku Ne boj še Si mi na / Alek san dar Ti šma: str. 287–288. – Svest i ka tar za / Sr đan Dam-
nja no vić: str. 289–298.

2673.  ТО ПИЋ, Ми ро слав
Де сан ка Мак си мо вић и Адам Миц кје вич : пи та ња ин тер тек сту ал но сти / Ми ро-
слав То пић и Пе тар Бу  њак. – Бе ле шке. – Ре зју  ме // Фи  ло ло шки пре глед. – ISSN 
0015–1807. – Год. 27, бр. 2 (2000), стр. 73–103

2674.  ТО ПИЋ, Ми ро слав
Пољ ска по е зи ја у пре во ди ма Де сан ке Мак си мо вић / Ми ро слав То пић, Пе тар 
Бу њак // Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор-
ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 
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15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду  жби на 
Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 56–74

2675.  ТО ШИЋ, Ми ро слав
По е зи ја Ју ли ја на Ту ви ма у пре во ди ма Де сан ке Мак си мо вић / Ми ро слав То шић, 
Пе тар Бу  њак. – Са би бли о гра фи јом // Фи  ло ло шки пре глед. – ISSN 0015–1807. – 
27, 1 (2000), стр. 55–69

2676.  ТУТ ЊЕ ВИЋ, Ста ни ша
Ди на ми ка срп ског књи жев ног про сто ра / Ста ни ша Тут ње вић. – [1. изд.]. – Ба ња 
Лу  ка : Глас срп ски, 2000. (Ба ња Лу ка : Глас срп ски). – 333 стр. ; 20 цм. – (Би бли о-
те ка Освје тље ња)
Ти раж 500. – О ауто ру: стр. 333. – Ре ги стар. – Би бли о граф ски по да ци о ра до ви-
ма: стр. 317–318.

2677.  ЧА  РО ТА, Иван
Де сан ка Мак си мо вић и Бе ло ру си ја / Иван Ча ро та ; пре ве ла Мир ја на Ста ни шић // 
Де сан ка Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра-
до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 
16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан-
ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 86–91

2678.  ЧЕР НА, Ми  ла да
Зна чај на го ди шњи ца срп ке кул ту ре / Ми ла да Чер на // Де сан ка Мак си мо вић у то-
ко ви ма срп ске и свет ске књи жев но сти : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, 15. и 16. ма ја 1998. ; при ре дио Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2000. – Стр. 92–99

2679.  ЧО ВИЋ, Ла ри са
Ана  ли за пре во да лир ске пе сме Де сан ке Мак си мо вић на ру ски је зик : ком па ра-
тив ни струк тур но-се ман тич ки при ступ / Ла ри са Чо вић. – На по ме не и би бли о-
граф ске ре фе рен це уз текст // Срп ски је зик. – ISSN 0354–9259. – Год. 5, бр. 1/2 
(2000), стр. [805]–712

2680. ШТЕ ФАН, Фло ри ка
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић је по бе ди ла вре ме / Фло ри ка Ште фан // Днев ник. – 
ISSN 0350–7556. – 58, 19053 (16. 2. 2000), стр. 16

2001.
2681.  Про за Де сан ке Мак си мо вић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, 

Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на 14, 15. и 16. ма ја 1999. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2001. (Бор : Ба кар). – 86 стр. ; 
21 цм. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 10)
Ти раж 500. – Бе ле шке уз текст.

2682.  Иза се дам го ра : (бај ке и ба сне) / [приредио Сло бо дан Ста ни шић ; илу стра ци је 
Здрав ко Зупан]. – Но ва Па зо ва : Бо нарт, 2001. (Но ва Па зо ва : Бо нарт). – 61 стр. : 
илу стр. ; 18 цм. – (Ђач ка би бли о те ка „Бо нарт“ : за дру ги раз ред основ не шко ле ; књ. 2)

2683.  БО РО ЈА, Ми тар
Te sla i astro no mi ja / Mi tar Bo ro ja ; [crteži I. Ga ji nov]. – No vi Sad : Nov ka bel, 2001. 
(No vi Sad : Bu duć nost). – 182 str. : ilu str. ; 21 cm
Ti raž 1.000. – Str. 1–3: Re cen zi ja / Mi lan M. Ćir ko vić. – Na ko ri ca ma be le ška o auto ru 
s nje go vom sli kom. – Bi bli o gra fi ja: str. 182.
Sa dr ži pe sme D. М.
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2684.  ВРА  НЕШ, Алек сан дра
Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић : 1972–1998 / Алек сан дра Вра неш. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би је : Фи-
ло ло шки фа кул тет, Цен тар за ис точ ну Ази ју : Мр љеш, 2001. (Бе о град : Мр љеш). – 
791 стр. : сли ка Д. Мак си мо вић ; 21 цм. – (Сту ди је о књи жев ном де лу Де сан ке 
Мак си мо вић ; књ. 2)
Ти раж 300. – Ре ги стри.

2685.  ВРА  НЕШ, Алек сан дра
Ру ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак си мо вић : по пис и опис / Алек сан дра Вра-
неш. – Бе о град : За ду  жби на Де сан ка Мак си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би-
је : Фи  ло ло шки фа кул тет, Цен тар за Ис точ ну Ази ју : „Мр љеш“, 2001. (Бе о град : 
„Мр љеш“). – 711 стр. : сли ка Д. Мак си мо вић ; 21 цм. – (Сту ди је о књи  жев ном 
де лу Де сан ке Мак си мо вић ; књ. 3)
Ти раж 300. – Ре ги стри.

2686.  ВУЈ КОВ, Да ни ца
Осми дан : есе ји и кри ти ке / Да ни ца Вуј ков. – Но ви Сад : Al fa graf, 2001. (Пе тро-
ва ра дин : Al fa graf). – 137 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка До гла сни це ; 2. Огле ди, есе ји, 
кри ти ке)

2687.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Љу би ца
Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић : 1920–1971 / Љу би ца Ђор ђе вић. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би је : Фи-
ло ло шки фа кул тет, Цен тар за ис точ ну Ази ју : Мр љеш, 2001. (Бе о град : Мр љеш). – 
425 стр. : сли ка Д. Мак си мо вић ; 21 цм. – (Сту ди је о књи жев ном де лу Де сан ке 
Мак си мо вић ; књ. 1)
Ти раж 300. – О еди ци ји Сту ди је о књи жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић / Сло-
бо дан Ж. Мар ко вић: стр. 7–8. – Ре ги стри.

2688.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми  лош
Ства ра  лач ки дух и ана  ли тич ки чин. 1 / Ми  лош Ђор ђе вић. – При шти на : Ин сти-
тут за срп ску кул ту  ру ; Бе о град : Струч на књи га, 2001. (Бе о град : Струч на књи-
га). – 240 стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка Свет књи жев ног де ла ; књ. 4)
Ти раж 500. – Бе ле шка о ауто ру: стр. [241]. – Сли ка ауто ра и бе ле шка о ауто ру на 
ко ри ца ма. – Sum mary ; Ре зю ме.

2689.  ЂОР ЂИЋ, Сто јан
О пе снич ким књи га ма / Сто јан Ђор ђић. – Бе о град : Рад, 2001. (Бе о град : Спринт). – 
148 стр. ; 20 цм. – (Зна ко ви по ред пу  та)
Бе ле шка о ауто ру: стр. 143.

2690.  МА  ША  НО ВИЋ, Ди ми три је Л.
Од го не та ње тај не ства ра ња : сту ди је и огле ди / Ди ми три је Л. Ма ша но вић ; при-
ре дио Во ји слав Бу ба ња. – [1. изд.]. – Но ви Сад : Змај, 2001. (Но ви Сад : Scan stu-
dio). – 231 стр. : ауто ро ва сли ка ; 23 цм. – (Зма је ве Сту ди је и огле ди ; књ. 4)

2691.  ПА  ЛА  ВЕ СТРА, Пре драг
Би бли о граф ски за пи си / Пре драг Па  ла ве стра. – О Де сан ки Мак си мо вић. – 
Sum mary // Глас. – ISSN 0351–7365. – Год. 379, бр. 18 (2001), стр. 44–66

2692.  РАЗ ДО БУД КО-ЧО ВИЋ, Ла ри са
Ру ско-срп ска ком па ра тив на ис тра жи ва ња / Ла ри са Раз до буд ко-Чо вић. – Бе о-
град : Ве дес, 2001. (Бе о град : Ве дес). – 212 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка 
Ком па ра ти сти ка)



555

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

Текст на срп. и рус. је зи ку. – Ти раж 500. – О књи зи : из ре цен зи ја Ми  ло ра да Де-
ши ћа, Ми  ла не Ра дић-Ду  го њић: стр. 207–209. – На ко ри ца ма бе ле шка о ауто ру с 
ње го вом сли ком. – Би бли о гра фи ја: стр. 177–182 и уз сва ко по гла вље. – Ре зи меи 
на рус, енгл. или срп. је зи ку уз сва ко по гла вље. – Ре зю ме: Рус ско-серб ские со по-
ста ви те ль ные ис сле до ва ния: стр. 183–193 ; Sum mary: Rus sian-Ser bian com pa ra ti ve 
study: стр. 194–202. – Ре ги стар.

2693.  СИ МО ВИЋ, Љу бо мир
Ду  пло дно : есе ји о срп ским пе сни ци ма, о ко ме ди ја ма Сте ри је и Ну  ши ћа и о 
Жи во ту и при кљу  че ни ји ма До си те је вим / Љу бо мир Си мо вић. – Бе о град : Сту-
бо ви кул ту  ре, 2001. (Со пот : Арт принт). – 460 стр. : ауто ро ва сли ка ; 21 цм. – 
(Ода бра на де ла / Сту бо ви кул ту  ре, Бе о град)
Ти раж 1000. – На по ме на: стр. 455. – Ре ги стар.

2694.  ТО ПИЋ, Ми ро слав
Пољ ски мо ти ви и рит мо ви у тран скрип ци ји Де сан ке Мак си мо вић / Ми ро слав 
То пић, Пе тар Бу  њак. – Бе о град : За ду  жби на Де сан ка Мак си мо вић : На род на 
би бли о те ка Ср би је : Фи  ло ло шки фа кул тет, 2001. (Бе о град : АРТ-а). – 290 стр. ; 
21 цм. – (Сту ди је о књи жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић ; књ. 5)

2002.
2695.  Ро до љу бље у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај-

ски раз го во ри, Бе о град, Лај ко вац, Бран ко ви на, 13, 15. и 16. ма ја 2000. ; при ре-
дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2002. 
(Бор : Ба кар). – 89 стр. ; 21 цм. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 12)
Бе ле шке уз текст. – Из са др жа ја: Кул тур но пам ће ње као па три о ти зам : о ро до-
љу бљу у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Јо ван Де лић (5–16).

2696.  БЕЋ КО ВИЋ, Ма ти ја
Гра нит на ка ри ја ти да : (о Де сан ки Мак си мо вић) / Ма ти ја Бећ ко вић // По слу ша-
ња / Ма ти ја Бећ ко вић. – 2. до пу ње но изд. – Ру ма ; Бе о град : Срп ска књи га, 2002. – 
Стр. 191–193

2697.  ДЕ ЛИЋ, Јо ван
Кул тур но пам ће ње као па три о ти зам : о ро до љу бљу у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / 
Јо ван Де лић // Ро до љу бље и по е зи ја Де сан ке : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски 
раз го во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 15. ма ја 2000.. ; при ре дио Сло бо-
дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2002. – Стр. 5–16

2698.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић / Ми ро слав Еге рић // Де ла и да ни (V) / Ми ро слав 
Еге рић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2002. – Стр. 49–69

2699.  ЈЕ ВРИЋ, Ми  ло рад
Ро до љу би ви оп ти ми зам Де сан ке Мак си мо вић / Ми  ло рад Је врић // Ро до љу бље 
и по е зи ја Де сан ке : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва-
ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 15. ма ја 2000. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2002. – Стр. 54–66

2700.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Вла ди мир
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић и на ша му зич ка ба шти на / Вла ди мир Јо ва но вић // 
Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик. – ISSN 0543–1220. – књ. 50, св. 3 
(2002 [шт. 2004]), стр. 605–612



________    Александра Вранеш   ________

556

2701.  ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Та тја на
Ро до љу би ва по е зи ја Д. Мак си мо вић у срп ској пе снич кој тра ди ци ји / Та тја на Јо ви-
ће вић // Ро до љу бље и по е зи ја Де сан ке : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 15. ма ја 2000. ; при ре дио Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2002. – Стр. 85–89

2702.  МАК СИ МО ВИЋ, Во ји слав
Срп ска ста ри на и пра во сла вље – по ет ска ин спи ра ци ја Де сан ке Мак си мо вић / 
Во ји слав Мак си мо вић // Ро до љу бље и по е зи ја Де сан ке : збор ник ра до ва / Де-
сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 15. ма ја 2000. ; 
при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо-
вић, 2002. – Стр. 67–75

2703.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Ка рак тер ро до љу бља Де сан ке Мак си мо вић (у ра ној по е зи ји) / Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић // Ро до љу бље и по е зи ја Де сан ке : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 15. ма ја 2000. ; при ре дио Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2002. – Стр. 17–23

2704.  ПЕ ТРО ВИЋ, Дам њан
Ху ма ни зам Де сан ке Мак си мо вић у збир ци Тра жим по ми ло ва ње / Дам њан Пе тро-
вић // Ро до љу бље и по е зи ја Де сан ке : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 15. ма ја 2000. ; при ре дио Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2002. – Стр. 76–84

2705.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Де сан ка или сло во о љу ба ви / Сло бо дан Ра ки тић. – О по е зи ји Де сан ке Мак си мо-
вић // Књи жев не но ви не. – ISSN 0023–2416. – Год. 54, бр. 1058 (15–31. 5. 2002), стр. 6

2706.  РИ СТИЋ, Јор дан
Пе снич ко осе ћа ње ду жно сти пре ма ро ду и отаџ би ни у ро до љу би вим пе сма ма 
Де сан ке Мак си мо вић / Јор дан Ри стић // Ро до љу бље и по е зи ја Де сан ке : збор ник 
ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 
15. ма ја 2000. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан-
ка Мак си мо вић, 2002. – Стр. 29–53

2707.  ЋО СИЋ-ВУ  КИЋ, Ана
Ин те грал  но ро до љу бље у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ана Ћо сић-Ву  кић // 
Ро до љу бље и по е зи ја Де сан ке : збор ник ра  до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во-
ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 13, 14, и 15. ма ја 2000. ; при ре дио Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2002. – Стр. 24–28

2003.
2708.  Ства ра ла штво за де цу Де сан ке Мак си мо вић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски 

раз го во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 14, 15. и 16. ма ја 2002. ; при ре дио Сло бо-
дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2003. (Бе о град : 
МБ гра фи ка). – 73 стр. ; 21 цм. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 16)

2709.  ВУК СА  НО ВИЋ, Ми ро
Увек ис под свог ше ши ра / Ми ро Вук са но вић. – За јед нич ки ств. насл.: При год-
ни це о књи га ма и пи сци ма // Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске. – ISSN 
0351–3580. – (2003 [шт. 2004]), стр. 165–167
Ре че но у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, 17. IV 2002, а по том у Ва  љев ској гим на зи ји 
и у Би бли о те ци на Убу, истог про ле ћа.
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2710.  ДУ  ЈО ВИЋ, Мо мир А.
Пе сни ци не уми ру, по е зи ја не ста ри / Мо мир А. Ду јо вић. – О по е зи ји Де сан ке Мак-
си мо вић // Са вре ме ник плус. – ISSN 0354–3021. – Бр. 107/108 (2003), стр. 79–82

2711.  ДУ  ЈО ВИЋ, Мо мир А.
„Сла ва је за јед ну же ну са мо ве ли чан ствен по греб сре ће“ / Мо мир А. Ду  јо вић. – 
О по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић // Бде ње. – ISSN 1451–3218. – Год. 2, бр. 3/4 
(де цем бар 2003), стр. 97–103

2712.  ЗУ  БАЦ, Ми  лош
Ре флек сна [тј. рефл ексивна] нит у по ет ском све ту и го во ру Де сан ке Мак си мо-
вић / Ми  лош Зу бац // Кро во ви. – ISSN 0353–6351. – Год. 17/18, бр. 54/55/56 
(2002/2003), стр. 44–51

2713.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Вла ди мир
Де ла на ших му зич ких ства ра ла ца ком по но ва на на сти хо ве Де сан ке Мак си мо-
вић / Вла ди мир Јо ва но вић. – но те. – На по ме не уз текст. – Sum mary // Збор ник 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик. – ISSN 0543–1220. – књ. 51, св. 1/2 (2003 
[шт. 2004]), стр. 207–242

2714.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Вла ди мир
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић као ин спи ра ци ја му зич ких ства ра  ла ца / Вла ди-
мир Јо ва но вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2003. (Бе о град : 
МВ гра фи ка). – 120 стр. : но те ; 21 цм. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 14)
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 119–120

2715.  ЛА ЗИЋ МА  НАС, Бран ко
Ма на стир Гор њак ; Де сан ка Мак си мо вић у Гор ња ку / Бран ко Ла зић Ма нас // 
Стиг. – ISSN 0350–834X. – Год. 33, бр. 89 (2003), стр. 11–12

2716.  МА ТИЦ КИ, Ми о драг
Ни чи ја зе мља Де сан ке Мак си мо вић / Ми о драг Ма тиц ки // Је зик срп ског пе-
сни штва / Ми о драг Ма тиц ки. – Но ви Сад : Про ме теј, 2003. – Стр. 357–368

2717.  МИ  ЛИН КО ВИЋ, Ми о мир
Свет де тињ ства у ам би јен ту при ро де / Ми о мир Ми  лин ко вић // Ства ра  ла штво 
за де цу Де сан ке Мак си мо вић / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, 
Бран ко ви на, 14, 15. и 16. ма ја 2002. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо-
вић, 2003. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 16). – Стр. 66–73

2718.  НА СТО ВИЋ, Иван
Ar he tip ski svet De san ke Mak si mo vić : du bin sko-psi ho lo ški ese ji / Ivan Na sto vić ; pred-
go vor Ni ko la Mi lo še vić. – No vi Sad : Pro me tej, 2003. (No vi Sad : Pro me tej). – 162 str. ; 
21 cm. – (Bi bli o te ka Psi ho te ra pij ske stu di je)
Jav ni čas iz du bin ske psi ho lo gi je: str. 9–14. – Na po me ne i ob ja šnje nja u be le ška ma uz 
tekst. – Na ko ri ca ma be le ška o auto ru i de lu s auto ro vom sli kom.

2719.  ПА  ЛА  ВЕ СТРА, Пре драг
Не кро по ље : би о граф ски есе ји / Пре драг Па  ла ве стра. – Бе о град : От кро ве ње, 
2003. (Бе о град : Хе ле та). – 234 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Текст. Се ри ја: Есеј и 
кри ти ка ; књ. 3)
О пи сцу: стр. 233.

2720.  СТО ЈА  НО ВИЋ-ПАН ТО ВИЋ, Бо ја на
Су тон и зо ра сне ва ња : де сет го ди на од смр ти Де сан ке Мак си мо вић / Бо ја на Сто-
ја но вић-Пан то вић // По ли ти ка. – ISSN 0350–4395. – Год. 99, бр. 32069 (15. 2. 2003), 
стр. Б4
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2721.  СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Ми  ло ван
Ве тро ви љу ба ви и ту  ге / Ми  ло ван Сто ја ди но вић. – Ру  ма : Срп ска књи га, 2003. 
(Ру  ма : Срп ска књи га Гра фам про мет). – 136 стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка 
По себ но из да ње / Срп ска књи га)
Стр. 135–136: По го вор / Пе ро Ко ва че вић. – Бе ле шка о пи сцу: стр. [138].
Са др жи пе сме Д. М.

2004.
2722.  Бај ке за по зо ри шну игру : из бор драм ских тек сто ва за де цу / при ре ди  ла Зо ра 

Бок шан-Та нур џић ; илу стро вао Алек сан дар Пе до вић. – 1. до штам па но изд. – 
Бе о град : Кре а тив ни цен тар, 2004. (Бе о град : Гра фи проф). – 263 стр. : илу стр. ; 
25 цм. – (При руч ни ци / [Креативни центар] ; књ. 34)
Стр. 3–9: Увод / Зо ра Бок шан-Та нур џић. – О при ре ђи ва чу: стр. 261. – Би бли о-
гра фи ја: стр. 259.
Са др жи: Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки / Д. М.

2723.  Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 1993–2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски 
раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 14, 15. и 16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло-
бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. (Бе о-
град : Бе о синг). – 126 стр. ; 20 цм. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 18)

2724.  БО ЖИЋ, Јо ван ка
Књи жев ни кон кур си и ма ни фе ста ци о не фор ме као ис по ља ва ње од но са пре ма 
јед ном пе снич ком на сле ђу / Јо ван ка Бо жић // Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 
1993–2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, 
Бран ко ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о-
град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. – Стр. 69–88

2725.  ВРА  НЕШ, Алек сан дра
Ру  ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак си мо вић са чу  ва на код Во ји сла ва Ми  ла-
но ви ћа / Алек сан дра Вра неш. – На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст // 
Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 1993–2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај-
ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; при ре дио 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. – 
Стр. 30–33

2726.  ГО ЛИ ЈА  НИН-ЕЛЕЗ, Са ња
Па но рам ски ча со ви о по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Са ња Го ли ја нин-Елез. – 
Бе о град : [б. и.], 2004. ([б. м. : б. и.]). – Стр. 141–154 ; 24 цм
П. о.: Књи жев ност и је зик; 51/1–2, 2004.

2727.  ГО ЛИ ЈА  НИН-ЕЛЕЗ, Са ња
По ет ски свет Де сан ке Мак си мо вић у на став ном осве тља ва њу / Са ња Го ли ја-
нин-Елез // Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 1993–2003 : збор ник ра до ва / Де-
сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; 
при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 
2004. – Стр. 34–67

2728.  ДИ МИЋ, Мо ма
Пе сни ци све та Де сан ки у част / Мо ма Ди мић // Де сан ка Мак си мо вић у де це-
ни ји 1993–2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва-
ље во, Бран ко ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. – Стр. 112–119
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2729.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Срећ на ру ка : огле ди о срп ским пе сни ци ма и кри ти ча ри ма / Ми ро слав Еге рић. – 
(3. до пу  ње но изд.). – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска ; При шти на ; Ле по са вић : Ин-
сти тут за срп ску кул ту  ру, 2004. (Пе тро ва ра дин : Al fa graf). – 243 стр. : ауто ро ва 
сли ка ; 20 цм. – (Књи жев не сту ди је)

2730.  ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош
Де сан ка Мак си мо вић / Ми лош Јев тић // Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 1993–
2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко-
ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду-
жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. – Стр. 108–111

2731.  ЈО ВА  НО ВИЋ, Вла ди мир
По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић и на ша му зич ка ба шти на / Вла ди мир Јо ва но вић // 
Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 1993–2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски 
раз го во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло бо-
дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. – Стр. 99–107

2732.  КО ЛА  КО ВИЋ, Ме ди са
Врт де тињ ства Де сан ке Мак си мо вић / Ме ди са Ко ла ко вић. – При каз књи ге // 
De tinj stvo. – ISSN 0350–5286. – Год. 30, бр. 1–2 (2004), стр 21–25

2733.  ЉУ  ШТА  НО ВИЋ, Јо ван
„Бај ка о Крат ко веч ној“ Де сан ке Мак си мо вић – па ра докс сло же не јед но став но сти / 
Јо ван Љу шта но вић // Цр вен ка па гриц ка ву ка : сту ди је и есе ји о књи жев но сти за де цу / 
Јо ван Љу шта но вић. – Но ви Сад : Днев ник : Зма је ве деч је игре, 2004. – Стр. 63–80

2734.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Пред Де сан ком Мак си мо вић по сле де сет го ди на од ње ног по врат ка у Бран ко ви ну / 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић // Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 1993–2003 : збор ник 
ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва  ље во, Бран ко ви на, 14, 15 и 
16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – Бе о град : За ду жби на Де сан-
ка Мак си мо вић, 2004. – Стр. 5–7

2735.  МЕ ДЕ НИ ЦА, Дра ги ша
Де сан ка Мак си мо вић у за ви ча ју : [фотомонографија] / Дра ги ша Ме де ни ца. – Бе о-
град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић : На род на би бли о те ка Ср би је ; Ва ље во : 
Уста но ва за кул ту ру мла дих Омла дин ски цен тар, 2004. (Ва ље во : Ва ље во принт). – 135 
стр. : фо то гр. ; 25 цм. – (Сту ди је о књи жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић ; књ. 7)
Ауто ро ва сли ка. – Ти раж 1.000. – Стр. 5–9: Пе сник и род  ни крај / Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. – Дра ги ша Ме де ни ца: стр. 134.

2736.  ОЦО КО ЉИЋ, Јо ван ка
Зе ле не пер тли це : пр во деч је еко ло шко дру штво / Јо ван ка Оцо ко љић ; [фото гра-
фије Дар ко Оцо ко љић и Не над Јовићевић]. – Но ви Сад : Вре ло, дру штво за здра-
ву ис хра ну и за шти ту жи вот не сре ди не, 2004. (Но ви Сад : Про ме теј). – 142 стр., 
[16] стр. с та бла ма (фо то гр.) : илу стр. ; 24 цм
Ств. насл. у ко ло фо ну: Мо но гра фи ја пр вог деч јег еко ло шког дру  штва „Зе ле не 
пер тли це“. – Ти раж 500.
Са др жи сти  хо ве Д. М.

2737.  ПА  ЛА  ВЕ СТРА, Пре драг
Не кро по ље : би о граф ски есе ји / Пре драг Па  ла ве стра. – 2., до пу  ње но изд. – Бе о-
град : От кро ве ње, 2004. (Бе о град : Хе ле та). – 264 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка 
Текст. Се ри ја: Есеј и кри ти ка ; књ. 4)
Ти раж 500. – О пи сцу: стр. 263.
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2738.  ПРО ДА  НО ВИЋ, Осто ја
За ви чај но из да ва штво и би бли о те кар ство у стра те ги ји не го ва ња пе снич ког и 
кул тур ног на сле ђа Де сан ке Мак си мо вић / Осто ја Про да но вић // Де сан ка Мак-
си мо вић у де це ни ји 1993–2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, 
Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић.– Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. – Стр. 16–29

2739.  СТО ЈА  НО ВИЋ-ПАН ТО ВИЋ, Бо ја на
Пра во на кре а ци ју и по себ ност / Бо ја на Сто ја но вић-Пан то вић // По ли ти ка. – 
ISSN 0350–4395. – Год. 101, бр. 32646 (25. сеп тем бар 2004), стр. IV

2740.  ТА СИЋ, Ми  лу  тин
Зна ме ни те срп ске же не / Ми лу тин Та сић. – Бе о град : Bo o kland, 2004. (Бе о град : 
„Фи  лип Ви шњић“). – 195 стр. : фо то гр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка Ве ли ка ни)

2741.  ТО МИЋ, Но во
Де сан ка Мак си мо вић у срп ској штам пи / Но во То мић // Де сан ка Мак си мо вић у 
де це ни ји 1993–2003 : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, 
Ва  ље во, Бран ко ви на, 14, 15 и 16. ма ја 2003. ; при ре дио Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2004. – Стр. 120–126

2005.
2742.  Жан ро ви срп ске књи жев но сти : по ре кло и по е ти ка об ли ка : збор ник. Бр. 2 / 

[уред ници Зо ја Ка ра но вић, Се ли мир Радуловић]. – 1. изд. – Но ви Сад : Фи ло зоф-
ски фа кул тет : Ор фе ус, 2005. (Но ви Сад : Вер зал). – 416 стр. : илу стр. ; 24 цм

2743.  Исто ри ја као ин спи ра ци ја у де лу Де сан ке Мак си мо вић : збор ник ра до ва / Де сан-
ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на 14,15. и 16. ма ја 2004 ; при-
ре ди ла Ана Ву кић-Ћо сић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2005. 
(Бе о град : Gra mix). – 78 стр. ; 21 цм. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 20)

2744.  Хри шћан ско и па ган ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић : збор ник ра до ва / Де-
сан ки ни мај ски раз го во ри, Бе о град, Тр сте ник, Вр њач ка Ба ња 27. и 28. мај 2005. ; 
при ре ди ла Ана Ћо сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2005. 
(Бе о град : Gra mix). – 195 стр. ; 21 цм. – (Де сан ки ни мај ски раз го во ри ; књ. 22)

2745.  АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца
Срп ска по е зи ја XX ве ка / Да ни ца Ан дре је вић. – Бе о град : Про све та, 2005. (Бе о-
град : ВМД). – 330 стр. ; 20 цм
Ауто ро ва сли ка на ко ри ца ма. – Бе ле шка о ауто ру: стр. 321. – На по ме не и би бли о-
граф ске ре фе рен це уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 323–327.

2746.  БО ШКО ВИЋ, Ли ди ја
Спо зна ја про ла зно сти у збир ци пе са ма Де сан ке Мак си мо вић Не мам ви ше вре-
ме на / Ли ди ја Бо шко вић // По е зи ја Рад ми ле Ла зић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни 
мај ски раз го 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. 55–69

2747.  ГО ЛИ ЈАНИН-ЕЛЕЗ, Са ња
Де сан ка Мак си мо вић: „Не ко се се ћа де тињ ства“ : рит мич ка струк ту  ра пе сме и 
ње на звуч ност / Са ња Го ли јанин-Елез // Школ ски час срп ског је зи ка и књи жев-
но сти. – ISSN 1450–6521. – Год. 23, бр. 1 (2005), стр. 44–48
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2748.  ГО ЛИ ЈА  НИН-ЕЛЕЗ, Са ња
Ду  хов ни па  лимп сест пе сни штва Де сан ке Мак си мо вић : по е зи ја Де сан ке Мак-
си мо вић у са вре ме ној на ста ви / Са ња Го ли ја нин-Елез. – Бе о град : За ду жби на 
Ан дре је вић, 2005. (Бе о град : То дра). – 144 стр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка По себ на 
из да ња / За ду жби на Ан дре је вић, ISSN 1450–801X ; 108)
Ауто ро ва сли ка на кор. – „Мо но гра фи ја ... при ре ђе на је маг. те за ’Про у  ча ва ње 
по е зи је Де сан ке Мак си мо вић у на ста ви’ од бра ње на 16. де цем бра 2003. год. на 
Фи  лол. фак. Уни вер зи те та у Бе о гра ду...“ – > кор. – На по ме не: стр. 125–129. – Би-
бли о гра фи ја: стр. 130–135.

2749.  ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав
Де сан ка Мак си мо вић – сјај љу ба ви и при ро де / Ми ро слав Еге рић // Про план-
ци и маг но ве ња / Ми ро слав Еге рић ; при ре дио Ка ји ца Да ни чић. – Бач ка Па-
лан ка : Књи жев ни клуб „Дис“ : ДНС. – Стр. 85–89

2750.  ЈЕ РО ТИЋ, Вла де та
Де сан ка Мак си мо вић – је дин ствен па ган ски и хри шћан ски пе сник / Вла де та 
Је ро тић // Је фи ми ја. – ISSN 0354–2629. – Год. 15, бр. 15 (2005), стр. 125–129

2751.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Ви  до ви исто рич  но сти у по е зи  ји Де сан  ке Мак си  мо вић / Сло бо дан Ж . Мар-
ко вић // По е зи  ја Рад  ми  ле Ла  зић : збор ник ра  до ва / Де сан  ки  ни мај ски раз-
го 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.  МА ТИЦ КИ, Ми о драг
Све та бу  на Де сан ке Мак си мо вић / Ми о драг Ма тиц ки // По е зи ја Рад ми  ле Ла-
зић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го 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. 5–14

2753.  ПАН ГА  РИЋ, Злат ко
De san kin i Po pin stil / Zlat ko Pan ga rić // Ula zni ca. – ISSN 0503–1362. – God. 39, 
br. 196–197 (2005), str. 132–137

2754.  ПЕЈ ЧИЋ, Јо ван
Из реч ни ка срп ских пе сни ка 20. ве ка (11) / Јо ван Пеј чић // Књи жев ни ма га зин. – 
ISSN 1451–0421. – Год. 5, бр. 50 (2005), стр. 66–67

2755.  ПЕ ТРО ВИЋ, Дам њан
Де сан кин пут од чи сте ли ри ке ка ан га  жо ва ној по е зи ји / Дам њан Пе тро вић // 
По е зи ја Рад ми  ле Ла зић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го 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. 41–53

2756.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми  лош
Те ма за ви ча ја у ства ра  ла штву Де сан ке Мак си мо вић : са ак цен том на хри шћан-
ско и па ган ско / Ми  лош Пе тро вић. – Бе ле шке // Је фи ми ја. – ISSN 0354–2629. – 
Год. 15, бр. 15 (2005), стр. 131–134

2757.  РО СИЋ, Ти о дор
Из ду  ше це лог на ро да / Ти о дор Ро сић. – До да так: Кул ту  ра – умет ност – на у  ка 
(Год. 47, бр. 4, стр. 15). – Че ти ри де це ни је књи ге „Тра жим по ми  ло ва ње“ // По ли-
ти ка. – ISSN 0350–4395. – Год. 102, бр. 32872 (7. мај 2005)
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2758.  РО СИЋ, Ти о дор
Тра  жим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си  мо вић / Ти о дор Ро сић. – Бе о град : Бигз, 
2005. (Бе о град : Во ва). – 157 стр. : ауто ро ва сли ка ; 20 цм
Бе ле шка о пи сцу: стр. 157–[158]. – На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз 
текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 143–151.

2759.  ЋО СИЋ-ВУ  КИЋ, Ана
Исто ри зам у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Ана Ћо сић-Ву  кић // По е зи ја Рад-
ми  ле Ла зић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го 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. 15–28

2006.
2760.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ти  хо мир

Школ ски пи сци / Ти  хо мир Пе тро вић. – Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 2006. 
(Апа тин : Би ро граф). – 251 стр. ; 20 цм
Ти раж 500. – На ко ри ца ма бе ле шка о ауто ру. Би бли о гра фи ја: стр. 201–202.

2761.  СТРАЈ НИЋ, Ни ко ла
У са же том об ли ку : (сту ди је и огле ди) / Ни ко ла Страј нић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Змај, 2006. (Но ви Сад : Scan stu dio). – 192 стр. ; 23 цм. – (Зма је ве Сту ди је и огле-
ди. ко ло 7 ; књ. 4 (28))

2762.  ЋУК, Љи  ља на
Ose ćaj nost i dar ču đe nja / pri ka zu je Lji lja na Ćuk // Mi sao. – ISSN 0350–817X. – 
God. 4, br. 26=484 (2006), str. 22

2763.  ШМУ ЉА, Са ша
Кри тич ко из да ње књи ге пе са ма Тра жим по ми  ло ва ње / Са ша Шму ља // Књи-
жев на исто ри ја. – ISSN 0350–6428. – Год. 38, бр. 128/129 (2006), стр. 455–459.
При каз књи ге: Де сан ка Мак си мо вић : Тра жим по ми  ло ва ње. Лир ске ди ску си је 
с Ду  ша но вим за ко ни ком, Бе о град, 2005

2007.
2764.  Збир ка Тра жим по ми  ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, 

на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. (Опо во : Об лик). – 350 стр. ; 
21 цм. – („Де сан ки ни мај ски раз го во ри“ ; књ. 23)
Ти раж 300. – На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.

2765.  АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ма ја
Прин цип су прот но сти у збир ци Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић / 
Ма ја Ан ђел ко вић // Збир ка Тра жим по ми ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни 
мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди ла Ана 
Ћо сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 175–186

2766.  ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, Со ња
Уло га на бра ја ња и ва ри ја ци ја у збир ци Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић / 
Со ња Ве се ли но вић // Збир ка Тра жим по ми ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни 
мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди ла Ана 
Ћо сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 225–242
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2767. ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, Ми  ло ван
Го спо ђи ца Де сан ка : ро ман о де тињ ству / Ми ло ван Ви те зо вић. – Бе о град : Срп-
ска књи жев на за дру га, 2007. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 135 стр. : ауто ро ва сли ка ; 
21 цм. – (Са вре ме ник. Но ва Се ри ја ; 108)
Ти раж 1.000. – Стр. 125–129: Де вој чи ца го спод ња или Пре по чи ња ње пе сни ка / 
Дра ган Ла ки ће вић. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 133–134.

2768.  ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, Ми  ло ван
Кад је апо сто ли ма пра ла но ге : (из ру ко пи са ро ма на о де тињ ству Де сан ка Мак си-
мо вић) / Ми  ло ван Ви те зо вић // Кро во ви. – ISSN 0353–6351. – Год. 21, бр. 67/70 
(2007), стр. 41–43

2769.  ДЕ ЛИЋ, Ли ди ја
Тра жим по ми  ло ва ње – Де сан ки на по ле ми ка са Ду  ша но вим за ко ни ком / Ли ди ја 
Де лић // Збир ка Тра жим по ми ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву-
кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 151–164

2770.  ЕЛЕР МЕ ЈЕР-ЖИ ВО ТИЋ, Ол  га
Де сан кин ци клус Тра жим по ми  ло ва ње на сла ви сти ци у Хам бур гу / Ол  га Елер-
ме јер-Жи  во тић // Збир ка Тра  жим по ми  ло ва  ње : збор ник ра  до ва / Де сан ки-
ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра  ду ; при ре ди-
ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За  ду  жби  на Де сан ка Мак си  мо вић, 2007. – Стр. 
331–342

2771.  ЕЛЕЈ МЕ ЈЕР-ЖИ ВО ТИЋ, Ол  га
Ре флек си ствар но сти у Лир ским ди ску си  ја  ма са Ду  ша  но вим за  ко ни  ком Де-
сан ке Мак си  мо вић / Ol ga El ler meyer-Ži vo tić. – На по ме не и би бли о граф ске ре-
фе рен це уз текст. – Ли те ра ту  ра: стр. 376–377. – [Резиме] ; Zu sam men fas sung // 
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, Гво зден
Де сан ки Мак си мо вић / Гво зден Ерор // Књи жев ност и је зик. – 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 то пи су Пе ру  но вих по то ма ка“ Де сан ке Мак си-
мо вић / Ми  лош Зу бац. – На по ме не уз текст. – Би бли о гра фи ја: стр. 297–298. – 
[Sum mary] // Син  хро ниј ско и ди  ја  хро ниј ско из у  ча  ва  ње вр ста у срп ској књи -
жев но сти. књ. 1 / [уредници Зо ја Ка ра но вић, Рад ми  ла Ги кић-Петровић]. – Но ви 
Сад : Фи  ло зоф ски фа кул тет : Днев ник, 2007. – (На уч ни ску  по ви ; књ. 1). – ISBN 
978–86–84097–96–7. – Стр. [291]–298

2774.  ИВА  НИЋ, Ду  шан
Ка оп ти мал  ном кри тич ком из да њу / Ду  шан Ива нић // Збир ка Тра жим по ми  ло-
ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–
27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду жби на Де-
сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 83–92

2775.  ЈО ВИЋ, Бо јан
Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић у све тлу оп штих прет по став ки про у-
ча ва ња збир ки / Бо јан Јо вић // Збир ка Тра жим по ми  ло ва ње : збор ник ра до ва / 
Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при-
ре ди ла Ана Ћо сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – 
Стр. 115–137
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2776.  МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
Тра жим по ми ло ва ње – лир ске ди ску си је са Ду  ша но вим за ко ни ком или ди ја  лог 
пе сни ка и ца ра / Сло бо дан Ж. Мар ко вић // Збир ка Тра жим по ми  ло ва ње : збор-
ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у 
Со ко гра ду ; при ре ди ла Ана Ћо сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак-
си мо вић, 2007. – Стр. 139–149

2777.  МА ТИЦ КИ, Ми о драг
Из по ет ског реч ни ка Де сан ке Мак си мо вић / Ми о драг Ма тиц ки // Све ске. – ISSN 
0353–5525. – Год. 18, бр. 85 (2007), стр. 73–82

2778.  МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав
Тра жим по ми  ло ва ње – ва ни сто риј ска по е ти за ци ја исто риј ског чи на и све до-
чан ства / Ми ло сав Бу ца Мир ко вић // Збир ка Тра жим по ми ло ва ње : збор ник ра-
до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра-
ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 
2007. – Стр. 291–301

2779.  МР КАЉ, Зо на
На тра гу Бо га у чо ве ку – за ко ник о по ми  ло ва њу / Зо на Мр каљ // Збир ка Тра-
жим по ми  ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп 
одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За-
ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 165–174

2780.  НА СТА СИЋ, Пе тар
Пе снич ка вер ти ка  ла вре ме на у по е ми Тра жим по ми ло ва ње / Пе тар На ста сић // 
Збир ка Тра жим по ми  ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, 
на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 277–289

2781.  ПАН ГА  РИЋ, Злат ко
Де сан кин и По пин стил / Злат ко Пан га рић // Књи жев ни ма га зин. – ISSN 1451–
–0421. – Год. 7, бр. 75 (2007), стр. 38–39

2782.  ПЕ ТРОВ, Алек сан дар
Са Бо гом их је тро је / Алек сан дар Пе тров // Збир ка Тра жим по ми ло ва ње : збор-
ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко 
гра ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо-
вић, 2007. – Стр. 5–66

2783.  РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан
Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић у кон тек сту срп ске по е зи је / Сло бо-
дан Ра ки тић // Збир ка Тра жим по ми ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај-
ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди ла Ана Ћо-
сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 253–275

2784.  СТАН КО ВИЋ-ШО ШО, На та ша
Функ ци ја епи те та у збир ци Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић / На та ша 
Стан ко вић-Шо шо // Збир ка Тра  жим по ми  ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки-
ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди-
ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За  ду  жби  на Де сан  ка Мак си  мо вић, 2007. – 
Стр. 243–251

2785.  СТО ЈА  НО ВИЋ-ПАН ТО ВИЋ, Бо ја на
Жен ска тач ка гле ди шта у збир ци Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић / 
Бо ја на Сто ја но вић-Пан то вић // Збир ка Тра жим по ми ло ва ње : збор ник ра до ва / 
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Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при-
ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – 
Стр. 187–198

2786.  СУ  ВАЈ ЏИЋ, Бо шко
Ми  хољ ско ле то Де сан ке Мак си мо вић / Бо шко Су  вај џић // Дра ма. – ISSN 1451–
–3609. – Бр. 21 (2007), стр. 31–33

2787.  СУ  ВАЈ ЏИЋ, Бо шко
Се ман ти ка са крал  ног про сто ра у збир ци Тра жим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак-
си  мо вић / Бо шко Су  вај џић // Збир ка Тра жим по ми  ло ва ње : збор ник ра до ва / 
Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при-
ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – 
Стр. 199–210

2788.  ТУТ ЊЕ ВИЋ, Ста ни ша
На ста нак и струк ту  ра збир ке Тра жим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си  мо вић / 
Ста ни ша Тут ње вић // Збир ка Тра  жим по ми  ло ва ње : збор ник ра  до ва / Де сан-
ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре-
ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду  жби на Де сан ка Мак си  мо вић, 2007. – 
Стр. 93–114

2789.  ЋА  ЛО ВИЋ, Ба трић
Све тло но сни чу ва ри на шег до ма : под сет ник – би о гра фи је за ђа ке и на став ни ке : 
Све ти Са ва, Ни ко ла Те сла, Пе тар Пе тро вић Ње гош, Вук Сте фа но вић Ка ра џић / 
са чи ни тељ и при ре ђи вач Ба трић Ћа  ло вић. – Но ви Сад : Школ ска књи га, 2007. 
(Но ви Сад : Школ ска књи га). – 151 стр. : илу стр. ; 26 цм

2790.  ЦИН ДО РИ-ШИН КО ВИЋ, Ма ри ја
Кри тич ка ре цеп ци ја збир ке Тра жим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си  мо вић / Ма-
ри  ја Цин до ри-Шин ко вић // Збир ка Тра  жим по ми  ло ва ње : збор ник ра  до ва / 
Де сан ки ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; 
при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 
2007. – Стр. 319–330

2791.  ШЕ А ТО ВИЋ-ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Све тла на
Ин тер тек сту ал  ни об ли ци у збир ци Тра жим по ми ло ва ње у кон тек сту мо дер них 
књи жев них тен ден ци ја два де се тог ве ка / Све тла на Ше а то вић-Ди ми три је вић // 
Збир ка Тра  жим по ми  ло ва ње : збор ник ра  до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, 
на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди  ла Ана Ћо сић-Ву  кић. – 
Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. – Стр. 67–81

2792.  ШМУ ЉА, 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  мо-
вић / Са ша Шму ља // Збир ка Тра жим по ми  ло ва ње : збор ник ра до ва / Де сан ки-
ни мај ски раз го во ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. ма ја у Со ко гра ду ; при ре ди  ла 
Ана Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За  ду  жби  на Де сан ка Мак си  мо вић, 2007. – Стр. 
211–224

2008.
2793.  Ко вер ти ра на књи жев ност : ле па пи сма срп ских пи са ца / при ре дио Ра до ван По-

по вић. – 1. изд. – Зре ња нин : Аго ра, 2008. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 336 стр. : 
сли ке ауто ра ; 23 цм. – (Би бли о те ка По глед пре ко све га ; књ. 4)
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2794.  Тра ди ци о нал  но и мо дер но у ства ра  ла штву Де сан ке Мак си мо вић : збор ник ра-
до ва / Де сан ки ни мај ски раз го во ри, Ба ња Лу ка, 18–20. мај 2007 ; при ре ди ла Ана 
Ћо сић-Ву  кић. – Бе о град : За ду жби на „Де сан ке Мак си мо вић“ ; Ба ња Лу  ка : Фи-
ло зоф ски фа кул тет, 2008. (Ба ња Лу  ка : Ко ме сгра фи ка). – 308 стр. ; 21 цм. – (Де-
сан ки ни мај ски раз го во ри ; књ. 25)
Ти раж 300. – На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Ре ги стар.

2795.  Ту  ма че ња књи  жев ног де ла и ме то ди ка на ста ве. Део 1 / при ре ђи вач Оли ве ра 
Ра ду ло вић. – 1. изд. – Но ви Сад : Фи  ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ску и ком-
па ра тив ну књи жев ност : Orp he us, 2008. (Но ви Сад : Вер зал). – 485 стр. : факс. ; 
24 цм. – (Би бли о те ка Met ho dus)
Стр. 5–7: Ту  ма че ња књи жев ног де ла и ме то ди ка на ста ве / при ре ђи вач. – Ре зи-
меи на енгл. је зи ку уз по је ди не ра до ве. – Би бли о гра фи ја уз ве ћи ну ра до ва.

2796.  АЛЕК СИЋ, Љу би ца
Де сан ка Мак си мо вић у Си би ру / Љу би ца Алек сић // Књи жев не но ви не. – ISSN 
0023–2416. – Год. 60, бр. 1153 (2008), стр. 1

2797.  ВР ХО ВАЦ, Ду  шка
Мо ја Де сан ка / Ду  шка Вр хо вац ; [илустрације Ко ста Бунушевац]. – Бе о град : 
Удру же ње за пла ни ра ње по ро ди це и раз вој ста нов ни штва Ср би је, 2008. (Бе о-
град : Тон плус). – 254 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка За  лог)
Ти раж 1.000. – Ду  шка Вр хо вац: стр. 247–252.

2798.  ГА ЈИЋ, Са ша
Но ве срп ске пе сме за љу бље них / [аутор, илустрације] Са ша Га јић. – 1. изд. – Љу бља-
на : Удру же ње срп ских књи жев ни ка у Сло ве ни ји ; Це ље : Срп ско кул тур но ху ма-
ни тар но дру штво „Д. М.“, 2008. (Гро су пље : Парт нер граф). – 299 стр. : илу стр. ; 25 цм
Ауто ро ва сли ка. – Ти раж 300. – Бе ле шке о пи сцу: стр. 299

2799.  ГОР ДИЋ, Слав ко
О те ста мен тар ној три ја ди Де сан ке Мак си мо вић / Слав ко Гор дић // Ту  ма че ња 
књи  жев ног де ла и ме то ди ка на ста ве. Део 1 / при ре ђи вач Оли ве ра Ра ду ло вић. – 
Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ску и ком па ра тив ну књи жев ност : 
Orp he us, 2008. – (Би бли о те ка Met ho dus). – Стр. 315–323

2800.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми  лош
Сло вен ски код : (лир ско-ми са о ни свет Де сан ке Мак си мо вић и Бла жа Ко не ског) / 
Ми  лош Ђор ђе вић // Срп ско-ма ке дон ске кул тур не и књи  жев не ве зе / [органи-
за тор] Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА  НУ и Уни вер зи те та у Ни шу, Од сек за 
књи жев ност. – Ниш : Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња СА  НУ и Уни вер зи те та, 
Од сек за књи жев ност, 2008. – (Би бли о те ка Књи жев ни и кул тур ни жи вот на ју-
го и сто ку Ср би је у XIX и XX ве ку ; књ. 11). – Стр. 335–357

2801.  ЗО ГО ВИЋ, Ра до ван
По ста ја ње и по сто ја ње / Ра до ван Зо го вић. – Бе о град : Штам пар Ма ка ри је ; Под-
го ри ца : Ок то их, 2008. (Но ви Сад : Ар тпринт). – 315 стр. ; 20 цм. – (Би бли о те ка 
Са бра на дје ла : у де сет књи га / Ра до ван Зо го вић)

2802.  ЗУ  БАЦ, Ми  лош
Мо ли тве Де сан ке Мак си мо вић / Ми  лош Зу бац. – Ру  ма : Срп ска књи га, 2008. 
(Ру  ма : Срп ска књи га). – 110 стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Књи га о књи зи ; књ. 3)
Стр. 99–101: Ми лош Зу бац, Мо ли тве Де сан ке Мак си мо вић / Ми ло ван Ми о дра го-
вић. – Стр. 102–104: Ути сци о сту ди ји Ми ло ша Зуп ца „Мо ли тве Де сан ке Мак си-
мо вић“ / Ми  ло ван Ви те зо вић. – Би бли о гра фи ја: стр. 105–110.
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2803.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ми  лош
Пу то пи сна про за Де сан ке Мак си мо вић / Ми лош Пе тро вић // Збор ник 24. књи-
жев них су сре та Са вре ме на срп ска про за, 9–10. но вем бар 2007., Тр сте ник / [глав-
ни и од го вор ни уред ник Ве ро љуб Вукашиновић]. – Тр сте ник : На род на би бли о-
те ка „Је фи ми ја“, 2008. – (Са вре ме на срп ска про за ; збор ник 20)

2804.  ПЕ ТРО ВИЋ, Ти  хо мир
Исто ри ја срп ске књи жев но сти за де цу / Ти хо мир Пе тро вић. – Но ви Сад : Зма је-
ве деч је игре, 2008. (Ниш : Свен). – 595 стр. : илу стр. ; 21 цм

2009.
2805.  На та  ла си  ма ре чи : збор ник књи  жев них ра  до ва по во дом 30 го ди на по сто ја ња 

Срп ско-ка над ског удру  же ња пи са ца „Де сан ка Мак си  мо вић“ / са ста ви  ла Ка та-
ри на Ко стић ; [илустрације у књи зи Жар ко Пе тро вић Лоле]. – Бе о град : Но ва 
Евро па : За  ду  жби  на Здрав ка Гој ко ви  ћа ; То рон то : Срп ско-ка  над ско удру  же-
ње пи са ца „Де сан ка Мак си  мо вић“, 2009. (Но ви Бе о град : Ју  ни ор). – 342 стр. : 
илу стр. ; 24 цм
Ти раж 500. – Стр. 5–6: У вла да ви ни ца ри це ма ште / Ра до мир Сми  ља нић. – Стр. 
329–332: Осно ва  ла нас је Де сан ка Мак си мо вић / Ка та ри на Ко стић. – Бе ле шке 
о ауто ри ма уз текст.

2806.  ВУ  ЦА, Пе тар В.
Сун ча ни са то ви у Вој во ди ни / [аутор Пе тар В. Ву  ца ; фо то гра фи ја Вла ди мир 
Сретеновић]. – Зре ња нин : „Бе о град“, 2009. (Жи ти ште : Си то принт). – [30] стр. : 
фо то гр. у бо ја ма ; 21 цм
Ти раж 150. – Би бли о гра фи ја: стр. [29] Са др жи пе сме Вељ ка Пе тро ви ћа, Ђо ка 
Сто ји чи ћа и Де сан ке Мак си мо вић.

2807.  ВУЧ КО ВИЋ, Ра до ван
Па ра  ле ле и укр шта ња / Ра до ван Вуч ко вић ; [регистар Ма ри ја Јованцаи]. – Но ви 
Сад : Ма ти ца срп ска, 2009. (Но ви Сад : Бу дућ ност). – 243 стр. ; 21 цм. – (Еди ци ја 
Ма ти ца ; књ. 12)
Ти раж 500. – На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Ре ги стар.

2808.  ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми  лош
Тро кра ки свећ њак зна ња : по е ти ка, ре то ри ка, кри ти ка / Ми  лош Ђор ђе вић. – 
Бе о град : Ака де ми ја ле пих умет но сти ; Но ви Сад : Змај, 2009. (Но ви Сад : Scan 
stu dio). – 334 стр. ; 24 цм. – (Би бли о те ка По себ на из да ња / Змај, Но ви Сад)
Ти раж 300. – Бе ле шка о ауто ру: стр. 323. – Бе ле шка о књи зи: стр. 324–326. – 
На по ме не и би бли о граф ске ре фе рен це уз текст. – Ре ги стар.

2809.  ЈО ВИЋ, Бо јан
Де сан ка Мак си мо вић из ме ђу тра ди ци о нал  ног и мо дер ног – ра но раз до бље ча-
со пи са Ми сао / Бо јан Јо вић // Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик. – 
ISSN 0543–1220. – књ. 57, св. 2 (2009), стр. 367–374

2810.  МИ  ЛО СА  ВЉЕ ВИЋ, Се ли мир В.
Са Де сан ком / Се ли мир В. Ми  ло са вље вић. – 1. изд. – Бе о град : Обе леж ја ; Ја го-
ди на : Го ро цвет, 2009. (Бе о град : Стил-принт). – 74 стр. : илу стр. ; 20 цм. – (Би-
бли о те ка Обе леж ја – Го ро цвет)
Ти раж 250. – Се ли мир В. Ми ло са вље вић – лич ност и де ло: стр. 67–69. – Стр. 71–
74: Пи смо Се ли ми ру В. Ми  ло са вље ви ћу / Љу би ша Рај ко вић Ко же љац.
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2811.  НИ КО ЛИЋ, Љи  ља на
Тра жим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић у на ста ви / Љи  ља на Ни ко лић // Ту-
ма че ње књи жев ног де ла и ме то ди ка на ста ве. Део 2 / при ре ђи вач Оли ве ра Ра ду-
ло вић. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ску књи жев ност и је зик : 
Orp he us, 2009. – (Би бли о те ка Met ho dos). – Стр. 101–121

2812.  ПО ПО ВИЋ, Ра до ван
Пе сни ки ња ду ше Ср би је / Ра до ван По по вић. – Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2009. 
(Бе о град : Гла сник). – 163 стр. : илу стр. ; 24 цм. – (Ве ли ка ни срп ске књи жев но сти. 
Би о гра фи је ; књ. 8) (Ко лек ци ја Низ. Ода бра на де ла / [Радован Поповић])
Сли ке Д. Мак си мо вић. – Ти раж 1.000. – Се лек тив на ли те ра ту  ра о Де сан ки Мак-
си мо вић: стр. 157. – Ре ги стар.

2813.  ПО ПО ВИЋ, Ран ко
Чин пре по зна ва ња : огле ди о срп ском пје сни штву / Ран ко По по вић. – Ба ња Лу-
ка : Арт принт : Фи ло соф ски фа кул тет, 2009. (Ба ња Лу ка : Арт принт). – 281 стр. ; 
21 цм. – (Би бли о те ка Ср би сти ка ; књ. 2)
Ти раж 300. – Бе ле шка о ауто ру на ко ри ца ма. – Ре ги стар.

2814.  МИ  ЛА ТО ВИЋ, Вук
Два сна жна лир ска сен зи би  ли те та : Сла ви ца Те шо вић и Де сан ка Мак си мо вић / 
Вук Ми ла то вић // Емил, град веч не зи ме / Сла ви ца Те шо вић. – Бе о град : Ин тер-
принт, 2009. – Стр. 121–123

2010.
2815.  Де сан ка Мак си  мо вић / [уредник Јо ва на Нинковић]. – 1. изд. – Бе о град : ЈРЈ, 

2010. (Ло зни ца : Мла дост груп). – 55 стр. : илу стр. ; 22 x 23 цм. – (Би бли о те ка Де-
чи ји атлас срп ских ве ли ка на ; ко ло 1, књ. 7)

2816.  ГОР ДИЋ, Слав ко
До жи вљај при ро де и људ ске суд би не у пе сни штву Де сан ке Мак си мо вић / Слав ко 
Гор дић // При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу, пре да ва ња са се ми на ра за 
на став ни ке и про фе со ре срп ског је зи ка и књи жев но сти / Дру штво за срп ски је зик 
и књи жев ност Ср би је. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
2010. – (Збор ник ; 2). – ISBN 978–86–84885–39–7. – Стр. 34–49

2817.  КО НЕВ, Или ја
Су сре ти у књи жев но сти два ју бли ских на ро да : огле ди из ком па ра ти сти ке, бал-
ка ни сти ке и ју го сла ви сти ке / Или ја Ко нев. – 1. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни-
ке : Ву ко ва за ду жби на ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2010. (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 
186 стр. ; 24 цм. – (Сту ди је о Ср би ма ; књ. 19)
Ти раж 500. – Стр. 182–185: По го вор / Сло бо дан Ж. Мар ко вић. – На по ме не и 
би бли о граф ске ре фе рен це уз текст.

2818.  МУН ЋАН, Иво
На ше го ре лист : (срп ски пи сци у Ру  му  ни ји) / Иво Мун ћан. – Те ми швар : Са вез 
Ср ба у Ру му ни ји, 2010. ([б. м. : б. и.]). – 176 стр. : сли ке ауто ра ; 21 цм. – (По себ на 
из да ња / Са вез Ср ба у Ру  му  ни ји. Мо но гра фи је; књ. 60)
Би бли о гра фи ја: стр. 159–171. – Ре ги стар.

2819.  СТЕ ФА  НО ВИЋ, Мир ја на
И би по но во пе сма / Мир ја на Сте фа но вић. – Илу стр. – Реч на до де ли на гра де „Де-
сан ка Мак си мо вић“ // Књи жев ни ма га зин. – ISSN 1451–0421. – Год. 10, бр. 106/108 
(2010), стр. 62–63
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2820.  Де сан ка Мак си мо вић : Пра де вој чи ца, Ча чак, 2010. – илу стр. – При каз књи ге // 

Би бли о теч ки пу  то каз. – ISSN 1451–6276. – Год. 7, бр. 25 (2011), стр. 19

2821.  ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, Ми  ло ван
Го спо ђи ца Де сан ка / Ми  ло ван Ви те зо вић. – 1. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни-
ке, 2011. (Су бо ти ца : Ро то гра фи ка). – 158 стр. : ауто ро ва сли ка ; 23 цм. – (Иза-
бра на де ла / Ми  ло ван Ви те зо вић)
Ти раж 1.000. – Стр. 135–154: Пи са ли су о ро ма ну Го спо ђи ца Де сан ка / Вла де та Је-
ро тић... [и др.]. – Бе ле шка о из да њи ма: стр. 155. – Бе ле шка о пи сцу: стр. 157–158.

2822.  ЕЛЕР МЕ ЈЕР-ЖИ ВО ТИЋ, Ол  га
Но мо ка нон Св. Са ве у функ ци ји пре тек ста ци клу са Тра жим по ми  ло ва ње од Де-
сан ке Мак си мо вић / Ол  га Ел  лер ме ы ер-Жи во тић // На уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву  ко ве да не. – ISSN 0351–9066. – 40/2 (2011), стр. [401]–407

2823.  ПА  ЛА  ВЕ СТРА, Пре драг
Не кро по ље : би о граф ски есе ји / Пре драг Па ла ве стра. – До пу ње но изд. – Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке : До си је сту дио, 2011. (Бе о град : До си је сту дио). – 327 стр. ; 
21 цм
Ти раж 700. – Бе ле шка о ауто ру на пре са ви је ном де лу кор. ли ста.

2824.  ПЕТ КО ВИЋ, Гру  ја
Сло во о Де сан ки / Гру  ја Пет ко вић. – Ле ско вац : Удру же ње пи са ца Ле ско ва ца, 
2011. (Ле ско вац : Fi leks). – 151 стр. : илу стр. ; 21 цм
Ти раж 300. – Стр. 8: Ми шље ње о ру  ко пи су књи ге Гру  је Пет ко ви ћа „Сло во о Де-
сан ки“ : пре по ру ка / Ду шан Ја њић. – Бе ле шка о ауто ру: стр. 148. – Би бли о гра фи-
ја: стр. 148–150.
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АБА  ГИН СКИ, Ар хип – 0869
АБИЛ КА СИ МО ВА, Мај рам кан – 0870
АГ ЊОВ, Вла ди мир – 1823
АДА  МО ВИЋ, Дра го слав – 1604, 1733, 

1842, 1901, 2293
АДА  МО ВИЋ, Ра шко – 2010
АКС, Ка ро ли – 0935, 0984, 1072
АЛ  БРЕХТ, Ве ра – 0932, 1095
АЛ  БРЕХТ, Фран – 1243
АЛЕК СИЋ, Љу би ца – 2652, 2796
АЛЕК СИЋ, Мил  ка – 1035
АЛЕЧ КО ВИЋ, Ми ра – 0009, 0937, 1021, 

1423, 2261, 2294
АЛИ, Фа  хри – 0995, 1054
АЛИ ГЕР, Мар га ри та – 0781, 0800, 0949, 

0964, 0987, 1097
АЛ  МА ЈАН, Слав ко – 2075
АМ БРО, Но вак – 1279
АМИ СУ ЛА  ШВИ  ЛИ, Шал  ва – 0841
АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, Да ни ца – 2040, 2085, 

2131, 2163, 2164, 2220, 2221, 2615, 2616, 
2745

АН ДРИЋ, Љу би сав – 0528, 2106, 2116
АН ДРИЋ, Пе тар – 1786
АН ДРИЋ, Ра до мир – 0269, 0295, 1853
АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ма ја – 2765
АН ТИЋ, Гој ко – 2262
АН ТИЋ, Ми ро слав – 0449
АН ТО НИ ЈЕ ВИЋ, Дам њан – 1631
АН ТО НО ВИЋ, Мом чи  ло – 0156, 0193, 

0234, 0265, 0318
АРАМ БА  ШИН, Та тја на – 2117
АРЕ ЖИ НА, Бо жи дар Ариш – 0241
АРЕ ЖИ НА, Ду  шко – 0293
АРИ ТО НО ВИЋ, Дра го мир – 2252
АРИ ФО ВИЋ, Не дим – 0526, 0565
АР КО, Ан дреј – 1045
АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, Ви дан – 1985
АР СОВ СКА, Та ма ра – 1145
АТА  НА СИ ЈЕ ВИЋ, Ксе ни ја – 1292, 2279, 

2300
АТА  НА СОВ СКИ, Ми  хо – 1145
АХ  МА ДУ ЛИ НА, Бе ла – 0987
АХ  МА ТО ВА, Ана – 0964, 0987

АША  НИН, Ми о драг – 1485
АШКЕРЦ, Ан тон – 0765, 0812, 0832

БА  БА, Зол тан – 0691, 0698
БА  БА ЈАН, Вар текс – 0853
БА  БА  ЏАН, Рамз – 0801
БА  БЕЛ, Јо сип – 2097, 2410, 2480
БА  БИН КА, Ми  хал – 0928, 0941, 0958
БА  БИЋ, Вла ди мир Ђ. – 1208, 1316, 1317
БА  БИЋ, Јо ван – 1253
БА  БИЋ, Се ја – 1108, 1113
БА  БЛЕР, О. Ф. – 1006
БА  БО ВИЋ, Ми  ло сав – 0766, 0834, 0857, 

0893, 0894, 0899
БА  ГР ЈА  НА, Је ли са ве та – 0816, 0854, 

0855, 0889, 0897, 0900, 0904, 1007
БАЈ РА  МОВ, Ну  ри – 0871
БА  КО ТИЋ, Лу  јо – 1189
БА  КО ЧЕ ВИЋ, Оли ве ра – 0415, 0444, 

0477, 0592
БА  ЛА  БИ НИЋ, Ми  ле на – 0402
БА  ЛИ КА, Кор нел – 1854
БА  ЛИЋ, Ху ско – 0001, 0074
БА  МО ВИЋ, Јо сип – 0937, 1021
БАН ДИЋ, Ми  лош И. – 0317, 0399, 0445, 

1424, 1442, 1467, 1787, 2215
БА  ЊАЦ, Ве сел  ка – 0265
БА  ЊЕ ВИЋ, Мир ко – 1318, 1443
БА  РАЦ, Ан тун – 0399, 1190, 2215
БА  РЕ ТИЋ, Би сер ка – 0347, 0389, 0416, 

0566
БАР ТОЛ, Вла ди мир – 1323, 1327
БА ТУ  РИН, А. – 2295
БА  ШИЋ, Ја ков – 1191
БЕ ГЕ НИ ШИЋ, Ми  ли во је – 1541, 1542
БЕ КРИЋ, Исмет – 1567
БЕК ТАС, Кен гиз – 1952
БЕЛ КИ НА, Ма ри ја – 0901
БЕ ЛУР, Ир фан – 1039, 1107, 1116
БЕН ДЕ ЉА, Не да – 0005, 0076, 0195, 

0236, 0267
БЕ РА  МО ВА, Ја на – 1081
БЕР БЕР, М. – 0012, 0018
БЕР БЕР, Сто јан – 0668, 0673

Ре ги стар аутора
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БЕ РЕ СТОВ, Ва  лен тин – 0872
БЕ РИЋ, Гр гур – 1328
БЕР ТО ЛИ НО, Ни ко ла – 1843
БЕ РУ ЛО ВА, Ху  та – 0856
БЕЋ КО ВИЋ, Ма ти ја – 0624, 2447, 2696
БЕ ШЕ ВИЋ, Иван ка – 1486
БЕ ШЕ ВИЋ, Ст. – 1226
БИ БЛИЋ, Зла та – 0520
БИ ЗО ВИ ЧАР, Ми  лан – 1034
БИЛ КИЋ, Сло бо дан – 0420
БИР ЈУ  КО ВА, Ал  ве ти на – 1056
БИ ФЕЛ, Јо сип – 0053, 0054, 0196
БЈЕ ЛИ ЦА, Д. – 1734
БЛА  ГО ЈЕ ВИЋ, Мо ма – 1986
БЛА  ЖЕК, Па вле – 1902
БЛА  ШКО ВИЋ, Ла сло – 0699, 0679, 0683, 

0720
БЛЕ НИ КА – 1329
БЛЕ ЧИЋ, Ми  ло рад 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

БЛЕ ЧИЋ, Ми  ха и  ло – 1444, 1826
БОГ ДА  НО ВИЋ, Жи ка – 1445
БОГ ДА  НО ВИЋ, Љ. – 2299
БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан – 0221, 0284, 

0399, 0719, 1192, 1254, 1373, 1374, 
1386, 1425, 1426, 1427, 2215, 2279, 2300

БОГ ДА  НО ВИЋ, Ми  лан В. – 1221
БОГ ДА  НО ВИЋ, Пре драг – 0628
БОГ ДА  НО ВИЋ, Пре драг Ци – 2494
БО ГЕ ТИЋ, Бо шко – 1633, 1855
БОГ ЗА, Гео – 1173
БО ГИЋ, Јо ван – 1406
БО ГУ ТО ВИЋ, Дра ган – 2120
БО ДЕ ИТ, Гер харт – 0985
БО ДУ ЛИЋ, Љу  то вид – 1350, 1351
БО ЖА  НО ВИЋ, Ми  лош – 0390
БО ЖИН, Мир ја на – 0628
БО ЖИ НО ВИЋ, Љу бо мир – 1330
БО ЖИЋ, Јо ван ка – 2724
БО ЖИЧ КО ВИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ве ра – 

0102
БО ЖО ВИЋ, Са ша – 2042
БО ЈА  ЏИ ЕВ СКИ, Ко ста – 1028, 1079
БО ЈО ВИЋ, Дра го – 0452, 2165

БОК ШАН-ТА НУР ЏИЋ, Зо ра – 2722
БО ЛЕК, Ан тон – 1082
БОР ДЈЕ, Жан Марк – 0833
БО РИ СЛА  ВОВ, Иван – 1089, 2110
БОР КО, Бо жи дар – 1331, 1428
БО РО ЈА, Ми тар – 2683
БО РОШ, Ђерђ – 0197, 0198, 0294, 0348, 

0448, 0568, 0596, 0611, 0684
БО СТРО ИМ, Ане ма ри – 1096, 1101
БО ШКО ВИЋ, Ве ли зар – 1856, 1903, 2012, 

2301, 2411, 2412, 2413, 2450, 2481, 
2549, 2582, 2617

БО ШКО ВИЋ, Или ја Т. – 1634
БО ШКО ВИЋ, Ли ди ја – 2746
БО ШКОВ СКИ, Пе тар Т. – 1145
БРАЈ, Ре џи налд де – 1124, 1164, 1169, 1173
БРАЈ ДИЋ, Сте ван – 0699, 0720
БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир – 0653, 0654, 

2253, 2264, 2279, 2302, 2449, 2495, 
2552, 2583, 2584

БРА ЈО ВИЋ, Гор да на – 1953, 2170, 2585
БРА ЈО ВИЋ, Дра го љуб – 0126
БРАН КО ВИЋ, Љу бо мир – 2578
БРА СЊО, Иштван – 1068
БРЕН КО ВА, Кри сти на – 0802
БРО ДА, Ина Јун – 0963, 0985, 1055
БРОЗ, Па вао – 1387
БУ  БА  ЊА, Во ји слав – 2690
БУ  ГА  РИ ЈУ, Ју ли јан – 1108
БУ ДИН СКИ, Ма ри ја – 1026
БУ  И ША, Ми  лин ко – 0320
БУ  ЈА  НО ЦИ, В. – 1167
БУ ЛА ТО ВИЋ, Бо жо – 1407, 1543
БУ  НУ  ШЕ ВАЦ, Ко ста – 2797
БУ  ЊАК, Пе тар – 2618, 2645, 2646, 2647, 

2673, 2674, 2675, 2692

ВА  И ЧИ У  НА  И ТЕ, Ју ди та – 0962, 1135
ВАК СМА  ХЕР, М. – 0987
ВА  ЉИ НЕЦ, В. – 1129
ВАР ДАР, Ху са ме тин – 0967, 0988, 1019, 

1022, 1037, 1051, 1075, 1085, 1102
ВА  РИ О ЛА, Че до – 0191
ВА СИ  ЉЕ ВИЋ, Во ји слав – 2171
ВА СИ  ЉЕ ВИЋ, Ж. – 1584
ВА СИ  ЉЕ ВИЧ, Сер геј Ви ку лов – 0803
ВА СИЋ, Пре драг – 2345
ВЕ ЛИЧ КОВ, Иван – 1468, 1697
ВЕЛ  МАР-ЈАН КО ВИЋ, Све тла на – 1501
ВЕЉ КО ВИЋ, На да – 0484
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ВЕ РЕШ, Са ша – 2303
ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, Љу би ца – 0320, 0519
ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, Со ња – 2766
ВЕ СИЋ, Љу бо драг – 0677
ВЕ СНИЋ, Слав ко – 0266
ВЕ ШО ВИЋ, Ра до ња – 0345
ВИ ДА ЧЕК, Зла та – 0241
ВИД МАР, Јо сип – 0771
ВИЛ КОН, Јо зеф – 1043
ВИ НО ГРА ДОВ, В. – 0987
ВИ НО КУ  РОВ, Ев ге ни је – 1522
ВИ СКО ВИЋ, Иван – 1469
ВИ ТЕЗ, Гри гор – 0194, 0235, 0292, 0475, 

0559, 0594, 0609, 0713, 1568
ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, Ми  ло ван – 2767, 2768, 

2802, 2821
ВИ ТО ШЕ ВИЋ, Дра ги ша – 0434, 2254
ВЛА  ШИЋ-ГВО ЗДИЋ, Ми  ла – 0417, 1737
ВО ГЕЛ  НИК, Ма ри ја – 0932, 1095
ВО ЗНЕ СЕН СКИ, Ан дреј – 2172
ВОЈ ВО ДИЋ, Мо мир – 2496
ВОЈ ВО ДИЋ, Ра де – 0149, 2211
ВОЈ ВО ДИЋ, Ра до слав – 0298
ВО ЈИ ЧИЋ, Г. – 2173
ВОЛФ, Гу став – 1352
ВРА  НЕШ, Алек сан дра – 0649, 0665, 0685, 

0693, 2653, 2684, 2685, 2725
ВР БАЦ КИ, А. – 1635
ВР ХО ВАЦ, Ду  шка – 2797
ВУ  ЈА  НО ВИЋ, Дра гу  тин – 1487
ВУ  ЈА  НО ВИЋ, 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, Сте ван – 0032, 0055, 0099, 0104, 

0231, 0237, 0291, 0766
ВУ  КА ДИ НО ВИЋ, С. – 1803
ВУ  КА  НО ВИЋ, Јо ван ка – 2304
ВУ  КА  ШИ НО ВИЋ, Ве ро љуб – 2803
ВУК  МИ РО ВИЋ, Вла до – 1987
ВУ  КО ВИЋ, Вла де та – 0064, 1488, 1857, 

1858, 1859, 2013, 2305, 2306, 2307, 
2619, 2654

ВУ  КО ВИЋ, Ђор ђи је – 1636
ВУ  КО ВИЋ, Ива на – 2308
ВУ  КО ВИЋ, Ми  ли во је – 0414
ВУ  КО ВИЋ, Но во – 2655
ВУ  КО СА  ВЉЕ ВИЋ, Ми  ла дин М. – 0163
ВУ  КО ТИЋ, В. – 2043
ВУК СА  НО ВИЋ, Ми ро – 2709

ВУ ЛЕ ТИЋ, Ан ђел  ко – 1523, 1545, 2279, 
2300

ВУ ЛИЋ, Пе тар – 1698
ВУ  ЦА, Пе тар В. – 2806
ВУЧ КО ВИЋ, Га ври  ло – 1408, 1502
ВУЧ КО ВИЋ, Ра до ван – 2807

ГА  БЕ, До ра – 0747, 0748, 0754
ГА  БОР, Ту  ри – 1113
ГА  ВЕ ЛА, Ђу  ро – 1332
ГА  ВРИ  ЛО ВИЋ, Зо ран – 0149, 0221, 0284, 

0399, 1446, 1699, 1700, 1739, 1860, 
2044, 2045, 2215, 2279, 2300

ГАЈ ДАР, Т. – 1740
ГА ЈИ НОВ, И. – 2683
ГА ЈИЋ, Ђор ђе – 1790
ГА ЈИЋ, Са ша – 2798
ГА ЈИЋ-ЗЛАТ КО ВИЋ, На да – 2578
ГАЈ ТА  НИ, Адем – 1008
ГАЛ, Ла сло – 0989
ГА  ЛИ, Му са – 0842
ГАМ ЗА ТОВ, Ра сул – 0873
ГЕ ОР ГИ ЈЕ ВИЋ, Кре ши мир – 1222, 1380
ГЕ ОР ГИ ЈЕВ СКИ, Хри сто – 0231
ГИ КИЋ-ПЕ ТРО ВИЋ, Рад ми  ла – 0701, 

2773
ГИ  ЛЕ ВИЧ, Нил – 1042, 1159
ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, Ми  ло – 1741, 2414
ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли бор – 0221, 0284, 0399, 

1470, 1637, 1638, 1639, 1742, 1743, 1904, 
2215, 2300, 2309

ГЛИ ГО РИЋ, Ве ли зар – 2279
ГЛИХ, Вил  ко Се лан – 0071
ГЛИ ШИЋ, М. – 1640
ГЛИ ШИЋ, Н. – 1605
ГЛО ВАЦ КИ, Едвард – 1377
ГЛО ЗИЋ, Бла го је – 2174
ГЛУ МАЦ, Ђор ђе – 1293
ГЛУ МАЦ, Сло бо дан – 1375
ГО ВЕ ДА  РИ ЦА, Ду  шан – 0419
ГОВ КО ВА, Ко са ра – 1160
ГО ЛИ ЈАНИН-ЕЛЕЗ, Са ња – 2726, 2727, 

2747, 2748
ГО ЛОБ, Зво ни мир – 1641
ГОН ЧА  РУК, За  хар – 1098
ГОР БУ  НОВ, Ђор ђе – 0353, 0817
ГОР ДИЋ, Слав ко – 2586, 2799, 2816
ГО РИН ШЕК, Да ни  ло – 0948
ГО РИ ЧАР, Бар ба ра – 1905
ГОР ЈАН, Злат ко – 1193
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ГОР КИ, Мак сим – 0782, 0783
ГОЧ КО ВА, Ко са ра – 1028, 1079, 1115
ГО ШНИК-ГО ДЕЦ, Ан чка – 0053, 0054, 

0196, 0932, 1095
ГРА У  БИН, Ге ор гиј – 0874
ГРА ФЕ НА У  ЕР, Ни ко – 0835, 1002, 1034, 

2099
ГР БИЋ, Алек сан дар – 0325, 0339, 0394
ГР БИЋ, Дра го слав – 1399, 1429
ГРИ ЗЕЉ, Југ – 1744
ГРО ЗДА  НИЋ, Ми  ле – 0812
ГРОЛ, Ми  лан – 1255, 1281
ГРУ  ЕВ СКИ, Љу бо мир – 1010
ГРУ  ЈИЋ, Вла ди мир – 1804
ГРУ  ЈИ ЧИЋ, Је ле на – 0189
ГУ ДЕЉ, Пе тар – 0156, 0193, 0234, 0265, 

0318
ГУ ЛИА, Дми триј – 0843
ГУ ЉАМ, Ха мид – 0804, 0817

ДА  ВИ ЧО, Ле он – 1701
ДАЛ  МА ТОВ СКИ, Јев ге ниј – 2587
ДА  МЈАН, Ми ше – 1043
ДА  МЈА  НОВ, Да мјан – 0818
ДА  МЈА  НО ВИЋ, Ра то мир – 1988
ДАМ ЊА  НО ВИЋ, Ср ђан – 2672
ДА  НИ Е ЛЕН СКА, Лу  цја – 1041
ДА  НИ ЧИЋ, Ка ји ца – 2749
ДА  НОЈ ЛИЋ, Ми  ло ван – 1447, 2656
ДЕ БЕ ЉАК, Ан тон – 1209
ДЕ БЕ ЉА  КО ВИЋ, Не бој ша – 0531
ДЕ ВИ ДЕ, Вла ди мир – 0589, 0590
ДЕ ВР ЊА, Ми  лу  тин – 1333, 1358
ДЕ ВР ЊА, Сло бо дан – 2144
ДЕ ЛИ БА  ШИЋ, Ми  ха и  ло – 1223
ДЕ ЛИЋ, Јо ван – 2620, 2695, 2697
ДЕ ЛИЋ, Ли ди ја – 2769
ДЕ МАК, Ми ро слав – 1123
ДЕ МЕ ШЕВ, Да ни ел – 1020
ДЕ НИНГ ХА УС, Ф. – 1031
ДЕ НИЋ, Мар ко – 2265
ДЕН КО ВИЋ-БРА ТИЋ, Див на – 1861
ДЕ РЕ ТИЋ, Јо ван – 2497
ДЕ СНИ ЦА, Дра ган – 1745
ДЕ СПОТ, Па вао – 2132
ДЕ ШИЋ, Ми  ло рад – 2692
ДИ ЗДАР, Мак – 1503
ДИ КЛИЋ, Зво ни мир – 0319
ДИ КО ВИЋ-ЋУР ГУЗ, Да ни ца – 2310
ДИ МИ ТРИ Е ВА, О. – 0987

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Мил  ка – 1606
ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Рад ми  ло – 1334
ДИ МИЋ, Мо ма – 0628, 1173, 2498, 2728
ДИ МОВ СКИ, Ми  ли ца – 0303
ДИН, Ан те – 1294
ДИ НЕ ВА, Зла ти ка – 1089, 2110
ДИ СО, Ну срет – 0965, 0966, 0979, 0981, 

0996, 0997, 1001, 1077, 1122, 1127, 
1138

ДО БРЕВ СКИ, Јор дан – 0957, 1015
ДО ВА  КО ВИЋ, Бо шко – 1524
ДО ГАН, Бо рис – 0230, 0316, 0387
ДО ЛЕНЦ, Иван – 1989
ДОЛ  МА ТОВ СКИ, Јев ге ниј – 2266
ДО МА ЗЕ ТОВ СКИ, Пет ко – 0991, 0993
ДО РОВ СКИ, Иван – 1174
ДО СТО ЈЕВ СКИ, Фјо дор Ми  хај ло вич – 

0755, 0766, 0834, 0857, 0893, 0894, 
0902, 0903, 0905

ДРА  ГО ВИЋ, Пре драг – 0349
ДРА  ГОЈ ЛО ВИЋ, Дра ган – 2311, 2415
ДРА  ГО СА  ВАЦ, Не бој ша – 2267
ДРЕ НО ВАЦ, Ни ко ла – 1607
ДРУ  ГО ВАЦ, Ми о драг – 2220, 2223, 2224
ДУ  БАК, Бу ди мир – 2499
ДУ  БЉЕ ВИЋ, А. – 1746
ДУ  БРАВ ЧИЋ, Вла до – 1388
ДУ  БРО ВИН, Бо рис Са во вич – 0773, 0774, 

0775, 0776, 0784, 0794, 0795, 0819, 
0844, 0890, 0987

ДУ ДАШ, Ана – 0669, 1990, 2100, 2251
ДУ  ЈО ВИЋ, Мо мир А. – 2710, 2711
ДУ  КА  НО ВИЋ, Али ја – 0915
ДУ  КИЋ, Се ле на – 1256, 1295
ДУ  РИЋ, Му  ха рем – 2500
ДУ  ЧИЋ, Јо ван – 1173

ЂАН КА  НЕ, Да ни ел – 2312
ЂЕР ГЕЈ, Ђо кај – 1090
ЂЕР КЕ РИЋ, Мом чи  ло – 1135
ЂЕР КО ВИЋ, Ву  ка  ле – 0194, 0235, 0292, 

0475, 0559, 0609, 0671, 0689
ЂЕР КО ВИЋ, Мом чи  ло – 0892
ЂИ ДИЋ, Љу би ца – 2501
ЂИ ДИЋ, Љу би ша – 2482
ЂИ  ЛАС, Ми  ло ван – 1282, 2450, 2502
ЂО КО ВИЋ, Ми  лан – 2503
ЂО КО ВИЋ, Ми  ха и  ло Ти ка  ло – 0052
ЂО НО ВИЋ, Јан ко – 1409
ЂОР ЂЕ ВИЋ, Б. – 1569
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ЂОР ЂЕ ВИЋ, Љу би ца – 1844, 1862, 1863, 
2588, 2687

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ми  лош – 2046, 2614, 2616, 
2621, 2688, 2800, 2808

ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ча слав – 2313
ЂОР ЂИЋ, Сто јан – 0237, 2047, 2689
ЂО РИЋ, Дра гу  тин – 1214
ЂУ  КИЋ, Три фун – 0832, 0885, 0906, 

1194, 1257
ЂУ  РА  НО ВИЋ, Че до мир – 2225, 2226, 

2227
ЂУР ЂЕВ, Поп Д. – 2661
ЂУР ЂИЋ, Љи  ља на – 2504, 2578
ЂУ  РИЋ, Дра го – 2622
ЂУ  РИЋ, Иван ка Ида – 0028
ЂУ  РИЋ, Осто ја – 1864, 2014, 2015, 2016
ЂУ  РИЋ, Рај ко – 1865, 2026
ЂУ  РИ ЧИН, Ра да – 0654
ЂУ  РИЧ КО ВИЋ, Ми  лу  тин – 2470
ЂУ  РИ ШИЋ, Ду  шан – 0418, 0475, 0559, 

0609, 0671, 0689, 0890
ЂУ  РО ВИЋ, Во ји слав – 1642, 1805
ЂУ  РО ВИЋ, Жар ко – 1702, 2451, 2541
ЂУ  РО ВИЋ, Ми ро слав – 2175

ЕГЕ РИЋ, Ми ро слав – 0644, 0645, 0646, 
0647, 0648, 0649, 0650, 0656, 0719, 
2087, 2133, 2176, 2228, 2504, 2589, 
2657, 2698, 2729, 2749

ЕЛЕР МЕ ЈЕР-ЖИ ВО ТИЋ, Ол  га – 2770, 
2771, 2822

ЕЛ  МА ЗО ВИЋ АЛ ТА НАЈ, Фер данц – 1088
ЕР ДЕ ЉА  НИН, Ан ђел  ко – 1827
ЕРИЋ, До бри ца – 0628, 1954, 2505
ЕРИЋ, Ми  ли на – 2578
ЕРОР, Гво зден – 2772
ЕТЕ РО ВИЋ, Иво – 2440
ЕШКЕР, Вол фганг – 1137, 1149

ЖА ДИЋ, Д. – 1608
ЖИ ВА  НО ВИЋ, Је ре ми ја – 1224, 1283
ЖИВ КО ВИЋ, Бла го је – 1258
ЖИВ КО ВИЋ, Жи ван – 0628, 2416, 2452, 

2553
ЖИВ КО ВИЋ-МАН ДОЛ ФО, Рај на – 0970
ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Бра ни мир – 0290, 

0868, 0883
ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ, Ве ли мир – 0050, 0221, 

0284, 0399, 1225, 1226, 1244, 1259, 
1260, 1284, 1296, 1303, 2215

ЖИ ВО ТИЋ, Ра до мир – 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 то ни је – 1747

ЗА  ВА ДА, Ви  лем – 0786
ЗА  ГОР СКИ, Цвет ко – 1020
ЗА  КУ СИ 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 РО ВИЋ, Ај ша – 1158
ЗА  ХО ДЕР, Бо рис – 0875
ЗВО НАР, Иван – 0296
ЗДУ  НИЋ, Дра го – 0154
ЗЕЈ НУ ЛА  ХУ, Н. – 2314
ЗЕ ЧЕ ВИЋ, Ра до слав – 0188
ЗИ ВЛАК, Јо ван – 0663
ЗИ МА, Здрав ко – 2134, 2135
ЗЛО БЕЦ, Ци рил – 0954
ЗМИ ЈА  ЊАЦ, Пе тар – 0676
ЗО ГО ВИЋ, Ве ра – 0852, 2590, 2637
ЗО ГО ВИЋ, Мир ка – 1114
ЗО ГО ВИЋ, Ра до ван – 1340, 2506, 2801
ЗО РИЋ, Па вле – 0221, 0284, 0529, 1610, 

1749, 1866, 1955, 1991, 2177, 2215, 
2315

ЗУ  БА  НО ВИЋ, Сло бо дан – 0613, 2417
ЗУ  БАЦ, Ми  лош – 2712, 2773, 2802
ЗУ  БАЦ, Пе ро – 1123, 1125, 1152
ЗУ  ПАН, Здрав ко – 2682

ИВА  НИЋ, Ду  шан – 2774
ИВА  НО ВИЋ, Вас ко – 2471
ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир – 2136, 2316, 2317, 

2318, 2319, 2320
ИВА  НО ВИЋ, Ра до мир В. – 2623
ИВАН ЧИЋ, Љу бо – 0267
ИВЕ ЉИЋ, На да – 0071
ИВ КО ШИЋ, Ми  лан – 1956
ИГ ЊА ТО ВИЋ, Дра го љуб – 1585
ИГ ЊА ТО ВИЋ, Ср ба – 2137
ИДРИ ЗБЕ ГО ВИЋ, Ами ра – 0151, 0227, 

0314, 0412
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ИЛИЋ, Во ји слав Мла ђи – 1195, 1227
ИЛИЋ, Здрав ко – 1504
ИЛИЋ, Кр сти во је – 1992, 2138, 2139
ИЛИЋ, Па вле – 0197, 0294, 0348, 0448, 

0568, 0596, 0611
ИЛИЋ, Па вле – 0684, 0706, 0733
ИН БЕР, Ве ра – 0964, 0987, 1528
ИСА  КЈАН, Аве тик – 0858, 0876, 0886
ИСМА  И  ЛО ВА, Зул фи ја – 0831, 0836, 

0859, 0892
ИШИ МОВ, Вла ди мир – 1750

ЈА  ВО РОВ, Пе јо – 0821
ЈА ЗО ВА, Ја на – 1341
ЈА  КО ВЉЕ ВИЋ-КА  ЛИ НАЦ, Ми  ло сав – 

0454
ЈАК ШТАС, Јо нас – 1135
ЈА  МА СА  КИ-ВУ  КЕ ЛИЋ, Ка јо ко – 0628
ЈАН КОВ, Стој не – 1061
ЈАН КО ВИЋ, В. – 1228
ЈАН КО ВИЋ, Ви до са ва – 0918
ЈАН КО ВИЋ, Вла ди мир – 0047, 0223
ЈАН КО ВИЋ, Дра го љуб – 2321
ЈАН КО ВИЋ, М. – 2178
ЈАН КО ВИЋ, На да – 0709
ЈАН КО ВИЋ, Сла ђа на – 2419
ЈА  ЊИЋ, Ду  шан – 2824
ЈА  РИЋ, Љи  ља на – 0593
ЈА СТРЕ БИЋ, Бла го је – 0160
ЈЕ ВРИЋ, Да рин ка – 2179, 2453, 2483
ЈЕ ВРИЋ, Ми  ло рад – 1867, 2699
ЈЕВ ТИЋ, Ми  лош – 0533, 1448, 2101, 2107, 

2322, 2454, 2484, 2539, 2542, 2730
ЈЕВ ШО ВАР, Ма ри јан – 0005, 0076, 0191, 

0195, 0236, 0267
ЈЕ ЛЕ СИ ЈЕ ВИЋ, Сло бо дан – 0663
ЈЕ ЛИЋ, Во јин – 0071
ЈЕ ЛУ  ШИЋ, Си ни ша – 2658
ЈЕ МЕЦ-БО ЖИЋ, Мар јан ца – 0053, 0054, 

0196, 0937, 1021
ЈЕ НИ ХЕН, Ман фред – 1058, 2121, 2180, 

2659
ЈЕН КИЋ, Дра го љуб – 1828
ЈЕ РЕЈ, Ата на си је – 1751
ЈЕ РЕ МИЋ, Б. – 1400
ЈЕ РЕ МИЋ, Дра ган М. – 0221, 0284, 0321, 

0697, 1643, 1906, 1907, 2323
ЈЕР КО ВИЋ, Јо ван – 0187
ЈЕ РО СИ МИЋ, Гор да на – 0479
ЈЕ РО ТИЋ, Вла де та – 2750, 2821

ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ-ЛИ  ЛИЋ, Ми  ли ца – 
2624

ЈЕФ ТИЋ, А. – 1677
ЈЕ ШИЋ, Стан ко – 2229
ЈО ВА  НИЋ, Ду  шка – 2140
ЈО ВА  НОВ, Зо ја – 1993
ЈО ВА  НО ВИЋ, Бра ни слав – 0053, 0054, 

0196
ЈО ВА  НО ВИЋ, Бран ко – 0399, 1570, 1752, 

2215, 2485
ЈО ВА  НО ВИЋ, Вла ди мир – 2700, 2713, 

2714, 2731
ЈО ВА  НО ВИЋ, Жи во рад П. – 1366, 1505, 

1611
ЈО ВА  НО ВИЋ, Јо ван Змај – 0194, 0235, 

0292, 0594, 0713
ЈО ВА  НО ВИЋ, Ксе ни ја – 2049
ЈО ВА  НО ВИЋ, Ми  ли во је – 1612
ЈО ВА  НО ВИЋ, Ни ко ла Б. – 1196
ЈО ВА  НО ВИЋ, Све ти слав – 1449
ЈО ВА  НО ВИЋ, Сло бо дан А. – 1245
ЈО ВАН ЦАИ, Ма ри ја – 2807
ЈО ВИЋ, Бо јан – 2775, 2809
ЈО ВИЋ, Дра го љуб – 1753
ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Не над – 2736
ЈО ВИ ЋЕ ВИЋ, Та тја на – 2701
ЈО ВО ВИЋ, Је ли ца – 2623
ЈО ВО ВИЋ, Ран ко – 2507
ЈО КИЋ, Бран ко – 2181, 2182, 2220, 2230, 

2231
ЈО КИЋ, Мом чи  ло – 0897
ЈО ЛЕР, Пре драг – 0320
ЈОР ГА ЧЕ ВИЋ, Јо ван ка – 0890
ЈУ  ВАН ЧИЋ, Мет ка – 1034, 1036
ЈУ ДА  ХИН, А. – 0975
ЈУН БРО ДА, Ина – 0923, 0925, 0960
ЈУ  РИ ШЕ ВИЋ, Ми о драг – 1792
ЈУР ЦА, Бран ка – 1829

КА  ЛЕ ЗИЋ, Ва си  ли је – 1644
КА  ЛЕ ЗИЋ, Да ни  ло – 0154
КА  ЛЕ ЗИЋ, Сло бо дан – 0153
КА  НАЧ КИ, Зо ра – 1754
КА  ПЕ ТА  НО ВИЋ, Ми о драг – 1165
КА ПИ ЏИЋ-ХА ЏИЋ, На си ха – 0263, 0390
КА  ПУ ТИ КЈАН, Сил  ва – 0846
КА РА  ЛИЋ, Пре драг – 1309
КА РА  НО ВИЋ, Зо ја – 2742, 2773
КА РИЋ, Жи во јин – 1678
КА СТО РИ, Ми ро сла ва – 0519
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КА  ХИД ЗЕ, Ме де ја – 0749, 0767, 0768, 
0769, 0770, 0777, 0778

КА ЧА  НИН, Оли ве ра – 1908
КА  ША  НИН, Ми  лан – 0221, 0284, 0399, 

1197, 1246, 2215, 2279
КВИТ КО, Лев – 0847
КЕ БА  РА, Не над – 0725
КЕЦ МАН, Да вид – 1506, 2324, 2325
КЕ ЦО ЈЕ ВИЋ, Љи  ља на – 2439
КЕ ШО КОВ, Алин – 0877
КИ КИЋ, Ха сан – 1261
КИ РО ВА, Ли  ли ја – 2232
КИ ТА  НО ВИЋ, Бран ко – 0890, 1529, 1546
КИ ЋЕ ВАЦ, Бо сиљ ка – 0055, 0104, 0174, 

0210, 0270, 0523, 0524, 0770, 0797, 2061
КИ ЋЕ ВАЦ, Па вле – 1571
КЛЕ МЕН ЧИЋ, Ма ри ја – 2039
КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим – 0934, 1909, 1910, 

2326
КЛОП ЧИЧ, Ми  ле – 0954, 1048
КНЕ ЖЕ ВИЋ, Лен ка – 0159
КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ми  ли во је – 1310
КО ВАЧ, М. – 1806
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бо жи дар – 1198, 1367
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бра ни сла ва – 0903
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бран ка – 0902
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Вла дан – 0624
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Да ни ца – 0906
КО ВА ЧЕ ВИЋ, Пе ро – 2721
КО ЖА РИЋ, Иван – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0446
КО ЗАР ЧА  НИН, Иво – 1311, 1353, 1359
КО ЛА  КО ВИЋ, Ме ди са – 2732
КО ЛА  РОВ, Иван – 1007, 1089, 1103, 1162, 

1957, 2050, 2327, 2328
КО ЉЕ ВИЋ, Ни ко ла – 0221, 0284, 2051, 

2183
КО ЉЕ ВИЋ, Све то зар – 2329
КОН ДОВ СКИ, Ди ми тар – 0917, 0946
КО НЕВ, Или ја – 2660, 2817
КО НЕ СКИ, Бла же – 1145, 2330, 2331
КОН СТАН ТИ НО ВИЋ, Ра до мир – 1911
КО ЊИЋ, Ир фан – 0790
КОР БУ ТОВ СКИ, Ни ко ла – 0245, 1994, 

2569
КОР ДА-ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дра – 2625, 

2626
КОР ДИЋ, Си ни ша – 1210, 1335, 1336
КО РЕ НЕВ СКА, На та  ли ја – 1147, 2052, 

2108, 2590

КОР ЧА  ГИН, В. – 0987
КО СА  НИЋ, М. – 1958
КО СА  НО ВИЋ, Бог дан – 2627
КО СО ВЕЛ, Срећ ко – 0812
КО СТИЋ, Дра го мир – 2628
КО СТИЋ, Ду  шан – 0031, 0101, 1389, 1547, 

1679, 1680
КО СТИЋ, Зво ни мир – 2122, 2332
КО СТИЋ, Зво ни мир Па  лан ски – 0450
КО СТИЋ, Ка та ри на – 1995, 1996, 2017, 

2255, 2805
КО СТИЋ, Ми  ли ца – 1184, 1199, 1203, 

1490
КОЦ БЕК, Едвард – 0812
КОШ, Ерих – 2554, 2559
КО ШАК, Вин ко – 1297
КРА  ВЉА  НАЦ, Бра ни слав – 2184
КРА  ГУ  ЈЕ ВИЋ-ВУ  ЈИЋ, Тања – 0192
КРА ЈА ЧИЋ, Љу де вит – 1217
КРА  КАР, Лој зе – 0848, 1048, 1071, 1401, 

2109, 2333
КРА УС-СРЕ БРИЋ, Ева – 1035
КРАШ, Ма ри јан – 1868
КРЕ ШЧИК, Вик тор – 0807, 0808
КРИ ЖА  НИЋ, Пјер – 1260
КР КЛЕЦ, Гу став – 0034, 0071, 0157, 0238, 

0346, 0972, 1262, 1548, 1549, 1550, 
2334

КР ЊЕ ВИЋ, Вук – 0392, 1645, 1869
КР СМА  НО ВИЋ, Мар ко – 0313, 0841, 

0842, 0843, 0846, 0847, 0849, 0850, 
0851

КР СТА  НО ВИЋ, Здрав ко – 2591
КР СТИЋ, Је ле на – 1410
КР СТИЋ, Угље ша – 0004, 0229, 0315, 

0386, 0413, 1646
КР ШИЋ, Иван – 1681
КР ШИЋ, Јо ван – 1200, 1263
КУ  БИ НЕЦ, Су за на – 1108, 1125, 1152
КУ  БИН ЦО ВА, Су за на – 1123
КУ  БИ ШТА, Лу дек – 0909
КУ ЗМА  НОВ СКИ, Ри сто – 2335
КУ  ИЋ, Ран ка – 0929, 1165
КУ  ЈУН ЏИЋ, Ми о драг – 1411, 1507, 1508, 

1509, 2141, 2418
КУ  КАЈ, Ри фат – 0994, 1050, 1100, 1168, 

1170
КУ ЛАВ КО ВА, Ка ти ца – 1131, 2336
КУ ЛИ ЈЕВ, Ка и син – 0878
КУ ЛУН ЏИЋ, Зво ни мир – 1342
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КУН ДА, Бо гу слав – 2419
КУ  НЕЈ, Мир ја на – 1807
КУ  НОВ СКИ, Ва сил – 1074
КУ  ПА  ЛА, Јан ко – 0809
КУ ТА СО ВА, Ол  га – 0916, 0986, 0987

ЛА  БО ВИЋ, Љу бе та – 2053
ЛА  ВРЕН ТИ ЈЕ, епи скоп ша бач ко-ва  љев-

ски – 0624, 2508
ЛА  ГУМ ЏИ ЈА, Ра зи ја – 1912
ЛА ДИН СКИЈ, А. П. – 0964, 0987
ЛА ЗА  РЕ ВИЋ, Гру  ји ца – 0123
ЛА ЗА  РЕ ВИЋ, Див на – 1755
ЛА ЗА  РЕ ВИЋ, Оли ве ра – 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, Не бој ша – 2629
ЛА  КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган – 0658, 2455, 

2472, 2543
ЛА  КИ ЋЕ ВИЋ, Дра ган – 0670, 0687, 

0694, 0696, 0700, 0704, 0712, 0729, 
0730, 0731, 0732, 0743, 2767

ЛА  ЛЕ ВИЋ, Ми о драг С. – 2088
ЛА  ЛИЋ, Иван В. – 0032, 0050, 0221, 0284, 

0399, 1808, 1830, 2102, 2185, 2215, 2509
ЛА  ЛИЦ КИ, Вла ди слав – 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 КО ВИЋ, Ви до – 1320
ЛЕ БЕ ДЕ ВА, Н. – 0987
ЛЕВ ЧЕВ, Љу бо мир – 0822
ЛЕ О ВАЦ, Слав ко – 2186
ЛЕ ОН ТИЋ, Ја сен ка – 0481, 0527
ЛЕ СКО ВАЦ, Мла ден – 1229
ЛИ  ЛИЋ, За гор ка – 0972
ЛИ НА  МЈА  ГИ, Мај му – 0884
ЛИ ПИНС, Мак си  ли ни екс Алек сејс – 

0911
ЛИ СОВ СКА, Ол  га – 0831, 0837, 0860, 

0892
ЛО МИ ВИЋ, Бо шко – 2436
ЛОН ЧАР, Иван – 2337
ЛО ПИ ЧИЋ, Ђор ђе – 1285
ЛО РЕН ЦО ВА, Јар ми  ла – 1174
ЛОС, Јев до ки ја – 0849

ЛУБ КИВ СКИЈ, Ро ман – 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  КО ВАЦ, Ха мид – 0390
ЛУ  ЦИЋ, Љу би ша Љ. – 0312
ЛУ  ЧИЋ, Мил  ка – 2233

ЉВО ВИЧ, Ма ја Да ви дов на – 0761, 0762, 
0798

ЉУ  ШТА  НО ВИЋ, Јо ван – 2733

МА  ВЕЦ, Ацо – 0932
МА  ГА  РА  ШЕ ВИЋ, Мир ко – 0443, 2188, 

2234, 2512
МА ЈИЋ, Дра го љуб – 1264
МАЈ СТО РО ВИЋ, Гор да на – 2055, 2056
МА  КА РО ВА, Т. – 0987
МА  КВЕ ЈЕ ВА, Кри сти на – 2189
МАК СИ МО ВИЋ, Ве ра – 0157, 0238, 0346
МАК СИ МО ВИЋ, Во ји слав – 2220, 2235, 

2256, 2702
МАК СИ МО ВИЋ, Ј. – 1614
МАК СИ МО ВИЋ, Јо ван – 0902
МАК СИ МО ВИЋ, Ми о драг – 1412, 1413
МАК СИ МО ВИЋ, Ми ро слав – 2513
МА  ЛЕ ТИЋ, Не да – 2057
МА  ЛИ НА, Ка  ли на – 2058
МАН ЧЕК, Мар јан – 1002
МА  РИН КО ВИЋ, Ан то ни је – 1684
МА  РИН КО ВИЋ, Ми ро слав – 2339
МА  РИН КО ВИЋ, На да – 1402
МАР ЈА  НО ВИЋ, Бо го сав – 2420
МАР ЈА  НО ВИЋ, Во ја – 0157, 0238, 0346, 

0486, 1703, 1704, 1756, 1757, 2114
МАР ЈА  НО ВИЋ, Жељ ко – 0009, 0029, 

0049, 0151, 0227, 0314, 0412
МАР КАР ЈАН, Ма ро – 0831, 0838, 0861, 

0892
МАР КО ВИЋ, Ве сна – 2236
МАР КО ВИЋ, Ви то – 0223
МАР КО ВИЋ, Жи ка – 2570
МАР КО ВИЋ, Иван ка – 0772, 0955
МАР КО ВИЋ, Љу би ца – 1343, 1354
МАР КО ВИЋ, Ми  лан Р. – 2123, 2340, 

2341, 2421
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МАР КО ВИЋ, Ми  ли во је – 1997, 2089, 
2142, 2237, 2561

МАР КО ВИЋ, Сло бо дан 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  РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми  ло – 2663
МАРС, Ев ге ни ја – 1344
МАР ТИ НОВ, Л. Н. – 0964, 0987
МАР ТИ НО ВИЋ, Ју  рај – 0885
МАР ТИ НО ВИЋ, Ми  лан – 0048
МАР ТИЋ, Ан ђел  ка – 0071, 0481, 0527
МА СКА  РЕ ЛИ, Мар ко – 0421
МА ТА, Кор нел – 1152
МА ТЕ ЈИЋ, Ве ли мир – 0124, 0352
МА ТИЋ, Ду  шан – 1381
МА ТИЦ КИ, Ми  лен ко – 0225, 1530, 1811
МА ТИЦ КИ, Ми о драг – 2562, 2716, 2752, 

2777
МА У  КО ВИЋ, Ми  ли во је – 2059
МА  ША  НО ВИЋ, Ди ми три је Л. – 2190, 

2257, 2690
МЕ ДЕ НИ ЦА, Дра ги ша – 2735
МЕ ДЕ НИ ЦА, Зо ра – 0002, 0028, 0073, 

0098, 0150, 0161, 0268, 0322, 0323
МЕ ЗДИЋ, Ан тун – 0191
МЕ КА  ЛИ, Есад – 1140
МЕ НАРТ, Ја нез – 1002
МЕР ЦАН, Ха сан – 0977, 0980, 1011, 1052, 

1106
МЕ ТАК СЕ – 0831, 0839, 0862, 0892
МИ ЈА  И  ЛО ВИЋ, Ми  ле та – 2567
МИ ЈА  И  ЛО ВИЋ, С. – 1759
МИ ЈА  КОВ СКИ, Ри сто – 0931, 0957
МИ ЈУ  ШКО ВИЋ, Не дељ ко – 2081
МИ КИЋ, Ра ди во је – 0532
МИ КЛАВ ЧИЋ, Ју ли јан – 1095
МИ КУ ЛА, Ма ри ја – 1151
МИ КУ ЛИ, Есад – 1139
МИ  ЛА  НИЋ, Вла ди мир – 0079

МИ  ЛА  НО ВИЋ, Бра ти слав – 1871
МИ  ЛА  НО ВИЋ, Во ји слав – 0563, 0659
МИ  ЛА  НО ВИЋ, Д. – 1647
МИ  ЛА  НО ВИЋ, Ду  ши ца – 2143
МИ  ЛА  НО ВИЋ, Ђор ђе – 0002, 0057, 

0073, 0098, 0150
МИ  ЛА  НО ВИЋ, Је врем – 0261
МИ  ЛА  НО ВИЋ, Ми  ле на – 1092, 2191
МИ  ЛА  РИЋ, Вла ди мир – 0299, 1812, 1942
МИ  ЛА ТО ВИЋ, Вук – 2814
МИ  ЛА ЧИЋ, Бо жо – 1390, 1452, 1813
МИ  ЛА ЧИЋ, Д. – 0088
МИ  ЛЕ ВА, Иве та – 1103
МИ  ЛЕН КО ВИЋ, Ди ми три је – 1572, 

1760, 2192
МИ  ЛЕ ТИЋ, Љу би ца – 2593
МИ  ЛЕ ТИЋ, Сло бо дан – 1845
МИ  ЛЕ У СНИЋ, Сто јан – 0147
МИ  ЛИ ДРА  ГО ВИЋ, Бо жи дар – 2018
МИ  ЛИН КО ВИЋ, Ми о мир – 2664, 2717
МИ  ЛИН ЧЕ ВИЋ, Ва со – 2423
МИ  ЛИЋ, Во ја – 0223
МИ  ЛИЋ, Зо ран – 1648, 2514, 2594
МИ  ЛИЋ, Сло бо дан – 0225
МИ  ЛИ ЋЕ ВИЋ, Љу би слав – 2344
МИ  ЛО ВА  НО ВИЋ, Ђор ђе – 0411
МИ  ЛО ВИЋ, Јев то М. – 2144
МИ  ЛО ВИЋ, Ра до ван – 1959
МИ  ЛО ВИЋ, Рај ка – 0781
МИ  ЛОЈ ЧИЋ, Да ра – 2238
МИ  ЛО РА ДО ВИЋ, Бо ле – 0004, 0006, 

0050, 0149, 1092
МИ  ЛО РА ДО ВИЋ, Мир ко – 1686
МИ  ЛО СА  ВЉЕ ВИЋ, Бо жи дар – 1531, 

1551
МИ  ЛО СА  ВЉЕ ВИЋ, Се ли мир В. – 1430, 

2810
МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Ве ли мир – 0414, 0522, 

0560, 0561, 0591, 1872
МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Да не – 0833
МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Ђор ђе – 2515
МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, За гор ка – 2345
МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Ни ко ла – 0221, 0284, 

1915, 2279, 2300, 2346, 2718
МИ  ЛО ШЕ ВИЋ, Хри сти фор – 1230
МИ  ЛУ ТИ НО ВИЋ, Ми  лу  тин – 0476
МИ  ЉЕ ВИЋ, В. – 1586, 1587
МИЉ КО ВИЋ, Бра ни слав – 1204
МИЉ КО ВИЋ, 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 НА ТИ, Иван – 0932, 1002, 1071, 1084, 
1095, 2099

МИ О ДРА  ГО ВИЋ, Ми  ло ван – 2802
МИР КО ВИЋ, Ми  ло сав – 1532, 1533, 

1534, 1650, 1873, 2019, 2060, 2347, 
2348, 2516, 2595, 2778

МИР КО ВИЋ, Ми ро слав – 2268
МИР КО ВИЋ, Ни ко ла – 1231, 1345, 1360
МИР КО ВИЋ, Че до мир – 2269, 2349, 

2350, 2351, 2424, 2475, 2596
МИ РО СА  ВЉЕ ВИћ, Би  ља на – 0706, 0733
МИР ША КАР, Мир сад – 0863
МИ СА  И  ЛО ВИЋ, Ми  лен ко – 2193
МИ ТРИЋ, Не бој ша – 0321
МИ ТРО ВИЋ, Ма ри ја – 0812
МИ ТРО ВИЋ, Рат ко – 2020
МИ ТРО ВИЋ, Ср ба – 0628
МИ ТРО ПАН, Пе тар – 0813, 0888, 1337, 

1588
МИ ХА  И  ЛО ВИЋ, Бо ри слав Ми  хиз – 

0221, 0284, 0640, 1431, 1651, 2279, 
2300, 2352

МИ ХА  И  ЛО ВИЋ, Ва са Д. – 1091, 1134
МИ ХАЛ КОВ, Сер геј – 0850
МИ ХЕ ЛИЧ, Ста не – 1025
МИЦ КО ВИЋ, Сло бо дан – 0480, 1145, 2353
МИ ШИЋ, Зо ран – 1453
МЛА ДЕ НО ВИЋ, Жи во мир – 1321
МЛА ДЕ НО ВИЋ, Та на си је – 2517, 2597
МО ДЕР, Јан ко – 0932, 1095
МО ЈА  ШЕ ВИЋ, Ми  љан – 2632
МОМ ЧИ  ЛО ВИЋ, Сте ван – 2103
МО РА ЧИЋ, Дам њан – 0108, 0351, 1705, 

1761, 1916, 2061, 2124, 2518
МО РИ НА, Му ста фа – 0913
МО РИЦ, Ју  на – 0879, 0880, 0892
МРА О ВИЋ, Дра ган – 2458, 2459, 2571
МР ВОШ, Бог дан – 2194, 2354, 2355
МР КАЉ, Зо на – 2779
МУ ЖДЕ КА, Ду  шан – 1205
МУН КА ЈА, Баз Имре – 0922
МУН ЋАН, Иво – 2818
МУ  РАД БЕ ГО ВИЋ, Ах  мед – 1206
МУ  РА ТА  ГИЋ-ТУ  НА, Ха сни ја – 2633
МУР ВАР, Не ва – 1492
МУ СИЋ, Је ле на – 0047
МУ СО ВИК, Сма јо – 1168

НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ, Ми ро слав – 2062
НА СТА СИЋ, Пе тар – 2780
НА СТО ВИЋ, Иван – 2718
НДО ЦИ, Н. – 1144
НЕ ВИ СТИЋ, Иван – 1346
НЕ ДЕ ЛОВ СКИ, Ки ре – 1133
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Б. – 1454
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра ган – 0781, 1960, 

1999, 2021, 2125, 2407, 2598
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Дра го љуб – 1961, 2000
НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ми  ло рад – 1347
НЕ ДИЋ, Бо ри во је – 1265
НЕ РИС, Са  ло меа – 0831, 0840, 0864, 

0865, 0892
НЕ ЦА ТИ, Зе ке ри ја – 0914, 0926, 1000, 

1004, 1040, 1046, 1047, 1060, 1064, 
1073, 1076, 1078, 1099, 1109, 1110, 1111, 
1119, 1120, 1128, 1141, 1142, 1160, 1161

НЕ ШИЋ, Ана стас – 2356
НЕ ШКО ВА, Не ли – 2063, 2090
НИ КО ЛА  ШЕ ВИЋ, Го ран – 2578
НИ КО ЛИЋ, Бра на – 1652
НИ КО ЛИЋ, До бри  ло – 0160, 0295, 0791
НИ КО ЛИЋ, Дра ган – 2220, 2239
НИ КО ЛИЋ, Љи  ља на – 2811
НИ КО ЛИЋ, Ми  лан – 2357
НИ КО ЛИЋ, Ра де – 2064, 2145, 2358
НИ КО ЛИЋ, Ра де М. – 0451, 1874
НИ КО ЛИЋ, Са ва – 0053, 0054, 0196, 

0937, 1021
НИ КО ЛОВ, Ми  ле – 2065
НИ МА  НИ, Ши ку  ри – 1050, 1100
НИН КО ВИЋ, Јо ва на – 2815
НИ ЧЕВ, Дра ган – 2110
НИ ША  ВИЋ, Ра  ле – 0703
НО ВАК, Емил – 1589
НО ВА  КО ВИЋ, Бо шко – 0221, 0284, 1266, 

1304, 1348, 1391, 1414, 1455, 2066, 2359
НО ВА  КО ВИЋ, Сло бо дан – 2476
НУ  ЧА  ГИ, Па вел – 1029

ОБРЕ НО ВИЋ, Ра де – 0485, 1794
ОГ ЊА  НО ВИЋ, Дра гу  тин – 0573, 0641, 

0906, 1471, 1832, 1962, 2091
ОГРИ ЗО ВИЋ, Ви шња – 1762
ОДА  ЛО ВИЋ, Мо шо – 2360
ОЛУ  ЈИЋ, Гро зда на – 1432
ОЉА ЧА, Мла ден – 0232, 0260
ОН КО ВИЋ, Ми  ли во је – 0260
ОПА ЧИЋ, Зво ни мир – 2361
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ОР ЛО ВИЋ, Дра ган – 1653
ОСМАН  ЛИ, То ми слав – 2362
ОСМА  НОВ, Ари кул – 0866
ОСТО ЈИЋ, Кар ло – 1456
ОСТО ЈИЋ, Љу би ца – 2240
ОСТО ЈИЋ, С. – 1433
ОТО РА  НОВ, П. – 1763
ОЦО КО ЉИЋ, Дар ко – 2736
ОЦО КО ЉИЋ, Јо ван ка – 2736

ПА  ВИЋ, Бо ра – 1392
ПА  ВИЋ, Бо ри слав – 1535
ПАВ КО ВИЋ, Мла ден – 2067
ПАВ КО ВИЋ, Мо ма – 2258
ПА  ВЛЕШ, Бо жи дар – 1654, 1655
ПА  ВЛИК, М. – 0952
ПА  ВЛИЋ, Ду  шан – 0735
ПА  ВЛИЧ КА, Д. – 1083
ПА  ВЛО ВА, М. – 0987
ПА  ВЛО ВИЋ, Зо ран – 2634, 2665
ПА  ВЛО ВИЋ, Ју  го – 2068
ПА  ВЛО ВИЋ, Лу  ка – 1457, 1458
ПА  ВЛО ВИЋ, М. – 0515
ПА  ВЛО ВИЋ, Ми  ли ка – 2069
ПА  ВЛО ВИЋ, Ми о драг – 0147, 2572
ПА  ВЛО ВИЋ-МАР КО ВИЋ, Иван ка – 

1009, 2044
ПАВ ЧЕК, То не – 1459, 2195
ПА ЈИЋ, Пе тар – 2146, 2196, 2197, 2198, 

2363, 2364
ПА  ЛА  ВЕ СТРА, Пре драг – 0035, 1656, 

2691, 2719, 2737, 2823
ПАН ГА  РИЋ, Злат ко – 2753, 2781
ПАН ДУ  РО ВИЋ, Си ма – 0654, 1182, 1201, 

1215, 1267, 1268
ПА  НИЋ, Сла ви ца – 0641
ПА  НО ВИЋ, Ми  лен – 1917, 1918
ПАН ТЕ ЛЕ ЕВ, Ди ми тр – 0951
ПАН ТИЋ, Ми ро слав – 2545
ПАН ТИЋ, Ми  хај ло – 0613, 2417, 2519
ПАН ЧЕ ВА, Бе ла – 2070
ПА СТЕР НАК, Бо рис – 0799
ПА У ЗИН, Љу бо – 2365
ПА У  НО ВИЋ, Ђор ђе – 0127
ПА У  НО ВИЋ, Си ни ша – 1202, 1211, 1415, 

1510, 1536
ПА  ШИЋ, Ми  лу  тин – 2635
ПА  ШИЋ, Фе ликс – 1573, 1764
ПЕ ДО ВИЋ, Алек сан дар – 0320, 2722
ПЕ ЈИЋ, Дра ган – 2366, 2425

ПЕ ЈО ВИЋ, Алек сан дар – 1919
ПЕЈ ЧЕВ, Иван – 0823
ПЕЈ ЧИЋ, Јо ван – 1875, 2754
ПЕЈ ЧИЋ, П. – 2426
ПЕ РИ НИЋ, Лук ша – 1216
ПЕ РИЋ, Да ни ца – 1537
ПЕ РИЋ, Ђор ђе – 2573
ПЕ РИЋ, Ра ша – 0570, 0571, 0572
ПЕ РИ ШИЋ, Ми  ла на – 0241
ПЕ РИ ШИЋ, Ми ро слав – 2367
ПЕ РО ВИЋ, Бра ни слав – 0048
ПЕ РО ВИЋ, Ра де – 1305
ПЕ РО ЦИ, Ела – 0161, 0268, 0322, 0323
ПЕТ КА  НО ВА, Маг да – 1833
ПЕТ КО ВИЋ, Гру  ја – 2824
ПЕТ КОВ ШЕК, Да рин ка – 0932, 1095
ПЕ ТРОВ ЂА  КО ВИЋ, Га вра – Ба та – 0618
ПЕ ТРОВ, Алек сан дар – 0399, 1657, 1706, 

1707, 2001, 2215, 2782
ПЕ ТРОВ, Д. – 0987
ПЕ ТРОВ, Јо ван – 0053, 0054, 0196
ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дар Са ша – 0177, 

2071
ПЕ ТРО ВИЋ, Бо шко – 0050, 1920
ПЕ ТРО ВИЋ, Вељ ко – 0454
ПЕ ТРО ВИЋ, Вла ди сла ва – 2636
ПЕ ТРО ВИЋ, Гра ди мир – 0184
ПЕ ТРО ВИЋ, Дам њан – 2703, 2755
ПЕ ТРО ВИЋ, Жар ко – 2805
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми  лић – 1963
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми  лош – 2092, 2599, 2600, 

2756, 2803
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми  лу  тин – 2520
ПЕ ТРО ВИЋ, Ми о драг – 1511, 1876, 2427, 

2428, 2429, 2460, 2486, 2521, 2522
ПЕ ТРО ВИЋ, Мир ко – 0001, 0002, 0028, 

0073, 0098, 0150, 1765, 2368
ПЕ ТРО ВИЋ, На да – 2022
ПЕ ТРО ВИЋ, На де жда – 0677, 1338
ПЕ ТРО ВИЋ, Пе тар Пе ци ја – 1232
ПЕ ТРО ВИЋ, Ру жи ца – 1766
ПЕ ТРО ВИЋ, С. – 1574
ПЕ ТРО ВИЋ, Си ма – 1964
ПЕ ТРО ВИЋ, Ти  хо мир – 2270, 2601, 2666, 

2760, 2804
ПЕ ТРО ВИХ, Ма ри ја Сер ге јев на – 0891, 

0895, 0898, 0987
ПЕ ТРО ВИ ЦИ, Си ма – 0953
ПЕ ТРОВ СКИ, Тра јан – 1145, 1150
ПЕ ТРО НИЋ, Ми  лош – 2093
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ПЕ ЦО, Асим – 2369, 2563, 2602, 2667
ПЕ ШИЋ, Ми  ло сав Слав ко – 2199
ПЕ ШИЋ, Ми о драг – 0899
ПЕ ШИЋ, Ми о драг М. – 1233, 1234, 1247, 

1269
ПЕ ШУТ, Пе тар С. – 0031, 0101
ПИ  ЛЕ ТИЋ, Све то зар – 2220, 2241
ПИЛ  КО ВИЋ-МАК СИ МО ВИЋ, До ра – 

1270, 1286, 1460
ПИ О КЕР, Кар ло – 0161, 0268, 0322
ПИ СА  ЊУК, Ми  ха и  ло – 0359, 0408, 0884
ПИ ТУ ЛИЋ, Ва  лен ти на – 2668
ПЛЕ ШКО, Игор – 1025
ПО ГАЧ НИК, Б. – 1590
ПОД ГО РЕЦ, Ви дое – 0931, 1146
ПО ЛЕ ДИ ЦА, Љ. – 2002
ПОП ДИ МИ ТРОВ, Ема ну  ил – 0824
ПО ПО ВИЋ, Аска ниј – 0869, 0871, 0873, 

0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0881
ПО ПО ВИЋ, Бог дан А. – 1877
ПО ПО ВИЋ, Бог дан Љ. – 1538
ПО ПО ВИЋ, Бру  но – 1472
ПО ПО ВИЋ, Вла до – 1382
ПО ПО ВИЋ, Гли гор – 1115
ПО ПО ВИЋ, Дра га на – 1091
ПО ПО ВИЋ, Здрав ко – 1322
ПО ПО ВИЋ, Људ ми  ла – 2669
ПО ПО ВИЋ, Ми ша – 0223
ПО ПО ВИЋ, На та  ли ја – 1767
ПО ПО ВИЋ, Рад ми  ла – 2147, 2148, 2200, 

2461
ПО ПО ВИЋ, Ра до ван – 0097, 2370, 2523, 

2555, 2603, 2604, 2793, 2812
ПО ПО ВИЋ, Ран ко – 2813
ПО ПО ВИЋ, Рат ко – 0530
ПО ПО ВИЋ, Ро сан да – 1768
ПО ПО ВИЋ, Ста ни слав – 1091
ПО ПО ВИЋ-ПЕ РИ ШИЋ, На да – 2430
ПО ПОВ СКИ, Алек сан дар – 1615
ПО ПОВ СКИ, Ан те – 1145
ПО ПОВ СКИ, Гли гор – 0917, 0946, 0957, 

0982, 1015, 1028, 1079, 1093, 1118
ПО СТУ  ПАЉ СКИЈ, Игор – 1708
ПРА  ЖИЋ, Ми  лан – 1769, 1770, 2114
ПРА  ШКЕ ВИЧ, Ге на диј – 0810, 0811, 0825
ПРЕ ДИЋ, Вла ди мир – 1709
ПРЕ РА ДО ВИЋ, Ран ко – 0286, 1771
ПРЕ ШЕРН, Фран це – 0756, 0771, 0812, 

0885
ПРИ БИ ЋЕ ВИЋ, Кри сти на – 2228

ПРИ ЦА, Ду  шан – 1235
ПРО ДА  НО ВИЋ, Бо жи дар – 0103
ПРО ДА  НО ВИЋ, Осто ја – 2524, 2738
ПРО ТИЋ, Ду  ши ца – 0631, 2525
ПРО ТИЋ, Ми о драг – 1501
ПРО ТИЋ, Пре драг – 0048, 1658, 1795, 

1834, 1878, 1879, 2023, 2104
ПРО ШИЋ, Н. – 1355
ПУ СЛО ЈИЋ, Адам – 0628, 1013, 2617
ПУ  ШИЋ, Бо сиљ ка – 0126
ПУ  ШО ЊИЋ, Бо шко – 2111, 2201, 2202, 

2203, 2242
ПШАК, Ка ти ца – 0296

РА  БРЕ НО ВИЋ, Са вић – 2105
РА ДВО ЛИ НА, Ида – 1473, 1687, 1814, 

1835, 1846, 2637
РА ДИ СА  ВЉЕ ВИЋ, Зо ран – 2605
РА ДИЋ-ДУ  ГО ЊИЋ, Ми  ла на – 2692:
РА ДИ ЧЕ ВИЋ, Бран ко В. – 1512, 2606
РА ДО ВА  НО ВИЋ, Ми  ли ца – 0562
РА ДО ВА  НО ВИЋ, Сте ван – 0008
РА ДО ВИЋ, Ду  шан – 0594
РА ДО ВИЋ, Ко ста – 1921
РА ДО ВИЋ, Ми  лен ко – 0521, 1616, 1688, 

1772, 2072, 2243, 2244
РА ДО ВИЋ, Сло бо дан – 2245, 2551
РА ДО ВИЋ, Че до – 0232, 0260
РА ДОЈ ЧИЋ, Ми  ло рад – 2607
РА ДО ЊИЋ, Ве ли бор – 0126, 0153
РА ДО ШЕ ВИЋ, Гор да на – 0430
РА ДУ ЛО ВИЋ, Оли ве ра – 2795, 2811
РА ДУ ЛО ВИЋ, С. – 2204
РА ДУ ЛО ВИЋ, Се ли мир – 2742
РА ДУ ЛО ВИЋ, Фи  лип – 0048
РА ДУ  НО ВИЋ, Ве се лин – 2371
РА ДУ СИ НО ВИЋ, В. – 2462
РАЗ ДО БУД КО-ЧО ВИЋ, Ла ри са – 2692
РА И КО ВИЋ, Џо ја – 0381, 0382, 0383, 0384
РА  ИЧ КО ВИЋ, Сте ван – 0050, 0102, 0221, 

0284, 0399, 0564, 0772, 0904, 0987, 
1659, 1773, 1774, 1775, 2073, 2215, 2279, 
2300, 2372, 2526, 2564

РА ЈИЋ, Љу би ша – 0792
РА ЈИЋ, Ми  лан – 1287
РА ЈИ ЧИЋ, Ста ној ло – 1171
РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша – 1880, 2074, 2638, 

2810
РАЈ КО ВИЋ, Љу би ша Ко же љац – 1815, 

2205, 2477, 2478
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РАЈ КО ВИЋ, Сло бо дан – 0008
РА  КИ ТИЋ, Сло бо дан – 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, Сло бо дан – 2374
РА  КИЋ, Сло бо дан Ж. – 1882
РА  КО ЧЕ ВИЋ, Бран ко – 2375
РА  КО ЧЕ ВИЋ, Ми  лан – 0885
РА  ЛИН, Ра дој – 0826
РА  МАЧ, Ми  хал – 1125
РАН КОВ, Ср ђан. – 0728
РАН КО ВИЋ, Здрав ко – 2608
РАН КО ВИЋ, Зо ран – 2376
РАН КО ВИЋ, Љу бо мир – 0624
РАН ЧИЋ, Ра де – 0315, 0381, 0382, 0383, 

0384
РА ТА, Јо зеф – 0813
РАТ КО ВИЋ, Ри сто – 1383, 1395
РАТ КО ВИЋ-ГА  ВЕ ЛА, Џо ја – 0449
РА ФА  И  ЛО ВИЋ, Обре ни ја – 2247
РАЦ, Јан ко – 0973, 1024, 1067
РА  ЦИН, Ко ста – 0157, 0238, 0346
РАЦ КОВ, Иван ка – 1416, 1513
РАЦ КО ВИЋ, Ми о драг – 2024
РЕ БИЋ, Че до мир – 2639
РЕ ДИНГ, Ј. – 1031
РЕ ЉИЋ, Ми тра – 2640
РЕН ЏОВ, Ми  ха ил – 1145
РЕ ЏЕП, Дра шко – 0088, 1514, 1847, 2075, 

2112
РИБ НИ КАР, Ја ра – 0786
РИЉ СКИ, Мак сим – 0851
РИ МА  РО ВА, М. – 1105
РИ СТА  НО ВИЋ, Са ва – 1384
РИ СТА  НО ВИЋ, Цви је тин – 0710
РИ СТИЋ, Бран ко С. – 2641, 2642
РИ СТИЋ, Јор дан – 2706
РИ СТИЋ, Ми о драг – 1689
РИ СТИЋ, Ми о мир – 1922
РИ СТИЋ, Не над – 0694
РИ СТИЋ, Ра дој ка – 1922
РИ СТИЋ, Си ни ша – 2025
РИ СТИЋ, Слав ко – 0792
РИ СТО ВИЋ, Алек сан дар – 0415, 0444, 

0477, 0592
РО ГО ВА  ЛИ, Бај рам Ибра  хим – 1087
РО МА  НЕН КО, Алек сан дра – 0964

РО РИЋ, Иви ца Ва ња – 0390
РО СИЋ, Ти о дор – 0728, 2377, 2378, 2757, 

2758
РОТ КО ВИЋ, Ра до слав – 1396, 1397
РУ  БА  КО ВИЋ, Ра дош – 0594
РУД НИ КОВ, Иван – 0750, 0751, 0752, 

0757, 0758, 0759, 0763, 1660
РУ ЂИН ЧА  НИН, Бо шко – 2094
РУ ЖИЋ, Да ни  ло – 1776
РУ ЖИЋ, Жар ко – 2609
РУ СЈАН, Да ни ца – 0003, 0053, 0054, 0109, 

0196, 0228, 0343, 0464
РШУ МО ВИЋ, Љу би во је – 0269, 0295, 

0594, 2379, 2380

СА  БЉАК, То ми слав – 1552
СА  ВЕ ДРА, Ауро ра Ма риа – 1158
СА  ВИЋ, Ве ли бор – 2577, 2579, 2625
СА  ВИЋ, Ми  ла – 1661
СА  ВИЋ, То пли ца – 1288
СА  ВОВ, Ган чо – 1923, 2670
СА  ЛАС, На да де – 0972
СА  МОЈ ЛОВ, Да вид – 0779, 0787, 0788, 

0789, 0813, 0964
СА  МУ  РО ВИЋ, Све то зар – 0147
САН ТО ЛИ КВИ ДО, Ана – 0579, 2259, 

2381, 2449, 2458, 2459, 2463, 2464, 2574
СА  РАЈ ЛИЋ, Изет – 1836
СА  РА  МАН ДИЋ, Зо ран – 1662
СА  РА ТЛИЋ, Ра да – 1924, 1965, 2026, 

2076, 2382, 2431
СА  РИЋ, Му  хи дин – 0286
СЕ ДЕР, Ђу  ро – 0005, 0076, 0195, 0230, 

0236, 0259, 0288, 0289, 0316, 0344, 0387
СЕ ЛАЧ КИ, Ве сна – 0888
СЕ ЛИ МО ВИЋ, Ме ша – 1777, 1883, 2279, 

2300, 2383
СЕР ГЕ ЈЕВ, Марк Да ви до вич – 0814, 0815, 

0852
СИ БИ НО ВИЋ, Ми о драг – 2095, 2610, 

2643, 2671
СИ ЂАН СКИ, Ди ми три је – 1030, 1044
СИ КУ ЛИЋ, Љу би ца – 2384
СИЛ  ВЕ СТЕР, Мар тин – 1136, 1154, 1156, 

1163
СИ  ЉА  НОВ СКИ, Љуп чо – 2385
СИ МИН, Не бој ша – 2672
СИ МИЋ, Но вак – 1271, 1378, 1385
СИ МИЋ, Ста ни слав – 1553
СИ МО ВИЋ, Жи во мир – 2386
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СИ МО ВИЋ, Љу бо мир – 2027, 2387, 2479, 
2528, 2529, 2545, 2548, 2693

СИ МО ВИЋ, Ран ко – 2388
СИ МО НИ ЈАН, Баб кен – 2389, 2432, 2433, 

2434, 2465, 2466, 2487, 2488, 2556
СИ МО НО ВИЋ, Бу до – 2260
СКА  КИЋ, Мир ко – 2435
СКА ТОН, Е. А. – 0971
СКОК, Јо жа – 1884
СКО ТИ, Ђа ко мо – 1092, 1663, 1816, 2248
СКУ  БАН, Ни ко ла – 0978, 0983, 1032, 

1062
СКУ  Е НИ ЕКС, Кнутс – 0780, 0911, 0916, 

1885
СЛА  НА, Ми ро слав – 2390
СЛУЦ КИЈ, Бо рис А. – 0964
СМИ  ЉА  НИЋ, Ра до мир – 2805
СМИЉ КО ВИЋ, Ста на – 2644
СМИР НЕН СКИ, Хри сто – 0827
СМОЈ ЛОВ, Д. – 0987
СО БОТ КА, О. – 0974, 0976, 1014, 1027
СО КИЋ, Љу би ца – 0026, 0053, 0054, 

0067, 0178, 0196
СО ЛЕ, Ја нез – 0192
СО СНО РА, Вик тор – 2391
СПА СИЋ, Алек сан дар – 1515, 1664
СПИ РИ ДО НО ВИЋ-СА  ВИЋ, Је ла – 

0399, 1298, 2215
СРЕ ТЕ НО ВИЋ, Вла ди мир – 2806
СРЕЋ КО ВИЋ, Дра га на – 2126
СРЕЋ КО ВИЋ, Зо ра – 1778
СРЕЋ КО ВИЋ, Ми  лу  тин – 1886, 2028, 

2611
СТА ЗИС, Са бис – 1135
СТА ЈИЋ, Вла ди слав – 0421
СТА  ЛЕВ, Ге ор ги – 2149, 2392, 2436
СТА  МЕ НИЋ, Слав ко – 0718
СТА  МЕН КО ВИЋ, Гор ча – 0410, 0415, 

0442
СТА  НИ СА  ВЉЕ ВИЋ, Ву  ка шин – 0239
СТА  НИЋ, В. – 0088
СТА  НИЋ, На да – 0161, 0268, 0322
СТА  НИ ШИЋ, Мир ја на – 2677
СТА  НИ ШИЋ, Сло бо дан – 2682
СТАН КО ВИЋ, Ду  шан – 1925
СТАН КО ВИЋ, Љу би ша – 1926
СТАН КО ВИЋ-ШО ШО, На та ша – 2784
СТА  НО ЈЕ ВИЋ, Аца – 2127
СТА НО ЈЕ ВИЋ, До бри во је – 2207
СТА  НО ЈЕ ВИЋ, Љ. – 1591

СТА  НОЈ ЧИЋ, Во ји слав – 1779
СТЕ ВА  НО ВИЋ, То дор – 0223
СТЕ ВИЋ, Ра до мир Рас – 0204
СТЕ ПАН ЧИЋ, Еду ард – 0030, 0051, 

0075, 0125
СТЕР ГАР ШЕК, Со ња – 2039
СТЕ ФА  НО ВИЋ, Мир ја на – 2504, 2819
СТЕ ФА  НО ВИЧ, Н. – 0987, 1056
СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Дра ган – 1665
СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Ми  ло ван – 2721
СТО ЈА  НО ВИЋ ЗО РО ВА  ВЕЉ, Вла дан – 

1236
СТО ЈА  НО ВИЋ-ПАН ТО ВИЋ, Бо ја на – 

2739, 2720, 2785
СТО ЈА  НО ВИЋ, Во ји сла ва – 1143
СТО ЈА  НО ВИЋ, Гра ди мир – 0453
СТО ЈА  НО ВИЋ, Жив ка – 1927
СТО ЈА  НО ВИЋ, Ми ро сла ва – 1928
СТО ЈА  НО ВИЋ, Мом чи  ло – 2077
СТО ЈИЉ КО ВИЋ, Ма ри ја – 0102, 0313
СТО ЈИЋ, Ве ра – 0782
СТО ЈИЋ, Ј. – 2249, 2250, 2575
СТО ЈИЋ, Јо ван – 1780, 2530, 2557
СТО ЈИЋ, Ми  ле – 2393
СТО ЈИ ЧИЋ, Ђо ко – 2531
СТОЈ КО ВИЋ, Бо ри во је – 1272, 1289, 1356
СТОЈ КО ВИЋ, Ран ђел – 2394
СТОЈ НИЋ, Мир ко – 0639, 0642, 0652, 0657
СТО ЈО ВИЋ, Ми  ло рад – 1666
СТО ШИЋ, Б. – 1617
СТРАЈ НИЋ, Ни ко ла – 0713, 2761
СТРИ ТАР, Јо сип – 0812
СТУ  ПИ ЦА, Мр лен ка – 0056, 0199
СУ  ВАЈ ЏИЋ, Бо шко – 2786, 2787
СУ ЛУ СИ ВА  ГО, Ла сло – 2150
СУР ДУЧ КИ, Ми  лан – 0961, 0992
СУР КОВ, А. – 1592
СУ  ЧУР, Иван – 1837

ТА ДИЋ, Алек сан дар – 1838
ТА ДИЋ, Де јан – 2395
ТА ДИЋ, Ди ми три је – 1554
ТА  КОВ СКИ, Еф тим – 2396
ТАП ДИГ, Или јас – 0881
ТА  РА  НОВ СКИ, Ки рил – 1299, 1306, 1361
ТАР КОВ СКИЈ, Ар се ниј – 0898
ТАР ТА  ЉА, Гви до – 0088
ТАР ТА  ЉА, Иво – 2489
ТА СИЋ, Д. – 2576
ТА СИЋ, Ми  лу  тин – 2740
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ТА ТА  ЛО ВИЋ, Не ла – 0676
ТА ТА  РИ НОВ, Ви та  лиј – 1056
ТА У ТО ВИЋ, Ра до ји ца – 1781, 1839, 1929, 

2078, 2114, 2397, 2398
ТАХ  МИ ШЧИЋ, Ху се ин – 1493, 1516
ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Ја сми на – 2399
ТЕ РЕХ НОВ, В. – 1750
ТЕР ЗИН, М. С. – 0639, 0642, 0657, 0674
ТЕ ШИЋ, Љу бо мир – 2612
ТЕ ШО ВИЋ, Сла ви ца – 2814
ТИ ВИ, М. М. – 2208
ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ, Бо жи дар – 0612, 1474
ТИМ ЧЕН КО, Ни ко лај – 1690
ТИ ПУ  РА, Са фет – 2209
ТИР НА  НИЋ, Т. – 2400
ТИ ШМА, Алек сан дар – 2672
ТО ДО РОВ, Мо мир – 1155
ТО ДО РО ВИЋ, Дра ган Ж. – 2437
ТО ДО РОВ СКИ, Га не – 1053, 1145, 2438
ТО МИЋ, Алек сан дра – 2401
ТО МИЋ, Ми та – 0598
ТО МИЋ, Не над – 1461
ТО МИЋ, Но во – 2741
ТО МИ ЧИЋ, Злат ко – 1462
ТОН, Смер дел – 1212
ТО ПА  ЛО ВИЋ, Оли ве ра – 0636
ТО ПИЋ, Ми ро слав – 2618, 2645, 2646, 

2647, 2673, 2674, 2694
ТО ШИЋ, Ми ро слав – 2675
ТРИФ КО ВИЋ, Ри сто – 1494
ТРИ ФУ  НОВ СКА, Бри ги та – 2317
ТРИ ФУ  НОВ СКА, Рад ми  ла – 2402
ТР НА  ВАЦ, Ми  ли во је – 2567
ТР НАВ СКИ, Вук – 1434
ТР ХУЉ, Се ад – 2029
ТУ  НИЋ, Жар ко – 1166
ТУР ЈА ЧА  НИН, Зо ри ца – 0526, 0565
ТУР МАМ ЖА  НОВ, Уте бај – 0867
ТУРН, Ханс – 1023
ТУР СИЋ, Се на дин – 0794
ТУТ ЊЕ ВИЋ, Ста ни ша – 0714, 1667, 2676, 

2788
ТУШ ЈАК, Ју  рај – 0161, 0268, 0322, 0323, 

1018
ТУ  ШНО ВА, Ве ро ни ка – 0964, 0987, 1555
ТУ  ШЊАК, Ју  рај – 1016, 1017

ЋА  ЛИЋ, Ми  ло сав – 2532
ЋА  ЛО ВИЋ, Ба трић – 2789
ЋЕТ КО ВИЋ, Сло бо дан – 1556

ЋИ РИ  ЛОВ, Јо ван – 0654, 2533
ЋИ РИЋ, Иван ка-Ида – 0002, 0053, 0054, 

0196, 0937, 1021, 1937
ЋИ РИЋ, Раст ко – 0290
ЋИ РИЋ, Сте ван – 2030
ЋИР КО ВИЋ, Ми  лан М. – 2683
ЋО СИЋ, Бо ра – 0785, 1668
ЋО СИЋ, До бри ца – 2403, 2534
ЋО СИЋ-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
ЋУ ЛАВ КО ВА, Ка ти ца – 1145
ЋУ ЛА ФИЋ, Дра го мир – 2535
ЋУ  ПИЋ, Дра го – 2648
ЋУ  ПИЋ, Жељ ко – 2614, 2616

УКРА ЈИН КА, Ле са – 0764
УЛ КУ, Н. Д. – 1160
УР БА  НИ, Ум бер то – 1557
УРЕК, Ви да – 2039
УРО ШЕ ВИЋ, Вла да – 0816, 0818, 0821, 

0822, 0823, 0824, 0826, 0827, 0829, 
0830, 1145

УСКО КО ВИЋ, Дра ган – 2210

ФЕ ХЕР, Фе ренц – 0940, 0942, 0998, 1003, 
1012, 1038, 1063, 1086, 1930, 1966

ФИ  ЛИ ПИЧ, Фран це – 0753, 0760
ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Вук – 1796, 1817, 1818
ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Жи во та – 2404, 2467
ФИ  ЛИ ПО ВИЋ, Ра ден ка – 2439, 2536
ФИ  ЛИП СЕН, Астрид – 0969, 1058
ФИН ЦИ, Ели – 1273, 1435, 1840, 2279, 

2300
ФЛО РА, Жан – 1080, 1094
ФЛО РА, Иван – 1117, 1153
ФЛО РА, Ра ду – 0947, 1059
ФОР ДИ ТА СА  БАН, Ђерђ – 0922
ФРА  ЊИЋ, Пе тар – 0036
ФРАХ ЧИЋ, Ви  лим – 1377
ФУКС, Жа нин – 0828, 1819, 1848
ФУР НА  ЏИ ЈЕВ, Ни ко ла – 0829

ХАВ КЕ СВОРТ, Це лиа – 1132, 1157
ХА ЗРИ, Ха би – 0882
ХАЈ ДЕН РАЈХ, Ју ли је – 1248
ХАЛ ТОН, Мил  не – 1134
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ХАМ, Дра го – 1036
ХАН ЧЕВ, Ве се лин – 0830
ХАН ЏИЋ, Изет – 1931
ХА У СТОВ, Л. – 0987
ХА ФИЗ, Н. – 1033
ХА ЧА ТР ЈА  НА, Ге вар ка – 0933
ХА  ЏИ-ТАН ЧИЋ, Са ша – 1887
ХЕ ТРИХ, Иван – 2113
ХЕЦЛ, Алек сан дар – 0161, 0268, 0322, 

0323, 0415, 0444, 0477, 0592, 0844
ХО РОВ, Па вол – 1082
ХР ВА ЋА  НИН, Јо ван ка – 0798, 0832, 

0888
ХРИ СТИЋ, Јо ван – 2537, 2538
ХРИ СТО ВИЋ-СА  МАР ЏИ СКИ, Гор да-

на – 1932, 1933, 1934, 1935, 1936
ХРО МА  ЏИЋ, Ах  мет – 0411
ХУМ БУ  РА, Ли трат Е. – 1144
ХУМ ГЛИ КА, А. У. – 1065
ХУ СИЋ, Џ. – 1618

ЦА  РИЋ, Во ја – 1417, 1418, 1436, 1495
ЦВЕ ЈА  НОВ, Ве ра – 2151
ЦВЕ ТА ЈЕ ВА, Ма ри на – 0901
ЦВЕ ТИ НОВ СКИ, Ра до ван П. – 2398
ЦВЕТ КО ВИЋ, М. – 2031
ЦВЕТ КО ВИЋ, Ни ко ла – 2565
ЦВЕТ КО ВИЋ, Пе тар – 0148, 0185, 0186, 

0224, 0258, 0311, 0342, 0410, 0442, 
0473

ЦВЕТ КОВ СКИ, Алек сан дар – 1015, 1028, 
1079, 1160

ЦВЕТ КОВ СКИ, Б. – 1121, 1126
ЦВЕТ КОВ СКИ, Ра до ван П. – 0945
ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Љу бо мир – 1888
ЦВИ ТАН, Да  ли бор – 0347, 0389, 2271
ЦЕ КО ВИЋ, Иван – 1937
ЦЕР КО ВИЧ, Иван – 2032
ЦИН ДО РИ-ШИН КО ВИЋ, Ма ри ја – 

2790
ЦИЦ КА, Јан – 0919
ЦР ЊАН СКИ, Ми  лош – 1237
ЦУ  КА, Зол тан – 0910
ЦУ  ЦИЋ, Си мо – 0312, 1437, 2079

ЧА  БАР КА  ПА, Пе тар – 2080
ЧА  ВАР, Иви ца – 0589, 0590
ЧА ЂЕ НО ВИЋ, Јо ван – 0194, 0235, 0292
ЧА  ЛОВ СКИ, То дор – 1145

ЧА  РА  ПИЋ, Алек сан дар – 2614, 2649
ЧАР КИЋ, Ми  ло сав Ж. – 2468, 2650
ЧА  РО ТА, Иван – 1159, 2677
ЧЕР МИ ША  НО ВА, Ми ра – 1005
ЧЕР НА, Ми  ла да – 2678
ЧЕ ХОВ, Ан тон Па вло вич – 0896, 0899
ЧЕ ХО ВА, Ми ра – 0782, 0783
ЧИП КАР, Ан дреј – 0642, 0652
ЧО ВИЋ, Ла ри са – 2679
ЧО ЛАК, То де – 0264, 0832, 1558, 1559, 

1560, 1575, 1619, 1782, 2081, 2405
ЧУ  БЕ ЛИЋ, Тврт ко – 1669
ЧУ  КА, Зол тан – 1938

ЏА  ЏИЋ, Пе тар – 1419
ЏЕ МИЋ, Бо рис – 1967
ЏЕР КО ВИЋ, Мом чи  ло – 1159

ША  ЛИ, Се ве рин – 0932, 1095
ШЕ А ТО ВИЋ-ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Све-

тла на – 2791
ШЕ БЕК, М. – 2406
ШЕ ВО, Бо шко – 0187
ШЕ ЋЕ РОВ СКИ, Вик тор Б. – 0184, 0453, 

2115
ШИ БА  ЛИЋ, Ву  ко са ва – 0386
ШИ ЈА КО ВИЋ, Ми о драг – 1420, 1463, 1464
ШИ ЈАН, Да не – 1968
ШИ ЈАЧ КИ, Оли ве ра – 0657, 0674
ШИ МЛЕ ША, Бо жо – 1969, 2440
ШИ МО КО ВИЋ, Ма ри ја – 2441, 2469
ШИН ДИЋ, Миљ ко – 1670
ШИ ПО ВАЦ, Не ђо – 2082
ШКЕРЛ, Ада – 1057, 1465
ШКИ  ЉА  И ЦА, Ма ри ја – 1783
ШКРИ ТЕК, Бо жи дар – 0896
ШЉИ ВИЋ-ШИМ ШИЋ, Би  ља на – 2003
ШМУ ЉА, Са ша – 2763, 2792
ШО ЉАН, Ан тун – 1561, 1576
ШОП, Иван – 1939, 1940
ШОП, Љи  ља на – 0291, 0634, 2083
ШТАЈН ДУ  ХАР, Ме ри – 2084
ШТЕ ФАН, Фло ри ка – 1889, 2613, 2680
ШТРО БЛО ВА, Ја на – 0939
ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Бра ни мир – 1517
ШЋЕ ПА НО ВИЋ, Слав ко – 0194, 0235, 

0292
ШУ  БИЋ, Иве – 0053, 0054, 0196
ШУЛ ТЕ, Ма рис – 1157, 1172
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А ва здух? Он са то бом веч но – 0898
А и те бе то мо лим – 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 усу дих – 0030, 0051, 0075, 
0125, 0291, 0386, 0438, 0470, 0474, 
0498, 0556, 0610, 0647

А ја се усу дих – 0023
А ко та мо иде? – 0809
А на та ван чик сам усу ди се – 0898
А ри там и сли ко ви не зна но от ку да – 

0898
А сад одо смо – 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 кје вич и Де сан ка Мак си мо вић – 

2645
Ака де ми ја се дам умет но сти до де ли  ла је 

на гра де Фра ну Но ва ко ви ћу и Де сан ки 
Мак си мо вић – 1312

Ака ци ја – 00892
Аква ре ла – 0012, 0124, 0623
Ако же лиш – 0441, 1017, 1112
Ако је ве ро ва ти мо јој 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 вра ти – 0429, 0478, 0525, 0648, 
0675

Ако ћу озбиљ но, у овај час – 0898
Ако хо ћеш – 1108
Алек сан дри ја – 0892
Алек си Ви ћен ти је ви ћу – 0436, 0468, 0474, 

0554, 0645
Ал  ма нах III ју го сло вен ског фе сти ва  ла по-

е зи је – 1514
Амин – 0747
Ана  ли за пре во да лир ске пе сме Де сан ке 

Мак си мо вић на ру ски је зик – 2679

Ан ђе ле – 2482
Ан ђео и ђа во – 0731
Ан ђео ми  ло ср ђа – 0731
Ан ђео стра шног су да – 0786
Анег до та – 0447, 0648
Ани но зна ње – 0124, 0313, 0440, 0472, 

0558, 0633, 0650
Ан ке та – 1562, 2004
Ан ке та ли ста – 1563
Ан ке та ли ста „Мла дост“ – 1518
Ан ке та... – 2442
Ан ти ћу у спо мен – 0598
Ан то ло ги ја „Ода бра на стра на“ – 1247
Ан то ло ги ја – срп ско пе сни штво – 2211
Ан то ло ги ја и ко мен та ри са вре ме не ју  го-

сло вен ске ми са о не по е зи је – 0223
Ан то ло ги ја ју  го сло вен ског пе сни штва о 

биљ ка ма – 0574
Ан то ло ги ја нај но ви је ли ри ке – 1182
Ан то ло ги ја на ших пе сни ки ња на че шком – 

1238
Ан то ло ги ја са вре ме не по е зи је за де цу – 

1571, 1572
Ан то ло ги ја срп ске по е зи је – 0047
Ан то ло ги ја срп ско хр ват ске по сле рат не 

ли ри ке – 1346
Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва – 0147
Ан то ло ги ја срп ско хр ват ске по сле рат не 

ли ри ке – 1345
Април – 0855
Април 1942. – 0898
Април ска во жња кроз Вој во ди ну – 0437, 

0469, 0555, 0646
Април ска пе сма – 0273, 0415, 0440, 0444, 

0472, 0477, 0558, 0592, 0650
Април ска по ма ма – 0608, 0625, 0649
Април ска утак  ми ца – 0489
Ап со лут ни пе сник Де сан ка Мак си мо вић – 

2615, 2616
Ара рат – 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648
Ар ми ни – 0892
Ар ха и зам и ана  хро ни зам – 1620
Ар хе тип ски свет Де сан ке Мак си мо вић – 

2718

Ре ги стар наслова
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Асо ци ја ци ја на пје сме Де сан ке Мак си мо-
вић – 1387

Аспек ти умет нич ко-естет ске функ ци је 
при ро де у књи зи Де сан ке Мак си мо-
вић „Сло во о љу ба ви“ – 2257

Ауто грам, ис при ка – 0544
Аутор лич но у го сти ма – 1671

Ба би ца – 0948
Бад ња ци – 0050, 0436, 0443, 0468, 0474, 

0554, 0645
Бај ка – 0480, 0898, 0874, 1058, 1165
Бај ка Де сан ке Мак си мо вић – ве ли ка по-

зор ни ца жи во та – 2644
Бај ка о ди вљој кру  шци – 0029, 0049, 0151, 

0227, 0261, 0314, 0412, 0481, 0526, 0527, 
0565, 0619, 0621

Бај ка о до број ви ли Де сан ки Мак си мо вић – 
2543

Бај ка о же ни ном ср цу – 0437, 0469, 0555, 
0646, 1083

Бај ка о из во ру – 0166, 0197, 0198, 0261, 
0294, 0348, 0448, 0481, 0527, 0568, 
0596, 0611, 0612

Бај ка о ко ва чу – 0100, 0149, 0233, 0293, 
0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 
0564, 0646, 0900, 1083

Бај ка о крат ко веч ној – 0481, 0519, 0527, 
1493, 1494, 1916

„Бај ка о Крат ко веч ној“ Де сан ке Мак си-
мо вић – 2733

Бај ка о ла бу ду – 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

Бај ка о пу  те ви ма – 0192, 0197, 0198, 0294, 
0348, 0448, 0568, 0596, 0611

Бај ка о Сун цу и тет ки – 0073, 0098, 0150
Бај ка о твр до гла вој зми ји – 0124, 0137, 

0440, 0472, 0558, 0562, 0623, 0650
Бај ка о тре шњи – 0639, 0642, 0657, 0729, 

0739
Бај ка о уста нич кој пу  шци – 0324, 0436, 

0468, 0498, 0554, 0645, 0996, 1556
Бај ке – 0148, 0185, 0186, 0224, 0258, 0311, 

0342, 0410, 0442, 0473, 0676

Бај ке за де цу – 0123
Бај ке за дје цу и при че о дје ци – 0001
Бај ке за по зо ри шну игру – 2722
Бај ко ви ти свет Де сан ке Мак си мо вић – 

0717
Ба ка – 0261, 0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 

0558, 0592, 0633, 0650, 0679, 0713, 
0725

Ба ка из со вља ка – 0739
Ба ка на сај му – 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 кар на ру жа – 0278, 0321, 0439, 0471, 
0557, 0647, 0697

Ба ки но го сто ва ње – 0619, 0621, 0670
Ба ку – град с де сет цен та ра – 0006
Ба  ла да о ци кло ну – 0807
Ба  лет – 0608, 0625, 0649
Ба  лет у се о ском дво ри шту – 0124, 0313, 

0440, 0472, 0558, 0623, 0633, 0650
Бал  кан као мо тив, ин спи ра ци ја и пе снич-

ко ви ђе ње у по е зи ји Де сан ке Мак си-
мо вић – 2630

Бал  ка нац – 0436, 0468, 0480, 0554, 0645, 
0900, 1145

Бал  кан ске пе сме – 0779
Бал  кан ски ра то ви – 0050, 0437, 0469, 

0474, 0525, 0555, 0564, 0610, 0646, 
0874, 2017, 0719, 0743

Бар ска пру  га – 0246, 0247, 0317, 0439, 
0471, 0557, 0648

Ба ук – 0018, 0124, 0623
Ба че ни ка мен – 0291, 0435, 0467, 0474, 

0553, 0610, 0644, 0987
Бде ње – 0086, 0103, 0386, 0435, 0438, 

0467, 0470, 0474, 0553, 0556, 0644, 
0647, 0900, 0996, 1077, 1169

Бе гу  нац – 0593, 0608, 0625, 0649
Бе гу  ни ца – 0004, 0100, 0152, 0229, 0233, 

0293, 0319, 0386, 0388, 0435, 0467, 
0553, 0644

Бе жи вот на сте па... – 0806
Бе жи мо – 0478, 0525, 0564, 0648, 1133, 0719
Без на сло ва – 0786
Без на сло ва смо по чи ња  ли – 0898
Без од је ка – 0321, 0439, 0471, 0525, 0557, 

0647, 0697, 0719
Без са го вор ни ка – 0379, 0407, 0478, 0525, 

0564, 0648, 0719
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Без те бе – 0892
Без успо ме на – 0004, 0050, 0152, 0229, 

0290, 0386, 0437, 0469, 0474, 0555, 
0646

Без чет ке и но га ра – 0757
Без гре шно за че ће – 0310, 0321, 0439, 0471, 

0498, 0557, 0647, 0697, 0718
Без и ме на се о ска ре ка – 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 вр би ца – 0435, 0467, 0553, 0644
Бе ла то по ла – 0578
Бе ле но ћи – 0080, 0124, 0313, 0440, 0472, 

0558, 0595, 0650
Бе ле пе ћи не – 0740
Бе ле зи крај пу  та – 0124, 0313, 0440, 0472, 

0558, 0650
Бе ле шка – 0438, 0443, 0470, 0556, 0647
Бе ле шка о ауто ру на ко ри ца ма – 0417
Бе ле шка о де лу на за штит ном омо ту – 

0242, 0243, 0350
Бе ле шка о Де сан ки Мак си мо вић – 1691
Бе ле шка о пи сцу – 1385, 1401, 1519, 1558, 

1659
Бе ле шка о пи сцу и овој књи зи – 1672
Бе ле шке о ауто ру и књи зи – 0162
Бе ли цвет – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644, 

0996, 1098
Бе ло ре пи на смрт – 0380
Бе ло у  шка – 0478, 0648
Бе о град ске ули це – 0050, 0072, 0106, 

0270, 0437, 0469, 0483, 0555, 0646, 
2263

Бе ра чи ца би  ља – 0438, 0470, 0556, 0647, 
0999

Бе ра чи це би  ља – 0099
Бе ре чи це би  ља – 1083
Бер лин ски ча со пис о на шој са вре ме ној 

књи жев но сти – 1239
Бе се да о пе сни ки њи – 1428
Бе се да ро ман ти ча ре ва – 0004, 0152, 0229, 

0386, 0399, 0436, 0443, 0468, 0554, 
0645

Бе се да ро ман ти че ре ва – 0987
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 мо вић – 
2792

Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо-
вић: 1920–1971. – 2687

Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо-
вић: 1972–1998. – 2684

Би бли о гра фи ја Де сан ке Мак си мо вић – 
1611

Би бли о гра фи ја књи га жен ских пи са ца у 
Ју  го сла ви ји – 1338

Би бли о граф ска гра ђа о Де сан ки Мак си-
мо вић – 1705, 1761

Би бли о граф ски за пи си – 2691
Би је ле ру же, ње жне ру же – 1641
Би  ла је на род ни пе сник – 2491
Би  ла сам сме ла – 0767
Би  ла сам уса мље на – 2100
Би  ље шка – 1378
Би  ље шка на ру бу че стит ке с по во дом – 

2365
Би  ље шка о пи сцу – 1577
Би се ри по е ти ке – 2664
Бит ка не ба и ка ме на – 0447, 0525, 0564, 

0648, 0719
Бит ка Па теј ска – 0730
Бит ка у ко ван  лу  ку – 0317, 0439, 0471, 0557, 

0648
Би ћу при ја тељ са сун цем – 1099
Бла га вест – 0436, 0468, 0554, 0645
Бла га зе мља ће нам стр ти – 0776
Бла го ва ма – 0593, 0649
Бла го мо јој ду  ши – 2566
Бла го те би – 0317, 0439, 0471, 0474, 0557, 

0648
Бла го те би, Де сан ка – 2403
Бла го ве сти – 0437, 0469, 0555, 0646, 0718
Бла го слов сло бо де – 0784
Бла жен ства – 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 ја тељ – 0718
Бог ми ло ср ђа – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Бог опо ми ње љу де – 0731
Бог смр ти – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Бог ста да Во лос – 0739
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Бо гат дан – 0159
Бо га то де тињ ство – 0124, 0440, 0472, 

0558, 0650
Бо гат ство – 0892, 0908
Бо го ви – 0892
Бо го ви зе маљ ски и бо го ви не бе ски – 2521
Бо го ја вље ње – 0362, 0447, 0525, 0648, 0718
Бо го мољ ке – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647, 

0697
Бо гу  ми  ло ва мо ли тва – 0435, 0450, 0467, 

0553, 0644, 0900, 1307
Бо гу  мил ска пе сма – 0050, 0074, 0100, 

0155, 0233, 0291, 0293, 0319, 0388, 
0435, 0467, 0474, 0525, 0553, 0564, 
0610, 0644, 0719, 0971, 1083

Бо же, ка кво му  ње ви то ле то – 0898
Бо жић си ро ма  хов – 0731
Бо жић-Ба ти ни цр те жи – 0731
Бо жић на „По ли ти ка“ – 1362
Бој обла ка – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644, 

0900, 0996, 1098
Бо ја зан – 0190, 0291, 0308, 0321, 0438, 

0439, 0470, 0471, 0474, 0498, 0525, 
0556, 0557, 0610, 0647, 0697

Бо је – 0608, 0625, 0649, 0987
Бо ји ште ми шље ња – 1654
Бол – 0435, 0443, 0467, 0478, 0553, 0644, 

0648
Бол  дин ска је сен – 0898
Бо ле сна де вој чи ца – 0435, 0467, 0553, 

0644
Бо ле сни ан ђе ли – 0593, 0649, 1034, 1144
Бо ле сник – 0379, 0407, 0428, 0478, 0525, 

0599, 0648
Бо ле сник у гро зни ци – 0608, 0625, 0649
Бо ле сни ци – 0321, 0386, 0439, 0471, 0557, 

0647, 0662
Бо ле снич ки сто чић – 0447, 0648
Бо лест – 0440, 0472, 0558, 0650, 0898
Бо ли – 0798
Бо ли ме ма  ли ша ни – 0877
Бол  нич ко ју  тро – 0447, 0648
Бол  но про бу ђе ње – 0290
Бор на Бра чу – 0317, 0439, 0471, 0557, 

0605, 0648
Бор ба у ср цу – 0577
Бо ров ни це – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650
Бор ци за здра вље – 1392
Бран ко вач ко гро бље – 0050, 0436, 0468, 

0474, 0554, 0645, 1058

Бран ко ви на – 0050, 0291, 0399, 0435, 0467, 
0474, 0498, 0553, 0610, 0644, 0900, 
0971, 1083

Бран ко вин ски цвет ни врт – 0445, 0447, 
0474, 0525, 0648, 2341

Бран ко вин ско ју  тро – 0317, 0439, 0471, 
0474, 0525, 0557, 0610, 0648

Бран ков ско и стра жи  лов ско у пе сми „На 
Стра жи  ло во идем“ Де сан ке Мак си мо-
вић – 2565

Бран ку Ћо пи ћу – 0478, 0648, 0702
Бра то ва мо ли тва – 0436, 0468, 0554, 0645, 

0718
Брат ство на пр вом хо ри зон ту – 1890
Бр бљи 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

Бр да – 0086, 0103, 0438, 0470, 0474, 0525, 
0556, 0564, 0647, 0900, 1169

Бр да око Ава  ле – 0437, 0469, 0555, 0646
Бре за и храст – 0796
Бре зи ца – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650, 

0847
Брест се су  ши – 0435, 0467, 0498, 0553, 

0644
Бр за  ли ца – 0241
Бр зо јав дав но од сут ном – 0601, 0608, 

0625, 0649
Бр шљан цир ку зан – 0124, 0313, 0440, 

0472, 0558, 0650, 1029
Бу ба ма ра – 0029, 0049, 0151, 0440, 0472, 

0558, 0650
Бу ба ма рин по ла зак – 0029, 0049, 0151, 

0440, 0472, 0558, 0650
Бу бља ауто стра да – 0440, 0472, 0558, 

0633, 0650
Бу  га ри ма – 0436, 0468, 0554, 0645
Бу ди гост – 0866
Буд на ку ла – 0445, 0648
Бу ду ћим вој ни ци ма – 1358
Бу ђе ње Аха сте ра – 0786
Бу ђе ње мла до сти – 0740
Бу ђе ње про ле ћа – 0050, 0414, 0437, 0469, 

0474, 0522, 0555, 0560, 0561, 0591, 0646
Бу ђе ње тра ве – 0321, 0439, 0443, 0471, 

0498, 0557, 0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Бук сти че су  пар ни ка – 0740
Бу  ко ва љу бо мо ра – 0740
Бу  ко ва са  хра на – 0740
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Бу  ко ва смрт – 0740
Бу  ко ва шу  ма – 0436, 0468, 0554, 0645
Бум бар го то ван – 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  но ван сан – 0608, 0625, 0649
Бун то ван раз ред – 0399, 0687, 0700, 1519, 

1532, 1541, 1542, 1543, 1546, 1551, 1552
Бу  ра код Нар ви ка – 0103, 0119, 0438, 0443, 

0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0996, 
1077, 1169

В. Озе ров о на шој књи жев но сти – 1585
Ва жно је – 0795
Ва јао си ме – 0892
Ва јар вас кр са ва мр тву де вој ку – 0436, 

0468, 0554, 0645
Ва ја ре во скла ди ште – 0740
Ва  ли из ме ђу је се ни и зи ме – 0855
Ван ред на скуп шти на СА  НУ од 17. 12. 

1959. – 1520
Ва ри јан те јед не по ан те два бла жен ства – 

1340
Ва ри ја ци ја на те му Зе мља је смо – 2346
Ва ри ја ци је на те му: „Зе мља је смо“ – 1915
Вар љи ве све тло сти – 0321, 0439, 0471, 

0474, 0557, 0608, 0610, 0625, 0647, 
0649, 0697, 1097

Вар љи ве свје тло сти – 0305
Ва си о на деч је со бе – 0593, 0649
Ва ша пр ва љу бав, уко ли ко се се ћа те – 1451
Ва шар – 0393
Ва ши пи сци за Но ву го ди ну – 1496
Ве ве ри ца – 0633
Ве ве ри це – 0007, 0077, 0158, 0194, 0235, 

0240, 0292, 0440, 0446, 0472, 0498, 
0558, 0650

Ве жба ње во ље – 0595
Вез – 0435, 0467, 0553, 0644
Век Де сан ке Мак си мо вић – 2586, 2587, 

2635
Ве ли бор Бер ко Са вић: Де сан ка Мак си-

мо вић, спо ме ни ца о 100-го ди шњи ци 
ро ђе ња – 2625

Ве ли ка бла го дар на ду  ша – 2508
Ве ли ка пра во слав на пје сни ки ња – 2499
Ве ли ка уче ни ца – 0124, 0440, 0472, 0558, 

0650

Ве ли ки број књи га до ма ћих пи са ца – 1421
Ве ли ки књи жев ник и ма  ли илу стра тор – 

1474
Ве ли ки раз лог – 0124, 0440, 0472, 0558, 

0623, 0650
Ве ли ки све ште ник – 0099, 0438, 0470, 

0556, 0647
Ве ли ко пу  то ва ње и чи та ње бе о град ског 

Пен клу ба – 1249
Ве ли ко ро ђе ње – 0892
Вен ча ње књи жев ни це Де сан ке Мак си мо-

вић – 1300
Ве ра – 0435, 0450, 0467, 0553, 0644, 0718
Вер ност – 0436, 0468, 0554, 0645, 0735
Ве ро ни ки на ма ра ма – 2561
Вер си фи ка ци ја Де сан ке Мак си мо вић – 

1919
Ве ру  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

Ве ру  јем (Ве ру  јем у про ле ће љу ба ви и ње-
го ве бу  ји це) – 0100, 0233, 0388, 0525

Ве ру  јем (Мо ја зе мља про па сти не ће) – 
0004, 0050, 0100, 0149, 0152, 0229, 
0233, 0386, 0388, 0525

Ве ру  јем (Ста  ла сам по след њи пут пред 
ста ру сли ков ни цу) – 0050

Ве ру  јем зе мљи на реч – 0321, 0439, 0443, 
0471, 0557, 0608, 0625, 0647, 0649, 0697

Ве ру  јем у ато ме – 0226, 0248, 0321, 0385, 
0386, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697

Ве се ла ан то ло ги ја – 0225
Ве се ла гру два сне га – 0729, 0739
Ве се ла је сен – 0100, 0233, 0291, 0293, 0319, 

0388, 0435, 0467, 0498, 0553, 0644, 
0743, 0900, 0971, 2394

Ве се ла пе сма – 0778
Ве се ли бран ко вин ски По врт њак – 0246
Ве се ли по врт њак – 0007, 0077, 0158, 0240, 

0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Ве се ље код шу  ма ра – 0052
Ве се ље мог ср ца – 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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Вест о до де ли на гра де Ми  лан Ра кић пе-
сни ки њи Де сан ки Мак си мо вић – 1363

Вест о ра ту – 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 мно го – 0898
Ве тар па ко сник – 0593, 0605, 0649, 0735, 

0738

Ве тар рвач – 0073, 0098, 0150, 0440, 0472, 
0558, 0650

Ве тро ва 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 тро ви – 0029, 0049, 0151, 0440, 0472, 
0558, 0650

Ве тро ви љу ба ви и ту  ге – 2721
Већ по ко ји пут ме не схва таш још – 0814
Ве ће Пе ћи не – 0123
Ве че – 0293, 0319, 0435, 0440, 0467, 0472, 

0498, 0553, 0558, 0644, 0650, 0735, 
0892, 0900, 0904, 0877, 0899, 0900, 
1083

Ве че (Спа ва ју ов це на па ди ни бре га) – 
0100, 0233, 0388

Ве че за Де сан ку – 1712
Ве че Ли ге же на за мир и сло бо ду – 1250
Ве че на ли ва ди – 0321, 0439, 0471, 0557, 

0647, 0697
Ве че на ре ци – 0892
Ве че са вре ме не срп ске по е зи је – 1798
Ве чер ња мо ли тва – 0435, 0450, 0467, 0553, 

0644, 0718
Ве чер ња пе сма – 0073, 0098, 0150, 0261, 

0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0526, 0558, 
0565, 0592, 0623, 0650, 0855, 0943, 1044

Ве чер ња ту  га – 0478, 0525, 0648
Ве чер ња ча – 0563, 0651
Ве чер њи при звук – 0290, 0435, 0467, 0553, 

0644
Ве чер њи сно ви 1–4 – 0290, 0435, 0467, 

0553, 0644
Ве чер њи сно ви 2– 0718
Веч на све жи на у ју  го сло вен ској по е зи ји – 

2438

Веч ни муж и дру  ге при по вет ке – 0834, 
0857, 0893

Ви део сам пе ћин ског чо ве ка че љу сти... – 
0774

Ви дим да је сви ма дра го – 2210
Ви до ви исто рич но сти у по е зи ји Де сан ке 

Мак си мо вић – 2751
Ви до ви то – 0255, 0271
Ви ђе но у сну – 0205
Ви ђе ња и сно ви ђе ња: књи жев на де ла из-

ме ђу кон вен ци је и ин вен ци је – 2623
Ви ђе ње – 0107, 0190, 0291, 0438, 0470, 

0556, 0647
Ви зи ја пор тре та у по е ми Де сан ке Мак си-

мо вић – 1817
Ви зи је – 0730, 1124
Ви зи је из над Кре мља – 0608, 0625, 0649
Ви зи је у Кре мљу – 0575
Ви јао си ме – 0861
Ви  ле и де ца – 0739
Ви  лин ко њиц – 0786
Ви  ли на кћи – 0712, 0729, 0739
Ви но из до мо ви не – 0030, 0051, 0075, 

0125, 0386, 0438, 0470, 0498, 0556, 
0647, 0856, 0885, 1083

Ви но про ле ћа – 0293, 0437, 0469, 0555, 
0646, 0677

Ви но про ле ћа 1–10 – 0100, 0233, 0388
Ви о ли не Чај ков ског – 0293, 0319, 0437, 

0469, 0555, 0646, 0899, 0987
Ви о ли не Чај ков ско га – 0100, 0233, 0388, 

0525, 0969, 0996, 1103
Ви си ба ба – 0206
Ви те шка по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић – 

1263, 1681
Ви  хор ту ђи нац – 0478, 0525, 0564, 0602, 

0608, 0625, 0648, 0649, 0719
Ви шње – 0836, 0892
Вје чи та ро ман ти ка – 1462
Вла сте лин ство – 0317, 0439, 0471, 0557, 

0648
Во де ни чар – 0190, 0214, 0438, 0470, 0474, 

0525, 0556, 0647
Во де но пу  то ва ње – 1167
Во до но ша – 0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 

0558, 0592, 0623, 0650, 0713, 0725
Во жња – 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
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Во жња у до ли ни Бук са – 0159
Воз и ка ми  ле – 0867
Вој нич ко гро бље у Со лу  ну – 0436, 0468, 

0554, 0645
Вој ска Жи ан ска – 0730
Вој ска под зве зда ма – 0081, 0099, 0100, 

0149, 0233, 0291, 0293, 0388, 0438, 
0470, 0525, 0556, 0647

Вој ско во ђа – 0099, 0438, 0443, 0470, 0556, 
0647, 0912, 1083

Вој тех Мјер ки и ње го ви пре во ди на сло-
вач ки и че шки – 1367

Во ле ла сам да про на  ла зим та  лен те – 1393
Во ле ла се два ве тра – 0445, 0525, 0564, 

0648, 0719
Во ли ме. Ја сам те ма не у  те шна – 0898
Во лим да сам сво ја – 2128
Во лим ле по ту и про ла зност жи во та – 

1553
Во ли те ли ви ше де цу или по е зи ју? – 1813
Во лиш ли – 0593, 0649
Во лов ска ко ла – 0436, 0443, 0468, 0554, 

0645, 0900, 1083
Во лос – 0066, 0099, 0291, 0423, 0438, 0447, 

0470, 0525, 0556, 0647, 0648, 0900, 
0912, 1083

Во ло ши но ве аква ре ле – 0898
Вол  шеб на зе мља – 0593, 0614, 0649, 1126
Вол  шеб ник – 0750
Вол  шеб ник ре чи – 0478, 0648
Во ље на – 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
Вра та – 0837, 0892
Вра та за па да – 0435, 0467, 0480, 0553, 

0644, 1011, 1145
Врат ни це – 1775
Вра ћај те се ку ћи – 0844
Вра ћа ње ми ру – 0291, 0435, 0467, 0553, 

0644, 1083
Вра ћа ње у от пад ни штво – 0730
Вра че ва бо лест – 0740
Вр би ца у ра ју – 0731
Вр бо ва сви ра  ла – 0758, 0763
Вред ни ђа ци – 0731
Вре ме – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644

Вре ме про шло – 0030, 0051, 0075, 0125, 
0386, 0438, 0470, 0474, 0498, 0556, 
0610, 0647, 0660, 0899, 0900, 1145

Вре ме се увек по след ње сме је – 0669, 1990
Вр ло рет ко, док си са мо тре но – 0898
Врт де тињ ства – 0381, 0619, 0623, 0728, 

1213, 1214, 1217, 1218, 1219, 1221, 1223, 
1224, 1225, 1227, 1228, 1230, 1232, 
1233, 1235, 1236, 1245, 1535

Врт де тињ ства Де сан ке Мак си мо вић – 
2732

Врт до бре 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  ко дла ци – 0099, 0266, 0438, 0470, 0474, 
0556, 0647

Га ви на пе ћи на – 0740
Га ви на тај на – 0740
Га ви ни цр те жи се обе ло да њу  ју – 0740
Га вра ни – 0435, 0467, 0553, 0644
Га  ле ри је – 0159
Га та  лин ка – 0124, 0440, 0472, 0558, 0623, 

0650
Га та ра – 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 ро дио онај што ме не љу би – 0987
Где си до сад – 0767
Ге ни – 0455
Ге о граф ски за пис – 0423, 0445, 0447, 

0474, 0525, 0648
Ге о ло ги ја ни је ве ро на у  ка – 0006
Глад – 0103, 0386, 0438, 0470, 0556, 0647, 

0740, 0900, 1169
Глас – 0795
Глас мо на  хи ње – 0100, 0233, 0266, 0291, 

0293, 0319, 0388, 0435, 0467, 0553, 
0644, 0718

Глас му дро сти – 2537
Глас но ћи – 0435, 0443, 0467, 0553, 0644, 

0718, 0987
Глас о про ро чан ству – 0093, 0099, 0438, 

0443, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
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Глас пе сни ка на ро да – 2234
Глас Пет ков ца ру – 0719
Глас пра де да – 0099
Глас пре да ка – 0066, 0099, 0386, 0438, 

0443, 0470, 0556, 0647, 0912, 1145
Глас прет ков Ца ру – 0099, 0100, 0233, 

0293, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 
0564, 0647, 1979

Глас се ки ре у шу  ми – 0440, 0472, 0558, 
0650

Глас ту ђи на – 0099, 0386, 0438, 0470, 
0556, 0647

Гла си не ра до сти и су  ше ње шљи ва – 2345
Гла сник – 0050, 0100, 0233, 0293, 0388, 

0437, 0469, 0525, 0555, 0646, 0987
Гла сни ков по ла зак – 0261, 0481, 0519, 

0527, 0620
Гла сни ков су срет са во де ним цве том – 

0261, 0481, 0519, 0527, 0620
Гла со ви но ћи – 0100, 0233, 0293, 0388, 

0435, 0445, 0467, 0474, 0498, 0518, 
0525, 0553, 0564, 0610, 0644, 0719, 1083

Гло са – 0885
Го ве дар – 0380
Го ве дар је остао без вр шња ка – 0380
Го вор го ста пе сни ка – 0593, 0649
Го вор же ле за – 0050, 0100, 0233, 0293, 

0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 
0564, 0646, 0900, 1083

Го вор пе сме – 1869
Го вор пун да ро ва – 2318, 2319
Го вор учи те љи цин – 0230, 0259, 0288, 

0289, 0316, 0387
Го вор учи те љи чин – 0073, 0098, 0150, 

0440, 0472, 0558, 0650, 0671
Го во ре – 0892
Го во ре сву да суд ба нас че ка – 0898
Го во ри ти  хо – 0074, 0155, 0220, 0283, 

0437, 0469, 0480, 0498, 0555, 0735, 
0874, 1011, 1058, 1085, 1570

Го вор ник – 0478, 0525, 0648
Го ди не че тр де сет че твр те – 0898
Го ди шњи ца Ка над ско-ју  го сло вен ског 

удру же ња же на „Мај ка и де те“ – 1971
Го зба на ли ва ди – 0218, 0281, 0399, 0435, 

0450, 0467, 0553, 0644, 0718, 0900, 
1011, 1290, 1293, 1295, 1298, 1299

Гој ко ви ца – 0190, 0291, 0386, 0438, 0470, 
0474, 0480, 0525, 0556, 0647, 1145

Гој ко ви це – 1136

Го луб ле ти, го луб ле ти – 0879
Го луб пи смо но ша – 0729, 0739
Го лу би – 0455
Го лу би, де вој чи це и де ча ци – 0455
Го лу бо ви – 0435, 0467, 0553, 0644
Го ње ње ир ва са – 0123, 0740
Го ра сам не го што ти о ме ни збо риш – 

0879, 0892
Гор ко опој ни сок исти на – 1866
Го ро се ча – 0073, 0098, 0150, 0230, 0259, 

0288, 0289, 0316, 0387, 0671
Гор ски по ток – 0266, 0415, 0435, 0440, 

0444, 0467, 0472, 0477, 0553, 0558, 
0592, 0644, 0650, 0735, 0900, 0996, 
1098

Гор ски по то ци – 0073, 0098, 0150, 0230, 
0259, 0288, 0289, 0316, 0387, 0440, 
0472, 0558, 0650, 0671, 0679

Го спо ђи ца Де сан ка – 2767, 2821
Гост клу ба Де сан ка Мак си мо вић – 1713
Го сти – 0353
Го сто љу бље – 0050, 0074, 0100, 0155, 0233, 

0293, 0319, 0388, 0435, 0447, 0467, 0474, 
0525, 0553, 0564, 0644, 0900, 1058

Го сто љу бље ста рог Сло ве на – 0007, 0077, 
0158, 0240, 0446

Град – 0435, 0467, 0498, 0553, 0644, 0821, 
0900, 1083

Град ма ште и пе сни ка – 0006
Град при ја тељ – 0006
Град ски љу бав ни ци – 0004, 0152, 0229, 

0290, 0386, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645
Град ско гро бље у Ва шинг то ну – 0180, 

0317, 0338, 0439, 0471, 0557, 0648
Град ско де те – 0313
Гра ђе ње гне зда – 0073, 0098, 0150, 0415, 

0440, 0444, 0472, 0477, 0526, 0558, 
0565, 0592, 0633, 0650, 0713

Грак та ње га вра на – 1151
Гра мо фон ска пло ча – 0458
Гра нит на ка ри ја ти да – 2696
Гра ни ца – 0050, 0436, 0468, 0498, 0554, 

0645, 0987
Гран чи ца – 0576
Гран чи ца с Тол сто је вог гро ба – 0006
Гра ча 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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Гре шни 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

Гр ли ца – 0100, 0233, 0293, 0388, 0435, 
0467, 0525, 0553, 0564, 0644

Гр ли це – 0593, 0608, 0625, 0649
Гр ли чи на ту жба  ли ца – 0029, 0049, 0151, 

0619, 0621, 0670
Гро бље ста рих бо го ва – 0099, 0438, 0470, 

0556, 0647
Гро зни ча ви сан – 0593, 0649
Гром – 0445, 0474, 0648, 0987
Гро мов ник – 0447, 0648
Гу бар – 0436, 0468, 0554, 0645
Гу  ји ња че – 0073, 0098, 0150

Да бу дем – 0892
Да бу дем сјај ним сне гом – 0879
Да ли за то што не по го да – 0898
Да ли је чо век или бор – 1914
Да ме бо ље по зна те – 0608, 0625, 0629, 

0649
Да хо ће – 0892
Дав но не ве ру  јем над со бом про сто ру – 

0898
Дај не ки знак – 0428, 0478, 0648
Да  ле ко др во – 0898
Да  љи на – 0900
Да мар љу ба ви – 2368
Дан – 0892
Дан вра на ца – 0892
Дан књи жев но сти у Си ба шу – 1902
Дан по се та – 0308, 0439, 0443, 0471, 0498, 

0557, 0647
Дан по се те – 0321, 0697, 1090
Дан ра жи – 0892
Да нас – 0798
Да нас се до де љу  ју на гра де за нај бо ља 

књи жев на де ла за де цу – 1475
Да ре жљи ви та та – 0124, 0440, 0472, 0558, 

0650
Да ре жљи вост – 0780
Да ро ви – 0149, 0167, 0190, 0290, 0298, 

0407, 0438, 0470, 0474, 0525, 0556, 
0564, 0647, 0719

Да ро ви Де сан ке Мак си мо вић – 1835
Два ар гу  мен та за Де сан ку Мак си мо вић – 

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 ли ста – 0073, 0098, 0150, 0679
Два мо ли тва – 0718
Два пи та ња – 0073, 0098, 0150, 0526, 0565
Два пор тре та Де сан ке Мак си мо вић – 

2098
Два се вер ца – 0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Два сна да вље ни ка – 0190, 0386, 0438, 

0470, 0499, 0556, 0647
Два сна жна лир ска сен зи би ли те та: Сла ви-

ца Те шо вић и Де сан ка Мак си мо вић – 
2814

Два фраг мен та из жи во та Де сан ке Мак-
си мо вић – 2492

Два де сет го ди на ру бри ке „Пе сме гра да 
го во ре“ – 2178

Два де сет пр ви ок то бар – 0784
Два де сет срећ них го ди на – 0013
Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку – 0007, 

0077, 0158, 0240, 0325, 0339, 0436, 
0446, 0468, 0554, 0645, 0987

Два де сет хи  ља да де во јач ких ру  ку (Са све-
сло вен ског сле та у Пра гу, 1938. г.) – 
0050

Два де се та ме ђу  на род на књи жев на ма ни-
фе ста ци ја Са ра јев ски да ни по е зи је – 
0287

Два на ест чла на ка оп ту жбе – 0730
Два на е сте Ву  ко ве на гра де – 2010
Две мо ли тве – 0435, 0450, 0467, 0553, 

0644
Две мо ли тве (За ње га/За ме не) – 0290
Две по е ме о да на шњи ци – 1391
Две ус пе ле кул тур не ма ни фе ста ци је – 

1958
Две хи  ља де бе лут ко вих го ди на – 0729, 

0739
Две ри љу ба ви – 0006
Дво днев но сла вље у част пе сни ка и по е зи-

је – 1714
Дво ри шна хлеб на пећ – 0841
Де ве де сет три при че за дје цу – 0071
Де вет пе са ма – 0599
Де ве ти вал – 0121, 0608, 0625, 0649
Де ве ти спрат – 0608, 0625, 0649
Де во јач ка мол ба – 0266, 0399, 0435, 0467, 

0498, 0553, 0644, 0718
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Де во јач ка мол ба 1 – 0290
Де вој ка за бра том – 0436, 0468, 0554, 0645
Де вој ка за по ги ну лим мла ди ћем – 0399, 

0436, 0468, 0554, 0645
Де вој ка са по ги ну лим мла ди ћем – 1358
Де вој ка се ра ду  је про ле ћу – 0436, 0468, 

0554, 0645
Де вој ка слу  ти смрт – 0436, 0468, 0554, 

0645
Де вој ка у пр во мај ској по вор ци – 0007, 

0036, 0077, 0158, 0240, 0446
Де вој ке у пр во мај ској по вор ци – 0339
Де вој ке-вој ни ци – 0436, 0468, 0554, 0645
Де вој ко – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644
Де вој чи ца и ја го де – 0312, 0440, 0472, 

0514, 0558, 0633, 0650
Де вој чи ца на ку  па њу – 0786
Де вој чи це – 0440, 0472, 0558, 0650
Де вој чи це и де ча ци – 0455
Де да уме све – 0593, 0649
Де да че ка уну  че – 0440, 0472, 0558
Де да че ка уну  чи ће – 0312, 0650
Де дов ска ку ћа у про ле ће – 0608, 0625, 0649
Де дов ски треб ник – 0317, 0439, 0471, 

0474, 0557, 0606, 0608, 0625, 0648, 
0649, 0718

Де ла Де сан ке Мак си мо вић – 0168
Де ла на ших му зич ких ства ра  ла ца ком по-

но ва на на сти  хо ве Де сан ке – 2713
Де ла на ших пи са ца у све ту – 1891
Де ло Де сан ке Мак си мо вић део је на ци о-

нал  не кул ту  ре – 1772
Де ло Де сан ке Мак си мо вић у то ко ви ма 

срп ске и свет ске књи жев но сти – 2651
Дел фи ни – 0608, 0625, 0649
Десанкa Мак си мо вић, пе сник веч ног де-

тињ ства – 2246
Де сан ка – 0226, 0385, 0607, 2549, 2582
Де сан ка из Бран ко ви не – 1415
Де сан ка или сло во о љу ба ви – 2705
Де сан ка Мак си мо вић – 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

Де сан ка Мак си мо вић (1898–1993) – 2545
Де сан ка Мак си мо вић – гост „Ма сле ше“ – 

1771
Де сан ка Мак си мо вић – до бит ник Ње го-

ше ве на гра де – 2177
Де сан ка Мак си мо вић – жи вот пра ћен пе-

смом – 2169
Де сан ка Мак си мо вић – је дин ствен па ган-

ски и хри шћан ски пе сник – 2750
Де сан ка Мак си мо вић – на ци о нал ни бард – 

1964
Де сан ка Мак си мо вић – пе сник на ше суд-

би не – 2407
Де сан ка Мак си мо вић – пе сник при ро де и 

љу ба ви – 2238
Де сан ка Мак си мо вић – про фе сор, пе да-

гог – 2411
Де сан ка Мак си мо вић – сјај љу ба ви и при-

ро де – 2749
Де сан ка Мак си мо вић – Сло во о љу ба ви – 

2279
Де сан ка Мак си мо вић: жи вот пра ћен пе-

смом – 2222
Де сан ка Мак си мо вић: На  лак  ће на на сан, 

за ми че у сто ле ће – 2451
Де сан ка Мак си мо вић: Пор трет – 2165
Де сан ка Мак си мо вић до бит ник на гра де 

за жи вот но де ло – 1477
Де сан ка Мак си мо вић и Адам Миц кје вич – 

2673
Де сан ка Мак си мо вић и Бе ло ру си ја – 

2677
Де сан ка Мак си мо вић и Бу  гар ска – 2670
Де сан ка Мак си мо вић и бу  гар ска књи жев-

ност – 2063
Де сан ка Мак си мо вић и књи жев ни по крет 

60-их у Укра ји ни – 2669
Де сан ка Мак си мо вић и Ми  лан Бог да но-

вић – 2087
Де сан ка Мак си мо вић и мо дер на че шка 

ли ри ка – 2626
Де сан ка Мак си мо вић и на род на по е зи ја – 

2296, 2493
Де сан ка Мак си мо вић и пољ ска књи жев-

ност – 2646
Де сан ка Мак си мо вић и свет – 2610, 2671
Де сан ка Мак си мо вић из ме ђу на ив но сти 

и са ми  ло сти – 1911
Де сан ка Мак си мо вић из ме ђу тра ди ци о-

нал  ног и мо дер ног... – 2809
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Де сан ка Мак си мо вић или пе ва ње о љу ба-
ви – 2264

Де сан ка Мак си мо вић или по ве ре ње у 
свет – 2509

Де сан ка Мак си мо вић или по е зи ја и пам-
ће ње – 2374

Де сан ка Мак си мо вић или Сло во о љу ба ви – 
2552

Де сан ка Мак си мо вић је лич ност са нај-
ши ром осно вом у на шем јав ном жи во-
ту ... – 2450

Де сан ка Мак си мо вић као при по ве дач – 
1317

Де сан ка Мак си мо вић ме ђу Бу  га ри ма – 
2641, 2642

Де сан ка Мак си мо вић на бу  гар ском – 
1313

Де сан ка Мак си мо вић на из во ру Уне – 
1745

Де сан ка Мак си мо вић на ита  ли јан ском – 
1841

Де сан ка Мак си мо вић на ру ском – 1526
Де сан ка Мак си мо вић нам при ча о се би, 

сво јим ути сци ма и су сре ти ма у Ка на-
ди и дру  гим де ло ви ма све та – 1972

Де сан ка Мак си мо вић но ви члан на шег 
из да вач ког са вје та – 1593

Де сан ка Мак си мо вић о 34-го ди шњи ци 
„Кр ва ве бај ке“ – 1953

Де сан ка Мак си мо вић о се би и дру  ги ма – 
1586, 1587

Де сан ка Мак си мо вић о се би и ли те ра ту-
ри – 1342

Де сан ка Мак си мо вић пе сни ки ња – 2385
Де сан ка Мак си мо вић пред па ри ском пу-

бли ком – 1893
Де сан ка Мак си мо вић пред  ло же на за Но-

бе ло ву на гра ду – 2152
Де сан ка Мак си мо вић у „Но ва Ма ке до ни-

ја“ – 2280
Де сан ка Мак си мо вић у Аме ри ци – 2096
Де сан ка Мак си мо вић у Апа ти ну – 1963
Де сан ка Мак си мо вић у Би  љар ди – 2496
Де сан ка Мак си мо вић у Ва ра жди ну – 1868
Де сан ка Мак си мо вић у Ва ра жди ну и Луд-

бре гу – 1578
Де сан ка Мак си мо вић у Гор ња ку – 2715
Де сан ка Мак си мо вић у ГСР-у – 1806
Де сан ка Мак си мо вић у де це ни ји 1993–

2003. – 2723

Де сан ка Мак си мо вић у Ду бров ни ку – 
2367

Де сан ка Мак си мо вић у за ви ча ју – 2363, 
2735

Де сан ка Мак си мо вић у свом књи жев ном 
вре ме ну – 2550

Де сан ка Мак си мо вић у Си би ру – 2796
Де сан ка Мак си мо вић у срп ској штам пи – 

2741
Де сан ка Мак си мо вић, ... – 2312
Де сан ка Мак си мо вић, „Ан ке та“ – 1425
Де сан ка Мак си мо вић, вла да  лац по ет ске 

ре чи – 2263
Де сан ка Мак си мо вић, Пе сме – 1186
Де сан ка Мак си мо вић, си но ним за по е зи-

ју – 2504
Де сан ка Мак си мо вич – 1473, 1750, 2328
Де сан ка по мо гла Пје ру – 1594
Де сан ка пре во ди пе сни ке – 2443
Де сан ка с Ње го шем – 2195
Де сан ка са Ње го шем кроз жи вот – 2301
Де сан ка се се ћа Јер ме ни је – 2556
Де сан ка у Бран ко ви ни – 2517
Де сан ка, да нас и увек – 0434, 2254
Де сан ка, мој учи тељ – 2294
Де сан ка, не чуј на, као леп тир – 2042
Де сан ка, Раст ко, Ма тић – 2075
Де сан ки „ор ден ча сти“ – 1715
Де сан ки – из бор по срод но сти – 2504
Де сан ки Мак си мо вић – 1184, 2132, 2391, 

2772
Де сан ки Мак си мо вић за 30. ро ђен дан – 

2057
Де сан ки Мак си мо вић Ње го ше ва на гра да – 

2153
Де сан ки Мак си мо вић реч љу ба ви – 2662
Де сан ки Мак си мо вић у част – 0628
Де сан ки Мак си мо вић уру  че на но ва књи-

га – 2154
Де сан ки Мак си мо вић уру  че на Пла ке та – 

2281
Де сан кин Аушвиц – 2647
Де сан кин дар и уздар је – 2414
Де сан кин и По пин стил – 2753, 2781
Де сан кин Ма на стир на сви је ту – 2507
Де сан кин отац – пе сник и кул тур ни рад-

ник – 2376
Де сан кин пор трет – 2282
Де сан кин пут од чи сте ли ри ке ка ан га жо-

ва ној по е зи ји – 2755
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Де сан кин слу  чај – 2498
Де сан кин ци клус Тра жим по ми  ло ва ње на 

сла ви сти ци у Хам бур гу – 2770
Де сан ки на ан то ло ги ја – 2347
Де сан ки на бро ја ни ца – 2555
Де сан ки на вре ме на – 2356
Де сан ки на ка зи ва ња – 0149, 2542
Де сан ки не гр ли це – 2595
Де сан ки не опо ру  ке – 0654, 2583
Де сан ки ни вр то ви – 2567
Де сан ки но „Ве ли ко спре ма ње“ – 2612
Де сан ки но др во у Ње го ше вој шу ми – 2155
Де сан ки но пи смо – 0535
Де сан ки но цве та ње ри јеч ни ка – 2297
Де сет бо жи јих за по ве сти – 0509, 0564
Де сет бож јих за по ве сти – 0478, 0525, 

0648, 0719
Де сет го ди на ју  го сло вен ске ли те ра ту  ре 

за де цу – 1423
Де сет мо јих пе са ма – 1691
Де се то стиш је – 0804
Де те – 0073, 0098, 0150, 0855
Де те у тор би – 0124, 0207, 0222, 0285, 

0440, 0472, 0558, 0650, 2005, 2013, 
2033, 2046, 2047, 2054

Де те ли на са че ти ри ли ста – 0012, 0124, 
0623

Де тињ ство – 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 тињ ство – по е зи ја – 1942
Де тињ ство и по е зи ја – 1756
Де тињ ство у Бран ко ви ни – 0108
Де тињ ство, за ви чај и при ро да – 0679
Де тлић – 0312, 0415, 0440, 0444, 0472, 

0477, 0558, 0592, 0623, 0633, 0650, 
0713, 2341

Де ца – 0007, 0077, 0109, 0158, 0240, 0436, 
0437, 0446, 0468, 0469, 0554, 0555, 
0645, 0646, 1083

Де ца (Дво је де це крај ме не ра сте) – 0050
Де ца су мир но ра сла под ње го вим окри-

љем – 0269, 0295
Де ца хо ће зве ри њак – 0073, 0098, 0150
Де цем бар ска при ча – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0261, 0354, 0394, 0440, 0446, 
0472, 0558, 0633, 0650

Де цем бар ски дан – 0608, 0625, 0649

Деч ја ви ти ца у Освјен ћи му – 0007, 0077, 
0158, 0240, 0446, 0899, 0987

Деч ја књи жев ност у књи жев ној кри ти ци – 
2114

Деч ја не де ља – 0440, 0472, 0558, 0650
Деч ја по е зи ја да нас – 1668
Деч ја по е зи ја на ро да СССР – 0888
Деч ја со ба – 0347, 0389, 0416, 0566, 0620, 

1368
Деч ја стра на – 2247
Деч је илу стра ци је – 2384
Деч је пе сме – 0414, 0522, 0526, 0560, 0561, 

0565, 0591
Деч је при че Де сан ке Мак си мо вић – 1359
Деч ји раз го во ри – 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 тре шњо – 0892
Ди вља тре шњо, на ди ши мо се – 0879
Ди вље пат ке – 0407
Ди во та не по сто ји – 0892
Ди во та не по сто ји уза  луд но – 0879
Дим – 0241
Дим у пре де лу – 0786
Ди на ми ка срп ског књи жев ног про сто ра – 

2676
Ди рек то ро ве гу ске – 0619, 0621, 0670, 

0987
Длан – 0763
До ви ђе ња, у Бе о гра ду – 0544
До да нас – 0784
До Ње го ша хо дам – 2585
До смр ти – 0769
До ба за не то сти, не ра ци о нал  но сти, на ив-

но сти – 1932
До бар дух чу  вар – 0739
До бар по че так – 0810
До бе гли ца – 0456, 0593, 0649
До бит ник Зма је ве на гра де – 1497
До бит ни ци на гра де АВ НОЈ – 1799
До бри дух Дим – 0347, 0389, 0416, 0566
До бро и зло – 0776
До бро је пе сма ма – 1507, 1508, 1509
До бро ју  тро – 0593, 0649
До бро до шли ца Ма ри ји Сер ге јев ној Пе-

тро вих – 0492
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До бро до шли ца пе сни ки њи – 1755
До ве ди пти цу – 0593, 0649
До ви ђе ња – 0255, 0305, 0321, 0439, 0471, 

0557, 0647, 0697
До вр ши  ла сам сво је ства ри – 0998
До га ђај у Зо о ло шком вр ту – 0347, 0389, 

0416, 0566
До га ђај у учи о ни ци – 0399, 0619, 0621, 

0670
До го ди се – 0593, 0649
До го ди  ло се све бар по тре ћи пут – 0100, 

0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469, 
0555, 0646

До дир – 0149, 0167, 0190, 0291, 0438, 0470, 
0474, 0480, 0525, 0556, 0564, 0610, 
0647, 0718, 0719, 1145

До дир ни ли стић па пи ра – 0898
До ђи – 0892
До жи вљај при ро де и људ ске суд би не у пе-

сни штву Де сан ке Мак си мо вић – 2816
До жи вља ји мра ва не ста шка – 0729, 0739
До жи вља ји су и ма шта ња и слут ње – а не 

са мо зби ва ња – 0058
До зив – 0326
До зла бо га – 0440, 0472, 0558, 0562, 0623, 

0650
Док сам ше та ла с де те том по ли ва ди – 1078
Док си жи вео – 0892
До каз да су лу бе ни це зре ле – 0623
До ла зак уче ња ков у за ви чај – 0380
До ла зи Де сан ка Мак си мо вић – 1767
До ли на под ки шом – 0435, 0467, 0553, 

0644, 0987
До ли на хе ро ја – 0048
Дом му зеј – 0788
До мре ми за вре ме ра та – 0730
Дон Ки  хот – 0110, 0190, 0438, 0470, 0480, 

0556, 0647, 1058, 2020
До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо-

вић би  ла је де ле гат на Ме ђу  на род ном 
кон гре су Пен клу бо ва у Ду бров ни ку 
сеп тем бра 1963. – 1621

До пи сни члан СА НУ Де сан ка Мак си мо-
вић до би ла је Ок то бар ску на гра ду гра-
да Кра гу јев ца и про гла ше на за по ча-
сног гра ђа ни на гра да Кра гу јев ца – 1622

До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо-
вић до би  ла је Сед мо јул ску на гра ду 
1964. за осве до че не умет нич ке ква  ли-
те те у по е зи ји – 1716

До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо-
вић од  ли ко ва на је ор де ном „Ки рил и 
Ме то ди је“ I сте пе на од стра не Пре зи-
ди ју  ма На род ног со бра ња Бу  гар ске – 
1623

До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо-
вић при су ство ва  ла је као де ле гат на 
кон гре су књи жев ни ка Ју  го сла ви је ок-
то бра 1964. у Ти то гра ду – 1717

До пи сни члан СА  НУ Де сан ка Мак си мо-
вић уче ство ва  ла на ме ђу  на род ном 
кон гре су За јед ни це европ ских пи са ца 
(Фи рен ца) – 1595

До ћи ће јед ном – 0892
До че кај ста рост ре ка и пла не та – 0072
До штам па ва се „Тра жим по ми  ло ва ње“ 

Де сан ке Мак си мо вић – 1624
Др ве на цр ква – 0083, 0103, 0291, 0317, 

0386, 0438, 0439, 0470, 0471, 0525, 
0556, 0557, 0564, 0647, 0648, 0719, 1169

Др во – 0892
Др во иза огра де – 0435, 0467, 0553, 0644, 

1083
Др во је нај да ре жљи ви ји створ – 2344
Др во крај пу  та – 0786
Др во се че у шу  ми – 0440, 0472, 0558, 0650, 

0679
Древ не ве че ри – 2340
Древ не ре чи – 0447, 0493, 0648
Дро здо ви – 0784
Дру га ба ка – 0496, 0623
Дру га из ло жба де це сли ка ра – 0440, 0472, 

0558, 0623, 0633, 0650
Дру га ма ма – 0623, 0721
Дру ги ју  го сло вен ски фе сти вал по е зи је у 

Ри је ци – 1478
Дру ги та та – 0623
Дру го ви – 0798
Дру го ви ма Де ци – 0875
Дру гу умет ни ку – 0436, 0468, 0554, 0645
Дру же ње са слав ном по е те сом – 2502
Дру жи ћу се са сун цем – 0321, 0386, 0439, 

0471, 0474, 0557, 0610, 0647, 0697, 1097
Дру  штво – по ет ска те ма – 1614
Ду бок као зла то дав ни не – 0898
Ду  ге го ди не ра стан ка че ках – 0898
Ду  гин мост – 0261, 0481, 0519, 0527, 0620
Ду  го ру  ка те та – 0124, 0623
Ду  пло дно – 2479, 2693
Дух по е зи је – 0327
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Ду  хов ни за ви чај – 0624
Ду  хов ни па  лимп сест пе сни штва Де сан ке 

Мак си мо вић – 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 ко ник – 1132
Ду  ша нов за ко ник и за ко ни пе сни штва – 

2332
Ду  ша нов за ко ник ми је по мо гао да се из-

ра зим као пе сник – 1698
Ду  ша нов за ко ник у за ко ну пе сни штва – 

2122
Ду  ши ци на ма ра ми ца – 1033
Ду  шо не спо кој на – 0577, 0615
Ду  шу ми по кло ни – 0050, 0152, 0229, 

0290, 0293, 0386, 0436, 0468, 0554, 
0645, 0987

Ђа вол ска му дрост пје сни ка – 2283
Ђак у пла ни ни – 0124, 0440, 0472, 0558, 

0650
Ђа ци до бро тво ри – 0124, 0313, 0440, 

0472, 0558, 0650
Ђач ке тај не и стра сти – 1788
Ђач ки жа гор и пе сма пти ца – 0084
Ђач ко ли це – 1765
Ђач ко ср це – 0002, 0028, 0073, 0098, 0150, 

0440, 0472, 0558, 0633, 0650
Ђур ђе уби ја ажда  ху – 0581, 0600, 0606
Ђур ђе вак – 0124, 0623
Ђур ђев дан ски ура нак – 0593, 0649
Ђу  ри на ку ћа у Ска дар ли ји – 0317, 0439, 

0471, 0557, 0648

Едел кич – 0159
Еди та – 0892
Еле ги ја – 0436, 0468, 0554, 0645
Еле ги ја ти ши не – 0892
Еле гич не пје сме Де сан ке Мак си мо вић – 

1861
Еле мен ти але го ри је и слут ње – 2472
Еле мен ти по е ти ке Де сан ке Мак си мо вић 

у ње ном про зном ства ра  ла штву за де-
цу – 2012

Ели са ве та Ба гр ја на и Де сан ка Мак си мо-
вић – 2232

Емил, град веч не зи ме – 2814
Епи таф – 0608, 0625, 0649

Еспе ран то – 0437, 0469, 0555, 0646, 0900, 
1083

Ети ке та за ви но – 0321, 0386, 0439, 0443, 
0471, 0557, 0647, 0697

Жа  ли ће га цео на род – 0391
Жа  ље ње за мла до шћу – 0362, 0363
Жан ро ви срп ске књи жев но сти – 2742
Жан ров ски син кре ти зам у „Ле то пи су 

Пе ру  но вих по то ма ка“ Де сан ке Мак си-
мо вић – 2773

Жао ми је чо ве ка – 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
Же га – 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 ле зно сун це – 0100, 0233, 0293, 0388, 
0437, 0469, 0525, 0555, 0646

Же лим је дин ства – 2465
Же ља за за ви ча јем – 0913
Же ља ми је не што ре ћи пе сни ци ма – 0898
Жељ на сам раз го во ра – 0478, 0494, 0495, 

0648, 1133
Же на – 0290, 0386, 0436, 0468, 0474, 0498, 

0554, 0645, 0773, 0885, 0899, 0900, 
1083

Же на и ли па – 0608, 0625, 0649
Же на с де те том – 0786
Же на тре пе ри као бре за – 2236
Же не – 1498, 1995
Же не пе сни ци же на ма – 1479
Же не пи сци о ства ра  лач кој сло бо ди – 

1993
Же ни – 0892
Же ни ко ја се про да је – 0436, 0468, 0554, 

0645
Же ник и не ве ста – 0321, 0439, 0471, 0498, 

0557, 0647, 0697
Жен ска по е зи ја – 1279
Жен ска тач ка гле ди шта у збир ци Тра жим 

по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић – 
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 Бе о град – 1819, 1848
Жи вео је у се би – 0105
Жи ве ћи, пе сме се ства ра ју – 2208
Жи ви кла сик – 2513
Жи ви те нам ду  го, ду  го, Де сан ка – 2295
Жив ко ле њив ко – 0124, 0207, 0313, 0440, 

0472, 0558, 0650
Жи во сло во Де сан ке Мак си мо вић – 2593
Жи вот – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718, 

1099
Жи вот во лим, за то раз ми шљам о смр ти – 

2425
Жи вот Де сан ке Мак си мо вић пра ћен пе-

смом – 2581
Жи вот нам је про ла зио пе снич ки и мла до – 

1933
Жи вот пра ћен пе смом – 1824, 1834, 2086, 

2298, 2476
Жи вот у бро је ви ма – 0688
Жи вот у тра ви 1–2 – 0435, 0467, 0553, 

0644
Жи вот на и по ет ска ми  ља и оби  ља у „Ве се-

лој је се ни“ Де сан ке Мак си мо вић – 
2394

Жи вот на си  ла – 0837, 0892
Жи вот ни пут пе сни ки ње Де сан ке Мак-

си мо вић – 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 но во при ви ђе ње – 0099, 0386, 0438, 

0443, 0470, 0556, 0647
Жу  пан чи че ва по е зи ја у пре во ду Де сан ке 

Мак си мо вић код Гу ста ва Кр кле ца – 
2095

Жу ћа тра га за си ном – 0052, 0732
Жу ћин сан – 0732
Жу ћин син – 0052
Жу ћин су срет са Хро мим Зе ком – 0052, 

0732

За ал  ко хо ле – 0004, 0152, 0229, 0291, 0437, 
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0874, 0900, 1050, 1149

За апо кри фе – 0004, 0050, 0152, 0229, 
0386, 0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 
0627, 0646, 0828, 0899, 0900, 1050, 
1149

За бо го ве – 0004, 0050, 0152, 0229, 0386, 
0437, 0443, 0469, 0555, 0610, 0626, 
0627, 0646, 0828, 0900, 1050, 1149

За бран ко вин ске 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 вој нич ка гро бља – 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 вр ли не у ма не про мет 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 дје цу или за нас? – 1576
За до бро 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 зве ри окле ве 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 зе мљу ку да вој ска про ђе – 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 зе мљу ку да во ска про ђе – 0915
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За исме ва не – 1083
За исме ва че – 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 је рес – 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 је ре ти ке – 0539
За ка  лу ђе ра – 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 ђе ре – 0291, 1132
За ла жи из го во ре не из ми  ло ср ђа – 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 ло ви шта – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437, 
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0900, 0955, 0996, 1050, 1149

За љу де ко ји ја сно 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 ђи о ни ча ре – 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 Ма ри је Маг да  ле не – 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 ме не – 1119
За на ив не – 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 не пе ле гри не – 0004, 0152, 0229, 0437, 
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0899, 0900, 1045, 1050, 1062, 1157

За не рот 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 не схва ће не – 0004, 0152, 0229, 0291, 
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 
0646, 0828, 0900, 1045, 1050, 1149

За окле ве та не зве ри – 0539
За оне ко је цар ске дру  мо ве ору – 0085
За оне ко ји ја сно ви де – 0915
За оне ко ји не уми ру на вре ме – 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 ко ји се спо ти чу пре ко 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 ко ји су хра бри 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 ко ји цар ске дру  мо ве 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 же но цве ће – 0953
За па ству ср ца – 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 пе пе 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 пе сме – 0004, 0050, 0100, 0152, 0229, 
0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469, 
0525, 0555, 0564, 0646, 0719, 0743, 
0900, 1098

За пе сни ки њу – 1089
За пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску – 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 по гу бље на љу бав на пи сма – 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 по след 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 пр ву же ну сул та но ву – 0437, 0469, 0555, 
0646

За про зо ром – 0892
За па ству ср ца – 1137
За свад бе 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 сва чи ју сла ву на све ту има ме ста – 1684
За свад бе 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 се бар ске же не – 0004, 0050, 0152, 0229, 
0266, 0386, 0399, 0437, 0469, 0555, 
0610, 0626, 0627, 0646, 0828, 0899, 
0900, 1045, 1050, 1149

За се бра – 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 се дам глад них го ди 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  хо ва не ма да ра – 0898
За слу  гу Јер не ја – 0004, 0074, 0152, 0155, 

0229, 0437, 0469, 0555, 0646, 0899, 
0900, 1070

За смр то мр сце – 0004, 0050, 0152, 0229, 
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 
0646, 0828, 0900, 0912, 0996, 1045, 
1050, 1149

За су жње по ми  ло ва 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 те бе сам ну ла го ла – 0898
За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве – 0004, 

0152, 0229, 0437, 0469, 0555, 0646, 
0987

За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те – 
0004, 0050, 0152, 0229, 0437, 0443, 
0469, 0555, 0646, 0987

За ба че ни нов чи ћи – 0050, 0074, 0100, 
0149, 0155, 0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 
0469, 0525, 0555, 0564, 0646, 0899, 
0987

За бе ле шке о при ро ди – 0807
За бо рав – 0112, 0190, 0290, 0435, 0438, 

0443, 0447, 0467, 0470, 0474, 0525, 
0553, 0556, 0564, 0608, 0610, 0625, 
0644, 0647, 0648, 0649, 0719, 0900, 
1098

За бо ра вљен дом твој – 2482
За бо ра вље ни лист Би бли је – 0016, 0030, 

0051, 0075, 0125, 0438, 0470, 0474, 
0498, 0556, 0647, 1145

За бо ра вље ни пси – 0732
За бо ра вље но име – 0447, 0648
За ва ђе не мач ке – 0593, 0649
За вет – 1130
За ве шта ње – 0754
За ви де ти је не при стој но, јад но – 0898
За ви дим – 0892
За ви чај – 0608, 0625, 0649
За ви чај је ве ли ка тај на – 2106
За ви чај је мо ја вјеч на оп се си ја – 1545
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За ви чај под ме се чи ном – 0436, 0468, 0474, 
0554, 0645

За ви чај у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 
2223

За ви чај у сне гу – 0593, 0601, 0608, 0625, 
0649

За ви чај ни храст – 0310, 0321, 0439, 0471, 
0534, 0557, 0647, 0697

За ви чај но ве че – 0399, 0435, 0467, 0498, 
0553, 0644, 0718

За ви чај но из да ва штво и би бли о те кар-
ство... – 2738

За вје ра зе мље – 1485
За во ле бе ла ми ри сна ру жа цр ни бо дљи ка-

ви трн – 1098
За вр ши  ла сам сво је ства ри – 1086
За го нет на тор ба – 0124, 0415, 0440, 0444, 

0472, 0477, 0558, 0592, 0650
За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић – 2539, 

2544
За зво нио Зво ни мир – 1653
За ка жи ми са ста нак – 0898
За ка жи ми са ста нак на овом све ту – 0898
За кле тва и мо ли тва – 0987
За кли ња ње – 0773
За ко ник као ин спи ра ци ја – 2497
За  ла зак сун ца за Ме двед 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  тав ши у пла ни на ма – 0892
За  лу  та  ли – 0124, 0623
За  лу  тах – 0593, 0649
За  љу бље на у при ро ду – у ми рис зе мље – 

1784
За  љу бље ни враг – 0327, 0445, 0525, 0564, 

0597, 0648, 0719
За  љу бље ни ку  кац – 0437, 0469, 0474, 0555, 

0646
За  љу бље ни ме сец – 0447, 0648
За  љу бље ни цвет – 0380
За  љу бље ност – 0074, 0155, 0498, 0874, 2017
Зе мља је смо – 0498
За нос – 0904
За нос пе сни ком – 0478, 0648
За о ста  ли тра го ви – 0606
За пад – 0892

За пис из Аустра  ли је – 2071
За пис о Де сан ки и Ани – 2599
За пис о де ци – 0201, 0608, 0625, 0629, 

0649
За пис о до бру и о злу – 0190, 0201, 0438, 

0443, 0470, 0498, 0556, 0647
За пис о же ђи – 0480
За пис о же ђи за жи во том – 0190, 0291, 

0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 0966, 
1145

За пис о пеј за жу као ду  шев ном ста њу – 
2305

За пис о по е зи ји – 1992
За пис о ра то ви ма – 0190, 0201, 0291, 0300, 

0438, 0470, 0474, 0498, 0525, 0556, 
0647

За пис са Шар пла ни не – 2022
За рад чу да и за рад ли је ка – 2489
За ро бље ник сно ва – 0050, 0220, 0283, 

0437, 0469, 0555, 1478, 1523, 1529, 1531
За сад – 0304, 0321, 0439, 0471, 0557, 0595, 

0647, 0697
За са ђе на бре за Де сан ке Мак си мо вић – 

2212
За спим ли, пре нем ли се – рат, рат – 0898
За то че ни ца – 0595
За то че ње – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644
За тра вљен гроб – 0608, 0625, 0649
За тра вље но гро бље – 0541, 0581, 0608, 

0625, 0649
За у  век – 0030, 0050, 0051, 0075, 0125, 

0386, 0438, 0443, 0470, 0498, 0556, 
0647

За у  век ће оти ћи нај бо љи друг – 0872
За у зе ће ав гу сти на ца – 0730
За у зе ће Жер жоа – 0730
За у зе ће ку ли ца – 0730
За у зе ће мо ста Ман и Бо жан си ја – 0730
За што ку  ку  руз зри – 0073, 0098, 0150
За што ли је уни ште но – 0898
За што пи шем о шу  ма ма – 0052
За што пла чу ку  ку  ре ци – 0059, 0060, 0415, 

0440, 0444, 0472, 0477, 0498, 0558, 
0592, 0633, 0650, 0713, 1141

За што пут ни ци пе ва ју – 0731
За што се играш да ми је да знам – 0898
Збир ка Тра жим по ми  ло ва ње – 2764
Због ме не – 0004, 0152, 0229, 0290, 0293, 

0386, 0399, 0435, 0467, 0553, 0644, 
0900, 1083
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Због по но си то сти сво је – 0898
Збо гом по шле – 0842
Збор пред вра че вом пе ћи ном – 0740
Зве зда – 0435, 0467, 0553, 0644, 0898
Зве зда на свет ко ви на – 0081, 0099, 0100, 

0233, 0291, 0293, 0319, 0388, 0438, 
0470, 0474, 0525, 0556, 0564, 0610, 
0647, 0719

Зве зда на успа ван ка – 0892
Зве зда ни зна ци – 0061
Зве зде – 0436, 0468, 0498, 0554, 0645, 

0899, 0900, 1083
Зво на – 0445, 0474, 0648
Зво на у Ни ну – 0099, 0100, 0233, 0293, 

0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Звук и сли ка – 1434
Звук и слух Де сан ке Мак си мо вић – 1648
Здра ви ца мла дим пе сни ци ма – 0478, 

0525, 0648
Здра ви ца Нор ве шкој – 0086, 0103, 0438, 

0443, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 
0719, 0869, 0996, 1077, 1082, 1943

Здра ви це мла дим пе сни ци ма – 1133
Зе бе пла шљи ви це – 0620
Зе ле на ек ста за – 0786
Зе ле не пер тли це – 2736
Зе ле ни 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 ле ни су  мрак – 0050, 0291, 0435, 0467, 
0553, 0644, 0900, 1083

Зе љов ме ђу ву  ци ма – 0732
Зе љов спа са ва ца ри ћа – 0052, 0732
Зе љов, но во ште не – 0732
Зе мља – 0892
Зе мља брат ства – 2019
Зе мља где се ро дио онај што ме не љу би – 

0435, 0467, 0553, 0644
Зе мља је про хо да  ла – 0380
Зе мља 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

Зе мља је сву да иста – 0743

Зе мља је увек иста – 1089
Зе мља је смо – 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

Зе мља је смо – је дан веч ни мо тив у ли ри ци 
Де сан ке Мак си мо вић – 1960

Зе мља је смо 1–11– 0030, 0050, 0051, 0075, 
0100, 0125, 0149, 0233, 0388, 0525, 0972

Зе мља је смо 11– 0226, 0385
Зе мља ци – 0768
Зе мљи се вра ћа од зе мље узе то – 1853
Зе ни це са ико на – 0581
Зе че ви на из ле ту – 0729, 0739
Зе чи ћи – 1041
Зеч је ухо – 0241, 0261, 0312, 0440, 0472, 

0526, 0558, 0562, 0565, 0623, 0633, 
0650, 0680

Зи дао дим ку лу – 0124, 0137, 0149, 0440, 
0472, 0521, 0558, 0623, 0633, 0650

Зи ма као уко па на ста де – 0898
Зи ма на ви ру Во де ног Цве та – 0123, 0481, 

0519, 0527, 0620
Зи ма на Ша ри – 0124, 0440, 0472, 0558, 

0650
Зи ма у за ви ча ју – 0050, 0266, 0436, 0443, 

0468, 0474, 0554, 0645, 1058
Зим ска ноћ – 0799
Зим ска по док ни ца – 0424, 0478, 0648
Зим ска при ча – 0732
Зим ски ви  хор – 0437, 0469, 0474, 0555, 

0610, 0646, 0900, 1083
Зим ски пра зник – 0212, 0608, 0625, 0629, 

0649
Зим ско вен ча ње – 0593, 0649
Зла ноћ – 0004, 0152, 0229, 0293, 0386, 

0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Зла тан крст Кне за Ла за ра Де сан ки Мак-

си мо вић – 2444
Злат ни ве нац Де сан ки – 2284
Злат ни ве нац пе сни ки њи Ју  го сла ви је – 

2285
Злат ни крст Де сан ки Мак си мо вић – 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 пр стен за пе сни ки њу – 2213
Злат но, би сер но и сре бр но ја је – 0731
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Зла то кри  ли леп тир – 0003, 0228, 0343, 
1987

Зли пред знак – 0608, 0625, 0649
Зло – 0478, 0525, 0648
Змај – 0328
Зма је ва на гра да – 1498
Зма је ва на гра да до де ље на Де сан ки Мак-

си мо вић – 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 зе мља ки ња – 0434, 0478, 0525, 0648, 
2464

Зми ја мла до же ња – 0112, 0190, 0226, 0290, 
0291, 0385, 0386, 0438, 0470, 0474, 
0525, 0556, 0564, 0597, 0610, 0647, 0719

Зми ја у мо ру тра ве – 0305, 0321, 0439, 
0471, 0525, 0557, 0647, 0697

Змиј ске очи – 0050, 0435, 0467, 0553, 
0644, 0987

Зми ју не тре ба по ми ња ти – 0599, 0606
Зми ју љак – 0100, 0233, 0293, 0388, 0437, 

0469, 0474, 0555, 0646
Знак кр ста – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Знал  ци је зи ка – 0124, 0440, 0472, 0514, 

0558, 0650
Знам по мно го че му – 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 гиј ске мо ћи ре чи у на сло ви ма 
пе са ма Де сан ке Мак си мо вић – 2633

Зна ме ни те же не Ср би је – 2570
Зна ме ни те срп ске же не – 2740
Зна мо се – 0595, 0608, 0625, 0649
Зна ци је зи ка – 0207
Зна ча јан да тум у на шој кул тур ној исто ри-

ји – 1376
Знаш ли пе сни че сво ју ду жност – 0797
Зо ве те – 0892
Зо ви на сви ра  ла – 0608, 0625, 0629, 0649, 

0743
Зо ром ра но – 0892
Зри кав ци – 0437, 0469, 0474, 0555, 0610, 

0646, 0899, 0900, 1083
Зр но на оп штем гум ну и влат са ко ре – 2051

И би по но во пе сма – 2819
И би  ло ти про сто – 0608, 0625, 0649
И бу дућ но сти се се ћам – 1973
И га вран ре че – 0478, 0648
И др ве ће при ма пла ту – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0261, 0415, 0440, 0444, 0446, 
0472, 0477, 0498, 0558, 0592, 0623, 
0650

И на јед ном ни че не ки на пев мут ни – 0898
И на ста  ла је ти ши на – 0030, 0051, 0075, 

0125, 0438, 0470, 0474, 0498, 0556, 
0610, 0647, 0862, 0874, 0900, 1004, 1159

И ов де – 0190, 0213, 0290, 0438, 0443, 
0470, 0474, 0525, 0556, 0647

И пе сма се из ср ца ис то чи – 2127
И пи са ње је вр ста бор бе – 2426
И по нор ни ца је опо ме на – 2166
И по сле је све би  ло ла ко – 0437, 0469, 

0555, 0646, 0900, 1083
И сре бро лист жбун – 0892
И то ме пла ши – 0050, 0100, 0233, 0293, 

0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0646
И три ста је мно го – 0103, 0187, 0438, 0470, 

0556, 0647, 0900, 0996, 1077, 1169
И у де тињ ству и увек сам би  ла об у зе та 

ми шљу о про ла зно сти. А и да нас ме 
као и у по чет ку ства ра ња та ми сао уз-
бу ђу  је – 2214

И цвр чи цвр чи цвр чак – 0317, 0439, 0471, 
0557, 0648

И што је нај го ре – 0050, 0100, 0233, 0293, 
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 
0646, 1009

Игра ва тром – 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 ве се ле – 0729, 0739
Иде је сен – 0073, 0087, 0098, 0150, 0169, 

0440, 0472, 0526, 0558, 0565, 0623, 
0650, 0679

Идем пу  тем ко јим про ћи не ћу ви ше ни-
кад – 1098

Иден ти фи ку  јем суд би не на ших на ро да – 
2488

Иду цар ским дру  мо ви ма – 0050
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Иду цар ским дру мом – 0004, 0152, 0229, 
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0899, 0900, 0996, 1050, 1149

Из бе се де при до де љи ва њу Злат ног вен ца 
Стру  ге – 0329

Из ду  ше це лог на ро да – 2757
Из књи ге ути са ка – 0544
Из ку ће – 0864
Из пе ра ве ли ка на по е зи је – 0636
Из пе сме у пе сму – 0528
Из по ет ског реч ни ка Де сан ке Мак си мо-

вић – 2777
Из по ли се миј ске ри зни це Де сан ке Мак-

си мо вић – 2602
Из реч ни ка срп ских пе сни ка 20. ве ка – 

2754
Из ру ко пи са Де сан ке Мак си мо вић – 2490, 

2653
Иза гор ског ви са – 0860, 0892
Иза се дам го ра – 2682
Иза шти та по е зи је – 0301, 0321, 0439, 

0471, 0474, 0498, 0557, 0610, 0647, 0697, 
1097

Иза бра на де ла – 0782, 0783
Иза бра не пе сме – 0004, 0152, 0229, 0315, 

0344, 0386, 0413, 0443, 0656, 0719, 
1382, 1385, 1821, 1828, 1874

Иза бра не пје сме – 0230, 0259, 0288, 0289, 
0316, 0387, 0475, 0559, 0609, 0671, 0689, 
1387

Иза бра не пје сме Де сан ке Мак си мо вић – 
1457

Иза сла ник – 0900
Из бор из де ла – 0050
Из бор из кри ти ка – 2215
Из бор из по е зи је и про зе за дје цу – 0414, 

0522, 0560, 0561, 0591, 0710
Из бор из са вре ме не ју  го сло вен ске по е зи-

је – 0153
Из бор пе са ма – 0498, 0862, 0875, 0876, 

0912, 1004, 1023, 1046, 1047, 1048, 1158
Из бор пе са ма на бе ло ру ском је зи ку – 

0955, 1159
Из бор пе са ма на ен гле ском је зи ку – 1172
Из бор пе са ма на ру ском је зи ку – 0964
Из бор пе са ма на укра јин ском је зи ку – 1098
Из бор пе са ма пре ве де них на ру  мун ски је-

зик – 0922
Из бор пје са ма Де сан ке Мак си мо вић – 

1702

Из бор про зе и по е зи је Де сан ке Мак си мо-
вић – 0484

Из бор сти  хо ва Де сан ке Мак си мо вић – 
0396

Из ве штај над зор ног од бо ра СКЗ за ре дов-
ну 64. го ди шњу скуп шти ну 17. 5. 1971. – 
1838

Из во ли те на из ло жбу – 0496, 1673
Из во ли те на из ло жбу де це сли ка ра – 

0073, 0098, 0150, 0415, 0440, 0444, 
0472, 0477, 0558, 0592, 0623, 0633, 
0650, 1003

Из вор – 1099
Из гна не из ра ја – 0900, 1083
Из гна ник – 0892
Из гна ње из ра ја – 0050, 0437, 0469, 0555, 

0646, 0718, 0961
Из гу бље ни стих – 0445, 0474, 0648
Изе ту Са рај ли ћу – 0800
Из ја ва љу ба ви – 0892
Из ло жба гра фи ка – 0352
Из ло жба де це сли ка ра – 0230, 0259, 0262, 

0288, 0289, 0313, 0316, 0387, 0460, 0637
Из ло жба ју  го сло вен ске деч је књи ге у 

Сток  хол  му – 1894
Из ло жба ју  го сло вен ских и нор ве шких 

сли ка ра – 1943
Из ло жба ка ри ка ту  ра – 0159
Из ме ђу све то ва – 2643
Из ме ђу тај не и отаџ би не – 1773, 1774, 

1775, 2372
Из ми ре ње – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644
Из не над но ле то – 0826
Из не на ђе ње – 0073, 0098, 0150, 0313, 

0435, 0440, 0467, 0472, 0553, 0558, 
0644, 0650

Из не на ђе ње (Сре ла сам на пу ту мла ди ћа) – 
0050

Из у зет но би ће – 1995
Из у зет но сти Де сан ке Мак си мо вић – 2584
Илу стро ва на ђач ка ан то ло ги ја – 1226
Има ри јеч Де сан ка Мак си мо вић – 1487
Има сли кар не под ми тљив – 0898
Има мо па сош – 0050, 0100, 0293, 0319, 

0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 0646, 
0719, 0900, 0971, 1083

Им по зант ни књи жев ни опус – 2225
Ин ди ви ду ал  ност ре цеп ци је и при  хва та ња 

Де сан ке Мак си мо вић у Бу  гар ској – 
2660
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Ин спи ра тив на под руч ја у ства ра  ла штву 
за де цу Де сан ке Мак си мо вић – 1856

Ин те грал  но ро до љу бље у по е зи ји Де сан-
ке Мак си мо вић – 2707

Ин тер вју – 2381
Ин тер вју с пра сци ма – 0440, 0472, 0558, 

0650
Ин тер тек сту ал  ни об ли ци у збир ци Тра-

жим по ми ло ва ње... – 2791
In ter i e ur – 0904
Ин ти ме Де сан ке Мак си мо вић – 1504
Ин тим ни пор трет – 2511
Иње на др ве ћу – 0608, 0625, 0649
Ипак има вре ме на – 2076
Ир ва си – 0123, 0740
Иси до ра у оре о лу иња – 0317, 0439, 0471, 

0557, 0648
Иси до рин врт – 0317, 0439, 0471, 0474, 

0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Ис ку ство – 0113, 0190, 0330, 0438, 0443, 

0470, 0474, 0498, 0525, 0556, 0610, 
0647, 1128

Ис ку  ше ње – 0321, 0439, 0471, 0525, 0557, 
0647, 0697, 1136

Ис пе ва на ло ги ка пра шта ња – 2622
Ис пе ва ни крај пу  та ши – 2141
Ис по вест – 1309
Ис по вест Ње го шу – 0317, 0439, 0471, 

0474, 0498, 0557, 0610, 0648
Ис по ви јест Де сан ке Мак си мо вић – 1944
Ис по сни ко ва мо ли тва – 0099, 0386, 0438, 

0470, 0556, 0647
Ис пра ћај у веч ност – оста ће пе снич ки ко-

смос Де сан ке Мак си мо вић – 2524
Ис пу  ње ње – 0290, 0498, 0987
Ис так ну  ти деч ји пи сци у Ва  ље ву – 1422
Исти ни та ро до љу би ва бај ка – 1399
Исто се до га ђа и у ме ни – 0379
Исто се то до га ђа и у ме ни – 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
Исто ри зам у по е зи ји Де сан ке Мак си мо-

вић – 2759
Исто ри ја јед ног по знан ства – 0898
Исто ри ја као ин спи ра ци ја у де лу Де сан ке 

Мак си мо вић – 2743
Исто ри ја као фик ци ја или мо ра? – 2329

Исто ри ја срп ске књи жев но сти за де цу – 
2804

Исто рич ност, за ви чај ност и отаџ бин ство – 
2422

Ис точ њак – 0445, 0461, 0463, 0525, 0564, 
0648, 0719

Ита  ли ја ни по зна ју сва ли ца љу ба ви – 
2458

Итал  ни ху  ма ни зам пе снич ке ре чи Де сан-
ке Мак си мо вић – 1832

Ја и ја – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644
Ја не из ми шљам сти  хо ве... – 0825
Ја пти це раз у  мем – 0437, 0469, 0555, 0646, 

0987
Ја с ге ни јем вот ку ни сам пи  ла – 0879
Ја с ге ни ји ма – 0892
Ја сам вољ ни роб са мо ће – 1633
Ја сам ку  вар – ви оце њу  је те – 1617
Ја те бе не тра жим – 0892
Ја те бе не тр жим. Ти ме не – 0862
Ја ћу про цве та ти – 0892
Ја бу  ка – 0879, 0892, 2514, 2594
Ја ви те и кад се ра дост де си – 0542
Ја ви те кад се ра дост де си – 0357, 0426
Ја ви те ми по вољ не ве сти о Та ри – 0427
Ја гањ ци – 0436, 0437, 0468, 0469, 0474, 

0554, 0555, 0645
Ја нез Кр сти ник – 1070
Ја ре и ву  ци – 0073, 0098, 0150, 0241, 0414, 

0440, 0472, 0522, 0526, 0558, 0560, 
0561, 0562, 0565, 0591, 0623, 0633, 
0650, 0679

Ја сна по ља на – 0794
Ја стреб, свет ски пут ник – 0729, 0739
Је вреј ка – 0885
Је дан аспект обе ле жа ва ња 8. мар та – Да на 

же на – 2017
Је дан дан у Ја сној По ља ни – 0006
Је дан де да – 0496, 0623
Је дан зна ча јан ју би  леј – 1437
Је дан ме ди цин ски аспект де тек ци је пра-

вог сми сла жи во та и фе но ме на убла-
жа ва ња смр ти у по е зи ји Де сан ке Мак-
си мо вић – 1922

Је дан пе снич ки би  ланс – 1447
Је дан по глед на срп ску књи жев ност из ме-

ђу два ра та – 1501
Је дан по глед на срп ску по е зи ју у 1976. го-

ди ни – 2011
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Је дан су срет са на шом зе мља ки њом, књи-
жев ни цом Де сан ком Мак си мо вић – 
1400

Је дан че шки пре во ди  лац ју  го сло вен ских 
пе са ма – 1304

Је ди но се де сио по глед два ока – 0898
Је диш се – 0892
Јед на ан то ло ги ја за де цу – 1330
Јед на ан то ло ги ја ју  го сло вен ске ли ри ке на 

ру ском – 1306
Јед на ан то ло ги ја срп ских пе сни ки ња на 

че шком – 1240
Јед на де це ни ја на ше књи жев но сти – 1431
Јед на ду  ша ме ин спи ри ше – 0599, 0608, 

0616, 0625, 0649
Јед на за гре бач ка кри ти ка о Де сан ки Мак-

си мо вић – 1357
Јед на ју  го сло вен ска ан то ло ги ја на не мач-

ком – 1291
Јед на књи га кри ти ке и кри ти ка јед не књи-

ге – 1467
Јед на лир ска оаза – 1216
Јед на но ви на – 1301
Јед на па ра  ле ла – 1471
Јед на при стра сна ан то ло ги ја – 1470
Јед на са вре ме на срп ска пе сни ки ња – 1268
Јед на скан ди нав ска књи га – 2014
Јед на смрт – 0290, 0435, 0467, 0498, 0553, 

0644
Јед на ус пе ла ма ни фе ста ци ја же на-умет-

ни ка – 1251
Јед но пи смо и јед на пе сма – 2501
Јед но смо уз дру  го – 0898
Јед но сто ље ће ли ри ке – 2393
Јед но уве ре ње – 0004, 0152, 0229, 0266, 

0290, 0399, 0435, 0467, 0498, 0553, 0644
Јед но став на и сво ја – 2173
Је зе ра – 0159
Је зе ро – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Је зик не му  шти – 0447, 0648
Је зич ким ста за ма Де сан ке Мак си мо вић – 

2667
Је ре ван – 0317, 0439, 0471, 0557, 0648
Је ре ти ци – 0061, 0099, 0100, 0233, 0293, 

0386, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Јер ме ни ја – да  ле ка и бли ска – 2389
Је сен – 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

Је сен у шу ми – 0440, 0472, 0558, 0633, 0650
Је се ња пче ли ња пе сма – 0440, 0472, 0558, 

0650
Је се ње ју  тро – 0290, 0435, 0443, 0467, 

0553, 0644
Је се ње под не – 0593, 0649
Је се ње шу  ме – 0898
Је се њи вој ни по хо ди – 0730
Је се њи ме мен то – 0544
Јо ван ка Ор ле ан ка – 0730
Јо ван ка у Во ку ле ру, Неф ша тоу, Нан си ју – 

0730
Јо ван ка у Ор ле а ну – 0730
Јо ван ка у роп ству – 0730
Јо ван ка у ру ан ској там ни ци – 0730
Јо ван ка у Ту  ру. Рас пра ве Жа ка Же лиа и 

Жа на Жен со на – 0730
Јо ван ка Хр ва ћа нин и Кри сти на Брен ко ва – 

0202, 0244
Јо ван ки но на о ру жа ње у Ту  ру – 0730
Јо гу  ни це – 0595
Јор го ван – 0892
Још би нам мо гла де си 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 је дан Бу  ков грах – 0123, 0740
Још је дан дан до ву  че ња – 0014, 0030, 

0051, 0075, 0125, 0438, 0470, 0556, 
0647

Још јед на ча ша опој но сти – 2133
Још ра дим и не ума рам се – 2034
Још се се ћам оне та јан стве не зо ре – 2434
Још си онај – 0599, 0608, 0625, 0649
Ју би  леј Де сан ке Мак си мо вић по во дом 

70-го ди шњи це ро ђе ња и 50-го ди шњи-
це књи жев ног ра да – 1718

Ју  го сла ви ја да нас – 0154
Ју  го сло вен ска жен ска ли ри ка – 1324
Ју  го сло вен ска књи жев на де ла у ита  ли јан-

ску пре во ди ма – 1557
Ју  го сло вен ска књи жев ност на не мач ком – 

1220
Ју  го сло вен ска књи жев ност у сло вач ком 

ча со пи су – 1579
Ју  го сло вен ска ли ри ка из ме ђу два ра та – 

0231
Ју  го сло вен ска ли ри ка на ру ском – 1303
Ју  го сло вен ска по е зи ја на пољ ском – 1544
Ју  го сло вен ске књи жев не ве че ри – 1895
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Ју  го сло вен ске при по вет ке за де цу на бу-
гар ском – 1361

Ју  го сло вен ски да ни у Пит сбур гу – 1974
Ју  го сло вен ски пе сни ци пред бу дим пе-

штан ском пу бли ком – 1896
Ју  го сло вен ски пе сни ци у ру  мун ском ча-

со пи су – 1580
Ју  го сло вен ски пи сци у не мач ком „Лек си-

ко ну свет ске ли те ра ту ре XX сто ље ћа“ – 
1548

Ју  го сло вен ски пи сци У САД – 1719
Ју ли на Са ви – 0114, 0608, 0625, 0649
Ју  риш на ба сти  љу Сен-Лу – 0730
Ју  риш на не бо – 1975
Ју тар ња пе сма – 0004, 0152, 0229, 0386, 

0437, 0469, 0555, 0646, 0882, 0899, 0987
Ју тар ња пе сма пче ла – 0073, 0098, 0150, 

0414, 0440, 0472, 0514, 0522, 0558, 0560, 
0561, 0562, 0591, 0623, 0633, 0650, 0679

Ју  тар ња по се та – 0037, 0317, 0439, 0443, 
0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719

Ју  тар ње обла че ње пти ца – 0100, 0233, 
0293, 0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 
0555, 0610, 0646, 1012

Ју  тар њи псалм – 0718
Ју  тро – 0290, 0435, 0445, 0447, 0467, 

0553, 0644, 0648, 0874, 0877, 0900, 
1011, 1134

Ју  тро по сле бде ња – 0170, 0321, 0439, 0471, 
0557, 0647, 0697, 1097

Ју  тро у Квар не ру – 0437, 0469, 0555, 0646
Ју  тро у Кре мљу – 0608, 0625, 0649
Ју  тро у ме ђу  реч ју – 0795
Ју  тро у шу  ми – 0608, 0625, 0649
Ју  трос сте ми нео п  ход ни – 0602, 0608, 

0625, 0649

Ка но вим вред но сти ма – 1657
Ка оп ти мал  ном кри тич ком из да њу – 2774
Ка по е ти ци и струк ту  ри „тај не“ – 2190
Ка чи стој ду  хов но сти – 2104
Кав га – 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648
Кад би љу ди као дје ца – 1720
Кад бих бар ма  ло би  ла ле па – 0767, 0777
Кад же на во ли – 0608, 0625, 0649
Кад и на не ба пла во мо ре – 0898
Кад је апо сто ли ма пра  ла но ге – 2768
Кад ми је пао ка мен са ср ца – 2043
Кад мла дост про ху  ји шта чи ни те пти це – 

0964

Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це – 
0987

Кад мла дост про ху ји, шта чи ни те пти це... – 
1083

Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те пти це? – 
0171, 0437, 0469, 0555, 0646, 1058

Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те, пти це – 
0100, 0233, 0266, 0293, 0319, 0388, 
0525, 0972

Кад мла дост про ху ји, шта чи ни те, пти це? – 
0050, 0961

Кад мук пре ђе сва ки рок жи ви – 0898
Кад на и ђе бе да, мој је на ук ста ри – 0898
Кад не бу де ме не – 0892
Кад ов де го во рим – 0795
Кад оду на ших мај ки мај ке – 0190, 0386, 

0438, 0443, 0470, 0474, 0525, 0556, 0647
Кад пе сни ци пу  ту  ју – 1701
Кад се Ара рат отво ри – 2466, 2556
Кад скло пим очи – 0478, 0648, 1151
Кад стиг нем до пред гроб твој – 0898
Кад сти  хо ви на до ла зе – 2574
Ка да је дан пут – 0878
Ка да ме не ко год во ли – 0767
Ка да озон иде у мо зак – 2113
Ка да си ми да  ле ко – 0776
Ка зи ва ња о Иви Ан дри ћу – 0088
Ка ја ње – 0435, 0436, 0467, 0468, 0498, 

0553, 0554, 0644, 0645
Ка ја ње (Пра во је, пра во што сад пла чем) – 

0004, 0152, 0229, 0386
Ка кве ли сре ће ви де ти, ди са ти – 0776
Ка кве то има ве зе – 0321, 0331, 0439, 0471, 

0525, 0557, 0647, 0697
Ка кво ту по ма же на дах  ну ће – про сто – 

0898
Ка ко бе ше див но до ба мла до – 0898
Ка ко је на ста  ла бај ка ко ју има те у овој 

књи зи – 0261, 0347, 0389, 0416, 0481, 
0527, 0566

Ка ко је на ста  ла бај ка у овој књи зи – 0519, 
0620

Ка ко је на ста ла пе сма „Кр ва ва бај ка“ – 1583
Ка ко је пре че тр де сет го ди на на ста  ла 

„По ли ти ка за де цу“ – 1811
Ка ко ко – 0465
Ка ко мно го сне га 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 не кад 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 ће мо без Бран ка – 0593, 0649
Ка ко хра стић ра сте – 0312, 0415, 0440, 

0444, 0472, 0477, 0558, 0592, 0650, 0713
Ка ме на би бли о те ка – 0317, 0439, 0443, 

0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Ка ме на пе ћи на – 0440, 0472, 0558, 0623, 

0633, 0650
Ка ме но ср це – 0892
Ка мил че – 0871
Као зрак, брег и ре ка – 2286
Као отац ко ји си но ви ма оста вља ду  го те-

че ну имо ви ну – 0302
Као при ро до сло вац – 0595
Као све тла нит и траг су за – 2366
Као у бај ци – 0763
Као хи пик – 0310, 0608, 0625, 0649
Као цвет ви ша ња – 0865, 0892
Кап кр ви – 0428, 0577, 0599, 0608, 0617, 

0625, 0649, 1143
Ка пе ла све то га Бле за – 0006
Ка рак тер ро до љу бља Де сан ке Мак си мо-

вић – 2703
Ка сни мраз – 0435, 0467, 0553, 0644, 1083
Ка та стро фа – 0786
Ка те го ри ја чу де сно у кон тек сту по е ти ке 

Де сан ке Мак си мо вић – 2655
Ка те дра  ла – 0050, 0437, 0469, 0555, 0646, 

0900, 0971, 1156
Ка те дра  ла у Тронд  хај му – 0086, 0103, 

0291, 0386, 0438, 0470, 0525, 0556, 
0564, 0647, 1169

Ка штан ка и дру  ге но ве ле – 0896
Ки ја ви ца у зве ри 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 шо бра ни – 0445, 0648

Кле тва и мо ли тва 1–2 – 0435, 0467, 0553, 
0644, 0718

Кли нич ка смрт – 0310, 0321, 0386, 0439, 
0471, 0525, 0557, 0564, 0647, 0697, 0719

Клуб Но во сти – 2035, 2036
Клуб РВИ БГ ор га ни зу  је књи жев но ве че – 

1625
Кљу  че ви ср ца – 2418
Књи га – 0855
Књи га за ва шу би бли о те ку – 2005
Књи га за ову не де љу – 1954
Књи га о Де сан ки – 2603
Књи га о Де сан ки Мак си мо вић – 1834
Књи га о сли ка ма – 2099
Књи га ре кор дер – 1673
Књи ге и ли сто ви – 1187
Књи ге има ју свој жи вот – 0358
Књи ге раз би бри ге – 0174, 0230, 0259, 

0288, 0289, 0316, 0387, 0414, 0440, 
0472, 0522, 0558, 0560, 0561, 0591, 
0633, 0650, 0671, 0672, 2061

Књи жев на ижи вља ва ња – 1472
Књи жев на кри ти ка и слу  чај Ми  ла на Бог-

да но ви ћа – 1284
Књи жев на кри ти ка као је зик – 1787
Књи жев на тур не ја 1930. – 2216
Књи жев не на гра де – 1366
Књи жев ни ка  лен дар – 0303
Књи жев ни кон кур си и ма ни фе ста ци о не 

фор ме... – 2724
Књи жев ни пе так – 1480
Књи жев ни по кре ти и то ко ви из ме ђу два 

свет ска ра та – 1810
Књи жев ни раз го во ри – 2477, 2551
Књи жев ни час у Све то за ре ву – 1430
Књи жев ни ци о са вре ме ном у на шој књи-

жев но сти – 1517
Књи жев ни ци о Ти ту – 0232, 0260
Књи жев но ве че „Жи во та и ра да“ у Ва ље ву – 

1241
Књи жев но ве че Ан дре ја Во зне сен ског – 

0006
Књи жев но ве че Де сан ке Мак си мо вић – 

1369
Књи жев но ве че Де сан ке Мак си мо вић у 

Вр њач кој ба њи – 2031
Књи жев но ве че Ми  ли це Јан ко вић – 1215
Књи жев но ве че мла дих – 0593, 0649
Књи жев но ства ра  ла штво Де сан ке Мак-

си мо вић – 2592
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Књи жев ност за де цу на ста  ла из ме ђу два 
свет ска ра та на срп ско хр ват ском је-
зич ком под руч ју – 1491

Књи жев ност на оп ту же нич кој клу пи – 1503
Ко би с на ма ... – 1002
Ко зна – 0892
Ко је ано ним ни – 1634
Ко је ве ћи – 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 ме не пре суд но ути цао – 0297
Ко уме да во ли – 0768
Ко хо ће да до жи ви чу до – 0128, 0261, 

0273, 0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 
0498, 0558, 0592, 0633, 0650, 0949

Ко а  ла у ра чва ма др ве та – 0317, 0439, 0471, 
0557, 0648

Ко вер ти ра на књи жев ност – 2793
Ко га ли то че кам – 0478, 0648, 1133
Код Де сан ке Мак си мо вић – 2573
Ко ке и ме да – 0073, 0098, 0150
Ко ке и ме де – 0440, 0472, 0558, 0650
Ко ки но обе ћа ње – 0440, 0472, 0558, 0650
Ко ли ба крај ре ке – 0740
Ко ли бри – 0633
Ко ли ко ли ца имаш ти – 0290
Ко ли ко ли ца имаш ти? – 0435, 0467, 0553, 

0644, 0987
Ко ло – 0261, 0312, 0440, 0472, 0558, 0562, 

0623, 0633, 0650, 2099
Кол  хо ске же не – 0778
Ко ме 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 но сти – 2456
Ко њи – 0851
Ко њи у пла ни на ма – 0776
Ко њи у руд ни ку – 0440, 0472, 0558, 0650
Ко пач бу  на ра – 0321, 0376, 0386, 0439, 

0471, 0557, 0608, 0617, 0625, 0629, 0647, 
0649, 0697, 0719

Ко ре нак ра жи – 0321, 0439, 0471, 0534, 
0557, 0647, 0697

Ко ри стан об лик струч ног уса вр ша ва ња – 
2339

Кос и нос – 0194, 0235, 0241, 0292, 0440, 
0472, 0558, 0623, 0633, 0650, 0930

Ко сид ба – 0380

Ко шмар – 0608, 0625, 0649
Кра гу  је вац – 0523, 0524
Кра дљив ци про ле ћа – 0321, 0439, 0471, 

0557, 0647, 0697
Крај во де – 0050, 0436, 0468, 0554, 0645, 

0991
Крај глав ног пу  та – 0892
Крај го ди не – 0898
Крај је ле ту – 0266, 0291, 0437, 0469, 0474, 

0555, 0646, 0743, 0900, 1083
Крај ле ту – 0964
Крај тво је хум ке веч ни не спо кој – 0898
Крај фон та не – 0892
Краљ кла со ва – 0729, 0739
Краљ уочи бо ја – 0099, 0386, 0438, 0443, 

0470, 0556, 0647
Кра  ље ва мо ли тва – 0066
Кра  ље вић и про сјак – 0321, 0439, 0471, 

0557, 0647, 0697
Крат ке ин фор ма ци је из сви је та – 1466
Крат ко веч на и дру  ге бај ке – 0382, 0620
Крат ко веч ни но стра шно от кри ће – 0123, 

0261, 0347, 0389, 0416, 0481, 0519, 0527, 
0566, 0620

Крат ко веч ни но шко ло ва ње – 0123, 0261, 
0347, 0389, 0416, 0481, 0519, 0527, 0566, 
0620

Крат ко веч но шко ло ва ње – 0703
Крв мо ју што је на че ли ку сја  ла – 0776
Кр ва ва бај ка – 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

„Кр ва ва бај ка“ и у То рон ту – 2569
Кр ва ва бај ка на пен џа би је зи ку – 1721
Кр ва ва бај ка на ТВ екра ни ма – 1897
Кр ва ви крст – 0103, 0438, 0470, 0556, 

0647, 1169
Кре ве ти за се ли це – 0124, 0623
Кре маљ ски му зеј – 0608, 0625, 0649
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Кри  ла та зе мља – 0291, 0399, 0436, 0443, 
0468, 0498, 0554, 0645, 1083

Кри  ла та по е зи ја – 1555
Кри  ла ти нов чић – 0130
Кри ти ка на ма  ло и на ве ли ко – 1396
Кри ти ка са од  лом ци ма пе са ма – 2006
Кри ти ча ри о пе сни штву Де сан ке Мак си-

мо вић – 2115
Кри тич ка ре цеп ци ја збир ке Тра жим по-

ми  ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић – 
2790

Кри тич ка су о ча ва ња – 2654
Кри тич ко из да ње књи ге пе са ма Тра жим 

по ми  ло ва ње – 2763
Кро во ви – 0608, 0625, 0649
Кроз бол  нич ки про зор – 0447, 0648
Кроз за гре бач ку „Ми ма ру“ – 2375
Кроз исти про зор – 0435, 0467, 0553, 0644
Кроз књи ге и до га ђа је – 1281
Кроз не ки про зор – 0399
Кроз уну  тра шњу свје тлост ду  ше до љу ба-

ви и спа се ња – 2639
Кроз ча со пи се – 1257
Кроз шу  му мр жње – 0608, 0625, 0649
Кро јач – 0440, 0472, 0558, 0633, 0650
Крот ка – 0755, 0894, 0905
Кр ста шки по ход же на – 0006, 0015
Кр сти тељ – 0050, 0437, 0469, 0474, 0555, 

0646, 1058
Кр сто ви – 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  го ви го ди на – 0892
Кру  ни са ње у Рем су – 0730
Кру  шка по ред шко ле – 0784
Кр ште ње – 0593, 0595, 0649
Кће ри – 0805
Кћи ви  ли ног ко њи 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 то бом – 0892

Ку да одем да одем – 0100, 0233, 0388, 
0525, 0987

Ку да? – 0885
Ку  ка ви це – 0784
Ку  ку  та – 0305
Кук ци ле ши на ри – 0321, 0439, 0471, 0525, 

0557, 0647, 0697
Ку ла че о не ко сти – 0563, 0651
Кул тур не ма ни фе ста ци је по во дом бо рав-

ка Де сан ке Мак си мо вић у Ка на ди – 
1976

Кул тур но пам ће ње као па три о ти зам – 
2697

Ку  мо ва 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 чу да – 2519
Ку ћа пат ње – 0447, 0648
Ку ћа с тр шћа ним кро вом – 0892
Ку ћа са тр шча ним кро вом – 0860
Ку ћа у зо ри – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644
Ку  ца Вау у за ба ви шту – 0732
Ку  ца у бол  ни ци – 0073, 0098, 0150
Ку  ца учи да ла је – 0732
Ку  ци на ве че ра – 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 ко ла је вич Тол стој – 0794
Ла ђа – 0780
Ла жљи ви сан – 0595
Ла зар над Ко со вом – 0608, 0625, 0649, 

0743
Ла за ре, про бу ди се, уста ни – 0786
Ла кр ди ја – 0787
Ла ку ноћ – 0608, 0625, 0629, 0649
Ла ку ноћ, Де сан ка – 2538
Лак ше би се жи вје ло ако би се пра шта  ло – 

2129
Ла ста – 0761
Ла ста ви це, ла сти це, мле ка дај – 0879
Ла сте – 0778
Ла сте сно ва – 1742
Ла сти це, ла сти це – 0892
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Ла ти це у во ду – 0892
Ла у да ци ја у част Де сан ке Мак си мо вић – 

1920
Лед тво је ср це на гло об у зи ма – 0050, 

0100, 0233, 0293, 0388, 0437, 0469, 
0525, 0555, 0646, 0899, 0987

Ле де ни гу  штер – 0740
Ле де но агре гат но ста ње – 0226, 0248, 0308, 

0321, 0385, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697
Ле ко ви то вре ме – 2174
Лек сич ким ста за ма до Де сан ки ног за ви-

ча ја – 2369
Лек ти ра – ба ук за уче ни ке и ро ди те ље – 

1533
Лек ти ре – 0528
Лек ци ја ши – 0124, 0440, 0472, 0558, 0633, 

0650
Ле о нов о свом ства ра  ла штву – 1596
Леп дан – 0261, 0440, 0472, 0558, 0623, 

0633, 0650
Ле па је сен Де сан ки на – 2604
Ле па ша ре на та шни ца – 1000
Ле по је би ти де те – 0414, 0522, 0560, 0561, 

0591, 0739
Ле по та – иден ти тет – 0544
Ле по та и чо веч ност – 1432
Леп тир – 0776
Леп ти ро ва успа ван ка – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0446
Ле те ле ди вље гу ске – 0786
Ле ти цр на бе да – 0892
Лет ња бај ка – 0729, 0739
Лет ња ноћ – 0435, 0467, 0498, 0526, 0553, 

0565, 0644, 0679
Ле то – 0608, 0625, 0649
Ле то ни ја – 0006, 0017
Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка – 0099, 0221, 

0284, 0438, 0470, 0556, 1945, 1977, 1985, 
1997, 2000, 2001, 2003, 2015, 2023

Ле то пис по е зи је и пе снич ка ми си ја Де-
сан ке Мак си мо вић – 2474

Ле то пи су Пе ру  но вих по то ма ка – 1961
Ли ва да на деч јим гро бо ви ма – 0784
Ли ва да у пла ни ни – 0007, 0077, 0158, 0240, 

0440, 0446, 0472, 0558, 0623, 0650, 1148
Ли вад ско 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

Ли вад ско чу до – 0445, 0648
Ли ја вас пи та ва Зе љо ва – 0732
Ли ји на јел  ка – 0073, 0098, 0150, 0440, 

0472, 0558, 0633, 0650
Лик јед не по е зи ја – 1455
Лик јед не по е зи је – 2359
Лик на про зо ру – 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 Де сан ке Мак си мо вић – 1333, 

1426, 1463, 1589, 2435
Ли ри ка До бри це Це са ри ћа, Дра гу  ти на 

Та ди ја но ви ћа и Де сан ке Мак си мо вић – 
1294

Ли ри ка за та  ла са на жи вим рит мом – 1469
Ли ри ка НОБ – 0160
Ли ри ка рав но те же и хар мо ни је – 2187
Ли ри ка у ве ку зла – 2500
Лир ска оаза – 0291, 0474
Лир ска про тив реч ност – 0399, 0972
Лир ска про ти ву  реч ност – 0266, 0435, 

0467, 0553, 0644, 0900, 1083
Лир ске ди ску си је Де сан ке Мак си мо вић – 

1606
Лир ске ди ску си је са жи во том – 1666
Лир ске ди ску си је са за ко ни ком ца ра Ду-

ша на – 0838, 0960
Лир ске оазе – 0435, 0467, 0553, 0644
Лир ски апел чи та о цу – 1961
Лир ски ауто пор трет у ро ма ну „Пра де вој-

чи ца“ – 2624
Лир ски кру  го ви у пе сни штву Де сан ке 

Мак си мо вић – 2025
Лир ски на ра тор и свест о де лу и смр ти у 

по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 2621
Лир ски па стел ути са ка – 2028
Лир ски рап сод на ро да – 2287
Лир ски ро до слов – 0190, 0438, 0470, 0474, 

0556, 0647, 0719
Лир ски свет и свет ли ри ке ве зан за де-

тињ ство и до мо ви ну – 1658
Ли си ца вас пи та ва Зе љо ва – 0052
Ли си 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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Ли сна злат на ки ша – 0445, 0457, 0648
Ли сни кре ма то риј – 0447, 0648
Ли та ни ја Ју ли ја на Ту  ви ма и Тра жим по-

ми  ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић – 
2618

„Ли те ра тур ная га зе та“ о Де сан ки Мак си-
мо вић – 2627

Ли ти ја – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Ли це суд би не – 0528
Ли цем ка је се ни – 0892
Ли шће – 0291, 0293, 0319, 0399, 0435, 

0467, 0553, 0644, 0743, 0900, 0996, 
1011, 2341

Ли шће (Са ли шћем за ви ча ја по ме ша ти 
вре ле ру  ке) – 0100, 0233, 0388

Лов – 0435, 0467, 0553, 0644, 0735
Ло вац ср ца – 2185
Ло вац ср ца сво га – 0643
Лов ци се осло ба ђа ју Зе љо ва – 0052
Ло ли них се дам при ча – 0729, 0739
Ло пов и ка зна – 0608, 0625, 0649
Лоп та ње – 0073, 0098, 0150
Лу ди  ло ср ца – 1275, 1278, 1282, 1283, 

1285, 1296, 1297
Лу ди  ло ср це – 0399
Лу  та ју ћа сте на – 0786
Лу там пар ком – 0462, 0608, 0625, 0649
Лут ка, па јац и ма чак – 0390
Лут ке као оли че ње игре и ми шље ња – 2193
Лут ке ра чу  на ју – 0241, 0261, 0440, 0441, 

0472, 0558, 0633, 0650, 0682, 1017, 
1021, 1025, 1113

Лут кин на ме штај – 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 (Дав ног про ле ћа у су  тон са њах, 
не ви на) – 0004, 0050, 0152, 0229, 0386

Љу бав де вет на е стог ве ка – 0455
Љу бав за свет – 1644
Љу бав и тај на – 0776
Љу бав је му  ња ко ја вас оши не и то је го то-

во – 2469
Љу бав је нај леп ша док је још же ља – 1762
Љу бав слу  ша са мо ср ца за по вест – 0859, 

0892
Љу бав, ле по та, чо век – 1752
Љу ба ви, по жр тво ва ње и зна ње – 2124

Љу бав на бај ка – 0593, 0649, 0735
Љу бав на ко зе ри ја – 0437, 0469, 0555, 0646
Љу бав на пе сма – 0290, 0436, 0468, 0554, 

0645, 0899, 1083
Љу бав на пре пир ка – 0004, 0100, 0152, 

0229, 0233, 0293, 0388, 0437, 0469, 
0555, 0646

Љу бав не вар ке Де сан ке Мак си мо вић – 
1203

Љу бав не ко зе ри је – 1070
Љу бав ни раз го вор са при ро дом – 2505
Љу бав ни ци у пу  чи ни но ћи – 0437, 0469, 

0555, 0646
Љу бав но бу  ни  ло – 0399
Љу бав но пи смо – 0004, 0152, 0229, 0290, 

0293, 0436, 0468, 0531, 0554, 0645, 
0972

Љу би чи ца – 0768
Љу би чи це – 0208
Љу бље на – 0892
Љу бо мо ра – 0149, 0773
Љу ди – 1035
Љу ди – ве сти – 2049
Љу ди но ћи – 0578, 0608, 0625, 0649, 0743
Љу ди од ре ђе ни гри је хом – 1667
Љу ди с ко ји ма сам ра сла... – 1842
Љу ди са ко ји ма сам ра сла – 1901
Љу ди су увјек исти – 2421
Љу ди, пла ни не и ре ке – 2321
Љу ди, по тај ни пе сни ци – 0500
Људ ска ко ме ди ја – 0004, 0152, 0229, 0290, 

0386, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645
Људ ски мо зак – 0447, 0648
Људ ско на си  ље – 0478, 0648
Људ ско ср це – 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 га ти знаш – 0898
Ма гла – 0038, 0086, 0103, 0386, 0399, 

0435, 0438, 0467, 0470, 0553, 0556, 
0644, 0647, 0900, 0996, 1077, 1169

Ма ђа ри о ан то ло ги ји срп ских пе сни ка – 
1237

Ма ђар ска ан то ло ги ја мо дер не срп ске ли-
ри ке – 1229
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Ма ђи о ни ча ри – 0029, 0049, 0151, 0440, 
0472, 0558, 0650

Мај – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558, 0650
Мај у го сти ма – 0073, 0098, 0150
Мај ка ма – 0004, 0100, 0149, 0152, 0229, 

0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 0399, 
0436, 0468, 0474, 0498, 0525, 0554, 
0645, 0892, 0900, 2165

Мај ке оп ту жу  ју – 0004, 0152, 0229, 0386, 
0436, 0468, 0498, 0554, 0645, 0851, 
0888, 1007

Ма ју  шна бај ка – 0633
Ма ју  шна ба ка – 0440, 0472, 0558, 0650
Мај чи на ту жба  ли ца – 0100, 0233, 0293, 

0319, 0388, 0436, 0468, 0525, 0554, 
0645, 0864, 1145

Мак си мо вић Де сан ка – 1500, 1539
Мак си мо вић, Де сан ка – 1966
Ма  ла да ди  ља – 0436, 0468, 0554, 0645
Ма  ла је гра ни ца – 0478, 0494, 0648
Ма  ла па но ра ма са вре ме ног ро ма на – 1424
Ма  ла све ча ност ју  че у Про све ти – 1945
Ма  ла спор тист ки ња – 0751
Ма  ли ба ук – 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 вој ни ци – 0007, 0077, 0158, 0230, 
0240, 0259, 0288, 0289, 0316, 0359, 
0360, 0387, 0440, 0446, 0472, 0501, 
0558, 0650, 0671

Ма  ли за став ник – 1646
Ма  ли зи дар – 0018, 0124, 0623
Ма  ли зо о ло шки врт – 0729, 0739
Ма  ли ја  ха чи – 0414, 0522, 0560, 0561, 0591
Ма  ли ко но бар – 0892
Ма  ли ло пов у шко ли – 0073, 0098, 0150, 

0526, 0565
Ма  ли тор бар – 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 уко ли ко је пам тим – 

0873
Ма на стир Гор њак – 2715
Мар ги на  ли је и по е зи ја – 1645
Мар ги на  ли је на књи зи „Срп ске пе сни ки-

ње“ – 1998

Ма сла чак – 0879, 0892
Ма слач ци – 0256, 0278, 0321, 0439, 0471, 

0474, 0557, 0610, 0647, 0697
Ма ти – 0892
Ма ти по сла јед ног по јед но га... – 0774
Мах  ни ти – 0070, 0099, 0386, 0438, 0470, 

0556, 0647
Ма ца и па ук – 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
Ма че у џе пу – 0007, 0077, 0158, 0240, 

0440, 0446, 0472, 0485, 0558, 0623, 
0633, 0650, 0679, 1038

Мач ко ви му дра ци – 0729, 0739
Ма шта и игра – 2601
Мег дан – 0437, 0469, 0555, 0646
Ме двед и пче ле – 0562, 0620, 0670
Ме двед ник – 0436, 0468, 0474, 0498, 0554, 

0645
Ме две до ва же нид ба – 0052, 0313, 0347, 

0389, 0414, 0416, 0522, 0560, 0561, 
0562, 0566, 0591, 0620, 0670

Ме ђа ши се ћа ња – 0317, 0332, 0439, 0471, 
0557, 2147, 2148, 2186, 2200, 2209

Ме ђу ву  ци ма – 0052
Ме ђу зве зда ма – 2533
Ме ђу на ма – 1564
Ме ђу на ма је ве ли ка пе сни ки ња Де сан ка 

Мак си мо вић – 2255
Ме ђу пла не та ма – 0121, 0190, 0226, 0290, 

0385, 0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 1083
Ме ђу  град ски те ле фон ски раз го вор – 

0379, 0478, 0648
Ме ђу  на род ни кон грес же на – 1325
Ме лан  хо ли ја – 0435, 0467, 0553, 0644
Ме ња ју ћи об лич ја – 0776
Ме сец – 0212, 0213, 0608, 0625, 0649
Ме сец у го ди ни – 0543
Ме сец у шу  ми – 0073, 0098, 0150, 0679
Ме се чев осмех – 0593, 0649
Ме се чев ро ђен дан – 0073, 0098, 0150, 

0347, 0389, 0416, 0562, 0566
Ме се че ва ша  ла – 0313, 0347, 0389, 0416, 

0566
Ме се че ва шет ња – 0729, 0739
Ме се че во брв но – 0563, 0651
Ме се чи на – 0435, 0438, 0440, 0443, 0467, 

0470, 0472, 0498, 0553, 0556, 0558, 
0644, 0647, 0650
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Ме се чи на (И те дав не но ћи го спод ње) – 
0099

Ме се чи на над воћ ња ци ма – 0100, 0233, 
0293, 0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 
0555, 0610, 0646, 1058

Ме се чи на у Бран ко ви ни – 0030, 0051, 
0075, 0125, 0438, 0470, 0474, 0498, 
0556, 0647, 0862, 0899, 0900, 0999

Ме сеч ни на у Бран ко ви ни – 1083
Ме та фи зич ка бро ја ни ца – 2377
Ме ћа ва на бран ко вин ском ви су – 0436, 

0443, 0468, 0474, 0554, 0610, 0645
Ме ше ње хле ба – 0100, 0266, 0293, 0436, 

0468, 0480, 0525, 0532, 0554, 0645, 
0899, 0900, 0919, 0996, 1058, 2055

Ми  ло срд на зи ма – 0729, 0739
Ми  ло срд на се стра – 0447, 0525, 0564, 

0648, 0719
Ми ло сти ња – 0024, 0030, 0051, 0075, 0125, 

0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 0735
Ми  ло шта – 0290, 0436, 0468, 0554, 0645
Ми ољ ски ва шар – 0437, 0469, 0474, 0555, 

0646, 0718
Ми ољ ско ле то – 0190, 0438, 0470, 0474, 

0525, 0556, 0647
Мир – 0850, 0892
Мир и не мир су о че ња у пе сми Де сан ке 

Мак си мо вић „Не мам ви ше вре ме на“ – 
2137

Ми рис до мо ви не – 2540
Ми рис зе мље – 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 зе мље и јед не по е зи је – 1444
Ми рис ко при ва – 0321, 0439, 0471, 0498, 

0534, 0557, 0647, 0697
Ми ри си – 0321, 0380, 0439, 0471, 0557, 

0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Ми ри сно и све же, шу  мо рећ ла ко – 0898
Мир но мо је ср це спа ва – 0435, 0467, 0553, 

0644, 0972
Мис хор тен зи ја – 0159
Ми сао по нор ни ца – 0121, 0190, 0291, 

0438, 0470, 0474, 0556, 0608, 0625, 
0647, 0649

Ми са о на по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић – 
1867

Ми сли Де сан ке Мак си мо вић – 0665
Ми сли у сли ка ма Де сан ке Мак си мо вић – 

0544
Ми сли  ла сам мр жња је пла мен шум ни – 

0898
Мит, сан, бес крај – 0579
Ми то ло шко и исто риј ско у по е зи ји Де-

сан ке Мак си мо вић – 2378
Ми  ха и  лу Ла  ли ћу у по част – 0345
Ми  хољ ско ле то – 0115, 0445, 0474, 0525, 

0557, 0564, 0610, 0648, 0719, 2107, 
2268, 2286

Ми  хољ ско ле то Де сан ке Мак си мо вић – 
2786

Миш па ту љак – 0440, 0472, 0558, 0623, 
0650

Млад и сви реп – 0892
Мла да до смр ти – 2523
Мла да про лет ња пе сма – 0953
Мла да  лач ки имиџ – 0544
Мла ди ће ва ту жба  ли ца – 0436, 0468, 0554, 

0645
Мла дост – 0892
Мла дост је про шла – 0004, 0152, 0229, 

0291, 0386, 0435, 0467, 0553, 0644
Мла дост је узе ла... – 1905
Млеч ни пут – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Млеч ња че – 0543
Мо ги  ле вре ме на – 0190, 0438, 0470, 0474, 

0556, 0608, 0625, 0647, 0649, 0719
Мо дер ни тет Де сан ке Мак си мо вић – 2659
Мо жда нас че ка не где не ки Но је – 0429
Мо жда у сну – 0781
Мо же бит по не кад – 0892
Мо за ик – 2030
Мој де да – 0856
Мој жи вот бе ше као по ток у го ри – 0769
Мој ком ши ја Бран ко – 0486
Мој ре дов – 0892
Мој са бе сед ник је го во рио – 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

Мо ја Де сан ка – 2797
Мо ја нај ве ћа ра дост – сло бо да на ше зе-

мље – 1652
Мо ја пе сма – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644, 

0816, 0889, 0897, 0900, 1800
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Мо ја Ха ту  на – 0770
Мо ја, на зо ви мо је, се та – 2245
Мо ји да ни – 0631, 2525
Мо ји зе мља 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

Мо ји са вре ме ни ци – 2661
Мол ба бо гу Све то ви ду – 0593, 0649
Мол ба гро мов ни ку – 0447, 0648
Мол ба ма  лог жи ра – 0440, 0472, 0558, 

0623, 0650
Мол ба мла до сти – 0100, 0233, 0293, 0388, 

0399, 0435, 0467, 0498, 0525, 0553, 0564, 
0644, 0885, 0899, 0900, 0953, 1083

Мо ли тва ду  ше – 1119
Мо ли тва за љу бав – 0050, 0290, 0435, 

0450, 0467, 0474, 0553, 0644, 0718, 
0899, 0900, 1048

Мо ли тва за оклоп – 0190, 0209, 0291, 
0386, 0438, 0470, 0556, 0647

Мо ли тва оче вом ср цу – 0050, 0291, 0435, 
0467, 0553, 0644, 0718, 0987

Мо ли тва по е зи ји – 0786
Мо ли тва пред сан – 0030, 0051, 0075, 

0125, 0291, 0438, 0470, 0474, 0498, 
0556, 0647

Мо ли тва шу  ми – 0898
Мо ли тве Де сан ке Мак си мо вић – 2802
Ме мен то мо ри – 0885
Мо но лог раз о ча ра ног – 0436, 0468, 0554, 

0645
Мо но лог Штум фи ре ра – 0784
Мо ра се је сти – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650
Мо рам у онај крај – 0478, 0648
Мо ра на – 0008, 0099, 0100, 0233, 0293, 

0386, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 
0564, 0647, 0719, 0900,

Мо ра ни на успа ван ка – 0066, 0099, 0100, 
0233, 0293, 0388, 0438, 0443, 0470, 0525, 
0556, 0564, 0647, 0719, 0900, 0912, 1083

Мо ре – 0006, 0828
Мост из ме ђу ба шти не и но ви не – 2397, 

2398
Мост из ме ђу љу ба ви и пат ње – 1790
Мо тив из Миц кје ви ћа – 0764
Мо тив по бо жно сти у по е зи ји Де сан ке 

Мак си мо вић – 2657

Мо ти ви сло вен ске ми то ло ги је – 2562
Мо тив ска раз у ђе ност – 2424
Моћ по е зи је – 2118
Моћ ре чи – 0528
Мо цар тов ре кви јем – 0321, 0439, 0471, 

0557, 0647, 0697
Мра ви зи да ри – 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 ро дио у шу  ми) – 0050
Мрак на про зо ру – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0718
Мрак у шко ли – 0526, 0565
Мр тва при ро да (кре да) – 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
Му дра је сен – 0025
Му дра пје снич ка ри јеч – 2123
Му дри де да – 0863
Му дрост го ди на – 2194
Му дрост љу ба ви – 0528, 1739
Му дрост сла во љу бља – 2163
Му за – 0898
Му зеј у Ошвен ћи му – 0608, 0625, 0649

На ави о ну – 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 Де сан ке Мак си мо вић – 
2520

На во ди – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697
На вра ти ма шу  ме – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0987
На гро бу 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
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На дан сво ђе ња ра чу  на – 0854, 0855, 0897, 
0900

На је се њем тр гу – 0124, 0623
На јул ској же зи – 0431, 0478, 0503, 0648
На Кав каз не тре ба у по да на ићи – 0251, 

0317, 0439, 0471, 0557, 0648
На Кав каз не тре ба у под не ићи – 0180
На Ка  ле мег да ну – 0765, 0832
На кла ден цу – 2116
На кра ју би ће јед но исто – 0474
На кра ју би ће опет јед но исте – 0435, 

0467, 0553, 0644
На кра ју би ће опет јед но исто – 0004, 

0050, 0152, 0229, 0291, 0386, 0610, 0987
На кра ју би ће опет све јед но исто – 0399
На ли ва ди – 0608, 0625, 0629, 0649
На ло ву – 0773
На мор ској оба  ли – 0100, 0233, 0293, 0319, 

0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 
0646, 0719, 1070

На мр твој стра жи – 0577
На Оди се је вој сте ни – 0274, 0317, 0439, 

0443, 0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
На од мо ри шту – 0900, 1083
На од мо ри шту 1–10 – 0435, 0467, 0553, 0644
На од мо ри шту 5 – 0290
На од мо ри шту 6 – 0290, 0718
На пе ти бо ру је зе ро – 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 го нет ки – 1939
На пу стом бре гу не ко сто ји – 1831, 2473
На пу  те ви ма не ка да шњег – 2427
На ра стан ку – 0362, 0363, 0885
На свет сам до шла – 0892
На све ту је тек јед на Јер ме ни ја – 0898
На Стрaжилово идем – 0149
На Стра жи  ло во идем – 0007, 0077, 0100, 

0158, 0233, 0240, 0266, 0293, 0319, 
0388, 0407, 0437, 0446, 0469, 0474, 
0525, 0555, 0646, 1003

На Стра жи  ло во идем – 0610
На та ва ну – 0526, 0565, 0619, 0621, 0670
На та  ла си ма ре чи – 2805
На тра гу Бо га у чо ве ку – 2779
На три би ни „Књи жев ни пе так“ – 1481
На ули ци где не куд жу  ре сви – 0776
На ше сна е сти ро ђен дан – 0074, 0155, 0436, 

0468, 0498, 0554, 0645, 0666, 0683

На шум ном ме сту не ком – 0898
На го ве штај – 0431, 0478, 0648
На гра да – 0361
На гра да „Цви је та Зу зо рић“ – 1276, 1281
На гра да „Цвје та Зу зо рић“ – 1287
На гра да је пре све га мо рал  ни чин – 1604
На гра да Цви је та Зу зо рић – 1277
На гра де АВ НОЈ-а за 1970. – 1801
На гра де де се то ри ци умет ни ка и ака де ми-

ка – 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 бај ки – 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 раз би је ном сак си јом – 0248, 0321, 

0439, 0443, 0471, 0474, 0557, 0647, 0697
Над реч ним ко ри том – 0291, 0435, 0467, 

0553, 0644
Над све ском умр лог ђа ка – 0007, 0074, 0077, 

0100, 0155, 0158, 0233, 0240, 0293, 0319, 
0388, 0399, 0436, 0446, 0468, 0554, 0645

Над спо ме ни ком – 0784
На да – 0436, 0468, 0498, 0554, 0645, 0900, 

2255
На дам се и ве ру  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
Нај бо ља ма ма – 0124, 0172, 0173, 0313, 

0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0558, 
0592, 0650

Нај ви ша слу жба – 2531
На јед ном сам про ле ћем опи је на – 0321, 

0386, 0439, 0471, 0557, 0599, 0608, 
0625, 0647, 0649, 0697

Нај о бим ни ја сту ди ја о де лу Де сан ке Мак-
си мо вић – 1849

На кна де – 0437, 0469, 0555, 0646, 0900, 
1083
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На мер ник – 0073, 0098, 0150, 0321, 0414, 
0439, 0440, 0471, 0472, 0522, 0526, 
0557, 0558, 0560, 0561, 0565, 0591, 
0623, 0647, 0650, 0697, 1097

На нин по моћ ник – 0913, 0959, 0960, 1141
На пад на Па риз – 0730
На пи ши те мо је ми сли – 0610
На по ме на – 0648
На по ме ну  ти – 0939
На пу сти те мо је ми сли – 0190, 0438, 0470, 

0474, 0556, 0647
На пу  ште на де вој ка – 0290, 0435, 0436, 

0467, 0468, 0553, 0554, 0644, 0645, 
0987

На пу  ште на де вој ка (Онај под чи јим сам 
хте ла да жи вим кро вом) – 0004, 0152, 
0229, 0386

На пу  ште ни пут – 0435, 0467, 0553, 0644
На род осе ћа вред ност чо ве ка – 0295
На род на ве ро ва ња и пра зно ве ри це – 0730
На род на кле тва – 0317, 0439, 0471, 0557, 

0593, 0648, 0649
На сле ђе – 0987
На сле ђе – 0030, 0051, 0075, 0125, 0256, 

0291, 0386, 0438, 0470, 0474, 0498, 
0556, 0647, 0862, 0986

На сло ви – 0528
На ста вак – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644, 

0718
На ста вак раз го во ра – 0478, 0487, 0545, 

0648, 2329
На ста нак и струк ту  ра збир ке Тра жим по-

ми  ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић – 
2788

На ста нак Пе са ма – 0869
На су  ми це иду Ра ша ни – 0066, 0099, 0100, 

0149, 0233, 0293, 0319, 0388, 0438, 
0470, 0525, 0556, 0564, 0580, 0647, 0719

Нат пе ва ва ње – 0593, 0649
Нат пе ва ње – 0447, 0648
Нат пис на књи зи – 0898
Нат пис на пор тре ту – 0898
На уч на де ла у част сто го ди шњи це ро ђе-

ња – 2576
На уч ни апо криф – 0321, 0439, 0471, 0525, 

0557, 0647, 0697
На уч но са слу  ша ње – 0278
Наш је сто по сто – 0159
Наш учи тељ пр вог раз ре да – 0124, 0440, 

0472, 0558, 0633, 0650

Наш хва  ли ша Пив ни ци – 0447, 0648
На ша же на пје сник кроз осло бо ди  лач ку 

бор бу – 1492
На ша књи жев ност у 1924. – 1204
На ша књи жев ност у све ту – 1722
На ша ли ри ка на та  ли јан ском – 1351
На ша по е зи ја на та  ли јан ском је зи ку – 

1549
На ша тај на – 0266, 0290, 0435, 0467, 0553, 

0644, 0899, 0987
На ша ули ца – 0892
На ше го ре лист – 2818
На ше су играч ке – књи ге – 1598
На шег оца мај ка – 0246, 0304, 0317, 0439, 

0443, 0471, 0557, 0648
На ши ђа ци у Па ри зу – 1908
На ши пе сни ци на бу  гар ском – 1314
На ши пе сни ци на не мач ком – 1207
На ши пи сци на ма ђар ском – 1550
На ши пи сци на не мач ком – 1211
На ши у све ту – 2558
На ши фељ то ни сти – 1265
Не бај ка, пре ка ква гор ка 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 бо ла – 0593, 0649
Не ве ру  јем – 1140
Не го во ри – 0768
Не го во ри... – 0787
Не дај се Та ра – 0494
Не дај се, Та ра – 0595
Не дам – 0608, 0625, 0649
Не дао ти Бог, чо ве че – 0595, 0606
Не за бо ра 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 оча ја вај ни ка да – 0898
Не пи шем без ин спи ра ци је – 1794
Не пла чи ма  ле на Еко – 0749
Не пла чи, не жа  ло сти се са да – 0898
Не пре ко ре вај ме – 0892
Не тра жи ста ро гро бље – 0593, 0649
Не тре ба се на да ти – 0321, 0386, 0439, 

0471, 0474, 0498, 0557, 0647, 0697, 0719
Не тре ба се на да ти, тре ба са хра ни ти – 0308
Не уби јај те ре ке – 0595
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Не чу ди се – 0478, 0577, 0648
Не, не тре ба – 0830
Не, ни је ми стра шно би ти са ма – 0898
Не бе са – 0050, 0100, 0153, 0233, 0293, 

0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 0555, 
0564, 0646, 0718, 0719, 1145

Не бе ска ко њи ца – 0577
Не бе ски дом – 2532
Не бе ски зна ци – 0099, 0438, 0470, 0556, 

0647
Не бе ски раз бој – 0593, 2485
Не бе ско зла то – 0608, 0625, 0649
Не бе сна анег до та – 0430
Не бо – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Не бо у за ви ча ју – 0435, 0443, 0467, 0498, 

0553, 0644, 0735, 1083
Не ве ста – 0855
Не ви дљи ва зе мља – 0445, 0447, 0648
Не ви дљи ви трун – 0619, 0621, 0670
Не ви ни ма – 1077
Не де ља ју  го сло вен ске кул ту  ре на Сор бо-

ни – 1845
Не дељ на про по вед – 0030, 0037, 0051, 

0075, 0125, 0438, 0470, 0474, 0498, 
0556, 0610, 0647, 0718

Не до у  ми це – 0608, 0625, 0629, 0649, 0743
Не жна ви  ла по е зи је – 2138
Не за пи са на – 0050, 0100, 0233, 0293, 0388, 

0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 0646, 2387
Не знан ка – 0776
Не ис тру  ну ло ср це – 0885
Не ја сна пе сма – 0100, 0233, 0290, 0291, 

0293, 0319, 0386, 0388, 0435, 0467, 
0474, 0525, 0553, 0644

Не ка опет бу де реч о љу ба ви – 2486
Не ка оста не мут но – 0379, 0407, 0478, 0648
Не ка пад не снег – 0478, 0648
Не ке при мед бе о од но су ре ги о нал  ног и 

уни вер зал  ног у ства ра  ла штву Де сан ке 
Мак си мо вић – 2180

Не ко – 0798
Не ко ко ће тек би ти ја – 0050, 0100, 0233, 

0293, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 
0646, 2387

Не ко се се ћа де тињ ства – 0050, 0100, 0233, 
0262, 0266, 0293, 0319, 0388, 0399, 0436, 
0468, 0554, 0645, 1058, 2747

Не ко ли ко зна чај них кул тур них ма ни фе-
ста ци ја по во дом бо рав ка Де сан ке 
Мак си мо вић у Ка на ди – 1996

Не ко ли ко од  ли ка књи жев но сти за де цу са 
те ма ти ком из на род но о сло бо ди  лач ке 
бор бе – 1685

Не кро по ље – 2719, 2737, 2823
Не ма ве ће сре ће – 1113
Не ма вре ме на за но ве за по ви је сти – 2139
Не ма ја чих бу  ра од пе снич ких – 2053
Не ма не срећ ни јег од оног – 0898
Не ма ни ког – 0308, 0321, 0439, 0443, 0471, 

0498, 0557, 0647, 0697
Не ма пи сма – 0593, 0649
Не ма се кад – 0892
Не мам – 0438, 0470, 0556, 0647
Не мам ви ше вре ме на – 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

Не мам ви ше вре ме на за сит ни це – 1883
Не мам про тив о тро ва – 0131, 0190, 0291, 

0438, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Не ман – 0190, 0291, 0386
Не мир – 0291, 0435, 0436, 0467, 0468, 

0474, 0498, 0525, 0553, 0554, 0564, 
0644, 0645, 0718, 0719, 0898

Не ми ран дан – 0437, 0469, 0555, 0646, 
0877, 0899, 0987

Не ми ран сан – 0608, 0625, 0649
Не ми ри Де сан ке Мак си мо вић – 2412
Не мо га уче да го во ри – 0898
Не му  шти при ја те љи – 0593, 0649
Нео бич на ми сао – 0608, 0625, 0649
Нео бич ни сви рач – 0481, 0527
Нео бич но шко ло ва ње – 0124, 0440, 0472, 

0558, 0623, 0650
Не по го да – 0317, 0337, 0439, 0471, 0557, 

0648
Не по знат го вор ник у Хајд пар ку – 0317, 

0439, 0471, 0557, 0648
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Не по знат го вор ник у Хајд-пар ку – 0338, 
0525

Не по зна та пти ца – 0007, 0077, 0158, 0240, 
0415, 0440, 0444, 0446, 0472, 0477, 
0558, 0562, 0592, 0623, 0633, 0650

Не по зна ти – 0103, 0174, 0438, 0470, 0556, 
0647, 0924, 0996, 1082, 2061

Не по зна ти ло вац – 0740
Не по зна ти при ја те љи – 0874
Не по зна ти чо век – 0855
Не по но вљив сан – 0362, 0445, 0525, 0648
Не пот пу  на ан то ло ги ја – 1612
Не по треб на уз бу ђе ња – 0892
Не по ште ни так  ми чар – 0073, 0098, 0150
Не про ла зне вред но сти у про зном ства ра-

ла штву за де цу Де сан ке Мак си мо вић – 
1903

Не ре ди ште – 0844
Не рот ки ње – 0277
Не са ни ца – 0050, 0437, 0457, 0469, 0474, 

0555, 0646, 0892, 0898, 0900, 1058
Не са ни це – 0445, 0648
Не сва ки да шњи су срет – 1599
Не сми ре но ср це пе сни ки ње – 1643
Не спо кој ство – 0435, 0467, 0553, 0644
Не спо ра зум – 0124, 0207, 0440, 0472, 

0558, 0633, 0650
Не спо ра зу  ме ко ре ти чак – 0898
Не срећ ник – 0445, 0648
Не срећ но се ло Гол  дау – 0159
Не стао као при вид – 0380
Не стр пљи ва ле по ти ца – 0608, 0625, 0649
Не ће ме би ти – 0458, 0478, 0525, 0564, 

0648, 0719
Не ће ово ли шће ста ја ти ду  го – 0898
Не ћу да умрем – 0840, 0892
Не ћу овим во зом и Мех мед Али Хо џа – 1646
Не у  кро ти вим не ми ром – 0898
Не у  мор ни пре га  лац – 1946
Не у спех – 0327
Не у стра шив – 0124, 0440, 0472, 0558, 

0623, 0650
Не у стра ши ва ба ка – 0124, 0137, 0440, 

0472, 0558, 0562, 0623, 0650
Не што ла ко – 0124, 0623
Не што слич но љу бав ној при чи – 0293
Не што слич но при чи – 0004, 0152, 0229, 

0290, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645
Не што шу  шну – 0189
Ни А ни Б ми ну  ту – 0898

Ни ах  ма тов ска крот кост – 0898
Низ про зор ско 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 де цу – 0362, 0363
Ни је сре та  ла... – 0815
Ни јед не ми сли – 0691
Ни кад са ма кад не ко сви ра – 2608
Ни кад се ни сам пи та ла за што пи шем – 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 не-

раз двој ни – 0291
Ни ко не зна да смо би  ли исти по ток... – 

1172
Ни ко те ни је за ме нио – 0900, 0904
Ни ко ли Те сли – 0132, 0180, 0317, 0335, 

0439, 0471, 0546, 0557, 0648, 0727
Ни сам ваљ да по ток – 0769
Ни сам кра  љи ца при ро де – 0252
Ни сам ни зна  ла ко сам – 1776
Ни смо ми кри ви – 0004, 0152, 0229, 0293, 

0435, 0467, 0498, 0553, 0644, 0899, 0987
Ни чи ја зе мља – 0149, 0167, 0190, 0221, 

0284, 0291, 0386, 0438, 0470, 0474, 
0525, 0556, 0564, 0610, 0647, 0719, 
2085, 2089, 2104, 2237

Ни чи ја зе мља Де сан ке Мак си мо вић – 2716
Ни шта без жр та ва – 0073, 0098, 0150, 

0347, 0389, 0416, 0566
Но ва ви ђе ња: Ан дрић, Де сан ка, Ко не ски – 

2448
Но ва го ди на – 0892
Но ва књи га би ће по ја пан ском – 0544
Но ва књи га Де сан ке Мак си мо вић – 1977
Но ва пе снич ка збир ка Де сан ке Мак си мо-

вић – 1323
Но ве књи ге: ли ри ка пу  то пи са – 2048
Но ве књи ге и ли сто ви – 1189
Но ве пе сме – 0218, 0281, 0435, 0467, 0553, 

1323, 1327, 1328, 1332, 1333, 1334, 
1335, 1337, 1348

Но ве срп ске пе сме за  љу бље них – 2798
Но ве ле – 0902
Но вем бар ска слут ња – 0214, 0317, 0439, 

0471, 0557, 0608, 0625, 0648, 0649
Но ви вал Де сан ке Мак си мо вић – 1650
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Но ви из бор пе са ма Де сан ке Мак си мо вић – 
1674

Но ви круг по е зи је Де сан ке Мак си мо вић – 
2077

Но ви кру  го ви у по е зи ји Де сан ке Мак си-
мо вић – 2073

Но ви мост у Мој стра ни – 0440, 0472, 
0558, 0650

Но ви пу  те ви, за за бо рав ста рих – 1865
Но ви ру ски пре во ди на ших де ла – 1565
Но ви сти хо ви Де сан ке Мак си мо вић – 2590
Но ви то но ви у по е зи ји Де сан ке Мак си мо-

вић – 1380
Но ви на ру – 0544
Но вин ске ре чи – 0447, 0648
Но во спи са тељ ство – 0885
Но во тех  нич ко от кри ће – 0124, 0623
Но во у из ло зи ма књи жа ра – 2007
Но во ште не – 0052
Но во го ди шња при ча – 1000
Но во го ди шња про сла ва – 0935, 1085
Но во го ди шња че стит ка ба ки – 0073, 

0098, 0150
Но во го ди шње ве че – 0884
Но во го ди шње че стит ке – 0091, 0116
Ној – 0633
Но мад – 0848
Но мо ка нон Св. Са ве... – 2822
Но стал  гич ни нок тур но – 2237
Ноћ – 0099, 0100, 0233, 0293, 0386, 0388, 

0438, 0443, 0470, 0525, 0556, 0647, 0898
Ноћ 6. ав гу ста – 0898
Ноћ по сле са  хра не – 0593, 0649
Ноћ у бол  ни ци – 0447, 0525, 0564, 0648, 

0719
Ноћ у за ви ча ју – 0007, 0077, 0158, 0240, 

0408, 0436, 0446, 0468, 0474, 0554, 
0610, 0645, 0899, 0987

Ноћ у пла ни ни – 0608, 0625, 0649
Ноћ на ми сао – 0133, 0149, 0190, 0407, 0438, 

0470, 0474, 0556, 0610, 0647, 0973, 1073
Ноћ на олу  ја – 0824
Ноч ни псалм – 0450

Ње гош је увјек са сво јим – 0398
Ње го ше ва на гра да – осми пут – 2181
Ње го ше ва на гра да уру  че на Д. М. – 2243
Ње го ше ва на гра да уру  че на Де сан ки Мак-

си мо вић – 2244
Ње жност пр вих гре хо ва – 2371

Ње но ве ли чан ство ми сао – 0133, 0149
Њи  хо ви нај дра жи са пут ни ци – 2258

О „По вр шно сти ми сли“... – 2658
О ан то ло ги ји пе снич ких пре во да – 1748
О ба бун ској ре чи – 0004, 0050, 0152, 0229, 

0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 
0646, 0828, 0900, 1050, 1149

О бож јем су ду – 0004, 0152, 0229, 0437, 
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0900, 1050, 1149

О вој ни ку – 0004, 0152, 0229, 0386, 0437, 
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 0828, 
0885, 0899, 0900, 0912, 1050, 1149

О Ву  ку Ка ра џи ћу – 0533
О Де сан ки Мак си мо вић у Бе о гра ду и у 

Мо скви – 2637
О деч јој по е зи ји – 1535
О дје лу и пи сцу, сва ки пут из но ва – 1805
О др жав ној имо ви 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 же нид би 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 Истам бу лу – 0015
О јед ном ме ђу  вре ме ну – 1395
О је ре си – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437, 

0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0900, 1050, 1149

О ка ме но ва 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 ко ја ни че у но вем бру – 0892
О Ко сма ју – 0440, 0472, 0498, 0558, 0623, 

0650
О ли ри ци Де сан ке Мак си мо вић – 1336
О ло ву – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437, 

0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0900, 1050, 1149

О ме ни су го во ри  ли – 0769
О ме ро па  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 до сти, мла до сти, да бр зо од  ла зиш, 
љу ди ка жу... – 1935

О на  ла за чу – 0004, 0152, 0229, 0437, 0469, 
0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 0828, 
0900, 1050, 1149

О на шим пе сни ки ња ма на че шком – 1208
О не ким по ступ ци ма де ка но ни за ци је ри-

ме у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 
2650

О на шој са вре ме ној деч јој по е зи ји – 1567
О њи ма се при ча – 0191
О обо ре ној цр кви – 0004, 0050, 0152, 

0229, 0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 
0627, 0646, 0718, 0828, 0900, 1050, 1149

О од бе глом ро бу – 0004, 0152, 0229, 0386, 
0626, 0627, 0828, 0885, 0900, 0996, 
1045, 1149

О од бе глу ро бу – 0437, 0469, 0555, 0610, 
0646, 0874, 0912, 1137

О ол та ру – 0004, 0152, 0229, 0437, 0469, 
0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 0828, 
0900, 1045, 1050, 1149

О пе сми зми ја – 2504
О пе сни ку – 1699
О пе снич 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 пи сцу – 1547
О по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 1390, 

2102, 2463
О по е ти ци Де сан ке Мак си мо вић – 2220, 

2239
О по кли са ру – 0004, 0152, 0229, 0437, 

0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0900, 1045, 1050, 1149

О по ре клу – 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 пре во ду по е зи је Де сан ке Мак си мо вић – 
2121

О пре љу би – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437, 
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 
0828, 0900, 1050, 1149

О пти ца ма – 0898
О пти ца ма не бе ским – 0004, 0152, 0229, 

0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 
0646, 0828, 0900, 1050, 1149

О Ра ки ћу – 0134
О се би и о дру  ги ма – 1482
О се би и по е зи ји – 0407
О си ро тој ку де љи ци – 0610
О си ро тој ку дељ ни ци – 0004, 0050, 0152, 

0229, 0386, 0437, 0443, 0469, 0555, 
0626, 0627, 0646, 0828, 0899, 0900, 
0996, 1045, 1050, 1149

О срп ској ме ђу рат ној књи жев но сти – 1524
О ста ре њу – 2613
О сун цу – 0843
О те ста мен тар ној три ја ди Де сан ке Мак-

си мо вић – 2799
О хи је рар хи ји – 0050, 0100, 0233, 0293, 

0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 
0597, 0646, 0719

О цар ској ми  ло сти – 0004, 0152, 0229, 
0386, 0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 
0627, 0646, 0828, 0900, 1050, 1149

О цар ском се лу – 0004, 0152, 0229, 0386, 
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 
0646, 0828, 0899, 0900, 0996, 1050, 
1149

О че му? О бес кра ју све та бо жи је га – 0898
О, ка ко ми се сни  ло мо ре – 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
Обе ћа  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

Обе ше ни ин сек ти – 0321, 0439, 0443, 
0471, 0525, 0557, 0564, 0647, 0697, 0719

Обич но пи шем што мо рам – 2417
Об ја ви те јед ном на ве ли ка зво на – 0190, 

0293, 0386, 0437, 0438, 0469, 0470, 
0474, 0498, 0525, 0555, 0556, 0564, 
0610, 0646, 0647, 1083

Об ја ви те на сва зво на – 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 та тар ским мо ре у зом – 0776
Об ма не – 0308, 0321, 0439, 0443, 0471, 

0525, 0557, 0647, 0697, 1097
Об но вље на Де сан ки на шко ла – 2249
Обо ре ни бог – 0050, 0100, 0233, 0293, 

0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 
0646, 0874, 0899, 0900, 1058

Обо ре но гне здо – 0435, 0467, 0553, 0644
Об ра до ва на сам и по ча ство ва на – 1584
Об ред на игра – 0431, 0478, 0525, 0648
Об ред не игре – 0740
Об у до ве ла не ве ста – 0436, 0468, 0554, 

0645, 1083
Обу ћар ска за дру  га – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Ова бол се – 0892
Ова бол се не би бо лом зва ти сме ла – 0879
Ова де вој чи ца ши шка ва – 0692
Ов де сам во ле ла све ка ко је – 0898
Овог про ле ћа – 0833
Ово го ди шњу на гра ду Дру  штва „Ми  лан 

Ра кић“ до би  ла је Де сан ка Мак си мо-
вић – 1364

Оглас за Са бра на де ла Но ли та – 1785
Огла ше ни, изи ђи те – 0103, 0438, 0470, 

0474, 0556, 0647, 1169
Огле да  ло – 0774, 0900, 0996, 1139
Огле да  ло 1–12 – 0435, 0467, 0553, 0644
Огр ли ца – 0020, 0740
Огром но др во – 0758
Од бај ке до зби  ље – 1703
Од зма ја до ви те за – 0263
Од исте тва ри – 0226, 0248, 0308, 0321, 

0385, 0439, 0471, 0474, 0557, 0647, 0697
Од Ита ке до при ви ђе ња – 2546
Од Кар па та до Ја дра на – 0890
Од ку ће до шко ле – 0007, 0073, 0077, 0098, 

0150, 0158, 0230, 0240, 0259, 0288, 
0289, 0316, 0387, 0440, 0446, 0472, 
0558, 0650, 0671

„Од ме не до ње га...“ – 1083
Од ме не до ње га мо же се са  мо мо стом 

дуге – 0290, 0291, 0435, 0467, 0553, 
0644, 1098

Од пи та ња до од го во ра – 0775
Од са да је сва ки сат дра го цјен... – 1956
Од се не и успо ме не – 1855
Од сло ва до сно ва – 0693
Од Су а со на до Ком пје ња – 0730
Од че га по че 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

Од бра на јед не на ра ви – 0447, 0648
Од бра на пе снич ке зе мље – 2348
Од бра на угле да – 2202
Од већ бр зо – 0248, 0321, 0439, 0471, 0498, 

0557, 0647, 0697
Од го вор – 0004, 0152, 0229, 0290, 0386, 

0399, 0435, 0467, 0553, 0644
Од го вор на ан ке ту – 1440
Од го вор са вре ме ни ку – 0436, 0468, 0554, 

0645, 0899, 0900, 1083
Од го не та ње тај не ства ра 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
Од јед ном се не што чуд но до го ди – 2297
Од  ла зак – 0435, 0467, 0498, 0553, 0644
Од  ла зак у Бран ко ви ну – 2528
Од  ла зи сун це – 0440, 0472, 0498, 0558, 

0650, 0735
Од  ли ко ва ни Де сан ка Мак си мо вић и 

Алек сан дар Ву  чо – 1723, 1764
Од  ли ко ва ње – 1744
Од  ло мак из за пи са о со не ту – 0648
Од  лом ци – 0789
Од  лу  ка жи ри ја Ма ти це срп ске – 1898
Од  лу  ке Све тог Си но да – 0099, 0386, 0438, 

0443, 0470, 0556, 0647
Од ри ца ње – 0730
Од у  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 вље ње – 0399, 0435, 0467, 0498, 

0525, 0553, 0644
Озон за ви ча ја – 0547, 0563, 0628, 0651, 

2470, 2475
Ој ха че шља Га ву као де вој ку – 0740
Око за око – 0248, 0321, 0439, 0471, 0498, 

0557, 0647, 0697
Око ло зе мље – 0776
Окре нем се – ока ме ним – 0898
Окри  ла ће ни чо век – 0006
Ок то бар – 0437, 0469, 0474, 0555, 0646, 

0900, 1083
Ок то бар ске све ча но сти у Кра гу јев цу – 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 го ди не за бра ње но – 

0620
Омла ди ни ис под три да на за бра ње но – 

0123, 0261, 0347, 0389, 0416, 0481, 0519, 
0527, 0566

Омла дин ци спа са ва ју де цу – 0312, 0440, 
0472, 0558, 0650

Он ће до ћи – 0749
Она не ће ре ћи – 0801, 0803
Она, он – 1793
Они ма ко ји се не пла ше смр ти – 1077
Опа сна игра – 0877, 0899, 0987
Опет са ва ма – 0767
Опет у Гру зи ји – 0769
Опој ност и са мо бит ност – 2336
Опо ме на – 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

Опо ме на успе ху на шег кул тур ног ства ра-
ла штва – 1751

Опо ру  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

Оправ да ње – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644
Опро сти – 0321, 0439, 0471, 0557, 0608, 

0625, 0647, 0649, 0697, 0735, 0798
Опро штај на пе сма ве тру – 0892
Оп са да Ор ле а на – 0730
Опу сте ла ко шни ца – 0007, 0077, 0100, 0158, 

0233, 0240, 0293, 0388, 0435, 0446, 0467, 
0525, 0553, 0564, 0644, 1145

Опу сте ли оклоп – 0007, 0077, 0100, 0158, 
0233, 0240, 0293, 0388, 0435, 0445, 
0446, 0467, 0525, 0553, 0644

Оп шти осврт на раз вој ју  го сло вен ске 
књи жев но сти од 1945. до 1955. – 1427

Ора шчи ћи-пал чи 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

Ор ден Де сан ки Мак си мо вић – 2288
Ор ден пе сни ку – 1740
Оре ол – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644, 

0718, 1083
Ор ке стра ци ја бо ла у по е зи ји Де сан ке 

Мак си мо вић – 2640
Ор ле ан – по жр тво ва ње гра ђа на – 0730
Ор ло ви – 0784
Осам „свет ских Ју  го сло ве на“ – 1635
Осам те ле фон ских раз го во ра – 1454
Осва ја ње пе снич ке зе мље – 2060
Осва јач – 0099, 0386, 0438, 0443, 0470, 

0556, 0647
Осва ја чи – 0399, 0436, 0468, 0554, 0645
Осве ће ње но ве цр кве – 0603
Освр ћућ се кри шом уђе – 0898
Осе ка – 0099, 0386, 0438, 0470, 0556, 0647
Осе ћај ни ја од мно гих осе ћај них и му дри ја 

од мно гих му дрих – 2386
Осе ћај ност и дар чу ђе ња – 2762
Осе ћа ње исто ри је у по е зи ји Де сан ке 

Мак си мо вић – 2023
Оси ро те ла ми је ду  ша убо га – 0898
Осло бо ђе ње – 0436, 0468, 0554, 0645
Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић – 0007, 0077, 

0158, 0219, 0240, 0282, 0436, 0446, 
0468, 0554, 0645, 0900, 1370, 1375

Осма зе мља – 0802
Осмех тре ске – 0778
Осми дан – 2686
Основ не осо бе но сти у ком по зи ци ји пе-

сме Де сан ке Мак си мо вић – 1844
Оспо ра ва те љи Де сан ке Мак си мо вић – 

2413
Оста ни, пут ни че – 0447, 0648
Оста ти у сво ме на ро ду – 2401
Осу ђе на ми сао – 0133, 0149, 0190, 0438, 

0443, 0470, 0474, 0556, 0647
Осу ђе ни ков по след њи час – 0436, 0468, 

0554, 0645
Осу ђу  јеш ме – 0814
Отац – 0528
Отац и кћи – 0740
Отац и син – 0853
Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци – 0219, 

0282, 0436, 0468, 0554, 0645, 0867, 
0900, 1378

Отаџ би но ту сам – 0987
Отаџ би но, ту сам – 0074, 0155, 0219, 0282, 

0386, 0399, 0436, 0468, 0498, 0554, 
0645, 0902, 0991, 1386, 1389, 1391, 1396
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Отво рен про зор – 1404, 1408, 1410, 1411, 
1416, 1418, 1419

Отво ре на књи га – 0458, 0478, 0648
Отво ре но пи смо Де сан ки Мак си мо вић, 

пе сни ку – 1747
Отво ри по ла ко де ти њу со бу – 0296
Оти ћи ћу у па сти ре – 0100, 0233, 0266, 

0293, 0319, 0388, 0435, 0467, 0525, 
0553, 0564, 0644, 0719, 0743

Оти шао је ве ли ки пе сник, ро до љуб, про-
све ти тељ – 2536

Оти шао си – 0768
Оти шла сам – 0778
Охо лост – 0291, 0435, 0447, 0467, 0553, 

0644, 0648
Оцу, мај ци, отаџ би ни – 0798
Очај – 1151
Очај ник – 0478, 0648
Очев од  ла зак – 0498
Оче ки ва ње – 0784
Очи ма ср ца и ма ште – 0033, 0203, 1695, 

1735

Пад – 0786
Па да ње сне га – 0879, 0892
Па до бра 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 но рам ски ча со ви о по е зи ји Де сан ке 

Мак си мо вић – 2726
Пан  ху  ма ни зам у по е зи ји за де цу Де сан ке 

Мак си мо вић – 2114
Па ра да – 0117, 0124, 0137, 0149, 0207, 

0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Па ра  ле ле – 2269
Па ра  ле ле и укр шта ња – 2807
Па риз – 1899
Парк Гот фри да Ке ле ра – 0136, 0159
Пас за ви ја – 0226, 0255, 0321, 0385, 0439, 

0471, 0474, 0525, 0557, 0647, 0697
Па стер на ков гроб – 0833
Па три от ски раз го вор са Ср би ма – 0386, 

0436, 0468, 0474, 0554, 0645

Па ту љак Ку  ку  ру зо вић – 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

Па туљ ко ва тај на – 0029, 0049, 0052, 0151, 
0227, 0313, 0314, 0412, 0481, 0527, 0562, 
0619, 0621, 0641, 0652, 0670, 1703, 1884

Па туљ ци вас пи та чи – 0729, 0739
Па ук – 0291, 0435, 0467, 0525, 0553, 0564, 

0644, 0987
Па у  ко ва љу ља шка – 0007, 0073, 0077, 

0098, 0150, 0158, 0240, 0446, 0526, 
0565, 0637, 0741

Па у  ко во де ло – 0007, 0077, 0158, 0240, 
0313, 0415, 0440, 0444, 0446, 0472, 
0477, 0558, 0592, 0623, 0633, 0650, 
0679, 0735

Па у  ци – 0372, 0445, 0474, 0525, 0648, 2196
Па у  чи на сно ва – 0608, 0625, 0649
Па  ху љи це сне жне – 0005, 0076, 0195, 

0236, 0267
Пе де сет пе снич ких про ле ћа – 1759
Пеј заж као ду  шев но ста ње – 2306
Пеј са жи и по но ри – 1940
Пе не ло па два де се тог ве ка – 0900
Пен ка  ла на ше мла до сти – 2303
Пе рун – 0099, 0386, 0438, 0443, 0470, 

0525, 0556, 0564, 0647, 0719, 0743, 
0900, 0912, 0996, 1979

Пе ру  нов дво рац – 0447, 0525, 0648
Пе си ми зам Де сан ке Мак си мо вић – 2628
Пе сма – 0137, 0291, 0365, 0435, 0440, 0467, 

0472, 0474, 0504, 0553, 0558, 0610, 
0623, 0644, 0650, 0735, 2123

Пе сма (Не чу ди се, пе сма, пе сма је ово) – 
0004, 0152, 0229

Пе сма 1941. – 0264
Пе сма Бе о гра ду – 0065, 0072, 0253, 0453, 

0483, 2263
Пе сма го лу ба – 0290, 0435, 0467, 0553, 

0644
Пе сма Де сан ке Мак си мо вић пред су дом – 

1302
Пе сма Де сан ки – 2261
Пе сма ду бо ке ода но сти – 0177, 2179
Пе сма за Ду  ша на – 0124, 0313, 0440, 0472, 

0558, 0623, 0650
Пе сма зри ка ва ца – 0007, 0077, 0158, 0240, 

0440, 0446, 0472, 0526, 0558, 0565, 
0633, 0650, 0924
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Пе сма и смрт – 1955, 1991
Пе сма кле са ра – 0786
Пе сма ко ја је об и шла свет – 2119
Пе сма ко ја је уз бу ди  ла слу  ша о це – 2156
Пе сма крај из во ра – 0266, 0402, 0436, 

0468, 0554, 0645
Пе сма кроз го ру – 0436, 0468, 0554, 0645, 

1083
Пе сма о жи во ту – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0718, 1083
Пе сма о мај ци – 0774
Пе сма о на пу  ште ном де те ту – 0436, 0468, 

0554, 0645, 0877, 0899, 0987
Пе сма о по ги ну лој де вој ци – 0230, 0259, 

0288, 0289, 0296, 0316, 0387, 0436, 
0443, 0468, 0554, 0645, 0671, 1083

Пе сма о по ро бље ном хле бу – 0050, 0436, 
0468, 0498, 0554, 0645, 0877, 0885, 
0900, 0971, 1165

Пе сма о про бље ном хле бу – 1083
Пе сма под мла ђу  је – 2078
Пе сма по сле не де ље – 0435, 0467, 0474, 

0553, 0644, 0987
Пе сма су жња – 0435, 0467, 0553, 0644
Пе сма у но ћи – 0435, 0467, 0474, 0553, 

0644
Пе сме – 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

Пе сме г-це Мак си мо вић – 1188
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић – 1332
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић на фран цу-

ском – 1820
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић на фран цу-

ском и ру ском – 1821
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић на шпан-

ском – 1978
Пе сме Де сан ке Мак си мо вић у ру ском 

пре во ду – 1536
Пе сме Де сан ке Мак си мо ви ће ве – 1190
Пе сме де тињ ству – 1495
Пе сме за де цу – 0558, 0650
Пе сме за де цу Де сан ке Мак си мо вић – 1575

Пе сме и за пи си из на род но о сло бо ди  лач-
ког ра та – 0156, 0193, 0234, 0265, 0318

Пе сме и при по вет ке – 0399
Пе сме и при че – 1115
Пе сме из Нор ве шке – 0103, 0221, 0284, 

0438, 0470, 0556, 1077, 1082, 2008, 
2014, 2018, 2019, 2021, 2024, 2027, 
2040, 2269

Пе сме на ме ње не исе ље ни ци ма – 1994
Пе сме о Де сан ки на тур ском је зи ку – 1952
Пе сме о љу ба ви и пат њи – 2021
Пе сме о пти ца ма – 0479
Пе сме о роп ству и сло бо ди – 0987
Пе сме у Мо скви – 1821
Пе сме. Да жи вот бу де љу бав – 0009
Пе сник – 0190, 0211, 0438, 0445, 0461, 

0470, 0474, 0480, 0498, 0518, 0525, 
0556, 0564, 0610, 0647, 0648, 0719, 
0996, 1145

Пе сник за све уз ра сте – 2201
Пе сник и за ви чај – 0386
Пе сник и за ви чај – 0050, 0219, 0266, 0282, 

0436, 0468, 0474, 0499, 0554, 0610, 
0645, 0899, 0900, 0961, 0971, 0996, 
1376, 2112

Пе сник и про ле ће – 0266, 0293, 0437, 
0469, 0555, 0646, 0900, 0984, 1083

Пе сник и Све то вид – 0447, 0648
Пе сник исти не – 2050
Пе сник је ви до вит и на ја ви и у сну – 2217
Пе сник љу ба ви и до бро те – 1979
Пе сник љу ба ви, про ле ћа и зе мље – 1559, 

1560
Пе сник ме ђу пе сни ци ма – 1789
Пе сник мла до сти и љу ба ви – 1446
Пе сник мо ра из јед на чи ти сво је ин те ре се 

са ин те ре си ма на ро да – 2107
Пе сник на ро да – 2188
Пе сник на ше суд би не – 2410
Пе сник ни је лу  на парк – 2207
Пе сник овог вре ме на – 2400
Пе сник пред ли цем смр ти – 1904
Пе сник у про ле ће – 0100, 0233, 0388
Пе сник це лог жи во та – 1906
Пе сник ши ро ких људ ских ви ди ка – 2192
Пе сни ка крај оке а на – 0776
Пе сни ки ња – 0773
Пе сни ки ња – че сти гост Оси је ка – 1591
Пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић – ча сна 

пред сед ни ца – 1737
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Пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић о свом 
ства ра њу, по е зи ји мла дих и ју  го сло-
вен ској књи жев но сти – 1569

Пе сни ки ња ду  ше Ср би је – 2812
Пе сни ки ња за јед но са вој во дом – 2431
Пе сни ки ња зе мља ста рин ска – 1792
Пе сни ки ња и ака де мик – 1803
Пе сни ки ња из бли за – 2481
Пе сни ки ња из бли за – Ти  хи не ми ри Де-

сан ке Мак си мо вић – 2483
Пе сни ки ња код нас и у све ту – 2511
Пе сни ки ња ле по те жи во та – 2171
Пе сни ки ња ме ђу куп ци ма књи га – 1980
Пе сни ки ња са ду  шом ви те за – 2140
Пе сни ки њин од го вор – 1889
Пе сни ков бла го слов – 0290, 0293, 0319, 

0436, 0468, 0474, 0554, 0645, 0718, 
1142

Пе сни ков за ви чај – 0987
Пе сни ков ка би нет – 0445, 0474, 0610, 

0648
Пе сни ков кип у пар ку – 0050, 0100, 0149, 

0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469, 
0555, 0646, 0972

Пе сни ко ва би о гра фи ја – 0608, 0625, 0649
Пе сни ко ва ко лев ка – 0593, 0608, 0625, 

0649, 2511
Пе сни ко ва раз ми шља ња о жи во ту и смр-

ти – 1878
Пе сни ко ви за ви ча ји – 0022, 0030, 0050, 

0051, 0075, 0100, 0125, 0233, 0293, 
0319, 0388, 0438, 0443, 0470, 0474, 
0498, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719, 
0856, 0899, 1070

Пе сни ко во ви ђе ње – 0100, 0233, 0293, 
0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 0555, 
0564, 0610, 0646, 0922, 1083

Пе сни ко во ис ку ство – 0266, 0435, 0467, 
0474, 0553, 0610, 0644, 1083

Пе сни ко во пи смо у му зе ју – 0478, 0648
Пе сни ку – 0786, 0885
Пе сни ци – 0138
Пе сни ци Де сан ки – 2579
Пе сни ци не уми ру, по е зи ја не ста ри – 

2710
Пе сни ци све та Де сан ки у част – 2382, 

2728
Пе сни ци се ра ђа ју као леп ти ри – 2420
Пе сни ци су  гра ђа ни ма – 0436, 0468, 0554, 

0645

Пе снич ка вер ти ка  ла вре ме на у по е ми 
Тра жим по ми  ло ва ње – 2780

Пе снич ка реч Де сан ке Мак си мо вић – 
1679

Пе снич ке књи ге „Сло во Љуб ве“ – 2037
Пе снич ки ате ље у за бра ну – 1613
Пе снич ки вр ху нац Де сан ке Мак си мо вић – 

1651, 2352
Пе снич ки кру го ви Де сан ке Мак си мо вић – 

2072
Пе снич ки свет Де сан ке Мак си мо вић – 

1511
Пе снич ко „вје ру ју“ Де сан ке Мак си мо вић – 

2598
Пе снич ко ве че – 0100, 0233, 0293, 0388, 

0437, 0469, 0474, 0555, 0610, 0646, 1058
Пе снич ко де ло Де сан ке Мак си мо вић – 

1862, 2588
Пе снич ко осе ћа ње ду жно сти пре ма ро ду 

и отаџ би ни у ро до љу би вим пе сма ма 
Де сан ке Мак си мо вић – 2706

Пе снич ко пам ће ње – 2512
Пе снич ко про ле ће Де сан ке Мак си мо вић – 

1724, 1746
Пе снич ко про ле ће Де сан ке Мак си мо вић 

у Бран ко ви ни – 1754
Пе снич ко про ле ће у Ва  ље ву – 1753
Пе сни штво Де сан ке Мак си мо вић си но-

ним жи вог тра ја ња – 2589
Пе сни штво и жи вот ност – 2338
Пе та ма ма – 0496, 0623
Пе тао га ћан – 0124, 0623
Пет на ест со вјет ских пе сни ки ња – 1581, 

1609, 1615
Пе ћин ски сли кар – 0251, 0317, 0439, 0471, 

0474, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Пе чур ке – 0007, 0077, 0158, 0240, 0446, 

0526, 0565
Пе шак – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558, 

0650
Пе ша ци – 0100, 0233, 0293, 0319, 0388, 

0437, 0469, 0474, 0525, 0555, 0646, 
0900, 1083

Пе шча ни сат – 0305, 0386, 0439, 0471, 
0525, 0557, 0564, 0647, 0719

Пе шча ни сат 1, 2 – 0321, 0697
Пи  ли ћи – 0623
Пи са  ле су но ви не – 0124, 0440, 0472, 

0558, 0650
Пи са но по мо ру – 0780
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Пи са ње за де цу је обо стра но за до вољ ство – 
1675

Пи са ти за де цу – 0528
Пи са ти пе сме 70 го ди на – 2196
Пи сма из до мо ви не – 0499
Пи сма из шу  ме – 0293, 0735, 0900, 1554, 

2079
Пи сма из шу  ме 1–3 – 0435, 0467, 0553, 

0644
Пи сма из шу  ме 2 – 0004, 0152, 0229
Пи сма са Мље та – 0337
Пи смо – 0004, 0100, 0152, 0229, 0233, 

0291, 0293, 0319, 0388, 0436, 0468, 
0498, 0525, 0554, 0645, 0900, 1833

Пи смо Бран ков ча ни ма – 0006
Пи смо Де сан ке Мак си мо вић ју  го сло вен-

ском фе сти ва  лу дје те та – 0254
Пи смо Де сан ки Мак си мо вић – 1600
Пи смо из 1963. – 2591
Пи смо из роп ства – 0399, 0436, 0468, 

0498, 0554, 0645
Пи смо из там ни це – 0007, 0074, 0077, 

0155, 0158, 0240, 0446
Пи смо оцу – 0435, 0443, 0467, 0553, 0644
Пи смо с Мље та – 0317
Пи смо са Мље та – 0439, 0471, 0525, 0557, 

0564, 0648, 0719
Пи смо у там ни цу – 0892
Пи смо умет ни ци ма – 0006
Пи сци и де ца – 2062
Пи сци о се би – 1582
Пи сци у не по сред ном до ди ру са пу бли-

ком – 1373
Пи тај те ме пе смом – 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 то ме ду би не слут ње – 1828
Пи шем за све љу де – 1766
Пи шем пи смо... – 0805
Пи шче ва мо ли тва на за рав ни – 0261, 0519, 

0620, 1916
Пје сма се пи ше у са мо ћи – 2340
Пје сме – 0126, 0319
Пје сме за дје цу – 0194, 0235, 0292
Пје сме за нас и о на ма – 0005, 0076, 0195, 

0236, 0267
Пје сме о ма ми – 0760

Пје сник је ду жник на ро да – 2218
Пје сни ка осје тим – али не зна мо по че му – 

1734
Пје сни ки ња мла до сти – 1212
Пје сни ци гра ду за пра зник – 0790
Пје снич ки то ко ви – 2320
Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми – 0317, 0439, 0471, 

0557, 0648
Пла ка  ла због смр ти де вет Ју  го ви ћа – 1827
Пла ме ња ча – 0494, 0593, 0602, 0608, 0625, 

0649
Пла ни на Бар ба то – 0778
Пла ни на ри – 0194, 0235, 0292
Пла нин ска це ста – 0892
Плач – 0776
Плач Ки не ски ње – 0898
Пли вач и ма шта – 0892
Пли ма – 0099, 0386, 0438, 0470, 0556, 

0647
Пли ма ре чи не ре че них – 2203
Пло ве ћи кон ти нент – 0103, 0119, 0438, 

0470, 0556, 0647, 0996, 1077, 1169
Пло ту  ни – 0784
Пљу сак – 0261, 0415, 0440, 0444, 0472, 

0477, 0558, 0592, 0623, 0650
По за  љу бље но сти у жи вот слич на сам 

тра ви – 2094
По крх  ком ле ду – 0892
По пра ву љу ба ви – 0892
По ра стан ку – 0074, 0155, 0399, 0498, 1110
По ра стан ку (4.) – 0572
По ра стан ку (5.) – 0572
По ра стан ку 1 – 0050
По ра стан ку 1–2 – 0386
По ра стан ку 1–5 – 0004, 0152, 0229, 0290, 

0435, 0467, 0553, 0644
По ра стан ку II – 0961
По ра стан ку, не сли чан сам – 1143
По Ша ти  ли ји че мо са го ре на го ру – 0769
По бе ђе ни ве тар ухо да – 0261, 0481, 0519, 

0527, 0620
По бо жне при че – 0694, 0704, 0731
По ве ља Де сан ки Мак си мо вић – 1947
По ве рит се те би, ре чи, сло во – 0898
По ве руј те – 0593, 0649
По во дањ – 0019, 0030, 0039, 0051, 0075, 

0125, 0149, 0386, 0438, 0470, 0498, 
0556, 0647, 0719, 0900, 1159

По во дом 90 го ди на од ро ђе ња Де сан ке 
Мак си мо вић – 2307
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По во дом де се то го ди шњи це „Ми сли“ – 
1244

По во дом три де се то го ди шњи це по бе де 
над фа ши змом – 1948

По вра так – 0291, 0435, 0437, 0438, 0443, 
0445, 0467, 0469, 0470, 0474, 0525, 0553, 
0555, 0556, 0644, 0646, 0647, 0829, 0987

По вра так (Ма да уз Кра  ља и сам по бед-
ник) – 0099

По вра так с из ле та (град ска сце на) – 0445, 
0648

По вра так со не ту – 2547
По вра так у за ви чај – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0273, 0415, 0440, 0444, 0446, 
0472, 0477, 0558, 0592, 0650

По глед на есе ји сти ку Де сан ке Мак си мо-
вић – 2220, 2235, 2256

По глед на пе снич ко ства ра ње срп ске же-
не – 1354

По глед ти је но ћас – 0833
По гле дај, два др ве та ра сту – 0898
Под гне зди ма – 0100, 0233, 0388
Под дла ном лу ди  ла – 1199
Под зе мљом вас је ви ше – 0608, 0625, 

0649, 0743
Под не бом од жи це – 0440, 0472, 0558, 

0593, 0633, 0649, 0650
Под хлад ним не бом – 0488
Под зем ни ал  хе ми ча ри – 0321, 0386, 0439, 

0471, 0557, 0647, 0697
По ди вља  ла ре ка – 0312, 0440, 0472, 0558, 

0633, 0650
По диг нем очи – 0435, 0467, 0553, 0644, 0734
По диг ни на не бо очи – 0124, 0313, 0440, 

0472, 0558, 0650
Под не у шу ми – 0435, 0467, 0498, 0553, 0644
По днев но сун це дрх тећ раз ли  ло се – 0898
По ђи мо у шу  ме – 0074, 0100, 0155, 0233, 

0290, 0293, 0319, 0388, 0435, 0467, 
0525, 0553, 0564, 0644

По е зи ја – 0074, 0155, 0266, 0436, 0468, 
0474, 0480, 0554, 0645, 0786, 0874, 
0885, 0900, 0996, 1058, 1699, 1995, 
2007, 2038, 2081

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић – 0032, 
1260, 1280, 1289, 1331, 1637, 1680, 1743, 
1808, 1830, 2131, 2309, 2342, 2343, 
2353, 2454, 2457, 2525, 2698

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић и на ша му-
зич ка ба шти на – 2700, 2731

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић и пе сни ци 
Удру же ња Де сан ке Мак си мо вић из 
То рон та – 2415

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић је по бе ди-
ла вре ме – 2680

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић као ин спи-
ра ци ја му зич ких ства ра  ла ца – 2714

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић на Ко лар-
цу – 1725

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић у Бу  гар-
ској – 2090

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић у Срп ском 
књи жев ном гла сни ку – 0631

По е зи ја ду бо ког раз у  ме ва ња – 1907
По е зи ја збли жа ва на ро де – 2299
По е зи ја и жи вот – 1840
По е зи ја и ма  ли но вац – 1655
По е зи ја и му зи ка у пе сма ма Де сан ке Мак-

си мо вић – 2125
По е зи ја и по е ти ка Де сан ке Мак си мо вић – 

2614
По е зи ја и пра во – 1664
По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну у че-

ти ри књи ге – 0381, 0382, 0383, 0384
По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну 1– 

0619
По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну 2– 

0620
По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну 3– 

0621
По е зи ја и про за за де цу и омла ди ну 4– 

0622
По е зи ја и про за за дје цу – 0526, 0565
По е зи ја исе ље ни ка – 2311
По е зи ја је див но чу до – 0505
По е зи ја је не пре кид на све жи на све та – 

1381
По е зи ја ју  го сло вен ских пе сни ка „Ага њо-

ку“ – 1981
По е зи ја Ју ли ја на Ту  ви ма у пре во ди ма Де-

сан ке Мак си мо вић – 2675
По е зи ја као ве ли ка тај на – 2484
По е зи ја као љу бав – 2029
По е зи ја ље по те и жи во та – 2406
По е зи ја на род но о сло бо ди  лач ке бор бе – 

0237
По е зи ја на ше да на шњи це – 1388
По е зи ја на шег тра ја ња – 2191
По е зи ја по ме ри чо ве ка – 2242
По е зи ја пра шта ња и ми  ло ср ђа – 2620
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По е зи ја ро ман ти зма ју  го сло вен ских на-
ро да – 0791

По е зи ја у про зи Де сан ка Мак си мо вић – 
1292

По е зи је – 0812
По е ти ка пе сме – 0528
По е ти ка сло во љу бља – 2220, 2221
По ет ска реч ко ја вас пи та ва – 1804
По ет ске иде је у ли ри ци Де сан ке Мак си-

мо вић – 2392, 2436
По ет ски да ро ви Де сан ке Мак си мо вић де-

тињ ству – 2361
По ет ски лик Де сан ке Мак си мо вић – 1398
По ет ски од но си из ме ђу Пу ље и Ју  го сла-

ви је – 2459
По ет ски свет Де сан ке Мак си мо вић у на-

став ном осве тља ва њу – 2727
По ет ско де ло – 2449
По ет ско ми шље ње Де сан ке Мак си мо вић – 

1863
По жа  ли те уса  хли по ток – 0898
По жар на Би о ко ву – 0595, 2123
По жар у шу  ми – 0740
По здрав за ви ча ју – 0157, 0238, 0346
По здрав из Нор ве шке – 0124, 0440, 0472, 

0558, 0650
По здрав не зна ној – 0004, 0152, 0229, 

0386, 0435, 0467, 0553, 0644
По здрав по е зи ји – 0245
По здрав ре ци – 0435, 0440, 0467, 0472, 

0553, 0558, 0644, 0650, 0679
По здрав сви ма – 0876
По здрав сло бо ди и по е зи ји – 0400
По здра ви из ста рог кра ја – 0874, 1994
По зив на дру же ње са књи гом – 2267
По зив на уста нак – 0898, 1485
По зи вар – 0447, 0525, 0564, 0648, 0719
По зи тив на при но ва у на шој по рат ној ли-

ри ци – 1205
По зна ни це – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0987
По знан ства с деч јим пи сци ма – 1937
По знан ство са Пу лом – 0006
По ис то вје ће ност са свје том дје тињ ства – 

2230
По ис то вје ће ност са свје том дје тињ ства – 

о дје чи јој про зи Де сан ке Мак си мо вић – 
2220

По ка ја ње – 0004, 0152, 0229, 0386, 0436, 
0443, 0468, 0554, 0645, 1070

По кли са ри – 0066, 0099, 0386, 0438, 0470, 
0556, 0647, 0987

По ко ше на 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

По ко ше на ли ва да Де сан ке Мак си мо вић – 
2220

По ку шај ху мо ра – 0030, 0051, 0075, 0125, 
0149, 0438, 0443, 0470, 0498, 0556, 0647

По ла сан, по ла ја ва – 0380
По лет у ви си не – 0478, 0506, 0525, 0564, 

0648, 0719
Про лет ње пе сме – 0507
По лу де ли во зар тен ка – 0050, 0436, 0468, 

0554, 0645
Пољ ска по е зи ја у пре во ди ма Де сан ке 

Мак си мо вић – 2674
Пољ ска се за це љу  је – 0006
Пољ ски мо ти ви и рит мо ви у тран скрип-

ци ји Де сан ке Мак си мо вић – 2694
Пољ ски пе сни ци – 0898
По љу бац – 0840, 0865, 0892
По ме ра ње сен зи би  ли те та – 1686
По мет ња – 0099, 0100, 0233, 0293, 0388, 

0438, 0470, 0525, 0556, 0647
По ми  ло ва ње чо ве ка – 1670
По ми  луј, Бо же – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0718
По мо дар Ра да – 0440, 0472, 0558, 0650
По мо дар Ра де – 0124
По мо дар ка – 0124, 0149, 0440, 0472, 0558, 

0650
По не кад за чу  јеш – 0892
По нов на са  хра на – 0885
По ноћ – 0074, 0147, 0155, 0291, 0293, 0435, 

0437, 0443, 0467, 0469, 0474, 0553, 
0555, 0564, 0644, 0646, 0719, 0743, 
0874, 0885, 0900, 0905, 2504

По ноћ (Бо лу  јем од про зрач них не са ни-
ца) – 0004, 0050, 0152, 0229

По ноћ (И од јед ном чуд но се не што до го-
ди  ло) – 0050, 0100, 0233, 0388, 0525

По ноћ на мо ли тва – 0317, 0439, 0471, 0557, 
0648, 0718

По ноћ ни То рон то – 0180, 0216, 0317, 
0338, 0439, 0471, 0557, 0648, 2415

По пац – 0070, 0099, 0438, 0470, 0556, 
0647, 0900, 0999



633

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

По пац ве сел  ко – 0440, 0472, 0558, 0623, 
0650

По пу лар ност пе сме – шта је то? – 1802
Поп ци хле ба ри – 0261, 0347, 0389, 0416, 

0481, 0519, 0527, 0566, 0620
По ре кло пе сме – 0528
По ро ди ца бо го ва – 0447, 0648
По ро ди ца во сак – 0729, 0739
По ро дич но ски ја  ли ште – 0159
Пор трет – 0379, 0407
Пор трет пла нин ке – 0478, 0648
Пор тре ти же на у срп ско хр ват ској књи-

жев но сти – 1638
По ру  ка – 0030, 0051, 0075, 0125, 0153, 

0317, 0365, 0386, 0438, 0439, 0443, 
0470, 0471, 0474, 0498, 0556, 0557, 
0647, 0648, 0943

По ру  ка Де сан ке Мак си мо вић – 0401
По ру  ка осва ја чу – 0386, 0436, 0443, 0468, 

0498, 0554, 0645
По ру  ка пе сни ки ње Де сан ке Мак си  мо-

вић – 1982
По ру  ка пле ти  ља ма у Си ро гој ну – 0508
По ру  ка са бр до ви тог Бал  ка на – 1986
По ру  ке чо ве ко љу бља – 2362
По све та – 0447, 0525, 0608, 0625, 0648, 

0649
По се та ве ли кој пе сни ки њи – 2229
По сла ни ца – 0050, 0291, 0435, 0467, 0553, 

0644, 0718
По сла ни ца Ко је вре јем апо сто ла Па вла – 

0437, 0469, 0555, 0646
По сле ве ћа ња – 0099, 0266, 0438, 0470, 

0474, 0556, 0647, 1145
По сле по но ћи – 0445, 0648
По сле ра та – 0892
По сле тро днев ног за се да ња пр ви кон грес 

књи жев ни ка Ју  го сла ви је за вр шио је 
рад – 1371

По след ња мо ли тва – 0030, 0051, 0075, 
0125, 0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 0718

По след ња слу жба сло вен ска – 0099, 0100, 
0233, 0293, 0386, 0388, 0438, 0443, 
0470, 0525, 0556, 0647

По след ња успа ван ка – 0436, 0468, 0554, 
0645

По след ња ча ро ли ја – 0577, 0602, 0608, 
0625, 0649

По след ње – 0603
По след ње ви ђе ње – 2511

По след ње вој не на Уази – 0730
По след ње ко на чи ште – 0212, 0213, 0608, 

0625, 0649
По след ње но вин ске ве сти – 0023, 0030, 

0051, 0075, 0125, 0438, 0470, 0556, 
0647, 1083

По след ње про ле ће – 0436, 0468, 0554, 
0645, 0987

По след ње пу  то ва ње – 0190, 0438, 0470, 
0498, 0556, 0647

По след ње ре чи – 0435, 0467, 0553, 0644, 
0718

По след ње фе ри је – 0789
По след њи да ни – 0190, 0386, 0438, 0452, 

0470, 0498, 0525, 0556, 0647
По след њи да ни Ма ри не Цве та је ве – 0901
По след њи да ни сло бо де – 0730
По след њи мост – 0817
По след њи плод – 0603, 0606
По след њи са ста нак – 0603, 0606, 0608, 

0625, 0629, 0649
По след њи час – 0435, 0467, 0553, 0644
По сло ви су за вр ше ни – 0163, 0167, 0190, 

0226, 0385, 0386, 0438, 0470, 0474, 
0498, 0499, 0525, 0556, 0564, 0647, 
0719, 1083

По ста ја ње и по сто ја ње – 2506, 2801
По сте пе но – 0149, 0167, 0190, 0290, 0438, 

0470, 0525, 0556, 0647
По тај ни пе сник – 0447, 0525, 0648
По те ра – 0437, 0469, 0555, 0646, 0899, 

0987
Пот кре па му дро сти бив ших – 1985
По то мак – 0900
По том ци – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647, 

0697
По то пље ни брод – 0190, 0213, 0290, 0291, 

0438, 0470, 0556, 0647
По то ци – 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 треб но ми је – 0190, 0214, 0386, 0438, 
0470, 0556, 0647, 0996, 2145

По ту  ца  ло ва смрт – 0729, 0739
По ход на Ремс – 0730
По чи ње „Ви дов дан ско пе снич ко при че-

шће“ – 2446
По шла ко ка на па зар – 0204
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По штан ско сан ду  че Де сан ке Мак си мо-
вић – 2360

По шу  мља ва ње – 0312, 0440, 0472, 0558, 
0650

Пра ва је у све ту бла го дат – 0898
Пра ва по е зи ја не пре жи вља ва кри зу – 1697
Пра вед на ба ка – 0440, 0472, 0558, 0633, 

0650
Пра во на кре а ци ју и по себ ност – 2739
Пра во умет нич ко на дах  ну ће – 2439
Пра де вој чи ца – 0313, 0384, 0622, 0658, 

0740, 0744, 1732, 1826, 2114, 2820
Пра де вој чи ца се игра лу  та ка – 0123, 0740
Пра де вој чи ца у по тра зи за чо ве ком – 1839
Пра дед мо је мај ке – 0447, 0462, 0593, 

0595, 0648, 0649
Пра зник – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Пра зник у Бран ко ви ни – 2289
Пра зник у Лу  ков до лу – 0593, 0649
Пра зник у Пу ли – 2117
Пра зник цве ћа у Фи рен ци – 0006
Пра зни ци на не бу – 0731
Пра зни ци пу  то ва 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
Пра у зрок – 0478, 0648, 1133
Пра шу  ме – 0478, 0509, 0648
Пр ва ба ка – 0623
Пр ва деч ја опе ра у Бе о гра ду – 1368
Пр ва љу бав – 0461, 0593, 0649
Пр ва љу бо мо ра – 0445, 0648
Пр ва ма ма – 0623, 0722
Пр ва ноћ жа  ло сти – 0024, 0030, 0050, 

0051, 0075, 0125, 0291, 0386, 0438, 
0470, 0498, 0525, 0556, 0647, 0910

Пр ва по се та – 0321, 0439, 0471, 0474, 0557, 
0647, 0697

Пр вак – 0139, 0366, 0510
Пр ве ис по ве сти – 1788
Пр ве пе сме – 0528
Пр ви – 0893, 0894, 0909, 0965, 1106
Пр ви бо ра вак Јо ван кин у Ком пје њу, но во 

при мир је – 0730
Пр ви дан љу ба ви – 0004, 0152, 0229, 0290, 

0293, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645, 0972
Пр ви дан сло бо де – 0004, 0152, 0229, 

0386, 0436, 0468, 0554, 0645
Пр ви дан у зе мљи сно ва – 0029, 0049, 0151

Пр ви да ни у зе мљи сно ва – 0440, 0472, 
0558, 0650

Пр ви кон грес књи жев ни ка Ју  го сла ви је – 
1372

Пр ви снег – 0437, 0440, 0469, 0472, 0555, 
0558, 0608, 0625, 0633, 0646, 0649, 
0650, 0775, 0944

Пр ви та та – 0623
Пр во бе ше Вук – 0092
Пр во смо ду  го ми сли  ли – 0030, 0051, 

0075, 0125, 0149, 0291, 0438, 0470, 
0498, 0556, 0647

Пре 13. ве ка – 0855
Пре да ту  ма – 0608, 0625, 0649
Пре вод – 0798
Пре вод по е ме Абул Ала Ма а ри Аве ти ка 

Иса а кја на на срп ско хр ват ски је зик – 
0886

Пре го во ри за по ход на Ремс – 0730
Пред веч ном не ви де ли цом – 2522
Пред Де сан ком Мак си мо вић... – 2734
Пред ки шу – 0862, 0892
Пред ли ком Са вра со ва – 0891, 0898
Пред ли цем суд би не – 1881, 2373
Пред раз ре дом – 0528
Пред ру дар ским ок ном – 0548, 0581
Пред тим очи ма – 2070
Пред фре ском апо сто ла Лу  ке – 0447, 

0648, 0718
Пре дај на пје сни ки ња – 2271
Пред ве чер је – 0478, 0648
Пред го вор – 0164
Пре део у кра су – 0440, 0472, 0558, 0650
Пред о се ћа 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

Пред о се ћа ње пе сме – 2059
Пре дра га, ре чи сла ду  ња ве – 0799
Пред сед ник Ти то од  ли ко вао Де сан ку 

Мак си мо вић и Алек сан дра Ву  ча – 1726
Пре зи ди јум Вр хов ног со вје та СССР од-

ли ко вао Де сан ку Мак си мо вић – 1727
Пре ка сно – 0478, 0648
Пре кор – 0050, 0100, 0233, 0293, 0319, 

0388, 0435, 0443, 0467, 0525, 0553, 
0564, 0608, 0625, 0644, 0649, 0718
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Пре ма сва кој ства ри са мо мр ви ца сам по-
ста  ла – 1090

Пре о ран гроб – 0014, 0100, 0233, 0293, 0388, 
0438, 0470, 0474, 0525, 0556, 0564, 0647, 
0719, 0841, 0862, 0899, 0900, 0922, 1145

Пре о ра ни гроб – 0030, 0051, 0075, 0125, 
0443

Пре па дох се, ка ко че сто би ва – 0898
Пре пев у бо ја ма зре лог ћи  ли ба ра – 2404, 

2467
Пре пе ли ца и па стир – 0440, 0472, 0484, 

0558, 0623, 0650
Пре пир ка – 0275
Пре пла ше на пти ца – 0608, 0625, 0649
Пре по ру  чу  јем – 1870
Пре по ру  чу  је мо вам – 2157
Пре ступ на го ди на – 0118, 0124, 0225, 

0440, 0472, 0558, 0650
Прет про лећ ни дан – 0437, 0469, 0474, 

0555, 0646
При бли жу  ва ња – 2149
Pri vat – 0159
При вид – 0608, 0625, 0649
При ви ђе ње – 0190, 0386, 0438, 0443, 0470, 

0556, 0647, 0718
При ви јам ти се ту жна што бли же – 0762
При вре ме ни Фран цу зи – 0006
При де ви од Де сан ке – 2379, 2380
При зи ва ње – 0374
При зна ње – 0511
При зна ње Де сан ки Мак си мо вић – 2462
При зна ње пе сни ки њи – 1763
При зна ци – 0564
При зра ци – 0149, 0167, 0190, 0291, 0438, 

0470, 0474, 0525, 0556, 0647, 0719
При ја тељ де це – 0232, 0260
При ја те љи – 0729, 0739
При ја тељ ство с по ро ди цом шим пан за – 

0123
При ја тељ ство са по ро ди цом шим пан за – 

0740
При ка зи и сти  хо ви Д. М. – 1165
При  ло зи на ста ви књи жев но сти – 0239
Прин цип су  прот но сти у збир ци Тра жим 

по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић – 
2765

При по вет ка о ра ку кро ја чу – 0973
При по вет ке – 0766, 0899
При по вет ке Де сан ке Мак си мо вић – 1296, 

1414, 1704

При пре ма за зи му – 0312, 0440, 0472, 
0558, 0633, 0650

При пре ма за пе снич ко про ле ће – 1728
При пре ме за су ђе ње – 0730
При ре ђи ва ње из да ња це ло куп них де ла 

Де сан ке Мак си мо вић – 2568
При ро да – мој учи тељ – 2097
При ро да у ли ри ци Де сан ке Мак си мо вић – 

1815
При ро да у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 

1917, 1918
При су ства Де сан ке Мак си мо вић – 2527
При су ство та јан стве ног – 0740
При ча ко ја опо ми ње – 1795
При ча о кор ња чи – 0740
При ча о лор ду Фор ду – 0347, 0389, 0416, 

0566
При ча о мач ку кме ту – 0729, 0739
При ча о Пац ко вој вер но сти – 0732
При ча о пе сни ку – 0291, 0435, 0467, 0474, 

0498, 0553, 0610, 0644, 0885, 0899, 0987
При ча о раз ма же ној ца ри ци – 0639, 0642, 

0657
При ча о Ра ку Кро ја чу – 0073, 0098, 0148, 

0150, 0185, 0186, 0224, 0258, 0311, 
0342, 0410, 0442, 0473, 0562, 0612, 
0619, 0621, 0641, 0670, 0695

При ча о ре ци – 0073, 0098, 0150, 0313, 
0414, 0481, 0522, 0527, 0560, 0561, 0591

При ча ста рог ка ме на – 0347, 0389, 0416, 
0566

При че за де цу Де сан ке Мак си мо вић – 1356
При че из на род но о сло бо ди  лач ке бор бе – 

0053, 0054, 0196, 0850, 1021
При че о ку  ца ма – 0696, 0732
Про би рач – 0633
Про бу ђен свра ка ма – 0892
Про бу ђен свра ка ма ни сам устао кад тре-

ба – 0879
Про вин ци јал  ци – 0149, 0436, 0468, 0554, 

0645, 0899, 0900, 1083
Про ви ри чо век из шпи  ље – 0429, 0478, 

0525, 0564, 0648, 0675, 0719
Про глас – 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

Про грам пе снич ког про ле ћа – 1729
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Про да ва  ли су на тр гу псе – 0806
Про за Де сан ке Мак си мо вић – 2681
Про за пје сни ки ње – 1405
Про ла зност пје сни ка – 1407
Про лет ња пе сма – 0883, 0923, 1083
Про лет ње пе сме – 0291, 0293, 0498, 0735, 

0923, 1017
Про лет ње пе сме 1–2 – 0050, 0435, 0467, 

0553, 0644
Про лет ње пе сме 2 – 0004, 0152, 0229, 0386
Про лет ње пе сме I–II – 0987
Про ле ће – 0435, 0467, 0474, 0553, 0644, 

0735, 0833, 1004
Про ле ће гне здо гра ди – 0100, 0233, 0303, 

0319, 0388, 0435, 0467, 0525, 0553, 
0644, 0735, 0986

Про ле ће и зе мља, љу бав и пе сма – 2405
Про ле ће и снег. И не про бу див мир – 0898
Про ле ће је вре ме пе сни ка – 1925
Про ле ће је опет – 0290, 0399, 0435, 0467, 

0553, 0644
Про ле ће на Ко сме ту – 0437, 0469, 0555, 

0646
Про ле ће сам ја – 0882
Про ле ће сми  луј се – 0025, 2110
Про ле ће у гро бљу – 0435, 0467, 0553, 0644
Про ле ће у За гре бу – 0007, 0077, 0158, 

0220, 0240, 0283, 0437, 0446, 0469, 
0555, 0646, 1083

Про ле ће у Шу  ма ри ца ма – 0784
Про ле ће, а ја ве нем – 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

Про лећ на вр то гла ви ца – 0321, 0439, 0471, 
0557, 0647, 0697, 1097

Про лећ на здра ви ца – 0892
Про лећ на пе сма – 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

Про лећ на при пре ма – 0073, 0098, 0150
Про лећ на се та – 0255, 0321, 0386, 0439, 

0471, 0474, 0498, 0557, 0647, 0697
Про лећ на се тва – 0610
Про лећ ни са ста нак – 0055, 0073, 0098, 

0104, 0150, 0222, 0261, 0285, 0440, 
0472, 0558, 0623, 0650, 0679, 1436, 1437

Про лећ ни сли ко ви – 0321, 0439, 0471, 
0478, 0503, 0557, 0647, 0648, 0697

Про лећ ни сти  хо ви – 0474
Про лећ ни ша то ри – 0273, 0440, 0472, 

0558, 0623, 0650, 0976, 0987, 1148
Про лећ ни ца – 0713
Про лећ но ју  тро – 0440, 0472, 0498, 0558, 

0650
Про ле ћу гу ске... – 0808
Про ље ћа љу ба ви – 0319
Про ље ћа не до пје ва на – 1433
Про мр зла ли ва да – 0305, 0321, 0439, 0471, 

0557, 0647, 0697
Про ниц  љи ве су ди је – 0368, 0440, 0472, 

0558, 0633, 0650
Про по вед ник до бра – 0794
Про рок Или ја – 0050, 0437, 0469, 0474, 

0555, 0646, 0900, 0971, 1083
Про ро чи ца – 0380
Про сид ба мо је бу ду ће мај ке – 0317, 0439, 

0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Про сјак – 0007, 0077, 0158, 0240, 0435, 

0446, 0447, 0467, 0498, 0553, 0644, 
0648, 0718, 0874, 0972

Про сјак на раз бо ји шту – 0081, 0099, 0438, 
0470, 0556, 0647

Про сјак у деч јем вр ту – 0731
Про сја ци – 0041, 0099, 0100, 0233, 0293, 

0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Про сја ци на сaјму – 0471
Про сја ци на сај му – 0317, 0439, 0557, 0593, 

0648, 0649
Про сја ци пред цр квом – 0608, 0625, 0649
Про сла ва ме ђу на род ног да на деч је књи ге – 

1483
Про сла ва сло вач ког на ро да – 0006
Про фе сор ски ис пит Де сан ке Мак си мо-

вић – 2607
Про цве та  ла кај си ја – 0892
Пр стен на мор ском дну – 0029, 0049, 

0071, 0149, 0151, 0320, 0339, 0390, 0481, 
0527, 0619, 0621, 0639, 0641, 0642, 0657, 
0670

Пр стен се ћа ња – 1490
Пру жи дла не – 0608, 0625, 0649
Пси из де тињ ства – 0608, 0625, 0649
Пти це на че сми – 0007, 0077, 0158, 0174, 

0222, 0240, 0285, 0402, 0440, 0446, 
0472, 0558, 0562, 0623, 0650, 1577, 2061

Пти це над Шу  ма ри ца ма – 0784
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Пти чи ја но ва го ди 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 Но ва го ди 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 по слу – 0440, 0472, 0558, 0650
Пу ста ку ћа – 1788
Пу сти ња... Пе сак тра го ве – 0898
Пу сти ња ко во ви ђе ње – 0093, 0099, 0438, 

0443, 0470, 0556, 0647
Пу стош је у ду  ши кад се не ма мо че му ра-

до ва ти... – 2158
Пут Бран ко ви на–Ва  ље во – 0399
Пут у Ен га дин – 0159
Пут у Ме ку умет ност – 1788
Пу  те ви – 0478, 0506, 0525, 0648
Пу  тем Кр ва ве бај ке – 1639
Пут ник – 0445, 0474, 0480, 0648, 1145
Пут ник кроз Са  ха ру – 0100, 0233, 0293, 

0319, 0388, 0436, 0468, 0554, 0645, 1083
Пут ник лу  та  ли ца – 0892
Пут ник тре ће кла се – 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 тре ће кла се кроз све вре ме – 2617
Пу то ва ња – ве ли ки и дра ги пра зни ци – 2322
Пу  то ва ње – 0030, 0051, 0075, 0125, 0386, 

0438, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Пу  то ва ње на сан ка ма – 0415, 0440, 0444, 

0472, 0477, 0498, 0558, 0592, 0650
Пу  то ва ти – 0528
Пу  то пи си, ме мо а ри, днев ни ци, ре пор та-

же – 0078
Пу  то пи сна про за Де сан ке Мак си мо вић – 

1879, 2600, 2803
Пу  шни чар – 0440, 0472, 0558, 0623, 0650

Рав но те жа – 0892
Рад на би о гра фи ја Д. М. – 2039
Рад ник че зне за од мо ром у при ро ди – 

0399, 0436, 0468, 0554, 0645
Ра до зна  ли дух – 0445, 0648

Ра до сна ре тро спек ти ва – 1435
Ра дост – 0163, 0179, 0190, 0438, 0443, 

0470, 0474, 0556, 0647, 1083
Ра дост за про лећ ну Де сан ку – 1741
Ра до сти – 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 мир но па се – 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 ме се ца – 0435, 0467, 0553, 0644, 
0900, 0996, 1098

Ра ђа ње пе сме – 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
Раз био по ток ују  тру – 0898
Раз бој ник Ка ђа и прин це за На ђа – 1682
Раз ви ја ње за ста ва – 1707
Раз ви ја ње за ста ва Де сан ке Мак си мо вић – 

1706
Раз го вор – 0004, 0152, 0229, 0290, 0293, 

0386, 0435, 0467, 0553, 0644, 1083
Раз го вор бре зе и ари ша – 0440, 0472, 

0558, 0650
Раз го вор мо на  хи ња са Бо гом – 0450
Раз го вор мо на  хи ње с Бо гом – 0435, 0467, 

0553, 0644, 0718
Раз го вор на па ши – 0440, 0472, 0558, 0650
Раз го вор о деч јој књи жев но сти – 1506
Раз го вор ра до зна  ла ца са пе сни ком – 

0478, 0648
Раз го вор с бран ко вин ским цве том – 0474, 

0564, 2341
Раз го вор с Ол  гом Ку  та со вом – 2652
Раз го вор с пе сни ком Де сан ком Мак си мо-

вић – 1786
Раз го вор са бран ко вин ским цве том – 0246, 

0306, 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648
Раз го вор са Де сан ком Мак си мо вић – 

1826, 2251, 2310
Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном – 0246, 

0306, 0317, 0439, 0471, 0474, 0525, 0557, 
0610, 0648
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Раз го вор са Ко со вом – 0608, 0625, 0649, 
0736, 0743

Раз го вор са псом чу  ва рем – 0440, 0472, 
0558, 0650

Раз го вор са ра до знал  цем – 0431
Раз го вор са чи та о ци ма – 0651
Раз го вор у гра њу – 0167, 0190, 0226, 0290, 

0385, 0438, 0470, 0474, 0525, 0556, 
0647, 2107

Раз го вор че тврт ком – 2103
Раз го во ри са са вре ме ни ци ма – 2293
Раз го во ри са умјет ни ци ма – 2144
Раз го во ри са цве ћем – 0651
Раз го ре ва ње ва тре – 2656
Раз ме ђа – 2461
Раз ме шта ње ђа ка по клу  па ма – 0124, 

0440, 0472, 0558, 0650
Раз ме шта ње по клу па ма – 0073, 0098, 0150
Раз не же ност – 0758
Раз ру  ше на цр ква – 0327, 0445, 0518, 0525, 

0564, 0648, 0719
Рај нин во до пад – 0159
Ра кић, Шан тић, Ду  чић и „Ан то ло ги ја но-

ви је срп ске ли ри ке“ – 1538
Ра ни гу би так – 0898
Ра но ра ни  лац – 0445, 0461, 0648
Ра ње на биљ ка – 0595
Ра ње на па стир ка – 0436, 0468, 0554, 0645
Ра ње ник у ту ђи ни – 0099, 0266, 0438, 

0470, 0556, 0647
Рас кр шће – 0608, 0625, 0649
Рас пе ва не при че – 1349, 1353, 1355, 1357, 

1359
Ра ста нак – 0099, 0386, 0435, 0438, 0467, 

0470, 0553, 0556, 0644, 0647, 1083
Ра ста нак дуг ме бо ли – 0898
Ра ста нак од мла до сти – 0885
Ра ста нак од че да – 1019
Ра ста нак с ле том – 0445, 0648
Ра ста нак са Ин сти ту  том – 0380
Рас то пио си лед – 0892
Рат – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558, 0633, 

0650
Рат и мир – 0892
Ра ти ште – 0581, 0603, 0608, 0625, 0649, 

0743, 2472
Рат на ноћ у за ви ча ју – 0246
Ра то бор ни цар – 0481, 0527
Ра чун џи ја – 0123, 0261, 0481, 0519, 0527, 

0620

Раш чи ње ни но ви опат – 0099, 0100, 0233, 
0293, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647

Раш чи ње ни опат – 0070
Ре во лу  ци ја осло ба ђа све умет ни ко ве сна-

ге – 1967
Ре дак гост – 0633
Ре дак тор – 0898
Ре зул тат на ше ан ке те – 1183
Ре зул та ти вред ни па жње – 1949
Ре ка – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650
Ре ка но шни ца – 0795
Ре ка по моћ ни ца – 0222, 0285, 0312, 0440, 

0472, 0558, 0633, 0650, 1379, 1383, 1384
Ре ка По то мак у Ва шинг то ну – 0180, 0317, 

0439, 0471, 0557, 0648
Ре кви јем – 0190, 0290, 0438, 0470, 0556, 

0647, 0786, 1083
Ре ке уби ја ју, зар не – 2260
Ре ки ни ро ђа ци – 0073, 0098, 0150, 0241, 

0440, 0472, 0558, 0650
Ре кли су ми да сам от кро ве ње – 1676
Ре кли су о Де сан ки Мак си мо вић – 2300
Ре ко – 0844
Ре ли ги ја уцве ље них – 0436, 0450, 0468, 

0554, 0645, 0718, 0987
Ре ли ги ја уцве ље них – 1145
Ре ли ги о зне пе сме Де сан ке Мак си мо вић – 

2619
Ренд ген ски сни мак – 0310, 0321, 0386, 

0439, 0471, 0525, 0557, 0647, 0675, 0697
Ре флек си ствар но сти у Лир ским ди ску си-

ја ма са Ду  ша но вим за ко ни ком Де сан-
ке Мак си мо вић – 2771

Ре флек сна [тј. рефл ексивна] нит у по ет-
ском све ту и го во ру Де сан ке Мак си-
мо вић – 2712

Ре цеп ци ја де ла Де сан ке Мак си мо вић – 
2580

Реч – 0447, 0461, 0648
Реч на ших умет ни ка чи та о ци ма Пи о ни ра – 

1540
Ре чи – 0290, 0291, 0399, 0435, 0467, 0474, 

0553, 0644, 0718, 0987
Ре чи и пе сник – 0447, 0648
Ре чи као та кве – 0447, 0648
Ре чи о умет ни ку – 1692
Ре чи сти  хом око ва не – 0293
Ре шет ка у бо ле снич кој со би – 0447, 0648
Ре шет ка у бол  нич кој со би – 0432, 0525, 

0564, 0719
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Ри ба во за ри ца – 0197, 0198, 0294, 0348, 
0448, 0568, 0596, 0611

Ри бар – 0885
Ри зни ца деч је по е зи је – 0594
Ри је чи по ми  ло ва ња – 2167
Ри  ље јев – 0898
Ри ма у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 

2638
Рит мо ви у ме ђу  рат ној по е зи ји Де сан ке 

Мак си мо вић – 2609
Рја вол – 0898
Ro bek Uge – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558, 

0582, 0650
Ро ди  ле су бун де ве – 0124, 0623
Род на го ди 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
Ро до љу би ва и па три от ска ли ри ка Де сан ке 

Мак си мо вић – 2252
Ро до љу би ва по е зи ја Д. Мак си мо вић у 

срп ској пе снич кој тра ди ци ји – 2701
Ро до љу би ва по е ма Де сан ке Мак си мо вић – 

1389
Ро до љу би ви оп ти ми зам Де сан ке Мак си-

мо вић – 2699
Ро до љу бље у по е зи ји Де сан ке Мак си мо-

вић – 1429, 1688, 2695
Ро ђа ка би  ља и за штит ни ца жи во ти ња – 

2341
Ро ђе ње – 0007, 0077, 0158, 0240, 0446
Ро ђе ње во ђе – 0583, 0595
Ро ђе ње де те та – 0440, 0472, 0558, 0562, 

0623, 0650
Ро је ње – 0478, 0648
Ро ман „Пра де вој чи ца“ Де сан ке Мак си мо-

вић – 2668
Ро ма но пи сцу – 0544
Ро ман са – 0437, 0469, 0555, 0646
Ро ман са (Гар си ји Лор ки за пе сму „Не вер-

на же на“) – 0004, 0152, 0229
Ро ман ти чар ска успа ван ка – 0399, 0436, 

0468, 0554, 0645
Ро ман тич на успа ван ка – 1083
Ро са – 0437, 0469, 0555, 0646
Ро сна ру  ко вет – 0222, 0285, 0440, 0472
Руд ник сја ја – 0445, 0648
Ру же за пе сни ки њу – 2510
Ру жи ца не ће 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 Де сан ке Мак си мо вић – 2482
Ру  ка скулп то ра – 0795
Ру  ке – 0900
Ру  ко вет Де сан ке Мак си мо вић – 1493
Ру  ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак-

си мо вић – 2685
Ру  ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак-

си мо вић са чу  ва на код Во ји сла ва Ми-
ла но ви ћа – 2725

Ру си ја опла ку  је срп ску пе сни ки њу – 2515
Ру ска деч ја књи жев ност – 1374
Ру ски пре пе ви ли ри ке Де сан ка Мак си мо-

вић – 2663
Ру ским пе сни ки ња ма – 0067, 0436, 0468, 

0554, 0645
Ру ско-срп ска ком па ра тив на ис тра жи ва-

ња – 2692
Ру со фи  лов ор ман за књи ге – 0593, 0649

С ба бом крај ог њи шта – 0759
С Де сан ком Мак си мо вић кроз Ита  ли ју – 

1696
С је се ни – 0892
С чи та о ци ма – 0528
Са Бо гом их је тро је – 2782
Са Де сан ком – 2330, 2810
Са Де сан ком Мак си мо вић – 0528, 2331
Са де те том на ли ва ди – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0446
Са дру  гих кон ти не на та – 0180
Са жи во том и све том – 2355
Са из ло жбе деч јих цр те жа – 0007, 0077, 

0158, 0240, 0446
Са кри ти ча ри ма сам има  ла сре ће... – 2159
Са ку ле бо ла – 0738
Са Ње го шем кроз жи вот – 0403
Са пе сни ком – 2219
Са ста рим бо го ви ма – 0447, 0648
Са бра на де ла – 1785, 1792, 1808
Са бра на де ла Де сан ке Мак си мо вић – 1730
Са бра не пе сме – 0281, 0282, 0283, 0284, 

0285, 2304
Са бра не пе сме Де сан ке Мак си мо вић – 

0218, 0219, 0220, 0221, 0222
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Са бра не пе сме 1 – 0435, 0467, 0553, 0644
Са бра не пе сме 2 – 0436, 0468, 0554, 0645
Са бра не пе сме 3 – 0437, 0469, 0555, 0646
Са бра не пе сме 4 – 0438, 0470, 0556, 0647
Са бра не пе сме 5 – 0439, 0471, 0557, 0648
Са бра не пе сме 6 – 0440, 0472, 0558, 0649
Са бра не пе сме 7 – 0650
Са бра не пе сме 8 – 0651
Са вет је ре ти ка – 0100, 0233, 0293, 0388, 

0438, 0443, 0470, 0525, 0556, 0647
Са ве то ва ње – 0103, 0438, 0470, 0556, 0647, 

1169
Са ве то ва ње у шко ли – 0312, 0440, 0472, 

0558, 0650
Са вин мо но лог – 0435, 0467, 0525, 0553, 

0564, 0595, 0644, 0718, 0719, 0723, 0743
Са вре ме на ба ка – 0124, 0207, 0440, 0472, 

0558, 0633, 0650
Са вре ме на естрад на пе сма – 0042, 0100, 

0233, 0370, 0371, 0388, 0422, 0724, 
2156, 2203

Са вре ме на естрад на пе сма Де сан ке Мак-
си мо вић – 2253

Са вре ме на ју го сло вен ска по е зи ја за де цу – 
1782

Са вре ме на нор ве шка ли ри ка – 0792
Са вре ме на по е зи ја – 0032
Са вре ме на по ро дич на дра ма – 0094, 0437, 

0469, 0555, 0646
Са вре ме на срп ска жен ска ли ри ка – 1343
Са вре ме на срп ско хр ват ска по е зи ја – 1231
Са вре ме на тај на ве че ра – 0584, 0608, 

0625, 0649
Са вре ме на те ма – чо вјек – 1441
Са вре ме не со вјет ске пе сни ки ње у пре во-

ду Д. М. – 0831
Са вре ме ник пра де до ва – 0445, 0447, 0461, 

0474, 0525, 0564, 0610, 0648, 0719
Са вре ме ник Срп ске књи жев не за дру  ге – 

1278, 1282, 1283
Са вре ме ни ци – 0528
Сад – 0435, 0467, 0553, 0644, 1099
Сад је из ве сно – 0016, 0030, 0050, 0051, 

0075, 0125, 0291, 0438, 0470, 0498, 
0525, 0556, 0647, 0961

Са јам књи га – 0372, 0447, 0585, 0648, 2196
Са јам пти ца – 0633
Са јам ре чи – 0433, 0447, 0557, 2262, 2297, 

2428
Са јам са мо ће – 0437, 0469, 0555, 0646, 1157

Сам – 0478, 0509, 0648
Сам сам цит – 0362, 0445, 0525, 0564, 

0648, 0719
Са ма је у со би ба ка – 0124, 0440, 0472, 

0558, 0650
Са мо ла жно не – 0895
Са мо онај ко је ду  го пло вио – 0437, 0469, 

0555, 0646
Са мо си ми ти – 0892
Са мо што ни је сти гло ле то – 0903, 0909, 

1054
Са мо ћа – 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 мо ћа (Би  ло би ми су  ви шно да срет нем 
ко га год) – 0100, 0233, 0388, 0525

Са мо ћа (Од ју  тра хо дам) – 0149
Са мо у 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 тињ ства 1–2 – 0593, 0649
Сан ја ну ар ске но ћи – 0437, 0469, 0555, 

0646, 0987
Сан ја ну ар ских но ћи – 0100, 0233, 0293, 

0388, 0525, 0564
Сан о до ма ћем ми ру – 0436, 0468, 0554, 

0645
Сан о кру  ни – 0099, 0386, 0438, 0470, 

0556, 0647
Сан о не по зна том – 0740
Сан по ги ну лог рат ни ка – 0399, 1083
Сан пред зо ру – 0593, 0649
Сан пред сва ну ће – 0898
Сан у Мо шће нич кој дра ги – 0440, 0472, 

0498, 0558, 0623, 0650
СА  НУ – 1983
Са њам ки то ве – 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
Са став Струч ног са ве та Би бли о те ке СА-

НУ 1964. го ди не – 1731
Са ста нак на Сај му – 0447, 0648
Са стан 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 жно сти – 1733
Свад ба – 0123, 0261, 0481, 0519, 0527, 0620
Свад бе ни да ро ви – 0261, 0481, 0519, 0527, 

0620
Сва ка пе сма, сва ки стих је ма ју  шна за ду-

жби на... – 2111
Сва ка сто па зе мље та мо је ме ни зна на – 1936
Сва ка тво ја реч – 1098
Сва ки је чо век ду жан сво ме на ро ду – 2145
Сва не ти ја – 0768
Сва тов ска пе сма – 0266, 0436, 0468, 0554, 

0645
Све има крај – 0595
Све је друк чи је – 0753
Све је од ме не ве ће – 0321, 0439, 0443, 0471, 

0512, 0525, 0557, 0564, 0647, 0697, 0719
Све је опе ва  ла – 2526
Све је по ста ром – 0030, 0051, 0075, 0100, 

0125, 0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 
0438, 0470, 0498, 0525, 0556, 0564, 
0647, 0719

Све про ла зи – 0604
Све су да ње – 0892
Све ће би ти пу  хор – 0478, 0525, 0648
Све јед но је – 0437, 0469, 0555, 0646, 0899, 

0900, 1083
Све јед но ми је – 0004, 0152, 0229, 0399, 

0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Свет де тињ ства у ам би јен ту при ро де – 

2717
Свет је ре ти ка – 0099
Свет под је зе ром – 0029, 0049, 0148, 0151, 

0185, 0186, 0224, 0258, 0311, 0342, 
0410, 0442, 0473, 0481, 0527, 0562, 
0619, 0621, 0641, 0670, 0725

Свет при ро де у деч јој по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић – 2270

Свет сла ви пе сни ки њу – 2575
Свет шу  ме, жи во ти ња и би  ља ка – 2079
Све та бу  на Де сан ке Мак си мо вић – 2752
Све ти град – 0828
Све ти Ни ко ла и Де да Сне шко – 0731
Свет ко ви на у Бран ко ви ни – 1780
Све тли лу  ко ви тра ја ња – 2045
Све тло ру  хо – 0255, 0321, 0386, 0439, 

0471, 0557, 0647, 0697
Све тло но сни чу  ва ри на шег до ма – 2789
Све тлост – 0798
Све то ју  тро – 0435, 0467, 0553, 0644

Све то вид – 0327, 0423
Све ћа – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Све ча на пре да ја Сед мо јул ских на гра да – 

1601
Све ча ни збор, мо ли тва Де сан ке Мак си-

мо вић – 2453
Све ча ност у Скуп шти ни Бе о гра да – 2290
Сви у Кла ер тон на 15. но вем бар – 1326
Сви у са на то ри ју  ме – 1419
Сви ле не бу бе – 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 све до ци – 0103, 0149, 0438, 0443, 

0470, 0556, 0647, 1077, 1169
Свје до чан ства – 2541
Свод не бе ски је хла дан – 0030, 0051, 0075, 

0125, 0438, 0470, 0474, 0498, 0556, 
0647, 0874, 0885, 0900, 1127

Сво ја искре на ср ца – 0892
Сво јих не ми ра – 0892
Свом жи во ту – 0898
Сво ме ци  љу, ци  љу дра гом – 0898
Свра ка кра дљи ви ца – 0001, 0073, 0098, 

0140, 0150, 0340, 0729, 0739
Се ва сто пољ – 0898
Се дам књи га на ше са вре ме не књи жев но-

сти за де цу – 1568
Се дам лир ских де це ни ја – 2399
Се дам пе сни ка или умет ност пре во да – 

1836
Сед ма ма ма – 0623
Сед мо јул ска на гра да – 1616
Сед ни ца Пред сед ни штва СА  НУ од 

11. 5. 1960. – 1566
Се лид ба ду  ша – 0593, 0649
Се ли це – 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 но ви јој по е зи ји – 1347
Се љак на тр гу – 0436, 0468, 0554, 0645
Се ља ко ва здра ви ца – 0266, 0436, 0468, 

0554, 0645
Се ља ко ва смрт – 0050, 0074, 0100, 0155, 

0233, 0291, 0293, 0388, 0436, 0468, 
0474, 0480, 0525, 0554, 0610, 0645, 
0718, 0885, 0899, 0900, 0961, 0996, 1145



________    Александра Вранеш   ________

642

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
Се ман ти ка са крал  ног про сто ра у збир ци 

Тра жим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си-
мо вић – 2787

Се ман тич ка ком по нен та бај ке у књи жев-
ном де лу Де сан ке Мак си мо вић – 2563

Се ме – 0086
Сен по ги ну лог рат ни ка – 0004, 0152, 

0229, 0386, 0436, 0468, 0554, 0645
Се ни ма у по хо де – 2024
Се ни це – 0784
Сен ке – 0103, 0386, 0438, 0470, 0474, 0556, 

0610, 0647, 0996, 1077, 1169
Се но – 0050, 0100, 0233, 0266, 0293, 0319, 

0388, 0437, 0469, 0474, 0555, 0646, 
0899, 0900, 0919, 0971, 1083

Се о ска га та ра – 0593, 0649
Се о ска ре ка – 0007, 0077, 0158, 0240, 0446
Се о ски би о скоп – 0124, 0313, 0440, 0472, 

0558, 0650
Се о ски по ток – 0007, 0050, 0077, 0158, 

0240, 0435, 0446, 0467, 0525, 0553, 0644
Се о ски по штар – 0447, 0525, 0648
Се о ско гро бље – 0447, 0525, 0549, 0563, 

0564, 0608, 0625, 0648, 0649, 0651, 0719
Сеп тем бар – 0266, 0435, 0467, 0553, 0644, 

0900, 0996, 1098
Сеп тем бар ска пе сма – 0182, 0230, 0259, 

0276, 0288, 0289, 0316, 0387, 0437, 
0469, 0555, 0646, 0671

Се стра – жи вот, пе сма – брат – 1873
Се стра без бра та – 0731
Се стри на ту жба  ли ца – 0436, 0468, 0554, 

0645
Се ти се смр ти – 0608, 0625, 0629, 0649
Сет ни глас Де сан кин – 2088
Се ћа ња – 0030, 0051, 0075, 0125, 0443, 

0474, 0740, 1854
Се ћа ња: Вас ко По па, Де сан ка Мак си мо-

вић – 2554
Се ћа ња на за ви чај – 0246
Се ћа ње – 0290, 0386, 0435, 0436, 0438, 

0467, 0468, 0470, 0474, 0498, 0553, 
0554, 0556, 0644, 0645, 0647, 0885, 
0916, 1119

Се ћа ње (Би  ли су бла го сло ве ни сви ча со-
ви) – 0004, 0152, 0229

Се ћа ње и пам ће ње – 2430
Се ћа ње на Би ну – 0593, 0649
Се ћа ње на Де сан ку – 2503, 2597
Се ћа ње на за ви чај – 0004, 0035, 0152, 

0229, 0266, 0291, 0319, 0399, 0435, 
0467, 0474, 0498, 0553, 0644, 0735, 
0900, 1083

Се ћа ње на Иси до ру – 0478, 0525, 0564, 
0648, 0719

Се ћа ње на оца – 0074, 0100, 0149, 0155, 
0233, 0293, 0319, 0388, 0435, 0467, 
0498, 0525, 0553, 0564, 0644, 0719, 
1083

Се ћа ње на пе сни ке Бр. Ра ди че ви ћа – 1900
Се ћа ње у за тво ру – 0399, 0436, 0468, 

0554, 0645
Си вом бра ту – 0892
Си ла зи те по ла ко – 0024, 0030, 0050, 0051, 

0075, 0125, 0438, 0470, 0498, 0556, 0647
Сим бол Сун ца у ру  ко ве ти пе са ма о при-

ро ди Де сан ке Мак си мо вић – 2423
Сим по зи јум о књи жев ном де лу Де сан ке 

Мак си мо вић у окви ру књи жев ног су-
сре та „Пе снич ка ри јеч на из во ру Пи-
ве“ – 2220

Син ле де ног гу ште ра – 0740
Син ги ду  нум – 0050
Си ноћ „код Ор фе ја у 8“ – 1693
Си ро ма  хов гроб – 0399, 0436, 0468, 0474, 

0554, 0645, 0987
Си ро ма шне же не – 0786
Сјај ду  хов не бла го сти – 2605
Ска ме ње на 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 Де сан ке Мак си мо вић – 

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 ље ња ли те ра ту  ре и је зи ка СА НУ 

од 7. 2. 1962. – 1602
Ску  пе ја го де – 0739
„Сла ва је за јед ну же ну са мо ве ли чан ствен 

по греб сре ће“ – 2711
Сла во спев – 0855
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Сла вуј из Ср би је – 2571
Сла вуј ме се чар – 0478, 0503, 0525, 0648
Сла вуј на гро бу – 0567, 2452
Слат ко је би ти си ро ма шан – 0399, 0619, 

0621, 0670, 0987
Сли ка – 0435, 0467, 0553, 0644, 1098
Сли ка из пра де дов ске со бе – 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  ква ра – 0007, 0077, 0095, 0158, 
0240, 0408, 0440, 0446, 0472, 0558, 0650

Сли ке јед не про шло сти – 0006, 0078
Сло бо дан стих – 0788
Сло ве нач ки ча со пис о Де сан ки Мак си мо-

вић – 1327
Сло вен ска ли па – 2298
Сло вен ски бог – 0593, 0649
Сло вен ски код – 2800
Сло вен ски пе сни ци Де сан ки у част – 2291
Сло во за Де сан ку – 2572
Сло во о Де сан ки – 2266, 2419, 2824
Сло во 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

Сло во о чо вје ку и љу ба ви – 2226
Сло во у Бран ко ви ни – 2548, 2564
Сло жни дру  го ви – 0415, 0440, 0444, 0472, 

0477, 0558, 0592, 0633, 0650
Слу  тим бли ска 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 ме не про ле ће) – 
0004, 0100, 0152, 0229, 0233, 0386, 
0388, 0525

Слут ња смр ти – 0373, 0374, 0478, 0648
Слут ње – 0480
Слу  чај ност је од  лу  чи  ла – 2160
Слу  шај те – 0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 

0558, 0562, 0592, 0623, 0633, 0650
Слу  ша ју бо го ви – 0099, 0386, 0438, 0443, 

0470, 0556, 0647

Сми сао не из ле чи ве до бро те и са ми ло сти – 
1665

Сми сао ре чи не ре че них – 2016
Смр зну  та пти ца – 0435, 0467, 0553, 0644
Смрт – 0461
Смрт вој ни ка – 0099, 0438, 0470, 0556, 

0647
Смрт га вра на – 0190, 0291, 0438, 0470, 

0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Смрт Јо ван 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 мај ке – 0593, 0649
Смрт ма те ма ти ча ра – 0593, 0649
Смрт на бу  ри – 0435, 0467, 0553, 0644
Смрт на пу  чи ни – 0103, 0386, 0438, 0470, 

0556, 0647, 1169
Смрт у ле ду – 0103, 0149, 0386, 0438, 0470, 

0525, 0556, 0647, 1169
Смрт у шу  ми – 0445, 0525, 0648
Снег – 0435, 0467, 0553, 0644, 0735
Снег код не ких сло вен ских пе сни ка – 1809
Снег на гро бу – 0030, 0051, 0075, 0125, 

0291, 0438, 0470, 0498, 0525, 0556, 
0564, 0647, 0719, 0874, 0885, 1145

Сне го ви де тињ ства – 0068, 0079, 0100, 
0233, 0293, 0388, 0437, 0469, 0525, 
0555, 0646, 0877, 0900, 1083

Сне жна ве чер ња ви зи ја – 0379
Сне жна ви зи ја – 0478, 0525, 0564, 0648, 

0719
Сне жне па  ху љи 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 го лу би – 0073, 0098, 0150
Сне жни го лу бо ви – 0414, 0522, 0560, 0561, 

0591
Сни ва ње у љу ба ви – 2248
Сни вач сви је та – 2541
Сним ци из Бер на – 0159
Сним ци из Швај цар ске – 0143, 0144, 0159, 

2048, 2052, 2064, 2069, 2083, 2092, 
2093

Сно ви ђе ње – 0308, 0321, 0439, 0471, 0498, 
0525, 0557, 0647, 0697
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Со вјет ска од  ли ко ва ња на шим књи жев ни-
ци ма – 1694

Со вјет ске пе сни ки ње – 1588
Со вјет ски кри ти чар о Де сан ки Мак си мо-

вић – 1822
Со ко – 0602, 0605, 0608, 0625, 0649, 0738
Со нет – 0764
Со нет у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 

2429
Со не ти – 0461, 0462
Со не ти не сре ће – 0756, 0885
Со не ти не сре ће и дру  ге пје сме – 0885
Со нет ни ве нац – 0771, 0885
Со ци ја  ли зо ва на књи жев ност – 1315, 1319
Со ци јал  на ме ђу  рат на ли ри ка – 0160
Спа вај те слат ко – 0434, 0478, 0525, 0648
Спа ва чи – 0406
Спа  ли те ме – 0892
Спа ска ку ла – 0773
Сплав во де ног ду  ха – 0347, 0389, 0416, 0566
Спле ле се ва тре... – 0774
Сплео сам мре же... – 0811
Спо зна ја про ла зно сти у збир ци пе са ма 

Де сан ке Мак си мо вић Не мам ви ше 
вре ме на – 2746

Спо зна ње – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Спо мен Де сан ки Мак си мо вић – 2516
Спо мен на Ан дре ја Смо леа – 0885
Спо мен 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

Спо ме ник Де сан ки пи сцу и чо вје ку – 2648
Спо ме ни ци – 0818
Спра то ви – 0321, 0439, 0443, 0471, 0557, 

0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Спре ма ње за не де љу – 0731
Спу  шта ње Де сан ке Мак си мо вић – 1261
Ср би ја је ве ли ка тај на – 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

Ср би ја је ве ли ка тај на – спо мен на уста-
нак – 0986

Ср би ја је јед на ве ли ка тај на – 0293
Ср би ја се бу ди – 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

Ср би ја у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић – 
2220, 2224

Ср би ја у су  то ну – 0050, 0100, 0233, 0293, 
0319, 0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 
0555, 0564, 0595, 0646, 0719, 0743, 
0900, 0996, 1145

Ср би ја, ве ли ка тај на – 0595
Сре бр на гра на – 0321, 0439, 0471, 0557, 

0647, 0697
Сре бр не пле са чи це – 0050, 0074, 0100, 

0142, 0155, 0233, 0291, 0293, 0319, 0388, 
0435, 0467, 0525, 0526, 0553, 0565, 
0644, 0735, 0743, 0874, 0900, 1058

Сре бр ни кра јо ли ци – 0319
Сре ли смо се с књи жев ни ци ма – 1556
Сре ћа – 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

Сре ћа што се око ме не не ће сва ђа ти – 
2205, 2478

Сре ћа, шта је то? – 1661
Срећ на ру  ка – 2729
Срећ не ку  по ви не – 0159
Срећ но вам се ћа ње – 0593, 0608, 0625, 

0649
Ср ни на мо ли тва – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0718
Срп ска књи жев на за дру  га – 1246
Срп ска ку ћа – 0103, 0119, 0375, 0438, 0470, 

0525, 0556, 0564, 0647, 0719, 0996, 
1077, 1169

Срп ска по е зи ја XX ве ка – 2745
Срп ска ста ри на и пра во сла вље – по ет ска 

ин спи ра ци ја Де сан ке Мак си мо вић – 
2702

Срп ске пе сни ки ње – 1242
Срп ске пе сни ки ње од Је фи ми је до да нас – 

0008
Срп ски књи жев ни пр вак на сло вен ском – 

1243
Срп ски пи сци у бу  гар ском пре во ду – 1360
Срп ско пе сни штво – 0407
Ср це је оста  ло код вас – 0892
Ср це као ча сов ник – 1929
Ср це лут ке спа ваљ ке – 1305, 1308, 1310, 

1311
Ср це људ ско све си у мо дри ца ма – 0898
Ср це пе сни ка – 2447



645

________    Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011.   ________

Ср це шу  ме – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Ста зе ни чу и за ти ру се – 0321, 0386, 0439, 

0471, 0557, 0647, 0697, 0719
Ста ја ти пред жи во том – 0045
Ста ни це – 0004, 0152, 0229, 0437, 0469, 

0474, 0555, 0646, 0900, 1083
Стан ко ве сан ке – 0739
Ста ра Евро па – 0786
Ста ре ду  ше – 0608, 0625, 0649
Ста ре ње – 0608, 0625, 0649, 0743
Ста ре ши нин раз го вор са Го у лом и ве шта-

ком – 0740
Ста ри на род ни пра зник – 0447, 0648
Ста ри про рок на гро бу – 0190, 0291, 0438, 

0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0718, 0719
Ста ри сул тан – 0437, 0469, 0555, 0646
Ста ри шу  мар – 0462
Ста ри на ри – 0073, 0098, 0150, 0261, 0440, 

0472, 0526, 0558, 0565, 0573, 0623, 
0650, 0679

Ста рин ска ве че ра – 0478, 0648
Ста рин ска де во јач ка пе сма – 0480, 1145
Ста рин ска же ља – 0544
Ста рин ска за пев ка – 0778
Ста рин ска пе сма скулп то ру Сте ви Бод на-

ро ву – 0795
Стар ке ужар ке – 0073, 0098, 0150, 0440, 

0472, 0526, 0558, 0565, 0623, 0650, 
2341

Ста рост – 0435, 0467, 0553, 0644, 0898
Ста сај бр же, де те – 0007, 0077, 0158, 0240, 

0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Ства ра  лач ка дру жба – 1957
Ства ра  лач ка страст – 0461
Ства ра  лач ки дух и ана  ли тич ки чин – 2688
Ства ра  ла штво за де цу Де сан ке Мак си мо-

вић – 1769, 2708
Ства ри – 0050, 0291, 0436, 0468, 0525, 

0554, 0564, 0645, 0719, 0877, 0899, 
0900, 2255

Сте на под ма  хо ви ном – 0440, 0472, 0558, 
0623, 0650

Сте па – 0892
Сти  хо ви – 1705
Сти  хо ви љу ба ви и при ро де – 2176, 2228
Сти  хо ви со не та – 0445, 0648
Сти  хом у по хо де – 1984
Сти  хо тво ре ни ја – 0987
Сто – 1083
Сто ју  го сло вен ских кла си ка – 1965
Сто ср да ца – 0608, 0625, 0649

Сто го ди шња ци – 0099, 0438, 0470, 0556, 
0647, 0987

Сто па – 0050, 0074, 0155, 0437, 0469, 0474, 
0525, 0555, 0646, 0743, 0899, 0900, 1058

Стра жа око ср ца – 2134, 2135
Стра не ре чи – 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 по ми слим) – 0004, 

0152, 0229, 0386
Страх крај хар ти је бе ле, сне не – 0898
Страх од бро ја – 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 че сто у ме ни има – 0776
Стри зи бу бе – 0073, 0098, 0150, 0440, 

0472, 0558, 0623, 0650, 0679
Стро фа – 0892
Стро фе – 0879, 0880
Стреп ња – 0987
Стру  на ма – 0885
Сту дент без но ви на – 0593, 0649
Сту ди ја за зим ски пеј заж – 0435, 0467, 

0553, 0644, 0718
Суд ба – 0004, 0074, 0100, 0152, 0155, 0229, 

0233, 0290, 0293, 0303, 0319, 0388, 
0399, 0435, 0467, 0525, 0553, 0564, 
0644, 0719, 1083

Суд ба је вре ба  ла са ока оба – 0898
Суд би на – 0121, 0190, 0435, 0438, 0467, 

0470, 0474, 0553, 0556, 0610, 0644, 
0647, 0748, 0786, 1083

Суд би на је мо ја чу де сна – 1969
Суд би на јед не играч ке – 0732
Суд би на ре чи – 0447, 0648
Су ђе ње – 0730
Су за – 2255
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Су зе и зви је зде – 1452
Сум ња – 0004, 0152, 0229, 0290, 0386, 

0399, 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Сум ња  ли ца ма – 0436, 0468, 0554, 0645
Су  мор на ве шти 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 ко па чи – 0577, 0608, 0625, 0649
Сун це и смрт – 0305, 0321, 0439, 0471, 

0474, 0557, 0647, 0697, 1090
Сун це ме са мо ни је из не ве ри  ло – 0190, 

0438, 0470, 0556, 0647
Сун це над рав ни цом – 0793
Сун цо бра ни – 0149, 0440, 0472, 0558, 

0623, 0650, 1148
Сун ча ни са то ви у Вој во ди ни – 2806
Сун ча ни ча сов ник – 0190, 0291, 0438, 

0470, 0556, 0647, 1083
Сун ча но по да ни штво Де сан ке Мак си мо-

вић – 1962, 2091
Сун ча ње у бр ди 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 че ва са рад ни ца – 0086, 0103, 0438, 
0470, 0556, 0647, 0996, 1077, 1169

Сун че ви по да ни ци – 0073, 0098, 0150, 
0222, 0285, 0440, 0472, 1575

Су срет – 0327, 0445, 0648
Су срет и раз ме на пи са ма са Д. М. – 2058
Су срет с Де ни ке ном – 0159
Су срет с ли си цом – 0007, 0077, 0158, 

0240, 0446
Су срет са Де ни ке ном – 0143, 0144
Су срет са Де сан ком Мак си мо вић – 1484, 

1783, 2265
Су срет са ли си цом – 0415, 0440, 0444, 

0472, 0477, 0558, 0562, 0592, 0623, 
0633, 0650, 2341

Су срет са пе сни ки њом – 1927
Су срет та тин са Сун цем – 0029, 0049, 

0151, 0230, 0259, 0288, 0289, 0316, 0387, 
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0558, 
0592, 0650, 0671

Су срет у но ћи – 0052

Су срет у сну – 0437, 0469, 0525, 0555, 
0564, 0646, 0719

Су срет школ ских дру  го ва – 0593, 0649
Су сре ти – 0161, 0268, 0322, 0323
Су сре ти с књи жев ни ци ма – 2084
Су сре ти са са вре ме ни ци ма – 2480
Су сре ти са со вјет ским пе сни ки ња ма – 

0006
Су сре ти у књи жев но сти два ју бли ских на-

ро да – 2817
Су  тво рац – 0308, 0321, 0386, 0439, 0471, 

0498, 0525, 0557, 0647, 0697
Су  тон – 0291, 0435, 0467, 0498, 0525, 0553, 

0644, 1083
Су  тон и зо ра сне ва ња – 2720
Су  тон на Ска дар ском је зе ру – 0100, 0233, 

0293, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0646
Су  тра је дан тво га ро ђе ња – 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 про ћи ју  тром ку да 
ју  че) – 0004, 0152, 0229

Су  тра дан (У ме ни је од ју  трос мрач но) – 
0030, 0051, 0075, 0125

Та зим ска ноћ – 0892
Та бла, кре да и сун ђер – 0619, 0621, 0670
Та јан стве ни са пут ник – 0478, 0525, 0648
Тај на – 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

Тај на (Као да сам не где у пра шу  ми) – 
0100, 0233, 0388, 0525

Тај на отаџ би не – 0528
Тај на сно ва – 0608, 0625, 0649
Тај на су ђе ња у там ни ци – 0730
Тај не мла до сти Де сан ке Мак си мо вић – 

1921
Тај ни зна ци и кри тич ки днев ник – 2351
Тај ни са ста 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 че ње – 0246, 0593, 0649
Та ко је би ва  ло – 0769
Та ко је го во рио не по зна ти – 1632, 1736
Та ко је пи са  ла Де сан ка – 0661
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Та ко је при ча  ла ме ни мо ја ба ка – 0197, 
0198, 0294, 0348, 0448, 0568, 0596, 
0611, 0684, 0733

Та ко је при ча  ла мо ја ба ка – 0124, 0313, 
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0558, 
0562, 0592, 0623, 0633, 0650, 0706

Та ко опој но ли је по – 1777, 2383
Та  лас и ка мен – 0813
Та  ле нат – 0544
Там ни ви  ла јет – 0096, 0100, 0233, 0293, 

0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0646, 
0967

Там ни про зор – 0455
Там ни чар – 0435, 0467, 0553, 0644, 0885, 

1098
Та мо је – 0892
Та на ни лир ски ди ја  лог – 2168
Та о ци – 0437, 0469, 0555, 0608, 0617, 0625, 

0646, 0649
Та та спа са ва де цу од бо ле сти – 0029, 0049, 

0151, 0440, 0472, 0558, 0650
Та та спа са ва де цу од злих сно ва – 0440, 

0472, 0558, 0650
Та та те рет њак – 0124, 0623
Та та у зе мљи сно ва – 0227, 0314, 0412
Та тин од  ла зак у зе мљу сно ва – 0029, 0049, 

0151, 0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 
0558, 0592, 0650

Та тин су срет са Ме се цом – 0029, 0049, 
0151, 0440, 0472, 0558, 0650

Та ти но бу ђе ње – 0029, 0049, 0151, 0440, 
0472, 0558, 0650

Твој пут ко ји се че – 0892
Твој ча сов ник уна пред иде – 0458, 0608, 

0625, 0649
Тво је ср це на гло об у зи ма лед – 1070
Тво јој шкр тој ду  ши бор ба ни је дра га – 

0839
Твр дим кон цем – 0880, 0892
Твр ђа ва Ша тли – 0768
Те би, љу ба ви мо ја – 0685
Те жак час – 0855
Тек на кра ју – 0006
Те лад и чо ба ни ца – 0440, 0472, 0558, 

0633, 0650
Те ле фо нист – 0447, 0648
Те ма за ви ча ја у ства ра  ла штву Де сан ке 

Мак си мо вић – 2756
Те ма про шло сти у по е зи ји Де сан ке Мак-

си мо вић – 2631

Те рет те жи од чо ве ка – 0103, 0149, 0438, 
0470, 0556, 0647, 1033, 1169

Тер мо ме тар кр ви – 0277, 0305, 0321, 0376, 
0439, 0471, 0557, 0647, 0697

Те сла и астро но ми ја – 2683
Те сно ми је – 0892
Тет ка и сун це – 0595
Тет ки ни по ма га чи – 0619, 0621
Те тов ска ме на да – 0006
Те шко је по бе ћи од се бе – 1605
Те шко је схва ти ти по сле не ке го ди не – 

0898
Ти го во риш: „Ја ни сам чи ни  ла зла...“ – 

0898
Ти ми слиш – исти на је про ста – 0898
Ти ми слиш да ми је жи вот пун скла да – 

0898
Ти не по ста јеш јо ште се ћа ње – 0898
Ти си во лео – 0892
Ти си по но сан и не у стра шив – 0749
Ти у зе мљи већ спа ваш – 0859
Ти у зе мљи већ спа ваш, мој дру же мио – 

0892
Ти хо ћеш пе са ма? Ево их – 0898
Ти ну Ује ви ћу – 0445, 0474, 0525, 0564, 

0648, 0719
Ти по ви пе снич ког дис кур са Де сан ке 

Мак си мо вић – 2649
Ти су ћа ста ба  ла а он је дан – 0457
Ти су ћу ста ба  ла а он је дан – 0445, 0648
Ти то од  ли ко вао Де сан ку Мак си мо вић и 

Алек сан дра Ву  ча – 1732
Ти то пи сци ма пи сци Ти ту – 0295
Ти  хи ме пра те зву  ци – 0478, 0648, 1133
Ти  хи умо бол  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

То бож за де цу – 0211
То пла ду  ша же не – 0010
То пла ли ри ка – 2395
То по ле – 0898
То чак – 0855
Тра ва на ру  ше ви на ма – 0786
Тра ве – 0099, 0438, 0470, 0556, 0647
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Траг ни је остао на ста зи – 0892
Тра го ви – 0758, 0763
Тра го ви ма се ћа ња – 2460
Тра гом њи  хо вог де тињ ства – 1510
Тра ди ци о нал  на при зна ња кул тур ним 

рад ни ци ма и уста но ва ма Ср би је – 
1924

Тра ди ци о нал  но и мо дер но у ства ра  ла-
штву Де сан ке Мак си мо вић – 2794

Тра жи се збир ка „Тра жим по ми  ло ва ње“ – 
1647

Тра жим – 0892
Тра жим по ми  ло ва 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 по ми ло ва ње за Но во са ђа не – 1627
Тра жим по ми  ло ва ње за Та ру – 2260
Тре ба са  хра ни ти – 0321, 0439, 0471, 0557, 

0647, 0697
Тре ба сма тра ти про шлим – 0768
Тре ну  так ћу  та ња – 0124, 0137, 0440, 0472, 

0558, 0623, 0650
Тре ну  так у за ви ча ју – 0349
Тре пе ре фе њер чи ћи – 0838, 0892
Тре ћа ма ма – 0496, 0623
Тре шње не рот ки ње – 0180, 0216, 0317, 

0338, 0439, 0471, 0474, 0557, 0648, 2341
Тре шње кра ди ца – 0317, 0439, 0471, 0525, 

0557, 0648
Три врап ца – 1250
Три го спе и Пе ро Сли јеп че вић – 2632
Три да ске – 0798
Три дру  га ри це – 0739
Три ја го де – 0148, 0185, 0186, 0224, 0258, 

0311, 0342, 0410, 0442, 0473, 0562, 
0619, 0621, 0641

Три књи ге за де цу – 1349
Три ма те ре – 0770
Три па туљ ка – 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

Три пе сме Де сан ке Мак си мо вић – 1358
Три пе сме о ро ђе њу – 2387
Три пе сме о ста ро сти – 0437, 0469, 0555, 

0646
Три пе сме о цве ћу – 0707
Три пи та ња Де сан ки Мак си мо вић – 1394
Три по бра ти ма – 0073, 0098, 0150, 0230, 

0259, 0261, 0288, 0289, 0316, 0387, 
0440, 0472, 0558, 0650, 0671

Три по е ме – 1375
Три по е ме Де сан ке Мак си мо вић – 2169
Три стр шље на – 0073, 0098, 0150, 0440, 

0472, 0558, 0562, 0623, 0650, 0679
Три де сет пет го ди на „Ма лог по зо ри шта“ – 

2184
Три де се то го ди шњи ца Срп ског књи жев-

ног гла сни ка – 1255
Три на ест но вих ака де ми ка – 1640
Трип тих на сто го ди шњи цу – 0855
Три ста се дам де се та по ноћ – 0103, 0438, 

0443, 0470, 0556, 0647, 1169
Тр ка – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697
Тр ке – 0463, 0648
Тр ке 1 – 0447
Трн – 0786
Тр но ва ру жа – 0380
Тр њи на под сне гом – 0007, 0026, 0077, 

0158, 0240, 0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Тро кра ки свећ њак зна ња: по е ти ка, ре то-

ри ка, кри ти ка – 2808
Тр пе за на во ди – 0124, 0623
Ту  га – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644, 0718, 

0898
Ту  га мо је зе мље – 0769
Ту  го мо ја – 0784
Ту жба  ли ца – 0608, 0625, 0649
Ту ма раш шу мом не слу тећ да ћеш ту – 0898
Ту  ма че ња књи жев ног де ла и ме то ди ка на-

ста ве – 2795
Тур не ја Пен-клу ба – 1262
Ћи ри  ли ца – 0230, 0259, 0288, 0289, 0316, 

0387, 0671
Ћи ри  ли ца у Па ри зу – 0006
Ћуд је жен ска сме шна ра бо та – 0317, 0439, 

0471, 0557, 0648
Ћук – 0100, 0233, 0291, 0293, 0388, 0435, 

0467, 0474, 0525, 0553, 0564, 0644, 
0719, 0899, 0987

Ћук из де дов ског за бра на – 0593, 0602, 
0649
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Ћу  рак по мо дар – 0440, 0472, 0498, 0558, 
0562, 0623, 0633, 0650

Ћу  та ње се чу ло – 0478, 0525, 0648

У ави о ну – 0445, 0648
У Атом ској пе ћи ни – 0180, 0251, 0439, 

0471, 0557, 0648
У Атон ској пе ћи ни – 0317
У бу  ри је са мо спа се ње – 0898
У веч ном гра ду – 0006
У вла ку – 0435, 0467, 0553, 0644
У вр ту – 0861
У вр ту де тињ ства – 0528
У вр ту пе сни ки ње – 2313
У вр ту љу до је да – 0729, 0739
У вру ћи ци – 0478, 0525, 0564, 0648, 0719
У го сти 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 дав ном за ви ча ју – 0608, 0625, 0649
У де вет на ест са ти код... – 1852
У деч јој би бли о те ци – 0440, 0472, 0558, 

0650
У до њем дво ри шту – 0007, 0073, 0077, 

0098, 0150, 0158, 0240, 0440, 0446, 
0472, 0558, 0650, 0679

У за ви ча ју – 0478, 0528, 0648
У зве ри ња ку – 0029, 0049, 0151, 0440, 

0472, 0558, 0650
У зе мљи се ља ка – 0528
У зе мљи се ља ка... – 2495
У зим ски дан – 0100, 0233, 0266, 0290, 

0293, 0303, 0319, 0388, 0435, 0467, 
0498, 0525, 0553, 0631, 0644, 0735, 
0743, 0899, 0900, 2525

У зла ту је се ни – 0445, 0648
У знак по што ва ња Де сан ке Мак си мо вић – 

2292
У ка ме на ср це ка ме но – 0865
У ко лу – 0435, 0467, 0553, 0631, 0644, 2525
У кра ју мом – 0050, 0435, 0467, 0498, 0553, 

0644, 0900, 1058
У Кра  ље вој зе мљи – 0099, 0438, 0470, 

0556, 0647
У кру  гу ве ли ких – 1788

У крч ми – 0436, 0468, 0474, 0554, 0645
У мла до сти – 0593, 0649
У мом гра њу – 0892
У мо ме гра њу је ша пат, пе сма цвр кут – 0879
У мре жи се ћа ња – 0608, 0625, 0649
У му зе ју – 0100, 0233, 0388, 0525, 0564, 

1083
У му зе ју 1 – 0293
У му зе ју 1–2 – 0435, 0445, 0467, 0553, 

0644, 0719
У не са ни ци – 0190, 0386, 0438, 0443, 0470, 

0525, 0556, 0647
У оном се лу – 0892
У оном се лу, на оној ве ран ди – 0879
У оче ки ва њу во ље ног пи сца – 1778
У пар ку – 0833
У под не – 0892
У по љу – 0435, 0467, 0553, 0644
У по се ти Де сан ки Мак си мо вић – 2105, 

2197
У про ле ће – 0100, 0233, 0293, 0319, 0388, 

0437, 0469, 0555, 0646, 0987
У пр стен – 0892
У роп ству – 0399, 0436, 0443, 0468, 0474, 

0554, 0645
У ру жи ча стој ку ћи – 0892
У са же том об ли ку – 2761
У све ту бај ки – 0715
У све ту де тињ ства, пти ца и шу  ме – 1757
У све ту ли ков них умет но сти – 0145
У свом вре ме ну – 0528
У се лу мра ва – 0440, 0472, 0558, 0633, 0650
У сен ци не ба – 0435, 0467, 0553, 0644, 1098
У сла ву по бу  не – 0700
У смрт мра ви – 0435, 0467, 0553, 0644
У смрт ро се – 0100, 0233, 0291, 0293, 0319, 

0388, 0435, 0467, 0525, 0553, 0564, 
0644, 0885, 0971, 1083

У сну... – 1107
У сну... де ца – 1064
У сну де ца ра сту – 0241, 0484, 0679
У сну ку  шаш бо рит се са суд би ном – 0898
У спо мен ве ли ке књи жев ни це – 2009
У ср цу ин ти ме – 1877
У ср цу љу ба ви и ма ти ци жи во та – 2082
У ср цу тво ме би  ла сам ипак? – 0898
У ста кле ној ба шти – 0278
У су срет пе сми Ала тау – 0836, 0892
У су срет про ле ћу – 0347, 0389, 0416, 0566
У тра ди ци ји ин тим не ли ри ке – 1610, 2315
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У трам ва ју – 0892
У ту ђи ни – 0317, 0439, 0471, 0557, 0648
У цар ству мр твих – 0892
У част Де сан ке Мак си мо вић ве че рас у те-

а тру по е зи је у Бе о гра ду осам де се та 
пред ста ва „Не мам ви ше вре ме на“ – 
2161

У ча су оча ја ња – 0898
У шет њи са Бо ру  том – 0732
У Ши но ну и Пул ти јеу – 0730
У шта умет ник ве ру  је – 2233
У шум ској крч ми – 0052, 0313, 0347, 0389, 

0416, 0566, 0619, 0621, 0670
Увек ис под свог ше ши ра – 2709
Увек но ви по ет ски гла со ви Де сан ке Мак-

си мо вић – 2066
Увек сам жед на но вог – 2055, 2056
Увод у по нов но чи та ње Де сан ке Мак си-

мо вић – 1847
Увод на реч – 1700
Увод на реч на Ду  чи ће вим ве че ри ма по е-

зи је – 0586
Углед и сла ва пе сни ки ње – 1749
Угле да ла сам се на сво је на став ни ке – 2518
Угље но ко пач – 0827
Удо ви ца – 0004, 0152, 0229, 0386, 0436, 

0468, 0554, 0645
Удру же ње ју  го сло вен ских књи жев ни ка – 

1339
Уз па стир ску ва тру – 0321, 0439, 0471, 

0557, 0647, 0697
Уза  луд – 0608, 0625, 0649
Уза  луд на опо ме на – 0462, 0593, 0649
Уз бу ђу  је ме – 0478, 0648
Уз дах – 0758
Уз ди за ња – 1309
Узео си ми све тлост и ва здух – 0898
Уј кин сан и дру  ге при по вет ке – 0903
Укле та пти ца – 0347, 0389, 0416, 0481, 

0527, 0566, 0639, 0642, 0657
Укле ти сан – 1286
Укра де ни ко лач – 0526, 0565, 0619, 0621, 

0670
Ули зи це – 0093, 0099, 0438, 0470, 0556, 0647
Ули це – 0892
Уло га на бра ја ња и ва ри ја ци ја у збир ци 

Тра жим по ми  ло ва ње Де сан ке Мак си-
мо вић – 2766

Уме сто пред го во ра – 0454
Уме сто Хен ри ја Му  ра – 0159

Уме сто цве ћа, 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 ср ца – 0436, 0468, 0498, 0554, 
0645, 0900, 1083

Умјет ност и умје шност – 1397
Умор – 0435, 0467, 0474, 0553, 0644, 0718, 

0899, 0900, 1276, 1281
Уни вер зи тет ске збир ке – 0159
Уобра же ни ћу ран – 0073, 0098, 0150, 0312, 

0440, 0472, 0558, 0623, 0633, 0650, 0679
Уочи рат не ту  ге – 1788
Упо зна ва ње с Ци ри  хом – 0159
Упо зо ре ње – 0190, 0291, 0438, 0443, 0470, 

0474, 0498, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Упр кос – 0795
Упут ство – 0823
Ура нак – 0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 

0558, 0592, 0650
Уре ди ће се шко ла у Бран ко ви ни – 2250
Уру  че на на гра да Сте ва ну Ра ич ко ви ћу – 

2557
Уру  че не Ву  ко ве на гра де – 1950
Уру  че ње ди пло ме ђа ци ма и на став ни ци-

ма на гра ђе ним на кон кур су „По ли ти-
ке за де цу“ – 2002

Уса мљен крст – 0291, 0435, 0443, 0467, 
0553, 0564, 0644, 0718, 0719

Уса мље ни крст – 0525, 0987
Уса мље ни пе сник – 0551
Уса мље ник – 0447, 0461, 0648
Уса мље ни ко ва пе сма – 0291, 0435, 0467, 

0553, 0644, 0718, 0899, 0987
Уса  хле ре ке – 0030, 0051, 0075, 0125, 0149, 

0438, 0443, 0470, 0474, 0556, 0647
Уса  хле ру  ке – 0498
Ус кр сло се ћа ње – 0190, 0438, 0470, 0556, 

0647
Ус кр сну ће – 0608, 0625, 0649
Усну ло је зе ро – 0317, 0337, 0439, 0471, 

0557, 0648
Усов бо ла – 0608, 0625, 0649
Успа ван ка – 0796, 0892
Успа ван ка за зе чи ћа – 0440, 0472, 0558, 

0623, 0650
Успа ван ка цве ћу – 0248, 0321, 0439, 0471, 

0498, 0557, 0647, 0697
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Ус пе ло књи жев но ве че Пен-клу ба – 1365
Успо ме на – 0786
Успо ме не – 0290, 0435, 0467, 0553, 0608, 

0625, 0644, 0649, 0987
Усред при ро де на у  чи  ла сам го вор не му-

штих – 1573
Уста ни ко во хо до ча шће – 0440, 0472, 

0558, 0650
Уста ни ци – 0266, 0293, 0319, 0436, 0443, 

0468, 0498, 0554, 0645, 1047, 1358
Уста ни ци (Спо мен на се чу кне зо ва у Ва-

ље ву) – 0100, 0149, 0233, 0388, 0525
Устан ци – 1098
Усту  пи ти реч пе сни ку – 2471
Утак  ми ца – 0159
Утва ре Де сан ке Мак си мо вић – 2455
Уте ха – 0290, 0293, 0319, 0435, 0467, 0553, 

0644, 0972
Уте ха (Ако ни смо за јед но по април ској 

га зи  ли тра ви – 0233, 0388, 0525
Уте ха (Ако ни смо за јед но по април ској 

га зи  ли тра ви) – 0100
Уте ха (Још да нас смо за јед но) – 0004, 

0152, 0229, 0386
Утр ка – 0435, 0467, 0553, 0644
Уцве та  ле ми сли – 0004, 0050, 0152, 0229, 

0386, 0437, 0469, 0474, 0555, 0610, 
0646, 0987

Уче њак и го ве дар – 0380
Учи те ље ва ћер ка – 1788
Учи те љи ца – 0299, 0686, 0708, 0746
Уџ бе ни ци – 0784

Фа во рит – 0030, 0051, 0075, 0125, 0438, 
0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719

Фак си мил ру  ко пи са Ве ру  јем – 0399
Фан та стич но ве че – 0435, 0443, 0445, 

0467, 0518, 0553, 0644
Фа та мор га на – 0308, 0321, 0439, 0443, 

0471, 0557, 0647, 0697, 1097
Фе бру ар ски раз го во ри – 0073, 0098, 0150, 

0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Фе но мен ми кро ко смо са у по е зи ји Де сан-

ке Мак си мо вић – 2629
Фе њер-со ва и кра сно глас, учи тељ пе ва ња – 

0729, 0739
Фе сти вал је про шао – 0307
Фе сти вал у Стру  ги – 0317, 0439, 0471, 

0557, 0648, 1150
Фјорд сли кар – 0124, 0623

Фо но ло шка струк ту  ра ри ме и не ки аспек-
ти ње не ре а  ли за ци је у по е зи ји Де сан-
ке Мак си мо вић – 2468

Фо то гра фи ја – 0806
Фо то гра фи ја Де сан ке Мак си мо вић и 

Сер ге ја Сла сти ко ва – 1574
Фран цу ски дух – 0159
Фре ска од ре чи – 1999
Фре ске од ре чи – 2000
Фронт – 0773
Функ ци ја епи те та у збир ци Тра жим по ми-

ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић – 2784
Функ ци је екс пли ка ци ја пе сме – 2665
Функ ци о нал  но-стил ска обе леж ја син так-

сич ких сред ста ва у по ет ском тек сту – 
2636

Ха – 0544
Ха и ку по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић – 2553
Ха и ку : не ста шна пе сма – 2672
Ха и ку, Цр њан ски и са вре ме ни ју  го сло-

вен ски ха и ку – 2416
Хај де да ра сте мо – 0241
Хај ка на пи  ли ће – 0732
Ха  лу  ци на ци ја од умо ра – 0822
Ха  лу  ци на ци ја слу  ха – 0308, 0321, 0386, 

0439, 0443, 0471, 0525, 0557, 0647, 0697
Хар мо ни ја у осе ћа њу жи во та – 2162
Ха ту  ни – 0778
Хва  ли са ва пат ка – 0241, 0261, 0312, 0440, 

0472, 0558, 0562, 0623, 0633, 0650, 
0679, 0993

Хва  ли са ви зе че ви – 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  ли са ви зе чић – 0241
Hil sen til Nor ge – 0438, 0470, 0556, 0647
Хи  ља ду  го ди шња тр ка – 0731
Хим на бо ги ње Ве сне – 0423, 0447, 0648
Хи рург – 0309, 0310, 0321, 0439, 0471, 

0557, 0647, 0697
Хит на по се та – 0030, 0051, 0075, 0125, 

0290, 0498, 0525, 0647, 0943
Хле ба ре во ви ђе ње – 0099, 0100, 0233, 0293, 

0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Хо ме ров вид Де сан ке Мак си мо вић – 2494
Хо ри зон ти – 0855
Хо ћу да мо јим по ста неш се ћа њем – 0892
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Хо ћу да на ша љу бав – 0749
Хо ћу да се ра ду  јем – 0900, 1704, 1770
Хри со пе ја вер ба  лис – 2136
Хри шћан ско и па ган ско у по е зи ји Де сан-

ке Мак си мо вић – 2744
Хте ла бих ре ћи ти  хо са свим – 0898
Хтео је да бу де све ка ко ва  ља – 0097
Хтје ла си – 0900
Ху  ма ни зам Де сан ке Мак си мо вић у збир-

ци Тра жим по ми  ло ва ње – 2704

Цар игра ча 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

Ца рев стра жар – 0099, 0100, 0233, 0293, 
0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647

Ца ри ца Ке те ван – 0768
Ца ри ца лу  та ка и Ми  ле на – 0739
Цвет и љу ди – 0226, 0278, 0385
Цвет је про го во рио – 0595
Цвет сам по зва  ла – 0892
Цвет сам по зва  ла и цвет про цве та – 0879
Цвет на ду  ша – 0608, 0625, 0649
Цвет ни збор – 0440, 0472, 0498, 0558, 0650
Цвет ни ста рач ки дом – 0278, 0321, 0439, 

0471, 0557, 0647, 0697
Цвет но чу до – 0279, 0321, 0439, 0471, 

0498, 0557, 0647, 0697
Цве ће за Де сан ку – 2308
Цве ће уз му зи ку ра сте – 0380
Цвр чак пе ва не где са кри вен у мрак – 0898
Це ло би ће – 2198
Цео је дан век – 2529
Цео свет Мо скви у го сти ма – 0006
Ци ви  ли за ци ја – 0436, 0468, 0498, 0554, 

0645
Ци га нин Мар ко – 0447, 0648
Ци рих у из ло зи ма – 0159
Ци ри шки зо о ло шки врт – 0159
Ци ци бан – 0820, 0845, 0907
Ци ци бан за спи – 0796
Ци ци бан и дру  ге пе сме – 0785, 0887
Ци ци бан и не што дру  го – 0906
Ци ци бан и Ци ци фуј – 0797
Ци ци бан слу  ша очев сат – 0797
Црв ма ђи је – 0892
Црв ма ђи је умет но сти је кич ма – 0879
Цр вен од бле сак ви дим па да – 0898

Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић – 0052, 
0347, 0389, 0390, 0416, 0562, 0566, 0620

Цр ве не бу бе – 0124, 0440, 0472, 0558, 0650
Цр вен ка па – 0739
Цр ква у пла ме ну – 0606, 0608, 0625, 0649
Цр ква у се лу – 0718
Цр кве ни му зеј у Бран ко ви ни – 0593, 0649
Црн бог – 0605
Цр на бо го ро ди ца – 0159
Цр на пе ви ца – 0149, 0190, 0407, 0438, 

0470, 0556, 0647
Цр не су зе – 0321, 0439, 0471, 0498, 0557, 

0647, 0697
Цр но мо ре – 0437, 0469, 0525, 0555, 0646, 

1083
Цр но гор ски пје сник као по ет ски мо тив 

срп ских пје сни ки ња – Ње гош је био 
по ет ски мо тив за три зна чај не срп ске 
пје сни ки ње: Ми  ли цу Сто ја ди но вић, 
Иси до ру Се ку лић и Де сан ку Мак си-
мо вић – 2231

Цр та хо ри зон та – 0898

Чар дак ни на не бу ни на зе мљи – 0149, 
0181, 0190, 0226, 0385, 0438, 0470, 
0525, 0556, 0647

Ча роб на зе мља – 1035, 1126
Ча роб ни ца – 1309
Ча ро ли ја – 0321, 0386, 0439, 0449, 0471, 

0498, 0557, 0647, 0697
Час би о ло ги је – 0595, 0618
Час ге о гра фи је – 0986
Час зе мљо пи са – 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 зе мљо пи са (Ста ја  ло је нас три де сет) – 
0004, 0152, 0229, 0386

Час исто ри је – 0004, 0007, 0077, 0152, 
0158, 0229, 0240, 0386, 0437, 0446, 
0469, 0474, 0555, 0595, 0623, 0646

Час пре ме не – 0050, 0100, 0120, 0233, 
0293, 0388, 0437, 0469, 0498, 0525, 
0555, 0564, 0646, 2387

Час фи зи ке – 0073, 0098, 0150
Ча сов ник – 0606
Ча сов ник са ис то ка – 0577
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Ча сов ни чар с бе ле гом на оку – 0808
Ча со пис Ми сао и Д. М. – 0498
Ча ша опој но сти – 0835
Чвр сто до глед сти сни и за гле дај – 0776
Че га ли сам сен ја, про ла зни пут ник кроз 

око што про ла 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 ча јем – 0280
Че жња за са мо ћом – 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

Че зне мо за кри  ли ма – 0892
Че ка ју – 0769
Че ка ње – 0290, 0291, 0435, 0436, 0443, 

0465, 0467, 0468, 0553, 0554, 0644, 
0645, 0987

Че ка ћу – 0478, 0648, 1133
Че сме – 0447, 0648
Че стит ка – 0046
Че стит ка за но ву го ди 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

Че стит ка Учи тељ ској шко ли у Бе о гра ду – 
0006

Че стит ке – 0593, 0649
Че сто ми па да на ум Бах  чи са рај... – 0898
Че твр та ма ма – 0623
Че твр та сед ни ца Из вр шног од бо ра СА-

НУ од 21. 2. 1962. – 1603
Че ти ри до ма ће књи ге про зе за де цу – 1951
Че ти ри омла дин ске књи ге – 1459
Че ти ри пе сни ка у еди ци ји „Ју  го сло вен ски 

пе сни ци“ – 1690
Че тр де сет књи га Де сан ке Мак си мо вић – 

1779
Че тр на е сти ок то бар ски су срет пи са ца – 

2026
Че шка ан то ло ги ја срп ских пе сни ки ња – 

1248
Чи ја је Де сан ка – 2357
Чим се срет не мо – 0004, 0152, 0229, 0290, 

0386, 0437, 0469, 0555, 0646

Чим стиг не зи ма – 0595
Чи ме жи вим – 0798
Чи ме, чи ме по мо ћи – 0798
Чим наз игра – 0881
Чин ду  хов ног под ви га – 2534
Чин пре по зна ва ња – 2813
Чи о де – 0073, 0098, 0124, 0150, 0313, 

0440, 0472, 0558, 0650
Чи сти ку  кац – 0073, 0098, 0150, 0440, 

0472, 0558, 0623, 0650
Чи сто пољ – 0898
Чи сто та ре чи – 2464
Чи та о ни ца на та ва ну – 0317, 0439, 0471, 

0557, 0593, 0648, 0649
Чи ча Јан ко – 0317, 0439, 0471, 0557, 0648
Чи шће ње ко жа – 0740
Чи шће ње се о ске шко ле – 0593
Чи шће ње шко ле – 0649
Чла нак – 0815
Чла нак о по е зи ји и ли ку Ду шка Ра до ви ћа – 

0257
Чла нак о са вре ме ној срп ско хр ват ској по-

е зи ји на бу  гар ском – 1222
Чма ва  ло – 0124, 0415, 0440, 0444, 0472, 

0477, 0558, 0592, 0650, 0713
Чо ба нин пче ла – 0073, 0098, 0150, 0347, 

0389, 0416, 0562, 0566, 0620
Чо век – 0069, 0074, 0155, 0187, 0436, 0468, 

0474, 0498, 0554, 0610, 0645, 0874, 
0885, 0899, 0900, 0920, 1083

Чо век има бу дућ ност, јер има и про шлост – 
2409

Чо век пе ва по сле ра та – 1781
Чо ве ка ко ји се ту ђег ћи  ли ма до ко по – 

0862
Чо ве ков дом – 0190, 0217, 0438, 0470, 

0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Чо ве ков жи вот – 0587, 0606, 0632
Чо ве ко ли ка биљ ка – 0445, 0461, 0525, 

0564, 0648, 0719
Чо вјек у свим ма ни фе ста ци ја ма људ ског – 

1537
Чу  вај те се – 0435, 0467, 0553, 0644
Чу  вар шу  ме – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0735, 0987
Чу да Бај ка  ла – 0852
Чу да у шу  ми – 0073, 0098, 0150, 0440, 

0472, 0558, 0650
Чуд но ва то – 0595, 0608, 0625, 0649
Чуд но ва то дрв це – 0752
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Чу до у по љу – 0222, 0285, 0440, 0460, 
0472, 0498, 0558, 0633, 0650, 0830, 
0844, 0859, 0870, 0928, 0941, 1079

Чу до у цр кви – 0070, 0099, 0100, 0233, 
0293, 0386, 0388, 0438, 0443, 0470, 
0499, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719, 
0900, 1145

Чу до у цр кву – 0961
Чу до у шу  ми – 0526, 0565
Чу до тво рац у воћ ња ку – 0595, 0608, 0625, 

0649
Чу до твор ни џе по ви – 1302
Чу до твор но др во – 0435, 0467, 0553, 0644, 

0735
Чуј зри кав це... А знаш ли ко су они – 0898
Чу  јеш ли Ју  го сла ви јо – 0819
Чу  пав ко – 0007, 0073, 0077, 0098, 0150, 

0158, 0194, 0235, 0240, 0292, 0440, 
0446, 0472, 0558, 0650

Чур га – 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648

Шал тер ски дух – 2204
Ша ре на пти ца – 0701
Ша ре на тор би ца – 0414, 0440, 0472, 0522, 

0558, 0560, 0561, 0591, 0650
Ша ти  лу  ра – 0778
Швед ска – 0445, 0648
Ше ва – 0784
Ше ва не бе сни ца – 0659
Ше сна е сти мај – дан пе сни ки ње – 2530
Шест де це ни ја на књи жев ној сце ни – 2227
Шест де це ни ја у на шој и свет ској књи-

жев но сти – 2020
Ше ста ма ма – 0623
Ше ста сед ни ца Из вр шног од бо ра СА НУ 

од 10. 2. 1963. за кљу  чу је да Де сан ка 
Мак си мо вић пред ста вља Ака де ми ју на 
скуп шти ни Са ве за ор га ни за ци ја и уста-
но ва за ши ре ње књи ге Ср би је – 1628

Шет ња кроз гроб – 0435, 0467, 0553, 0644
Шет ња са Де сан ком Мак си мо вић – 2358
Шет ња укро ће ним Ду  на вом – 0006
Ше шир Де сан ке Мак си мо вић – 2535
Школ ска ку  ца Га ра – 0670, 0732
Школ ске клу  пе – 0870
Школ ски гу слар – 0593, 0649
Школ ски од мор – 0515, 0516
Школ ски пи сци – 2666, 2760
Шта ва тра пе ва – 0034, 0312, 0440, 0472, 

0558, 0623, 0633, 0650

Шта да ка жем. Остао је кра так рок – 0898
Шта де ца у све ту слу  ша ју – 0124, 0415, 

0440, 0444, 0472, 0477, 0558, 0592, 
0650

Шта је те би, не бо – 0437, 0469, 0555, 0646, 
0899, 0987

Шта је у СССР-у пре ве де но из на ше књи-
жев но сти – 1527

Шта ли те спре чи – 0345, 0378, 0409, 0478, 
0517, 0588, 0648

Шта ми сли ва си о на? – 1760
Шта мо гу – 0462
Шта мо гу, али ако ћу искре но – 0898
Шта оста не од љу ба ви – 0437, 0469, 0555, 

0646
Шта при ча ју бу бе – 1791
Шта с тим – 0778
Шта са да при пре ма те – 1677
Шта се до га ђа... – 0815
Шта спре ма ју на ши књи жев ни ци? – 1252
Шта ту че каш – 0379
Шта че каш – 0478, 0648
Шта чи та те ових да на – 1629
Штам пар ске гре шке – 0296, 0313, 0440, 

0472, 0558, 0623, 0650
Штам пар ске гре шке 1–2 – 0124
Што је бр зо, то је ку со – 1630
Што је те би, не бо? – 1083
Шу  ма – 0006, 0027
Шу  ма на же зи – 0317, 0337, 0439, 0471, 

0557, 0648
Шу  ма у Изра е лу – 0437, 0469, 0555, 0593, 

0646, 0649
Шу  мо ри над са мим ухом – 0838, 0892
Шум ска до ма ћи ца – 0073, 0098, 0150, 

0313, 0679
Шум ска зве зда – 0050, 0435, 0467, 0553, 

0644, 1083
Шум ска љу ља шка – 0056, 0149, 0199, 0200, 

0222, 0241, 0285, 0414, 0440, 0472, 
0522, 0558, 0560, 0561, 0562, 0591, 
0623, 0633, 0650, 1530, 1534

Шум ска са мо ћа – 0073, 0098, 0150, 0440, 
0472, 0526, 0558, 0565, 0650

Шум ски дух – 0729, 0739
Шум ски храм – 0445, 0474, 0525, 0564, 

0648, 0718, 0719
Шум ско др во – 0898
Шут – 2606
Шу  то те лен це – 0124, 0623
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По пис и опис
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Пред го вор

Де сан ка Мак си мо вић, „нај ду жа моћ срп ског је зи ка“, за чи јег су се „ве ка уга си  ли (...) то-
ли ки вул  ка ни, пре су  ши  ле ре ке, за тво ри  ли руд ни ци, пре са  хли из во ри, ко ја је све бо ље 
пе ва  ла што је ду же жи ве ла“,11 без пре стан ка за о ку  пља па жњу чи та  ла ца свих уз ра ста и 
ин те ре со ва ња, те о ре ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти. Да ри ва на и ле по том и „те го-
том“, при ма  ла је, не кад ши ро ка ср ца, а не кад сто ич ки, све што су јој усуд и љу ди на ме-
ни  ли, пре но се ћи сво ја осе ћа ња, раз ми шља ња и до жи вља ва ња у по ет ске и про зне за пи се, 
ко ји ма се око ли ни от кри ва  ла, али исто вре ме но од ње и бра ни  ла. Ве ру  ју ћи да је у сво ју 
ин ти му де це ни ја ма пу шта ла чи та о це, чи ни ло јој се да оно што са ма ни је же ле ла да им са-
оп шти, не тре ба ни по сле ње не смр ти да ис тра жу  ју. Уме ла је да ка же да су чо век и пе сник 
у њој два мир на су ста на ра. Из то га су про ис те кли и ње на скром ност и мир но ра до ва ње 
ус пе си ма и на гра да ма, са др жа ни у од го во ру Ми ло шу Јеф ти ћу: „При ро да ме је об да ри ла 
не ким ми ром и све шћу да сва та при зна ња, та сла ва (...) ви ше вре ди, мо жда, на ро ду ко ме 
при па дам, јер ја чим одем са ово га све та, не ћу ви ше би ти све сна тог при зна ња и те сла ве“.

Кон ти ну  и ран и до сле дан пре глед „пе ва ња“ Де сан ке Мак си мо вић од пр вих лир ских 
по ку ша ја об ја вље них у ча со пи су Ми сао 1920. и под стре ка Си ме Пан ду  ро ви ћа, кроз уно-
ше ње ње них пе са ма у Ан то ло ги ју нај но ви је ли ри ке (1921), пре ко пр вих књи га Пе сме (1924), 
Врт де тињ ства (1927), Зе ле ни ви тез (1930) и пр вих на гра да, по пут оне „Цви је те Зу зо-
рић“ (1931), по том дво стру  ке „Зма је ве на гра де“ Ма ти це срп ске (1959, 1973), до из бо ра 
за ре дов ног чла на СА  НУ (1965) и још, ви ше од се дам де це ни ја ду  гог по ет ског ства ра ња, 
омо гу ћу  је да се пра ти ње но ста са ва ње у јед ног од нај и стак ну  ти јих и нај зна чај ни јих 
књи жев ни ка два де се тог ве ка. Би бли о граф ско са гле да ва ње об ја вље ног књи жев ног 
ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо вић не пру жа пот пун од го вор о ње ном књи жев ном ра ду, 
окол но сти ма под ко ји ма је не ко де ло на ста ло, со ци јал ном и исто риј ском ми љеу и лич ним 
ве за ма ко је је одр жа ва  ла са сво јим са вре ме ни ци ма. Кроз ар хив ска до ку  мен та, ко јих је 
са свим ма  ло у Срп ској ака де ми ји на у  ка и умет но сти, Би бли о те ци Ма ти це срп ске и На-
род ној би бли о те ци Ср би је, у ско ко ви ма је мо гу ће пра ти ти на ста нак по је ди них збир ки, 
или раз ви ја ње при ја тељ ста ва. Та ква је и пре пи ска са из да ва чем и књи жа ром Све то за ром 
Цви ја но ви ћем (пи сма од 14. ав гу ста 1924. из Св. Сте фа на и 4. сеп тем бра 1927. из Дел ни-
ца), у ко јој се на ја вљу  ју књи ге Пе сме, Мо ли тве, ци клу си Шум ска зве зда, Лут ки на дво ра на 
у збир ци Врт де тињ ства, а Де сан ка се пред ста вља као бри жан са рад ник, ко ји се тру ди 
да обез бе ди ди стри бу  ци ју сво је књи ге.

Ка да се учи ни да је пе сни ки њи но име укло пље но у не по ме рив књи жев но исто риј ски 
и те о риј ски оквир, бри жљи во са чу  ва ни, а за бо ра вље ни би бли о граф ски по да так из ла зи 
из спре ми шта ар хи ва и би бли о те ка и ши ри по сто је ћа са зна ња. По је ди нач ни по ет ски и 
про зни са ста ви, кат кад це ло ви те збир ке и пре пи ска Де сан ке Мак си мо вић са чу  ва ни су 
код по ро ди це Ми  ла ка ра–Пе тро вић, у ку ћи Во ји сла ва Ми  ла но ви ћа, у Ар хи ву Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, По себ ним фон до ви-
ма На род не би бли о те ке Ср би је, из да вач ким ку ћа ма, За ду жби ни Десанкe Мак си мо вић. 
У На род ној Би бли о те ци Ср би је чу ва ју се ауто гра фи збир ке пе са ма Пе сме из 1924. го ди-
не, је да на ест пе са ма ван збир ке, јед ног ње ног пи сма упу ће ног Све ти сла ву Пе тро ви ћу, 
ше сна ест пи са ма и три сто ти не че стит ки, по зив ни ца, по сет ни ца, про гра ма по зо ри шних 

11 Ма ти ја Бећ ко вић, „Нај ду жа моћ срп ског је зи ка“, у: Де сан ка Мак си мо вић, Ду хов ни за ви чај; прир. епи-
скоп Ла врен ти је, про та Вла дан Ко ва че вић, про то ђа кон Љу бо мир Ран ко вић, Ва ље во, 1993, стр. 101.
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пред ста ва њој упу ће них. У Ар хи ву Срп ске ака де ми је на у  ка и умет но сти чу  ва ју се ауто-
граф пе сме „Кр ва ва бај ка“, као и пре пи ска Де сан ке Мак си мо вић са по зна тим књи жа-
ром С. Б. Цви ја но ви ћем (три пи сма), Ол  гом Ку  та со вом (6 ли сто ва), Ивом Ан дри ћем 
(12 ли сто ва), Да ни  лом Др чом, упра ви те љем основ них шко ла у Ба ња Лу  ци и ње го вим 
ђа ци ма. У Ма ти ци срп ској са чу  ван је ру  ко пис при че „Пр ви су  ко би“ (осам стра на), као 
и ру  ко пи си две пе сме са на сло вом „Пе сма“, сти  хо ва „Све јед но ми је“, „Се стри на при ча“, 
„Жао ми је“, „Над реч ним ко ри том“, „Ве чер њи при звук“, тек ста „Љу бав“, ма ши но пи си 
пре во да и два пи сма, од ко јих је јед но упу ће но Ва си Ста ји ћу као по зив на са рад њу у 
Срп ској књи жев но сти, а дру  го са др жи пре по ру  ку за пе сме Љ. Јо ци ћа. Пи смо Ва си Ста-
ји ћу да ти ра но 15. ок то бра 1945. пот пи са  ли су Де сан ка Мак си мо вић, Ми  лан Бог да но-
вић, Ве ли бор Гли го рић, Бо жи дар Ко ва че вић и Че до мир Мин де ро вић, ко ји су чи ни  ли и 
бу ду ћи уре ђи вач ки од бор ча со пи са На ша књи жев ност по кре ну  тог 1946. го ди не. Оно је 
би ло про грам ска око сни ца бу ду ћег ча со пи са, у чи јој се увод ној ре чи, у не што из ме ње ном 
ви ду, и са др жа  ло.

За ис тра жи ва че пре во ди лач ке де лат но сти Де сан ке Мак си мо вић мо жда ће би ти дра-
го це ни по да ци да су пре во ди пе са ма „Успа ван ка за мо је мр тво де те“ и „Про лећ но са би ра-
ње“ пе сни ки ње Де низ Жа ле, „Уби ство“ Жа клин Фо ре Клан си је, „Деч је пи та ње“, „Ле де ни 
за мак“ и „Ја во лим Лук сем бург“ Ми шел Ло рен, не за бе ле же ни у до са да шњим би бли о-
граф ским пре гле ди ма, са чу  ва ни као ма ши но пи си у Би бли о те ци Ма ти це срп ске.

У до му Дeсанке Мак си мо вић чу  ва ју сe са пијетeтом и по што ва њем ње ни ру  ко пи си и 
ма ши но пи си, ори ги нал  них и пре ве де них дeла, поeзијe и про зе, пу  то пи сних бeлежака, 
ин тер вјуа, пре пи ска, лич на до ку  мен та, књи ге, но ви не и ча со пи си, лич ни пред ме ти и 
исеч ци, нај че шће из пе ри о ди ке, у ко ји ма су ње на де ла, ин тер вјуи, ан ке те или при ка зи 
штам па ни. Сло же ни у че тр на ест кар тон ских ку  ти ја, уну  тар њих уло же ни у ра зно вр сне 
фа сци кле, ко вер те и омо те, на ко ји ма нат пи си чeсто не од го ва ра ју са др жи ни, тек сто ви 
пи са ни ру ком (фло ма сте ром, хе миј ском и гра фит ном олов ком, ма сти лом), што оправ да-
ва мо гу ће гре шке у њи  хо вом иш чи та ва њу, ма ши ном и фо то ко пи је, на хар ти ја ма раз ли-
чи тог фор ма та и бо је, са ауто граф ским ис прав ка ма и нат пи си ма на по ле ђи ни, по вре ме-
но, по пе сни ки њи зна ном прин ци пу, за јед но пре са ви је ни, све до че о ње ној књи жев ној 
ра ди о ни ци. Са мо ма ли број њих јe да ти ран, али вр ста и ста рост хар ти је, бо ја ис пи са или 
ин ди га, ква ли тет оти ска, или, као нај по у зда ни ји по да так, ве зи ва ње за од ре ђе ни ча со пис 
или збир ку, омо гу ћа ва ју да се не ки ма од њих при бли жно од ре ди вре ме на стан ка. Да ти-
ра ње је по не кад мо гу ће и на осно ву по ле ђи не ко ри шће ног па пи ра, ко ји је, че сто, био 
по зив на са рад њу, про грам све ча но сти, оба ве ште ње, или че стит ка за об ја вље ну књи гу 
или на гра ду, што за пра во све до чи о ле по ти и из не над но сти на стан ка пе сме или при че. 
По што би се упо зна ла са са др жи ном пи сма, под ву кла, за о кру жи ла бит не еле мен те у ње му 
и на ње га на вре ме и па жљи во од го во ри  ла, по шту  ју ћи та ко ми сли и ста во ве сво га са го-
вор ни ка, пе сни ки ња се пре пу  шта  ла уну  тра шњем по ри ву и пре но си  ла на па пир сво је 
ми сли и осе ћа ња, чи не ћи то у сва кој при  ли ци и у сва ком вре ме ну, у сво јој све тлој со би, 
у при ро ди, па чак и у ко ли ма на пу  ту до Бран ко ви не.

Чи сте, из бе ље не пре глед ним мар ги на ма, или по ја шње не илу стра ци ја ма, иже ље не, 
из не дре не, про ма шта не, од бо ло ва не у мир ној рад ној со би, про хо да не у са мот ној шу  ми, 
пу  ној ули ци, на че стим пу  то ва њи ма, исто вре ме но лич не и оп ште, пе сме до би ја ју но ву 
ди мен зи ју ка да чи та  лац за ви ри у пе сни ки њин при ват ни жи вот, кад де таљ ни је спо зна 
би о граф ске по дат ке, кад ма кар од шкри не вра та ко ја во де у ру  ко пи сну гра ђу са чу  ва ну у 
по ро ди ци Ми  ла ка ра–Пе тро вић, у ње ну пе снич ку ра ди о ни цу. Она са ма с пра вом је ве-
ро ва  ла да су „чо век и пе сник у њој два мир на су ста на ра“, при че му је „чо век мно го пу  та 
по мо гао пе сни ку, а пе сник чо ве ку да кроз жи вот про ла зи она ко ка ко же ли“. Сто га је 
отво ре но пе ва ла о че жњи, љу ба ви, смр ти дра гих би ћа, игри бли ских срод ни ка, не ме ња-
ју ћи име на сво јих ју  на ка, не ме ту ћи тра го ве лич ног, тек на кон ни за го ди на по вре ме но 
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га пре во де ћи на ни во оп штег. Не мо гав ши да не бу де све сна сво је вред но сти, сла ве и 
при  хва ће но сти у на ро ду, она ипак соп стве не ис пи се ни је чу  ва  ла као дра го це не ма те ри-
ја  ле, ко ји са ми по се би пред ста вља ју кул тур но до бро и ши рок про зор у ње ну књи жев ну 
ра ди о ни цу. На про тив, рет ки су ли сто ви на чи јој је по ле ђи ни за бе ле жи  ла: „Чу  ва ти; Чу-
вај“ (1781). Ду  пли ка ти ко пи ја не ког тек ста ско ро по пра ви  лу су одво је ни од ори ги на  ла; 
са мо стал на оства ре ња из ме ша на су са пре вод ном ли те ра ту  ром (ра ди че га и ин декс по-
чет них сти хо ва об у  хва та и ори ги нал не и пре ве де не пе сме), про зни ис пи си са по ет ским, 
ин тер вјуи са чит ко пре пи са ним пе сма ма де це ко ја же ле да по ста ну пе сни ци. Из ве шта ји о 
упла ће ним хо но ра ри ма, по зи ви на све ча не сед ни це, зна чај не кул тур не ма ни фе ста ци је, 
из ве шта ји о по сло ва њу би бли о те ка (ни кад их ви ше на јед ном ме сту ни сам ви де ла) че сто 
су по ста ја  ли по ле ђи на ње них пе са ма, зду  шних пре по ру  ка за ула зак по је ди них пи са ца у 
Удру же ње књи жев ни ка или СА  НУ, све до че ћи та ко о бр зи ни и из не над но сти јед ног 
умет нич ког чи на, или до бро на мер ној пред у сре тљи во сти углед не пе сни ки ње. Она ни је 
љу бо мор но ни са мо све сно чу  ва  ла чак ни сва ки свој за пис, а ка мо ли бе ле шку о се би, већ 
их је по вре ме но, пред крај жи во та, са ку пља ла, гу жва ла, чак ква си ла во дом и ба ца ла, оце-
њу  ју ћи да је ва жни ји жи вот ње ног де ла у чи та лач кој пу бли ци, не го на по жу те лим хар ти-
ја ма. За ви ру  ју ћи у ње ну ру  ко пи сну за о став шти ну, ко ја мо жда у то ме оби му и об ли ку не 
би ни би  ла са чу  ва на да ни је би  ло по сло вич не из не над но сти смр ти, за пра во сe скр на ви 
њен ама нет да се не ис тра жу је оно што са ма ни је же ле ла по е зи јом да искажe, али се прав-
да мо ти ме да та са зна ња вре де на ро ду ко ме она при па да.

Би бли о гра фи ја ру ко пи сне за о став шти не Де сан ке Мак си мо вић, ко ју сам ура ди ла за -
хва  љу  ју ћи пред у сре тљи во сти и по мо ћи по ро ди ца Ми  ла ка ра и Пе тро вић, кроз обим не 
ано та ци је же ли да пред ста ви сву ра зно вр сност и, исто вре ме но, је дин стве ност ис пи са. 
Она об у  хва та 3008 би бли о граф ских је ди ни ца, це ло ви тих или де ли мич них за пи са пе-
са ма, при ча, бе ле жа ка, бе се да, ин тер вјуа, би о граф ских и ауто би о граф ских ис пи са, 
сце на ри ја, при ка за, ис кљу  чу  ју ћи је ди но пре пи ску, са ре дов но озна че ним по чет ним и 
за вр шним сти  хом, или ре че ни цом уз за др жа ва ње и сит них ин тер пунк  циј ских раз ли-
ка, ви дљи вим у ин дек су по чет них сти  хо ва. За  хва  љу  ју ћи ори ги нал  ним ра до ви ма дру-
гих пе сни ка за те че ним у за о став шти ни, или ту ђим пре во ди ма, у ко је је Де сан ка Мак-
си мо вић уно си  ла зна чај ни је ин тер вен ци је, па по је ди не пе сме чак из но ва пре пе ва ва  ла, 
би ће пру  же на мо гућ ност ис тра  жи ва чи ма да уста но ве ко ја је вер зи ја пре пе ва об ја вље-
на и да ли под од го ва ра ју ћим име ном. Мно ги ис пи си са чу  ва ни су у ви ше при ме ра ка, са 
ма њим или ве ћим ис прав ка 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 че му ће јед ног да на тек сто ло-
зи ма би ти омо гу ће но да ана  ли зи ра ју пе снич ки по сту  пак нај по зна ти је срп ске књи  жев-
ни це. Пре ма бо ји па пи ра, ма сти  ла или ин ди га, упо тре бља ва њу хе миј ске или фло ма-
сте ра, као и пре ма ве ли чи ни сло ва, зби је но сти или раз ву  че но сти ру  ко пи са, фор ма ту 
па пи ра и сја ју упо тре бље ног кар то на мо же се прет по ста ви ти го ди на ње го вог на стан-
ка и ње го ва на ме на. Пе сме на ме ње не чи та њу, а би ва  ло их је, ка ко је све до чи  ла и Фло ри-
ка Ште фан, си ја сет, за пи си ва не су на без број кар то на (библ. јед. 2359), по пут шпи  ла 
обе ле же них ка ра та, да не би мо ра ла да ко ри сти на о ча ре на књи жев ним су сре ти ма. Не ки 
пре пе ви обе ле же ни су кат кад по ред на сло ва или на по ле ђи ни, за до вољ ним да, или од-
сеч ним не, ко ји све до че о пе сни ки њи ној са мо кри тич но сти, а кат кад се уз њих пот кра де 
и то пла лич на на по ме на (библ. јед. 2222, уз пе сму Ци ри ла Зло бе ца „Ова игра је жа ло сна“ 
до пи са но је: „Пе сник во ли ову пе сму, увек је чи та на књи  жев ним ве че ри ма“). А крат ка 
пот пи са на бе ле шка „У пе сни ко вој ра ди о ни ци“ јед но став но де ци об ја шња ва ка ко на-
ста ју пе сме: „За сва ки по сао по ред да ра тре ба и пу  но ра  да“ (библ. јед. 1790). Ве о ма су 
рет ки Де сан ки ни за пи си о по себ ним књи га ма. Је дан од њих је при каз књи ге Чу до у по љу, 
чи ја јој се опре ма ве о ма сви де ла, али у ко јој се пот кра  ла озбиљ на по гре шка, ко ја је иза-
зва  ла ње но не за до вољ ство. На и ме, ома шком су у јед ну пе сму спо је ни по че так пе сме 
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„Та тин су срет са ме се цом“ и крај пе сме „Та тин су срет са Сун цем“ из по е ме Бу ба ма ра, 
што је по вре ме но ка сни је про у зро ко ва  ло гре шке при не до вољ но од го вор ном при ре-
ђи ва њу но вих из да ња. Па ипак, као што је стр пљи во и бла го на кло но при ма  ла при мед бе 
и кри ти ке, та ко је већ при кра ју истог при ка за за пи са  ла: „Кад сам ви де ла књи гу у ре ду, 
про шли су ме љу  ти на и не за до вољ ство“. Јед на ко стр пље ње Де сан ка је по ка за  ла и ка да 
је ва  ља  ло на чи ни ти из бор пре вод не лек ти ре за уче ни ке тре ћег и че твр тог раз ре да, за 
ко је је ода бра  ла 41 на слов. Пе дант но, пре ци зно и ра зло жно да  ла је би бли о граф ске по-
дат ке о сва кој књи зи, пред ста ви  ла њен са др жај и вр ли не у де се так ре до ва пре по ру  чу-
ју ћи је за од ре ђе ни уз раст (библ. јед. 1774).

У раз го во ру са Сло бо да ном Ву  ко ви ћем Де сан ка об ја шња ва за што мно го пре во ди, 
на ро чи то са сло вен ских је зи ка: „Пре во ђе ње во лим, на ро чи то пре во ђе ње пе са ма. Оно је 
као не ки по ет ски спорт, спорт ви шег сти  ла, где чо век се бе не се бич но по кла ња дру  го ме, 
као уз врат за ужи ва ње ко је ми тај дру  ги пру жа сво јим де лом.“ С дру  ге стра не, пре во ди-
ла је за то што су јој ми са о но и емо ци о нал  но бли ски сти  хо ви дру  гих пе сни ка, по пут Је-
ли са ве те Ба гр ја не, Ане Ах  ма то ве, До ре Га бе. По не кад је са ма, кад јој је зик из вор ни ка 
ни је био знан, пре пе ва ва  ла пре во де дру  гих, нпр. Ка јо ко Ја ма са ки, Љу би ше Ра ји ћа и 
дру гих. Че сто је до бро на мер но и зна лач ки ис пра вља ла пре во де по је ди них књи жев ни ка 
ко ји су је мо ли  ли за ми шље ње и по моћ. О то ме у за о став шти ни све до чи пре вод пе сме 
Бо ри са Ду бро ви на, ко ји је са чи нио Ду шан Ђу  ри шић. У про прат ној бе ле шци, уз по сла ту 
пе сму пре ку ца ну пи са ћом ма ши ном, Ђу  ри шић мо ли пе сни ки њу да му по мог не у тра же-
њу ре чи. Ре кло би се, ако ми тај по сту пак са да до бро ту ма чи мо, да је пр во уно си ла ру ком 
ис прав ке у ње гов текст, а по том је, осе ћа ју ћи по тре бу за ве ћим ин тер вен ци ја ма пре пе-
ва  ла це лу пе сму, бе ле же ћи је ру  ком на па пи ру без ли ни ја и уред но је пот пи су  ју ћи, што 
је ве о ма, ве о ма рет ко чи ни  ла, али не сво јим име ном и пре зи ме ном, иако је пре пев пот-
пу  но нов и дру  га чи ји, већ име ном Ду  ша на Ђу  ри ши ћа. Да  ља ис тра жи ва ња, ко ји ма су 
би бли о граф ски опи си са мо не за о би  ла зан пред  ло жак, мо гла би от кри ти ко ја је вер зи ја 
пре пе ва Ду бро ви но ве пе сме об ја вље на и под чи јим име ном, али су већ ова са зна ња до-
во љан по ка за тељ о про сто ср дач но сти, ве ли ко ду  шно сти, спрем но сти да по мог не и пот-
пу  ном из о стан ку су  је те.

Без до дат них де таљ них про у  ча ва ња те шко би би  ло са да по у зда но твр ди ти да ли и 
ко ли ко у ру  ко пи су има пре ве де них пе са ма ко је Де сан ка Мак си мо вић ни је об ја ви  ла. 
Ка ко та вр ста ис тра жи ва ња из ла зи ван окви ра би бли о гра фи ја, лич на ин те ре со ва ња на-
ве ла су ме да то по ку шам да про ве рим, али не до ста так вре ме на до пу шта сум њу у са зна ња 
до ко јих сам до шла. Пре пе ве Ма ри је Сер ге јев не Пе тро вих Де сан ка је об ја ви ла и у књи зи 
За ка жи ми са ста нак на овом све ту. У за о став шти ни су као це ли на са чу  ва ни ма ши но пи-
си на бе лој хар ти ји без ли ни ја, не пот пи са ни. Ка ко је то нај че шће и би ва  ло са ну  ме ри са-
ним пе сма ма, ма да не сло же ним ни по ра сту ћем, ни по опа да ју ћем прин ци пу, на ме ње ни 
су за об ја вљи ва ње у по ме ну  тој збир ци. По ре ђе њем пе са ма са об ја вље ном ва ри јан том 
уста но вље но је да у збир ци ни је штам па но 13 пре пе ва, од ко јих су се дам на сло вље ни: 
Бај чи ца, Ла хор, Сла вуј, То по ле (Пре о бра жа ва ње) као ци клус од три пе сме, Мо ре, а ве ћи-
на је без на сло ва. Ме ђу об ја вље ним пе сма ма њих шест се бит но раз ли ку  је у ру  ко пи су, 
док су на оста  ли ма на кнад не ин тер вен ци је би  ле ма ње, или их уоп ште ни је би  ло.

Ме ђу пе сма ма по не где би се на шли и спи ско ви име на пи са ца ко је је пре во ди  ла. На 
јед ном (библ. јед. 1699) та ко су за бе ле же ни: То не Пав чек, Са ша Ве гри, Да не Зајц, Ци рил 
Зло бец, Ја нез Ме нарт, Пе тар Ле вец, Ка јан Ко вич, Гре гор Гр ни ша, Јо же Шмит, али би та 
пе дант ност устук ну ла пред на  ле том пе сме уз ко ју нај че шће ни је за пи са но име ауто ра. 
Рет ки су да ти ра ни и пот пи са ни ли сто ви, углав ном ње ни про зни за пи си са од ре ђе ном 
на ме ном, ка кви су пред  лог за Сло бо да на Па ви ће ви ћа за Зма је ву на гра ду од 17. апри  ла 
1982. у Вр њач кој Ба њи (библ. јед. 1917), или „Бе ле шка о со не ту“, пот пи са на ла ти нич ном 
пи са ћом ма ши ном 12. мар та 1987, или, да ли слу  чај но или на мер но за др жа не, бе ле шке 
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по пут пи сма Ра до ва на Зо го ви ћа Ти ту од 14. ју ла 1995. го ди не (библ. јед. 2327). При ре ђу-
ју ћи из ве сне пре ве де не пе сме и при че за об ја вљи ва ње у пе ри о ди ци или ан то ло ги ја ма, 
Де сан ка је над пре ве де ним тек стом за пи си ва  ла у не ко ли ко ре до ва би о би бли о граф ске 
по дат ке о ауто ру, нпр. о Мар ку Да ви до ви чу Сер ге је ву (библ. јед. 1636), Кон стан ти ну 
Баљ мон ту (библ. јед. 1118), или на за себ ним ли сто ви ма раз ли чи тог фор ма та скуп но за 
не ко ли ко пи са ца, ка ко су пред ста вље ни Алек сан дeр Фре дро, Ма ри ја Ко ноп њиц ка, Јан 
Бже хва, Ева Шел бург-За рем би на, Адам Миц ки је вич (библ. јед. 1119), или Ју ли јан Ту-
вим, Лу  ци на Кше ме њец ка, Ана Шви шчињ ска, Ха  ли на Ко шут ска. Ве ћи на Де сан ки них 
пре пе ва са чу ва на је не за ви сно од пред ло шка са ко га је пре во ди ла. Са мо по не где пре во ди 
су при дру же ни ори ги на ли ма, као код пе са ма „На бе лу хељ ду“, „Укра ји ни“, „Сто ји др ве ће 
гра бо во“, „Мо сква“, „Де те“, „Ја бу  ке су са зре ле“, ко је је Мак сим Фа дје је вич Риљ ски пре-
пи сао зе ле ним ма сти  лом и упу  тио их Де сан ки. Не кад је на по ле ђи ни пре во да она са ма 
за бе ле жи  ла где је пе сму про чи та  ла: нпр. за пе сму „Од мор“ Жа нет Де ле тан Тар диф из 
збир ке Ноћ вре ме на (библ. јед. 1137), или за пе сму „Смрт“ Ане Ми ракл из збир ке Осам 
по е ма и њи  хо ви цр те жи (библ. јед. 1139). Ме ђу ру  ко пи си ма се чу  ва ју и ње ни пре во ди 
ма ке дон ских пи са ца Слав ка Ја нев ског („Ноћ на бај ка“, библ. јед. 1104), Ко ле та Не дел-
ков ског („По вра так“ и две пе сме без за бе ле же ног на сло ва, библ. јед. 1096–1098), Ко че 
Ра ци на („Да ни“, библ. јед. 1100).

О по ступ ку пре во ђе ња Де сан ка ни је пи са ла, сем по ет ски раз не же но и са за до вољ ством, 
па је оту да из не над ни ја и дра го це ни ја бе ле шка „Ка ко су пре во ђе не пе сме“ за 19. књи гу 
Мак си ма Гор ког на шест ли сто ва, пи са на ћи ри  лич ном ма ши ном и сво је руч но пот пи са-
на, упу ће на, пре ма за пи су на по ле ђи ни по след њег ли ста, Књи жев ним но ви на ма.

Због ком плек сно сти и ра зно род но сти гра ђе и зах тев но сти, оп шир но сти и пре ци зно сти 
би бли о граф ског опи са на чи њен је про грам Ar he ion22 за ком пју тер ску об ра ду ру ко пи сне 
гра ђе, чи ја ће се оправ да ност и при мен љи вост овом би бли о гра фи јом нај бо ље про ве ри ти.

22 Про грам AR HE ION ауто ра Ча сла ва Ман чи ћа и Алек сан дре Вра неш, на ме њен је об ра ди ру ко пи сне 
гра ђе, за ко ју, због ње не ком плек сно сти, још увек ни су де фи ни са ни оп ште при хва ће ни стан дар ди 
об ра де. Раз ви јен је на осно ву дра го це них ис ку ста ва и са зна ња струч ња ка На род не би бли о те ке 
Ср би је, СА НУ, Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“, За ду жби не „Де сан ка Мак си-
мо вић“ и За ду жби не Ива Ан дри ћа, на плат фор ми Vi sual Ba sic-a 4.0, док је ба за по да та ка кре и ра на 
у Mic ro soft Ac cess фор ма ту, са ци љем да до при не се по јед но ста вље њу, ујед на ча ва њу, убр за њу и оса-
вре ме ња ва њу об ра де ру ко пи сне гра ђе. Про грам је до вољ но ши рок да од го во ри озбиљ ним зах те-
ви ма, про ис те клим из ра зно род но сти мла ђих књи жев них ру ко пи са и пре пи ске, а исто вре ме но 
до вољ но ком пак тан, пре гле дан и јед но ста ван да ње го ва упо тре ба не бу де за мет на и оп те ре ћу ју ћа. 
Основ ни зах те ви при фор му ли са њу про гра ма гла си ли су: јед но став ност и бр зи на при уно су по да-
та ка, при мен љи вост на све об ли ке и вр сте ауто гра фа, под јед на ко по све ћи ва ње па жње са др жин-
ским и фор мал ним ка рак те ри сти ка ма до ку мен та, сиг ни ра ње сва ког би бли о граф ског за пи са, с јед не 
стра не, оба ве зно од ре ђе них по да та ка нео п ход них на ка та ло шком ли сти ћу или у би бли о граф ској је-
ди ни ци, а с дру ге стра не, до во љан про стор за до зво ље ну су бјек тив ност и ши ри ну при сту па сва ког 
об ра ђи ва ча. Сва ки ауто граф, без об зи ра на то да ли је пи сан ру ком или пи са ћом ма ши ном, да ли је 
пр ви при ме рак, ко пи ја са ис прав ка ма, пре пис на чи сто, лич ни, или ту ђи, пре вод, ин те гра лан текст, 
или ве штач ка це ли на, це ло вит или фраг мен та ран, пред ста вља ду хов ни про из вод сво га ауто ра и 
уни ка тан је за би бли о гра фа. Пре глед но, по у зда но и до след но опи си ва ња, ка рак те ри сти ке су чи јем 
оства ре њу те жи сва ки озби љан би бли о граф, ко ји, на ла зе ћи се пред раз ли чи тим ру ко пи си ма, исте 
ди ле ме тре ба да ре ша ва на исти на чин. У раз ре ша ва њу дво у ми ца у об ра ди гра ђе и фор му ли са њу ко-
нач ног об ли ка ис пи са пре дра го це на је би ла по моћ ака де ми ка Ми ро сла ва Пан ти ћа, проф. др Де сан ке 
Ста ма то вић и др Алек сан дра Пе јо ви ћа.

 Про грам AR HE ION ко ри сни ку ну ди две ма ске за унос по да та ка, за ру ко пи се уоп ште и за књи-
жев ну пре пи ску, ко је са др же гру пе по да та ка о ауто ру и са др жа ју де ла, о ме сту и вре ме ну на стан ка 
ру ко пи са и о ње го вим ма те ри јал ним и тех нич ким осо би на ма, и то уно сом у тзв. тек сту ал на по ља, 
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Ру ко пи си Де сан ке Мак си мо вић са чу ва ни су и у до му Во ји сла ва Ми ла но ви ћа, ар хи тек-
те и пре во ди о ца. Ме ђу њи ма су пе сме, ори ги нал  не и пре ве де не, пре пи ска, би о граф ске 
бе ле шке и број не фо то гра фи је, у чи јем раз вр ста ва њу има и из ве сних на мер них не до-
след но сти, ка да, на при мер, пе сме ни су раз два ја не од пи са ма чи ји су са став ни део.

Увид у гра ђу (на чи њен 14. ју  на 1996), по вр шан не због не спрем но сти би бли о гра фа, 
већ због крат ко трај но сти омо гу ће ног при сту  па до ку  мен та ци ји, са мо је за ме так озбиљ-
ни јег ис тра жи ва ња и би бли о граф ског опи си ва ња ра зно вр сне и бо га те збир ке, ко ја се 
са сто ји од 13 ма па са пи сми ма, јед не ве ли ке фа сци кле са пе сма ма, јед не фа сци кле у ко јој 
је пет вер зи ја ро ма на, јед не фа сци кле са пре во ди ма, јед ног ма њег ко фе ра и јед ног ал бу ма 
са фо то гра фи ја ма, јед ног ал бу  ма са раз глед ни ца ма, ко је је пе сни ки ња пи са  ла, или по-
кла ња  ла го спо ди ну Ми  ла но ви ћу то ком њи  хо вог де се то го ди шњег при ја те ље ва ња. При-
ја тељ ство је, се ћа се го спо дин Ми  ла но вић, из ра сло из по слов не са рад ње, јер је ње го во 
идеј но ре ше ње ко ри ца би ло ода бра но за књи гу Ми ло ра да Бле чи ћа Кри ти ча ри о Де сан ки 
Мак си мо вић. Уза јам но по што ва ње, ко је да је тон сва ком пи сму, би  ло је осно ва на ко јој се 
при ја тељ ство, из ме ђу оста  лог, и одр жа ва  ло. Пре ли ста ва њем и ле ти мич ним чи та њем 
де ли мич но је уста но вље на са др жи на по ме ну  тих фа сци кли.

Пр ва цр на фа сци кла са др жи 16 до ку  ме на та (пре ма ну  ме ра ци ји Во ји сла ва Ми  ла но-
ви ћа), углав ном пи са ма (пр во је не да ти ра но; и ина че ни су хро но ло шки сло же на), а ме ђу 
њи ма јед на раз глед ни ца, уз ко ју је по слат исе чак из но ви на са ли ком Мар ке са, ко ји пе-
сни ки њу под се ћа на Ну  ши ћа, и јед на пе сма, „Ва си о на деч је со бе“ (по чи ње сти  хом „Иза-
бра  ла је да оде са овог све та“ и за вр ша ва са „за њу два нај леп ша на све ту сти  ха“).

Дру га цр на фа сци кла са др жи ве ћи ном пе сме, ну  ме ри са не од бр. 17 до 28 и по том 30, 
је дан ма ши но пис на две стра не о Ани Ах  ма то вој и три пи сма, два ко ја је Де сан ки упу-
ти  ла Ма ја Љво вич и јед но Де сан ки но пи смо Во ји сла ву Ми  ла но ви ћу у ко ме му ну ди 
књи гу пре во да (ујед но и по след њи до ку  мент у овој фа сци кли). Пе сме су, ве ћи ном, на-
сло вље не: „Ра ста нак“, „По след њи го“, „Тре ћи Ва че та ја вин“ (по чи ње са „Ули чи ца, со ка-
че – да ли је“, за вр ша ва са „гу тљај Нев ске во де“); пе сма под бро јем 18 (ко ја по чи ње са „Ни 
тај не, ни ти па жње“, а за вр ша ва са „Ка ко је ова зе мља ма  ле на“;) пе сма бр. 19, на пи са на на 
по ле ђи ни „Баг да ли ног“ пи сма Де сан ки од 16. сеп тем бра 1988. (чи ји је пр ви стих „Два де-
сет пр ви. Ноћ. По не де љак“ а по след њи „и од то до ба сам као бо ле сна“; пе сма „Но во го ди-
шња ба ла да“ (пр ви стих: „И ме сец до са ђу ју ћи се у обла ци ма“ по след њи: „осла бе лом ру ком“; 
пе сма „Дан те“ (пр ви стих: „Он се ни по сле смр ти ни је вра тио“ по след њи „ве ро лом ној, 
ни ској, а оту ђе ној“); „Кле о па тра“ (пр ви стих: „Већ је це ли ва  ла Ан то ни је ве мр тве усне“ 
по след њи: „на Ан то ни је ве гру ди ће рав но ду шно ста ви ти“; пе сма бр. 24 (са пр вим сти хом 
„Као не где крај обла ка“ и по след њим „не мам сна ге да за тво рим“; пе сма на сло вље на „Знаш 
и сам да не ћу сла ви ти“; за тим „Лет њи сад“; „Ју  на штво“ (по чи ње са „Ми зна мо шта је сад 
нео п  ход но“; пе сма бр. 28 (са пр вим сти  хом „Рет ко ле па је сен по ди гла ви со ку ку  по лу“ 
по след њим „Ка да си при шао ти спо ко јан мо ме тре му“ пе сма на сло вље на „80“ (чи ји је 
пр ви стих „Умео му дро сти – ис ку ство“ а по след њи „ни ка да вра ти ти на сме ја не не мо гу“.

Тре ћа цр на фа сци кла као пр ви да ти ра ни до ку мент има пи смо од 5. ја ну а ра 1984. Гра-
ди  ми ру Сто ја ко ви ћу, ди рек то ру Књи жев них но ви на (у ко ји  ма је ра  дио и Во ји слав 

 по мо ћу ли сти из бо ра или опре де ље њем за јед ну од по ну ђе не две ва ри јан те. Пр вом кру гу по да-
та ка при па да ју пу ни об ли ци име на и пре зи ме на, али и псе у до ни ми, књи жев на име на, ини ци ја ли; 
на слов; под на слов; упо ред ни на слов тек ста; при пад ност књи жев ној вр сти; опис ауто граф ских 
ис прав ки ; по че так и крај об ра ђи ва ног тек ста, што је на ро чи то ва жно за фраг мен те и за по е зи ју. 
Ме сто и го ди на на стан ка тек ста при па да ју фор мал ном кру гу по да та ка, ко ји се раз ви ја у тре ћем 
под руч ју, што об у хва та тех нич ке осо би не ру ко пи са: број ли сто ва и стра на, тач не ди мен зи је у сан-
ти ме три ма, вр сту по ве за, на чин и бо ју ис пи са, пи смо и је зик, тип пот пи са. Опис се за о кру жу је на-
по ме ном и сиг на ту ром. На ро чи та по год ност про гра ма је што је сва ко по ље пре тра жи вао и омо-
гу ћа вао из ра ду нај ра зли чи ти јих ин дек са.
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Ми  ла но вић), као и од 1. сеп тем бра 1987, у ко ме Де сан ка за штам па ње пре по ру  чу  је 
књи гу пе са ма Ми не Ко ва че вић. Ту су и пе сме „Не по но вљив сан“, „Пе сма За ги“ (пр ви 
стих: „Она је за у век оти шла из ку ће“, по след њи стих: „у ша ке за гњу  ре не“, „Од бра на јед не 
на ра ви“, као и текст на че ти ри ку  ца не стра не, у ко ме Де сан ка хва  ли „за ви дан пре во ди-
лач ки успех“ Вој ка на Ми  ла но ви ћа при пре во ђе њу Ане Ах  ма то ве и не ко ли ким ре че ни-
ца ма оцр та ва шта је за њу до бар пре во ди  лац.

Че твр та цр на фа сци кла по чи ње бро јем 49 и за вр ша ва бро јем 63, са др жа ва ју ћи у се би 
10 раз глед ни ца, пе сме „Не сме ти ре ћи“ и „Мо ли тва“ и пи сма.

Пе та цр на фа сци кла са др жи до ку  мен та од бро ја 64 до бро ја 78. У њој су пе сме „Ве-
жба ње во ље“ (пр ви стих: „Де те том про ла зим по крај ће тен-ал  ве“, по след њи: „чу  ти је дан 
глас“); „У бу ни лу“ (пр ви стих: „Ви дим њег“); „Тре ба са хра ни ти“; „Тво ја ко са цве та“ (пр ви 
стих: „Тво ја ко са по ла ко се ди“ по след њи: „јед на те же на гле да са се том, а дру  га те по-
сма тра жуд но“); „Кад же на во ли“; „Још си онај“ (на слов је и пр ви стих, а по след њи гла си: 
„и још си онај сва чи ји и ни чи ји“); „При ви ди“ (пр ви: „Две леп ти ри це об ле ћу око ме не“, 
по след  њи: „ка да би ва да на и но ћи сме на“); „По нос“ (пр ви: „Ово је за у  век“, по след  њи: 
„у ша ке за гњу  ре не“, што је ве ро ват но ва ри јан та ра ни је пе сме „Кад же на во ли“); „При ја-
тељ ско пи смо“ (пр ви: „Да ли си је по се тио ју  трос као по слом“, по след њи: „да јој у очи ма 
ви ше че жње не ма“).

Ше ста цр на фа сци кла са  др жи већ по ме ну  ту пе сму „Тво ја ко са цве та“ и пи сма до 
бро ја 89.

Сед ма цр на фа сци кла об у  хва та до ку мен та из ме ђу бро је ва 90 и 108. Ту су пе сме „Све-
тла пе га“ (пр ви стих: „Идем мрач ном ули цом“, по след њи: „ис под тре па ви ца“); „Кр ште ње“ 
(пр ви: „Де вој чи ци не мо гу ја да ти име“, по след њи: „лет њег пљу ска звон ца да зво не“); 
„На мер ник“; „Омла ди но, бу ди бла го сло ве на“.

Осма цр на фа сци кла ну ме ри ше гра ђу од бро ја 109 до 123. У њој је јед на фо то гра фи ја, 
на ко јој је Де сан ка Мак си мо вић са Ми ли цом Ко стић, Јо ван ком Хр ва ћа нин и Ру жом Ми-
лић, ко је су, ка ко са ма бе ле жи на по ле ђи ни, све већ та да би  ле пе сни ки ње. Ту су и пе сме: 
„Уза луд но“; „Као пре пла ше на пти ца“; „По след ње ве сти“; „Њи хо ва бај ка“ (пр ви: „То пра -
зно ва ње ни је би  ло“, по след њи: , је ди но је ан ђе ли ма ја сно“); „По сле јед не по се те“ (пр ви 
стих: „До го ди се до ђеш на пре пад“, по след њи: „про на  ла зак се збу де“); „Има и код нас“ 
(пр ви стих: „Пе сни че ру ски – Је се њин Сер гу  ха“, по след њи: „у ср цу им кр лет ка сти хо ва“).

Де ве та цр на фа сци кла са др жи пе сме: „Цр ква у пла ме ну“, „Ло зар над Ко со вом“, „Не-
са ни ца“, „Отво ре на књи га“, „Хим на бо ги ње Ве сне“, „Гре шни ан ђео“, „За бо ра вље но гро-
бље“, „Пти ца се у ме ни раз бо ле ла“, „Рад сам ми ра“, „Игра жму  ре“, „У ка ран ти ну“; јед ну 
фо то гра фи ју Де сан ке Мак си мо вић и Ро бер та Греј вса из 1970. го ди не и 22 пи сма.

Де се та цр на фа сци кла са др жи пе сме: „На чар да ци ма обла ка; „Сан је по ла жи во та; 
„Се ћа ње; „Крат ки су срет; „Не чу ди се“; „Не бо и ја“; „Имо ви на ду  ше“; „Кр ште ње“; „По-
след ња ча ро ли ја“; „На ја ва ста ро сти“; „Чу до на гро бљу“; „Раз го вор с ра до знал  цем“; „Се-
ли це“; „Шта че каш“; „Пред зо ру“; „Те бе пи там“; „Пе шак“; „Љу ба зна на си  ља“; „Бо ја зан“; 
„Зми ја зе мља ки ња“; „Ру со фи лов ор ман за књи ге“; „Иза шти та по е зи је“; „До ле ле же, го ре 
не уста де“; „Глу  ха пла ни на са  хра ни  ла Мар ка“; „Пр ва че жња“; „Пре кор“; „Јед на ду  ша“; 
„Рас кр шће“; „За го нет на ку ћа“; „Ве тар“; „Са стан ци у сну“; „Осу ђе на ми сао“; „Шта ли те 
спре чи“; „Уте ха“; „Крат ки су срет“.

Је да на е ста цр на фа сци кла са др жи ду  пли кат пе са ма о Бло ку Н. Сте фа но ви ћа; јед ну 
бро шу  ру са пе смом „Шта ли те спре чи“, као че стит ком за ро ђен дан Во ји сла ву Ми  ла но-
ви ћу, ко ји је пе сми, ка ко са ма пе сни ки ња пи ше, и на де нуо то име; јед ну фо то гра фи ју 
Ге ор ги Ди ми тро ва Го шки на, две фо то гра фи је са се ром За гор ком из 1922. и 1926/1927. го-
ди не и још 36 сли ка.

Два на е ста цр на фа сци кла са др жи пре во де Бло ка и Ма ри је Сер ге јев не Пе тро вих, пе-
сме „Пе сник“, „Са вет мла дим чи та о ци ма“, „За  лу  тах“, „Кад оду на ших мај ки мај ке“, јед ну 
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фо то гра фи ју Во ји сла ва Ми  ла но ви ћа и Ни ки те Ста не скуа уз пе сму ру  мун ског пе сни ка, 
по све ће ну Ми  ла но ви ћу, у ори ги на  лу и у пре во ду Ада ма Пу сло ји ћа.

Три на е ста цр на фа сци кла (ну ме ри са на као 12а) об у  хва та пи сма и дра му „Љу бав, љу-
бо мо ра и оста ло“, са чу ва ну у ру ко пи су, кат кад и на па пи ри ма, ма ло ве ћим од ка та ло-
шког ли сти ћа. Во ји слав Ми ла но вић об ја шња ва да је Де сан ку Мак си мо вић под ста као на 
пи са ње дра ме, јер је же лео да се јед ном оп штом те мом об у  хва те ње ни про зни за пи си, за 
ко је је стре пео да ће се из гу би ти. Са др жај дра ме, ка ко га је Де сан ка за бе ле жи ла, гла си:

Увод;
Мач ки ца, кар та ње;
До ла зак Ањин (Мар та и Ања);
По сле од ла ска Ањи ног ку ћи (Пе тар и Мар та);
Пе тар, Мар та по сле по се те Ањи;
Дру ги раз го вор Ање, Мар те, Пе тра и Су за не;
Ања, Мар та, Пе тар, Ду шан;
Ања, Мар та, Пе тар – ве че ра;
Пе тар, Ања; Мар та их за ти че за гр ље не;
Ања, Мар та, Пе тар;
Мар та, Пе тар – су тра дан;
Пе тар, Мар та;
Три сли ке ру ком до пи са не – по след ње.
Ве ли ка бра он ку ти ја – фа сци кла са др жи ве ли ки број пе са ма, од ко јих су ов де за бе ле-

же ни са мо по не ки на сло ви: „Гр ли це“; „За  љу бље на пти ца“; „За го нет на ку ћа“; „Ко ли-
бри“; „Ор феј у под зе мљу“; „Ра ти ште“; „Сок“; „Мој вр шњак ћук“; „Лир ски ро до слов“; 
„Не до у  ми ца“; „Зим ска по док ни ца“; „За  љу бље на пти ца“; „Дај те ми ти ши не“; „Мир ко ва 
мај ка“; „Дав на бај ка“; „Пра у зрок“; „Че сте“.

Фа сци кла са пре во ди ма об у  хва та пре во де Ма ри је Сер ге јев не Пе тро вих, ме ђу њи ма: 
„Бол  дин ска је сен, „За ка жи ми са ста нак на дру  гом све ту“, „Ре дак тор“, „Ри  ље јев“, „Сан 
пред сва ну ће“, „Ра ни гу би так“, „Април 1942“, „Се ва сто пољ“, „Ла  хор“, „У сла ву бо ла“, 
„Раз ми ри ца“. У ис тој фа сци кли са чу  ва ни су и ауто гра фи ци клу са пе са ма Озон за ви ча ја, 
Ку ла че о не ко сти, Ве чер ња ча, Се о ско гро бље, Ме се че во брв но.

Ро ман Ше ва не бе сни ца по сто ји у пет вер зи ја, оби ма 53 ку  ца не стра не, са сле де ћим 
по гла вљи ма: Ше ва не бе сни ца, Ше ву упи су  ју у пти чи ји хор, Со вин до жи вљај, Пти це 
мо на си, Га вран сто го ди шњак, Се о ба ла ста, Шта је ла ста пут ни ца ви де ла у Афри ци, Дан 
пу  ног ме се ца, Не по зна ти го, Шко ла је зи ка, Ше вин кон церт у ма на сти ру, Ма на стир ска 
ам бу лан та, Уз бу  на, Уоче не осо би не не ких пти ца, Ли ца, Реч ник глав них ре чи пољ ских, 
шум ских и је зер ских пти ца. Ли ца у ро ма ну су: Ше ва не бе сни ца – нај бо ља пе ви ца под 
не бом; сто го ди шња вра на-учи те љи ца; Га вран сто го ди шњак – за  љу бљен у Ше ву не бе-
сни цу; Со ва-про ро чи ца; Ћук про рок – Со вин брат од стри ца; Игу ман пти чи јег ма на сти-
ра; Пр вак – сла вуј хо ро во ђа; Ла сте-пут ни це; Вра на апо те кар ка; Кос – Ше вин при ја тељ; 
Га вран-лу  та  ли ца, бе гу  нац; Со ко-ра ње ник; Го лу би це-бол  ни чар ке.

У по се ду Во ји сла ва Ми  ла но ви ћа са чу  ва не су, у ма њем ко фе ру, и број не фо то гра фи је 
и раз глед ни це, као и је дан ал бум са фо то гра фи ја ма из Ка на де, на чи ње ним при  ли ком 
Де сан ки не по се те ка над ско-ју  го сло вен ском удру же њу же на „Мај ка и де те“ у То рон ту, 
као и три но те са са ауто гра фи ма пе са ма.

Би бли о гра фи ја, исто вре ме но и ка та  лог, ру  ко пи сне за о став шти не Де сан ке Мак си-
мо вић об у  хва та књи  жев не ауто гра фе са чу  ва не у по ро ди ци Ми  ла ка ра–Пе тро вић, а не 
и оне ко ји се чу  ва ју у до му Во ји сла ва Ми  ла но ви ћа. Ку  ти је у ко ји ма су са чу  ва ни ру  ко пи-
си озна че не су ве ли ким сло ви  ма ћи ри  ли це, а ужи ком пле ти у фа сци кла  ма или ко вер-
та ма има ју под ре ђе не ну  ме рич ке озна ке, чи ја су ту  ма че ња об у  хва ће на ин дек сом си гли. 
Од ред ни це у би бли о гра фи ји и ин дек си про ис ти чу из из вор ног ори ги нал  ног тек ста, те 
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ни име на пре во ђе них ауто ра ни су у оп ште при  хва ће ном тран скри бо ва ном об ли ку (на 
ко ји се упу ћу  је у имен ском ин дек су), већ у оном ко ји је за пи са  ла са ма Де сан ка. Име Де-
сан ке Мак си мо вић ни је бе ле же но у од ред ни ци ње них ори ги нал  них оства ре ња. Ве ли ки 
је број пе са ма без за бе ле же ног на сло ва или ауто ра (биб. јед. 1046–1048, на при мер), ко је 
ће за бо ље знал це ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо вић и пе сни ка ко је је пре во ди ла би ти 
дра го це но по ље ис тра жи ва ња. За пис на по ле ђи ни сва ког ли ста за себ на је би бли о граф-
ска це ли на, ко ја је са ма тич ном је ди ни цом по ве за на на по ме ном. Упо тре бље ни ин тер-
пунк циј ски зна ци има ју ка рак тер сим бо ла ко ји раз два ја ју под руч ја и сто га сто је са мо-
стал  но, кат кад и на по чет ку ре да, или удво је но (нај че шће у при ме ри ма ка да се пр ви и 
по след њи стих за вр ша ва ју не ким ин тер пунк циј ским зна ком иза ко га сле ди сим бол, као 
у је ди ни ца ма 2397, 2398, 2405...). Об ја шње ња у окру глим за гра да ма иза на сло ва би  ла су 
у функ ци ји из ра де ин дек са, нео п  ход на чак и он да ка да пред ста вља ју пле о на зам (на 
при мер у слу  ча је ви ма од 2911–3008). Сна  ла же ње у би бли о гра фи ји и са чу  ва ној гра ђи 
олак ша ће ин дек си сиг на ту  ра, ауто ра, на сло ва по ет ских и про зних тек сто ва, по чет них 
и за вр шних сти  хо ва. Дра го цен пу  то каз за ра зно род на тек сто ло шка ис тра жи ва ња мо же 
би ти ин декс пр вих и по след њих сти  хо ва ори ги нал  них и пре ве де них пе са ма, у ко ме се 
мо гу на слу  ти ти евен ту ал  на ка сни ја од сту  па ња об ја вље них тек сто ва у од но су на ауто-
гра фе. Ка ко пр ви том би бли о гра фи је об ја вље них де ла (за пе ри од од 1972. го ди не) са др жи 
исто род не ин дек се, омо гу ће не су све вр сте по ре ђе ња.

У на ро ду ко ји, ка ко сво је вре ме но Ми ло шу Јев ти ћу при зна де са ма Де сан ка, „не ма ра-
сних, стал  них чи та ча“, у ко ме се сва ки дан чи та ју „са мо но ви не, но ви не и илу стро ва ни 
ли сто ви“, ње на по е зи ја ви ше, а про за, мо жда не пра вед но бит но ма ње, би  ли су стал  но 
ра до иш чи та ва на на род на пе сма ри ца. Ка да би по ка за те љи о чи та но сти де ла јед ног пи сца 
укљу  чи ва  ли све о бу  хват не ана  ли зе о исто риј ском тре нут ку, со цио-пси  хо ло шким ка те-
го ри ја ма, про фе си о нал  ној струк ту  ри, уз ра сту и сте пе ну обра зо ва ња чи та  ла ца, као и 
ути ца ју кул тур не сре ди не, а не че сто са мо ну  ме рич ке па ра ме тре, ко ји, ма да де лу  ју су  ви 
и ра зло жни, мо гу би ти за ме ћу ћи, Де сан ки не пе сме би за си гур но го ди на ма би ва  ле нај-
ра спро стра ње ни ја, нај за сту  пље ни ја лек ти ра ши ро ке чи та  лач ке пу бли ке.

Сво јим за пи сом на по след њим стра ни ца ма спо мен-књи ге Љу бе П. Не на до ви ћа Де-
сан ка Мак си мо вић је, ка ко је са ма ре кла, за тво ри ла „ри зни цу успо ме на“. Сва ка об ја вље-
на књи га или за пис, њен или о њој, па и Би бли о гра фи ја ње не ру ко пи сне за о став шти не, 
отво ри ће и чу  ва ти ри зни цу успо ме на на слав ну пе сни ки њу.
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Ру ко пи сна за о став шти на Де сан ке Мак си мо вић

По пис и опис

1.  Као у ма ју (пе сма). – 1 л. (21 х 29,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (по жу те ла хар ти ја) ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца, без пот пи са ; 4 стро фе. Пр ви стих: 
Као што се већ ма ја дру гог ; по след њи стих ; а страх у ме ни све раз га ра. – А.001.

2.  Смрт вој ни ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе. Пр ви стих: За смрт 
не по зна тог вој ни ка. – На по ле ђи ни хар ти је пе сма у ру  ко пи су. – На слов пре цр-
тан и ру  ком убе ле же но: За ка сне ло. – А.001.

3.  Се о ска га та ра (пе сма). – 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 ; 4 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: На дла ну 
ви диш ве ли ког те тре ба ; по след њи стих: ти нај бо ље знаш ко би то био. – На по-
ле ђи ни: пи смо ко је је Дра ган Ку ли џан упу  тио Де сан ки Мак си мо вић по во дом 
два де се то го ди шњи це из ла же ња Ве се ле све ске. – А.001.

4.  Чо ве ко ва суд би на (пе сма). – 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. Пр ви стих: Те шко је чо ве ку ко ји као сам 
Бог ; по след њи стих: да би свет спа вао мир но. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком: 
Ду  пли кат; Од ба че на пе сма чи ји је пр ви стих: Те шко је чо ве ку, а по след њи: суд-
би на бор ца. – По след њи стих на пи сан над пре цр та ним: „... да би дру  ги у сан то-
ну ли мир но“. – А.002.

5.  По ро ди ца бо го ва (со нет). – 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. Пр ви стих: Ра дуј се, Пе ру не, ни си ино ко сан ; 
по след њи стих: чи је пре да те по да сте ти ду ше. – Ауто граф ске ис прав ке. – А.002.

6.  Анег до та (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: За-
гле да  ла се бо ги њи ца Ве сна ; по след њи стих: оку људ ском би  ла је не ви дљи ва. – 
На по ле ђи ни: бро је ви. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.002.

7.  Го вор на гро бу (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; ру  ко пис, 
ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад си до бро ти да вао 
оду шка ; по след њи стих: са чи јом си ту го вао ту гом. – На по ле ђи ни: пе сма О би љу 
ле ко ви том још јед ном. – На кра ју пе сме као пи та ње за бе ле же но: не?. – А.002.

8.  О би љу ле ко ви том још јед ном (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ра за стре мо та ко по не кад у тра ви ; по след њи стих: ка жу да је отро ван. – На по ле-
ђи ни: пе сма Го вор на гро бу. – Без ауто граф ских ис прав ки. – А.002.

9.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа 
ма ши на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: На дла ну ис пру же ном ; 
по след њи стих: бо ље је пје ши це. – На по ле ђи ни: пе сма Го вор на гро бу. – Од пе-
сме О би  љу ле ко ви том још јед ном одво је на са три зве зди це. – А.002.
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10.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са ; 76 сти  хо ва. Пр ви стих: За 
вре ме ле та ави он се по не кад тре се ; по след њи стих: и ну де нам сок, бом бо не. – 
На по ле ђи ни: Деч ја; Из лет у Ма јор ку (ру  ком за пи са но). – А.002.

11.  Сне жна ви зи ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Два људ ска ста бла мла да ; 
по след њи стих: па ху ље на њих са не бе са па да. – На по ле ђи ни: ра чун на ко ме је ру-
ком за бе ле же но За За гу. – На пе сми ру ком за пи са но: Би ло у књи зи. – А.002.

12.  Жи вот бор ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Те шко 
је чо ве ку ко ји као сам бог ; по след њи стих: да би свет спа вао мир но. – Ауто граф-
ске ис прав ке. По сто је још две ва ри јан те исте пе сме, пи са не ма ши ном, ћи ри  ли-
цом, на ка ро па пи ру, у ко ји ма је пр ви стих исти, а по след њи се раз ли ку  је. У јед-
ном гла си: да би на род мир но мо гао да спа ва, а у дру  гом: да би до мо ви на мо гла 
мир но да спа ва. – А.002.

13.  Ли сна злат на ки ша (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пре гр шти ма пљу  шти на зе мљу лист ; по след њи стих: и бес по мо ћан сле пац 
трн. – На по ле ђи ни: пре цр та ни за пи сник. – А.002.

14.  По лу о тво ре на књи га (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 28 сти хо ва. Пр ви стих: Оста-
вих по лу о тво ре ну књи гу ; по след њи стих: Ле па, про кле та књи га. – По сто ји још је-
дан при ме рак ове пе сме, пи сан ма ши ном, ћи ри ли цом, без ис прав ки. – А.002.

15.  Че ка ли нас не где Но је (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 38 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Бе жи мо ; по след њи стих: не ки Но је. – Ру  ком ис под на сло ва ку  ца ног ма ши ном 
по но вљен на слов. Пре цр та на пр ва стро фа од осам сти  хо ва. Пр ви пре цр та ни 
стих гла си: Ра ке те зе мљу опа су  ју, а по след њи стих те стро фе је: пр вих љу ди и ма-
му  та. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – А.002.

16.  По зив ни ца на ве че ру (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 25 сти хо ва. Пр ви 
стих: По зи вам на ве че ру ; по след њи стих: игра ти низ ли ва де и њи ве. – Ис под за-
др жа ног на сло ва ма ши ном упи сан на слов ко ји је пре цр тан, а гла си: По зив на ве-
че ру. – А.002.

17.  Ре шет ка на зи ду (со нет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре-
шет ка на зи ду, ваљ да вен ти ла тор ; по след њи стих: Стра ва, као у пу сти њи му кла. – 
А.002.

18.  За бо ра вље не ре чи (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
За бо ра вље них ре чи ми је жао ; по след њи стих: пре тво ри ти је у но ву нов ца ту. – На 
по ле ђи ни: пре цр та ни из ве штај о фо то гра фи ја ма. – Ауто граф ске ис прав ке. – А.002.

19.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 1 стро фа, 5 сти хо ва. Пр ви стих: 
Не дао ти Бог ; по след њи стих: и обла ке не и ма ре. – На по ле ђи ни: Па зи ; Не дао ти 
Бог (ру  ком за пи са но). – А.002.
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20.  Не мо жеш ме про на ћи (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 6 стро фа, 36 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Че ка ћу ; по след њи стих: сре шћеш ме на ко јој од ста ни ца. – На по ле ђи ни: 
Че ка ћу (ру  ком за пи са но). – Ауто граф ске ис прав ке. – А.002.

21.  То бож за де цу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: По че се на гло хва та ти мрак ; по след њи стих: ко ји је упа  лио у стра  ху од 
мра ка. – На по ле ђи ни: ку  ца ни текст. – Ауто граф ске ис прав ке. – А.003.

22.  Пе ћин ски сли кар (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Пе ћин ски 
сли кар за вр ши из дан ке ро га ; по след њи стих: са ко јим раз го ва рам и хо дам. – А.003.

23.  Ју  тро по сле бде ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 1 стро фа, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Див но ли је ова ко у лет њи дан ; по след њи стих: ко ји ма још не слу  тим по ре-
кла. – На по ле ђи ни: Да се до ра ди (ру  ком за пи са но). – А.003.

24.  Зим ски пра зник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Те бе 
из се ћа ња не изг на ног ни чим ; по след њи стих: ка за ћеш пе сму ко ју за жи во та не ка за. – 
Ауто граф ске ис прав ке. От ку ца ни на слов је пре цр тан и на но во упи сан ру ком. Ис под 
от ку  ца ног је још је дан на слов убе ле жен ру  ком: Гу сла ру из Бран ко ви не. – А.003.

25.  Сун це и смрт (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Се ди мо на сун-
цу и го во ри мо о смр ти ; по след њи стих: на праг до ве сти. – По сто ји још јед на ва ри-
јан та ове пе сме, пи са на ма ши ном, ћи ри ли цом, ко ја има 20 сти хо ва. По чет ни стих 
гла си: Се ди мо на сун цу, а по след њи стих се не раз ли ку  је. – А.003.

26.  За  ла зак у пла ни ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Уђи у не бо ; по след њи стих: па ће ноћ све про ла зе да за гра ди. – А.003.

27.  Фа та мор га на (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Би ло је чу де сно ; по след њи 
стих: и по сто ји и не по сто ји. – На по ле ђи ни: пи смо. – Ауто граф ске ис прав ке. 
Пре цр та на два сти  ха. По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – А.003.

28.  Зим ски пра зник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: 
Те бе из се ћа ња не изг на ног ни чим ; по след њи стих: на јед ној од про шло шћу за ве-
ја них ста за. – А. 003.

29.  Ма слач ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Пољ ска цр кве на ти ши на ; 
по след њи стих: све тач ке оре о ле са че ла. – На по ле ђи ни: пи смо Сло бо да на Ћет-
ко ви ћа Де сан ки Мак си  мо вић по во дом по ди за ња спо ме ни ка на Ка ди ња чи, од 
4. 6. 1979. го ди не. – А.003.

30.  Про лећ на се та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 19 сти хо ва. Пр ви стих: 
Др жим у ру ци бу сен ја гор че ви не ; по след њи стих: као уз мр тво де те. – Ма ње ауто-
граф ске ис прав ке. – А.003.
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31.  Тре ба са  хра ни ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Са  хра-
ни  ли смо то ли ка дра га ство ре ња ; по след њи стих: и за тво ри ти се у ода је чи сте 
све сти. – А.003.

32.  Бран ку Ћо пи ћу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Тро-
гла ва цр на ми сао ; по след њи стих: Не ка им је пу  то ва ње ла ко. – На по ле ђи ни: 
ра чун. – А.004.

33.  Там ни ви  ла јет (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Око 
ме не у во зу пет но вих ли ца ; по след њи стих: а ни на јед ном се не од ма ра. – На 
по ле ђи ни: из ве штај, а ис под пре цр та на реч По ли ти ка. – А.004.

34.  Кри  ла ти нов чи ћи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Леб ди око ме не све са ми ду  кат ; по след њи стих: ка кво га ин сек та. – А.004.

35.  Кри  ла ти нов чи ћи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни-
ка да крај во де ; по след њи стих: сре бр но кри о це ка кво га ин сек та. – На по ле ђи-
ни: про грам Са ве за пи о ни ра. – А.004.

36.  Древ не ре чи (со нет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов-
ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ка за ти да нас не ко ре чи же ље на ; по след њи стих: да  ле ких за бо ра вље них ре чи 
ду  ша. – А.004.

37.  Ста ри шу  мар (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Про ла зи чо век шу  мом, ко по пар ку ; по след њи стих: са мо што му очи не за су зе 
ста ре. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – А.004.

38.  Љу бав 20. ве ка (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Де вој чи ца те јед на из по та је гле да ; по след њи стих: као он да кад ми је ја бу ку 
дао. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – А.004.

39.  Но вин ске ре чи (со нет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Омр зле су све ту 
до зла бо га ; по след њи стих: слу  ша ти зре ли ну дру  штве них раз го во ра. – На по ле-
ђи ни: пе сма Ре чи. – А.004.

40.  Ре чи (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Чим чу  јем ле пу реч, си нем ; 
по след њи стих: зве зда ру кад зве зде па да ју ни че. – На по ле ђи ни: пе сма Но вин-
ске ре чи. – На ис тој стра ни је и ва ри јан та ове пе сме пи са на ру  ком, ко јој се по-
след њи стих раз ли ку  је и гла си: су  ха зе мља на (...). – А.004.

41.  И још би мо гла де си ти нам се љу бав: До бри ши Це са ри ћу (пе сма). – 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 ; без пот пи-
са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Мо гла би се де си ти из не на да ; по след њи стих: не че ка-
на смрт нам се де си. – А.004.
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42.  Ка ко ко (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко ко, 
али ја знам је зик не му  шти ; по след њи стих: ослу  шку  је пти цу и ти ши не ту  гу. – 
А.004.

43.  Ду  шо не спо кој на (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ду  шо не спо кој-
на ; по след њи стих: Да ли ти је та мо ви ше сун ца да но?. – На по ле ђи ни: Ода Je a nu 
Ja u re su Дан при је, пи са на ма ши ном, ла ти ни цом. – Са стра не пе сме ру ко пи сна бе-
ле шка: Ово не иде. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме, чи ји је пр ви стих исти, 
а по след њи се раз ли ку  је и гла си: ослу шку  је ли те ко та мо са ус хи ће њем?. – А.004.

44.  Бу  ха ра : спо ме ни ци и љу ди (пу то пис). – 5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ако 
смо у Та шкен ту упо зна  ли ви ше згра да не го љу ди. – На по ле ђи ни: Бу  ха ра (ру  ком 
за пи са но). – А.005.

45.  Са мар канд (пу  то пис). – 4 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 ру  ком. Пр ва ре че ни ца: Из ави о-
на пре ма Са мар кан ду ви ди се пу сти ња из бра зда на сме то ви ма… – По сто ји ва ри-
јан та овог тек ста на чи јој по ле ђи ни пи ше: Са мар канд, дру  га вер зи ја (пи сан 
ма ши ном, ћи ри  ли цом), чи ја пр ва ре че ни ца гла си: На пу  то ва њу по Уз бе ки ста ну 
из глав ног гра да Та шкен та упу  ти  ли смо се пре ма Са мар кан ду. – А.005.

46.  Бај кал и ње го ва кћи Ан га ра (пу то пис). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Да 
ли ко мо же ве ро ва ти да у Си би ру има ви ше од ми  ли он је зе ра. – По сто ји и дру  га 
вер зи ја овог пу  то пи са са пре цр та ним прет ход ним на сло вом, а уме сто ње га: Бај-
кал, Братск, Ир кутск. – У тек сту ма ње ис прав ке ру  ком. – А.005.

47.  Се ти се смр ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: 
Лак ше је од  ло ми ти ру ком кре мен ; по след њи стих: али се ти се смр ти. – А.006.

48.  Спра то ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Ду бо ко у тра ви 
не му  шти су за у зе ти ; по след њи стих: не бе са оста ју пу ста и ве дра. – А.006.

49.  Со ко (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Сред ње ве ков ни 
со ко ; по след њи стих: и бе ла. – А.006.

50.  Ју тро шу ми (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе. Пр ви стих: Са би рам про-
план ком, пе чур ке млеч ња че ; по след њи стих: као да сам узе та под на јам. – А.006.

51.  Де ве ти вал (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе. Пр ви стих: Ју  ри ша са пу-
чи не ју  гом уз о ра не ; по след њи стих: од ву  че ме на пу  чи ну. – А.006.

52.  Пр ви снег (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе. Пр ви стих: Ви ри мо уз бу-
ђе ни кроз ок но ; по след њи стих: са сре бр ним мла до сти зву  ком. – Ма ње ис прав-
ке ру  ком. – А.006.
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53.  Ви  хор ту ђи нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Од не куд, из да  ле ка, 
раз бој нич ки ; по след њи стих: ки чи ца гор ка. – А.006.

54.  Бу ђе ње тра ве (пе сма). – 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. Пр ви стих: По сма тра  ла сам ка ко се бу ди тра-
ва ; по след њи стих: ма  ле не ју  тар ње се те. На по ле ђи ни: ку  цан текст. – А.006.

55.  Бо ле сник (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Бо ле сник спа ва ; по след-
њи стих: као пра мен обла ка. – А.006.

56.  Сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Да не бих мо гла на зе мљу да се 
вра тим ; по след њи стих: све до зо ре. – А.006.

57.  Ба  лет (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Два при ви ђе ња ; по след њи 
стих: Час се тла, час не бе са ти чу. – А.006.

58.  Бе гу  нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: По че се на гло хва та ти 
мрак ; по след њи стих: ко ји је упа  лио у стра  ху од мра ка. – На слов Бе гу  нац за бе-
ле жен ру  ком по што је пре цр тан на слов ку  цан ма ши ном То бож за де цу. – А.006.

59.  Тај на сно ва (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: 
Исте но ћи, истог са та ; по след њи стих: не мо гу да диг ну гла ва. – На по ле ђи ни: 
пе сма И ја по сто јим. – Име пе сни ки ње из над на сло ва. – А.006.

60.  Кад же на во ли (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: За у  век је оти шла од 
ку ће ; по след њи стих: гла ве у ша ке за гњу  ре не. – А.006.

61.  По след ње ко на чи ште (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ме се че, чим 
за бр да уто не дан ; по след њи стих: и оста ће за на век. – А.006.

62.  Ло пов и ка зна (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Не ми  ли це кра де 
зра ке сун че ве, ; по след њи стих: не опра шта ни глад ну. – А.006.

63.  Да ме бо ље по зна те (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Во лим ви ше не го се у 
ју лу ; по след њи стих: кад му се ма ло ко на да. – На по ле ђи ни: на слов ру ком. – А.006.

64.  Ту жба ли ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ову да је ла не у ма ју про ла-
зи ла ; по след њи стих: Да ли нас већ че ка? – На тек сту ис прав ке ру ком. – А.006.

65.  За бо рав (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Бу  ји це за бо ра ва ; по след-
њи стих: не ко пла че. – А.006.

66.  Ме сец (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ме сец те у сто пу го ни ; по след-
њи стих: до но се те до мо га пра га. – А.006.
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67.  Бу  но ван сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Сви мо је га ро да ; по след-
њи стих: са две са мо убо ге ру  ке. – А.006.

68.  Бо ле сник у гро зни ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Као стре ле сле ћу 
га вра ни ; по след њи стих: сте жу ми гр ло као љу  те ом че. – На тек сту ис прав ке ру-
ком. – А.006.

69.  Же на и ли па (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Као ли па за зи му ; по-
след њи стих: же на као ли па го ди не че ка. – А.006.

70.  Ко пач бу  на ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ко пач бу  на ра и ја 
сва ког да на ; по след њи стих: тра же ћи се бе са му. – А.006.

71.  Тро го ди шњи ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Би  ла јед ном зи ма 
враж је љу  та ; по след њи стих: мо жда и дан да њи. – А.006.

72.  Бу ђе ње во ђе (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа пи са ћа 
ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ро ди се му  шко 
де те ; по след њи стих: омра зе и вул  ка не. – А.006.

73.  Раз го вор са Ко со вом (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ни ко, Ко со во, 
не опла ка ; по след њи стих: Не ка ти је суд би на ла ка. – По след њих шест сти  хо ва 
је пре цр та но. – А.006.1.

74.  Ла зар над Ко со вом (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: У ру  ка ма но си 
сру бље ну гла ву ; по след њи стих: не бом из над Ко со ва бро ди. – А.006.1.

75.  Под зе мљом вас је ви ше (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Под зе мљом 
вас је ви ше ; по след њи стих: све ће па  ле. – А.006.1.

76.  Кроз шу  му мр жње (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Кроз шу му мр жње ; 
по след њи стих: где бе ли ца ро ди пше ни ца. – А.006.1.

77.  За тра вљен гроб (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: На гро бу мом ни че 
тра ва, ; по след њи стих: ко је тра ву на ње му па се. – А.006.1.

78.  За тра вље но гро бље (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Пут ни че, ту не 
тра жи гро бље ; по след њи стих: ни ждре бад, ни јаг ње, ни ов це. – На по ле ђи ни: 
илу стро ва на пе сма Ди мић Пре дра га. – А.006.1.

79.  Са вре ме на тај на ве че ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Два на е сто-
ри ца њих са вре ме них апо сто ла ; по след њи стих: или пе че них ше ва и ја сто га. – 
А.006.1.
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80.  Се ти се кат кад смр ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Лак ше је од  ло ми-
ти ру  ком кре мен ; по след њи стих: али се ти се кат кад смр ти. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – А.006.1.

81.  Љу ди но ћи (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Не ви де се, а чу  јеш бат ко-
ра ка ; по след њи стих: Чу  јеш ко ра ке, а не ви диш их из мра ка. – А.006.1.

82.  Са  хра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ре кла сам ти вра тив ши се 
са са  хра не: ; по след њи стих: Обра зи су ти ве че рас вр ло бле ди. – На по ле ђи ни: 
ку  цан текст. – А.006.1.

83.  Не стр пљи ва ле по ти ца (пе сма). – 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. Пр ви стих: Во зи  ла сам се ауто бу сом 
ју  че ; по след њи стих: кри ви  ла што због ње га не куд ка сни. – А.006.1.

84.  Де дов ска ку ћа у про ле ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Пре да мном 
на облак на сло ње на ; по след њи стих: у сен ци ове пра ста ре бу кве. – А.006.2.

85.  Срећ но вам се ћа ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Срећ но вам се ћа-
ње ма би  ло; по след њи стих: на де тињ ства да не. – А.006.2.

86.  Про сја ци пред цр квом (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ју  тре ње у 
цр кви одав но тра је ; по след њи стих: да се раз го во ре. – Ру  ком до пи са но: Про сја-
ци. – А.006.2.

87.  Се о ско гро бље (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: На гро бље бран ко вин-
ско на кон мно го да на ; по след њи стих: Све ште ни ци по је. Поп ци ту жно зри чу. – 
А.006.2.

88.  У дав ном за ви ча ју (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши-
на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Је ли ово не ка шу  ма 
дру  га ; по след њи стих: ка да ни ко га сво га не ма ов де. – А.006.2.

89.  Пси из де тињ ства (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Је сте ли слу  ша  ли 
не кад у де тињ ству ; по след њи стих: глас вер не Би не да се ја вља ме ни. – А.006.2.

90.  Кро во ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Цр ве ни ша то ри у гра ну 
шљи ва ; по след њи стих: по че ло по ла ко да сти ша ва. – А.006.2.

91.  За ви чај (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ва  ло ви то про стран ство све до 
го ра мо дрих ; по след њи стих: Мој за ви чај мно го шта у ме ни од го не та. – По след-
њи стих на пи сан ру  ком. – А.006.2.

92.  Де дов ски треб ник (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: На сто чи ћу тро-
но жном, хро мом ; по след њи стих: док и ње га вре ме не од не се. – А.006.2.
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  93.  Опро сти (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Опро сти че ста пу  то ва ња ; 
по след њи стих: да и тво је го ди не ле те. – А.006.2.

  94.  По све та (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Као што на ко ле ни ма иду 
на хо до ча шће ; по след њи стих: из над ви син ских осун ча них по ја та. – А.006.2.

  95.  Ве ру  јем зе мљи на реч (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ве ру  јем зе мљи 
на реч ; по след њи стих: от ка ко је за да та. – А.006.2.

  96.  Во де на го ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ју ри ша 
са пу  чи не ; по след њи стих: од ву ко ше ме на пу  чи ну. – За пис Ра де Ми ла ка ре на пе-
сми: Има ва ри јан ту ко ја се зо ве Де ве ти вал. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – А.006.3.

  97.  Ле то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Ли ка ри са да свуд у 
све ту ; по след њи стих: Об у зе ла по ља злат на гро зни ца. – Ис прав ке ру  ком ауто-
ра. – А.006.3.

  98.  Де цем бар ски дан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе мља 
сре бр на сто бе ла ; по след њи стих: на би стру зе ни цу вре ла. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – А.006.3.

  99.  Зна мо се (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Зна-
мо се биљ ко тро пр ста ; по след њи стих: а ан ђео не где пе ву  шио по ла ко. – А.006.3.

100.  Бо је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 31 стих. Пр ви стих: Бо је, бла ги 
ви да ри и ме ле ми ; по след њи стих: жељ на сам те бе до бо ла. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – Над на слов ру  ком ис пи сан у за гра ди: Бо је. – А.006.3.

101.  Ми ри си (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: Про дре 
ли, зе мљо, кроз тво је по ре ; по след њи стих: мо же ли да се упам ти, да ли мо же?. – 
На по ле ђи ни: ку  цан текст. – А.006.3.

102.  Гр ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Оде ве не у по мр чи-
ну ; по след њи стих: на уз гла вље стре са. – На по ле ђи ни: пе сма Пе сник Здрав ка 
Шко ри ћа и цр теж Ка ће Ста ној ко вић. – А.006.3.

103.  На ли ва ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Го спо де, ко ли-
ко вас има ; по след њи стих: то де те шце љу би ча сте ко се. – Ис прав ке ру  ком ауто-
ра. – На слов На ли ва ди упи сан ру  ком. Ра ни ји от ку  ца ни на слов гла сио: Цве ће. – 
А.006.3.

104.  Ју ли на Са ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Ло вац, окло-
пљен у огањ, ба ца ; по след њи стих: не ка ми плам ти не где из над хум ке. – А.006.3.
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105.  Не бе ско зла то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви ко ји 
већ у по ноћ спа ва те ; по след њи стих: пу  не но ћи. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – 
А.006.3.

106.  Дел фи ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: На чу  ну сам ; 
по след њи стих: као зе ле ни мра мор се чи ни. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – На слов 
на пи сан ру  ком. – А.006.3.

107.  Сун це и ко па чи (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Шест је са ти ; по след њи стих: и њи ва је већ би  ла око па на. – На по ле ђи ни: 
на слов пе сме на пи сан ру  ком. Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.3.

108.  Са пут ни ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти хо ва. Пр ви стих: Кол-
ски пут ши рок про се ца по ље ; по след њи стих: да по но во на ста ве ску па. – А.006.3.

109.  Чу до тво рац у воћ ња ку (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Чу-
до твор че, ; по след њи стих: вас кр сни је!. – На по ле ђи ни: пре цр та на пе сма Жи-
го са ни. – А.006.3.

110.  Април ска по ма ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим 
се април ски ја ви лист ; по след њи стих: и про му  кли га вран. – А.006.3.

111.  Пру жи дла не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Је сен, а др во 
још има ли ста ; по след њи стих: опе че. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.3.

112.  Иње на др ве ћу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ду  ше 
зи ме, крај се бе те слу  тим, ; по след њи стих: у ње му се сме сти. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – А.006.3.

113.  Сто ср да ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Пу за ви ца зе ле них ср да ца ; 
по след њи стих: сто ло ве, ор ма не, бал  кон. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.3.

114.  Пре да ту  ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе мља пре 
да ту  ма ; по след њи стих: зба ци  ла са се бе ле да гру ду. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – 
А.006.3.

115.  Цвет на ду  ша (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Умро је цвет у ча ши ; по след њи стих: и ду  шом у чо ве ку. – А.006.3.

116.  Јед на ду  ша ме ин спи ри ше (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Јед на ду  ша ме ин спи ри ше ; по след њи стих: као у пла нин ску там ну 
ја ру гу. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме у ко ме су стро фе пре глед но одво-
је не. – А.006.3.



679

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

117.  Твој ча сов ник уна пред иде (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Дра ги мој да  ле ки при ја те љу ; по след њи стих: на за пад по гле да ти. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – На слов на пи сан ру  ком. Ра ни ји от ку  ца ни на слов, ко ји је пре цр-
тан цр ве ном хе миј ском олов ком, је гла сио: Игра жму  ре. – А.006.4.

118.  Зим ски пра зник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Те бе из се ћа ња не изг на ног ни чим ; по след њи стих: у до ба глу  хо да се по ја виш. 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – На по ле ђи ни исти на слов упи сан ру  ком. – А.006.4.

119.  Слут ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Не ће се про сла вља ти овај пра-
зник ; по след њи стих: ко ја про сла ву мо ра да спре чи. – На по ле ђи ни: пе сма Пут-
ник, ко ја је пре цр та на. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – На слов за пи сан ру  ком. – 
А.006.4.

120.  Пут ник (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Био је ту пре пу  них по ла 
ве ка ; по след њи стих: тра је са мо ка мен и пу  чи на до ле. – На по ле ђи ни: пе сма 
Слут ња. – Пе сма је пре цр та на. – А.006.4.

121.  Успо ме не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: На ула зу те 
ули це стра жа ре ; по след њи стих: И ку да сад да кре нем. – А.006.4.

122.  Пе сни ко ва ко лев ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Оти ма ју се по-
ези је де мо ни ; по след њи стих: она ће му мо жда оста ти у слу  ху. – А.006.4.

123.  Мо ги  ле вре ме на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Не мо ра-
мо умре ти да се ра ста не мо ; по след њи стих: у вре ме на тре сет. – А.006.4.

124.  Бр зо јав дав но од сут ном (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ма гле и обла ка оке а ни ; по след њи стих: без ме не би ва ла ка. – А.006.4.

125.  Са мо ћа (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Од 
ју  тра хо дам ; по след њи стих: от сад па до ве ка. – А.006.4.

126.  Рас кр шће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Сти го смо у 
шу  му не по зна ту ; по след њи стих: све ку да во ди ста за не зна на. – А.006.4.

127.  Уза  луд (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: На сто лу све што 
во ли оче ки ва ни ; по след њи стих: су зом што по те че. – А.006.4.

128.  Још си онај (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Још си онај 
про шао ; по след њи стих: и још си онај – сва чи ји и ни чи ји. – На по ле ђи ни: текст 
Мол ба чи та о цу, о раз ло зи ма за пи са ње ха и ку по е зи је (пи сан на ма ши ни, ла ти-
ни цом и пре цр тан). – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.4.
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129.  По след њи са ста нак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Као што се тек пра зни ком ; по след њи стих: Ра зи ђе мо се као по сле са  хра на. – 
А.006.4.

130.  И би  ло ти про сто (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Бла го сло вен за то што по сто јиш ; по след њи стих: и бла го сло вен за то што 
по сто јиш. – А.006.4.

131.  Зим ска успа ван ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ла ку ноћ, ма ли ша-
ни, сви ма ; по след њи стих: Ла ку ноћ, ма  ли ша ни, сви ма. – На по ле ђи ни: на слов 
ру  ком Ла ку ноћ. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Ис под на сло ва Зим ска успа ван ка 
за пи сан на слов 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 ; пи са  ћа ма ши на, 
бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад 
си до бро ти да вао оду  шку, ; по след  њи стих: оних с чи јом си ту  го вао ту  гом. – 
А.006.4.

133.  За пис о де ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка да би 
де ца за гр ли  ла тр ње, ; по след њи стих: и ча сом се за тво рио. – На по ле ђи ни: пе сма 
До ђи Ири не Три фу  нов. – На слов за пи сан ру  ком, ла ти ни цом. – А.006.4.

134.  Му зеј у Освен ћи му (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Жи ва и по сле пет ле та и зи ма ; по след њи стих: а прах де те та већ на ве тру 
по чи ва. – А.006.4.

135.  Тро го ди шњи ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Би  ла јед  ном зи  ма враж је љу  та ; по след  њи стих: мо жда и дан да њи. – Два 
по след ња сти  ха дру  ге стро фе су пре цр та на. – А.006.4.

136.  Пре кор (со нет). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Уме-
сто да ме по гла диш по ко си ; по след њи стих: за го нет но сти дра гог ка ме ња. – 
А.006.4.

137.  Пла ме ња ча (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту, ; по след њи стих: ње го ве очи у пла ме ња че бле ску?. – 
На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком Мла ди. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.4.

138.  Као хи пик (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
хи пик из Фла у ер Па у ер кла на ; по след њи стих: и сун че ва сја ја. – На по ле ђи ни: 
упи сан знак пи та ња. – А.006.5.

139.  Лу там пар ком (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
На дре од не куд ту  га, ср це це па ; по след њи стих: а не зна ју за што. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – А.006.5.



681

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

140.  Нео бич на ми сао (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Кроз 
ста бло ове ми сли ; по след њи стих: да од збр ке у ду  ши на чи ни склад. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – А.006.5.

141.  Још је стра шни је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Стра шно је за у  век за ћи у та му ; по след њи стих: по чи ње та ма. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – А.006.5.

142.  Усов бо ла (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Пао је усов 
бо ла ; по след њи стих: ожи вео. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – На слов Усов бо ла на-
пи сан ру  ком. Ра ни ји от ку  ца ни на слов је Усов ду  ше. – А.006.5.

143.  Не до у  ми це (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни јa бе ли ; пи са ћа ма ши на, 
бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо жда у све-
ми ру ; по след њи стих: Мо жда нас жа  ле, мо жда нам се све те. – А.006.5.

144.  Ста ре ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: На пи са  ла сам 
се, на чи та  ла ; по след њи стих: на сав глас се ра до ва  ла. – На по ле ђи ни: ру  ком за-
пи сан на слов. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.5.

145.  Вар љи ве све тло сти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ми сли, леп ти ри це ноћ не, ; по след њи стих: и за то се ску  пља ју ва ша ја та. – 
А.006.5.

146.  Ју  трос сте ми нео п  ход ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ви на кна-
де за жи вот про ху  ја  ли ; по след њи стих: ју  трос сте ми нео п  ход ни. – А.006.5.

147.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ди же се из 
ма гле ру  ка ; по след њи стих: уве ле дла но ве ру  ке. – А.006.5.

148.  При вид (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Две 
леп ти ри це лак ше ; по след њи стих: кад на ста је но ћи и да на сме на. – А.006.5.

149.  Ми сао по нор ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Упра-
во по ве ру  јем ; по след њи стих: и суд бин ске по мр чи не и за се де. – Ис прав ке ру ком 
ауто ра. – А 006.5.

150.  У мре жи се ћа ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Као у ча ши во де, гру  мен со ли ; по след њи стих: а као да не што те шко слу-
тим. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.5.

151.  Но вем бар ска слут ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кроз 
шу мо вит и вла жан до ; по след њи стих: и би ва ће с да на у дан све ве ћи. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – Реч Но вем бар ска до да та ру  ком уз на сло ву. – А.006.5.
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152.  Не дам (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не дам, 
свим би ћем не дам ; по след њи стих: да се с ду  шом играм жму  ре. – На по ле ђи ни: 
на слов ру  ком за пи сан. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.5.

153.  Зли пред знак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Стра шна ли пред зна ка, ; по след њи стих: без бо је ијед ног цве та. – На по ле ђи ни: 
на слов за пи сан ру  ком, као и реч Па зи. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.5.

154.  Ко шмар (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви стих: У бол ни ци јед ног ју тра ; 
по след њи стих: а ти си ми ље ни ца по е зи је бо га. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – А.006.5.

155.  Па у  чи на сно ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пе сник као па ук опре зно, ; по след њи стих: ни ли стак и ро се кап. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – А.006.5.

156.  По след ња ча ро ли ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 10 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Иза че о не ко сти ; по след њи стих: не ка по след ња ча ро ли ја. – А.006.5.

157.  Пе сни ко ва би о гра фи ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Тач ну би о гра фи ју пе сни ко ву ; по след њи стих: вре ме ном и зе мљом 
бу де за тр па но. – А.006.5.

158.  Не ми ран сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Вр тим се 
укруг ско ро бе сло ве сна ; по след њи стих: Бу дим се, ср це упла ше но лу  па. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.006.5.

159.  Ста ре ду ше (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: Ста ре 
ду  ше при вид но ћу  те ; по след њи стих: њи  хо ву жа  лост за жи во том. – По сто ји још 
јед на ва ри јан та ове пе сме, са ис прав ка ма ру  ком ауто ра. На ње ној по ле ђи ни је 
за пи са но: Пред крај. – А.006.5.

160.  На јед ном сам про ле ћем опи је на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 18 сти-
хо ва. Пр ви стих: На јед ном сам про ле ћем опи је на ; по след њи стих: на до ла зи ме-
ло ди ја пли ма. – А.006.5.

161.  Пре пла ше на пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Ми сао 
ми но ћас ме ња пра вац, ; по след њи стих: и ту оча мам. – А.006.5.

162.  Људ ско ср це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Са све га 
че ти ри ода је, ; по след њи стих: ле лу  ја вим брв ном ду  ха?. – А.006.5.

163.  Де ве ти спрат (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Жи вим на не ко ли ко спра то ва ; по след њи стих: као пут ник са мор ске па  лу бе. – 
Ис прав ка у на сло ву. – А.006.5.
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164.  Ноћ у пла ни ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Про бу дим се у но ћи сам ; по след њи стих: ко ли ко и све мир цео. – На истом 
ли сту па ра  лел  на вер зи ја (дво сту бач но), чи ји је пр ви стих исти, а по след њи гла-
си: ми  ли о не сто ле ћа (4 стро фе, 22 сти  ха). – Још је дан при ме рак дру  ге вер зи је. – 
А.006.5.

165.  Чуд но ва то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Чуд но ва то, ; 
по след њи стих: бу де те шко и гр ко. – А.006.5.

166.  Та о ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: До бро ју-
тро у сун ча ној из ма гли ци ; по след њи стих: де цем бар иде са сто ти ну се ки ра. – 
А.006.6.

167.  Ју  тро у Кре мљу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Про ђох 
кроз Кре маљ ра но ; по след њи стих: од ствар но га још ствар ни је. – На по ле ђи ни: 
на слов за пи сан ру  ком. – А.006.6.

168.  Пра знич ни ме теж (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Бро-
јим на цр ква ма вас кр сле ку  по ле, ; по след њи стих: ваз не се ње кри шом. – А.006.6.

169.  Кре маљ ски му зеј (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
зве ри што из ка ве за ; по след њи стих: на па у  чи ни. – А.006.6.

170.  Бр зо јав дав но от сут ном (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 11 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ма гле и обла ка оке а ни ; по след њи стих: без ме не би ва ла ка. – Стро-
фе спо је не по лу  кру жном цр том. – А.006.6.

171.  Ви зи је из над Кре мља (пе сма). – 5 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 ; без пот пи са ; 122 сти  ха. Пр ви стих: Сва 
од успо ме на и зла та ; по след њи стих: Па  ли по Мо скви све тиљ ке. – На по ле ђи ни: 
из ве штај. – А.006.6.

172.  Зо ви на сви ра  ла (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Про го-
во ри  ла зо ви на сви ра  ла ; по след њи стих: ла га но се сти ша ва и пла ви. – На по ле-
ђи ни: пи смо Ран ка Па вло ви ћа Де сан ки Мак си мо вић од 16. 3. 1992. (ла ти ни ца, 
ру  ком пи са но), ко јим мо ли за при  ло ге за Ра до зна  ли глас. – А.006.6.

173.  Ро ђе ње во ђе (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Ро ди се му-
шко де те, ; по след њи стих: омра зе и вул  ка не. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – 
А.006.6.

174.  Сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви со ко бр до, на ње му 
але ја ; по след њи стих: или про сто ска ме ње на бај ка дав на. – На по ле ђи ни: пи смо 
Алек сан дре То мић и Бран ка Ко пу но ви ћа од 25. 11. 1988. у име не дељ ног илу стро-
ва ног ли ста Фронт. – За пи са но ру  ком ауто ра: Сан; Па зи; У по чет ку. – А.006.6.



________    Александра Вранеш   ________

684

175.  Цр ква у пла ме ну (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 44 сти  ха. Пр ви стих: Не ко-
ли ко пу  та му  ња пре те ћи си ну ; по след њи стих: и го ми  ла пра  ха. – На по ле ђи ни: 
пре цр тан акт и ру  ком ауто ра за пи са но: Пре по чет ка Цр ква у пла ме ну. – А.006.6.

176.  Ви ку лов, Сер ге ии
Они не ће ре ћи (ци клус При ро да-Ма ти) (по е ма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 11 л. 
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли-
ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Три ри зни це у при ро де ; по след њи стих: жи во та це ла. – 
На по ле ђи ни: Три ри зни це, по е ма (за пи са но ру ком Д. М. на по ле ђи ни дру ге стра-
не). – Де ло ви по е ме озна че ни рим ским и арап ским бро је ви ма. – А.007.

177.  По пов ски, Гли гор
Бо го мил ски по ход (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 7 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. – А.007.

178.  Ку  па  ло, Јан ко
А ко то иде? (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа. 
Пр ви стих: А ко иде ту кроз мо чвар и шу мом ; по след њи стих: – Чо ве ком бит. – Пе-
сма са чу ва на у че ти ри при мер ка. На два при мер ка ис прав ке ру ком ауто ра. – А.007.

179.  Не са ни ца (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Со ва не са-
ни це за не чим но ћас тра га. ; по след њи стих: за ста је крај јед не исте ра не. – А.008.

180.  Про мр зла ли ва да (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Го то во је. Про ле-
ће не ће ; по след њи стих: Ко зна – мо жда и два. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – По сто-
је још два при мер ка ове пе сме. – А.008.

181.  Чо ве ко ли ка биљ ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Че сто се ра ђа њу 
сво јих сти хо ва чу дим ; по след њи стих: и снег ће на па да ти по гра на ма. – Из ме њен 
је да на е сти стих и ру  ком, ћи ри  ли цом, до пи са но: у кр ви у мо зга ви ју  га ма. Ис под 
за бе ле же но: Пре пи са ти. – А.008.

182.  Бу ђе ње тра ве (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: По сма тра  ла сам ка ко 
се бу ди тра ва ; по след њи стих: на њој ју  тар ње ма гле не се те. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – А.008.

183.  Гром (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Гр ме ло 
је сву ноћ па уда ри гром ; по след њи стих: за гле до се у мо дри про стор. – А.008.

184.  Ди вље пат ке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Око ло Бал-
тик, че ти нар, бр да гра ни та ; по след њи стих: у да љи ну, у тај ну жуд ња их зо ве. – На 
по ле ђи ни: из ве штај. – А.008.

185.  Ства ра  лач ка страст (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ис цр пе се руд ник 
угља, ; по след њи стих: и у сну, у ње га хи та. – А.008.
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186.  Ки шо бра ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Па да про лећ-
на ки ши ца ра на. ; по след њи стих: жи во ти људ ски тра ју кра ће. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – А.008.

187.  Сам сам цит (со нет). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Чо век иде шу  мом по су-
вом сме ту. ; по след њи стих: И шта ће он сад на зе мљи, сам сам цит. – На по ле ђи-
ни: на слов ру  ком за пи сан. – Са чу  ва на још два при мер ка ове пе сме. – А.008.

188.  Па до бран ци (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 стро фе. Пр ви стих: 
Из над сва ко днев них зем них ства ри ; по след њи стих: али ја не до ка зу  јем ко сам 
и шта сам. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.008.

189.  Не по но вљив сан (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Усних те ме ђу древ ним бо го ви ма, ; по след њи стих: Да ми је сан овај ви де-
ти још јед ном?. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – А.008.

190.  Ни је за де цу (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Во ле ла се два ве тра с две 
пла ни не ; по след њи стих: два ве тра са две да  ле ке пла ни не. – Ма ње ис прав ке ру-
ком ауто ра. – А.008.

191.  За  љу бље ни враг (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: За ку  ца ма  ле ни враг на вра та бо га, ; по след њи стих: и не ста де за у  век у па-
кла бес кра ју. – На по ле ђи ни: на слов ру  ком за пи сан. – А.008.

192.  Пред фре ском (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Краљ ти, пе сме ка жу, 
по раз да ва бла го ; по след њи стих: и су  ка  ла жи це ву  не и ко стре ти. – А.008.

193.  Зво на (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Све ју тро 
бо го вет но гр ли це гр чу, ; по след њи стих: и по ве ра ва мом оча ра ном ду  ху. – А.008.

194.  Не са ни ца (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Со ва 
не са ни це за не чим но ћас тра га. ; по след њи стих: за ста је украј јед не исте ра не. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.008.

195.  Са вре ме ник пра де до ва (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ако је да се ги не, ; по след њи стих: ги ну ћу, ма би ла и ту ђа. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра – А.008.

196.  До ве ди пти цу (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Бли жи се већ и под не, ; 
по след њи стих: љу бав ће јој би ти кр лет ка. – А.008.

197.  Раз ру  ше на цр ква (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Раз ру  ше на цр ква 
по сле ра та, ; по след њи стих: уђу да се згре ју цр кви иза вра та. – А.008.
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198.  Му зич ки кон це рат (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Љу ба вљу ов де но-
ћас је свак ра њен ; по след њи стих: свак је пун твог пр ко са и твог оча ја. – Ис прав ке 
ру ком ауто ра. – По сто ји и је дан при ме рак пи сан ма ши ном, ћи ри ли цом. – А.008.

199.  Гре шни ан ђео (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 6 сти хо ва. Пр ви стих: Мла ди ан ђео 
би же лео ; по след њи стих: љу ба ви ста ње ома ђи ја но. – А.008.

200.  У сла ву бо ла (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви стих: Ко ме да се за хва лим ; 
по след њи стих: као у зе мљи ко си. – По сто ји ва ри јан та ове пе сме (31 стих), пи са на 
ћи ри ли цом, чи ји је по чет ни стих исти, а за вр шни гла си: Бол бли ско га чо ве ка. – А.009.

201.  Бар ска пру га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Се-
ћам се као да је би ло ла не ; по след њи стих: ми сли мо на де до ве ку ти је ду ван ске. – 
На по ле ђи ни: за пис ру ком Пе сме ста ре. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. – А.009.

202.  Уста нак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти ха. Пр ви стих: На пред кре ћу пре да-
ња и ле ген де, ; по след њи стих: вра ти ти у сво је хум ке. – А.009.

203.  Зми ја (пе сма). – 1 л. ( 21 х 15 ), 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ис под су  хо га от ко са ; по след њи стих: 
сун це си ја. – На по ле ђи ни ру  ком за пи са но: Мо гу ћи на сло ви: Цр ква у пла ме ну, 
Вол шеб на зе мља, Не бе ска ко њи ца, Сме то ви го ди не, Про лећ на вр то гла ви ца, По-
след ње ко на чи ште, Ту ђи на смр ти, По след ња ча ро ли ја, Кап кр ви, Љу ди но ћи, 
По след њи плод, Сан, Зо ви на сви ра  ла, Ви со ки лет?. – А.009.

204.  Са вре ме на естрад на пе сма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви стих: За кр-
че не су зе мља и ва си о на. ; по след њи стих: на на шу пла не ту це ла ми ли јар да. – А.009.

205.  Мол ба и мо ли тва (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Мо лим вас, зе маљ-
ске вла сти, што за тво ри ше ; по след њи стих: он те у вру ћи ци че ка. – Пе сма пи са на 
пре ко про гра ма не ког ску  па. – А.009.

206.  И би ло ти про сто (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Бла го сло вен за то што по сто јиш ; по след њи стих: и бла го сло вен што по сто јиш. – 
На по ле ђи ни: ра чун. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.009.

207.  Успа ван ка цве ћу (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Спа-
вај те, ; по след њи стих: да мој те жак сан у ваш не уђе. – На по ле ђи ни: по зив за 
сед ни цу Ју  го сло вен ско-нор ве шког дру  штва. – А.009.

208.  Ме ђа ши успо ме на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми-
ло ва ну Кав ги на се о ском гро бљу ; по след њи стих: ко јим му је ру  ка ми ри са  ла. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Пре цр та на дру  га реч у на сло ву и за пи са но: се ћа њу, а 
ис под на слов Кав га. – По сто је још два при мер ка ове пе сме, без из ме на у на сло ву, 
али са ис прав ка ма у тек сту. – А.010.
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209.  Чур га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Нај ду  хо ви ти ји 
наш су сед из за се о ка ; по след њи стих: или вру ћа ле пи ња са ме дом. – По сто ји 
још је дан при ме рак ове пе сме са ма њим ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – А.010.

210.  Чи ча Јан ко (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Усред де тињ-
ства сто ји чи ча Јан ко ; по след њи стих: и на пр же ну ка ву за ми ри ше со ба. – По-
сто је још два при мер ка са ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – А.010.

211.  Ми рис ко при ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пи јем жед но мир ко при ва ; по след њи стих: ко при ви на сун цем за гре ја на 
со ка. – А.010.

212.  И још би мо гла де си ти нам се љу бав : До бри ши Це са ри ћу (пе сма). – 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 ; без пот пи-
са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо гла би се де си ти из не на да ; по след њи стих: смрт 
нам се де си. – Ис прав ке ру ком ауто ра у по след њој стро фи. – По сто је још три при-
мер ка ове пе сме са ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – А.010.

213.  Је ре ван (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ки на дах  ну  ти 
ар хи тек та, ; по след њи стих: као ко ме та. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе-
сме. – А.010.

214.  Ара рат (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: Као хај дук у за се ди ; 
по след њи стих: по но во об на жи. – А.010.

215.  За то че ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ума кох из са-
ми це но ћи ; по след њи стих: где и усред да на по не ко спа ва. – А.010.

216.  Бо ја зан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: По зо вем 
ли у по ноћ ко га, ; по ми слим то са мо је бу ду ћи слик. – А.010.

217.  Кра  ље вић и про сјак (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Кра  ље ви ћу, пу-
сти да про хо дам ; по след њи стих: Кра  ље ви ћу, у зе мљи па сти ра за  лу  тај. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.010.

218.  Про лећ ни сли ко ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе. Пр ви стих: Тек 
што се ро ди пр ви стих, ; по след њи стих: је два одо ле вам не стр пљи вом сли ку. – 
По след ња стро фа је пре цр та на. – А.010.

219.  Ис ку  ше ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Упор но ко ра чам ру бом 
без да на ; по след њи стих: у по нор око мит. – А.010.

220.  Мраз (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Слу  шам 
мраз пуц ке та ; по след њи стих: и у ме ни. – А.010.
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221.  Тре шње не рот ки ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
да сте оста  ле не у да те, ; по след њи стих: ви са мо цве та те, цве та те. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра у пр вој стро фи. – А.010.

222.  Хо ћу да про ве рим (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Хо ћу 
да про ве рим ; по след њи стих: да сте пред мет не чи јег раз го во ра. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – А.011.

223.  Пла ме ња ча (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Од мно гих 
ју  та ра ; по след њи стих: на го ве шта јем пла ча. – На слов је пре цр тан и ни је на но во 
за пи сан. – А.011.

224.  Кре маљ ске ку  по ле (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Гле да у сну 
мр тва ца ри ца ; по след њи стих: над цр ква ма се зби ва ју чу да. – Ис под на сло ва 
Кре маљ ске ку по ле за пи сан и два пу та под ву  чен на слов Ку по ле и обла ци. – Ис под 
за пи са на пе сма Цр кве у Кре мљу. – А.011.

225.  Цр кве у Кре мљу (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Про цве та  ле цр-
кве ни зом пу  по ља ка ; по след њи стих: у зла то пре тво ри  ло се. – За пи са на на 
истом ли сту ис под пе сме Кре маљ ске ку  по ле. – А.011.

226.  За блу де (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ве ру  јем у оно што ни је. – 
По ред на сло ва За блу де до да та реч ве ко ва, али ни је под ву  че на, као прет ход ни 
на слов. Сти  хо ви пи са ни у ра зним прав ци ма, те се не мо же по у зда но за кљу  чи ти 
ко ји је по след њи стих. – А.011.

227.  Ко со во (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: До бро би то би ло ; по след-
њи стих: и под зем но га. – Реч Ко со во за пи са на је са стра не пе сме и ве ро ват но је 
на слов. – А.011.

228.  Анег до та (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
За  гле да  ла се бо ги  њи  ца Ве сна ; по след  њи стих: оку људ ском би  ла је не ви  дљи-
ва. – На по ле ђи  ни: на слов ру  ком за  пи сан. – Ма  ње ис  прав ке ру  ком ауто ра. – 
А .011.

229.  Пе сни ков мо зак (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Мо зак пе сни ка чу де сна је спра ва. ; по след  њи стих: за бо ра вље на се ћа ња 
за зво не. – На по ле ђи ни: из ве штај о про да тим при мер ци ма пе тог из да ња књи ге 
Пти ца на че сми и за пис ру  ком Уз со не те. – А.011.

230.  Пе сник и Све то вид (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пе сни че, љу бим че Све то ви да, ; по след њи стих: они су под истом зве здом 
ро ђе ни. – На по ле ђи ни: за пис ру  ком Три со не та за со не те Анег до та, Пе сни ков 
мо зак, Пе сник и Све то вид. – А.011.
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231.  Сум ња  ли ца ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви што 
мр зи те и сум ња те ; по след њи стих: ми рис до мо вин ских зо ра. – А.011.

232.  Не дељ на про по вед (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Иза 
сва ко га оста не ; по след њи стих: нај бол ни ји твој лик. – Ис под ове пе сме за пи са на 
пе сма Снег на гро бу. – А.012.

233.  Снег на гро бу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Пр ви пут 
снег на ва шем гро бу – ; по след њи стих: од ме не вас је ју  трос скри  ла. – На пи са на 
је ис под пе сме Не дељ на про по вед. – А.012.

234.  Из гу бље ни стих (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Из гу-
бих стих у тра ви ; по след њи стих: не ћу га се се тит ви ше. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме са до ста ис прав ки ру  ком ауто ра. – А.012.

235.  Ју  тро (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Куц ну 
пти ца кљу  ном ; по след њи стих: ру до ко пе жа ра. – А.012.

236.  Ве ве ри ца у Вр њач ком пар ку (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21), 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: У де дов ском 
за бра ну би ло је це ло пле ме. ; по след њи стих: као ус пр кос око чо ве ка се ло ме. – 
На по ле ђи ни: ру ком за пи са но Ве ве ри ца. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – А.012.

237.  У зла ту је се ни (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
У пар ку чи је ли шће на гло ве не, ; по след њи стих: Кад да  љи не бу ду хлад не, љу би-
ча сте. – А.012.

238.  Ли сни кре ма то риј (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ску пља ју су хо ли шће ши ром пар ка, ; по след њи стих: у ко ме су про ле тос га ји ле пти-
ће. – На по ле ђи ни: на слов за пи сан ру ком. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. – А.012.

239.  Па у  ци (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Чо век, 
ве ро ват но пе сник, ше та, ; по след њи стих: Стре пе над њим пе сник и го ра. – На 
по ле ђи ни: на слов за пи сан ру  ком. – А.012.

240.  Са мо кри ти ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Гу  гут ка у 
го ри ; по след њи стих: чо век тро шне сно ва ка те дра  ле. – На по ле ђи ни: за пи са но 
ру ком Дан по се та?, рђа во пре ку ца на Кли нич ка смрт, Ха лу ци на ци ја слу  ха, Ко пач 
бу  на ра, Ети ке те за ви но. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. По ред на сло ва за бе ле же но: 
по пра ви ти?. – А.012.

241.  Осу ђе на ми сао (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми сао 
на сто цу од цр на ка ме на, ; по след њи стих: да не ис ка за на у све мир не иде. – По-
след њи стих на пи сан ру  ком уме сто пре цр та ног от ку  ца ног сти  ха: да не по то не у 
по нор ни це во де. – А.012.
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242.  Но ви, Ли  ли
Ка пља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ру  ком и ма-
ши ном. Пр ви стих: За ћу  та  ли о крај ме ђе у ку  ту, ; по след њи стих: и оста та ко до 
да на шњи дан. – Ма ње ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – А.013.

243.  Шкерл, Ада
Све тиљ ка крај пу та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Знам до бро да не мам ни ка-
кве ле по те, ; по след њи стих: и хлад ном плоч ни ку ра си пам сво ју ту гу. – А.013.

244.  Ус крс у још не до гра ђе ном хра му (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; 53 сти  ха. Пр ви стих: Ус крс у још не до гра ђе ном хра му ; по след њи стих: 
сто ји у ду ши Ср ба. – На по ле ђи ни: пи смо пред сед ни ка Ма ти це исе ље ни ка Ср би-
је Ми ли ћа Бу гар чи ћа о осни ва њу За ду жби не ства ра ла штва Ср ба у све ту. – А.013.

245.  Ве тар на мор ској оба  ли (пе сма). – 1 л. (21 х 29,7 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Це лог да на се од ве тра кри јем, ; по след њи стих: да на па ко сти. – На 
по ле ђи ни: по пис пе са ма за збир ку. – А.013.

246.  Гра ча ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 25 сти хо ва. Пр ви стих: Гра-
ча ни це, кад бар не би би  ла од ка ме на, ; по след њи стих: кад би се мо гла на не бе са 
ваз не ти. – А.013.

247.  Кре маљ ски му зеј (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Све од 
успо ме на и од зла та ; по след њи стих: ца ра да јој пру жи ру  ку. – А.013.

248.  Пе сни ко во ви ђе ње (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ко сун це во ли ; 
по след њи стих: од за да тих му ра на. – Фо то ко пи ја. – А.013.

249.  При жељ ки ва ње (пе сма). – 4 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 57 сти  хо ва. Пр ви стих: Свак ће 
има ти све са мо сво је ; по след њи стих: ли му зи не и те рет не ка ми о не. – Па пир из 
све ске. – А.013.

250.  Опро сти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Опро сти че-
ста пу то ва ња, ; по след њи стих: да и тво је го ди не ле те. – У дну стра не пи ше: Удру-
жи ти с дру  ге две о мај ци. – А.014.

251.  Ус кр сло се ћа ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Под огром ном пло чом вре ме ну, ; по след њи стих: и по но во се де на пре сто. – 
А.014.

252.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Опа сни ји сам 
мр тав, не го жив ; по след њи стих: Бој те се ми ри са би ља што ни че из гро бо ва. – На 
по ле ђи ни по зив ни ца Ам ба са де НР Бу  гар ске; за пи са ни сти  хо ви: Бој те се ви ше 
сун ца ко је про сти ре сен ке / не го сун ца у зе ни ту. – А.014.
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253.  Де цем бров брат (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Де цем бар на вра та ку  ца, ; по след њи стих: обе сит по ко ји грозд. – А.014.

254.  Срећ но вам се ћа ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Срећ но вам се ћа ње ; по след њи стих: на де тињ ства да не. – По сто ји још јед-
на ва ри јан та ове пе сме (11 сти  хо ва), али без дру  ге стро фе. – А.014.

255.  Спра то ви (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Ду бо ко у тра ви 
не му  шти су за у зе ти ; по след њи стих: сред овог не ду жног све та. – Са стра не за-
пи са но: Па зи. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.014.

256.  Же ник и не ве ста (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Же ник 
и не ве ста, два дво до ма цве та, ; по след њи стих: же ник и не ве ста. – На по ле ђи ни 
за пи са но; Па зи; Же ник и не ве ста. – Ис прав ке ру  ком ауто ром. – По сто ји још је-
дан при ме рак ове пе сме. – А.014.

257.  Зи ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 30 сти хо ва. Пр ви стих: Во ди ћу вас да гле да-
те ; по след њи стих: Зи ма је уви  ла ку ће у па пер је бе ло. – Са стра не пи ше: Па зи. – 
А.014.

258.  На и ван оп ти ми зам (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Не бо 
но ћу про цве та ; по след њи стих: град ски ску  чен ви дик. – На по ле ђи ни: на слов 
за пи сан ру  ком, као и реч: но ва. – А.014.

259.  Пред фре ском (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Краљ ти, пе сме ка жу, по раз да ва бла го ; по след њи стих: и су ка ла жи це ву не 
и ко стре ти. – По сто ји још је дан при ме рак са ма њим ис прав ка ма ру ком ауто ра. – 
А.014.

260.  Бо ле сни ан ђе ли (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Успа вљу  ју мо на  хи ње ; по след њи стих: њи  хо ве су зе. – На по ле ђи ни: на слов 
ру  ком. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.014.

261.  Бор ба очи ју (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Бо ре 
се о пре власт очи дво је ; по след њи стих: ср це јед но или дру  го. – Ма ње ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – А.014.

262.  Сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Спа вам. Ми сли ми 
се до мо гле сло бо де. ; по след њи стих: од  лу ке ва си он ске по ме не. – Ма ње ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – А.014.

263.  Зе ни це са ико на (пе сма). – 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, без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе ни це, 
зе ни це с ико на ; по след њи стих: са древ них ико на. – А.014.
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264.  Ју  трос сте ми нео п  ход ни (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ви на кна де за жи вот про ху  ја  ли, ; по след њи стих: ју  трос сте ми нео п  ход-
ни. – А.014.

265.  Са  хра на (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре кла сам вра-
тив ши се са са  хра не: ; по след њи стих: Обра зи су ти ве че рас вр ло бле ди. – А.014.

266.  За тра вље но гро бље (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: На 
гро бу мо ме ни че тра ва, ; по след њи стих: ко је на ње му па се. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – А.014.

267.  Ло пов и ка зна (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ми-
ли це кра дем зра ке сун че ве ; по след њи стих: не опра шта ми глад ну. – А.014.

268.  Вра ти ће се се ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Вра-
ти ће се се ли це, де те, ; по след њи стих: дру  га де ца пла ка ти. – А.014.

269.  Упла ше но чо бан че (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Бо же, са не ба ме гле да ; по след њи стих: реч них та  ла са по вор ка. – На по ле-
ђи ни: ру  ком за пи са но: за де цу сти  хо ви. – Пр ва реч у на сло ву до пи са на ру  ком, 
а дру  га пи са ћом ма ши ном. – А.014.

270.  Про мр зла ли ва да (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Го то во 
је. Про ле ћа не ће ; по след њи стих: мо жда и два. – А.014.

271.  Пре жа  ли ти (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Пре жа  ли  ли смо то ли-
ка дра га ство ре ња ; по след њи стих: што их ла сте до не су кад до ле те. – Са стра не 
за пи са но: Го то во. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.014.

272.  Не дај се Та ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Не дај Та ра, та ко ти бо га, ; по след њи стих: сми ре као во ду Дри не. – А.014.

273.  Уса мље ник (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Са му  је на про план ку 
ста ри цер ; по след њи стих: што још жи ви, јо ште шу  ми и ли ста. – По сто ји још је-
дан при ме рак ове пе сме на чи јој по ле ђи ни пи ше: Уса мље ник; А он је дан све га. – 
А.014.

274.  Ни сам кра  љи ца при ро де (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ду  га од 
ро се ис пре да бо је ; по след њи стих: Кра  љи ца ни сам ни би ћа, ни ства ри. – А.014.

275.  Ис ку  ше ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Упор-
но ко ра чам ру бом без да на ; по след њи стих: у по нор око мит. – На по ле ђи ни: ку-
цан текст. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Осми стих пре цр тан. – А.015.
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276.  Ин ку ба тор (со нет). – 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 ; без по пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Из 
не дра мај ке пра во у ин ку ба тор ; по след њи стих: ни на не бу ни на зе мљи ку ла. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.015.

277.  Од у  ми ра ње (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Про ре де се ча си же ља, ча си се ћа ња ; по след њи стих: за бо ра ви мо ли ца њи на. – На 
по ле ђи ни: про грам је зич ко-књи жев не три би не у би бли о те ци „Пе тар Ко чић“. – 
Пре цр та на по след ња три сти  ха. – А.015.

278.  Се лид ба ду ша (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Чи ја ду  ша је ушла ; по след њи стих: пе сни ко ви сти  хо ви не до пе ва ни. – На по ле-
ђи ни за пи са но ру  ком: За мла де, до вр ши ти; Се лид ба ду  ша, да бог мо же се обо га-
ти ти (све пре цр та но). – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.015.

279.  Про лећ на вр то гла ви ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 23 сти  ха. Пр ви 
стих: Ви де ла сам у шу ми ју  че ; по след њи стих: и про сто га је пре сли ка ла шу ма. – 
На по ле ђи ни: фи нан сиј ски из ве штај. – Из о ста вље на пе та стро фа, ко ја по чи ње сти-
хом: Пти це све ју  тро чу  мом кр ста ре, а за вр ша ва се сти  хом: мра ви за ви ру  ју иза 
оку ка. – По сто је још два при мер ка ове пе сме, од ко јих је је дан ва ри јан та. – А.015.

280.  Бо ле сник у гро зни ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Као стре ле сле ћу га вра ни ; по след њи стих: сте жу ми гр ло као љу  те ом че. – 
На по ле ђи ни: фи нан сиј ски из ве штај. – А.015.

281.  Не до у ми це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Мо жда у све ми-
ру ; по след њи стих: Мо жда нас жа ле, мо жда нам се све те. – На по ле ђи ни: по зив на 
сед ни цу, пот пи сао Ми ро слав Пан тић. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.015.

282.  Успо ме не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: На ула зу те 
ули це стра жа ре ; по след њи стих: и ку да сад да кре нем. – На по ле ђи ни: пе сме 
При ви ђе ње и Про ла зе го ди не Ве сне Пет ко вић. – А.015.

283.  Сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Спа вам ; 
по след њи стих: по ме не од  лу  ке суд бин ске. – На по ле ђи ни: из ве штај са сед ни це 
СА  НУ. – А.015.

284.  Ве жба ње во ље (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Де те том про ла зе ћи по ред ће те нал  ве ; по след њи стих: чу  ти је дан глас. – 
На по ле ђи ни за пи са но ру ком: Ве жба ње во ље, за де цу. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – 
Са стра не пе сме пи ше: не. – А.015.

285.  Бо ле сник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Бо-
ле сник спа ва ; по след њи стих: као пра мен обла ка. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто-
ра. – А.015.
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286.  На мр твој стра жи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Сто ји вој ник на стра жи сам сам цит ; по след њи стих: и шта он вој ник на зе мљи 
тра жи. – На по ле ђи ни: пе сма Про би рач, а при дну стра не: Па зи до бро, На мр твој 
стра жи. – Ис под пе сме пре цр та на бе ле шка: Ми слим да је пре ку  ца но. – А.015.

287.  Про би рач (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Же нио се шум ски пе тао, ; 
по след њи стих: ко да зна. – На по ле ђи ни: пе сма На мр твој стра жи. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – По след њи сти  хо ви ис пра вље ни ру  ком и гла се: Не ка те је стид и 
срам / би рај сам!. – А.015.

288.  За  лу  тах (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: За  лу  тах 
у град не ка кав ; по след њи стих: тај ном за стр ти. – Сед ми стих пре цр тан. – А.015.

289.  Страх (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: У де тињ ству 
сам се бо ја ла ; по след њи стих: а страх све у ме ни ра за ра. – На по ле ђи ни: по зив Ду-
ша на Ка на зи ра на сед ни цу СА  НУ 2. 12. 1986. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.015.

290.  Мла ди пе сни ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Бла го-
сло ве ни за то што по сто ји те ; по след њи стих: и бла го сло ве ни за то што по сто ји-
те. – А.015.

291.  Зим ска по док ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 22 сти  ха. Пр ви стих: 
Де вој ка то не у пр ви сан по ноћ ни ; по след њи стих: усред зим ске фе бру ар ске но ћи. – 
Ис прав ке ру ком ауто ра. – Пре цр тан 20. стих и ру ком за пи са но: за се ни јој и ду шу 
и очи. – Ис под бе ле шка: Пре ку  ца ти. – А.015.

292.  Уза  луд но (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: На сто лу све 
што во ли оче ки ва ни, ; по след њи стих: су зом по те че. – На по ле ђи ни на слов ру-
ком: Уза  луд. – Пре цр та на пе сма Мај чин пра зник На де Ра ду  но вић. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. Осми стих пре цр тан. – А.015.

293.  И ду ге бле де (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ди за  ла се ду  га 
из над вр та ; по след њи стих: та ну  шна ле лу  ја ва. – На по ле ђи ни: спи сак пе са ма: 
Цвет је про го во рио, Не до у  ми це, Зло, На опо ра ви  ли шту, Ве тар ме во ли, Зна мо 
се. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.015.

294.  Ђур ђев дан ски ура нак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 9 сти  хо ва. Пр ви 
стих: За ка сних ју  че ; по след њи стих: до иду ћег Ђур ђев да на. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – А.015.

295.  Ра дуј се бо лу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ти што имаш све ту што ре ћи ; по след њи стих: Те би ко ји же лиш све ту што ре ћи. – 
На по ле ђи ни: ку  ца ни текст. – На слов упи сан ру  ком по што је пре цр тан на слов 
ис пи сан ма ши ном: Ти што имаш све ту што ре ћи. – А.015.



695

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

296.  За спах уз књи гу (пе сма). – 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 ве на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: Вр тим 
се у круг као бе сло ве сна ; по след њи стих: Бу дим се, ср це упла ше но лу  та. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.015.

297.  Игра ју се две ду ше (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: 
Игра ју се две ду ше љу ба ви ; по след њи стих: и кре ну ти јед на ле во – дру га де сно. – 
На по ле ђи ни: тех нич ки про је кат. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. – А.015.

298.  Успо ме не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: На ула зу те 
ули це стра жа ре ; по след њи стих: И ку да сад да кре нем. – На по ле ђи ни: за пи са но 
ру  ком: Успо ме не, Па зи. – А.015.

299.  Кад же на во ли (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: За у  век је оти шла од ку ће ; по след њи стих: гла ве у ша ке за гњу  ре не. – На 
по ле ђи ни: за пи са но ру  ком: Кад же на во ли. – На слов за пи сан и ма ши ном и ру-
ком. – А.015.

300.  Ви  хор ту ђи нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Од не-
куд из да  ле ка раз бој нич ки ; по след њи стих: ки чи ца гор ка. – На по ле ђи ни: пе сма 
Април ска утак  ми ца. – А.015.

301.  Април ска утак  ми ца (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Април зо ве на утак  ми цу ; по след њи стих: (не чи так). – На по ле ђи ни: пе сма Ви-
хор ту ђи нац. – А.015.

302.  Де ве ти вал (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: Ју  ри ша 
са пу  чи не ју  гом уз о ра не ; по след њи стих: од ву  ко ше ме на пу  чи ну. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – А.017.

303.  Не до у ми це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти хо ва. Пр ви стих: Мо жда ће не ко 
по сле ти су ће го ди на ; по след њи стих: Мо жда нас жа ле, мо жда нам се све те. – 
А.017.

304.  Пе сни ко во пи смо у му зе ју (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 9 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ово пи смо не кад је ста ја ло ; по след њи стих: са свим слу  чај но, без на у-
ма. – А.017.

305.  Цр теж (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Су  ве 
кру  шке сред ле ди не ; по след њи стих: ве три на не ка где о врат ни це лу  па. – Пре-
цр та на дру  га (од ра ни јих пет) стро фа од шест сти  хо ва. – А.017.

306.  По след ња ча ро ли ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 10 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Иза че о не ко сти ; по след њи стих: не ка по след ња ча ро ли ја. – На по ле ђи ни: 
пи смо Ми  ло ра да Ђу  ри ћа у име СКЗ од 25. 4. 1991. – А.017.
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307.  Не бе ска ко њи ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ноћ. Спа ва ју гра не, гне зда, ; по след њи стих: раз ба цу  јућ ко пља мо дра. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.017.

308.  Де ве ти спрат (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Жи ви на не ко ли ко спра то ва ; по след њи стих: и њи  хо вих су за ро ни се би сер. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.017.

309.  Људ ско ср це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Са све га 
че ти ри ода је ; по след њи стих: ле лу  ја вим брв ном ду  ха. – На по ле ђи ни: за пи сан 
на слов ру  ком: Исти на ста ре ду  ше. – А.017.

310.  Срећ но вам се ћа ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти хо ва. Пр ви стих: Срећ-
но вам се ћа ње ма би ло ; по след њи стих: на де тињ ства да не. – На по ле ђи ни: пе сма 
Ве трић ми је не што ис при чао Зу ље Да ки. – А.017.

311.  По ро ди ца бо го ва (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Ра дуј 
се, Пе ру не, ни си ино ко сан, ; по след њи стих: чи је пре да те по да стре ти ду ше. – А.017.

312.  Де ца (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри  ли ца. Пр ви стих: Ма ма, не тре ба пра ти про зо ре ; по след њи стих: 
ми ри ше ко су одој че та. – Лист из све ске. – А.017.

313.  Пр ва се ћа ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Сам 
си, ; по след њи стих: при ча ју пре жи ве ле му  ке. – На слов за пи сан ру  ком, ла ти ни-
цом. – А.018.

314.  Чуд но ва то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Чуд но ва то, ; по-
след њи стих: бу де те шко и гр ко. – А.018.

315.  Школ ски над зор ник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 9 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Школ ски над зор ник ; по след њи стих: про на  ла зак се збу де. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – А.018.

316.  Гр ли це (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Оде ве не у по мр чи ну ; по-
след њи стих: де те ту цве ће на уз гла вље стре са. – На по ле ђи ни: ку цан текст. – А.018.

317.  Сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Спа вам. Ми сли ми се до мо-
гле сло бо де ; по след њи стих: од лу ке суд бин ске по ме не. – На по ле ђи ни: ку цан текст 
и ру ком у углу за пи са но: Сан. – Са стра не ру ком до пи са на че ти ри сти ха. – А.019.

318.  Усов бо ла (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Пао је бо ла усов ; 
по след њи стих: под зе мље гру дом. – На по ле ђи ни: ку цан текст. – Са стра не бе ле-
шка: По гле дај, до пу  ни. – А.019.
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319.  У мре жи се ћа ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Као у ча ши во де гру-
мен со ли ; по след њи стих: Се ћам се, а као да не што те шко слу тим. – На по ле ђи ни: 
пе сма Та ко ми те бе од Фа  хру ди на. – А.019.

320.  Па у  чи на сти  хо ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пе сник као па ук опре зно ; по след њи стих: хра стов лист и ки ше слап. – На 
по ле ђи ни ру  ком за пи сан на слов: Па у  чи на сти  хо ва. – А.019.

321.  Пре пла ше на пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми-
сао ми но ћас ме ња пра вац ; по след њи стих: и ту оча мам. – На по ле ђи ни: ку  цан 
текст. – А.019.

322.  Људ ско ср це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Са све га 
че ти ри ода је ; по след њи стих: ле лу  ја вим брв ном ду  ха?. – На по ле ђи ни: пе сме 
Ру  ке ве тра и Па  ху љи це сне га Ве сне Пет ко вић. – А.019.

323.  По след ња ча ро ли ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Иза че о не ко сти ; не ка по след ња ча ро ли ја. – На по ле ђи ни: по зив Дра го-
сла ва Ни ки то ви ћа на про сла ву Ра дио Бе о гра да од 10. 10. 1989. и ру  ком за пи са-
но: По след ња ча ро ли ја, нај бо ља вер зи ја. – А.019.

324.  Смр зну  та пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Па  ла је с јед не гра не смр зну  та пти ца ; по след њи стих: по ста ју ду бо ки мо-
дри кла ден ци. – На по ле ђи ни: пе сма Да ми је бр зо. – Са стра не за пи са но: Ва жно. 
Па зи. Ви де ти да ни је об ја вље но у књи зи. – А.019.

325.  Да ми је бр зо (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Да ми је да 
као зе мља бр зо ; по след њи стих: још се не хва та скра ма. – На по ле ђи ни: пе сма 
Смр зну  та пти ца. – А.019.

326.  И ду  ге бле де (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Из над вр та ди за  ла се ду  га ; по след њи стих та ну  шна ле лу  ја ва. – На по ле ђи ни: ку-
цан текст. – А.019.

327.  Пра во на пат њу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: И због че га 
па тим ; по след њи стих: ни на пат њу не ма пра ва. – На по ле ђи ни: ку цан текст. – А.019.

328.  Зе ни це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе ни це, зе ни це ; 
по след њи стих: са древ них ико на. – На по ле ђи ни: про грам из ло жбе. – А.019.

329.  Ду  шо не спо кој на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Ду  шо не-
спо кој на ; по след њи стих: ослу  шку  је ли те ко та мо са ус хи ће њем. – На по ле ђи-
ни: ру  ком за пи са но: За но ву књи гу. Ду  шо не спо кој на. Па зи. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме са ру  ком за пи са ним на сло вом на по ле ђи ни. – А.019.
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330.  Со ко (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Сред ње-
ве ков ни со ко ; по след њи стих: и бе ла. – На по ле ђи ни: ру  ком за пи са но: Со ко, 
пре пи са ти. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – А.019.

331.  Уте ха (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти хо ва. Пр ви стих: Не ка жи ви сво јим жи во-
том ; по след њи стих: љу бав ће ва ша тра ја ти. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.002.

332.  Ћук (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Као по-
лу де ли про рок, ћук ; по след њи стих: од сле пог чу ла ћу  ка. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – Б.004.

333.  Се ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Кроз 
ноћ и вла гу ; по след њи стих: и не знам шта. – Б.004.

334.  Ја пти це раз у  мем (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Не 
знам ка ко дру  ги ; по след њи стих: чу  ју ди вље гу ске. – По сто ји још је дан при ме-
рак ове пе сме. – Б.004.

335.  Слу  шај те (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Слу  шај те по не кад у шу  ми птич-
ји цвр кут ; по след њи стих: Слу  шај те по не кад у шу  ми птич ји цвр кут!. – По сто ји 
још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

336.  Вра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 33 сти  ха. Пр ви стих: У шу  ми 
јед ном с про ле ћа ; по след њи стих: тај ну про лећ ну ње ну. – По сто ји још је дан при-
ме рак ове пе сме. – Б.004.

337.  Не по зна та пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 26 сти хо ва. Пр ви стих: 
Је се нас у за бра ну ; по след њи стих: сви ђа ју исте ства ри. – По сто ји још је дан при-
ме рак ове пе сме. – Б.004.

338.  Пти це на че сми (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти ха. Пр ви стих: Див но ли је из не на да ; 
по след њи стих: и њи но че вр ља ње. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

339.  Мр тва пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
У по лу  мрач ној со би ци лу  га ра ; по след њи стих: пти ца, као зве зда сре бр на у сво-
ду. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

340.  Под не бом од жи це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Са свих мо ра, свих не бе са и све то ва ; по след њи стих: на окол  на бле да др-
ве та. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

341.  Па ра да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: У ма ло ме 
бач ком гра ду ; по след њи стих: бе ле, бе ле, као ло ква њи. – По сто ји још је дан при-
ме рак ове пе сме. – Б.004.
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342.  Ба  лет у се о ском дво ри шту (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 36 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Изи ђу пр во иза се на ; по след њи стих: оста не пра зно игра  ли ште 
звор но. По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

343.  То ни је за пти це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Пи са  ле су не ке но ви не из Ри ма, ; по след њи стих: а роп ство баш ни је за пти це. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

344.  До зла бо га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 27 сти хо ва. Пр ви стих: Сто ји ко ка бо-
со но га ; по след њи стих: пре па де се. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

345.  Ју  тар ње обла че ње пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 26 сти  хо ва. 
Пр ви стих: У бу ко вом се про план ку обла че гр ли це си ве ; по след њи стих: по гра њу 
птич јих ко шу љи ца има. – Б.004.

346.  Гра бљи ви це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 7 сти хо ва. Пр ви стих: Бол 
ко ји ми ср цем кру жи ; по след њи стих: очај но ли це. – На по ле ђи ни: пе сма Те тре-
би. Ру ком упи сан и на слов Пти це. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.005.

347.  Те тре би (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 7 сти хо ва. Пр ви стих: Во ле ти тре ба ; 
по след њи стих: мно га се оне све сти. – По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Б.005.

348.  Гр ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Оде ве не у по мр чи-
ни ; по след њи стих: на уз гла вље стре са. – Б.005.

349.  Гра бљи ви це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Бол 
ко ји ми ср цем кру жи ; по след њи стих: очај но ли це. – По сто је још три при мер ка 
ове пе сме. – Б.005.

350.  Шљу ка (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Слич на за по сле ној же ни ; 
по след њи стих: Убо га до ма ћи ца шљу ка!. – На по ле ђи ни: пе сма Са мо у би ца. – За-
пи са на на истом ли сту из над пе сме Ка ћи пер ка. – По сто ји још је дан при ме рак са 
по след њим сти  хом: убо га шљу  ка!. – Б.005.

351.  Ка ћи пер ка (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Пти чи ца не ка, не 
знам јој име на, ; по след њи стих: Ни ка ко ћу ба да је слу  ша. – На по ле ђи ни: пе сма 
Са мо у би ца. – За пи са на ис под пе сме Шљу  ка. – Б.005.

352.  Са мо у би ца (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Же на на пра ви план ; по-
след њи стих: јед на тан ка влас. – На по ле ђи ни: пе сме Шљу ка и Ка ћи пер ка. – Ис прав-
ке ру ком ауто ра. – Цр ном хе миј ском олов ком до пи са но 12 сти хо ва. – Б.005.

353.  Мо чва ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: За пљу ску је сјај ; по-
след њи стих: бе лих кри  ла слап. На по ле ђи ни: ра чун. – Б.006.
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354.  Го лу би (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Не де ља. ; по след њи 
стих: Зар мо гу умре ти и бо жан ства? – На по ле ђи ни: ра чун. – На ис тој стра ни је 
и пе сма Гр ли це. – По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Б.006.

355.  Гр ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Гр ли це гр чу ; по след-
њи стих: цве ће ми ри сно на уз гла вље стре са. – На ис тој стра ни је и пе сма Го лу би. – 
По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Б.006.

356.  Бар ске пти це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Су  ха бар ска тр ска. ; по след њи стих: у ба ру се од ро не ка пље. – На ис тој стра-
ни је и пе сма Са мо је дан мла дић. – Б.006.

357.  Са мо је дан мла дић (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 сти  хо ва. Пр ви стих: Са мо 
је дан мла дић се де ћи крај је зе ра ; по след њи стих: мој лик. – На ис тој стра ни је и 
пе сма Бар ске пти це. – Б.006.

358.  Бол гра бљи ви ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: 
Бо ло ви ; по след њи стих: очај но ли це. – На ис тој стра ни је и пе сма До га ђај под 
не бом – Б.006.

359.  До га ђај под не бом (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Јед ном 
сам при су ство ва  ла ; по след њи стих: ме ђу ја стре би ма по мо ћи. – На ис тој стра ни 
је и пе сма Бол гра бљи ви ца. – Б.006.

360.  Зми ја у бу  на ру (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо жда 
је зми ја ; по след њи стих: зе мља ки њо хва  ла. – На по ле ђи ни: за пи сан ру  ком на-
слов пе сме. – Б.006.

361.  Те треб (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Во ле ти 
тре ба ; по след њи стих: мно га се оне све сти. – Б.006.

362.  Жу  на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Ку да про ђе жу  на ; 
по след њи стих: мла да  лач ке пр ва ту  га. – На по ле ђи ни: део ре цен зи је. – Б.006.

363.  Април ска по ма ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим 
се април ски ја ви лист ; по след њи стих: и про му  кли га вран. – На по ле ђи ни: део 
из ве шта ја. Са стра не за пи сан знак пи та ња цр ве ном олов ком. – По сто ји још је дан 
при ме рак од две стро фе. – Б.006.

364.  Ко со ви (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Је су ли то сви ци? ; по-
след њи стих: њи  хо вих ко па  ља и ја та га на?. – На по ле ђи ни: део из ве шта ја. – По-
сто је још два при мер ка ове пе сме, од ко јих се дру ги за вр ша ва сти хом: или ко па ља 
и ја та га на. – Б.006.
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365.  Де тлић (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Дан уси-
ја но све тао. ; по след њи стих: још не вре ба ме не. – На по ле ђи ни: пе сма Мо жда ће 
ова ко би ти. – Б.006.

366.  Мо жда ће ова ко би ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са, 22 сти  ха. Пр ви стих: Све 
пу сто ; по след њи стих: У не бе си ма ти ња сун ца ма ју  шна жи шка. – На по ле ђи ни: 
пе сма Де тлић. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.006.

367.  Ше ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Увис уз ле-
ће ше ва ; по след њи стих: од ов де во ље них љу ди. – На по ле ђи ни: из ве штај. – По-
сто је још три при мер ка ове пе сме. – Б.006.

368.  Со ви не очи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Зна ли ко 
та кве дра гу ље рет ке ; по след њи стих: као очи со ве. – На по ле ђи ни: пи смо Ду  ша-
на По по ва у име Ма ти це срп ске. – По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Б.006.

369.  Цр вен даћ (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: На 
про план ку цр вен даћ сам, ; по след њи стих: жу  ри цр вен даћ у ол тар. – На по ле ђи-
ни: пе сма Ста рин ски бу ду ћи епи таф. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме са 
три стро фе. – Б.006.

370.  Ста рин ски бу ду ћи епи таф (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Кад си до бро ти да вао оду шку ; по след њи стих: до бро чин ста ва тво јих 
ни зу ду гом. – На по ле ђи ни: пе сма Цр вен даћ. – Јед на стро фа до пи са на ру ком. – Б.006.

371.  Ва си о на деч је со бе (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Иза бра  ла 
је да оде са овог све та ; по след њи стих: за њу два нај леп ша на све ту сти ха. – На по-
ле ђи ни: за пи са но ру  ком: Змај. – Б.002.

372.  Зло (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Ти хо, ; по след-
њи стих: да не чу  је зло!. – На по ле ђи ни: ру ком за пи са но: Цвет је про го во рио, Не-
до у  ми це. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.002.

373.  Бо ле сни ан ђе ли (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти хо ва. Пр ви стих: 
Бо ле сне, ан ђе ле ; по след њи стих: њи  хо ве су зе. – Б.002.

374.  За бо рав (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ан ђе ли 
за бо ра ва ; по след њи стих: На зе мљи са мо још по не ки пла чу. – По сто ји још је дан 
при ме рак са ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – Б.002.

375.  Гор ка уте ха (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Не 
жа  ли те што сте под зе мљом ; по след њи стих: умре не кој пат њи на ру  ка ма. – На 
по ле ђи ни: ру  ком за пи са но: Ро до љу бље, Гор ка уте ха. – Ма ње ис прав ке ру  ком 
ауто ра. У дну знак пи та ња. – Б.002.



________    Александра Вранеш   ________

702

376.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Про-
го во ри  ла крај по то ка зо ва ; по след њи стих: ла га но се сти ша ва и пла ви. – Б.002.

377.  Бе гу нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Мо жда се 
на гло по чео хва та ти мрак ; по след њи стих: ко ји је уже гао у стра ху од мра ка. – 
Прет ход ни пре цр та ни на слов, на пи сан ма ши ном, гла сио је: То бож за де цу. – Б.002.

378.  Кроз шу  му мр жње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Кроз 
шу  му мр жње ; по след њи стих: где бе ли ца ро ди пше ни ца. – Б.002.

379.  Дру ги пут на зе мљи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Дру-
ги пут сам на зе мљи ; по след њи стих: и про зо ри јој тај ном за стр ти. – На по ле ђи-
ни: ку  цан текст. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.002.

380.  Гр ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Оде ве не у по мр чи-
ну ; по след њи стих: на уз гла вље стре са. – На по ле ђи ни: ку  цан текст. – На слов 
пре у зет са по ле ђи не ли ста. – Са стра не пи ше: При ро да. – Б.002.

381.  По че так пе сме (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), кар тон, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: С вас ће ски ну  ти 
ма гле не убра да че ; по след њи стих: не чу  је се гнев не бе ске олу  је. – На по ле ђи ни: 
про грам КНУ. – Б.002.

382.  Све ци без до мо ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Све ци 
на ши ; по след њи стих: Све ти Лу  ка. – Б.002.

383.  Свет ци без до мо ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Свет-
ци на ши на зе мљи оста ше без до ма ; по след њи стих: без цр ка ва и ма на сти ра. – 
На по ле ђи ни: пе сма Од јек Ило не Бе ри. – Б.002.

384.  Ра дуј се бо лу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Ти што 
имаш све ту што ре ћи ; по след њи стих: те би ко ји имаш све ту што ре ћи. – Б.002.

385.  За го нет но др во (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: У чвр стом за гр ља ју бр да ; по след њи стих: бар док бу де мо га ве ка. – По сто ји 
још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.002.

386.  Цр теж (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви стих: Са ма су  ва кру-
шка сред ле ди не, ; по след њи стих: ве три на не ка где с врат ни це лу па. – Пре цр та не 
две стро фе, укуп но 6 сти  хо ва. – Б.002.

387.  На опо ра ви  ли шту (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 30 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Око кру  ни це цве та ; по след њи стих: са не ба врео злат ник. – На по ле ђи ни: 
ру  ком за пи са но: Мла ди. – Б.002.
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388.  По след њи са ста нак (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Као што се тек пра зни ком ; по след њи стих: Ра зи ђе мо се као по сле 
са  хра не. – На по ле ђи ни: на слов за пи сан ру  ком. – Б.002.

389.  Во де ни дух (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: По ја ви се на 
мо ру во де ни дух, ; по след њи стих: јер по ста ја  ло је све све ча ни је и све ти ше. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Пр ва стро фа пре цр та на. – Б.002.

390.  Још си онај (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Још си онај, 
онај про шао ; по след њи стих: и још си сва чи ји и ни чи ји. – На по ле ђи ни: на слов 
за пи сан ру  ком и бе ле шка: Су срет ко га не ће би ти. – Б.002.

391.  Иње на др ве ћу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ду  ше 
зи ме, крај се бе те слу  тим, ; по след њи стих: у ње му се сме сти. – На по ле ђи ни: 
упи сан знак пи та ња. – Б.002.

392.  Пру жи дла не (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Је сен, а 
др во још има ли ста. ; по след њи стих: опе че. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – Б.002.

393.  У мре жи се ћа ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Као у 
ча ши во де гру  мен со ли ; по след њи стих: а као да не што те шко слу  тим. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – Б.002.

394.  Људ ско ср це (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са 
цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Са све га че ти ри 
ода је, ; по след њи стих: брв ном ду  ха. – Б.002.

395.  Сун це (пе сма). 1 – л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, ла-
ти ни ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Нај сјај ни ја је сун це ви ју  га ; по след њи стих: 
не срећ ног опи је сре ћа ши ром. – На по ле ђи ни: ру  ком за пи са но: Сун це, не у спе-
ла. – Ис под пе сме бе ле шка: Не до вр ше но, ми сли тек на ба ца не. – Б.002.

396.  Ле де но агре гат но ста ње (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: На про зо ру ле де но гра ње. ; по-
след њи стих: ода кле сам на зе мљу сти гла. – Б.002.

397.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Сам 
си. ; по след њи стих: сад за бо ра вље не му  ке. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. Два по-
след ња сти  ха. – Б.002.

398.  Пра знич ни ме теж (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Бро јим 
на цр ква ма вас кр сле ку  по ле, ; по след њи стих: пра зну  ју кри шом стар ци / и ан ђе-
ли / вас кр сле. – На по ле ђи ни: на слов за пи сан ру  ком, ла ти ни цом. – По сто ји још 
је дан при ме рак са по след њим сти  хом: ваз не се не кри шом. – Б.003.

399.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 цом ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: И но-
ћас све тле ку  по ле ; по след њи стих: па  ли по Мо скви све тиљ ке. – Б.003.
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400.  Кре маљ ски му зеј (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
зве ри што из ка ве за ; по след њи стих: на па у  чи ни. – Б.003.

401.  Та о ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: До бро ју-
тро у сун ча ној из ма гли ци ; по след њи стих: де цем бар иде са сто ти ну се ки ра. – 
Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.003.

402.  Ју  тро у шу  ми (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Са ку  пљам 
про план ком пе чур ке млеч ња че ; по след њи стих: као да сам узе та под на јам. – 
По сто ји још је дан при ме рак у ко ме по след њи стих гла си: као лу та ли ца тор бар. – 
Б.003.

403.  Спра то ви (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (по жу те ла хар ти ја) ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 26 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ду бо ко у тра ви не му шти су за у зе ти ; по след њи стих: не бе са оста ју пу ста и ве дра. – 
По сто ји још је дан при ме рак на ко ме пи ше: Ово. Па зи. Но во за књи гу. – Б.003.

404.  Ста ре ду ше (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ста ре ду  ше 
при вид но ћу  те ; по след њи стих: њи  хо ву жа  лост за жи во том. – На по ле ђи ни: не-
сре ђен ру  ко пис исте пе сме. – Са стра не ру  ко пи сна бе ле шка: При кра ју, па зи; уз 
пе сме мај ци; уз пе сме о мај ци. – Пре цр та но 11 сти  хо ва. – Б.003.

405.  Ми сао по нор ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Упра во по ве ру  јем ; по след њи стих: у суд бин ске по мр чи не и за се де. – Б.003.

406.  Там ни ви ла јет (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Око ме не 
у во зу пет но вих ли ца ; по след њи стих: а на ни јед но ме се не од мо ри. – На по ле-
ђи ни: ку  цан текст. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.003

407.  Књи га жи во та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Чи там 
жи во то пи се на уч ни ка ; по след њи стих: бу ду ћу или бив шу. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – Б.003.

408.  Све ци без до мо ва (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Све-
ци нам оста до ше ; по след њи стих: на зе мљи без до мо ва. – Пи са но обо стра но. – 
Б.003.

409.  Пам ти ћу све (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Пам ти ћу – 
та ко ми ; по след њи стих: гр мља ви не и гро ма. – На по ле ђи ни: ва ри јан та пе сме 
Све ци без до мо ва, у ко јој је по чет ни стих: На ши све ци оста ше, а по след њи: 
оста до ше без до мо ва. Укуп но 14 сти  хо ва. – Б.003.

410.  Све ци без до мо ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Све ци 
нам оста ше без до мо ва ; по след њи стих: не ма где да свра ти то бо жње го сте. – На 
по ле ђи ни: за пи са но ру  ком: По че так, па зи. – Б.003.
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411.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ди же се из 
ма гле ру  ка ; по след њи стих: др жао те уза се. – На по ле ђи ни: још јед на ва ри јан та 
ове пе сме, чи ји по след њи стих гла си: уве ле дла но ве ру  ке. Са стра не убе ле жен 
знак пи та ња и под ву  че на реч не. – Б.003.

412.  Пе сни ко ва би о гра фи ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Вер ну би о гра фи ју пе сни ко ву ; по след њи стих: вре ме ном и зе мљом бу де за тр па-
но. – На по ле ђи ни ру  ком за пи са но: Мла ди. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.003.

413.  Пре пла ше на пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ми сао ми 
но ћас ме ња пра вац ; по след њи стих: и ту оча мам. – На по ле ђи ни ру ком за пи са но: 
Зим ски по да ни ци. – Ис прав ке ру ком ауто ра. Пре цр та но шест сти хо ва. – Б.003.

414.  Пре пла ше на пти ца (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ми сао ми и но ћас пра вац ме ња ; по след њи стих: и ту оча мам. – Б.003.

415.  Дан ра жи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: И ни-
шта но во до но ; по след њи стих: на жи це се ло. – На по ле ђи ни: ин фор ма ци ја о 
ак ци ји от ку  па књи га и уна пре ђе њу ра да би бли о те ка. – Б.004.

416.  Опро штај на пе сма ве тру (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Ве-
тре мој, ве тре ски та ли це, збо гом! ; по след њи стих: бо ље мој кров про ми ни. – Б.004.

417.  Дан вра на ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад 
ла сте ши ша ју „Вол  ге“ стра не ; по след њи стих: про во ди у „Вол  ги“ да не. – Б.004.

418.  Га та ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Не тре-
ба гле да ти у длан. ; по след њи стих: зна че ра ста нак и ту  гу. – Б.004

419.  Смрт га вра на(пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: По след њи 
је дан ; по след њи стих: да га вран уђе кроз њих. – По сто ји још је дан при ме рак 
ове пе сме. – Б.004.

420.  Птич ја са  хра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: 
Гу сто зби је ни га вра ни, ; по след њи стих: по ко пан. – По сто ји још је дан при ме рак 
ове пе сме. – Б.004.

421.  Зе мља је смо (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 20 сти хо ва. Пр ви стих: И ви 
по ле тар ци ме ки као ду ша ; по след њи стих: оста ће тај на. – По сто ји још је дан при-
ме рак ове пе сме. – Б.004.

422.  Уобра же ни ћу  ран (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ста ри ћу  ран ка у  че ; по след њи стих: у шу  ми де тли ћа. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – 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 ; пи са  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! ; по след њи стих: где је осин кут. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – 
Б.004.

424.  Пре пе ли ца и па стир (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пре пе ли цу па стир ; по след њи стих: Пућ-пу  ри! Пућ-пу  ри!. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – Б.004.

425.  Кос и нос (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 27 сти хо ва. Пр ви стих: Хва-
лио се кос ; по след њи стих: свој ма  ле ни нос. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

426.  Птич ја но ва го ди на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 стро фа, 22 сти  ха. Пр ви 
стих: Го ди на ће но ва, а се ни це Сен ке, ; по след њи стих: под њи  хо вом јел  ком. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

427.  Гра ђе ње гне зда (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 36 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На ша гне зда ла ка ; по след њи стих: на гра не љу љај ке. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – Б.004.

428.  Ли ји на јел  ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 23 сти  ха. Пр ви стих: 
Пра ви ли ја јел  ку ; по след њи стих: та мо имам жи та у вре ћи. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – Б.004.

429.  Обо ре но гне здо (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 22 сти ха. Пр ви стих: О, пти-
цо гор ска, не цви  ли, ; по след њи стих: убо ге људ ске тра го ве. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – Б.004.

430.  Гр ли ца (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Гр че гр ли-
ца пред ве чер у мр кој го ри ; по след њи стих: смрт је ту жни ми рис ве ња. – По сто ји 
још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

431.  Смр зну  та пе сма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Па  ла је с гра не смр зну  та пти ца ; по след њи стих: по ста ју ду бо ки мо дри 
кла ден ци. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

432.  Га вра ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: По 
ста зи све тлој ; по след њи стих: за пло ви  ли у сту ден зим ског не ба?. – По сто ји још 
је дан при ме рак ове пе сме. – Б.004.

433.  Ра ђа ње пе сме (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 7 сти хо ва. Пр ви стих: Ти хо хва та 
се реч о реч ; по след њи стих: што до ду  ше во ди. – На ис тој стра ни пе сма Дрозд 
пи ја нац. – Б.006.
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434.  Дрозд пи ја нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Зри ви но град, ; по след њи стих: сун це оба сја ва ви но град. – На ис тој стра ни пе-
сма Ра ђа ње пе сме. – Б.006.

435.  Са вет пси  хи ја тра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Иди час пре у ону по се ту ; по след њи стих: као из ме ђу ту ђи на ће по ра сти. – 
На по ле ђи ни: пе сма Сла ви це Ву  јић. – Б.006.

436.  Смрт ћу  ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Сел ска ти ши на 
без ијед ног зву  ка. ; по след њи стих: кад не чу  је ни ко. – На по ле ђи ни пе сма Сла-
ви це Ву  јић. – Б.006.

437.  Смрт ћу  ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Се о ска ти-
ши на без зву  ка. ; по след њи стих: и смр ти хлад но ћи. – По сто је још два при мер ка 
ове пе сме. – Б.006.

438.  Ца рић (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад пад не су  тон ; 
по след њи стих: а ко су био сли чан по слу  ху. – На по ле ђи ни: пе сма Сла ви це Ву-
јић. – Б.006.

439.  Ној (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Охо-хој ; по след њи 
стих: уто нуо у свет свој. – На по ле ђи ни: пе сма Сла ви це Ву  јић. – Б.006.

440.  Ла буд (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Уте кло сун це, 
врео дан ; по след њи стих: Кли зи је зе ром ла буд тих. – Б.006.

441.  Би сер ке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко ко ши, ко-
ко ши би сер ке, ; по след њи стих: ноћ но га сво га сна. – Б.006.

442.  Са јам пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Бо же што 
се ша ре ни ; по след њи стих: птич је сит ну  ри је. – На по ле ђи ни: пе сма Зи ма мо-
шков ска ја. – Б.006.

443.  Смрт га вра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: По след њи 
је дан ; по след њи стих: да кроз њих уђе га вран. – Б.006.

444.  Же нид ба те тре ба (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Же ни 
се те треб зва ни Гне тао ; по след њи стих: би рај сам!. – По сто ји још је дан при ме-
рак на ко ме је ру  ком до пи са но још осам сти  хо ва. – Б.006.

445.  Пла ме ња ча (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту ; по след њи стих: ње го ве очи, у пла ме ња че бле ску!. – 
Б.007.
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446.  Ју  тар ње обла че ње пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 26 сти  хо-
ва. Пр ви стих: У бу  ко вом се про план ку обла че гр ли це си ве, ; по след њи стих: по 
гра њу птич јих ко шу љи ца има. – Б.007.

447.  Ла буд (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Уте кло сун це, 
врео дан, ; по след њи стих: кли зи је зе ром ла буд тих. – Б.008.

448.  Се ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Кроз 
ноћ и вла гу ; по след њи стих: и не знаш шта. – Б.008.

449.  Ној (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих : Охо-хој ; по след-
њи стих: уто нуо у свет свој. – Из о ста вље на 4 сти  ха. – По сто је још два при мер ка 
ове пе сме од 20 и 22 сти  ха. – Б.008.

450.  Ца рић (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад пад не су  тон, ; 
по след њи стих: и ко су био сли чан по слу  ху. – По сто ји још је дан при ме рак ове 
пе сме од 15 сти  хо ва. – Б.008.

451.  Мо чва ра (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: За пљу ску  је сјај ; 
по след њи стих: бе лих кри ла слап. – По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Б.008.

452.  Де тлић (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Дан 
уси ја но све тао ; по след њи стих: још не вре ба ме не. – На по ле ђи ни: текст Д. М. о 
по сла ни ца ма. – По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Б.008.

453.  Бар ске пи ти це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Су  ха 
бар ска тр ска, ; по след њи стих: у ба ру се од ро не ка пље. – По сто ји још је дан при-
ме рак ове пе сме. – Б.008.

454.  По но во ћук (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Сви спа-
ва ју мр твим сном ; по след њи стих: са љу ди ма да и ти ја у  чеш. – На истом је па пи-
ру и пе сма Дрозд пи ја нац. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сма са 
по след њим сти  хом: да и ти ја у  чеш. – Б.008.

455.  Дрозд пи ја нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Осла био 
је сеп тем бар ; по след њи стих: Ви но гра дар чу  ва ви но град. – На истом је па пи ру 
и пе сма По но во ћук. – Б.008.

456.  Дрозд пи ја нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Зри ви-
но град ; по след њи стих: спа ва крај чо ко та. – Б.008.

457.  Смрт ћу  ка (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Се о ска ти ши на 
без зву  ка ; по след њи стих: и смр ти хлад но ћи. – Б.008.
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458.  Из не на ђе ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 31 стих. Пр ви стих: Из гу би ли се јед ном би ли ; 
по след њи стих: скри ле се иза ко ча ка. – По сто је још две ва ри јан те ове пе сме. – Б.009.

459.  Глас се ки ре у шу  ми (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: На-
јед ном за чух се ки ра др во ру би ; по след њи стих: огром но га као об ла ко ва ру  на. – 
По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.009.

460.  Бе ла вра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 26 сти хо ва. Пр ви стих: Не ка вра на 
са мо хра на ; по след њи стих: се ни чи не. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.009.

461.  Про би рач (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Же нио се шум-
ски пе тао ; по след њи стих: ко да зна. – По сто је још два при мер ка ове пе сме, ко ја је 
ва ри јан та пе сме Же нид ба те тре ба. – Б.009.

462.  Пти це ко смо на у ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Кре ће мо на ме сец ; по след њи стих: по љи ма, ре ка ма и пти ца ма. – По сто је још два 
при мер ка ове пе сме. – Б.009.

463.  Ко ли бри (пе сма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Је су ли оно цве то ви ; по след њи 
стих: ни у ка вез ста ви ти. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.009.

464.  Сред ње ве ков ни со ко (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Сред ње ве ков ни со ко ; по след њи стих: по слу жи гр ло и око. – Б.009.

465.  Ре дак гост (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: До ла зи нам 
гост ; по след њи стих: цве ћем, пе смом и ра до шћу. – По сто је још два при мер ка 
ове пе сме. – Б.009.

466.  Школ ска об ја ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: По ле-
тар ци ко ји још не зна ју ; по след њи стих: су  тра по чи ње на ста ва. – По сто ји још 
два при мер ка ове књи ге. – Б.009.

467.  До га ђај у не бе си ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: 
На не бу чуд них чу да има ; по след њи стих: ви ну  ше се у ви си не по бе до но сно. – 
По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.009.

468.  Пас за ви ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: У дво ри шту 
се ство рио јед ног да на пас ; по след њи стих: има ју с ва си о ном ве зе. – На по ле ђи-
ни: од  ло мак из пу  то пи са о Та шкен ту. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још 
је дан при ме рак ове пе сме без ис прав ки. – Б.010.

469.  Цвет но чу до (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 22 сти ха. Пр ви стих: Као 
из убо ге ко ли бе слам не ; по след њи стих: из под зе мља ал  хе ми ча ри. – Б.010.
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470.  Ста зе ни чу и за ти ру се (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Из ме ђу два при ја те ља ; по след њи стих: оста  ла је за њом тек при гу-
ше на ту  га. – Б.010.

471.  Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : У ста кле ној ба шти (пе сма). – 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 ; без пот-
пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ку  пац на гло отво ри вра та ; по след њи стих: ко ме 
тан ке зе ле не пр сте. – На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком: Три (пре цр та но) Че ти ри 
на уч на апо кри фа о цве ћу. Ду пли ка ти. – На ис тој стра ни са пе смом Ду ша цве та. – 
По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.010.

472.  Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : Ду ша цве та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти-
хо ва. Пр ви стих: Од ју  тра ра на ; по след њи стих: це лог да на, до у са мо ве че. – На 
по ле ђи ни: ру ком за пи са но: Три (пре цр та но) Че ти ри на уч на апо кри фа о цве ћу. – 
На ис тој стра ни са пе смом У ста кле ној ба шти. – Пр ви стих прет ход но гла сио: 
Већ два да на. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. На јед ном је за пи са но: не ма 
кра ја, а је дан има 17 сти  хо ва, са по след њим сти  хом: а ти остао не за  хва  лан и хла-
дан. – Б.010.

473.  Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : На уч но са слу  ша ње (пе сма). – 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 ; без пот-
пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Цвет сум њив на ли ва ди ухва ћен ; по след њи стих: 
па да у не свест. – На по ле ђи ни: по зив Дру  штва Ју  го сла ви ја–Фран цу ска. Ру  ком 
за пи са но: Ду  пли ка ти. Че ти ри апо кри фа о цве ћу. – Б.010

474.  Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : Цвет и љу ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Муж и же на се сва ђа ју ; по след њи стих: упла шен цвет 
гу  ши пла чем. – На истом је ли сту са на став ком пе сме Ду  ша цве та. – Б.010.

475.  Кра ље вић и про сјак (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са ; 87 сти  хо ва. Пр ви стих: Кра  ље-
ви ћу пу сти да про хо дам ; по след њи стих: Кра  ље ви ћу, у зе мљу па сти ра за  лу  тај. – 
Б.010.

476.  Ети ке та за ви но (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ово ви но је мо жда још из За кар па тја ; по след њи стих: сун ца тај не и бо го ва 
сно ве. – Б.010.

477.  Ко пач бу на ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ко пач бу  на ра и ја сва ког да на ; по след њи стих: тра жећ се бе са му. – Б.010.

478.  Ју  тро по сле бде ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Див-
но ли је ова ко у лет њи дан ; по след њи стих: ко ји ма још не слу  тиш по ре кла. – 
Б.010.

479.  Про мр зла ли ва да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Го-
то во је. Про ле ће не ће. ; по след њи стих: мо жда и два. – Б.010.
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480.  Тер мо ме тар кр ви : Ро ђе ним по сле ме не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти-
хо ва. Пр ви стих: Од ну ле сте пе ни, гра дус по гра дус ; по след њи стих: у сне га бео 
мрак. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.010.

481.  Од исте тва ри (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Два три иста еле мен та ; по след њи стих: до ћи до ми шље ња исто вет на. – На 
по ле ђи ни за пи са но ру  ком: ду  пли кат Од исте тва ри. – Б.010.

482.  Раз ма же ни фи кус (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Же но, ку да опет оде! ; по след њи стих: ка да осе ти да је во љен. – На по ле ђи-
ни: пре цр та на пе сма Мај. – Б.010.

483.  Пла ме ња ча (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту ; по след њи стих: ње го ве очи у пла ме ња че бле ску. – На 
по ле ђи ни за пи са но ру  ком: Ду  пли кат Пла ме ња че. – Б.010.

484.  Ба кар на ру жа (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
За це ло су ов де у зе мљи ; по след њи стих: бла го кра де но или сте че но му  ком. – На 
по ле ђи ни за пи са но ру  ком: ду  пли кат Ба кар не ру же. – Б.010.

485.  Зе мља, све тлост и реч (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ве ру  јем у зе мљу ; по след њи стих: и све око ње га ро ди  ло се. – На по ле ђи ни: ру-
ком за пи сан на слов. – Б.010.

486.  На уч ни апо криф (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ве ру јем 
у ре ли ги ју апо сто ла ; по след њи стих: имам ве зе. – На по ле ђи ни: аутор ски уго вор. – 
По сто је још три при мер ка ове пе сме, два са 16 и је дан са 15 сти хо ва. – Б.010.

487.  Цвет ни ста рач ки дом (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 28 сти  хо ва. Пр ви 
стих: У но вем бар ском опу сте лу вр ту ; по след њи стих: ле те ти, ми ле ти, ко ра ча ти. – 
На по ле ђи ни за пи са но ру  ком: Ду  пли кат. Цвет ни ста рач ки дом. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – Ру ком до пи са но шест по след њих сти хо ва. – По сто ји још је дан при-
ме рак ове пе сме, не пот пун. – Б.010.

488.  Тре ба са хра ни ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Са хра ни ли смо 
то ли ка дра га ство ре ња ; по след њи стих: и за тво ри ти се у ода је чи сте све сти. – Б.010.

489.  На мер ник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 26 сти  хо ва. Пр ви стих: На-
мер ник ба ну уса мље ни ку чо ве ку ; по след њи стих: и оти шао да ље. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – Два по след ња сти  ха до да та ру  ком. – Б.010.

490.  Успа ван ка у цве ћу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Спа вај те, ; 
по след њи стих: да мој те жак сан у ваш не уђе. – На по ле ђи ни: ру  ком за пи сан на-
слов. – Б.010.
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491.  Чо век, ствар и цвет (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Же на 
по ку ша ва чо ве ку да уго ди ; по след њи стих: што око ње зра че. – На по ле ђи ни: пе-
сма Сун че ва са рад ни ца. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак 
ове пе сме. – Б.010.

492.  Сун че ва са рад ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Већ дру-
ги дан сун це се не ја вља ; по след њи стих: пут ни ка ко га не слу жи ле по вре ме. – 
На по ле ђи ни: пе сма Чо век, ствар и цвет. – Б.010.

493.  Др ве на цр ква (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви стих: 
Сле те ла од не куд у шу  му по крај Осла ; по след њи стих: да ни је ни ка ква учи нио 
гре ха. – На по ле ђи ни: пе сма Чо век, ствар и цвет (дру  ги при ме рак). – Б.010.

494.  Над раз би је ном сак си јом (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Као Ха млет над ло ба њом ; по след њи стих: сво јих мо жда них ви ју  га. – На 
по ле ђи ни: за пи сан на слов ру  ком. – Б.010.

495.  Име ле (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Че та де ча ка ; по след-
њи стих: ду  ши у бун ке ре. – На по ле ђи ни ру  ком за пи са но: Ду  пли кат. Име ле. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.010.

496.  Ма слач ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Пољ ска цр кве на ти ши-
на ; по след њи стих: све тач ке оре о ле са че ла. – По сто ји још је дан при ме рак. – Б.010.

497.  Сен ке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Сен ке се је зе ром на-
гло ши ре ; по след њи стих: и за бо ра ва гу сте па ху ље. – На по ле ђи ни: пе сма Раз ма-
же ни фи кус. – На ис тој стра ни, али за пи са на у су прот ном прав цу је пе сма Ки шни 
облак. – Б.010.

498.  Ки шни облак (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Облак се 
ше пу  рио ; по след њи стих: ко у зе мљу да је про пао. – На истом ли сту са пе смом 
Сен ке. – Б.010.

499.  Фа та мор га на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ло је 
чу де сно ; по след њи стих: и по сто ји и не по сто ји. – Б.010.

500.  Над раз би је ном сак си јом (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Као Ха млет над ло ба њом ; по след њи стих: мо жда них ви ју  га. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. По сто је још че ти ри при мер ка ове пе сме. На по ле ђи ни јед ног од њих је 
пе сма Бде ње. – Б.010.

501.  Бде ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Спа ва ти но ћас би ло би стид но ; 
по след њи стих: све тла по ве сма. – На по ле ђи ни: пе сма Над раз би је ном сак си јом. – 
Б.010.
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502.  Ти си на мо ру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни-
ца ; без пот пи са ; 33 сти  ха. Пр ви стих: Ти си но ћас на мо ру. Гла са ; по след њи 
стих: ко ја не уме да пре су  ши. – На по ле ђи ни: пе сма Те ни Бо ри са Ду бро ви на, 
пот пис ауто ра, да ти ра на 20. 12. 1975. – Б.010.

503.  Ах  ма то ва, Ана
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ти овај ве се ли от пра знуј да тум ; по-
след њи стих: за гре јан од не куд све тло шћу на глом. – Пе сма да ти ра на 1939. – Б.010.

504.  Бар то, А.
Гост (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Отац је до пу  то вао ; по след њи стих: 
Је си ли гост или та та?. – Б.010.

505.  Бар то, А.
Де ди на уну  ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; 8 стро фа. Пр ви стих: Иде ју  тром у шко лу ; по след њи стих: ра сте 
бес по сли чар ка. – Б.010.

506.  Бар то, А.
Љу ба зни по сту  пак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; 7 стро фа, 39 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ло је у ле то ; по след-
њи стих: а за што не зна сам. – Б.010.

507.  Ах  ма то ва, Ана
Че тр де се та го ди на (1–5) : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 2 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Епо хи на шој на дан по гре ба ; по след њи стих: 
та кав је сад та мо мир пот пун. – (Об ја вљен је Зо го ви ћев пре вод, али, по М. Си би-
но ви ћу, овај се раз ли ку  је.). – Б.010.

508.  Ах  ма то ва, Ана
Че тр де се та го ди на (1–5) : 4. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја сам бар не са ни ца ма зна  ла ; по след њи стих: за на-
век про ху  ја  лих да на. – (Об ја вљен је Зо го ви ћев пре вод, али, по М. Си би но ви ћу, 
овај се раз ли ку  је.). – Б.010.

509.  Ах  ма то ва, Ана
Че тр де се та го ди на (1–5) : 5. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Али вас сад пред у  пре ђу  јем ; по след њи стих: у сан ма 
ко га чо ве ка. – (Об ја вљен је Зо го ви ћев пре вод, али, по М. Си би но ви ћу, овај се 
раз ли ку  је.). – Б.010.

510.  Ле то (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Сли ка ри са да 
свуд у све ту ; по след њи стих: об у зе ла те ла злат на гро зни ца. – На по ле ђи ни: бе-
ле шка ру  ком: из књи ге Са јам ре чи и пре цр та на пе сма Бу дим ре чи. – Б.010.
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511.  Бу дим ре чи (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Бу дим 
ре чи ; по след њи стих: ни цве та  ла ли па. – На по ле ђи ни: пе сма Ле то. – Б.010.

512.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Ви ко ји 
већ у по ноћ спа ва те ; по след њи стих: пу  не ку ће. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Још 
се дам сти  хо ва је пре цр та но. – Б.010.

513.  Да ли је би ти пе сник (пе сма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 9 сти хо ва. Пр ви стих: Да ли је би ти 
пе сник ; по след њи стих: би ти вол ше бан упа љач. – На по ле ђи ни: пе сма Де цем бар-
ски дан. – Ис прав ке ру ком ауто ра. Ис под пе сме за пис у за гра ди: об ја вље но. – Б.010.

514.  Де цем бар ски дан (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе-
мља сре бр на сто бе ла ; по след њи стих: на би ру зе ни цу вре ла. – На по ле ђи ни: пе-
сма Да ли је би ти пе сник. – Б.010.

515.  Цвет је про го во рио (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви 
стих: Про го во рио је на јед ном цвет ; по след њи стих: а ја га је два раз у мем. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – Б.010.

516.  Ста не ску, Ни ки та
При зи ва ње ду ха (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком ; 3 стро-
фе, 27 сти хо ва. Пр ви стих: Ћу ти мо као кад се при зи ва ју ду си ; по след њи стих: оста ни 
ово ве че с на ма. – На по ле ђи ни: ру ком Д. М. за пи са но: Ста не ску. При зи ва ње ду ха. 
Ни ки та Ста не ску. У вр ху стра не за пис: „Ови сти хо ви су ми дра ги јер ми је дра го се ћа-
ње на ово ве че. Же лим про сто да их ви има те“. – Ис прав ке ру ком Д. М. – Б.010.

517.  Де ти ња же ља (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 26 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Би  ла не ка де вој чи ца ; по след њи стих: дво ри ште не рас пре мље но. – Б.010.

518.  По мен бо ли јев ским ма ту  ран ти ма : Бра ту Дра го љу бу (пе сма). – 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 ; без пот пи-
са ; 6 стро фа, 26 сти хо ва. Пр ви стих: Као жбу ње под сне гом, дуж але је, ; по след њи 
стих: а ми им не иде мо већ сва ког да на. – На по ле ђи ни спи сак пе са ма: Зим ски 
пра зник, Но вем бар ски, По мен бо ли јев ским ма ту  ран ти ма, Ус кр сну ће, По бед ни-
ков, Не так ну  ти гроб, За тра вље ни гроб. – Б.010.

519.  Пре пир ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Ве ли 
ве ве ри ца ; по след њи стих: да ора  хе ове је дем. – На по ле ђи ни ру  ком за пи са но: 
пре пи ши. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.010.

520.  Јо гу  ни це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Рек нем ју  тру: 
до бро ју  тро, ; по след њи стих: не мо гу крив ца да на ђу. – Б.010.

521.  Де ти ња же ља (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 26 сти  хо ва. – На по ле-
ђи ни ру  ком за пи са но: за де цу. – Б.010.
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522.  Час би о ло ги је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Ово ни је 
фо кус по кус ; по след њи стих: не сме да се оду зме ни до ђе. – Б.010.

523.  Де мен тјев, Ан дреј
Крај гро ба Н. Н. Пу  шки но ве (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ов де је са  хра-
ње на Лан ска ја ; по след њи стих: уда  љи ла, по мра че на ли ца. – На по ле ђи ни за пи са-
но ру  ком Д. М. цр ве ном хе миј ском: Ан дреј Де мен тјев. – Ис прав ке ру  ком Д. М. 
цр ве ном и пла вом хе миј ском. – Б.011.

524.  Пра шке вич, Ге на диј
Ју  го сло вен ским мла дим пе сни ци ма из Си би ра са по што ва њем (пе сма) / прев. 
Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја не 
из ми шљам сти  хо ве – ; по след њи стих: уби ће те кад-тад. – Б.011.1.

525.  Пра шке вич, Ге на диј
Се дам по кло на пре ма Ти  хом оке а ну (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 27 сти  хо ва. Пр ви стих: По сто ји за  лив. Зо ве се До-
бар По че так. ; по след њи стих: они ко ји то за слу жу  ју. – У вр ху стра не бе ле шка о 
пи сцу. – Б.011.1.

526.  Пра шке вич, Ге на диј
Оба ле ју жног Иту  ру па (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: А мо ре је опет оста ви  ло бо гат ства ; по след њи стих: 
шум ном пе ном. – Б.011.1.

527.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва : Ми  ли До ро те је вој (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 
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 ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Жао ми је што ни сте ви де ли оке а на ; 
по след њи стих: мо јих сто па. – Б.011.1.

528.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру  ком ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Сплео сам мре же да га ухва тим, сплео 
их ве што и зло ; по след њи стих: и ја оста јем је дан, сам у њу за пле тен. – На по ле-
ђи ни: ру  ком Д. М. за пи са но име ауто ра. – Б.011.1.

529.  Пра шке вич, Ге на диј
По све та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: За то што нам је овај жи вот ус пео ; 
по след њи стих: ру  ке и ре чи. – Пе сма је да ти ра на: Охот ско мо ре 1969. – Б.011.1.

530.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
13 сти  хо ва. Пр ви стих: Хо ћу да те во лим ка ко сам во лео ју  тро и мо ре ; по след њи 
стих: не по но вљи ва. – Б.011.1.
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531.  Пра шке вич, Ге на диј
Ази ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 36 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Бле сак. Кли су  ре. Сен ке у кли су  ри. Бле сак. ; по след њи стих: Зве зда 
ко ја во ди. – Б.011.1.

532.  Пра шке вич, Ге на диј
Ма гла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Као у во ду бе ле шке про па  ле ; по след њи стих: 
ни шта жи во. – Да ти ра но: Ду  нав, 1967. – Б.011.1.

533.  Пра шке вич, Ге на диј
Рт же ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 1 стро фа, 18 сти хо-
ва. Пр ви стих: Не до хва тит те, не та ћи те се ; по след њи стих: стра на сте на. – Б.011.1.

534.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Ди му ва тре ве тар не да ми ра ; по след њи стих: 
па пер је. – Ис под пе сме за пи са но: Тај на, 1967. – Б.011.1.

535.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 4. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо-
вић. – 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 ру  ком ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Три ри зни це су у При-
ро де: ; по след њи стих: као под мер мер не сту бо ве хра ма. – Б.012.

536.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 5. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо-
вић. – 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 ру  ком ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти си – чо век, ; по-
след њи стих: кру  ном При ро де. – Б.012.

537.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 9. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо-
вић. – 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 ру  ком ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Гле да ју ћи оно ; по-
след њи стих: Та ко је ва зда!. – Б.012.

538.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 12. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо-
вић. – 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 ру ком ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Ре чи ца те кла по сред по ља, ; 
по след њи стих: и до мо гли су се ци  ља. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.012.

539.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 14. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ква чу де са са ња ју 
ре ке ; по след њи стих: као ло па том. – Б.012.

540.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 16. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 
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цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Шу  ма је нај ви ша на 
све ту тра ва ; по след њи стих: као ти на спрам ме не. – Б.012.

541.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 17. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Шу  ма је за те бе, 
знам, ; по след њи стих: отво ре на ши ром. – Б.012.

542.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 25. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру ком ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Иза шао сам у по ља. ; 
по след њи стих: на нео дру  гу. – Б.012.

543.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 26. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Од бле ска рам пи ; 
по след њи стих: и из гу бив ши, ро ни мо су зе. – Б.012.

544.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 27. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: И ево нас на Ме се цу 
нај зад, ; по след њи стих: сво ју пла не ту. – Б.012.

545.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти: 28. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе мља... ; по след њи 
стих: или да га нај зад пре тво ри у прах. – Б.012.

546.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 29. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Го во рим: ; по след-
њи стих: у пу  ној ме ри. – Б.012.

547.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 30. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад не бих знао ; по-
след њи стих: ка ко те сад, Ру си јо, во лим. – Б.012.

548.  Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич
Она не ће ре ћи : из ци клу са При ро да-ма ти : 31. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 ру  ком ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка да бих знао са мо ; 
по след њи стих: жи во та це ла. – Б.012.

549.  Фи  ли пич, Фран це
Све је друк чи је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Сун це ни је сун це, ; по след њи стих: за 
се бе, не за те. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.013.
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550.  Фи  ли пич, Фран це
Пе сма о ма ми (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ма ма ис пру жи ру  ку, ; по след њи стих: 
зве зду, сун це, сре ћу по де ли. – Б.013.

551.  Фи  ли пич, Фран це
Ме се цу је крај (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Де ча чић је по јео ме сец, ; по след њи стих: 
Зар то ико мо же да зна. – На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком: За де цу, Фран це Фи  ли-
пич. – Б.013.

552.  Фи  ли пич, Фран це
Зго да са сне гом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 
пи са  ћом ма ши ном ; 41 стих. Пр ви стих: За у ста ви  ли су се мли но ви ; по след  њи 
стих: у обла ци  ма. – На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком: Фран це Фи  ли пич, пре во-
ди. – Б.013.

553.  Кра кар, Лој зе
Три па туљ ка : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 102 сти  ха. Пр ви стих: Пал чић отац, пал чи ца ма ти ; по след њи 
стих: ис пу  нио им Мраз же ље. – Б.014.

554.  Кра кар, Лој зе
Три па туљ ка : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 83 сти  ха. Пр ви стих: Ша ша, пр ви пал чић брат, ; по след њи стих: 
не ка му ја ви за то. – Б.014.

555.  Кра кар, Лој зе
Три па туљ ка : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 93 сти  ха. Пр ви стих: А зна те ли пал чи ћа па туљ ка ; по след њи стих: ни је био 
тре ћи син. – Б.014.

556.  Кра кар, Лој зе
Три па туљ ка : 4. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 5 л. (29,7 х 21cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са на ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 142 сти  ха. Пр ви стих: Тих је по греб оцу био, ; по след њи стих: 
ова књи га без гре ша ка... – Б.014.

557.  Кра кар, Лој зе
Три па туљ ка : 5. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Чуј те са зво ни ка ку  ца ; по след њи 
стих: бим, бом, бим. – Б.014.

558.  Фукс, Жа нин
На да су  тра шњи це: [1] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот пи-
са ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Ми смо ко ра ча ли ; по след њи стих: са мо би ћа бе смрт но 
ро ђе на. – Свих де вет пе са ма Жа нин Фукс је на три ли ста. – Б.015.
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559.  Фукс, Жа нин
На да су  тра шњи це: [2] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 ; без пот пи са ; 
6 сти  хо ва. Пр ви стих: Дан је пи јан од ка пи, ; по след њи стих: ти је ди ни је деш 
мир но. – Б.015.

560.  Фукс, Жа нин
На да су  тра шњи це: [3] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 ; без пот пи са ; 
11 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни ка да не сре те ; по след њи стих: и пут пред на ма. – 
Б.015.

561.  Фукс, Жа нин
На да су  тра шњи це: [4] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 ; без пот пи са ; 
10 сти  хо ва. Пр ви стих: Из ме ђу не ба и мо ра ; по след њи стих: не пре са  хле у сво јој 
веч но сти. – Б.015.

562.  Фукс, Жа нин
На  да су  тра шњи це: [5] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – (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 ; без пот-
пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Опет сам про на шла мо ре ; по след њи стих: олу  је. – 
Б.015.

563.  Фукс, Жа нин
На да су  тра шњи це: [6] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 ; без пот пи са ; 
18 сти  хо ва. Пр ви стих: Љу ба ви ко ја ми ; по след њи стих: об ја сни за што. – Б.015.

564.  Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [7] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 ; без пот пи са ; 4 сти-
ха. Пр ви стих: Ов де ле жи Чо век ; по след њи стих: за бар јед ном сре ћом. – Б.015.

565.  Фукс, Жа нин
На да су  тра шњи це: [8] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 ; без пот пи са ; 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: По но во свет угле да ти мла дим ; по след њи стих: ка ко је до-
бро то. – Б.015.

566.  Фукс, Жа нин
На да су  тра шњи це: [9] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 ; без пот пи са ; 
16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни ка да ни кад ; по след њи стих: Све та не ће не ста ти. – 
Б.015.

567.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Хор шум ских зво на ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми смо звон ца, ; по след њи стих: Сен. – Б.016.

568.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Ше тао крај Ти бра Ра фа ел (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру  ком ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ше тао крај Ти бра Ра фа ел, ; по след њи стих: – 
Ма до на!. – Б.016.
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569.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот  пи са ; 
10 сти  хо ва. Пр ви стих: Пре ну се зра чак ; по след  њи стих: за све тлу  ца зра чак. – 
Б.016.

570.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
10 сти  хо ва. Пр ви стих: На пио се до бро га ви на ; по след њи стих: же ле зни дан. – 
Б.016.

571.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 9 сти хо-
ва. Пр ви стих: Сви ра ле су фла у те ; по след њи стих: та мо где сун це па да. – Б.016.

572.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 4. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: По криј те ме, ; по след њи стих: не ду жна. – Б.016.

573.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
За све ћу ре ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот  пи са ; 
2 стро фе, 37 сти  хо ва. Пр ви стих: За све ћу ре ћи, за све пре бо ле ти, ; по след њи 
стих: да ли сам пр ви или не. – Б.016.

574.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Ве тар с Укра и не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
25 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни ко га ја не во лим та ко ; по след њи стих: зе мљу сво ју во-
лим ја ко. – Б.016.

575.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
За пад (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Не ћу отр пе ти, освр ну ћу се – ; по след њи стих: тај час!. – Ис прав ке 
ру  ком Д. М. – Б.016.

576.  Ве гри, Са ша
Не зо ви ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: јер гле дам сун це ; по след њи стих: опи је не сун цем. – 
Б.017.

577.  Ве гри, Са ша
Мо је те ло (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 27 сти хо ва. Пр ви стих: ве се ла је ку ћа ; по след њи стих: мо је ку ће. – Б.017.

578.  Ве гри, Са ша
Ко зна (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: из ко јих да  љи на ; по след њи стих: и сад те че кам. – 
Б.017.
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579.  Ве гри, Са ша
Та ко си бли зу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: и та ко си леп; ; по след њи стих: мла до-
сти и ле по те. – Б.017.

580.  Ве гри, Са ша
Де чак и ста рац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 15 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 22 сти  ха. Пр ви стих: сто је на мо сту. ; по след њи стих: про лећ-
ног сун ца. – Б.017.

581.  Ве гри, Са ша
Лу ду  јем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Љу бим: ; по след њи стих: Лу ду  јем!. – На ис тој 
стра ни са пе смом Пла чем. – Б.017.

582.  Ве гри, Са ша
Пла чем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Би ће ки ше за це ло, ; по след њи стих: На по љу 
си пи. – На ис тој стра ни са пе смом Лу ду  јем. – Б.017.

583.  Ве гри, Са ша
Да  ље бих по шла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 32 сти  ха. Пр ви стих: На ме ку мла дост ; по след њи стих: не-
мир ни ју лу  ку. – На истом ли сту са пе смом Има  ла бих дом. – Б.017.

584.  Ве гри, Са ша
Има  ла бих дом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: О до му са њам, ; по след њи стих: био би 
жи вот!. – На истом ли сту са пе смом Да  ље бих по шла. – Б.017.

585.  Ве гри, Са ша
Во лим сво је ћу  та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 34 сти  ха. Пр ви стих: Не во лим ре чи ; по след њи стих: ћу-
та ње мо га ја да. – На истом ли сту са пе смом Де чак и ста рац, ко ја је за пра во дру  ги 
при ме рак. – Б.017.

586.  Ве гри, Са ша
Ла нац да на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Сва ки дан је ; по след њи стих: и не ћеш ме мо-
ћи ро ди ти. – На истом ли сту са пе смом Да  ље бих по шла (дру  ги при ме рак), пре-
цр та ном цр ве ном хе миј ском олов ком. – Б.017.

587.  Кра кар, Лој зе
Тер ци не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 36 сти  хо ва. Пр ви стих: ка ко је за чу до сив и та ман, о ка ко ; по след њи 
стих: да ми вра тиш сун це, сре ћу и мла дост!. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Б.017.
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588.  Кра кар, Лој зе
Крај фе бру а ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Још сун це ни је упа ли ло све ће ; по след њи стих: О, те-
шко оном ко је сам на све ту. – Иста пе сма на дру гој стра ни има про ду же так: О те шко 
оном ко је сам на све ту / нек се по на да опет: до ђе и про ђе све. (18 сти хо ва). – Б.017.

589.  Кра кар, Лој зе
О, све ти Ми ха и ло та мо до ле под се лом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: О, све ти Ми  ха и  ло та мо 
до ле под се лом ; по след њи стих: О, све ти Ми  ха и  ло та мо до ле под се лом. – Б.017.

590.  Кра кар, Лој зе
Пе сни ко во др во у ло го ру смр ти : Сред фа ши стич ког ло го ра Бу  хен валд ра сло је 
сна жно ста ро др во под ко јим је не кад пи сао Ге те. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Међ ко-
сту  ри ма ду  ше ја да пу  не ; по след њи стих: на умо ру ра ја па  ла у очај. – Ис прав ке 
ру  ком Д. М. – Б.017.

591.  Кра кар, Лој зе
Ста нич ни ре сто ран (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 
пи са ћом ма ши ном ; 36 сти хо ва. Пр ви стих: Ту по след ња је ста ни ца Љу бља не, ; 
по след њи стих: жи во та то чак смрт но умор не. – Ис прав ке ру ком Д. М. – Б.017.

592.  Кра кар, Лој зе
У смрт ра чу  но во ђе Пе тра Пер то та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Да нас по след њи пут 
од  ла зи из ку ће ; по след њи стих: пра ви Сло ве нац од гла ве па до но гу. – Б.017.

593.  Кра кар, Лој зе
Крик (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: За плео сам се тим сво јим сно ви ма, ; по след њи стих: 
би ће ми мо жда про паст. – Б.017.

594.  Кра кар, Лој зе
Хва  ла, дра га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 32 сти  ха. Пр ви стих: На дну там ни це жи вео сам ду  го, ; по след-
њи стих: Има ју сре ће ср ца ти  ха, пре про ста. – Б.017.

595.  Кра кар, Лој зе
Под не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Отво рих про зор и од зла та ; по след њи стих: 
од зва ња мо је под не. – Б.017.

596.  Гон ча рук, За  хар Вла со вич
Ја дран ски аква ре ли : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Иза ста на се сун це по пе ло, ; по след-
њи стих: бе ло сне жни лист па пи ра. – Б.019.1.
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597.  Гон ча рук, За  хар Вла со вич
Ја дран ски аква ре ли : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Та нак и оштар, ; по след њи стих: ,,А ко 
ће чу  ва ти до мо ви ну?“. – Б.019.1.

598.  Гон ча рук, За  хар Вла со вич
Ја дран ски аква ре ли : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Чи ни  ло се ; по след њи стих: мо ра 
пла не ту на по ји ти. – Б.019.1.

599.  Гон ча рук, За  хар Вла со вич
Ја дран ски аква ре ли : 4. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Као чо ба нин ста до с по ја та ; по-
след њи стих: од го ни ста до на по и  ло. – Б.019.1.

600.  Рил ски, Мак сим
Де те (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Већ су је се ни пре шли ту жни дла ни ; по след њи стих: 
као ма те рин ске ру ке до ди ри. – По ред пе сме олов ком ру ком Д. М. за пи са но: да. – 
На истом је ли сту са пе смом Ја бу  ке су са зре ле. – Б.019.2.

601.  Рил ски, Мак сим
Ја бу  ке су са зре ле (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја бу  ке су са зре ле, ја бу  ке цр ве не! ; 
по след њи стих: уме се ра ста ти ко је умео да во ли. – По ред пе сме олов ком ру  ком 
Д. М. за пи са но: не. – На истом је ли сту са пе смом Де те. – Б.019.2.

602.  Рил ски, Мак сим
Ко да ко па ју кром пир (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих. Ка да ко па ју кром пир, из ма гли це 
су на пра гу, ; по след њи стих: час је да од јек ну ве се ле свир ке свад бе не. – Пре цр тан 
пот пис Д. М. – Б.019.2.

603.  Рил ски, Мак сим
На бе лу хељ ду (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: На бе лу хељ ду па  ле ро се, ; по след њи 
стих: уда  ље не пе сме и у ср цу чу  ти. – На истом је ли сту са пе смом Де те (још је-
дан при ме рак), ис под ко је је от ку  ца но: пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Б.019.2.

604.  Диљ ба зи, Мир ва рид
Пе сни ков гроб (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 32 сти ха. Пр ви стих: Снег је ве јао цео дан, ; по след њи стих: и сву ноћ. – Б.020.1.

605.  Диљ ба зи, Мир ва рид
Уцве та  ла гра на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко то та мо сто ји не да  ле ко? ; по след њи 
стих: све што се у ле по убра ја. – Б.020.1.
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606.  Диљ ба зи, Мир ва рид
Хте ла бих (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Да ти бу дем не са мо же ном во ље ном ; по след њи 
стих: ка да се ку ћи по вра ти из бо ја. – Б.020.1.

607.  Ку  па  ла, Јан ко
Ко та мо иде (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: А ко иде ту, кроз мо чвар, шу  мом том ; 
по след њи стих: људ ма се зват. – Б.020.2.

608.  На ров ча тив, Сер геј Сер ге је вич
Шум ска љу бав (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 37 сти хо ва. Пр ви стих: Са ма зе мља им је да ла та пра ва! ; по след њи 
стих: са мих ра то ва. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.020.3.

609.  На ров ча тив, Сер геј Сер ге је вич
Тих го ди на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: И про ла зио сам зу би ма шкр гу ћућ, ми лио ; по след-
њи стих: ко јом осве том ра не да ти ле чим?. – Б.020.3.

610.  На ров ча тив, Сер геј Сер ге је вич
Оти шла је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: За љу бав, по ште но го во ре ћи, ; по след њи стих: 
не ка ти се већ сми ри ду  ша. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.020.3.

611.  Ерен бург, Иља
По ги ну ла је док се игра ла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 
пи са ћом ма ши ном ; 40 сти хо ва. Пр ви стих: По ги ну ла је док се игра ла ; по след њи 
стих: крај ми тра  ље за га че ка. – Б.020.4.

612.  Шах и тор бар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 89 сти  хо ва. Пр ви стих: при ђи клу  пи ; по след њи стих: ни сре ћа, ни 
љу бав, ни ти част. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М. пла вом хе миј ском: Шах и 
тор бар; Књи жев на реч. – Б.020.5.

613.  Ту  ма њан, Ова нес
У јер мен ским го ра ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Наш по ноћ ни пут, наш пут не би 
лак... ; по след њи стих: зе ле ним го ра ма. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Б.020.6.

614.  Ту  ма њан, Ова нес
По мен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 пи-
са  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: Чо век ће још ду  го и ду  го оста ти љу до ждер. – 
Б.020.6.



725

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

615.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Зви ждим и пе вам (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Зви жда ло, пе ва ло ср це – пти ца ра на. ; по след њи 
стих: укра ло је вре ме... Шта ме ни оста де?. – На слов пре у зет са ко вер те. – Б.021.1.

616.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
До шао сам на свет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 24 сти  ха. Пр ви стих: До шао сам на свет, на дан, ; по след њи 
стих: да во лим и бу дем во љен. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Б.021.1.

617.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Крај ка ми на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ћу  тљи ве зи до ве вео сен ки за стро, ; по-
след њи стих: ва тра и пе пео у ко ме се угље вље га си. – Б.021.1.

618.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Као да је по но во (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Као да је по но во час пр во бит ног ха о са ; 
по след њи стих: зар не ће про бу ди ти љу бав ње ну по спа ну. – На слов пре у зет са 
ко вер те. Из над пе сме уме сто на сло ва три зве зди це. – Б.021.1.

619.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Зви ждим, пе вам (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Зви жда ло, пе ва ло ср це – пти ца ра на. ; 
по след њи стих: Шта ме ни оста де?. – Б.021.1.

620.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Пе сни ку (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 22 сти-
ха. Пр ви стих: Те бе ту  га и су зе не мо гу да за гу  ше ; по след њи стих: пе ра пе сни ка 
бли ста ју ко ба јо не ти. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Б.021.1.

621.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Ја ћу ре ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти-
хо ва. Пр ви стих: Про ле ће за зви жда ло – ме не зо ве. ; по след њи стих: Апри ла дах – 
ја ћу ре ћи. – На по ле ђи ни: пе сма на ру ском је зи ку. – Б.021.1.

622.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Лав у ка ве зу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 33 сти  ха. Пр ви стих: Спо кој но ле жи он иза гво зде них ре ше та ка. ; по-
след њи стих: у свој ле по ти ње го вој и си  ли пра вој. – На по ле ђи ни: пе сма на ру-
ском је зи ку. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Б.021.1.

623.  Аба шид зе, Ира клиј
Учи те љи ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Стан јој се на сло нио на школ ске зи до ве. ; по-
след њи стих: во ле ти ми рис до мо вин ских њи ва. – Б.021.2.
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624.  Аба шид зе, Ира клиј
Ка пе тан Бу  ха ид зе (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ја сам Гру зин Бу  ха ид зе. Обо рен сам ; 
по след њи стих: Дер вент и Дар јал жи во том за шти те. – Б.021.2.

625.  Аба шид зе, Ира клиј
Ве тар и ја си ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ужи ва  ла је ја си ка у то плом да ну, ; по-
след њи стих: за  лу  пио их с не чу  ве ном си  лом. – Б.021.2.

626.  Аба шви  ли, Ар ка диј
Де ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Још је по ве тру чађ про ле та  ла ; по след њи стих: 
сти сну  тих пе сни ца и по гле да мрач на. – Б.021.3.

627.  Аба шид зе, Ира клиј
Снег пред сва ну ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Град је спа вао по ле ђу  шке, ; по след њи 
стих: и од сво је се ди не бео. – Б.021.3.

628.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пор трет Ни  ко ло за Ба ра та  шви  ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Као зми  ја на бе ли  ну тво јих 
гру ди ; по след њи стих: по му  шки на ње га љу бо мо ран. – Б.021.4.

630.  Но не шви  ли, Јо сиф
Сво јим дру  го ви ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Мла ди ћи, док тра је још ра но ју-
тро ва ше, ; по след њи стих: она во ле ти не ће ни ко га и ни ка да. – Б.021.4.

631.  Но не шви  ли, Јо сиф
Не ве ро ват но (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад смо за јед но у нео б у  хват ном ; по-
след њи стих: Не ве ро ват но. Не да се ре ћи. – Б.021.4.

632.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пла тан (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Сто ји гра нат пла тан на уса мље ној сте ни стр-
мој, ; по след њи стих: сва ср ца ко ја во ле зга ра ју ог њем истим. – Б.021.4.
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633.  Но не шви  ли, Јо сиф
Сла вуј и ру жа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Сла вуј не пре кид но пе ва у ру жи ну гра њу: ; 
по след њи стих: мо ра, про цве тав ши, на по слет ку и да све не. – Б.021.4.

634.  Но не шви  ли, Јо сиф
Злоб ни дух (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Зли ду  ше, ко те је про гла сио за мог во за ча ; 
по след њи стих: Те шко оном ког се та кла мо ја ру  ка за во ди  ља. – Б.021.4.

635.  Но не шви  ли, Јо сиф
Ме ра не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Ју  ри бес пу ћем као кри  лат мој ко њиц вра ни ; 
по след њи стих: ви  хо ру пре дај гре дом све ми по ми сли цр не!. – Б.021.4

636.  Но не шви  ли, Јо сиф
До ђи те у Гру зи ју (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са  ћом ма  ши  ном. Пр ви стих: Из во ли те ле по! Сва  ко га ће тре на ; по след  њи 
стих: у пра знич ном сја ју, у ду  ге из ма гли ци. – Б.021.4.

637.  Но не шви  ли, Јо сиф
У ал бум сли кар ки (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Не сли кај ли ко ве сва ког пре тка свог ; 
по след њи стих: ро ђе ни пор трет да оста виш на све ту. – Б.021.4.

638.  Но не шви  ли, Јо сиф
Сви ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ноћ је да нас та ко ду  га. ; по след њи стих: Да 
је слу  чај но не за па  ле!. – Б.021.4.

639.  Но не шви  ли, Јо сиф
Ма ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 пи са  ћом 
ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Оста ви  ла си ме у ју  тру мо је мла до сти дав-
не. ; по след  њи стих: прох  те ти се тво је ро ди тељ ске не жно сти, ма  ма. – Б.021.4.

640.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са  ћом ма ши ном ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Не зна ју ћи др ско сти ни сна ге 
мо јих ру  ку ; по след њи стих: са се вер них стра на. – Б.021.4.

641.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 пи са  ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: На про план ку пу  ни ме сец 
бле ди, ; по след  њи стих: а тра је ви но, бе смрт ност, бај ке ста ре. – Б.021.4.
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642.  Гам за тов, Ра сул
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ки ша иза ока на – о те би ми слим, ; 
по след њи стих: Кад не пре ста но о те би сни вам. – По сто ји још је дан при ме рак 
ове пе сме. – Б.022.

643.  Гам за тов, Ра сул
Пе сма : из по е ме Го ди на мог ро ђе ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Олу  ја и ноћ ду бо ка, ; по след њи 
стих: згре ја ћеш га са мо ти. – Б.022.

644.  Гам за тов, Ра сул
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Мој ста ри ји брат ; по след њи стих: 
што по ста дох ста ри ји од бра та сво га. – На по ле ђи ни: ру  ком за пи са но: Ра сул 
Гам за тов. – Б.022.

645.  Руд ни ков, Иван
Вол  шеб ник (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Де те ко та ри цу но си, ; по след њи стих: про ле ће 
уми  ља то. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.023.

646.  Руд ни ков, Иван
Ма  ла спор тист ки ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Ле ти, ; по след њи стих: по ста нем ја!. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.023.

647.  Руд ни ков, Иван
Сун це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 
30 сти хо ва. Пр ви стих: Да ли то ју нак ; по след њи стих: ју ре, – дан их зо ве. – Б.023.

648.  Руд ни ков, Иван
С ба бом крај ог њи шта (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Же ра ви ца кроз пе пео си ви ; по след њи стих: 
Не бој ми се. Ја сам с то бом, си не!. – На ис тој стра ни и пе сма Чуд но ва то дрв це 
(пре цр та на). – Б.023.

649.  Руд ни ков, Иван
Без чет ке и но га ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Де вој чи ца у блу зи ша ре ној ; по след-
њи стих: мо ре уме сли ке да ства ра. – Б.023.

650.  Руд ни ков, Иван
Ри бар ске мре же (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
30 сти  хо ва. Пр ви стих: У њи ма ди шу же ље и ма шта ња ; по след њи стих: и те шких 
од бри га ри бар ских. – Б.023.
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651.  Руд ни ков, Иван
Те ле грам (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви 
стих: У про зо ра ми ста кла ; по след њи стих: и сно ве. – Ис прав ке ру ком Д. М. – Б.023.

652.  Руд ни ков, Иван
Про лећ но ви ђе ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
18 сти  хо ва. Пр ви стих: Ах, мо ја ви шња сва је у цвет но ме ве зу ; по след њи стих: 
док не за тре пе ри у њој стру  на сва ка. – Б.023.

653.  Руд ни ков, Иван
Па кет из за тво ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 41 стих. 
Пр ви стих: Па кет не но си име, ; по след њи стих: и гле да ју ме из угла. – Б.023.

654.  Руд ни ков, Иван
На ке ју (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. 
Пр ви стих: Мо ре се ши ри, од зва ња, ; по след њи стих: под сун це отаџ би не. – Б.023.

655.  Руд ни ков, Иван
Пе ва че ва суд ба (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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, без пот пи са ; 36 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Шта сла ву  ју оте ; по след њи стих: ве сни ци шу  ма и про ле ћа. – Шест 
сти  хо ва је пре цр та но. – Б.023.

656.  Руд ни ков, Иван
Ма ли ро до љуб (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 40 сти-
хо ва. Пр ви стих: По ток је ца и пла че ; по след њи стих: у сред го ре зе ле не. – Б.023.

657.  Се ли шкар, То не
Би сер (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 15 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: На оба  ли си ње га мо ра жи ве ла је удо ви ца Ма ра са је-
дин цем си ном Фра њом. ; по след ња ре че ни ца: Пле ме ни ту мај ку, вер но га си на и 
ју  нач ко га вој ско во ђу сва др жа ва још и дан да њи сла ви. – На по ле ђи ни: за пи са но 
ру  ком, ћи ри  ли цом: Пре вод са сло ве нач ког, за Змај. – Б.024.

658.  Гра ди шник, Ја нез
Бру цош ко ме сар фи јо ка (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 10 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 љу би ча ста, ћи ри  ли-
ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Пр ви озбиљ ни ји су срет са по-
ли ци јом чо ве ка обич но по тре се, осо би то ако је млад и не ис ку сан, ка кав сам ја 
та да био. ; по след ња ре че ни ца: Сва тро ји ца смо се на сме ја  ла и та да сам знао да 
ћу фи јо ку за др жа ти и да та квог од го во ра не ћу ви ше чу  ти. – На по ле ђи ни ру  ком 
за пи са но: за Змај. – Б.024.

659.  Ла мар
За ви ја ње над Евро пом : из збир ке За пад ис ток (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 1 л. (19 х 12 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са 
љу би ча ста, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви 
стих: И ето опет Вар ша ва опет тре пе ри ; по след њи стих: за но ви жи вот све та. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.025.
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660.  Раз цвет ни ков, Асен
При ча (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли (по жу те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри ли ца ; пот-
пи са но пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 24 сти ха. Пр ви стих: Жи вот је кр ва ва при ча ; 
по след њи стих: при ча и ва пај њен. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.025.

661.  Раз цвет ни ков, Асен
Код ку ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 15 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 ру ком и ма-
ши ном ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ја не мам ни јед ног је ди ног ле пог спо ме-
на ; стих: из де тињ ских да на. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.025.

662.  Раз цвет ни ков, Асен
Ба  ла да бес кућ ни ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 x 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 57 сти  хо ва. Пр ви стих: Дан се зно ји и го ри ; по след њи стих: 
раз веј их у веч ност сву да ко пра ши ну. – Ба ла да се са сто ји из три пе сме. – По сто је 
још два при мер ка ове пе сме. – Б.025.

663.  Ма тве јев, Пан те леј
Се ма фо ри (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 10 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни је ли бек ство тај по ку  шај 
ту жан ; по след њи стих: пре ко рђом по кри ве них ши на. – По сто је још два при-
мер ка ове пе сме. – Б.025.

664.  Ма тве јев, Пан те леј
Се ма фо ри (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: О, за ка снио већ да из бег неш ти си ; по след њи стих: 
пре ко рђом по кри ве них ши на. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.025.

665.  Фур на џи јев, Ни ко ла
Тра ки ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm); па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Под чи стим, злат ним ме се цем ви-
диш Тра ки ју... ; по след њи стих: и рав но ме по љу по ко ме снег па да. – По сто ји 
још је дан при ме рак ове пе сме. – Б.025.

666.  Иса јев, Мла ден
Здра ви ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ко нас збра сред Бе ча – вој ни ке, по е-
те ; по след њи стих: туп та ће ду го у сру ше ној там ни ци срам ној. – Ис прав ке ру ком 
Д. М. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.025.

667.  Иса јев, Мла ден
Бе чу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 
5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Над Ма ђар ском – ве чер ду бо ка, але ва, ; по след-
њи стих: мо дри је не го не бе ски свод. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Б.025.

668.  Ва зов, Иван
Бу гар ски је зик (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом 
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ма ши ном ; 8 стро фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: Је зи че мо јих де до ва, све ти ; по след њи 
стих: ка зни ћу све оне што те ка  ља ју. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Б.025.

669.  Зи да ров, Ка мен
Је ли са ве ти Ба гр ја ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Ова кву те ду  ге го ди не по зна вах, ; по след њи 
стих: с јед ним је ди ним име ном Ба гр ја на. – Б.025.

670.  Сер геј Сер ге је вич На рав ча тов (би о гра фи ја). – 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 ; без пот пи са ; 14 ре до ва. 
Пр ва ре че ни ца: Ро дио се у гра ду Хва лин ску у са ра тов ској обла сти 1919. го ди не. ; 
по след ња ре че ни ца: У тој обла сти му је нај ва жни ја књи га „Ли ри ка Љер мон то-
ва“. – По сто ји још је дан при ме рак овог тек ста. – Б.026.

671.  Да вид Са мој лов (би о гра фи ја). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 13 ре-
до ва. Пр ва ре че ни ца: Да вид Са мој лов при па да по ко ље њу пе сни ка ко је је из сту-
дент ских клу  па оти шло на фронт... ; по след ња ре че ни ца: Пре во дио је оно што је 
бли ско ње го вом ви ђе њу све та и на чи ну пи са ња и то са је зи ка пољ ског, че шког и 
ма ђар ског. – Б.026.

672.  Мар га ри та Али гер (би о гра фи ја). – 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, пот пи са но ру  ком ; 21 ред. Пр ва ре че ни ца: Мар-
га ри та Али гер, со вјет ска пе сни ки ња ко ја је ви ше пу  та по се ти  ла на шу зе мљу... ; 
по след ња ре че ни ца: Све се о Мар га ри ти не мо же украт ко ре ћи (…) и сти ца ти та ко 
суд о њој. – Б.026.

673.  Шал  ва Ап  ха ид зе (би о гра фи ја). – 1 л. (11,5 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 ; без пот пи са ; 13 ре до ва. Пр ва ре че-
ни ца: Шал  ва Ап  ха ид зе је је дан од ве те ра на гру зин ске со вјет ске књи жев но сти. ; 
по след ња ре че ни ца: Нај и стак ну ти ји ру ски пе сни ци су га пре во ди ли, ме ђу њи ма 
и Бо рис Па стер нак, Н. Ти  хо нов и М. Али гер. – Б.026.

674.  Али Ак пер На ли Ба ба јев (би о гра фи ја). – 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 ; без пот пи са ; 8 ре до ва. Пр ва ре че-
ни ца: Али Ак пер На ли Ба ба јев при па да но вом по ко ље њу узер беј џан ских пе сни-
ка. ; по след ња ре че ни ца: Сам На би Ба ба јев пре во дио је Пу  шки на, Твар дов ског, 
Ту ма ња на и Пе те фи ја. – По сто ји још је дан при ме рак овог тек ста. – Б.026.

675.  Јо сиф Но не шви ли (би о гра фи ја). – 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 ; без пот пи са ; 11 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
Јо сиф Но не шви ли ро дио се у ис точ ној Гру зи ји, у се лу Ка да на  хи. ; по след ња ре че-
ни ца: Умро је пре не ко ли ко го ди на. – Б.026.

676.  Шал ва Ап ха ид зе (би о гра фи ја). – 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 ; без пот пи са ; 9 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
Шал ва Ап ха ид зе је је дан од ве те ра на гру зин ске со вјет ске књи жев но сти. ; по след-
ња ре че ни ца: Жи ви у Ти фли су – По сто је још два при мер ка овог тек ста. – Б.026.

677.  Ира клиј Аба шид зе (би о гра фи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; ма-
ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 7 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Ира-
клиј Аба шид зе ро дио се у за пад ној Гру зи ји у на се љу Ха ни, ко је је да нас град Цу лу-
кид зе. ; по след ња ре че ни ца: Нај и стак ну ти ји ру ски пе сни ци су Бо рис Па стер нак, 
Н. Ти  хо нов и М. Али гер. – По сто је још два при мер ка овог тек ста. – Б.026.
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678.  Јо сиф Но не шви  ли (би о гра фи ја). – 1 л. (15 х 20,7 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 ; без пот пи са ; 8 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
Јо сиф Но не шви ли је ро дом из ис точ не Гру зи је, из се ла Кар да на хи. ; по след ња ре-
че ни ца: Уре ђу је глав ни гру зин ски деч ји лист Ди ла. – По сто ји још је дан при ме рак 
овог тек ста. – Б.026.

679.  Рамз Ба бад жан (би о гра фи ја). – 1 л. (19 х 20,5 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 ; без пот пи са ; 11 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Рамз 
Ба бад жан је ро ђен у Та шкен ту 1921. ; по след ња ре че ни ца: За по е му „Жи ва во да“ 
до био је Ле њи но ву на гра ду. – У про ду жет ку пе сма озна че на са три зве зди це. – Б.026.

680.  Ба бад  жан, Рамз
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (19 х 20,5 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 ; без пот пи са ; 
1 стро фа, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Од пам ти ве ка нас за  луд не уче ; по след њи стих: 
два пут пе сник жи ви. – Б.026.

681.  Ха мид Гу љам (би о гра фи ја). – 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 ; без пот пи са ; 7 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Ха-
мид Гу љам, уз беч ки пе сник, жи ви у Та шкен ту ; по след ња ре че ни ца: Ба  ла ду „По-
след њи мост“ до но си мо ов де, као и не ко ли ко „де се то стиш ја“… – На истом ли сту 
са би о гра фи ја ма Вик то ра Кре шчи ка, Ге на ди ја Пра шке ви ча, Мар ка Да ви до ви ча 
Сер ге је ва. – Б.026

682.  Вик тор Кре шчик (би о гра фи ја). – 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 ; без пот пи са ; 6 ре до ва. Пр ва ре-
че ни ца: Пр ве збир ке пе са ма Вик то ра Кре шчи ка штам па не су у Но во си бир ску. ; 
по след ња ре че ни ца: Из ње до но си мо ове пе сме. – На истом ли сту са би о гра фи-
ја  ма Ха  ми да Гу ља  ма, Ге на  ди ја Пра шке ви  ча, Мар ка Да ви до ви  ча Сер ге је ва. – 
Б.026.

683.  Ге на диј Пра шке вич (би о гра фи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа 
ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
Пе сме Ге на ди ја Пра шке ви ча пр ви пут су штам па не 1968. ; по след ња ре че ни ца: 
Пе сме ко је ов де до но си мо ра ђа  ле су се на екс пе ди ци ја ма по Ку  рил ским остр ви-
ма. – На истом ли сту са би о гра фи ја ма Ха ми да Гу ља ма, Вик то ра Кре шчи ка, Мар-
ка Да ви до ви ча Сер ге је ва. – Б.026.

684.  Марк Да  ви  до вич Сер ге јев (би о гра фи ја). – 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 ; без пот  пи са ; 6 ре до ва. 
Пр ва ре че ни  ца. Марк Да  ви  до вич Сер ге јев спа  да ме ђу нај по зна ти  је књи  жев-
ни  ке Си би ра. ; по след  ња ре че ни  ца: За  па  же ни је су књи  ге „Хва  ла вам љу ди“. – 
На по ле ђи ни за пи са но ру  ком: Бе ле шке о пи сци ма Си би ра. – На истом ли сту са 
би о гра фи  ја  ма Ха  ми  да Гу ља  ма, Вик то ра Кре шчи  ка, и Ге на  ди  ја Пра  шке ви  ча. – 
Б.026.

685.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Је дан бу  гар ски уз дах (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (34 х 20 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не мо гу да бу дем та мо 
крај твог ков че га, ; по след  њи стих: ти, Ле о ни де Или ћу Бре жњев!. – На по ле-
ђи ни: за пи са но ру  ком, ћи ри  ли цом, пла вом хе миј ском: По све ће но Бре жње ву. – 
Б.027.
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686.  Је ли са ве та Ба гр ја на (би о гра фи ја). – 2 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 ; без пот пи са ; 43 ре да. Пр ва ре че-
ни ца: Ве ли ка бу  гар ска и свет ска пе сни ки ња Је ли са ве та Ба гр ја на сла ви  ла кра јем 
о. г. 90. ро ђен дан. ; по след ња ре че ни ца: Ба гр ја на је бли ста во ушла у бу  гар ску 
по е зи ју још пр вом сво јом збир ком... – Б.027.

687.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Де те (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Јед но де те ми уз бу ђу  је ми сли ; по след њи стих: жи ва 
ле по та. – Б.027.

688.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Хо ри зон ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 34 сти  ха. Пр ви стих: У мла до сти је био бес кра јан ; по след њи стих: 
бе смрт не ми сли бес крај не. – Б.027.

689.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Пре 13. ве ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо је сто ле ће, дај сво је све-
тло сти све ле, ; по след њи стих: Бу  гар ска ода је сад хва  лу и сла ву. – На по ле ђи ни: 
из ве штај Ју  го сло вен ско-нор ве шког дру  штва. – Б.027.

690.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Април (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Април ско ок но све од сун ца зрач но, ; по след њи стих: са му 
љу бав ја во лим про сто. – Б.027.

691.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Не ве ста (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Диг ни и ти го ре очи по ла ко ; по след њи стих: и та да ме 
узми – усмр ти ме. – На по ле ђи ни: пи смо Але ка Ву ка ди но ви ћа Од бо ру за за шти ту 
умет нич ких сло бо да од 20. 8. 1982. – Б.027.

692.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Не по знат чо век (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе. Пр ви стих: За што ме да нас уз бу ди ; по след њи стих: до бро до шао у ср це ми чо-
ве че!. – Б.027.

693.  Пе не ва, Бо ја на
Трип тих на сто го ди шњи цу ро ђе ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом ма ши ном ; 35 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ла је на ша уса-
мље ност ; по след њи стих: жи ве ћеш у ме ни и ти. – Б.027.

694.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Из ме ђу је се ни и зи ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Су срет нам био је с је се ни. ; по след њи стих: све-
тло сти и ми  ло ште. – Б.027.
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695.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Ва  ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Опет сам крај тво је ве чи те сти  хи је, ; по след њи стих: сан ми се ја вља 
у ср цу скри ве ни. – Б.027.

696.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Књи га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са. Пр ви 
стих: С бо лом је пу  ниш свим дра гим у би ћу, ; по след њи стих: „Ка кве ли суд бе и 
за вид ног пу  та!“. – Б.027.

697.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
То чак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Вр ти се, вр ти, ту глат ко и пра во ; по след њи стих: а ду  го 
ће мо, ду  го би ти мр тви. – Б.027.

698.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Те жак час (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад на зе мљу пад не та ма но ћи ; по след њи стих: да те 
огре ју јед не дра ге очи. – Б.027.

699.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Ве чер ња пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 
26 сти хо ва. Пр ви стих: Ро ни се, ро ни бро ја ни ца ; по след њи стих: жи во те. – Б.027.

700.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Не знам и знам (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо-
ва. Пр ви стих: И још сам с ове стра не ; по след њи стих: на ме не ни спо мен. – Б.027.

701.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Сла во спев (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 19 сти-
хо ва. Пр ви стих: О на ша бу  гар ска ре чи све ште на ; по след њи стих: и во ве ки ве-
ков!. – Б.027.

702.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
На дан сво ђе ња ра чу на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 4 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Отаџ би но мај ко ; по след њи стих: оти ћи са 
ово га све та. – Б.027.

703.  Гру ден, До ра
Трст (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Бли став и леп си као Ва ви  лон ; по след њи стих: спо ме ник 
на си ља – „Све ти ља по бе де!“. – Пот пис ауто ра и пре во ди о ца. – По све та бра ту Игу 
Гру де ну. – Б.028.

704.  Гру ден, До ра
Ме ђу на ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21cm), 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 ру  ком и 



735

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

ма ши ном. Пр ви стих: Ти ха да љи на међ на ма, ; по след њи стих: не мам, за ми шље на, 
са ма. – Б.028.

705.  Гру ден, Иго
Оча ра ност (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (27,9 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Гле дам сва ко ју тро и су тон тај ; по след њи стих: 
ти мир но се огле даш у мо ме сну. – Б.028.

706.  Ал брехт, Ве ра
Је се ња пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ма гли це про зир не, ле же по-
љем мир не, ; по след њи стих: ку да је хо ди  ла уз ме не мла дост. – На ис тој стра ни и 
пе сма на сло ве нач ком је зи ку. – Б.028.

707.  Ал брехт, Ве ра
Од  ло мак из пи сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: И опет је мај. О ко ли ко про-
ле ћа ; по след њи стих: у жи  лав сит ни се за гле да  ла цвет. – На за себ ном ли сту ова 
пе сма на сло ве нач ком је зи ку. – Б.028.

708.  Ал брехт, Ве ра
Пред бу  ру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 3 стро фе. – Б.028.

709.  Ал брехт, Ве ра
Мрак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве чер ње сен ке су на зе мљу па  ле ; по след-
њи стих: а оне ме гле да ју хлад но као лед. – На по ле ђи ни: пе сма на сло ве нач ком 
је зи ку. – Б.028.

710.  Ал брехт, Ве ра
Ти ши на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пре вод окру жу  је пе сму. – Б.028.

711.  Ал брехт, Ве ра
То по ла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Под истим не ка да по ни кле су сво-
дом ; по след њи стих: До дир нуо се пру  та сло мље ни прут. – На по ле ђи ни за пи са-
но ру  ком: Пе сме Ве ре Ал брехт. – Б.028.

712.  Ал брехт, Ве ра
По лет на ноћ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: Кроз про зор ми по глед за сто ; по след њи стих: 
би ти прах и све и сва. – На по ле ђи ни: ру ком пи сан пре пев пе сме То по ла. – Б.028.

713.  Гру ден, Иго
Пе сма без на сло ва : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 15 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 
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пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: У ру  ци не кад др жа  ли смо свет ; по след њи стих: 
во де уз пе сму на ста вља ју пут. – На истом па пи ру по чи ње још јед на Гру де но ва 
пе сма без на сло ва. – Б.028.

714.  Гру ден, Иго
Пе сма без на сло ва : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 15 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. Пр ви стих: Све те но ћи без љу ба ви мрак тих ; по след њи 
стих: с оне стра не гро ба тад чу  јем шум. – Б.028.

715.  Гру ден, Иго
Пе сма без на сло ва : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Оби ђох на ше са мо ће крај драг: ; по след њи 
стих: ко да гле дам с жа  ла пла нин ски мрак. – Б.028.

716.  Гру ден, Иго
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру  ком ; 8 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Сам остао сам, ве че ри је се ње ка сне. ; 
по след њи стих: уз њу бих стао и че као та ко. – Б.028.

717.  На мра зу (пе сма). – 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 ру  ком ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: 
Чу  је се пуц ке та ње мра за ; по след њи стих: пуц ке та мраз, пуц ке та. – На по ле ђи ни 
ру  ком, ћи ри  ли цом: Ду  пли ка ти; На мра зу; За Змај. – В.001.

718.  Ме ше ње хле ба (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Же не су ура ни  ле пре сун ца и пти ца ; по след њи стих: Же на с пра га пти це 
у воћ ња ку слу  ша. – В.001.

719.  М. К.
По сто ја ње (пе сма). – 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 ; 5 стро фа, 21 стих. 
Пр ви стих: Бо го ви су ти на кло ње ни по љу ба ви ; по след њи стих: По жи ви нам 
сто ти нак ле та, нек утих не ту га кле та. – Ис под на сло ва по све та: За Де сан ку Мак-
си мо вић. – Да ти ра но: је се ни 1990. го ди не, Бе о град. – В.001.

720.  Ку  па  ла, Јан ко
А ко та мо иде? (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: А ко иде ту, кроз мо чвар, шу  мом том ; 
по след њи стих: пре зи ра ним од у век, сле пим, на глу  хим? – Људ ма се зват. – На по-
ле ђи ни за пи са но ру  ком: Јан ко Ку  па  ла. – В.001.

721.  Три сли кар ска за дат ка : Тр пе за на во ди (пе сма). – 1 л. (29,7 х 19,5 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. 
Пр ви стих: На цр тај, де ча че, ако ти ни је те шко, ; по след њи стих: нај о бич ни ја птич ја 
игра и сва ђа. – Пре се чен па пир. – Пе сма не до вр ше на у овом при ме р ку. – В.001.

722.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Страх (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
15 сти  хо ва. Пр ви стих: По ру  ка ма ми пу зе ка пи ки ше ; по след њи стих: ка да сав 
кр вљу ис пр скан у рај сту  пих. – В.002.
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723.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Ба ла да о хле бу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 37 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не пре ста но ве ју ве тро ви про кле ти ; по след њи стих: и да нас ме 
пе че ко уга рак жив. – В.002.

724.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Ба  ла да о јед ном улич ном углу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 24 сти ха. Пр ви стих: Су сре ли смо се под ро мо ром ки ше ; по след њи стих: 
ни што се сме шим, с ким во дим раз го во ре. – В.002.

725.  Пен че ва, Стан ка
Хо ро скоп (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 42 сти  ха. 
Пр ви стих: И ре ко ше ми ; по след њи стих: као че лик. – В.003.

726.  Пен че ва, Стан ка
Глас зво на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 51 стих. 
Пр ви стих: По сто ји ле ген да ко ју мно го во лим ; по след њи стих: зво на глас. – 
В.003.

727.  Пет ко ва, Ва ња
Пред о се ћа ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
23 сти  ха. Пр ви стих: Хте ла бих да за спим пре ко но ћи, ; по след њи стих: сре шћу 
те из не на  да. – В.004.

728.  Лев стик, Фран
Цвељ ко (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни-
ја, жу ти ; 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 ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Цвељ ко ; по след њи стих: са гну ти се све до тла. – В.005.

729.  Лев стик, Фран
По сек (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, жу ти ; 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 ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Ми смо ју трос кла ли, ; по след њи стих: њи ме ме со 
за ли те. – В.005.

730.  Лев стик, Фран
Се ни чи на жа  ло пој ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, жу  ти ; 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 ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Пред шко лом где се сти че на у  ка ; 
по след њи стих: у ср цу га ји ми сли зле. – В.005.

731.  Жу  пан чич, Отон
Лен ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном. Пр ви стих: Лен ка из шет ње ; по след њи стих: је ди ме са мо!. – В.006.

732.  Жу  пан чич, Отон
Успа ван ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта син ку да  ло сан ка, ; по след њи стих: Ни на, на на, 
на на, ни на. – В.006.
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733.  Пр сти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Пр ви си нак – па  лац ; по след њи стих: тре ба га др жа ти. – 
В.007.

734.  Чер не је ва, Ани ца
Не зго да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Ма ми це, ви диш не зго ду ; по след њи стих: из ва-
ди ће га ван!. – В.007.

735.  Јен ко, Си мон
Ко рак у жи вот (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Сун це тре пе ри ; по след њи стих: Чун 
ми во ди те. – В.008.

736.  Гру ден, До ра
Ве је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Па  ху љи це се го не ; по след њи стих: Сне-
шка ис под на ше стре је. – В.008.

737.  Гру ден, Иго
Јо жа има ку ћи цу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 19 сти хо ва. Пр ви стих: Јо жа има ку ћи цу, ; по след њи 
стих: к ње му да се ча сте. – В.008.

738.  Ур ба но ва, Јар ми на
Ру  ме не ја бу  ке (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 30 сти  хо ва. Пр ви стих: А кад ми брат по ђе у го ре где 
се ту  ку, ; по след њи стих: и при чу о оцу слу  ша ју од ме не. – В.009.

739.  Фран ко, Иван
Де ка дент (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру  ком ; 
7 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Зар ја де ка дент? То је но вост за ме не! ; по след њи 
стих: И ка кав сам он да, до вра га, де ка дент!. – В.010.

740.  Бла го те би (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 30 сти хо ва. Пр ви стих: Бла го те би, Гу ста ве, ; 
по след њи стих: и да ле ких оке а на. – На по ле ђи ни за пи са но цр ве ним фло ма сте ром: 
Бла го те би (ћи ри  ли цом), а пла вом хе миј ском, ла ти ни цом: Кр кле цу. – В.001.

741.  За слу  гу Јер не ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: Тра жим 
по ми ло ва ње ; по след њи стих: ма не би ло ни бо га ни де мо на. – По сто је још три при-
мер ка ове пе сме, од ко јих је је дан ис пи сан ћи ри  ли цом и два ла ти ни цом. – В.001.

742.  За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве (пе сма). – 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 ру ком ; 4 стро фе, 
27 сти  хо ва. Пр ви стих: За де те ко ме се отац не зна, ; по след њи стих: по мај ке се-
бар ке кр сно име. – В.001.
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743.  За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
42 сти  ха. Пр ви стих: Тра жим по ми  ло ва ње ; по след њи стих: у ста ро гво жђе. – 
По сто је још три при мер ка ове пе сме, пи са на ла ти ни цом, са ис прав ка ма ауто ро-
вом ру  ком. – В.001.

744.  На мор ској оба  ли (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма-
ши на, бо ја ис пи са цр на, без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Осе ћам 
кроз сан ка ко се ме ша ; по след њи стих: мрач на и уза  луд на. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме, у чи јем дну ма сти  лом пи ше: Ри је ка. – В.001.

745.  Мај (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Нај-
леп ши је дан у ма ју ; по след њи стих: да за у зму ред. – На по ле ђи ни: пе сма Ма-
гла. – В.001.

746.  Ма гла (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Ма гла је је уљу шка ла 
ка ме на те ла ; по след њи стих: ма ње од не ба би  ли о не пу  та. – В.001.

747.  Срп ска ку ћа (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пут ће ти по ка зи ва ти пе смом сла вуј, ; по след њи стих: као у до мо ви ни – да ти не 
на бра јам. – На по ле ђи ни: пе сма без на сло ва, ко ја по чи ње сти  хом: Пло ви пу  чи-
ном брод, ма ју  шни кон ти нент. – В.001.

748.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Пло ви пу  чи ном брод, ма ју  шни кон ти нент ; по след њи стих: а ко ме бих увек пра-
шта  ла ми  ло срд но. – На по ле ђи ни: пе сма Срп ска ку ћа. – В.001.

749.  Пре ступ на го ди на (пе сма). – 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 ру  ком ; 4 стро фе, 24 сти  ха. 
Пр ви стих: По да ри  ла го ди на се дам де сет ше ста ; по след њи стих: је дан прет про-
лећ ни цео дан. – По сто је још два при мер ка ове пе сме без ис прав ки. – В.001.

750.  Пе шак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти хо ва. Пр ви стих: По шао де чак с ју га 
Нор ве шке ; по след њи стих: би  ло му је два де сет го ди на. – По сто је још три при-
мер ка ове пе сме, од ко јих је је дан ћи ри  ли цом, а два ла ти ни цом. – В.001.

751.  Ђа ци до бро тво ри (пе сма). – 1 л. (29,5 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 ; без пот пи са ; 34 сти ха. Пр ви стих: Ви ре кроз 
про зор ђа ци ; по след њи стих: на че лу са две дру  га ри це: / То ве и Ка ри Мјел  де. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме ла ти ни цом на ра чу нар ској хар ти ји. – В.001.

752.  Бе ле но ћи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: При чао уну-
ку чуд не ства ри ; по след њи стих: кад тре ба у шко лу по сла ти ђа ке. По сто ји још 
је дан при ме рак ове пе сме, чи ји по след њи стих гла си: кад мо ра ју за шко лу бу ди ти 
ђа ке. – В.001.

753.  Здра ви ца Нор ве шкој (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 32 сти ха. Пр ви стих: По пе ла 
си се уз ле стве упо ред ни ка ; по след њи стих: као у час из ла ска из ха о са. – В.001.
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754.  Ју тро на Квар не ру (пе сма). – 1 л. (20,7 х 14,6 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти хо ва. Пр ви стих: Са 
сун цем су из ро ни ле на оба лу ; по след њи стих: јед ну, да бу де на ша, про бу ди. – В.001.

755.  Са мо онај ко је ду го пло вио (пе сма). – 1 л. (20,7 х 14,6 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 10 сти хо ва. 
Пр ви стих: Сва та бе ла на пу  чи ни је дра ; по след њи стих: што те че у жи  ла ма пу-
чи не. – В.001.

756.  Же не (пе сма). – 1 л. (20,7 х 14,6), 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Же не у не дри ма 
има ју мо ре ; по след њи стих: пре тва ра ју у мле ко. – В.001.

757.  Жеђ (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Све чвр шће за те же 
уз ло же ђи ; по след њи стих: са мо да се раз ве же же ђи ом ча. – В.001.

758.  Кр ва ви крст (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Огром но ка ме но ве ли чан ство ; по след њи стих: у гр лу су зу и гор чи ну. – В.001.

759.  Цар игра ча ка (при по вет ка). – 4 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че-
ни ца: Ишао пут ник но ћу, кад угле да да се да  ле ко пре ко по ља ми че ома  ле на ку ћа 
као да се во за на точ ко ви ма. ; по след ња ре че ни ца: Ме ни је са мо то јед ном по ве-
рио, али ме је мо лио да не одам тај ну, па не смем да вам је ка жем. – В.001.

760.  Ра ста нак пар ти зан ке с де те том (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 34 сти-
ха. Пр ви стих: Отво ри по ла ко де ти њу со бу, ; по след њи стих: у име де ти ње – мо ра 
да се над ја ча. – В.001.

761.  Из гу бље ни гроб (пе сма). – 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 ру  ком ; 41 стих. Пр ви стих: Твој 
гроб не зна мо где је и за то нам се чи ни сву да ; по след њи стих: и ва зду  ха че сти ца 
сва ка. – В.001.

762.  Го спо де усу де (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Го спо де 
Усу де, ; по след њи стих: не зна јућ за ме не. – В.001.

763.  Пе рун (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, ла ти-
ни ца ; без пот пи са ; 21 стих: Пр ви стих: Пе рун се по тај но ору жа ; по след њи стих: 
до кле год ко / не пра вед но у ко га / не чар не. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – В.001.

764.  По жар на Би о ко ву (пе сма). – 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 ру ком ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Го ри шу  ма на Би о ко ву ; по след њи стих: обла ци по жар уга си  ли. – В.001.

765.  Так  ми че ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 сти  ха. Пр ви стих: Утр ку  ју се 
зри кав ци ; по след њи стих: кри  ло се и па ти  ло тај но. – В.001.

766.  Про сја ци (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Чо век 
га не за о би ђе у лу ку, ; по след њи стих: да бих до жи вео бар ча сак сре ће. – В.001
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767.  Има и та квих (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Не за о би ђо про сја ка у лу ку ; по след њи стих: Де ли око ло се бе ма ло сре ће. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком ауто ра. – В.001.

768.  Бит ка не ба и ка ме на (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Шта је на ше људ ско по при ште ; по след њи стих: не мо гу му  ње да гроб 
отво ре све та. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – В.001.

769.  Вра ти ће се се ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Вра-
ти ће се се ли це, де те, ; по след њи стих: дру  га де ца пла ка ти. – В.001.

770.  Ко са чи ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Ко са-
чи ца си ђе с дру  ма ме ђу би  ље, ; по след њи стих: као те рет је ру  ка ма но си. – В.001.

771.  Не по знат гроб (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Да сам 
ов де ; по след њи стих: ко је на ње му тра ву па се. – В.001.

772.  Ме так бо ла (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 31 стих. Пр ви стих: Као ме так у 
гру ди вој ни ка ; по след њи стих: по ред ко мо ре и прет ко мо ре. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – В.001.

773.  Ру же се по ра ђа ју (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 20 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ру же се по ра ђа ју пр ви пут. ; по след њи стих: као зрн ца лет њег гра да. – В.001

774.  Ру же се рас цве та ва ју (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Као у 
по ро ди  ље; по след њи стих: као зрн ца лет њег гра да. – В.001.

775.  Час зе мљо пи са (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ста ја  ло је нас три де сет ма  ли ша на ; по след њи стих: и бли ста не где да  ле ко тра ка 
во де. – В.001.

776.  У бу  ни  лу (со нет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви дим гро бље не ко 
ка ко се све ти, ; по след њи стих: као из гро ба за тр тог му пра бај ка. – В.001.

777.  Шта ли те спре чи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: И ни си и је си пе сма ; по след њи стих: да по ста нем пе сма. – В.001.

778.  Жи вот (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ево 
опет жи вље ња мо га ре ка ; по след њи стих: сен ком те ћи док се не сли је у мо ре. – 
В.001.

779.  Мај (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти ха. Пр ви стих: Ја сам мај сун чев вра-
тар ; по след њи стих: стег ње гов ис так нем. – В.001.
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780.  При ви ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе. Пр ви стих: За це ло су за ум ног 
по ре кла ; по след њи стих: кад на ста је да на и но ћи сме на. – Ве ће ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – В.001.

781.  При вид (пе сма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Две леп ти-
ри це лак ше ; по след њи стих: кад си сте на. – В.001.

782.  Ха  лу  ци на ци ја слу  ха (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Опет 
ве че рас ; по след њи стих: и та ма. – В.001.

783.  О обо ре ној цр кви (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ко на вој сци обо ри цр кву ; по след њи стих: у на бу  ја  ле во де мут не. – В.001.

784.  Уми ра ње ср ца (пе сма). – 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 ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Спу сти гла ву где је 
мо је ср це би  ло ; по след њи стих: ода кле су мр тве из не ли. – В.001.

785.  У зим ски дан (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Це ло га је 
да на снег ла га но па до ; по след њи стих: па  ху љи ца ве је, а ти се диш сам. – В.001.

786.  За на ив не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: За оне ко ји ма 
се чи ни ; по след њи стих: тра жим по ми  ло ва ње. – В.001.

787.  За се дам глад них го ди на (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: За 
се дам по след њих го ди на зи ме, ; по след њи стих: по ми  ло ва ња. – В.001.

788.  За смр то мр сце (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Тра жим по ми-
ло ва ње ; по след њи стих: ша  љу на ро би ју ко ја веч но тра је. – В.001.

789.  За је рес (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Бла го ра зу  ме ва ње мо лим ; по-
след њи стих: и је ре тич но. – В.001.

790.  Ду  ша (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни кад 
се ду  ша на ша не по ка за на га ; по след њи стих: кад је у њој би  ла љу бав, кад ра дост, 
кад зло ба. – В.001.

791.  Осе ма ђи о ни ча ри (при по вет ка). – 6 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Де ца су 
сти гла тет ки у се ло уочи са ме ко сид бе. ; по след ња ре че ни ца: Тет ка му ни је ни шта 
од го во ри  ла, не го је још бр же по те ра  ла ко ла. – В.001.

792.  Пет ка но ва, Маг да
Ре ка Це ти на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 33 сти ха. Пр ви стих: Као за љу бље не же не ду ша ; по след њи стих: она мо 
ку да же лим. – В.001.
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793.  Про ле ће ро бо ва (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са ; 66 сти  хо ва. Пр ви стих: У та ми 
бри га и не во ља ; по след њи стих: ва тре но вас у бој кли че. – В.001.

794.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Дан без же ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Под стре хом из над сед мо га спра та, ; по след њи стих: и тај 
дан про ху  ја ше ми без же ља. – В.002.

795.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Ко сач се вра ћа са ко сид бе (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Без ика квог зву  ка зво на ве чер па де, ; по след њи стих: 
и као пти ца за спа у свом кре ве ту. – В.002.

796.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Ждра ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 45 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Над Тра ки јом се спу  шта ра на је сен ; по след њи стих: О, гор ди ждра-
ло ви, сре ћан вам пут. – В.002.

797.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Зим ска са мо ћа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 26 сти хо-
ва. Пр ви стих: Ра но те уљу  шка су  тон, још пре та ме ; по след њи стих: њу про сла-
вља ти ни кад ни је до ста. – В.002.

798.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Пи ја ни ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Нек ме не ста не у мра ку пре и спод њем ; по след њи стих: 
та мо где ни кад ни је би  ло ку ће. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – В.002.

799.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Вра ћа ње из пра до мо ви не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: По сле лу  та ња те гоб на и пу ста ; по след њи стих: пре-
вре ме не је се ни пра мен бео. – В.002.

800.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Ауто бу ска ста ни ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
24 сти  ха. Пр ви стих: Сто јим гне ван, ра ср ђен и зло бан ; по след њи стих: кад ду  го 
че кам ауто бус из се ла. – В.002.

801.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Мо ја се стра – је ла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
24 сти ха. Пр ви стих: Ти и ја смо у исти дан ро ђе ни, ; по след њи стих: да за сви ра ју 
на хар фи ми од тра ве. – В.002.

802.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Му зи ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 32 сти  ха. 
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Пр ви стих: Дан про лећ ни, дан то пао, дан ко ста кло ; по след њи стих: ту ђин ни 
ду  шман не зна ју да схва те. – В.002.

803.  Пан те ле јев, Ди ми тар
По по днев ни од мор (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Бе ху пе то ри ца. Три де се тих го ди на. ; по след њи стих: Хр чу 
гла сно као пет ло ко мо ти ва. – В. 002.

804.  Пан те ле јев, Ди ми тар
Не ис пла ће ни дуг (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
31 стих. Пр ви стих: Има ми ну  та – но ћи су их обич но пу  не ; по след њи стих: као 
ша пат, као ла  хор, као од јек. – В.002.

805.  Фран ко, Иван
Пе сни ку (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (17 х 24 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 ру ком ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Пе сни че, као бож ја пше ни ца бу ди, ; по след њи стих: бу ди 
њен клас, ољу  ша и ста бло ла ко. – В.010.

806.  Фран ко, Иван
За ро бље ни ви тез (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру  ком ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ћу  те ћи се дим уз ок но там ни це. ; по-
след њи стих: си ћу, и ве зир зде ра ти са ли ца. – В.010.

807.  Фран ко, Иван
Је се ње сун це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком ; 
17 сти хо ва. Пр ви стих: Ја сун це је се ни во лим, кад ; по след њи стих: и пот сме си ма 
и сум ње ре чи ма? – В.010.

808.  Фран ко, Иван
Уве ло ли шће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 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 ру-
ком ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: За што ле по ти це во лим те то ли ко, ; по след-
њи стих: и бе жим од те бе, гу  шим бол ду бо ку. – В.010.

809.  Фран ко, Иван
6 (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 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 ру ком ; 4 стро фе, 14 сти-
хо ва. Пр ви стих: Да кле, ти си је ди на мо ја љу бав пра ва, ; по след њи стих: ја, ле по-
ти це, те бе во лим та ко. – В.010.

810.  Фран ко, Иван
Про лећ не пе сме : 4 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (17 х 24 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 ру ком ; 3 стро-
фе, 12 сти хо ва. По ли ва да ма је сун це већ сно ва ; по след њи стих: ег зе ку тор у се ло по 
да нак кре но. – Спо је но са још два ли ста, на ко ји ма су ше ста и де се та пе сма. – В.010.

811.  Фран ко, Иван
Про лећ не пе сме : 6 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру  ком ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Раз ви јај се, ти ду бра во, ; по след њи стих: ко ри сти 
има!. – Спо је но са још два ли ста, на ко ји ма су че твр та и де се та пе сма. – В.010.
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812.  Фран ко, Иван
Про лећ не пе сме : 10 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком ; 
4 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Про ле ће, до ста је зи ме стро ге! ; по след њи стих: 
но си мај млад. – Спо је но са још два ли ста, на ко ји ма су че твр та и ше ста пе сма. – В.010.

813.  Фран ко, Иван
Ка ме но лом ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (17 х 24 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 ру-
ком ; 11 стро фа, 55 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви део сам ди ван сан. Ис пред ме не ; по-
след њи стих: ко сти ма на шим до ћи ће сре ћа за све. – По сто је још два при мер ка 
ове пе сме, од ко јих је је дан ва ри јан та. – В.010.

814.  Фран ко, Иван
Ка ме но лом ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ру ком ; 
11 стро фа, 55 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви део сам ди ван сан. Као да се прaдам ном 
ши ри ; по след њи стих: А сре ћа ових до ћи ће тек пре ко на ших ко сти ју. – По сто је 
још два при мер ка ове пе сме, од ко јих је је дан ва ри јан та. – В.010.

815.  Фран ко, Иван
Хим на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (17 х 24 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 ру ком ; 4 стро фе, 
40 сти хо ва. Пр ви стих: Дух веч ни ре во лу ци о на ру ; по след њи стих: дан што си ја ог ња 
жа ром. – На по ле ђи ни: Име ауто ра Ива на Фран ка за пи са но на по ле ђи ни. – В.010.

816.  Без на сло ва /Ма ша Ха ла мо ва/ (би о гра фи ја). – 1 л. (15 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
жу  ти (ис кр за на хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот-
пи са ; 27 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Има ма  ло же на у свет ској ли те ра ту  ри ко је су 
ове ко ве чи  ле сво је име као пе сни ки ње. ; по след ња ре че ни ца: И љу ди ли те рар ног 
уку са вра ћа ће се че сто к њој ти ме пре ка да бу ду по зна  ли да ли ри ка ти па Ма ше 
Ха  ла мо ве је рет ка и не мо же да се ими ти ра. – В.010.

817.  Без на сло ва (бе ле шка). – 1 л. (24 х 17 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Да нас су ми ове пе сме нај-
бли же. Мо жда су  тра не бих… – В.011.

818.  Људ ско ср це (пе сма). – 1 л. (30 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Ма ма, да ли 
би ми мо гла ре ћи ; по след њи стих: из сва ко га ће цр ве на крв по те ћи. – В.011.

819.  За блу да (пе сма). – 1 л. по зив ни ца, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи-
ри  ли ца ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад се во ли ; по след њи стих: по 
њој као пу стој шу  ми но ћу. – На по ле ђи ни за пи са но: Ше ва. – В.011.

820.  Хле ба ре во ви ђе ње (пе сма). – 1 л. (30 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Је дан у 
вој сци што о кру  ху бри не ; по след њи стих: у ру  ка ма ко пља ни ка се сја ји. – В.011.

821.  Во лос (пе сма). – 2 л. (29,7 x 21 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са пла ва, 
ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 37 сти хо ва. Пр ви стих: Је че на зе мљи ра ње ни ци, ; по след-
њи стих: ни чо ба на. – В.001.

822.  До ла зак по кли са ра (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Се ди 
краљ у раз го во ру, ; по след њи стих: у ћу  ко ва при чи. – В.011.
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823.  Глас пре да ка (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 37 сти  хо ва. Пр ви стих: На о ко ло, 
са сва ке стра не, ; по след њи стих: шу  ме и по ља, све до дво ра. – В.011.

824.  Ноћ (пе сма). – 1 л. (32 х 22 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 23 сти ха. Пр ви стих: У кра ље вим зе мља ма затeчe 
осва ја ча ; по след њи стих: опет у ко ју ту ђу го ру до ђе. – На полeђини: за пи са но: 
Ноћ, по след ња вер зи ја ово. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – Кру пан ру ко пис. – В.011.

825.  Срећ ни де да (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви 
стих: Има де да пу  но уну  чи ћа. ; по след њи стих: Сви се на по зив ја ве. – Са ви је но 
за јед но са пе смом Фе сти вал у Стру  ги. – В.011.

826.  Фе сти вал у Стру ги (пе сма). – 2 л. (29,5 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Је дан по је дан по од  ла зи  ли су сви. ; по след њи стих: ни да  ле ка. – На по ле ђи ни за-
пи са но: Шта ли те спре чи. – В.001.

827.  Не рис, Са  ло ме ја
С је се ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 4 сти ха. 
Пр ви стих: Про цвао врес. Је сен сти же из го ра. ; по след њи стих: Ка ко те во ли мо 
пре бе ла се стри це бо ра. – На по ле ђи ни: за пи са на че ти ри сти ха. Пр ви: Мо ли ће мо 
бу  ру, не мој би ти љу  та. По след њи: ви, ве три, ди жи те пра ши ну по се лу. – В.001.

828.  Мо ра на (пе сма). – 1 л. (30 х 21,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 26 сти хо ва. Пр ви стих: Кроз жа ло сти во цви ље ње поп ца ; 
по след њи стих: и кра  ље ве ра ње не ко пља ни ке. – В.011.

829.  Ме ђу пла не та ма (пе сма). – 1 л. (12 х 16 cm), по зив ни ца, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 9 сти хо ва. Пр ви стих: Ви со ко не где из ме ђу пла-
не та ; по след њи стих: из оазе сво је. – Да ти ра на по зив ни ца: 20. 10. 1975. – В.011.

830.  За Ма ри је Маг да ле не (пе сма). – 2 л. (29,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ца ру Ду ша не ; 
по след њи стих: За Ма ри је Маг да  ле не све ти. – В.011.

831.  Ру  ка (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Те шка, пу на ко шта-
них ожи  ља ка ; по след њи стих: као у гроб. – В.011.

832.  Ср би ја се бу ди (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 36 сти хо ва. Пр ви стих: Ноћ се хва та. ; по-
след њи стих: на ме њу је се сло бо ди. – На по ле ђи ни за пи са но: Ср би ја се бу ди. – В.011.

833.  Тај на (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
бра он, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Не бих бих мо гла без тај-
не. ; по след њи стих: али у дво ре не дам. – На по ле ђи ни за пи са но: пе сме за књи гу; 
ду  пли кат; и три сти  ха: Ва ма ко ји та ко ђе не мо же те / без тај не – се стре љу ба ви / 
се стре зло чи на и гре ха. – В.011.

834.  Кра дљив ци про ле ћа (пе сма). – 4 л. (10 х 21 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 32 сти  ха. Пр ви стих: У ве ли ком ра сад ни-
ку про ле ћа ; по след њи стих: кра ђу не бра ни. – На по ле ђи ни за пи са но: Са ша Ха џи 
Тан чић; Гра ди на. – В.011.
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835.  Цвет но чу до (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са цр ве на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Као из убо ге ко-
ли бе слам не ; по след њи стих: под зем ни ал  хе ми ча ри. – На по ле ђи ни: за пи са но: 
Тре ба пре ку  ца ти; Цвет но чу до (пла вим фло ма сте ром). – В.011.

836.  Без на сло ва (део пе сме) (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе-
миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 28 сти хо ва. Пр ви стих: 
Од здра вља, од жи во та ; по след њи стих: на род ми сли по но сан и хај дуч ки. – В.011.

837.  Ни је за де цу (со нет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Во ле ла се два ве тра, с две пла ни не ; по след њи стих: два ве тра са две ве ли ке пла-
ни не. – На по ле ђи ни за пи сан на слов: Ни је за де цу и пре цр тан. Цр ве ном хе миј-
ском олов ком за бе ле же но још: Ове су већ ушле ме ђу со не те, мо жда ће те во ле ти 
да их има те у ру ко пи су. Из над пе сме за пи са но: Има ће дру ги па мет ни ји на слов. – 
В.011.

838.  Дон Ки  хот (пе сма). – 1 л. (12 х 16 cm), по зив ни ца, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко ко ја ју  тра сва ну ; по-
след њи стих: по зид. – На по ле ђи ни: по зив ни ца за отва ра ње Му зе ја Иве Ан дри ћа 
10. 10. 1976. – В.011.

839.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти хо ва. Пр ви стих: Фе бру ар! Укр шта ње чу де са – ; по след њи стих: це лим жа ром 
усне мо је. – Пе сма обе ле же на бро јем 2. – На истом ли сту са пе смом Април 1942. – 
Ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

840.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Април 1942. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. 
Пр ви стих: Сви ре па је зи ма би  ла, ; по след њи стих: да ни је ра та. На по ле ђи ни се 
на  ла зи пе сма Ра су ла Гам за то ва. – Пе сма обе ле же на бро јем 23. – На истом ли сту 
са пе смом без на сло ва. – В.013.

841.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 122) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Има сли кар не под ми тљив, ; по след њи 
стих: до смр ти ле по та пра ва. – Пе сма об ја вље на на 114. стра ни књи ге За ка жи 
ми са ста нак на овом све ту. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у 
сти  хо ви ма 7 и 8, 10–12, 15–19. – В.013.

842.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 121) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (10 х 17 cm), по-
зив ни ца, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 8 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ср це људ ско све си у мо дри ца ма, ; по след њи стих: гле ка ко је 
то пло на сун цу, у хла ду. – На по ле ђи ни: по зив ни ца да ти ра на за 14. 10. 1985. – Има 
раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у тре ћем сти  ху. – В.013.

843.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 7) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
20 сти хо ва. Пр ви стих: Сви та ња, за ла сци – а увек ти. ; по след њи стих: уни шти ћу 
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те бе, ра те!. – На истом ли сту на ко ме по чи ње и пе сма бр. 37. – Пе сма об ја вље на у 
збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

844.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 37) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 
21 стих. Пр ви стих: Чи та сад не жно, сад гнев но, сад глу  хо. ; по след њи стих: на-
пи са ти тач но, не про пу стит ре да. – Пе сма об ја вље на на стр. 39 збир ке За ка жи ми 
са ста нак на овом све ту. Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у сти  хо ви-
ма 10, 14, 18, 20–21. – В.013.

845.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 60) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; ћи ри ли ца, пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на ; без пот пи са ; 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: За те бе сам ну ла го ла, ; по след њи стих: во лим те ус хи ће-
но, жар ко. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у ше стом сти  ху. – 
В.013.

846.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 94) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
9 сти  хо ва. Пр ви стих: Је ди но се де сио по глед два ока, ; по след њи стих: вр та под-
мо сков ског и по гле да у хо ду. – Пе сма об ја вље на на стр. 91 у збир ци За ка жи ми 
са ста нак на овом све ту. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у ше стом 
сти  ху. – В.013.

847.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 8 стро-
фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: А на та ван чик сам усу ди се, ; по след њи стих: нај во ље-
ни ји све док си де тињ ства. – Са чу ва на још јед на ва ри јан та ове пе сме, од стро фа са 
по че ти ри сти  ха. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у сти  хо ви ма 2, 
12 и 19. – В.013.

848.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 131) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад на и ђе бе да, мој је на ук ста ри, ; по след њи стих: од 
иско ни је, и су ђе на ми је. – Пе сма об ја вље на на стр. 121 збир ке За ка жи ми са ста-
нак на овом све ту. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у сти хо ви ма 2, 
4, 6, 8. – В.013.

849.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 11) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Не љу ти се на реч ми без ду ше ; по след њи стих: 
од јед не са мо на те бе ми сли. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у 
сти  хо ви ма 8 и 9. – В.013.

850.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 76) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Цр вен од бле сак ви дим па да ; по след њи стих: сту  паш 
по ру  ме не лим па шња ком. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у сти-
хо ви ма 8 и 10. – В.013.
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851.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (бр. 8) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Во ли мо на њој сва ку ствар и ство ра ; по след њи 
стих: док по но во тра гом не про цве та мо. – В.013.

852.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Су  тра је дан тво га ро ђе ња ; по след њи стих: ко смо у 
овом ди вљем вре њу?. – По сто је раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту у тре-
ћем сти  ху. – В.013.

853.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ду ге го ди не тан ка че ках ; по след њи стих: об ра дуј ме, при гр ли!. – Раз ли ке у од но су 
на об ја вље ну ва ри јан ту у је да на е стом, три на е стом и ше сна е стом сти  ху. – В.013.

854.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ка ко на оба ли 
овој жи ве ти ; по след њи стих: од жи во та са греј. – Има раз ли ка у од но су на об ја-
вље ну ва ри јан ту. – В.013.

855.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 7 сти-
хо ва. Пр ви стих: Крај тво је хум ке веч ни не спо кој ; по след њи стих: при ти ску  је 
ме пат ње ка ме ни слој. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту. – В.013.

856.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма). – 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 ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ту  ма раш шу-
мом не слу  тећ да си ту ; по след њи стих: во де ме ђу со бом тај не раз го во ре. – Има 
раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту. – В.013.

857.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма). – 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 ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Вас век че кам да 
реч си не, ; по след њи стих: ис пред ћу та ња хум ке. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци 
За ка жи ми са ста нак на овом све ту, у ко јој су об ја вље ни оста  ли пре пе ви. – В.013.

858.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 8 сти-
хо ва. Пр ви стих: Узео си ми све тлост и ва здух ; по след њи стих: оча ја ње без кра ја 
и без кон ца. – Не ма раз ли ка у од но су на ва ри јан ту об ја вље ну на стр. 75 књи ге 
За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

859.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Да  ле ко др во (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 7 стро-
фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Од же ге ва здух не по кре тан ; по след њи стих: али је 
ду бок ко рен. – Не ма раз ли ка у од но су на пе сму об ја вље ну на стр. 79 збир ке За ка-
жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.
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860.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 сти хо-
ва. Пр ви стих: Го во ре, сву да суд ба нас че ка, ; по след њи стих: на ко ме ме ни не ћеш 
до ја ха ти. – Има раз ли ка у од но су на ва ри јан ту об ја вље ну на стр. 19 збир ке За ка жи 
ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

861.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са. Пр ви 
стих: Во ли ме. Ја сам та ма не у те шна ; по след њи стих: јер ја сам та ма, а ти све тлост 
са мо. – Не ма раз ли ка у од но су на пе сму об ја вље ну у збир ци За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту на стр. 18. – В.013.

862.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ми сли ла сам, мр жња је пла мен шум ни ; по след њи стих: ви ше ја. 
Идем, идем, а не уми рем. – Пе сма је об ја вље на на стр. 20 збир ке За ка жи ми са-
ста нак на овом све ту. – В.013.

863.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 48 сти-
хо ва. Пр ви стих: За ка жи ми са ста нак ; по след њи стих: За ка жи ми су срет. Чу  јеш 
ли мој глас!. – Пе сма је об ја вље на на стр. 47–48 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

864.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Бај чи ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 
14 сти хо ва. Пр ви стих: Го ре је дре мљи ва бу ка ; по след њи стих: дре маж на да мном 
ни же. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

865.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Нат пис на књи зи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1. л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ре чи ле же пра зне и не ди шу, ; по след њи стих: и не све сне ру жно-
ће сво је. – Пе сма је об ја вље на на стр. 120 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

866.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 8 сти-
хо ва. Пр ви стих: Дав но не ве ру  јем над зем ном про сто ру ; по след њи стих: и зе-
мља је бес крај ни жи вот ду  ги. – Пе сма је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – Има раз ли ка у об ја вље ној ва ри јан ти. – В.013.

867.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Ски ца за пор трет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 21,5 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, ру ски ; 
без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Жи виш као мир ни ца пре кра сна ; 
по след њи стих: до бра не чи не ћи, а ни зла. – Пе сма об ја вље на на стр. 119 збир ке 
За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – Не ма раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан-
ту. – В.013.
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868.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 21,5 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ми ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 8 сти-
хо ва. Пр ви стих: Нас ра ђа ју ћи дан ; по след њи стих: не би би  ло, да ни је та ме. – 
Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

869.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 21,5 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Знам да ми се не ћеш вра ти ти, ; по след њи стих: и тад 
ме тек – са му оста ви. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

870.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни Ах  ма то ве крот кост ; по след њи стих: ка ко пла че 
ње зи на се та. – Пе сма је об ја вље на на стр. 108 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – По сто је бит не раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту, у ко јој је 
из о ста вље на дру  га стро фа. – В.013.

871.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Оси ро те ла ми је ду ша убо га ; по след њи стих: он се за бо ра вио. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 102. збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – Не ма 
раз ли ка. – В.013.

872.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Јед на је у све ту бла го дат ; по след њи стих: и не пре ста но жи во-
твор на. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – 
В.013.

873.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 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 ; без пот пи са ; 7 стро-
фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка да на не ба пла во мо ре ; по след њи стих: да бу дем 
тво ја ма ти. – Пе сма је об ја вље на на стр. 25–26 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

874.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ве тар за ви ја, зви жди мно го ; по след њи стих: ви ше ни-
шта. – Пе сма је об ја вље на на стр. 24 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – 
В.013.

875.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Је се ње шу ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 19 сти-
хо ва. Пр ви стих: Бо же, све се оде ло у све тло, ; по след њи стих: не у стра ши ва би ти 
та ко. – Пе сма је об ја вље на на стр. 32 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – 
Бит не раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту. – В.013.
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876.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 7 сти-
хо ва. Пр ви стих: Се ти се шта си ми узео све ; по след њи стих: и кад ме тек са му 
оста ви. – В.013.

877.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: При ро да мла до сти нас го ни ; по след њи стих: не жно-
сти пре пу  на сил  не. – В.013.

878.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 25 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ако ћу озбиљ но, овај час ; по след њи стих: уоста  лом, при ча ће-
мо још о том. – Пе сма је об ја вље на на стр. 81 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

879.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: По гле дај – два др ве та ра сту ; по след њи стих: ни сти де-
ти се не зна. – Пе сма је об ја вље на на стр. 124 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

880.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Не за по сле ност да ко рим чак ; по след њи стих: не за-
чух слич не ре чи. – Пе сма је об ја вље на на стр. 107 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

881.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта да ка жем. Остао је кра так рок, ; по след њи стих: 
ва тра ко ја бук ти у но ћи мра зној. – Пе сма је об ја вље на на стр. 105 збир ке За ка жи 
ми са ста нак на овом све ту. – По сто је бит не раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри-
јан ту. – В.013.

882.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Пре неш ли се, усним ли – рат, стал  но рат ; по след њи 
стих: а у њој гор че. – Са чу  ва не су са мо две стро фе ове пе сме, ко ја је об ја вље на 
на стр. 27 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – По сто је бит не раз ли ке. – 
В.013.

883.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Оти ћи, оти ћи, оти ћи, ; по след њи стих: по ми сли – те бе не ма 
већ. – Пе сма је об ја вље на на стр. 93 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – 
В.013.
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884.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не оча ја вај ни ка да ; по след њи стих: пред вра ти ма скро ви тих 
ча ро ли ја. – Пе сма је об ја вље на на стр. 92 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – Има раз ли ка у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту. – В.013.

885.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 7 сти хо ва. 
Пр ви стих: Ја мр зим смрт ; по след њи стих: за ње га тре ба ло би и дан и ноћ да мо-
лим. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

886.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 7 сти-
хо ва. Пр ви стих: Раз био по ток ују  тру ; по след њи стих: и ра дост про ре ко. – Пе-
сма је об ја вље на на стр. 144 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

887.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: И на јед ном ни че не ки на пев мут ни ; по след њи стих: 
он гре ши, сли ко ви ма се не зна број. – В.013.

888.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Бо же, ка ко му  ње ви то ле то, ; по след њи стих: За де сет је да на 
про тут ња  ло ле то. – Пе сма је об ја вље на на стр. 150 збир ке За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

889.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Не мир (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са. Пр ви 
стих: Чу  јем ка ко не ко не где, не знам где ; по след њи стих: се би при зи вам сад по-
след њи. – Пе сма је об ја вље на на стр. 135 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – Бит не раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту – В.013.

890.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Крај го ди не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ве се ли ша  ла ме не, ; по след њи стих: од ро ђе ња па 
до хум ке. – Пе сма је об ја вље на на стр. 172 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – Бит не раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту – В.013.

891.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро-
фе, 24 сти ха. Пр ви стих: Пе сме хо ћеш, че каш ду го, ; по след њи стих: жа ром уса на 
мо јих. – По сто је бит не раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту – В.013.

892.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
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20 сти  хо ва. Пр ви стих: Окре неш се – ока ме ниш, ; по след њи стих: ни тач ке, ни 
за кључ не цр те. – Пе сма је об ја вље на на стр. 98 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

893.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Суд ба је вре ба  ла са ока оба ; по след њи стих: Се ди, 
гун ђа про тив суд бе и бо га. – Пе сма је об ја вље на на стр. 99 збир ке За ка жи ми са-
ста нак на овом све ту. – В.013.

894.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 11 сти-
хо ва. Пр ви стих: О, ка кво ми се сни ло мо ре! ; по след њи стих: ја сног ви да, слу  ха и 
по и ма ња. – Пе сма је об ја вље на на стр. 101 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

895.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. 
Пр ви стих: По жа ли те уса хли по ток! ; по след њи стих: са мо вр ба за по то ком жа ли. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 103 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

896.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (Ла хор?) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве је лет њи ла  хор тла ; по след њи стих: од у  век се звао ла-
хор. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

897.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са. Пр ви 
стих: Же ља ми је не што ре ћи пе сни ци ма: ; по след њи стих: и што је глав но – ни чег 
се не бој те. – Пе сма је об ја вље на на стр. 136 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

898.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 15 сти-
хо ва. Пр ви стих: На шум ном ме сту не ком ; по след њи стих: из гу би се под ки шо-
ви том ма глом. – Пе сма је об ја вље на на стр. 134 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

899.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: За сла га ње сти  хо ва не мам да ра, – ; по след њи стих: не 
жу  ри, смр ти, не жу  ри, по че кај. – Пе сма је об ја вље на на стр. 132 збир ке За ка жи 
ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

900.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо-
ва. Пр ви стих: Сво ме ци љу, ци љу дра гом ; по след њи стих: на свет овај до ле те ла?. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 131 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.
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901.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Шум ско др во (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро-
фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Же ља ми је не што ре ћи пе сни ци ма: ; по след њи стих: и 
што је глав но – ни чег се не бој те. – Пе сма је об ја вље на на стр. 170 збир ке За ка жи 
ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

902.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Исто ри ја јед ног по знан ства (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 46 сти хо ва. Пр ви стих: Из ни као из та ме, ; по след њи стих: и о зе мљи 
за тр па ној у пе сак. – Пе сма је об ја вље на на стр. 159 збир ке За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

903.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Во ло ши но ви аква ре ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 24 сти хо ва. Пр ви стих: О, што је мла да во да под ки чи цом ти ме ком ; по след њи 
стих: да упо знаш бе смрт ност на ли сти ћу ла ком. – Пе сма је об ја вље на на стр. 168 
збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

904.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро-
фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Не ми  ром гро зни  ци слич  ним ; по след  њи стих: што 
је ве ро ва  ла јед  ном ду бо ко. – Пе сма је об ја вље на на стр. 167 збир ке За ка  жи ми 
са ста нак на овом све ту. – Бит не раз ли ке у од  но су на об ја вље ну ва ри јан ту. – 
В.013.

905.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Сла вуј (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 31 стих. 
Пр ви стих: Ту где је че ти на ра ; по след њи стих: про дор на хлад но ћа све љу ћа. – 
Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка  жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

906.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Ра ни гу би так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
28 сти  хо ва. Пр ви стих: Сто но ги ва пај бун ца за ко ли ма – ; по след њи стих: Или 
не што дру  го слу  шаш, мој во ље ни?. – Пе сма је об ја вље на на стр. 158 збир ке За-
ка  жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

907.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро-
фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Ка ко мно го сне га у апри  лу има ; по след њи стих: про ле-
ће на сне гу сти  хо ве пи са  ло. – Пе сма је об ја вље на на стр. 54 збир ке За ка жи ми 
са ста нак на овом све ту. – В.013.

908.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Зи ма као уко па на ста де. ; по след њи стих: ко ји на све ту 
не по сто ји?. – Пе сма је об ја вље на на стр. 49 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.
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909.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Цр вен ка сти леб де од ра зи ; по след њи стих: бо јом ма  ли не идеш 
па шња ком. – Пе сма је об ја вље на на стр. 71 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

910.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
У ча су оча ја ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Сав век за реч ју че знеш ; по след њи стих: ни је ка дра 
све збли жи ти. – Пе сма је об ја вље на на стр. 72 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

911.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Во ли ме, ја сам по мр чи на ; по след њи стих: јер ти си све тлост, а 
та ма сам ја. – Пе сма је об ја вље на на стр. 18 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – Бит не раз ли ке у од но су на об ја вље ну ва ри јан ту. – В.013.

912.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,7 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Чуј зри кав це... А знаш ли ко су они? ; по след њи стих: о днев ним 
зби ва њи ма шу му и по ље. – Пе сма је об ја вље на на стр. 70 збир ке За ка жи ми са ста-
нак на овом све ту. – В.013.

913.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Сан пред сва ну ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
32 сти  ха. Пр ви стих: Не ка кви ко ра ци хо де и хо де ; по след њи стих: О, да ли је већ 
час го ди не но ве?. – Пе сма је об ја вље на на стр. 69 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

914.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Цр та хо ри зон та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,7 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 ; без пот пи са ; 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Та ко то бу де – жи виш и не жи виш, ; по след њи стих: у ра-
з го во ру је с мр тви ма при ме тиш. – Пе сма је об ја вље на на стр. 67 збир ке За ка жи 
ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

915.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 48 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ти не по ста јеш се ћа ње ни дан да њи ; по след њи стих: да ти је 
смрт ми  ли ја не го ја. – Пе сма је об ја вље на на стр. 64 збир ке За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

916.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: О ћу  ти, ја знам, ја знам, ја знам ; по след њи стих: ја 
уме сто те бе го во ри ћу. – Пе сма је об ја вље на на стр. 41 збир ке За ка жи ми са ста-
нак на овом све ту. – В.013.
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917.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 стро-
фа, 48 сти хо ва. Пр ви стих: Ти ми слиш – исти на је про ста? ; по след њи стих: страх 
не ја сан мо ри. – Пе сма је об ја вље на на стр. 73 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

918.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 32 сти ха. 
Пр ви стих: Да ли за то што не по го да ; по след њи стих: што се ду ша пре не и ја ча. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 68 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

919.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. 
Пр ви стих: У ср цу тво ме би ла сам ипак? ; по след њи стих: слу чај но са то бом и трај но. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 40 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

920.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 9 стро-
фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Без на сло ва смо по чи ња  ли, ; по след њи стих: жи вот 
по чи ње при ја те љи!. – Пе сма је об ја вље на на стр. 37 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

921.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 сти-
ха. Пр ви стих: У бу  ри је уто чи ште и спа се ње, ; по след њи стих: бар ви не оста ви-
те ме не. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка  жи ми са ста нак на овом све ту. – 
В.013.

922.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Је се ња шу ма 2 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Не на у жи ва ти се, не на гле да ти се чу да ; по след њи 
стих: и ду  ша чи сти ја од ове је се ни. – Пе сма је об ја вље на на стр. 33–34 збир ке За-
ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

923.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 сти-
хо ва. Пр ви стих: Знам да ми се не ћеш вра ти ти, ; по след њи стих: Ми  ли, ти си ми 
ду жан остао. – Пе сма ни је за вр ше на. – В.013.

924.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Пра ши ном за спи те мо је зе ни це ; по след њи стих: дај 
су сре сти се у ср цу твом. – В.013.

925.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Чи сто пољ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 28 сти хо ва. 
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Пр ви стих: Град Чи сто пољ на Ко ми… ; по след њи стих: на ср цу си ми драг ожи-
љак. – Пе сма је об ја вље на на стр. 36 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – 
В.013.

926.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Ноћ 6. ав гу ста (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,7 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 ; без пот пи са ; 7 стро-
фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Но ћи, ка квим же сто ким му ком ; по след њи стих: те шко 
ти је на ћи име на. – Пе сма је об ја вље на на стр. 31 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

927.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Је се ње шу ме 1 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Бо же, ка ко је сва у све тлом ; по след њи стих: та ко хра-
брим – би ти ју  нак. – В.013.

928.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Је се ње шу ме 2 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 28 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ту  го ва  ла сам за све жим зи до ви ма од бр ва на – ; по след њи стих: 
и вас при ја те љи, при ја те љи мо ји дра ги. – В.013.

929.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Је се ње шу ме 3 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 22 сти-
ха. Пр ви стих: Не на у жи ва ти се, не на гле да ти ; по след њи стих: и ду ша чи сти ја од 
ове је се ни. – Два сти ха из ове пе сме ни су об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

930.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 9 стро-
фа, 36 сти хо ва. Пр ви стих: Ја жа лост осе ћам огром ну, ; по след њи стих: ви ше ми је 
не мо гу ће. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – 
В.013.

931.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
То по ле (Пре о бра жа ва ње) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Ју  трос сам про ле ћа ово га ; по след њи стих: али у про зо-
ру све је там но. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

932.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
То по ле (Пре о бра жа ва ње) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: За мла ди не, ушта па ста ра ; по след њи стих: „Све-
др жи те љу, хва  ла!“. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

933.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
То по ле (Пре о бра жа ва ње) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: И увек но ћу пре о бра же ња има ; по след њи стих: у ко јој 
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је те ле сног ма ње не го ду  ха. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

934.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 15 сти-
хо ва. Пр ви стих: А ри там и сли ко ви не зна но от ку да ; по след њи стих: мој дан. – 
Пе сма је об ја вље на на стр 112 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

935.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: 
Цвр чак пе ва, са крив ши се у мрак, ; по след њи стих: са мо за ту пе сму дај ми пу но моћ. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 116 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

936.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
О пти ца ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 26 сти-
хо ва. Пр ви стих: И на јед ном пре ста неш стра да ти ; по след њи стих: на у  чи од пти-
ца са гра не. – Пе сма је об ја вље на на стр. 146 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

937.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 8 сти-
хо ва. Пр ви стих: За ће мо све до кра ја ова ко? ; по след њи стих: твр да хлад но ћа 
про же ла обо је. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

938.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Мо ре (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 
28 сти  хо ва. Пр ви стих: Во лим дво пол  ни твој та  лас пла ви. ; по след њи стих: на 
дво пол  но, на без по чет но. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

939.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 11 сти-
хо ва. Пр ви стих: Црн га вра не, вра не цр не ; по след њи стих: Ва рао / и крао, крао. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 100 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

940.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 19 сти-
хо ва. Пр ви стих: По ми сли, зар је ма  ло де ло ; по след њи стих: у жи вим ср ци ма 
оста ви ти сјај?. – Пе сма ни је об ја вље на у збир ци За ка жи ми са ста нак на овом 
све ту. – В.013.

941.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Че сто ми па да на ум Бах  чи са рај... ; по след њи стих: 
исто је та ко за го не тан, пре ди ван. – Пе сма је об ја вље на на стр. 169 збир ке За ка жи 
ми са ста нак на овом све ту. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – В.013.
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942.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: У бу  ри је са мо спа се ње ; по след њи стих: да се у ср цу 
срет не мо твом. – Пе сма је об ја вље на на стр. 35 збир ке За ка жи ми са ста нак на 
овом све ту. – В.013.

943.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: За што се играш да ми је да знам? ; по след њи стих: са жа-
ље ње су  ро во тво је. – Пе сма је об ја вље на на стр. 42 збир ке За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

944.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо-
ва. Пр ви стих: Пре па дох се, ка ко че сто би ва, ; по след њи стих: да њу мо гу угле дат. – 
Пе сма је об ја вље на на стр. 95 збир ке За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

945.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: За спим ли, пре нем ли се – рат, рат, ; по след њи стих: а уз 
њу гор че. – Са чу ва не са мо пр ве две стро фе. – Пе сма је об ја вље на на стр. 27 збир ке 
За ка жи ми са ста нак на овом све ту. – В.013.

946.  Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на
Пољ ски пе сни ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ле си јан, – сав је у вер ти ка  ли, – ; по след њи стих: зве зде, 
зе ле ни  ло и сре бро. – Пе сма је об ја вље на на стр. 141 збир ке За ка жи ми са ста нак 
на овом све ту. – В.013.

947.  Кон цеп ти за го вор у Стру ги (го вор). – 22 л. (29,7 х 21 cm), ро ков ник, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 321 ред. Пр ва ре че ни ца: 
2. април: За ко ји час тре ба да бу дем кру ни са на злат ним вен цем по е зи је ко ји су ми 
ис пле ли нај бли жа бра ћа Ма ке дон ци. ; по след ња ре че ни ца: Ја сам Срп ки ња, а ако 
бих про бо ра ви ла у Стру ги јед но ме сец да на, го во ри ла бих ма ке дон ски као Бла же 
Ко не ски, искре но вам ка жем. – Пи са но увек са де сне стра не на кон 64. стра не 
цр ном и пла вом хе миј ском. – В.014.

948.  Мој вр шњак ћук (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Мо жда и 
мој вр шњак ; по след њи стих: Ве чи то о смр ти ми сли. – Г.001.

949.  Ка ко ће мо без Бран ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 18 сти хо ва. Пр ви 
стих: Су тра ће мо у шко ле. ; по след њи стих: пред деч ја ср ца и ли ца. На по ле ђи ни: 
за пи са но ру  ком: Бран ко. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Г.001.

950.  Тре ба са  хра ни ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти хо ва. Пр ви стих: 
Са  хра ни  ли смо то ли ка дра га ство ре ња ; по след њи стих: и за тво ри ти се у ода је 
чи сте све сти. – Г.002.
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951.  Кли нич ка смрт (пе сма). – 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 ; 22 сти ха. Пр ви стих: На бол нич ком сам сто лу, ; 
по след њи стих: ка да глав на пре да ва поч не. – По сто ји још је дан при ме рак. – Г.002.

952.  Ду ша не му штих (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ду  ша не му  штих ; по след њи стих: као у не му  шту да за  ла зим ду  шу. – Г.002.

953.  Цвет но чу до (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви стих: Као из убо ге ко ли-
бе слам не ; по след њи стих: под зем ни ал  хе ми ча ри. – На ис тој стра ни за бе ле же но: 
Срав ни ти са об ја вље ним. – По сто је још два при мер ка. – Г.002.

954.  Пе шча ни сат: 1. (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: По чи-
њем од бро ја ва ти од жи во та ; по след њи стих: мрк не ми свест. – На истом ли сту 
је и пе сма под бро јем 2. – Г.002.

955.  Пе шча ни сат: 2. (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: По пи-
јем лек, ми не ча са ка де сет, ; по след њи стих: и то у по нор. – Г.002.

956.  Цвет ни ста рач ки дом (пе сма). – 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 ; без пот пи са, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: У но-
вем бар ском опу сте лом вр ту ; по след њи стих: ма ло га се ње на жеђ ти че. – По сто је 
још две ва ри јан те. На јед ној од њих је 7 сти  хо ва пре цр та но. – Г.002.

957.  Пас за ви ја (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: У дво ри шту 
се ство рио јед ног да на ; по след њи стих: са ва си о ном има ју ве зе. – По сто је још 
два при мер ка. – Г.002.

958.  Не из бе жно (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ло ка ко 
би  ло ; по след њи стих: мо ра ћеш умре ти. – На по ле ђи ни за пи са но: Не из бе жно; 
Тре ба пре пи са ти. – Ве ће ис прав ке ру  ком ауто ра. – Г.001.

959.  Ме се чев осмех (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ђа вол ски 
ми се на сме ши ме сец ; по след њи стих: мо жда се са мном ша  ли. – Ис прав ке ла ти-
ни цом ру  ком ауто ра. По сто ји још је дан при ме рак и јед на ва ри јан та ове пе сме, 
ко ја се за вр ша ва сти  хом: и че ка ћу га до иду ћег да на. – Г.001.

960.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ди же се из 
ма гле ру  ка ; по след њи стих: при ча ју пре жи ве ле му  ке. – Г.001.

961.  Не ма ни ког (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Мут но га 
не ба за ви ри  ло око ; по след њи стих: не ма ни ког. – По сто је још два при мер ка ове 
пе сме ла ти ни цом и је дан ћи ри  ли цом. – Г.001.

962.  Бо ја зан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: По зо-
вем ли у по ноћ ко га ; по след њи стих: по ми сли то са мо је бу ду ћи стих. – Г.001.
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963.  Бо го мољ ке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: На 
ли ва ди пу  ној цве та ; по след њи стих: да и гу  штер од же ге не ги не. – Г.001.

964.  Цвет но чу до (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 22 сти ха. Пр ви стих: Као 
из убо ге ко ли бе слам не ; по след њи стих: под зем ни ал  хе ми ча ри. – Г.001.

965.  Сре бр на гра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Рас цве тао 
се у ле ји не ки дан ; по след њи стих: или Ја па на. – Г.001.

966.  Кра  ље вић и про сјак (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са ; 81 стих. Пр ви стих: Кра  ље-
ви ћу пу сти да про хо дам ; по след њи стих: Кра  ље ви ћу, у зе мљи па сти ра за  лу  тај. – 
Пи са но са јед не стра не. – Г.001.

967.  Пр ви снег (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: Ви ри мо 
уз бу ђе но кроз ок  на ; по след њи стих: са сре бр ним мла до сти зву  ком. – По сто ји 
и ва ри јан та ове пе сме, чи ји по след њи стих гла си: са сре бр ним мра за зву  ком. – 
Г.001.

968.  Ве ру  јем у ато ме (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: У сва кој мо јој ве ри 
има ; по след њи стих: да ћу се у не ком све ту у од го нет ну  тих чу да / по но во ро ди-
ти. – По сто је још три при мер ка ове пе сме ћи ри  ли цом, од ко јих се јед на ва ри јан-
та за вр ша ва сти  хом: и до спе ти у не ки свет но вих чу да; а дру  га сти  хом: и да ћу 
још јед ном мо ћи / у не ком дру  гом све ту да се ро дим. – Г.001.

969.  Бар ми јед ну по да ри (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Има 
ми сли гла сно не из ре че них ; по след њи стих: јед ну ми од њих бар по да ри. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – Г.001.

970.  Ма  ла је гра ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ма  ла је 
гра ни ца где се свр ша ва ју ; по след њи стих: у ко ме се жи вот од смр ти не рас по зна. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Г.001.

971.  Об ред на игра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Во де ни 
ду си игра ју ко ло ; по след њи стих: на врх нај ви шој пла ни ни. – По сто је још два 
при мер ка ове пе сме. – Г.001.

972.  На јул ској же зи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Не ви дљи во 
би ће ; по след њи стих: би  ла ма  ло за не ла гла ва. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Г.001.

973.  Раз го вор на ули ци (Раз го вор са ра до знал  цем) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 
16 сти  хо ва. Пр ви стих: Тмур но вре ме. ; по след њи стих: По е зи ја је мој са го вор-
ник. –На слов от ку  цан ма ши ном, пре цр тан и ис пи сан ру  ком. – У вр ху пе сме за-
пи са но: Ољи. По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ма ње ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – Г.001.
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974.  Ски ца (За пад на Мље ту) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: 
На не ба за пад ном по љу ; по след њи стих: бог зна ку да. – Ма ње ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – Г.002.

975.  Ћуд је жен ска сми је шна ра бо та (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 35 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Од сва ког зра ка, сва ког по ве тар ца, ; по след њи стих: на кри  лу ње ном, 
сми ре не, уз бра не. – По сто ји још је дан при ме рак са ве ћим ис прав ка ма, на ко ме 
је пре цр та но по след њих пет сти  хо ва, па је по след њи стих: у ход не чуј ни бу би ца 
тра ва ра. – Г.002.

976.  Пи смо са Мље та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Пи шем 
ти из да  ле ких про сто ра ; по след њи стих: исто је и ово га ча са. – Ма ње ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – Г.002.

977.  По ру  ка : 2 (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Ла ста ви це 
ис под мо је стре хе ; по след њи стих: да се гор чи на спе ре и за сла ди. – Г.002.

978.  Си рак ту жни : Ње го шу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Би  ла сам де те, ; по след њи стих: чу ла глас ње гов ка ко зо ве. – Г.002.

979.  Град ско гро бље у Ва шинг то ну (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. 
Пр ви стих: Бе ле зи, ка ме ни, бе ле зи, ; по след њи стих: јед на ке ко сти. – Г.002.

980.  Кав га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ми-
ло ва ну Кав ги на се о ском гро бљу ; по след њи стих: ко јим му је ру  ке ми ри са  ла. – 
Г.002.

981.  Чур га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Нај ду  хо ви ти ји 
наш су сед из за се о ка ; по след њи стих: или вру ћа ле пи ња са ме дом. – Г.002.

982.  Чи ча Јан ко (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, пи са ћа ма ши на, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 21 стих. Пр ви стих: Не где у де-
тињ ству сто ји чи ча Јан ко ; по след њи стих: и на пр же ну ка фу за ми ри ше со ба. – 
Г.002.

983.  До ла зи су тра Дра ги њи ца (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 31 стих. Пр ви 
стих: До ла зи су тра су се да Дра ги њи ца, ; по след њи стих: би ће нај жу ћи. – Г.002.

984.  Ми шље ње уну ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Де да је ли чио на вла ди ку ; по след њи стих: на ка квог об да ре ног ко ми ча ра. – Г.002.

985.  Без и ме на се о ска ре ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: У по љу реч них ру  ка ва ца не ко ли ко ; по след њи стих: ва жни је су сли ке не го 
сли ка ри. – Г.002.
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986.  У На зо ро вом кра ју (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Из над ме не сма рагд ва зду ша сти ; по след њи стих: пре тво ре не у ши шар ке. – 
Г.002.

987.  Смрт ма те ма ти ча ра : Ка та ри на Ко стић (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 22 сти  ха. Пр ви стих: Но ћас не ре ша ваш ра чун ске про бле ме ; по след њи стих: 
ко ји ме ња ју тво је на у  ке сли ку. – Г.002.

988.  Пе ћин ски сли кар (пе сма). – 1 л. (27,5 х 21,5), 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Пе ћин-
ски сли кар за вр ши из дан ке ро га ; по след њи стих: са ко ји ма раз го ва рам и хо дам. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Г.002.

989.  Је ре ван (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: Не ки на дах ну ти ар хи-
тек та, ; по след њи стих: као ко ме та. – Г.002.

990.  Ара рат (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: Као хај дук у за се ди ; 
по след њи стих: по но во об на жи. – Г.002.

991.  На род на кле тва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Где је ра сла тра ва ; по след њи стих: крв ти се за тр ла. – Г.002.

992.  Раз го вор са бран ко вин ским цве том (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. 
Пр ви стих: – Ки чи це, опро сти што ти сме там ; по след њи стих: – Хва ла ти, цве те. – 
Мо жда те не ћу ви де ти ви ше. – Г.002.

993.  Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 41 стих. Пр ви 
стих: Мо жеш ли ми ре ћи от кад по сто јиш ; по след њи стих: Тра ја ћу до кле ус тра је 
веч но сти. – Г.002.

994.  Тре шње кра ди ца (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), (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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви 
стих: Се о ски тре шње кра ди ца по гле да све тла ; по след њи стих: охо ло као да нам 
ба ца зве зде. – По сто је још два при мер ка. – Г.002.

995.  Школ ски гу слар (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: По ста-
вља  ли смо те у че ло со фре ; по след њи стих: обич но нам смрт Кра  ље ви ћа Мар ка 
ка за. – Г.002.

996.  Ни шта вам не вре ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Сва ке но ћи ви гро бо ве њи не ; по след њи стих: сво јом 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 ; 
пи са  ћа ма  ши  на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли  ца ; без пот  пи са ; 4 стро фе, 20 сти-
хо ва. Пр ви стих: Уђи у не бо, ; по след  њи стих: и за тва ра ју се вра та шца сва ка. – 
Г.002.
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   998.  На мр твој стра жи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Сто ји 
пе сник ис кле сан у ка ме ну ; по след њи стих: свуд иста ту га ве је му из очи ју. – Г.002.

  999.  Школ ски гу слар (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Се део си у че лу со фре ; по след њи стих: нај леп шу пе сму обич но нам ка за. – Г.002.

1000.  Суд уну ка (Ми шље ње уну ка) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: 
Де да ни је био ; по след њи стих: ни је имао да ра. – Пре цр тан ра ни ји на слов и пр ва 
стро фа. – Ве ће ис прав ке ру  ком ауто ра. – Г.002.

1001.  Суд уну ка (Де да уме све) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Де да ни је био ни за вла ди ку ; по след њи стих: не ма да ра. – Г.002.

1002.  Др ве на цр ква (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви стих: 
Сле те ла од не куд у шу  му по крај Осла ; по след њи стих: да ни је ни ка ква учи нио 
гре ха. – Г.002.

1003.  Ка те дра ла у Тронд  хај му (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 29 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Као да сам сту пи ла у пе ћи ну ; по след њи стих: не го смр ћу пре ти на бу-
ја  ла ре ка. – Г.002.

1004.  Гри гов гроб (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Григ као 
Ту  тан ка мон ле жи у сте ни, ; по след њи стих: ње гов гроб не отва ра. – Г.002.

1005.  Бу  ра код Нар ви ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
По мах  ни та  ле пла ни не се пре вр ћу пре ко гла ве, ; по след њи стих: сем оног на па-
лу би – лу дог ве ро ват но. – По сто ји још је дан при ме рак. – Г.002.

1006.  Де дов ски треб ник (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма-
ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: На сто-
чи ћу тро но жном, хро мом, ; по след њи стих: Док и ње га вре ме не од не се. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак на ко ме пи ше хе миј ском: 
Уз пе сму Брач. – Г.002.

1007.  Чи та о ни ца на та ва ну (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви 
стих: На ша пр ва чи та о ни ца био је та ван ; по след њи стих: где су и на ши де до ви и 
уја ци. – Г.002.

1008.  Бар ска пру га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Се ћам 
се као да је би  ло ла ни ; по след њи стих: не го стар че ве ку  ти је ду  ван ске. – По сто ји 
још јед на ва ри јан та. – Г.002.

1009.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (29,5 х 21,5), кар тон, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Они ко ји се као 
ре ке ни су мо гли сли ти, ; по след њи стих: и осе ти мо се не срећ ни и кри ви. – Г.002.
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1010.  Ле де но агре гат но ста ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
На про зо ру ле де но гра ње ; по след њи стих: Ода кле сам на зе мљу сти гла?. – По-
сто ји још је дан при ме рак. – Г.002.

1011.  Све је од ме не ве ће (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 35 сти  хо ва. Пр ви стих: Сав 
све мир је у ме ни ; по след њи стих: Кра  љи ца ни сам ни би ћа ни ства ри. – Г.002.

1012.  Кра дљив ци про ле ћа (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 32 сти  ха. Пр ви стих: У ве ли-
ком ра сад ни ку про ле ћа ; по след њи стих: кра ђу не бра ни. – Г.002.

1013.  Ста зе ни чу и за ти ру се (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Из ме ђу два при ја те ља ; по след њи стих: као да је коб хте ла да се на-
ру  га. – Г.002.

1014.  Под зем ни ал  хе ми ча ри (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Под зем ни ал  хе ми ча ри ; по след њи стих: пре тво ри ти у сно ве. – Г.002.

1015.  Ха  лу  ци на ци ја слу  ха (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Опет ве че рас ; по след њи стих: без од је ка. – Г.002.

1016.  Ко пач бу  на ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко пач 
бу  на ра и ја сва ког да на ; по след њи стих: ма и по ги ну ла тра жећ се бе са му. – 
Г.002.

1017.  Сло во о љу ба ви (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са ; 66 сти  хо ва. Пр ви стих: Ако 
сте се во ле ли љу ба вљу ; и осе ти мо се не срећ ни и кри ви. – Г.002.

1018.  Суд уну  ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Де да ни је био 
ни за вла ди ку ; по след њи стих: не ма да ра. – Г.002.

1019.  Иза шти та по е зи је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви 
стих: Ре чи ко је сам та ји  ла, ; по след њи стих: над пе са ма све ском. – Г.002.

1020.  Мраз (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Слу шам мраз пуц ке-
та ; по след њи стих: и у ме ни. – Г.002.

1021.  На во ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Над на ма не бо 
се пла ви ; по след њи стих: спу сти ти се на њих. – Г.002.

1022.  Не тре ба се на да ти (пе сма). – 1 л. (25 х 21,5), 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Не тре-
ба се на да ти ; по след њи стих: за за бо рав увек спрем на. – Ма ње ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – Г.002.
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1023.  Же га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Сред 
бож је га лет њег да на ; по след њи стих: ме ша ју се са мо јом сен ком. – По сто је још 
два при мер ка. – Г.002.

1024.  По ноћ ни То рон то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 27 сти хо ва. Пр ви стих: У по-
ноћ, са пе де се тог спра та ; по след њи стих: без ви дљи вог раз ло га и сме ра. – По сто-
ји још је дан при ме рак. – Г.002.

1025.  Сло во о љу ба ви (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 58 сти  хо ва. Пр ви стих: Ако се 
во ли те љу ба вљу ; по след њи стих: и осе ти мо се не срећ ни и кри ви. – Г.002.

1026.  Још је стра шни је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Стра шно је за у  век за ћи у та му, ; по след њи стих: по след њи стих: по чи ње та ма. – 
Г.002.

1027.  Ис ку  ше ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Упор но ко ра-
чам ру бом без да на ; по след њи стих: у по нор око мит. – По сто ји још је дан при ме-
рак. – Г.002.

1028.  Про лећ на вр то гла ви ца (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 21 стих. Пр ви 
стих: Ви де ла сам у шу  ми ју  че ; и про сто га је пре сли ка  ла шу  ма. – Г.002.

1029.  Тре ба са  хра ни ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Са  хра-
ни  ли смо то ли ка дра га ство ре ња ; по след њи стих: и за тво ри ти се у ода је чи сте 
све сти. – Г.002.

1030.  Про лећ ни сли ко ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Тек што 
се ро ди пр ви стих, ; по след њи стих: што пче ла ма је два одо ле ва. – Ма ње ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – Г.002.

1031.  Ју  тро по сле бде ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Див но 
ли је ова ко у про лет њи дан ; по след њи стих: ко ји ма још не слу тим по ре кла. – По-
сто ји још је дан при ме рак. – Г.002.

1032.  Уз па стир ску ва тру (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Са го ре ва буч но не ко ли ко су  ва ра ка ; по след њи стих: ијед на ви ше ва тра за-
па  ли ти. – Г.002.

1033.  Без од је ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Знаш ка ко је олу  ји 
кад за  лу  та, ; по след њи стих: ни раз бој ни ка да се с њим по ту  чем. – Г.002.

1034.  О пре во ђе њу Ото на Жу пан чи ча (бе ле шка). – 2 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. 
Пр ва ре че ни ца: Пре не ко ли ко го ди на сам за СКЗ пре ве ла из бор Жу пан чи че вих 
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пе са  ма... ; по след  ња ре че ни ца: Ако те ма ко ју сам иза бра  ла ни је до вољ но на уч-
на... – Текст ко јим про пра ћа ре фе рат за сим по зиј о Ото ну Жу пан чи чу (Љу бља на 
1978). – Г.003.

1035.  Не до у  ми це при пре во ђе њу Ото на Жу  пан чи ча ни срп ско хр ват ски је зик (ре фе-
рат). – 10 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ма да ни је из и шао „из гр ме на ве ли-
ко га“ ; по след ња ре че ни ца: Још че кам пе сни ка са та лен том слич ним Жу пан чи че-
вом... – На по ле ђи ни за пи са но цр ве ним фло ма сте ром: Крат ки спи си. – По сто је 
још две ва ри јан те. – Г.003.

1036.  Де сан ка Мак си мо вић сло ве нач кој де ци (бе ле шка) – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: Со вјет ска пе сни ки ња Мар га ри та Али гер... ; по след ња ре че ни ца: Упра-
во из тих раз ло га ми је и ми ло да до ђем на су сре те са љу ди ма. – По сто ји још је дан 
при ме рак. – Г.003.

1037.  Но ви ве ле град (бе ле шка). – 5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: И да нас кад се 
по ме не Си бир, по ми слим на сме то ве сне га... ; по след ња ре че ни ца: Су тра дан смо 
мо ра  ли пу  то ва ти да  ље... – На по ле ђи ни: за пи са но хе миј ском олов ком: Крат ки 
спи си, Но ви ве ле град. – По сто ји још је дан при ме рак: Пу то пис о Но во си бир ску. – 
Г.003.

1038.  Бо жо вић, Са ша
Са ша Бо жо вић о ме ни (бе ле шка). – 3 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 ру  ком. Пр ва ре че ни ца: 
Де сан ка ми је у гим на зи ји пре да ва  ла срп ски је зик ; по след ња ре че ни ца: Хва  ла 
ти мој про фе со ре. Хва ла ти Де сан ци!. – О школ ским да ни ма Са ше Бо жо вић, ко ја 
се се ћа људ ско сти Д. М. – Г.003.

1039.  Раз го вор за Ра дио Са ра је во (ин тер вју). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ја 
при па дам пе сни ци ма ко ји ви ше гле да ју у про шлост не го у бу дућ ност... ; по след ња 
ре че ни ца: Са мо сва ког тре нут ка не ми сли на њих... – Са др жи од го во ре на де вет 
пи та ња. – По сто ји још је дан при ме рак. – Г.003.

1040.  Реч за Је лу Са вић (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Од пе сни ки-
ње Је ле Спи ри до но вић опра штам се у име Дру штва књи жев ни ка Ср би је и сво је. ; 
по след ња ре че ни ца: И сад кад се ра зи ђе мо с ње ног гро ба... – Не кро лог Је ли Спи-
ри до но вић-Са вић. – Г.003.

1041.  О пи са њу пе са ма у де тињ ству (бе ле шка). – 3 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, без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Сви на ши 
на ро ди у Ју  го сла ви ји... ; по след ња ре че ни ца: Ако у не ко ме има не ки из вор... – 
На по ле ђи ни: за пи са но олов ком ру ком Ра де Ми ла ке ре: За Змај у СССР-у; Ра зно; 
61. – Г.003.

1042.  Пред  лог за Ве ру Ви те зи цу (бе ле шка). – 2 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 ру ком. Пр ва ре че ни ца: 
Ве ра Ви те зи ца је по че ла об ја вљи ва ти пе сме... ; по след ња ре че ни ца: Пре ма по е-
зи ји ко ју има мо пред со бом ја сма трам... – Пред  лог да се Ве ра Ви те зи ца при ми у 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је. – Пот пи са но: 8. ма ја 1961. – Г.003.



769

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

1043.  Фран ко, Иван
Ка ме но лом ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 11 стро фа, 55 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви део сам стра шан сан. Као 
да се ис пред ме не ; по след њи стих: сре ћа ће љу ди ма до ћи га зе ћи на шу кост. – На 
по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М. ру жи ча стим фло ма сте ром: Мој пре вод с ру ског, 
а хе миј ском: Иван Фран ко, Ка ме но лом ци. – Г.003.

1044.  При каз де чи јих по зо ри шних ига ра у из да њу Деч је књи ге : Мар ша ко ва „Зам чић-
-Ка тан чић“, и „Мач ји дом“ и „Ма ли Гун ду лић“ (при каз). – 4 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 пи-
са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Ско ро исто вре ме но из и шле су у из да њу Деч је 
књи ге три по зо ри шне игре за де цу... ; по след ња ре че ни ца: Деч ја књи га ко ли ку је 
услу  гу учи ни  ла на шој кул ту  ри из да ва њем са мих де ла... – Г.003.

1045.  Кад ми је пао ка мен с ду ше (бе ле шка). – 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 ру  ком. Пр ва ре че ни ца: 
Ви ше пу  та ми се на ду  шу ка мен сва  љи вао... ; по след ња ре че ни ца: Ле жао ми је на 
ду  ши и ка ми чак оба ве за... – О ра ђа њу пе сме Спо мен на уста нак, тј. Ср би ја је ве-
ли ка тај на. – Г.003.

1046.  Ку па жи во та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (10,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 13 сти-
хо ва. Пр ви стих: Под то бом па као, над то бом не бо и облак ; по след њи стих: спо-
кој ства сласт. – На истом ли сту је и пе сма На оба  ли. – Пе сма је са чу  ва на у још 
два при мер ка. – Д.001.

1047.  Свад ба при ро де (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 
5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: О, све тли на да мном ча роб на све тло сти, ; по-
след њи стих: и бо јим се пу ћи ће, пу ћи. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Пе сма 
по сто ји у још два при мер ка. – Д.001.

1048.  Не све ни ми (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Не све ни ми, не све ни ми, ; по след њи стих: не све ни 
ми, не све ни ми!. – Пе сма по сто ји у три при мер ка. – Д.001.

1049.  Ту  вим, Ју ли јан
Је вреј че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 10 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Пе ва у дво ри шту скит ни ца га ну  та, ; 
по след њи стих: Је вре ји што блу де, бра ћа рас пе ва на. – По сто је још два при мер ка 
(пла ве ко пи је). – Д.010.

1050.  Ту  вим, Ју ли јан
Не ма кра ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Не ма кра ја у ко ме не би за дав ним ; 
по след њи стих: мој зна нац, чо ве чић про сти, си ви. – По сто је још два при мер ка 
(пла ве ко пи је). – Д.010.

1051.  Ту  вим, Ју ли јан
Ли та ни ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
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ма ши ном ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Мо лим ти се, бо же, жар ко, ; по след њи стих: мо-
лим ти се, бо же, жар ко!. – По сто је још два при мер ка (пла ве ко пи је). На јед ном 
од њих ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Д.010.

1052.  Ту  вим, Ју ли јан
Сто (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 8 стро фа, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: По ра сло у шу  ми др во твр до, ; по след њи 
стих: око гра ђе ња сто ла јед но га. – Пе сма пот пи са на Ју ли јус Ту  вим. – Д.010.

1053.  Ва жик, Адам
Вој на у Ки ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 22 сти ха. Пр ви стих: Вој но, вој но, ти зим ска! ; по след њи стих: 
пти ца пе ва са ти са. – По сто ји још је дан при ме рак (пла ва ко пи ја). – Д.011.

1054.  Гал чињ ски, Кон стан ти Ил  де фонс
Мо ја по е зи ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо ја по е зи ја, ноћ ме се че ва 
ду  га, ; по след њи стих: на ра га сто ву. – По сто је још два при мер ка ове пе сме (пла ве 
ко пи је). – Д.012.

1055.  Гал чињ ски, Кон стан ти Ил  де фонс
Лир ски раз го вор (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре ци ми, ка ко ме во лиш? ; по след њи 
стих: А за про зо ром снег. Вра не усред сне га. – По сто је још два при мер ка (пла ве 
ко пи је). – Д.012.

1056.  Гал чињ ски, Кон стан ти Ил  де фонс
Ser wus, ma don na (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ка дру  ги пи шу и књи ге 
пра ве. ; по след њи стих: сер вус, ма до на. – По сто је још два при мер ка (пла ве ко-
пи је). – Д.012.

1057.  Во ро шил ски, Вик тор
Мо ја сре ћа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 8 стро фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: Ма да ни је не сме ла, још сме ли ја, ; по-
след њи стих: све срећ ни је. – По сто је још два при мер ка (пла ве ко пи је) – Д.013.

1058.  Во ро шил ски, Вик тор
Вре ме љу ба ви (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Дом – то ни су на ме шта ји и 
та пе ти, ; по след њи стих: би ће и наш дом. – По сто је још два при мер ка (пла ве ко-
пи је) – Д.013.

1059.  Сло њим ски, Ан то ни
Нем ци ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Кад ле ги он Мар це лов осво ји Си ра ку-
зу, ; по след њи стих: ве тар ви тла кру го ве пе ска кроз је лад ске раз ва ли не. – По сто ји 
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још је дан при ме рак на ко ме је и бе ле шка о ауто ру за пи са на олов ком. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Д.014.

1060.  Сло њим ски, Ан то ни
Раз го вор са зе мља ком (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 8 стро фа 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ста ри Је вре јин ме упи та 
крај Јав ских вра та: ; по след њи стих: „Ипак то је Вар ша ва!“ Шта ће те кад не раз у-
ме. – По сто је још два при мер ка (пла ве ко пи је). – Д.014.

1061.  Сло њим ски, Ан то ни
Два сун ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Два сун ца, на пла вом и мор ском 
нео б у  хва ту, ; по след њи стих: ко је бес крај ни ха. – По сто је још два при мер ка (пла-
ве ко пи је). – Д.014.

1062.  Штаф, Ле о полд
По хо де (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 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 ; по пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 5 стро фа, 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ли по вим ћу цве том и ли сто ви ли по-
вим ; по след њи стих: за са ста нак ко га знам да не ће би ти. – По сто је још два при мер ка 
(пла ве ко пи је). – Д.015.

1063.  Хо ра, Јо зеф
1938. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 5 стро фа, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Те шко про ди ру ре чи кроз усне ису ше не 
гне вом ; по след њи стих: и вр то гла ви ца. – Д.016.

1064.  Тре ћа ноћ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Зло слут не но ћи, кад су зи до ви по љу ља ни би  ли ; по-
след њи стих: а за нас леп шу не го на све ту све дру  ге. – Д.016.

1065.  Бже хва, Јан
Го спо дин До ре ми (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Уми  ља тих кће ри имам се дам, ; по след њи стих: 
до ре ми фа сол ла си. – На по ле ђи ни: олов ком за пи са но: По ља ци. – Ис под пе сме 
за пи са но ру  ком, олов ком: Из бај ке „Го спо дин До ре ми“, По љак – Д.016.

1066.  Бже хва, Јан
Жа ба (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 6 стро фа, 30 сти  хо ва. Пр ви стих: На ка жа ба ; по след њи стих: – не ис пли ва 
јад на на су  хо. – Д.016.

1067.  Де Ви њи, Ал фред
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 4 сти  ха. Пр ви стих: Што је слат ко, што је слат ко слу  ша ти 
при че, ; по след њи стих: а снег на зе мљи смр злој до ко ле на. – На истом је ли сту са 
пе сма ма Зим ско ве че Вик то ра Игоа и Про шло пре ља Гре го а ра Ла Роа. – По сто је 
још два при мер ка. – Ђ.001.
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1068.  Ле Роа, Гре го ар
Про шлост пре ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ста ри ца пре де и че крк 
тро шан ; по след њи стих: и игра ста рин ску игру не ку. – На истом је ли сту са пе-
сма ма Зим ско ве че Вик то ра Игоа и пе смом без на сло ва Ал фре да де Ви њи ја. – 
По сто је још два при мер ка. – Ђ.001.

1069.  Дво бој (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 80 ре-
до ва. Пр ва ре че ни ца: Не мач ки пи лот је раз го вет но ви део свој плен:... ; по след ња 
ре че ни ца: И ло ко мо ти ва пре се че пре зри во цр ну сен ку... – Ђ.014.

1070.  Ја бу  ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 126 сти хо ва. 
Пр ви стих: У скло ни шту се уга си све тлост. ; по след њи стих: И сли кар је стал  но 
ста јао и по сма трао... – Ђ.014.

1071.  Ла вља ша па (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 90 ре-
до ва. Пр ва ре че ни ца: Ју ра ни је при па дао оним ма ли ша ни ма ко ји ма од ра сли стал но 
го во ре... ; по след ња ре че ни ца: Већ се био на ви као на то по ве, љу ља ње ку ће... – Ђ.014.

1072.  Иса а кјан, Абас
Пи смо Де сан ки Мак си мо вић (пи смо). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
фло ма стер, бо ја ис пи са зе ле на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 52 ре да. – Лист ис пи-
сан са обе стра не. – Ђ.015.

1073.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри (пе сма) / прев. П. Ан тал  ков ски. – 14 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли. – По сто ји још је дан пре вод на 23 стра не. – Ђ.015.

1074.  Иса а кјан, Аве тик
И то ме пла ши (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 19 сти хо ва. Пр ви стих: До шао ми је на сан умр ли пе сник ; по след њи стих: и то 
ме пла ши. – На по ле ђи ни: за пи са но: Књи жев ност, 22 (1967), књ. 23, св. 2, стр. 162; 
Ства ра ње, 22, 1967, бр. 6, стр. 679–686. – Ђ.015.

1075.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри : Пр ва су  ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 23 стро фе, 46 сти хо ва. Пр ви стих: Као из вор жу бо рио ка ра ван кроз 
ноћ сне ну ; по след њи стих: не зна ним оба  ла ма ишле су, ишле не пре ста но. – По-
сто ји још је дан при ме рак у Ђ.036. – Ђ.015.

1076.  Ме нарт, Ја нез
Вој нич ки коњ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Ко страх. Одр та му је ко жа. ; по след њи стих: пао је ка љав 
пет сто је дан коњ.“. – На по ле ђи ни: пи смо Но ли та од ја ну а ра 1955. – Ђ.016.

1077.  Чо ве ка ни кад (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 49 сти-
хо ва. Пр ви стих: У ра ди о ни цу тво ју сам гле до ; по след њи стих: тог ни ка да – ни кад 
чо ве ка. – По сто је два при мер ка ове пе сме. – Д.001.
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1078.  На оба ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо-
ва. Пр ви стих: На оба ли мо ра сто јим: ; по след њи стих: суд би но: ја ти одо ле вам. – 
По сто је два при мер ка ове пе сме. – На истом ли сту је и пе сма Ку  па жи во та. – Д.001.

1079.  Рад ни ци ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 17 сти-
хо ва. Пр ви стих: О, до ћи ће већ! ; по след њи стих: већ дво рац се ру  ши – а ко ли ба 
ди же. – Пе сма по сто ји у два при мер ка. – Д.001.

1080.  Гре гор чич, Си мон
У ср це гле дај сво је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 
ру  ком ; 10 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: На сто ли цу си усео ви со ку ; по след њи 
стих: а пре ма се би ви ше строг. – На по ле ђи ни ру  ком Де сан ке Мак си мо вић, 
олов ком за пи са но: Си мон Гре гор чич. – Д.001.

1081.  Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да бес кућ ни ка : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но ру  ком ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Дан се зно ји и го ри ; по след њи стих: чак ни 
на го лој гру ди. – Ба ла да бес кућ ни ка се са сто ји из три пе сме од 20, 16 и 21 сти ха. – 
На ис тој стра ни са дру  гом пе смом. – Д.002.

1082.  Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да бес кућ ни ка : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но 
ру  ком ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: О, гра де, по кри их безд ном мра ка ме ка ; 
по след њи стих: и хлеб хо да по мр чи ном ко цар. – Дру га пе сма Ба ла де бес кућ ни ка 
је на истом ли сту са пр вом пе смом. – Д.002.

1083.  Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да бес кућ ни ка : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но 
ру  ком ; 21 стих. Пр ви стих: Ти идеш опет сво јим веч ним пу  тем ; по след њи стих: 
раз веј их у веч ност сву да ко пра ши ну. – Пот пи са но Асен Раз цвет ни ков. – На за-
себ ном је ли сту од пр ве и дру  ге пе сме. – Д.002.

1084.  Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да сле пе (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 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 ру  ком ; 
21 стих. Пр ви стих: За у ста вљаш се крај вра та сва ку ве чер ; по след њи стих: од са-
мрт ног твог гла са из без да на. – По сто ји још је дан при ме рак исте пе сме ис под 
љу би ча стог ин ди га, јед на пла ва и јед на цр на ко пи ја. – Д.002.

1085.  Рас цвет ни ков, Асен
Код ку ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 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 ру  ком ; 
4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја не мам ни јед ног је ди ног ле пог спо ме на ; по-
след њи стих: из де тињ ских да на. – Ру  ком Де сан ке Мак си мо вић до пи са но: Асен 
Рас цвет ни ков. – По сто је још два при мер ка исте пе сме. – Д.002.

1086.  До мо ви на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: По зна јем те, до мо ви но: мо дре пла ни не ; по след њи стих: 
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и мр ша вих се о ских па са злоб но на ме сец ла ја ње. – На истом ли сту је још јед на 
пе сма без на сло ва. – Д.002.

1087.  Без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 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 ; без пот  пи са ; 
6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Не знам да сам има  ла мла да ; по след  њи стих: 
пла ви дим што по жар на го ве шта ва. – На истом је ли сту са пе смом До мо ви на. – 
Д.002.

1088.  Ва зов, Иван
Бу  гар ски је зик (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (19,5 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 8 стро фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: Је зи че мо јих де до ва, све ти, ; 
по след њи стих: ка зни ћу све оне што те ка  ља ју. – За пи са но уз пе сму: из збир ке 
До мо ви но ми  ла, ка ко си ле па ти!. – Д.002.

1089.  Смир нен ски, Хри сто
Вук (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (21,5 х 15), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ноћ по ди же по ла ко жа  ло сни креп, ; по-
след њи стих: од  ла зи се тан да лег не и пјан. – Д.002.

1090.  Пет ка но ва, Маг да
Рат се свр шио (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 x 15 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: За спи те, мај ке, ову ноћ спо-
кој но, ; по след њи стих: мир об ја ви те још пре пр ве зо ре. – Д.002.

1091.  Ла мар
Ру  ше ви не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21,5 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не мо жеш трој ком оби ћи ; по-
след њи стих: свуд про клет ство и плач је де ти њи. – Д.002.

1092.  Фур на џи јев, Ни ко ла
Ста ра пла ни на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 11,5 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Ко ја је то пла ни на што по ди же ; по след њи стих: 
то је гор да ста ра пла ни на. – По ред пе сме за пи са но: Из збир ке Сло бод на до мо ви-
на. – Д.003.

1093.  Фур на џи јев, Ни ко ла
До мо ви на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо ја те шка суд бо, мо ји ја ди, мо ја 
зе мљо род на, ; по след њи стих: где мут на во да та  ла сом ми об ли ва бол ра на. – По-
сто је укуп но три при мер ка ове пе сме. – Д.003.

1094.  Фур на џи јев, Ни ко ла
Пра зник (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 11,5cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Во лим да пу ту  јем на пра зник во зом ; 
по след њи стих: не бо, зве зде, по ље и пла ни на. – По ред пе сме за пи са но: Из збир-
ке за де цу и омла ди ну Сло бод на до мо ви на. – Пе сма је са чу ва на у два при мер ка. – 
Д.003.
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1095.  Ре ме тов, Алек сан дар
Де тињ ство (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 8 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Се ћам се на  љу  тог ди ма лу  ча, ; по-
след њи стих: мра зе ви сти сли. – Д.004.

1096.  Не дел  ков ски, Ко ле
По вра так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: О, гор ка зе мљо, ју  нач ка, ; по след њи 
стих: о сво ме кле том скит ни ци. – Д.005.

1097.  Не дел  ков ски, Ко ле
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Млад ју  нак пе сму до пе ва ; 
по след њи стих: од но се си на Сто ја на. – Д.005.

1098.  Не дел  ков ски, Ко ле
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 15 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
28 сти хо ва. Пр ви стих: Ту жни у но ћи, и по жу ди, ; по след њи стих: би ће су тра људ ски 
род. – Пе сма је не пот пи са на, али је спо је на са пе сма ма Ко ле та Не дел ков ског. – Д.005.

1099.  Ра цин, Ко ста
Че жња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви стих: Где ли је жи вот, где ли је ; по след њи стих: 
вас це ли свет да за гр ли!. – Д.005.

1100.  Ра цин, Ко ча
Да ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 7 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Као на вра ту ни за не ; по след њи стих: око ло 
вра та ве зе ни. – Д.005.

1101.  Сто јан Јор да нов (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 7 стро-
фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: У мла да, мо ре, го ди шта, ; по след њи стих: са ду ше пу сте, 
хај дуч ке. – Д.005.

1102.  Ин тер на ци о на ла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 28 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ово је наш от суд ни бој ; по след њи стих: ни ду жно сти без пра ва 
све том свуд. – Д.005.

1103.  Ко па чи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (29 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 20 стро фа, 
110 сти хо ва. Пр ви стих: Не ста је но ћи цр не! ; по след њи стих: сва ну ли / дан. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Д.005.

1104.  Ја нев ски, Слав ко
Ноћ на бај ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 9 стро фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Зрак је за мро иза го ра тав них ; по-
след њи стих: а не ми гроб сед мо ри цу кри је. – Д.005.
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1105.  Про лећ на пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 7 стро-
фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Под зе мљом тра ва, ко скри те ми сли ; по след њи стих: 
бу ди под сво дом со ко. – Д.005.

1106.  Ка ко су пре во ђе не пе сме у 19. књи зи М. Гор ко га (бе ле шка). – 6 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 ру  ком. Пр ва ре че ни ца: Уско ро ће из и ћи у из да њу Кул ту  ре, Бе о град, књи га 
Гор ко га Бе ле шка из днев ни ка успо ме на, у ко јој има и сти хо ва. ; по след ња ре че ни-
ца: Би  ло би за ни мљи во и ко ри сно за мла де да и дру  ги на ши пре во ди о ци из не су 
сво ја ис ку ства, па их ова ана ли за на то и по зи ва. – На по ле ђи ни хе миј ском за бе ле-
же но: О пре во ду пе са ма Гор ког, а олов ком до пи са но: Књи жев не но ви не, О пре-
во ду Из днев ни ка. – Д.006.

1107.  Ти  хо нов, Ни ко лај
Гроб цр ве но ар ме ја ца на тр гу у Бе о гра ду (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 
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 пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Њи ма, 
с Ин гул ца и Дње пра ре ке, ; по след њи стих: не мо гу из њих да се пре ну. – Име ауто-
ра ори ги на  ла из над пе сме, а пре во ди о ца ис под пе сме. – Д.007.

1108.  Рил ски, Мак сим Фа дје је вич
На бе лу хељ ду (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 2 стро фе, 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: На бе лу хељ ду па  ле ро се, ; по след њи стих: у мом ср цу за-
зву  ча ти. – Уз пре вод је спо јен и ори ги нал на па пи ру 20,2 х 4,5 cm, пи сан зе ле ним 
ма сти  лом ру  ком ауто ра на па пи ру с ли ни ја ма и пот пи сан. – Д.007.

1109.  Рил ски, Мак сим Фа дје је вич
Укра и ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Укра и но мо ја! Чи сти та ла си по ља, ; по след њи стих: срп 
твој и мач твој, све та, ми ла мо ја. – Уз пре вод је и ори ги нал пе сме пи сан зе ле ним 
ма сти лом на па пи ру с ли ни ја ма. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. – Д.007.

1110.  Рил ски, Мак сим Фа дје је вич
Сто ји др ве ће гра бо во (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; без 
пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Сто је про зир но жу  ти гра бо ви ; по-
след њи стих: цр ве ним ви ном и ја ким. – Уз пре вод и ори ги нал пи сан зе ле ним ма-
сти  лом. – Д.007.

1111.  Рил ски, Мак сим Фа дје је вич
Мо сква (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
5 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Ср це на ро да, мо зак зе мље, ; по след њи стих: ни 
ср це на ше умре ти ни кад. – Уз пре вод је и ори ги нал пе сме пи сан зе ле ним ма сти-
лом на па пи ру с ли ни ја ма, с обе стра не. – Д.007.

1112.  Рил ски, Мак сим Фа дје је вич
Де те (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Већ је је сен пре шла ту жном ру  ком ; по след њи стих: 
као до дир ма те рин ске ру  ке. – Уз пре вод је и ори ги нал пи сан зе ле ним ма сти  лом 
на па пи ру с ли ни ја ма. – Д.007.
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1113.  Рил ски, Мак сим Фа дје је вич
Ја бу  ке су са зре ле (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; пот-
пи са но пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја бу  ке су са зре ле, 
ја бу ке цр ве не! ; по след њи стих: уме да се ра ста је онај ко је умео да во ли. – Уз пре-
вод по сто ји и ори ги нал пе сме пи сан ру  ком ауто ра зе ле ним ма сти  лом на па пи ру 
с ли ни ја ма, ко ји је пот пи сан. – Д.007.

1114.  Пу  шкин, Алек сан дар
Див на ве ве ри ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
22 сти  ха. Пр ви стих: Остр во се у мо ру гу би, ; по след њи стих: сви жи ве у двор цу, 
или па  ла ти. – Из над пе сме по сто ји би о граф ска бе ле шка о Пу  шки ну. – Д.008.

1115.  Бр ју сов, Ва  ле ри је
Де вој чи ца (пе сма)/ прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: За што ми, де вој чи це, ; по след њи стих: не бој 
ми се та ме. – Уз пе сму је би о граф ска бе ле шка о Бр ју со ву. – Д.008.

1116.  Мо рав ска ја, М.
Бе гу  нац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ју  трос Гри ша по бе гао у Аме ри ку. ; по след њи 
стих: Ју  на ку, до па  лом у не во љу. – На слов на пи сан ру  ком, олов ком. – Д.008.

1117.  Каљ ма
Ко ко шка (пе сма)/ прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 9 сти хо ва, Пр пи стих: Пет ко ко ша ка глу пих ; по след њи стих: 
„Ко ко да ко! Сне ла сам ја је па се ра ду  јем!“. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе-
сме (пла ва ко пи ја). – Д.008.

1118.  Баљ монт, Кон стан тин
Ви ла на по слу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: У дво рац се код ви ле ; по след њи стих: 
ис пи та ка ми ли це. – Из над пе сме крат ка би о граф ска бе ле шка о Кон стан ти ну 
Баљ мон ту. – Ма ње ис прав ке ру ком пре во ди о ца (олов ком). – Д.008.

1119.  Бе ле шке о пи сци ма (бе ле шка). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 14 ре до ва. – На по ле ђи ни: зе ле-
ном бо ји цом за пи са но: По ља ци. – Об у хва ће ни су пи сци: Алек сан дeр Фре дро, Ма-
ри ја Ко ноп њиц ка, Јан Бже хва, Ева Шел бург-За рем би на, Адам Миц кје вич. – Д.009.

1120.  Бе ле шке о пи сци ма (бе ле шка). – 2 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 15 ре до ва. – Об у  хва ће ни 
су пи сци: Ју ли јан Ту  вим, Лу  ци на Кше ме њец ка, Ана Шви шчињ ска, Ха  ли на Ко-
шут ска. – Д.009.

1121.  До бро вол ски, Ста ни слав Ри шард
За по вест за Вар ша ву (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Де цо с ба ри ка да Вар ша ве! ; 
по след њи стих: Су  тра Вас но ва уве ћа ва сла ва!. – Д.009.
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1122.  До бро вол ски, Ста ни слав Ри шард
Це ли ва ним у ко лев ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 1 л. (21 х 14,8 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ва ма це ли ва ним у ко-
лев ци Сло бо де усна ма ; по след њи стих: не ка ра сте пла мен жи во та – за ста ва над 
пре сто ли ма!. – Д.009.

1123.  Бро њев ски, Вла ди слав
Фе њер че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15cm), 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Упа  ли ми, фе њер че, у гла ви, ; по след њи стих: 
го во ри ти. – Ма ње ис прав ке ру  ком Д. М. – По сто је још два при мер ка (пла ве ко-
пи је) са на сло вом Фе њер чић. – Д.009.

1124.  Бро њев ски, Вла ди слав
О пи са њу пе сме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо ра се има ти стр пље ња и љу ба ви. ; 
по след њи стих: ни шта не же лим. – По сто је још два при мер ка (пла ве ко пи је). – 
Д.009.

1125.  Бро њев ски, Вла ди слав
Пољ ским Је вре ји ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Из пољ ских гра до ва и ва ро ши ца не 
чу  ју се / бо ла кри ци ; по след њи стих: и би ће јед на ра са нај ви ша: љу ди пле ме ни-
ти. – По сто је још три при мер ка (пла ве ко пи је). На јед ном при мер ку олов ком у 
вр ху за пи са но: Успо ме ни Са му  и  ла Ин гел ба у  ма. – Д.009.

1126.  Бро њев ски, Вла ди слав
Ту  га и пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо же ни шта за жи во та да не бу де? ; 
по след њи стих: све ту ћу овом до вик ну ти: не!. – По сто је још два при мер ка (пла ве 
ко пи је). – Д.009.

1127.  Бро њев ски Вла ди слав
Ано ним (пе сма) прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Као по лет ме ло ди је, јор го ва на дах, ; по след њи 
стих: и при ти ска  ла као олов ни тег. – По сто ји још шест при ме ра ка ове пе сме 
(пет пла вих и јед на цр на ко пи ја). – Д.009.

1128.  Ту  вим, Ју ли јан
Сплет ке ме ђу жи ви ном (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: До шла гу ска до пат ке 
си ње, ; по след њи стих: свуд ша ре на пе ра ле те. – Име ауто ра над пе смом: Ју ли јус 
Ту  вим. – Олов ком, ру  ком Д. М. за пи са но: Је дан од нај бо љих пољ ских пе сни ка. 
Умро не дав но. – Д.010.

1129.  Ту жба  ли ца (пе сма). – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 30 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ову да је ла не у ма ју про ла зи ла ; по след њи стих: да се ра ста је мо од сад па до ве ка. / 
Да ли нас већ че ка? – Д.010.
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1130.  Фур ни је, Кри сти јан
Де вој ка ко ју је во лео (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ру  ком и ма ши ном ; 16 стро фа, 66 сти  хо ва, Пр ви стих: Ве че је се ло на ду  не, ; 
по след њи стих: чак га от пра ти до оп ште ра ке. – Ис под пот пи са ауто ра (ру  ком и 
ма ши ном) за пи са но и: са фран цу ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Ђ.001.

1131.  Ло рен, Ми шел
Деч је пи та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком и ма-
ши ном ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Да ли ко се мр твих ; по след њи стих: под 
чи јом они па да ју те жи ном. – На истом је ли сту са пе смом Ле де ни за мак. – Ђ.001.

1132.  Ло рен, Ми шел
Ле де ни за мак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру-
ком и ма ши ном ; 4 стро фе, 25 сти хо ва. Пр ви стих: Ни ка да ми ни је би ло ; по след њи 
стих: од смр ти и од ле да. – На истом је ли сту са пе смом Деч је пи та ње. – Ђ.001.

1133.  Ло рен, Ми шел
Ја во лим (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком и ма ши-
ном ; 2 стро фе, 10 сти хо ва. Пр ви стих: Ја во лим ста ња ва тре цр ве не ; по след њи стих: 
смрт и жи вот што пре ли ва се. – На истом је ли сту са пе смом Лук сем бург. – Ђ.001.

1134.  Ло рен, Ми шел
Лук сем бург (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком и ма-
ши ном ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Лук сем бур гом, див ним пар ком, ; по след-
њи стих: во лим га јер те бе во лим. – На истом је ли сту са пе смом Ја во лим. – Ђ.001.

1135.  Де ле тан Тар диф, Жа нет
Са кер при ча свој сан (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 15 cm), па-
пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Са мо огле да ла, со мот и ко же 
жи во ти ња, ; по след њи стих: у ду  гу свет ко ва ња ху  ку. – По сто ји још је дан при ме-
рак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.

1136.  Де ле тан Тар диф, Жа нет
Пе сма до и ље (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 10 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја сам до и ља ру тен ска, ; по след њи 
стих: лу да ци ко ји нас чи не. – Ис под пе сме је бе ле шка о сло вен ском као и да је пе сма 
из збир ке Ноћ вре ме на. – По сто ји још је дан при ме рак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.

1137.  Де ле тан Тар диф, Жа нет
Од мор (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: И ви тез Са кер Ма зок је до жи вео, ; по след њи 
стих: да ле ко од хер ме ли на и те ти ва. – Ис под пе сме бе ле шка: Из збир ке Ноћ вре-
ме на. – По сто ји још је дан при ме рак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.

1138.  Де ле тан Тар диф, Жа нет
Пот пис (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
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ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Са кер Мо зак је во лео од  лу  ке ; по след њи стих: 
од ко га би се мо гло умре ти. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Ис под бе-
ле шка: Из збир ке Ноћ вре ме на. – Ђ.002.

1139.  Ми ракл, Ана
Смрт (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Сав цр вен у сво јој ко шу љи бе лој, ; по след њи стих: 
Бр зо, бр зо, до ла зи олу  ја, тре ба ди ћи се но. – По сто је још два при мер ка ове пе-
сме. – Ис под за пи са но: Из збир ке Осам по е ма и њи  хо ви цр те жи. – Ђ.002.

1140.  Ми ракл, Ана
Бе жи из ба ште (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Бак су зна пти цо, ; по след њи стих: док 
зу бом о зуб, у три за  ло га ја. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ис под за-
пи са но: Из збир ке Осам по е ма и њи  хо ви цр те жи. – Ђ.002.

1141.  Ми ракл, Ана
Про ле ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Бла ги ве тар је ото пио снег, ; по след њи стих: 
ба ца ју не стр пљи ва те ла оде ћу зим ску. – По сто је још два при мер ка. – Ђ.002.

1142.  Ми ракл, Ана
Па сти ре ва при ча (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко зе су спа ва  ле у шта  ли ; по след њи 
стих: раз го ва рам са псом са мо и гу  ши бес. – Ис под за пи са но: Из збир ке Осам 
по е ма и њи  хо ви цр те жи. – Ђ.002.

1143.  Ми ракл, Ана
На став ник (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Ле жи пас очи ју пла вих, ; по след њи стих: и 
час је свр ше ни. – Ис под за пи са но: Из збир ке Осам по е ма и њи  хо ви цр те жи. – 
По сто ји још је дан при ме рак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.

1144.  Обон, Фран со аз
Исме ја на му за : Из збир ке Де мо ни и чу да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 
1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, 
ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Про-
сја ки њо обо жа ва на, ти мој дру же, ; по след њи стих: до пе сме ку  па на под мо сто-
ви ма реч ним да се сро за. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.002.

1145.  Обон, Фран со аз
Из мо жде ни пе сник : Из збир ке Де мо ни и чу да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са 
пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 27 сти хо ва. Пр ви стих: Слу шам 
у ме ни на ра ста цр но сун це смр ти, ; по след њи стих: јер ја ства рам за на век оно 
што ме ни шти. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.002.

1146.  Жа  ле, Де низ
За нос (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са  ћом 
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ма ши ном ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Пи шем тво је ли це мла ком ма хо ви ном ; по след-
њи стих: и гу бим те до пре пу шта ња жи во та дру гом. – На истом је ли сту са пе сма-
ма Слат ка во да и За бо рав. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.003.

1147.  Жа  ле, Де низ
Слат ка во да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Ис пи ла сам цео по ток ; по след њи стих: имам 
вре ме на за уми ра ње. – На истом је ли сту са пе сма ма За нос и За бо рав. – Ђ.003.

1148.  Жа  ле, Де низ
За бо рав (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Хо ћу да одре шим ма не тво јих ру  ку ; по след њи 
стих: за бо ра ви  ла сам те у от сја ју мо ра. – На истом је ли сту са пе сма ма За нос и 
Слат ка во да. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.003.

1149.  Жа  ле, Де низ
Пу то ва ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Воз као мо кра обу ћа ; по след њи стих: и по-
след њи стих: ста нич ни ча сов ни ци. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.003.

1150.  Жа  ле, Де низ
Ба  ла да – (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком и 
ма ши ном ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Ми сли ла сам на зим ски ве тар ; по след њи стих: 
мо ре ми о те би го во ри ло. – На по ле ђи ни: ћи ри ли цом, олов ком је за пи са но: Де-
низ Жа  ле. – Ђ.003.

1151.  Жа  ле, Де низ
Жа  ло сно ју  тро (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру-
ком и ма ши ном ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Ки ша је ју  трос оро си  ла тра ву ; по след њи 
стих: али не умем да при пи то мим мр тве. – Ис под име на ауто ра за пи са но: пре-
ве ла са фран цу ског Дес. Мак си мо вић. – Ис под пе сме је би о граф ска бе ле шка о 
Де низ Жа  ле пи са на ру  ком Д. М. пла вим ма сти  лом. – Ђ.003.

1152.  Ме ла, Агат
Та ква бе ше ова љу бав (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: Ма ње ва жна ; по след њи стих: не го 
це ла веч ност. – Ђ.004.

1153.  Ме ла, Агат
Зво на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Мо је ср це је мр тво, ; по след њи стих: 
то ли ком љу ба вљу уби је но. – Ђ.004.

1154.  Ме ла, Агат
Рон до о тре шњи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: У мом ср цу има тре шња, ; по след њи 
стих: као љу бав што сам је да  ла. – Ђ.004.
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1155.  Ме ла, Агат
Пур пур на бо ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Из бу  ке та тр ња ; по след њи стих: је-
дан цвет про кли ја. – Ђ.004.

1156.  Ме ла, Агат
* (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, пла-
ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 
22 сти ха. Пр ви стих: У сен ци ове шљи ве ; по след њи стих: ср ца ла ка. – Пот пи са но: 
са фран цу ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Ђ.004.

1157.  Ме ла, Агат
Не са ни ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Цр на крв ; по след њи стих: злат ни крик 
по ноћ них пе тло ва. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.004.

1158.  Се ћа ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти-
хо ва. Пр ви стих: И дан и ноћ ве тар про сто ре ме ри, ; по след њи стих: да спо мен на њ 
све тим ве тром ра до сним. – По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Ђ.005.

1159.  Ре ме тов, Алек сан дар
Де тињ ство (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 8 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Се ћам се на љу тог ди ма лу  ча ; по след-
њи стих: мра зе ви сти сли. – По сто је још два при мер ка на пла вом па пи ру. – Ђ.005.

1160.  Ре ме тов, Алек сан дар
Ме сец (Де во јач ка пе сма) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: На ги њем се, та ко сним, ; по след њи стих: 
би ће већ дру га ствар!: – По сто је још три при мер ка ове пе сме. – Ђ.005.

1161.  Ор лов, Сер геј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Са  хра ни  ли га у зе мље пла не ту ; по-
след њи стих: ма у зо леј ве чи ти. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Ђ.005.

1162.  Ор лов, Сер геј
Ждре бе (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л.(29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 32 сти  ха. Пр ви стих: У пи јач но ју  тро, ју  че, ; по след њи стих: 
и ре пом ма шу ћи. – На по чет ку пе сме ини ци ја ли до пи са ни ру ком: С. О. – По сто ји 
још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.005.

1163.  Бе ле шка о ле њин град ским пе сни ци ма (бе ле шка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 
16 сти  хо ва. – Ђ.005.

1164.  Бе ран же
Краљ д Иве то (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Био не ки краљ д Иве то, ; по след њи стих: 
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Исто ри је о кра  љу ето!. – По сто је још два при мер ка ове пе сме и још јед на ва ри-
јан та у два при мер ка са на сло вом Нео бич ни краљ. – Ђ.005.

1165.  Иго, Вик тор
Игра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Играј те, де вој чи це, ; по след њи стих: зо ра, 
ваш друг. – По сто ји још је дан при ме рак, на чи јој је по ле ђи ни од  ло мак из при че 
Ни је све у хле бу В. Ду дин це ва. – Ђ.005.

1166.  Ло рен, Ми шел
Сли ка Се не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком и ма ши-
ном ; 3 стро фе, 24 сти ха. Пр ви стих: Зе ле на кат кад је Се на ; по след њи стих: што су 
из гу би ла ма му. – У пот пи су: Са фран цу ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Ђ.005.

1167.  Ло рен, Ми шел
Сли ка Се не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком 
и ма ши ном ; 3 стро фе, 24 сти ха. Пр ви стих: Зе ле на кат кад је Се на, ; по след њи стих: 
што су из гу би  ла ма му. – Ђ.005.

1168.  Кра кар, Лој зе
Бе ле игра чи це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 4 стро фе, 54 сти ха. Пр ви стих: Као ви ле, као пти це, ; по след њи стих: из сва ког 
нам бе ла сна. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М. олов ком: Кра кар, пре вод. – Ђ.011.

1169.  Шкерл, Ада
Са ло ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. ( 21 х 15 cm), па пир без ли ни-
ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: На по сто љу, про же та су  ро вом оштри-
ном, ; по след њи стих: и хлад на је као ка мен што га дле то кле ше. – Ђ.011.

1170.  Ал брехт, Ве ра
Наш де ди ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 5 стро фа, 36 сти хо ва. Пр ви стих: Наш де ди ца што крај пе ћи ; по след њи 
стих: до Афри ке и Дар да не ла. – Ђ.011.

1171.  Ал брехт, Ве ра
По ре ме ће ни свет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: У зе чи ћа по дуг нос, ; по след њи стих: на гла-
вач ке сто ји свет. – Ђ.011.

1172.  Брен ко ва, Кри сти на
Па сти ри (пе сма)/ прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Зо ра чу  ва пат ке ; по след њи стих: по ро га то ја ре. – Ђ.012.

1173.  Брен ко ва, Кри сти на
Ве ве ри ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
13 сти хо ва. Пр ви стих: Ве ве ри ца шмуг ну ле па, ; по след њи стих: по сте љи цу ме ку 
да ти!. – Ђ.012.
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1174.  Брен ко ва, Кри сти на
Ма сла чак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 2 стро фе, 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: Жу  ти ма сла чак све тлост уже гао, ; по след њи стих: да је за-
шти тим ма  ло!“. – Ђ.012.

1175.  Брен ко ва, Кри сти на
На ша Ма ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: На ша се Ма ра ; по след њи стих: без сре ће се на све ту 
па те! – Ђ.012.

1176.  Брен ко ва, Кри сти на
На пла жи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20 х 12,5 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Наш се Бла жа у мо ру ку па, ; по след њи стих: зма ја – на 
све ту нај љу ћег. – Ђ.012.

1177.  Брен ко ва, Кри сти на
Ми хлеп чи ће пе че мо (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре кли смо сво јој ма ми ; по след њи стих: 
и га  ла ми мо све ја че. – Ђ.012.

1178.  Брен ко ва, Кри сти на
Хоп кроз цвет ке, до за го нет ке : За го нет ке за пу жа, отров не пе чур ке, пе тла, ко-
кош, зе чи ћа, сун цо крет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 50 сти  хо ва. – Ђ.012.

1179.  За хвал ни ме двед (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 30 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: На ис кра ју шу  ме ста ја  ла је ку ћи ца. ; по след ња 
ре че ни ца: До нео ми је пу  ну пун ца ту ко лев ку слат ких кру  ша ка за је дан је ди ни 
из ва ђе ни трн. – Ђ.012.

1180.  Ко за и сед мо ро ја ри ћа (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 65 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Жи ве ла је ко за с ја ри ћи ма. ; по след ња ре че-
ни ца: И жи ве ли су по сле ле по као и пре. – Ђ.012.

1181.  Та у фер, Ви да; Ли  ли Но ви
Мој ца и жи во ти ње : по зо ри шна игра, бај ка за ма ри о не те (при по вет ка) / прев. Де-
сан ка Мак си мо вић. – 22 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши-
на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном. – На по ле ђи ни 
за пи са но: Сло вен ци, пре вод. – Ђ.012.

1182.  Бе ра чи це ло ква ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр не, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 
31 стих. Пр ви стих: Је зер ска во да као да је од кри ста ла, ; по след њи стих: и сно ва. – 
По сто је два при мер ка ове пе сме. – Ђ.013.

1183.  Ушће ре ке Тунг (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 41 стих. 
Пр ви стих: Та ла си зна ју да ри чу; што им го вор ни је знан? ; по след њи стих: ње гов 
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ве тар ми кроз гла ву сви ра. – На по ле ђи ни за пи са но: Ви јет нам ска пе сма. – По сто је 
два при мер ка ове пе сме. – Ђ.013.

1184.  Тхо, Анх
Чу до (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
жу  ти ; 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 ; 34 сти  ха. Пр ви стих: Сто јим пред вра ти ма трој ним ; по след њи стих: иза 
вра та тро јих. – По сто је два при мер ка ове пе сме. – Ђ.013.

1185.  Ме шко, Кса вер
Џин Бр давс (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Де цо, зар још ви че те ту и сто ји те? ; по след њи 
стих: и му дро сти се учи ти у књи га ма. – По сто ји још је дан при ме рак у Ђ.016. – 
Ђ.014.

1186.  Кра вар Је сен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 
8 стро фа, 64 сти  ха. Пр ви стих: Без по зи ва, као ка да ; по след њи стих: по же ле ти 
сре ћан пут. – Ђ.014.

1187.  Ра ста нак у је сен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 25 сти-
хо ва. Пр ви стих: Сад се ра ста јеш с на шим то плим гне здом, ; по след њи стих: над 
тво јим жи во том дај да ти  хо за ђем. – Ђ.014.

1188.  Зло бец, Ци рил
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. ( 21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком. Пр ви 
стих: Осу ђу је те ме јер ни сам као ви ; по след њи стих: ве трић ко га не ма у гро бу. – 
На по ле ђи ни пи смо Но ли та од ја ну а ра 1955. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Ђ.016

1189.  Ме нарт, Ја нез
Са ра бан да мр твих љу бав ни ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 
15 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; 
пот пи са но пи са  ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад за спиш 
ис под хум чи це зе ле не ; по след њи стих: у тих час кад се ра ста до смо ми. – Ђ.016.

1190.  Ме нарт, Ја нез
Ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 6 стро фа, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Пред огле да лом сто јим нем, ; по след њи 
стих: ме ни и све ту за го не тан. – По сто је два при мер ка ове пе сме. – Ђ.016.

1191.  Го ли ја, Па вел
Пе де се то го ди шњи ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Пет де се тле ћа про-
шло ми је жур но, ; по след њи стих: Пст! Не при ма се, ек се лен ца спи. – Ђ.016.

1192.  Се ли шкар, То не
И та кав си сад пред на ма! : Дру гу Ђу ру Са ла ју за ње го ву 65-го ди шњи цу (пе сма) / 
прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа 
ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 
24 сти  ха. Пр ви стих: Жи во та тво га сто ји пре да мном књи га жи ва, ; по след њи 
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стих: про ждр љи ва ца и бед них, и бу не се ди же хук!. – Пот пи са но То не Се ли шкар, 
пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Са чу  ван и но вин ски исе чак об ја вље не пе сме у 
Ра ду, год. 9, бр. 7 (14. 4. 1954). – Ђ.016.

1193.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри : Дру  га су  ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 23 стро фе, 46 сти  ха. Пр ви стих: Ка ра ван се вио крај пал  ми, тра жио 
сен ке њи не ; по след њи стих: по здра ве при мио ни је, ни ти је на зи вао. По сто ји још 
је дан при ме рак у Ђ.036. – Ђ.015.

1194.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри : Тре ћа су  ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 26 стро фа, 52 сти  ха. Пр ви стих: И сти гао је ка ра ван као из вор жу-
бо ре ћи, ; по след њи стих: и ка ра ван ишо пут ви ди ка отво ре на ши ром. – По сто ји 
још је дан при ме рак у Ђ.036. – Ђ.015.

1195.  Иса а кјан, Авик
Абул Ала Ма а ри : Су ра че твр та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 18 стро фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Пу сти њу и ка ра ван слич но кри  ли ма 
сле пог ми ша ; по след њи стих: пре ки да ла му ми сли ни ти чим ко ју пре сти поч не. – 
По сто ји још је дан при ме рак у Ђ.036. – Ђ.015.

1196.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри : Пе та су  ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 23 стро фе, 46 сти  хо ва. Пр ви стих: Пра ће не пра пор ци ма сет ним не 
ме ња ју ћи ста зе ; по след њи стих: да  ље, са мо да ље, да га љу ди не би мо гли сти ћи. – 
По сто ји још је дан при ме рак у Ђ.036. – Ђ.015.

1197.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри : Су  ра ше ста (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без 
пот пи са ; 21 стро фа, 42 сти  ха. Пр ви стих: Слат ко је ми ри са  ло цве ће док вре ли 
зра ци па  ле ; по след њи стих: по здра ва при мао ни је ни ти је на зи вао бо га. – Ђ.015.

1198.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри : Су  ра сед ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; 
без пот пи са ; 21 стро фа, 42 сти  ха. Пр ви стих: По гле да у ру  ме ни ви дик Абул 
Ма а ри без да  ха ; по след њи стих: ти си до бро, сре ћа, ле по та, у све то ме оре о лу. – 
Ђ.015.

1199.  Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма а ри : По след ња су  ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 11 стро фа, 22 сти  ха. Пр ви стих: Та  ла си  ма пе ска ка  ми  ле, 
на  лик на злат не чам це, ; по след њи стих: ле тео је во ље ном сун цу, та мо где оно 
не ста. – Ђ.015.

1200.  Пре шерн, Фран це
Вој нич ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (28,5 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
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ма ши ном ; 6 стро фа, 42 сти  ха. Пр ви стих: Ви ши ја сам од пет сто па ; по след њи 
стих: ју  нач ки – умре ти. – Уз пре вод је и исе чак из По ли ти ке, у ко јој је 6. 2. 1949. 
об ја вље на ова пе сма. – Ђ.016.

1201.  Се ли шкар, То не
Пар тиј ска пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 24 сти  ха: Пр ви стих: Ра за пе ла се не бом ду  га, ; по след њи 
стих: у Глав ња чи окрут ној. – Пе сма ни је це ла са чу  ва на, већ са мо пр ви лист. – 
Ђ.016.

1202.  Обла ку (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Под не бом, гле, облак, ; по след њи стих: тај лик не ка да 
ја. – На истом ли сту са пе смом Мо ја му за. – Ђ.016.

1203.  Мо ја му за (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо ја му за ни је не жна ; по след њи стих: и во ју  је с ти-
ра ни ма. – Ђ.016.

1204.  Гру ден, Иго
Кам ни шке еле ги је : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: У ру  ци не кад др жа  ли 
смо свет ; по след њи стих: во де уз пе сму на ста вља ју пут. – Ђ.016.

1205.  Гру ден, Иго
Кам ни шке еле ги је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Све те но ћи, без љу ба ви 
мрак тих, ; по след њи стих: с оне стра не гро ба тај чу  јем шум. – Ђ.016.

1206.  Гру ден, Иго
Кам ни шке еле ги је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи-
са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Оби ђох на ше са мо ће крај драг: ; по след њи 
стих: ко да гле дам с Жа  ла пла нин ски мрак. – Ђ.016.

1207.  Бевк, Фран це
Игра ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 2 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Де сном но гом по ско чи мо, ; по след-
њи стих: сун це гле да на луг. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.016.

1208.  Ашкерц, Ан тон
Гре шник (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (30 х 20,5 cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 17 стро-
фа, 68 сти  хо ва. Пр ви стих: У ко ли би ци над Ган гом ; по след њи стих: да ми сле ћи 
већ ни си прав!“. – На по ле ђи ни: за пи са но олов ком пи са ним сло ви ма: Пре вод. – 
По сто ји још је дан при ме рак на три ли ста (зе ле ни па пир 29,5 x 21 cm), на чи јој 
по ле ђи ни пи ше: Пре во ди Ашкер ца. – Ђ.016.

1209.  Ашкерц, Ан тон
Сло ве нач ка ле ген да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 
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6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: „Отва рај“, пред ра јем за чу је се глас, ; по след њи стих: 
„Ту че кај, сад ћу да се вра тим!“. – Ђ.016.

1210.  Ашкерц, Ан тон
Све ти ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 13 стро-
фа, 52 сти  ха. Пр ви стих: Ни у ко ме ни је ка  лен да ру ; по след њи стих: иако бе ше 
се љан ка са мо... – Ђ.016.

1211.  Ашкерц, Ан тон
Хер ку лов кип (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 50 сти хо ва. Пр ви стих: На тр гу атин ском са кра ја на крај, та ко ; по след-
њи стих: ре а  ли ста сва ки је и иде а  лист!“. – Ђ.016.

1212.  Ашкерц, Ан тон
Бај рам ска ле ген да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 12 стро фа, 48 сти  хо ва. Пр ви стих: Ша ре на гу жва... По ле леј ни је све тлост ; 
по след њи стих: у џа ми ји по че пре пир ка и хук. – Ђ.016.

1213.  Ашкерц, Ан тон
Ми уста је мо (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, зе ле ни ; пи са  ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Ми уста је мо! Вас је страх? ; 
по след  њи стих: на ша ће би ти осве та! – Пе сма је пот пи са на: пре вод Д. Мак си-
мо вић. – Ђ.016.

1214.  Ашкерц, Ан тон
Зим ска ро ман са (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 46 сти  хо ва. Пр ви стих: Пет ме се ци?! ...Чи ни ми се тек мај ; по след њи стих: 
У ди вљој игри ве тра за си па пе те!“. – Ђ.016.

1215.  Ашкерц, Ан тон
Сло ве нач ка кра  љи ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот-
пи са ; 15 стро фа, 60 сти  хо ва. Пр ви стих: Краљ Ати  ла, стра шни вој ник, Хун, ; по-
след њи стих: и кра  љи ца по бе ди са ма. – Ђ.016.

1216.  Ашкерц, Ан тон
Ча ша бе смрт но сти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 107 сти  хо ва. Пр ви стих: Тур бан ша рен ди чи ру су гла ву, ; по след њи стих: 
Ча ша тво ја, му дри Ал-Ра ши де!“. – Ђ.016.

1217.  Ашкерц, Ан тон
У Гон до ли : Мле ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи-
са ; 11 стро фа, 44 сти  ха. Пр ви стих: Куд во зиш се, куд, ; по след њи стих: све мој 
усрд ни Ци це ро не. – Ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Ђ.016.

1218.  Ашкерц, Ан тон
Ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир, без ли ни ја, зе-
ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 92 сти ха. Пр ви 
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стих: Страх те пре да мном, зар те страх? ; по след њи стих: Ва се ље на ја сам ти – 
атом. – Ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Ђ.016.

1219.  Ашкерц, Ан тон
Свад ба у Лу  го ви ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот-
пи са ; 17 стро фа, 68 сти  хо ва. Пр ви стих: За сто по се да  ли сва ти ; по след њи стих: 
образ је по сти ђен вас. – Ђ.016.

1220.  Ашкерц, Ан тон
По след ња стра жа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 25 стро фа, 50 сти  хо ва. Пр ви стих: По ста зи сту  па строг и мрк, ; по след њи 
стих: на стра жи сто ји мр тав, крут. – Ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Ђ.016.

1221.  Ашкерц, Ан тон
Про ле ћу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: По здра вљам те, про ле ће, из ср ца свег, ; по след њи 
стих: устао из сто лет ног гро ба... – Ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Ђ.016.

1222.  Ашкерц, Ан тон
Бре ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 14 стро фа, 
28 сти  хо ва. Пр ви стих: Све стр ми ји је да нас овај пут... ; по след њи стих: Од ма рај 
се, спа сен и жи во та са да?“. – Ђ.016.

1223.  Ашкерц, Ан тон
Бу да у бра ман ској књи жни ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; 
без пот пи са ; 14 стро фа, 56 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад оно Бу да Го та ма ; по след њи 
стих: пра зни, без ре чи љу ба ви. – Ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Ђ.016.

1224.  Ашкерц, Ан тон
„Бо гу за ле ђи ма“ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
24 стро фе. Пр ви стих: „Бо гу за ле ђи ма“ да кле! ; по след њи стих: и сло бо да си ну 
ва шем кра ју.“. – Ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Ђ.016.

1225.  Ашкерц, Ан тон
Зо ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: И у су  мор ну ду  шу мо ју ; по след њи стих: и жи вот опет 
би ва драг. – Ис прав ке ру  ком пре во ди о ца. – Ђ.016.

1226.  Ашкерц, Ан тон
Сву да ме сре та (Рим) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот-
пи са ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: И увек га ви дим пред со бом. ; по след њи 
стих: отво рен, мол бен овај – длан. – Ђ.016.

1227.  Ашкерц, Ан тон
Ста ри град (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 9 стро-
фа, 45 сти  хо ва. Пр ви стих: Ту го ре, на сте на ма стр мим ; по след њи стих: и пуст је 
опет гро фов стан. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Ђ.016.
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1228.  Ашкерц, Ан тон
Сли ка ре ва смрт (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 15 стро фа, 30 сти хо ва. Пр ви стих: „Го то во! Не ви де та кве сли ке са мо стан ; 
по след њи стих: да нај зад мир ср ца на ђе у са мо ћи стар. – На по ле ђи ни за пи са но 
олов ком пи са ним сло ви ма ру  ком Д. М.: Ашкерц. – Ђ.016.

1229.  Шмит, Јо же
Пе сма о сле пом ми шу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Хам бар ста ри рас кли-
ман – ; по след њи стих: чо ве ку би ћеш дра га, знај. – Ма ње ис прав ке ру ком Д. М. – 
По сто је још два при мер ка. – Ђ.016.

1230.  Ра ста нак у је сен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
8 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Сад се ра ста јем с на шим то плим гне здом, ; по-
след њи стих: над тво јим жи во том дај да ти  хо за ђем. – Ђ.016.

1231.  Град ник, Алојз
Пе сма о смр ти и жи во ту (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 17 cm), 
ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 63 сти ха. Пр ви стих: Кад од нас су на по зи ве Ве ле су ди је ; по след-
њи стих: Ју  го сла ви ја! Ју  го сла ви ја! Ју  го сла ви ја!. – Ђ.016.

1232.  Во ду  шек, Бо жо
Дар дра гој (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15), па пир без ли ни ја, 
жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад бу ду жи та злат на по там не ла ; по след-
њи стих: не го цве ће и кла со ви сун ча ни. – По сто ји још јед на вер зи ја ове пе сме 
ко ја се од опи са не бит но раз ли ку  је. – Ђ.016.

1233.  Вод ник, Ан тон
Се ћа ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни-
ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 8 стро фа, 26 сти хо ва. Пр ви стих: У ла кој мо дри ни ; по след њи стих: и чак 
у сну зра чи ти те би... – Ђ.016.

1234.  Хоф ман, Бран ко
Мр твац сто ле ћа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 14 сти хо ва. Пр ви стих: У ми ру ки ши це ра не ро си нит, ; 
по след њи стих: за ста клом се мр тво ли це све тлу  ца. – По сто ји још је дан при ме-
рак. – Ђ.016.

1235.  Ко вич, Ка је тан
Де ти њи по греб (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Се лом ма лим, ко где у по ве сти, ; 
по след њи стих: Украј гро ба сто јим сам, сред зи ме. – Ђ.016.

1236.  Зло бец, Ци рил
Га зе ли ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни-
ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 7 стро фа, 21 стих. Пр ви стих: У пет на е стој већ си ус треп та ла. ; по след њи 
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стих: с на дом би ћеш срећ на. – Осми три стих је на пи сан ру  ком Д. М. – По сто ји 
још је дан при ме рак, у ко ме су све стро фе пре ку  ца не. – Ђ.016.

1237.  Зло бец, Ци рил
Крај (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти-
хо ва. Пр ви стих: Про ху ја ће но ћи и да ни, ле та, ; по след њи стих: крај ту је! Из ру ку 
па да ми књи га. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.016.

1238.  Зло бец, Ци рил
Ве че рас (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве че рас су  тон леп је, тих, ; по след њи стих: без су за не ко, 
и ра стан ка. – Ђ.016.

1239.  Ал брехт, Ве ра
То по ле (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Под истим не кад по ни кле су сво дом ; по-
след њи стих: до дир нуо се пру  та сло мље ни прут. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком 
Д. М.: И Ве ру сам на шла. Имам још са мо да.... – Ис под пе сме ру  ком Д. М. у за-
гра ди за пи са но: Же на пе сни ка Ал брех та. – Ђ.016.

1240.  Ми на ти, Иван
У бре за ма је про ле ће већ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: У бре за ма је про ле ће 
већ, ; по след њи стих: ко слеп ци и за гор ча ни по е ти. – Ма ње ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – Ђ.016.

1241.  Ми на ти, Иван
Де вој ко, ти се бо јиш (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Иако зо ву ме тво је ру  ке ; 
по след њи стих: до зи ва ти за луд из гро ба. – На по ле ђи ни за пи са но олов ком ру ком 
Д. М.: Ми на ти. – Ђ.016.

1242.  Клоп чић, Ми  ле
Ме ри се прет ста вља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти од већ ни кад не пи тај. ; 
по след њи стих: а сад се зо вем Су стер зич Ме ри. – Ђ.016.

1243.  Пет ка но ва, Маг да
Пи смо Де сан ки Мак си мо вић (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; 
пот пи са но пи са  ћом ма ши ном ; 8 стро фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: Де сан ка, пи-
шем ти, али не зна ју ћи ; по след њи стих: и да ти рек  нем опет: „До бро до шла!“. – 
Ђ.016.

1244.  Ле вец, Пе тер
За мр зло је зе ро (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Сад ме ни је као те би у зи му ; 
по след њи стих: у шум та  ла са сли ти свој не мир. – Ђ.016.
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1245.  Шкерл, Ада
Са  ло ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,2 х 14 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 4 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: На по сто љу про же та су  ро вом оштри-
ном ; по след њи стих: и хлад на је као ка мен што га дле то кле ше. – Ђ.016.

1246.  Ко вич, Ка је тан
Чо век (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20 x 14 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ћу још да сам чо век ком го ди не ; 
по след њи стих: а чо век на ону стра ну по но ра зре, гле да. – По сто ји још је дан при-
ме рак. – Ђ.016.

1247.  Пав чек, То не
Цр ни ма чак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 12 сти хо ва. Пр ви стих: О, мач ку црн, о, ман гу пе, ; по след њи 
стих: о, не на  ли чи на њих ти. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.016.

1248.  Жу жек, Бран ко
Пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: На пи шем сва ку ноћ сти хо ва збир ; по след-
њи стих: и је два ви дан се пре тво ри у дим. – По сто је још три при мер ка. – Ђ.016.

1249.  Коц бек, Едвард
Ноћ се ћа ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном ; 
31 стих. Пр ви стих: Бос као не кад сту пам ; по след њи стих: оца свог у сну. – Ђ.016.

1250.  Удо вич, Јо же
Игра чи ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 7 стро фа, 39 сти хо ва. Пр ви стих: Кроз ве ко ве су мор не све тло сти ; по след њи 
стих: успо ме на. – Ђ.016.

1251.  Јен ко, Си мон
Ко рак у жи вот (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ср це тре пе ри ; по след њи стих: чун ми во ди-
те!. – Ђ.016.

1252.  И ре кла је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 16 стро фа, 57 сти хо ва. Пр ви стих: И ре кла је да још љу би ла ни је ; по след њи 
стих: уз њу бих стао и че као та ко. – Ђ.016.

1253.  Та у фер, Ви да
Ве че (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Већ дах гли ци ни ја пу  ни зрак, ; по след њи 
стих: на зе мљу сту  па мај ска ноћ. – Ђ.016.

1254.  Ви пот ник, Це не
По нор ни ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 



793

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

ма ши ном ; 7 стро фа, 21 стих. Пр ви стих: Бла го сун це сту  па из ноћ не ста је ; по-
след њи стих: па дам у мрак где зе мља ле жај да је. – Ђ.016.

1255.  Вод ник, Ан тон
Се ћа ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 8 стро фа, 26 сти  хо ва. Пр ви стих: У ла кој мо дри ни ; по след њи стих: и чак у 
сну зра чи ти те би. – Ђ.016.

1256.  Град ник, Алојз
У ту ђи ни (со нет). – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. 
Пр ви стих: О, ка ко си ми да  ле ко, Ме да на, ; по след њи стих: у ср це ми је ле гла као 
кам. – Ђ.016.

1257.  Цвељ ко (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Цвељ ко ; по след њи стих: са гну  ти се све до тла. – На истом ли сту 
са пе сма ма По сек и Се ни чи на жа  ло пој ка. – Ђ.016.

1258.  По сек (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 8 сти хо ва. 
Пр ви стих: Ми смо ју  трос му  ху кла  ли, ; по след њи стих: њи ме ме со за  ли те. – На 
истом је ли сту са пе сма ма Цвељ ко и Се ни чи на жа  ло пој ка. – Ђ.016.

1259.  Се ни чи на жа  ло пој ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 5 стро фа, 10 сти хо ва. Пр ви стих: Пред шко лом где се сти че на у ка ; по след-
њи стих: зар се сме та ко чи ни ти!. – Ђ.016.

1260.  Сеп тем бар ска пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; без 
пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: У је сен би па  ло све, ; по след њи стих: 
кр ва во ли шће над гра дом. – Ис под на сло ва пе сме мо то су сти  хо ви Д. М.: ...ка да 
је се ња ве чер жу  та на мој се спу сти кров. – Ђ.017.

1261.  Ћу та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 23 сти  ха. Пр ви стих: Бли ски сте ме ни као ; по след њи стих: оста ће су жањ у 
лан ци ма. – Ђ.017.

1262.  Сре бр ни из лет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 
5 стро фа, 30 сти  хо ва. Пр ви стих: То ли ко мла ђи од ме не ; по след њи стих: ру  ком 
дир ну  ти не ћеш. – Ђ.017.

1263.  Пе сни ки ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: На у  чи  ле су од вас ход, ; по след њи стих: и свет је сред 
ва шег дла на. – Ђ.017.

1264.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
9 сти  хо ва. Пр ви стих: го во ре же ниш се с про ле ћа ; по след њи стих: уни штио си 
и ра зо рио дру  гу. – Ђ.018.
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1265.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Је диш се и ту жиш уза  луд но ; по след њи стих: не-
при мет но пр сти ма сво јим од но се. – Ђ.018.

1266.  Ме так се
У цар ству мр твих (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Љу би  ли смо се јед ном као лу ди ; по след њи 
стих: жи вот ми ра дост по ста је све ве ћа. – Ђ.018.

1267.  Ме так се
У трам ва ју (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Док сам би  ла де вој чи ца, че сто, ; по след њи стих: па 
ма се увек во зи  ла сто је ћи. – Ђ.018.

1268.  Ме так се
Ар ми ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Са пи са ћег сто ла узи маш мо је пи смо ; по след њи стих: 
це лом ку ћом слич но пу  хо ру бе лом. – Ђ.018.

1269.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са. Пр ви стих: Ти си во лео – ни си се се ћао, ; по след њи стих: ја сам на пи са  ла 
с љу ба вљу. – Ђ.018.

1270.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: Да хо ће ме по зо ву од не куд ; по след њи стих: у сви та њу 
тво јих очи ју. – Ђ.018.

1271.  Ме так се
Ма ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 8 сти-
хо ва. Пр ви стих: Пам тим те над сво јом ко лев ком наг ну  ту ; по след њи стих: да ми 
се над ко лев ком сме шиш не пре ста но. – Ђ.018.

1272.  Ме так се
Хо ћу да мо јим по ста неш се ћа њем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Хо ћу да сад мо јим по ста неш 
се ћа њем, ; по след њи стих: ство ри ти те успо ме ном. – Ђ.018.

1273.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 сти хо-
ва. Пр ви стих: Док си жи вео у оно те шко до ба, ; по след њи стих: на ср цу свом. – Ђ.018.

1274.  Ме так се
Же ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
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12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти јед но ме се љу ба ви пре да јеш др ве ту, ; по след њи стих: 
по ста јеш, још див ни ја, бај на. – Ђ.018.

1275.  Ме так се
До ђи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Као да си по сто јао и про шле го ди не? ; по след њи стих: на 
на шу дра гу, крат ку ста зу – че кам. – На по ле ђи ни за пи са но пла вом хе миј ском: 
Ме так се, љу бав на. – Ђ.018.

1276.  Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
22 сти  ха. Пр ви стих: У пр стен ме не за кљу  ча вај – ; по след њи стих: не за кљу  ча вај 
ме у пр стен. – На по ле ђи ни: ин фор ма ци ја о ра ду За јед ни це ма тич них би бли о те-
ка. – Ђ.019.

1277.  Ли сов ска, Ол  га
Ку ћа с тр шча ним кро вом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Аеро дро му не ма ме ста 
у мом жи во ту но вом, ; по след њи стих: Не ка ми бор над кро вом шу  ми, ши шар ке 
ле те у тра ву. – Ђ.019.

1278.  Ли сов ска, Ол  га
Ли цем ка је се ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: За бли ста ро са ша ре ни  лу 
по тра ви, ; по след њи стих: су  хе ча у  ре отво рио дан. – Ђ.019.

1279.  Ли сов ска, Ол  га
Вра та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Вра та. Вра та. Вра та. ; по след њи стих: 
са мном не ка се ја ви. – На по ле ђи ни: из ве штај. – Ђ.019.

1280.  Ли сов ска, Ол  га
Ја бу ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком ; 6 стро-
фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Био је но ћу јак ве тар. С ота ве ; по след њи стих: Но ћу је 
ве тар ду  вао сил  но. – На по ле ђи ни: из ве штај. – Ђ.019.

1281.  Ли сов ска, Ол  га
Мир (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Мир то у цр не бар ке ; по след њи стих: кад од гур не 
вра та у мрак. – На по ле ђи ни: из ве штај СА  НУ од 17. 5. 1979. – Ђ.019.

1282.  Фур ни је, Кри сти јан
Ве тро ка зо ва успа ван ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 11 стро фа, 48 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка да се свр ши дан, ; 
по след њи стих: сва ки пут. – Ђ.005.

1283.  Фур ни је, Кри сти јан
Ре че нич ни зна ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
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ру  ком и ма ши ном. Пр ви стих: У тач ки је све, ре че Тач ка. ; по след њи стих: Ре че-
нич ни зна ци. – Ђ.005.

1284.  Фом бер, Мо рис
Кра  љев сто лар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Ја твр дим ; по след њи стих: има 
са мо др во ди вље тре шње. – Ђ.005.

1285.  Д’Ор ле ан, Шарл
Пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Вре ме је зба ци  ло огр тач свој ; по-
след њи стих: зба ци  ли ста ри огр тач свој. – Ђ.005.

1286.  Ка са ро ва, Љу ба
Се јач (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (17 х 10,5 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 2 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Та мо ко лев ке с не ба ни шу ; по след њи 
стих: ди же се и све тли сун чев крст. – Ђ.006.

1287.  Пе лин, Елин
Ко? (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 17 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 пи са ћом ма ши-
ном. Пр ви стих: Ко по се ја ; по след њи стих: ме сец мај!. – Ђ.006.

1288.  Ма  ли на, Ка  ли на
Не во ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 17 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 8 стро фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: Жи шку ли за и ска ; по след њи стих: та 
бе да го ле ма?. – Ђ.006.

1289.  Те нов ска, Ве се ли на
Мај ка (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 6 л. (21 х 14,5cm), па пир без 
ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Ра да при тво ри ма ла вра та и по ђе пу та њом ку ћи. ; по-
след ња ре че ни ца: Још дво ји цу да их имам, у шу му бих и њих по сла ла. – Ђ.006.

1290.  Ти  хо нов
Шу  ма ди ске шу  ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 
6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Се ди у Ле њин гра ду, у ули ци Зве рин ској, ; по след-
њи стих: а да нас смо – за тр пе зом јед ном. – На по ле ђи ни ру  ком Д. М. за пи са но: 
Пре во ди Ти  хо но ва. – Ђ.007.

1291.  Ти  хо нов
Под не на пу  ту (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, жу  ти ; пи са  ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
9 стро фа, 36 сти  хо ва. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. цр ним ма сти  лом: 
Пре во ди Ти  хо но ва. – Ђ.007.

1292.  Фран ко, Иван
На јам ник – слу  га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 
84 сти  ха. Пр ви стих: На усна ма ту жна пе сма, у ру  ка ма ру  чи це плу  га ; по след њи 
стих: На тво јој зе мљи сам свој го спо дар. – Ђ.008.
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1293.  Ме так се
Ноћ на мо ру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: Мо ре го ри као по су да ; по след-
њи стих: ма да ви ше ни па ре не ма. – Ђ.009.

1294.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Не тра жим ја те бе. Сву да 
куд кро чим, ; по след њи стих: а глав но је – њу не из гу бит. – Ђ.009.

1295.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Чо ве ка ко ји се ту ђе га до ко по ; по след-
њи стих: А ти на сло бо ди ужи ваш још. – Ђ.009.

1296.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Та зим ска ноћ тра је ми  ли о не да на. ; 
по след њи стих: Вра ти ћу се, вра ти ти ипак. – Ђ.009.

1297.  Ме так се
При зна ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 29 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ни ко ра ка те пу сти ти не мо гу ; по след њи стих: хи  ља ду пу  та 
спа шћу те ја!. – Ђ.009.

1298.  Ме так се
Ма ли ко но бар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ма  ли Ара пин још ка сно по но ћи, ; по след њи стих: за 
учи те ље то ком шко ло ва ња. – Ђ.009.

1299.  Пут ни ко ва мо ли тва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (23 х 14,5 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но ру  ком ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја, мај ко бож ја, са мо ли твом са да ; 
по след њи стих: нај бо љег ан ђе ла – ду  шу се би слич ну. – Ђ.010.

1300.  Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (22,5 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
ру  ком ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: На пут се спре ма ју ћи ду  ги ; по след њи 
стих: и на траг не мо же да да. – Ђ.010.

1301.  Кра кар, Лој зе
Сун це у књи зи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 38 
сти хо ва. Пр ви стих: Ја ој, шта ли је то? ; по след њи стих: др жи као глу пав ко. – Ђ.011.

1302.  Кра кар, Лој зе
Ме двед са ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 12 стро-
фа, 48 сти хо ва. Пр ви стих: Бу квак за ве ја них но гу, ; по след њи стих: до ве де мо у ред 
свест. – Ђ.011.
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1303.  Кра кар, Лој зе
Је сен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 63 сти ха. Пр ви 
стих: Ишла је, ишла, с ко та ри цом сна ша ; по след њи стих: ста ру тре шњу за са  ла-
шем. – Ђ.011.

1304.  Кра кар, Лој зе
Ста ре играч ке (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Све дрх та ве и кле ца ве ; по след њи стих: да су обо је за 
сме ће. – Ђ.011.

1305.  Кра кар, Лој зе
Лен ка иде пр ви пут у шко лу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 3 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Име су јој Ален ка да  ли, ; по след њи стих: 
сад Лен ку бри не дру  го!. – Ђ.011.

1306.  Кра кар, Лој зе
Пу жић Ду го рог (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 32 сти  ха. Пр ви стих: Те шку ку ћу но си ; по след њи стих: ми  ли ста зом дуж. – 
Ђ.011.

1307.  Ма ме, Маг да
Бек ство (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Све је на све ту са мо ус пла  хи ре но бек ство: ; 
по след њи стих: Ср це ће жу  ри ти да па ти. – Ђ.001.

1308.  Фо рест Клан си је, Жа клин
Са мо у би ство (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру-
ком ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Сун це уз ми че, ; по след њи стих: шта ви ка ти. – Ђ.001.

1309.  Фо рест Клан си је, Жа клин
Пе сма без на сло ва : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Ва ше ду  ге смр ти, де те, ; по след-
њи стих: го ми  ла кр сто ва у хо ду иде на вас. – Ис под име на ауто ра пот пи са но: 
пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Ђ.001.

1310.  Кеј рол, Жан
По вра так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви стих: Вра ћао се, вра ћао чо век, ; по след њи 
стих: мо ћи да га од ве ду. – Ђ.001.

1311.  Кеј рол, Жан
Хра бри ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20 x 12 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 10 стро фа, 25 сти хо ва. Пр ви стих: Они су ра то ва ли с де цом ; по след њи 
стих: Мо ја је ди на љу ба ви. О, мо ја осве то!. – На по ле ђи ни цр ним ма сти  лом за пи-
са но: Дроб њак Бо шко. – Пе сма пи са на са обе стра не ли ста. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме од 9 стро фа са ис прав ка ма. – Ђ.001.
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1312.  Мар се нак, Жан
Они (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад они скоп ча ју сво је огр та че, ; по след-
њи стих: до ове, што им пре ти, ру  ке. – Пе сма је на истом ли сту са пе смом Смрт 
на шим не при ја те љи ма. – Ђ.001.

1313.  Мар се нак, Жан
Смрт на шим не при ја те љи ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; 
пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Они има ју ле ђа 
ство ре на за нож, ; по след њи стих: Он је осло ба ђа. – На истом је ли сту са пе смом 
Они. – Ђ.001.

1314.  Вје не, Ги јом
Пад жи ра са гра не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном ; 23 сти  ха. Пр ви стих: У под нож ју хра ста, за гњу  ре на у тра ву, ; 
по след њи стих: ви де ше у па ду жи ра све та смак. – По сто ји још је дан при ме рак 
ове пе сме. – Име пи сца на пи са но и на фран цу ском је зи ку олов ком. – Ђ.001.

1315.  Иго, Вик тор
Је дри  ли ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: То је ла ђа као див на сли ка, ; по след њи стих: 
са во де као га ле би. – На истом је ли сту са пе смом Сре ћа По ла Фо ра. – По сто је још 
два при мер ка ове пе сме. – Ђ.001.

1316.  Фор, Пол
Сре ћа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 7 стро фа, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Сре ћа је у ли ва ди, тр чи та мо бр зо, 
тр чи бр зо, ; по след њи стих: ско чи пре ко жи ви це, тр чи та мо бр зо – по бе ћи ће. – 
На истом је ли сту са пе смом Вик то ра Игоа Је дри  ли ца. – По сто је још два при-
мер ка. – Ђ.001.

1317.  Ле безг, Фи  ле ас
Нај леп ша зе мља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр вих стих: Нај леп ша зе мља на све ту ; 
по след њи стих: во лим да гле дам твој лик!. – По сто је још два при мер ка. – Ђ.001.

1318.  Ри шпен, Жан
Успа ван ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Пе вај те! Ноћ ће би ти крат ка. ; 
по след њи стих: Да би ноћ крат ка би  ла. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – 
Ђ.001.

1319.  Тер је, Ли дре
Кор пар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Вр бов пру  те, вр бов пру  те, ; по след њи стих: 
са ви се, омек шај под пр сти ма кор па ру. – На истом ли сту са пе смом Ше ва Фран си 
Ја ра. – Ђ.001.
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1320.  Јар, Фран си
Ше ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: У зе ле ни  лу тра ве и цве то ва ; по след њи стих: у не бу 
из гу бље ни. – На истом је ли сту са пе смом Кор пар Ан дре Тер јеа. – По сто је још 
два при мер ка ових пе са ма. – Ђ.001.

1321.  Ло рен, Ми шел
По зла ће на пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,8 х 17 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 42 сти  ха. Пр ви стих: По зо ри ште – ко ли ца ; 
по след њи стих: уми ру од ње га де ца. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – 
Ђ.001.

1322.  Иго, Вик тор
Зим ско ве че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ма гла је хлад на и сив је врес 
мла ди, , по след њи стих: ру жи ча сте гла ве има ју де ца ма  ла. – На истом су ли сту 
јед на пе сма без на сло ва Ал фре да де Ви њи ја и пе сма Про шлост пре ља Гре го а ра 
ла Роа. – По сто је још два при мер ка ових пе са ма. – Ђ.001.

1323.  Траг ни је остао на ста зи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Траг ни је остао на ста зи. ; по след њи стих: 
не по сто је про зор ни траг. – Ђ.019.

1324.  Зул фи ја
Ве ли ко ро ђе ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру-
ком ; 5 стро фа, 45 сти  хо ва. Пр ви стих: За  ла зи  ло сун це не где иза бр да ; по след њи 
стих: за то што по чех жи вет тек од се дам на е сте. – По сто ји још је дан при ме рак 
без пот пи са. – Ђ.020.

1325.  Зул фи ја
Про цве та ла кај си ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру ком ; 11 стро фа, 44 сти ха. Пр ви стих: Про цве та ла кај си ја уз про зор на ма... ; по-
след њи стих: с пу стог са стан ка са то бом. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.020.

1326.  Зул фи ја
Зве зда на успа ван ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Зве зде не све тле, – че сто 
го во ре нам, ; по след њи стих: зве зда ну успа ван ку на зе мљи до ле. – Ђ.020.

1327.  Зул фи ја
Ака ци ја 5 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ака ци јо, ју  трос кроз ма гле ла  хор, ; 
по след њи стих: срећ ни ве тар до не ти по здрав. – Ђ.020.

1328.  Зул фи ја
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 



801

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

2 стро фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: Ти у зе мљи спа ваш, мој дру же мио, ; по след њи стих: 
ни су за мо јих ти не ви диш са да. – Ђ.020.

1329.  Зул фи ја
У су срет пе сми ала та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: У ка кав ли ћу зба ци ти без дан ; по след њи 
стих: у су срет ње му отво ри ћу ср це це ло. – Ђ.020.

1330.  Зул фи ја
Ви шње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Је су ли то ви шње ста ле у ред? ; по след њи стих: рад, љу бав, 
цве ће. – Ђ.020.

1331.  Зул фи ја
Ве че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: У тој ти ши ни што свуд ле ва ; по след њи стих: у њи ма ва-
тра па  ли се ви со ка. – На по ле ђи ни: пла вом хе миј ском за пи са на пе сма Ше тао 
крај Ти бра Ра фа ел. – Ђ.020.

1332.  Ше тао крај Ти бра Ра фа ел (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21,5 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи-
са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ше тао крај Ти бра Ра фа ел ; по след њи стих: А он за гр лив-
ши је: Ма до но!. – На по ле ђи ни: за пи са на пе сма Ве че пи са ћом ма ши ном. – Ђ.020.

1333.  Зул фи ја
Је сен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ево и је се ни... Не тра жим ми  лост ве ћу: ; по след њи стих: 
не ка вам као зрак све тли при ча о ме ни. – Ђ.020.

1334.  Зул фи ја
Мо ра про ле ће на ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: Мо рам про ле ће на ћи ово да на, ; по след њи стих: 
О, ка ко ми је по треб но про ле ће ово да на. – Ђ.020.

1335.  Зул фи ја
За пад (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 28 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Го во ре див но је за пад но сун це, ; по след њи стих: и по мо ћи ће да се 
за пад ми не. – Ђ.020.

1336.  Зул фи ја
Не по треб на уз бу ђе ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21,5 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 ; без пот пи-
са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Уз бу ђе ња се не по треб них ока ни, ; по след њи 
стих: да бих зе мљи опет би  ла ко ри сна. – Ђ.020.

1337.  Зул фи ја
Крај фон та не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21,5 ), 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 ; без пот пи са ; 14 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ме сец за пло ви из над пла ни на, ; по след њи стих: осве тља ва ла им 
суд бу без пре стан ка. – Ђ.020.
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1338.  Зул фи ја
Без те бе (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 
24 сти  ха. Пр ви стих: Цео жи вот без те бе (ка ко вре ме ко ра ча), ; по след њи стих: 
О, за што ме за жи во та ни си оста вио?. – Ђ.020.

1339.  Ме так се
Рат и мир (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 29 сти-
хо ва. Пр ви стих: кли зи па ро брод не мом во дом без ци ља ; по след њи стих: до зи ва-
њем ра ке та. – Ђ.021.

1340.  Ме так се
Алек сан дри ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm); без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 20 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ти по знаш увек ода кле је ко ; по след њи стих: и у њих сво је уте ра 
бро до ве. – Ђ.021.

1341.  Ме так се
Дан (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти-
хо ва. Пр ви стих: Дан је по ки сао до са ме ка же, ; по след њи стих: ко му ња му се ва ла 
ва тра мла да. – Ђ.021.

1342.  Ме так се
Ноћ на мо ру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо ре го ри као по су да ; по след њи стих: ма да не ма ни 
гро ма ви ше. – Ђ.021.

1343.  Ме так се
У ру жи ча стој ку ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
28 сти  хо ва. Пр ви стих: До би  ла сам свој, ру жи ча сти дом ; по след њи стих: чу  ти 
сва ко га на зе мљи чо ве ка. – Ђ.021.

1344.  Ме так се
Врап ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Отво рив про зор као што се ду ша отва ра ; по след њи стих: 
као зр на про шлог и бу ду ћег за мет ка. – Ђ.021.

1345.  Ме так се
Ули це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 36 сти хо ва. Пр ви стих: 
И ули це је дан пут уми ру, ; по след њи стих: Ка ко ми је то пло у ас фалт ној ру ци. – Ђ.021.

1346.  Ме так се
Сви та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,1 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. 
Пр ви стих: Не бе ски ва  ло ви за жур бу не ма ре ; по след њи стих: пле те бу ба, му дра 
сви  ло пре ђа. – Ђ.021.

1347.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
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4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Пут твој ко ји се че по ља но ва, ; по след њи стих: 
или ћеш ме пре тва ра ти у пе сме. – Ђ.021.

1348.  Ме так се
Пе сма без по чет ка и на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: И као ма  ли див ; по след њи стих: на ша мир на 
ла ђа но си на пле ћи ма. – Ђ.021.

1349.  Ме так се
У под не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 30 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Као на ран џа жу  то рој на у не бо бе ло ; по след њи стих: И са мо ње му 
мо ли се!. – Ђ.021.

1350.  Ме так се
Крај глав ног пу  та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
13 сти хо ва. Пр ви стих: Ста ја ли смо крај пу та што по љем при ла зи ; по след њи стих: 
и до са мог ко ре на мраз по би ја, ре же. – Ђ.021.

1351.  Ме так се
Из гна ник (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 15 сти-
хо ва. Пр ви стих: Имаш ма га ци не тек сти  ла ; по след њи стих: ша чи цу род не зе-
мље. – Ђ.021.

1352.  Ме так се
Зе мља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви 
стих: Укус зе мље по знат ми је од де тињ ства ; по след њи стих: па шћу зе мљи на 
гру ди. – Ђ.021.

1353.  Ме так се
Не ма се кад (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Не ма се кад у ро ђе ну ду шу за гле да ти ; по след њи стих: 
Не ма се кад у ро ђе ну ду  шу за гле да ти. – Ђ.021.

1354.  Ме так се
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ма мих те да до ђеш к ме ни ; по след њи стих: 
сма тра ти сва ку људ ску лаж. – Ђ.021.

1355.  Дру ги пут на зе мљи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Дру ги 
пут сам на зе мљи. ; по след њи стих: и опет јој про зо ри тај ном за стр ти. – Са стра не 
пе сме ру  ко пи сна бе ле шка Д. М. – Ђ.022.

1356.  Лет ња об ма на (Ски ца) (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло-
ма стер, бо ја ис пи са бра он, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: 
На не ба за пад ном по љу ; по след њи стих: за на век се из гу би ше. – На по ле ђи ни: 
пла вом хе миј ском за пи са ни на сло ви де сет пе са ма. – До пу  не и ис прав ке у тек сту 
пла вом хе миј ском олов ком. – Ђ.022.
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1357.  Лет ња об ма на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Пре је дан сат ; 
по след њи стих: у све у куп ном цар ству жи во та. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – Ђ.022.

1358.  Пе ру нов дво рац (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Сев 
му ње ми осве тли дом ; по след њи стих: та зар чо век лик ње гов ви де ти сме?. Ис прав-
ке ру ком ауто ра пла вом хе миј ском олов ком. – По сто је још два при мер ка. – Ђ.022.

1359.  Не рис, Са  ло меа
Ја ћу про цве та ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад би  ло да би  ло, мој апри  ле, ; по след њи стих: 
ни ћи ко цвет пре кра сан. – Ђ.024.

1360.  Не рис, Са  ло меа
Сте пи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: За пам тим тво је очи су  ре; по след њи стих: ве тар степ ски 
има мо дре вла си. – Ђ.024.

1361.  Не рис, Са  ло меа
По љу бац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: По љу бац твој тре ну  тан, ома ман као 
ноћ ; по след њи стих: на ша је ди на ло ма ча – на ше су ми сли и страст. – Ђ.024.

1362.  Не рис, Са  ло меа
Мла дост (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Па стир ко, пре пла ну ла и бо са, ; по след њи стих: Са мо 
до ђеш, одеш – и то је све. – Ђ.024.

1363.  Не рис, Са  ло меа
За лу тав ши у пла ни на ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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, ; без пот пи-
са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: За  лу  та  ла сам! – умо ран крик не ми ран ; по-
след њи стих: о жи во ту, о љу ба ви пе ва ју со ко ли. – Ђ.024.

1364.  Не рис, Са  ло меа
Ка да ме не не бу де (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Кру же ор ло ви, у про сто ре, ма ме, ; по след њи стих: 
мо ју љу бав за ме ни ти?. – Ђ.024.

1365.  Не рис, Са  ло меа
У ка ме на ср це ка ме но (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ка ме не, отво ри се, за греј ме не, ; по след њи стих: 
ка ко ће је се њу пој ми ти ме не. – Ђ.024.

1366.  Ко а ла у ра чва ма др ве та (пе сма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма-
ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са, 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ако ни си клуп ко све ну ле име ле, ; по след њи стих: ме ђу жи ви ма трен на зе мљи 
бу ди. – Ђ.025.
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1367.  Ка ме на би бли о те ка (пе сма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши-
на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Да ли ово ула зиш у би бли о те ку ; по след њи стих: и не знаш што ми се међ жи ве 
не хи та. – Ђ.025.

1368.  Ђу  ри на ку ћа у Ска дар ли ји (пе сма). – 1 л. (28 x 20,5 cm), бе ли 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти-
ха. Пр ви стих: Мла ди чи ја сла ва пе снич ка тек по че ; по след њи стих: Во лим не кад 
ме ђу њих да за  лу  там. – Ђ.025.

1369.  Бит ка у Ко ван  лу  ку (пе сма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши-
на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Мед све ју  тро отац ва-
ди у ко ван лу ку ; по след њи стих: на дим и мед ми ри ше му ру ка. – По сто је још три 
при мер ка ове пе сме, на ко ји ма је дру  га стро фа ис кљу  че на пре цр та ва њем или 
ни је уоп ште пре ку  ца на. – Ђ.025.

1370.  Епи таф за Би ну (пе сма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са  ћа ма ши-
на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ов де ле жи Би на, вуч јак по ро ду, ; по след њи стих: мо жда и од ра сли ње зи ни си-
но ви. – По сто је још две ва ри јан те ове пе сме са раз ли чи тим рас по ре дом стро фа. – 
Ђ.025.

1371.  Си рак ту жни (Ис по вест Ње го шу) (пе сма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), ка ро па пир, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 24 сти  ха. 
Пр ви стих: Би  ла сам де те, ; по след њи стих: чу ла глас ње гов ка ко зо ве. – По сто ји 
је дан при ме рак ове пе сме на два ли ста. – Ђ.025.

1372.  По ру  ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са, 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ла-
ста ви це ис под мо је стре хе, ; по след њи стих: да се гор чи на спе ре и за сла ди. – 
Ђ.025.

1373.  На Оди се је вој сте ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 22 сти  ха. Пр ви 
стих: Се дим на ка ме ну ; по след њи стих: и се та као у Оди се ја иста. – Ђ.025.

1374.  Пи смо са Мље та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Пи шем 
ти из да  ле ких про сто ра ; по след њи стих: исто је и ово га ча са. – Са стра не пе сме 
за бе ле же но пла вом хе миј ском Пи сма са Мље та. – Ђ.025.

1375.  Бла  го те би : Гу ста  ву Кр кле цу (пе сма). – 2 л . (27,5 х 20,5 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Бла го те би, Гу ста ве ; по след њи стих: и да  ле ких оке а на. – 
Ђ.025.

1376.  Фе сти ва  ли у Стру  ги (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Је дан по је дан 
по од  ла зи ли су сви ; по след њи стих: ње го ве пе сме про чи та не с мо ста. – У на сло ву 
ис прав ке ру  ком, фло ма сте ром. – Ђ.025.

1377.  Ду  чи ћев гроб (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Од пу  та на 
две ми ље пе ша че ња ; по след њи стих: као што се ка же: ври је ме је ку ћи. – Ис прав-
ке ру  ком Д. М. пла вим фло ма сте ром. – Ђ.026.
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1378.  У ту ђи ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са, 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви де ла сам их 
где у све ту ; по след њи стих: као што се при жељ ку  ју с про ле ћа пти це. – Пр ви 
стих за пи сан ру  ком Д. М. – Ђ.026.

1379.  Тре шње не рот ки ње (пе сма). – 1 л. (26,5 х 20 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Као да сте оста  ле не у да те, ; по след њи стих: ви са мо цве та те, цве та те. – Ђ.026.

1380.  Смрт ма те ма ти ча ра : Про фе со ру Ка та ри ни Ко стић. – 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 ; без пот пи са. 
Пр ви стих: Но ћас не ре ша вам ра чун ске про бле ме. ; по след њи стих: и пред ка-
квом сли ком ге о ме триј ском. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Пре цр та на по след ња 
стро фа. – Ђ.026.

1381.  Ка те дра  ла у Тронд  хај му (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 29 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Као да сам сту  пи  ла у пе ћи ну ; по след њи стих: не го смр ћу пре ти 
на бу  ја  ла во да. – Ђ.026.

1382.  Не по го да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Пљу-
сак тек што ни је. ; по след њи стих: са ле де них ме та ка ко ва чем. – По сто је још три 
при мер ка пи са на ла ти ни цом са ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – Ђ.022.

1383.  Усну ло је зе ро (Ма ло је зе ро) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: 
Је зе ро, да ли те то ноћ угу  ши, ; по след њи стих: обе си ти ру  ме но кан ди  ло. – На-
слов ме њан и на пи сан ру  ком ћи ри  ли цом. – Ђ.022.

1384.  Шу ма на же зи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Шу  ма у гро зни ци убр за но ди ше–, ; по след  њи стих: бла го твор не ка пље зно ја 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Ђ.022.

1385.  Без и ме на ре ка (пе сма). – 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 ; пи са но пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 16 сти-
хо ва. Пр ви стих: У по љу реч них ру  ка ва ца не ко ли ко, ; по след њи стих: ва жни је су 
сли ке не го сли ка ри. – Ис под на сло ва до да то ру  ком: У Ме ђу  реч ју. – Име на пи са-
но ма ши ном, па пре цр та но. Да ти ра но 13. 6. 1977. и пре цр та но. – Ђ.022.

1386.  Са мо ду  го че ка не ства ри вре де : из Ан ти ди рин га (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Са мо се ду  го че ка не ства ри ; по след њи стих: 
ко ји се ду  го че ка ни вра те. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Ђ.022.

1387.  Об ред на игра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Во де ни ду си игра ју ко ло ; по след њи стих: на врх нај ви шој пла ни ни. – На по ле-
ђи ни: пи смо Ју  го сло вен ске аутор ске аген ци је, ко јим се од Д. М. тра жи са гла-
сност за об ја вљи ва ње из бо ра пе са ма из књи ге Сло во о љу ба ви у ча со пи су Ино-
стран на ја ли те ра ту  ра, бр. 7 за 1986. – Ђ.022.

1388.  Њи  хов пра зник (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: То пра зно ва ње ни је 
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би  ло ; по след њи стих: ни тре нут ка за јед но про ве ли. – На по ле ђи ни: пи смо Ран ка 
Си мо ви ћа ко јим Д. М. упу ћу  је пе сму њој по све ће ну. – Ис прав ке ру  ком ауто ра у 
рас по ре ду по след њих сти  хо ва. – Ђ.022.

1389.  Го спо де Усу де (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Го спо де 
Усу де, ; по след њи стих: не зна јућ за ме не. – Ђ.022.

1390.  Опро штај (пе сма). – 1 л. (25 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим опро-
стиш, ; по след њи стих: ко ји се ме ђу ва ма био на сла го. – Ђ.022.

1391.  Као хи пик (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Као хи пик из чу ве но-
га ; по след њи стих: и сја ја. – Уз пе сму знак пи та ња, а са ма пе сма је пре цр та на. – Ђ.022.

1392.  Оп се на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Во зи мо се кроз шу му, ; 
по след њи стих: пре двор ја мер мер на, бе ла. – На по ле ђи ни: из ве штај од ју на 1985. – 
Ђ.022.

1393.  Пе сни ци да на шњи по ста ће пе сни ци од ју  че : При год ни сти хо ви за сед ни цу Зма-
је вих деч јих ига ра не на ме ње ни штам пи (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са ; 43 сти ха. 
Пр ви стих: Пе сни ци да на шњи по ста ће пе сни ци од ју  че, ; по след њи стих: сво га 
не у  мр лог Зма ја. – Дру  ги лист је фор ма та 14,5 х 21 cm. – Ђ.022.

1394.  Зво на (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Све ју тро 
бо го вет но гр ли це гр чу, ; по след њи стих: и по ве ра ва мом оча ра ном ду  ху. – На 
по ле ђи ни на слов за пи сан ру  ком цр ном хе миј ском олов ком. – Ђ.022.

1395.  У вр ту (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Вра тан ца у врт, ју че, ; по след-
њи стих: и сен ком за та ји ла. – Ис прав ке ру ком Д. М. цр ве ним фло ма сте ром. – Ђ.022.

1396.  Из гу бље на су за (со нет). – (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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Из гу би ла 
сам јед ну су зу у тра ви ; по след њи стих: Су зу дав ну, мла ду не ћу на ћи ви ше. – Ђ.022.

1397.  Сун це (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти си 
па стир ко га мо јих ми сли ста до ; по след њи стих: ва зду  ха же дан плу ћа. – Ђ.022.

1398.  Мар кар јан, Ма ро
Ду  га на ску  ту (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 6 сти  хо ва. Пр ви стих: Ла ти це у во ду ; по след њи стих: у су  мрак 
ка сни. – На истом ли сту са пе смом без на сло ва по све ће ном Д. М. – Ђ.023.

1399.  Мар кар јан, Ма ро
Пе сма без на сло ва : Д. М. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
15 сти хо ва. Пр ви стих: На свет сам до шла по ма ло пја на ; по след њи стих: ко у по лу-
сну, као пи ја на. – На истом је ли сту са пе смом Ду га на ску ту. – Ђ.023.
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1400.  Мар кар јан, Ма ро
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
14 сти хо ва. Пр ви стих: И сре бро лист жбун ; по след њи стих: ле гла су по зе мљи. – 
Име ауто ра пе сме на прет ход ном ли сту уз пе сму Ду  га на ску  ту. – Ђ.023.

1401.  Мар кар јан, Ма ро
Пе сма без на сло ва : Алек сан дру Ја ши ну (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 
2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Шу  мо ри над са мим ухом ; по след њи стих: осе ћа ју 
као сво ју. – Ђ.023.

1402.  Мар кар јан, Ма ро
Бо го ви (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Бо го ви су од у  век би ва  ли ; по след њи стих: бо го ви... – Име ауто ра 
на прет ход ном ли сту уз пе сму Ду  га на ску  ту. – Ђ.023.

1403.  Мар кар јан, Ма ро
Бо гат ство (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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, без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Од до мо ви не и те бе, си не, ; по след њи стих: и отаџ би но нај ми-
ли ја. – Име ауто ра на прет ход ном ли сту уз пе сму Ду  га на ску  ту. – Ђ.023.

1404.  Мар кар јан, Ма ро
Успа ван ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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, без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви 
стих: Ослу шни, ; по след њи стих: спа вај, усни. – Име ауто ра на прет ход ном ли сту 
уз пе сму Ду  га на ску  ту. – Ђ.023.

1405.  Ли сов ска, Ол  га
О кли ци ко ја ни че у но вем бру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру  ком ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Иста бри га и же ља мо ри ; по-
след њи стих: по то ну  ти у мрак. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. ћи ри  ли цом 
пла вом хе миј ском: Ол  га Ли со ва. – Ђ.024.

1406.  Не рис, Са  ло меа
Ка ме но ср це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ме не, отво ри се, за греј ме-
не, ; по след њи стих: ка ко ће, је се њу, пој ми ти ме не. – Ђ.024.

1407.  Не рис, Са  ло меа
Зо ром ра но (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: У књи гу ју  тра зо ром ра но ; по след њи стих: за пи су  је 
злат ним сло вом. – На по ле ђи ни: за пи сник са сед ни це Би бли о теч ког са ве та од 
21. 3. 1980. – Ђ.024.

1408.  Не рис, Са  ло меа
Спа  ли те ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Спа  ли те ме као да сам ве шти ца! ; 
по след њи стих: а не бо ће за јед но са мном до го ре ти. – Ђ.024.
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1409.  Не рис, Са  ло меа
Си вом бра ту (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Бра те мој, си ви бра те мој, ; по след њи стих: зе мљи це 
вра на. – Ђ.024.

1410.  Успа ван ка Леј ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21cm), 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 ; без пот пи са ; 6 стро-
фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Спи го ра. Усну ло сне жно ; по след њи стих: до ла зи. – Ђ.027.

1411.  На ста нак пе са ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Обла ци – чам чи ћи од бре ста, ; по след њи стих: 
па  ле пе сме на  лик на ро су. – Ђ.027.

1412.  Аху  но ва, Ети бор
Ода кле по чи ње до мо ви на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 19 сти хо ва. Пр ви стих: Из вор го то во не ви дљив ; 
по след њи стих: Ода тле по чи ње до мо ви на. – Ђ.027.

1413.  Бе ре сто, Ва  лен тин
За у век ће оти ћи нај бо љи друг (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ра ста нак с дру гом 
те шки бол за да – ; по след њи стих: кад не ком тек де се то ле то на ста. – Ђ.027.

1414.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Шта су ја сне зве зде ме се цу го во ри ле (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. 
(29,7 х 21cm), 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 10 сти хо ва. Пр ви стих: Шта су ја сне зве зде 
ме се цу го во ри ле, ; по след њи стих: Хтео бих зна ти о че му са ња ју ку га ни?. – Ђ.027.

1415.  Бу  џа  лов, Је гор
Цве так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 35 сти  хо ва. Пр ви стих: Гле дај те, ето; ; по след њи стих: у жи во ту не што 
по сти ћи. – Ђ.027.

1416.  Хо џи, Бо бо
Хлеб (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Де ча че, ко ји но гом га зиш ко ру хле ба, ; по след њи 
стих: ни чо век ви ше ни си. – Ђ.027.

1417.  Гу лиа, Дми триј
О сун цу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: С не ба гле да сун це, ; по след њи стих: 
сен ка са обла ка. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.027.

1418.  Рил ски, Мак сим
Ко њи (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: На пив ши се са све тлог ко ста кло по то ка ; 
по след њи стих: А ве тар их га  ли, као де цу кад га зи ма ти. – Ђ.027.
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1419.  Ми  хал  ков, Сер геј
Мир (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Пра зну  је ро ђен дан Же ња – ; по след-
њи стих: вик ну гла сно сла вље ник. – Ђ.027.

1420.  Ка пу  ти кјан, Сил  ва
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ску  ва  ли смо пи  лав ; по след њи стих: 
сви за сто. – Ђ.027.

1421.  Чим наз игра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Ра дио је му зи ку пре но сио ; по след њи стих: за и грај 
па и ти не ћеш ста ти. – Ђ.027.

1422.  Школ ски рас пуст у Ко дри ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Опет све ли чи на бај ку дав ну, ; по-
след њи стих: по ло ви ле та пла вет на ла ђа. – Ђ.027.

1423.  По здрав сви ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 9 стро-
фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Бе ше април. Про ле ће цва  ло. ; по след њи стих: брат ти 
је он ро ђе ни. – Ђ.027.

1424.  Но во го ди шње ве че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја ћу са ма упа  ли ти све ће, ; по след њи стих: мој 
лу  ка ви де да мра зе. – Ђ.027.

1425.  По се де ће мо у ти ши ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 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 ; без пот-
пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ма ма спа ва пре у мор на ; по след њи стих: ти хо ће мо 
про ве сти ве че!. – Ђ.027.

1426.  Бо ли ме ма  ли ша ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Се ћам се: ; по след њи стих: и бо ли ме, 
де цо, и са да. – Ђ.027.

1427.  Ду бро вин, Бо рис
Вра ти те се ку ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Ено умор них гу са ка ; по след њи стих: у 
дра гу по стој би ну. – Ис прав ке ру  ком Д. М. цр ве ним фло ма сте ром. – У пот пи су 
сто ји: с ру ског Д. М. – По сто ји и ва ри јан та ове пе сме Вра ћај те се ку ћи у три при-
мер ка. – Ђ.028.

1428.  Ду бро вин, Бо рис
Ли ва да у Ме ђу  реч ју (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Над тач ка ма жу  тим, ми  ла, ; по след њи стих: 
и ми ри ше не жно де тињ ством. – Две стро фе су пре цр та не. – Ђ.028.
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1429.  Ду бро вин, Бо рис
Ја стре бац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: У спле ту ја во ра и кле на, ; по след њи стих: у очи ма 
сво јим но се. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Ђ.028.

1430.  Ду бро вин, Бо рис
Вра ћај те се ку ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 24 сти ха. Пр ви стих: Ено умор них гу са ка ; по след-
њи стих: вра ћај те се ку ћи. – Ис прав ке ру ком Д. М. пла вом и цр ве ном олов ком. – 
Све ис прав ке Д. М. је уне ла у пре ку ца ни при ме рак (26 x 18,5 cm) и на ње му за бе-
ле жи ла: ова. – По сто ји још је дан при ме рак и ва ри јан та Вра ти те се ку ћи. – Ђ.028.

1431.  Ах  ма ду ли на, Бе ла
Дан по е зи је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (14,5 х 20,5 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Ко ји је без ум ник тај дан из у мео ; по след њи стих: 
тво ја све ча ност – мој рад ни дан би ва. – У пот пи су: с ру ског Д. М. – Ђ.028.

1432.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: С ту  гом од  ла ска (за  ла ска) 
те шко се из ми ри ; по след њи стих: вра ћај те се увек – увек се вра ћај те. – По сто ји 
још је дан при ме рак са ма њим ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – Ђ.028.

1433.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 12,5 cm), кар-
тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти хо-
ва. Пр ви стих: Не по кла њај ми вре ме без мер но, ; по след њи стих: др жим гор до диг-
ну ту гла ву. – По сто је још два при мер ка на па пи ру (26 x 19 cm; 29,5 x 21 cm). – Ђ.028.

1434.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сни ки ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (27,5 х 20,5 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Вла да ју ћи гро мо ви ма са мим ; по след-
њи стих: да би за у  век ов де оста  ла. – По сто је још два при мер ка (29,5 x 21 cm; 26 x 
18,5 cm), без ис прав ки, док је овај са ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – Ђ.028.

1435.  Ду бро вин, Бо рис
Бли скост (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 23 сти ха. Пр ви стих: Не ма леп шег тре на! ; по след њи стих: про ди ре у нас. – 
По сто ји и ори ги нал на ру ском са пот пи сом са мог пе сни ка пла вим фло ма сте ром 
у вр ху и у дну стра не. – Ђ.028.

1436.  Сли ка : Ми ро сла ву Про ти ћу (пе сма). – (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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Око нас трав-
ке. И дуг ; по след њи стих: умет ни ком жи во прет ста вљен. – Ђ.028.

1437.  Без и ме на ре ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: У по љу 
ру  ка ва ца не ко ли ко, ; по след њи стих: и ва  жни је сли ке не го сли ка ри. – По сто ји 
још је дан при ме рак. – Ђ.028.
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1438.  Рат је са ти рао Ју го сла ви ју (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: 
Рат је са ти рао Ју го сла ви ју ; по след њи стих: брат уз бра та, ра ме к ра ме ну. – Ђ.028.

1439.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Да, сва ко 
мо же би ти здрав, ; по след њи стих: да би смо жи ве ли. – Ђ.028.

1440.  Ја го да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Умо ран 
у освит зо ре ; по след њи стих: као усне пре дра ге. – Ђ.028.

1441.  Над по но ри ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Све тло сти чист плам ; по след њи стих: ка ра до сти и сре ћи. – Ђ.028.

1442.  Ду бро вин, Бо рис
Цр но гор ска ме ло ди ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но ру ком ; 2 стро фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: У жу бо ре њу по то ка гор ског ; по след-
њи стих: чу је се гр ле них ре чи јек. – Уз пре вод Д. М. је и пре вод Ду ша на Ђу ри ши ћа 
(ла ти ни цом, пи са ћом ма ши ном) на ко ме по сто је ис прав ке ру  ком Д. М. Уз ње гов 
пре пев је и ње го ва мол ба пе сни ки њи да му по мог не у тра же њу ре чи. Пре пев Д. М. 
је ње ном ру  ком пот пи сан као Ду  шан Ђу  ри шић. – Ђ.029.

1443.  Лев стик, Фран
Уз Мар ти на Кр па на (бе ле шка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 3 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 
пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: При чу о Мар ти ну Кр па ну, ју на ку из Но трањ-
ске, на пи сао је пре до брих сто го ди на сло ве нач ки књи жев ник Фран Лев стик. ; 
по след ња ре че ни ца: У пот пу  но сти је на еспе ран ту иза шао као рад Јо жа Ко злев-
ча ра у Љу бља ни 1954, ... – Ђ.030.

1444.  Ба ба џан, Ра миз
Жи ва во да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 96 сти  хо ва. Пр ви стих: Па жња! ; по след њи стих: што се ва  ља ју као 
та  ла си у тво јој цр ве ној ило ва чи. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М. пла вом хе-
миј ском: Жи ва вод. – Са чу  ва на у два при мер ка. – Ђ.030.

1445.  Мо клер, Ка миј
Пи та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Има ли до ба ка да ду ша ве не, ; по след-
њи стих: – Ни ка да, де те мо је, ни ка да. – Тре ћа стро фа има две ва ри јан те. – Са чу-
ва на је у два при мер ка. – Ђ.031.

1446.  Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 
9 стро фа, 36 сти хо ва. Пр ви стих: Жи ви сам! Ни ка да не из у сти ; по след њи стих: 
ићи до кра ја. На по ле ђи ни: за пи са но: Пре вод. – Са чу ва на у два при мер ка. – Ђ.011.

1447.  Ба ла да о хле бу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 9 стро-
фа, 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Не пре ста но ве ју ве тро ви про кле ти, ; по след њи стих: 
и да нас ме пе че ко уга рак жив. – Ђ.032.
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1448.  Смир нен ски, Хри сто
Цве ћар ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; хе миј ска, бо ја ис пи са пла ва, ла ти ни ца ; пот пи са но ру  ком ; 7 стро-
фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Ве че рас је Ви то ша за го нет на и не жна ; по след њи стих: 
хи  ља ду јад ни ка, га сну ка ме не ули це гра да. – Ђ.032.

1449.  Смир нен ски, Хри сто
Вук (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ноћ по ди же по ла ко свој жа  ло сни креп ; по след њи стих: од  ла зи 
да лег не сит пјан. – Ђ.032.

1450.  Смир нен ски, Хри сто
Јо хан (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот пи са ; 75 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ве че из над за мр ле ба шти це ; по след њи стих: кроз плач су шап та  ла: 
Јо ха не! Јо ха не!. – У дну тре ћег ли ста: Пе сма по све ће на устан ку не мач ке рад нич ке 
кла се у Бер ли ну у ја ну а ру 1919. – Ђ.032.

1451.  Смир нен ски, Хри сто
Кар ло Либ кнехт (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот пи са ; 
84 сти  ха. Пр ви стих: Бер лин га се се ћа и веч но се ћа ће се ; по след њи стих: зе мљу 
ми не мач ку. – У дну дру  гог ли ста: Ова пе сма је би  ла на ро чи то по пу лар на ме ђу 
бу  гар ском мла де жи у до ба бор бе с фа ши змом. – Ђ.031.

1452.  Смир нен ски, Хри сто
Да се раз да ни (Да бу де дан) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру  ком ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Хлад ни ја је ноћ, од гу  је, ; по след њи стих: 
Да се раз да ни! Да се раз да ни!. – У вр ху стра ни це пла вим ма сти  лом ла ти ни цом: 
Про грам ска пе сма, ста ја  ла је на увод ном ме сту исто и ме не збир ке ре во лу  ци о-
нар не ли ри ке Смир нен ског, об ја вље не 1922. – Ђ.031.

1453.  Смир нен ски, Хри сто
Ми (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 30 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ми смо де ца ма те ре зе мље ове ; по след њи стих: И ми о де ца ма те ре 
зе мље ове!. – Ђ.031.

1454.  Зе ке ри ја, Не џа ти
Не жна пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 14,5 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 ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Би ла се јед ном зе мља за љу би ла ; по след њи стих: 
ако се за  љу бљу  је лист по ста је плод. – По сто је два при мер ка ове пе сме. – Ђ.031.

1455.  Не џа ти Зе ке ри ја (бе ле шка). – 1 л. (20 х 21,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 14 редо ва. Пр ва ре че ни-
ца: Не џа ти Зе ке ри ја је ро ђен у Ско пљу 1928. го ди не. ; по след ња ре че ни ца: Пе сме 
ко је да је мо узе те су из ње го ве нај но ви је књи ге Љу бав... – Ђ.032.

1456.  Зе ке ри ја, Не џа ти
Је зе ро (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 14, 5 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 ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. 
Пр ви стих: Је зе ро је осмех ; по след њи стих: је зе ро је љу бав по зај ми  ло од мла де 
де вој ке. – Ђ.032.
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1457.  Зе ке ри ја, Не џа ти
Игра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Скр ши  ло се кри  ло пти це ; по след њи стих: и укра де ну јој пе сму тра-
жи  ла. – Ђ.032.

1458.  Зе ке ри ја, Не џа ти
Епи  лог (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Ка да бих био при ну ђен ; по след њи стих: јер у љу ба ви је ди но не ма 
по бед ни ка и по бе ђе них. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.032.

1459.  Зе ке ри ја, Не џа ти
По ру  ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо-
ва. Пр ви стих: На у  чи мо љу ба ви ва тру ; по след њи стих: да још јед ном не ује да 
љу де. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.032.

1460.  Зе ке ри ја, Не џа ти
Мо ји осме си, ру  ке мо је и ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Не кад се кр ше мо ји осме си ; по след њи стих: 
не ка ми се ру  ке раз гра на ју као ко рен др ве ћа. – По сто ји још је дан при ме рак ове 
пе сме. – Ђ.032.

1461.  Зе ке ри ја, Не џа ти
Ја ни сам пи сао ову пе сму (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
10 сти хо ва. Пр ви стих: Сти хо ве ове пе сме ни сам ја дао ; по след њи стих: она је да ла, 
од свог жи во та. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.032.

1462.  Зе ке ри ја, Не џа ти
Мла да де вој ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Зе ле ни  ло сам тра жио у про ле ћу ; по след њи стих: мла да ми се 
де вој ка пре тво ри у бо га. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.032.

1463.  Руд ни ков, Иван
Вр бо ва сви ра  ла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – (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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Без ка пу  та ; по след њи стих: нај не-
и ску сни ја. – На по ле ђи ни за пи са но хе миј ском, ру  ком Д. М.: Вр бо ва сви ра  ла. – 
Ђ.033.

1464.  Руд ни ков, Иван
Раз не же ност (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 31 стих: У свом хлад ња ку – гне зду ; по след њи стих: не, не мо гу 
ни ка да да опро стим. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.033.

1465.  Руд ни ков, Иван
Уз дах (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Је дан не у ло вим глас ; по след њи стих: оста  ле без 
сво га гне зда. – На истом је ли сту са пе смом Тра го ви. – Ђ.033.
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1466.  Руд ни ков, Иван
Тра го ви (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Пре да мном је лу  ка – це ли бле сак, ; по след њи 
стих: и су мор но: Опро сти... Збо гом остај!. – На истом је ли сту са пе смом Уз дах. – 
Ђ.033.

1467.  Руд ни ков, Иван
Огром но др во (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 61 стих. Пр ви стих: За што је и от ку да ; по след њи стих: До ћи 
ће јед ном вре ме. – На по ле ђи ни: ру  ком Д. М., ћи ри  ли цом, пла вом хе миј ском је 
Бе ле шка о Ви ку ло ву. – Ни је са чу  ва на це ла пе сма, не до ста је дру  ги лист. – Ђ.033.

1468.  Бе ле шка о Ви ку ло ву (бе ле шка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе-
миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 26 ре до ва. Пр ва ре че-
ни ца: Вред ност пе са ма Сер ге ја Ва си ље ви ћа Ви ку ло ва... ; по след ња ре че ни ца: Из 
тог кру  га пе са ма пре ве де не су и пе сме ко је у овом бро ју до но си Са вре ме ник. – 
На по ле ђи ни: пе сма Ива на Руд ни ко ва Огром но др во. – По сто ји још је дан при-
ме рак. – Ђ.033.

1469.  Ду бро вин, Бо рис
Ули це од  ла зе у тај гу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: На шљу нак, зе ле не про стир ке, ; по след њи стих: 
по ћи од о вуд до тај ге. – По сто ји још је дан при ме рак. – Пот пи са но: За се ок се ве ро-
бај кал ски, 1976. – Ђ.034.

1470.  Ду бро вин, Бо рис
Сви та ње у тај ги (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Про пи ње се тај га и спу  шта, ; по след њи стих: 
не за шти ће но га про сто ра. – По сто је два при мер ка ове пе сме. – У пот пи су: Пут 
на Да ган, 1976. – Ђ.034.

1471.  Бо рис Ду бро вин (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 7 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Бо-
рис Ду бро вин, пе сник сред ње ге не ра ци је... ; по след ња ре че ни ца: По сле крат ког 
бо рав ка у Ју го сла ви ји об ја вљен му је у Ко ра ци ма низ пе са ма по све ће них Кра гу-
јев цу, ду бо ко про жи вље них. – На истом ли сту пе сма Три пе сме о Си би ру. – Ђ.034.

1472.  Ду бро вин, Бо рис
Три пе сме о Си би ру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Сту ден сте же у ра сви так ра ни, ; по след њи 
стих: о ска ме ње ни це лац оже же ни. – Ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском до пи са но : 
За се ок Се ве ро бај кал скиј, 1976. – На истом ли сту са би о граф ском бе ле шком о 
Ду бро ви ну. – Ђ.034.

1473.  Ду бро вин, Бо рис
Тај га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 
24 сти  ха. Пр ви стих: По гле да ти ко с не бе ског сво да ; по след њи стих: ко чи зме 
ско ро те че. – Ђ.034.
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1474.  Ду бро вин, Бо рис
Зо ве Бај кал (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Из да ле ка, из да ле ка, ; по след њи стих: по ле гла су му на груд. – Ђ.034.

1475.  Кра кар, Лој зе
Цве ту ће га ма ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Се лиш се по пут но ма да ; по-
след њи стих: до ли не ве чи то зе ле не. – Пе сма по сто ји у че ти ри це ла при мер ка и 
је дан лист са са мо пр вом стро фом. – Ђ.035.

1476.  Кра кар, Лој зе
Сли чан сам... (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Сли чан сам при ви ду ко ји се за пе ни ; по след њи стих: 
као не ме мол бе хра ста за кла но га. – По сто ји још је дан при ме рак. – На слов је, за-
пра во, вер за  лом ку  цан је дан део пр вог сти  ха. – Ђ.035.

1477.  Кра кар, Лој зе
Ис кр ва вио је храст... (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот-
пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ис кр ва вио је храст у ко ји је не ко ; по след њи стих: 
зе ле на рђа гло ђе бо ко ве ла ђа. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – На слов 
је, за пра во, пр ви део, вер за  лом ку  цан, пр вог сти  ха. – Ђ.035.

1478.  Кра кар, Лој зе
Буд но ослу  шку  јем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Буд но ослу  шку  јем шта ће ре ћи ноћ ; по след њи 
стих: и би ти са свим са ми на по гре бу. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – 
На слов је, вер за  лом ку  цан, пр ви део пр вог сти  ха. – Ђ.035.

1479.  Кра кар, Лој зе
У ве ли ким лу  ка ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: У ве ли ким лу  ка ма се скла њам од зми ја ; по след-
њи стих: и па сти до ле с то бом у ноћ веч ну. – На слов је, вер за  лом ку  цан, пр ви део 
пр вог сти  ха. – Ђ.035.

1480.  Кра кар, Лој зе
Го сти о на. Ноћ. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Го сти о на. Ноћ. Две ла ста ви це слу же ; по след њи стих: 
две вра не нам ли ку ју на по гре бу. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.035.

1481.  Кра кар, Лој зе
Но ћас ме је… (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Но ћас ме је га ка њем вран ; по след њи стих: па сти у 
веч ност ко ла ве кап. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Ђ.035.

1482.  Кра кар, Лој зе
Бо ко ви… (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Бо ко ви зе мљи ни њи шу се зе ле но ; по след њи стих: са мо ће 
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што ко мр тви вул кан ди ше. – По сто ји још је дан при ме рак са ма њим ис прав ка ма 
ру ком ауто ра. – Ђ.035.

1483.  Кра кар, Лој зе
Као пр си… (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Као пр си по то пље на бро да ; по след њи стих: од ја ши мо одав-
де но ма де. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.035.

1484.  Го ли ја, Па вел
Две ана кре он ске пе сме : Пив ни ца за во ду (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 
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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 42 сти ха. Пр ви стих: У Љу бља ни, при Го ру пи, ; по-
след њи стих: у Љу бља ни, при Го ру пи. – На истом је ли сту са пе смом Ал ко хол. – Ђ.036.

1485.  Го ли ја, Па вел
Ал ко хол (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 24 стро фе, 48 сти хо ва. Пр ви стих: Уте хе ан ђел у ча ши огле да ли це ; 
по след њи стих: Што нас се ти че док су нам пу  не ча ше. – Ис под пе сме за пи са но: 
Из збир ке Иза бра не пе сме пре ве ла Д. Мак си мо вић. – Ђ.036.

1486.  Го ли ја, Па вел
У по жа ру ог ње не љу ба ви (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот-
пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: У по жа ру ог ње не љу ба ви опра ни ; по след-
њи не ка спо зна ње зра чи те ча се кра сне. – Ђ.036.

1487.  Го ли ја, Па вел
Час ра стан ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 24 сти ха. 
Пр ви стих: Ко те је ви као у по ноћ ; по след њи стих: та да је ис кр ва ве ло мо је ср це. – Ђ.036.

1488.  Го ли ја, Па вел
По зна јем ру ку (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 10 сти  хо ва. Пр ви стих: По зна јем ру  ку тан ку слич ну гра ни, ; по след њи стих: 
и ве не ис под ру  ка ви це цр не. – Ђ.036.

1489.  Го ли ја, Па вел
Вр тић (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: По ста  ло је хлад но и до сад но чим ; по след њи стих: оса-
мље на би ти као сад врт њен. – Ђ.036.

1490.  Го ли ја, Па вел
О, те гра не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: На све ли лист сам ког је се њи ве тар ; по след њи стих: и 
с про ле ћа се ли ске за зе ле не. – Ђ.016.

1491.  Го ли ја, Па вел
Ис по вест (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: За и ста, ја ни сам ство рен, љу ди ; по след њи стих: тра жим 
ви  хор, не стал  ну ствар. – Ђ.036.



________    Александра Вранеш   ________

818

1492.  Го ли ја, Па вел
Исе ље ни ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: По ла ко се па ро брод ми че од оба  ле. ; по след њи 
стих: даљ на, на пу ште на, оскр на вље на гро бља. – Пот пи са но олов ком ру ком Д. М.: 
Го ли ја. Све би се ове пе сме, тј. ко је би тре ба  ло да уђу у књи гу, мо ра  ле срав ни ти 
са ори ги на  лом, јер из јед не (не ове о ал  ко хо лу) је не што у пре ку  ца ва њу ис па  ло, а 
сад не знам из ко је. Д. – Ђ.036.

1493.  Гу љам, Ха мид
По след њи мост (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот пи са ; 58 сти-
хо ва. Пр ви стих: Мно го је мо сто ва пре ко Ни ла, ; по след њи стих: ре ћи на по след-
њем из међ мо сто ва свих. – На по ле ђи ни за пи са но: Ха мид Гу љам. – На истом ли сту 
је и би о граф ска бе ле шка о Ха ми ду Гу ља му. – Ђ.037.

1494.  Ба ба џан, Рамз
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: Од пам ти ве ка нас за  луд не уче: ; по след њи стих: два пут 
пе сник жи ви. – На истом ли сту је би о граф ска бе ле шка о пе сни ку и још јед на пе-
сма без на сло ва. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.008. – Ђ.037.

1495.  Ба ба џан, Рамз
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: Пред ве че по шле де вој ке бра ти бо жу  ре ; по след-
њи стих: осве тли за љу бље ни ма пут сву да око ло. – На истом је ме сту и би о граф ска 
бе ле шка о пе сни ку и још јед на пе сма без на сло ва. – По сто ји још је дан при ме рак 
у Е.008. – Ђ.037.

1496.  Ба ба џан, Рамз
Ру ба ји (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот пи са ; 71 стих. 
Пр ви стих: Од на тму  ре не и шо ља ча ја ми је гор ка, ; по след  њи стих: љу бав све 
опра шта са мо не ра чу  ни цу. – На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком Д. М. име Рамз Ба-
ба џан. – По сто ји још је дан не пот пун при ме рак (2 стра не, 57 сти  хо ва) у Е.008. – 
Ђ.037.

1497.  Ба ба џан, Рамз
За го нет ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 19 сти-
хо ва. Пр ви стих: У Кал  ку  ти сам хла че на ру  чио ; по след њи стих: Ко зна? Не ка 
оста не за го нет ком. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.008. – Ђ.037.

1498.  Ле о нов, Ни ко лај Ива но вич
Гур-Емир у сне гу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ућу  та  ли смо се, свак за ми-
шљен, ско ро нем, ; по след њи стих: под гор дим шле мом ћу  ти ма у зо леј. – Ђ.037.

1499.  Ле о нов, Ни ко лај Ива но вич
Нат пис над из ре зба ре ним вра ти ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Лу  таш кроз по зна ту 
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ми але ју ; по след њи стих: док се свет ни је од ре као нас. – На истом ли сту је и пе-
сма: Из пе са ма о Би би-Ха нум. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.005. – Ђ.037.

1500.  Ле о нов, Ни ко лај Ива но вич
Из пе са ма о Би би-Ха нум (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 23 сти  ха. Пр ви стих: Има у Са мар кан ду ка пи џик, 
скри ве ни ку  так ; по след њи стих: не пре ва зи ђе ну из ме ђу свих џа ми ја – џа ми ју 
Би би-Ха нум. – На истом је ли сту са пе смом Нат пис над из ре зба ре ним вра ти ма. – 
По сто ји још је дан при ме рак у Е.005. – Ђ.037.

1501.  Ле о нов, Ни ко лај Ива но вич
Ле ген да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Ле ген да? – Да, то је ле ген да! ; по след њи стих: Сви-
ма је по зна то!. – На по ле ђи ни за пи са но пла вом хе миј ском, ру  ком Д. М.: Ни ко лај 
Ле о нов. – На истом ли сту је у про зном об ли ку за пи са на ле ген да о Би би-Ха нум 
(15 ре до ва). – По сто ји још је дан при ме рак у Е.005. – Ђ.037.

1502.  Гу љам, Ха мид
Де се то стиш је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: О су сре ту раз го вор с то бом је за  лу дан ; 
по след њи стих: по ђи мо у ме тро, нај бо ље је та мо. – Цр ве ном хе миј ском, ру  ком 
Д. М. са стра не за пи са но: Пет пе са ма. – На истом ли сту су још две пе сме без на-
сло ва. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.005. – Ђ.037.

1503.  Гу љам, Ха мид
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Зи ма је. Смр зла се жи ва чак. ; по-
след њи стих: цве ће об ра ста ка ме ње си ње. – На истом ли сту још две пе сме: Де се-
то стиш је и јед на без на сло ва. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.005. – Ђ.037.

1504.  Гу љам, Ха мид
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Из гу биш ли пу  ну ка су, ; по след њи 
стих: ако је љу бље на од бе гла. – На истом ли сту су још две пе сме: Де се то стиш је 
и јед на без на сло ва. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.005. – Ђ.037.

1505.  Гу љам, Ха мид
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
10 сти  хо ва. Пр ви стих: Твој гнев је као на во ди лед ; по след њи стих: уби ће га мој 
осмех не ста шан. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Ха мид Гу љам. – По сто ји 
још је дан при ме рак у Е.005. – Ђ.037.

1506.  Гу љам, Ха мид
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
10 сти  хо ва. Пр ви стих: Учи се, мла ди ћу, у чо ве ка чо веч но сти. ; по след њи стих: 
а ле то цвет но мо ра би ти увек. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Ха мид Гу-
љам. – На истом је ли сту са још јед ном пе смом без на сло ва. – По сто ји још је дан 
при ме рак у Е.005. – Ђ.037.
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1507.  Ла  ху  ти, Алек сан дар
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: По сво до ви ма пу  ко ти на 
ша ре си ве, ; по след њи стих: по ру  ка љу ди ма Ле њи ном за ве шта на. – На по ле ђи-
ни, име пе сни ка за пи са но цр ве ном хе миј ском, ру  ком Д. М. – Уз пе сму крат ка 
би о граф ска бе ле шка. – Ђ.037.

1508.  Ба ба јев, На би
Про ле ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Про ле ће се про бу ди  ло ра но ; по след њи стих: 
про ле ћа стих. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.001 (21 x 14,5 cm). – Ђ.037.

1509.  Ба ба јев, На би
Храст на сте ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 22 сти  ха. Пр ви стих: На сте ни сто ји храст ; по след њи стих: 
до ве ло сте ну до рас па да ња. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.001 (21 x 14,5 cm) 
и 1 у Е.003, на чи јој је по ле ђи ни пе сма на ру ском. – Ђ.037.

1510.  Ба ба јев, На би
Сва ђа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Сва ђа ти се ти умеш ; по след њи стих: од сва ђа ња 
и ми ре ња. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.001 (21 x 14,5 cm) и је дан у Е.003, на 
чи јој је по ле ђи ни пе сма на ру ском, као и је дан у Ж.005 (20,7 x 14,7 cm). – Ђ.037.

1511.  Ба ба јев, На би
Ето шта сам ре ко (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 34 сти  хо ва. Пр ви стих: Упи тао ме не ко: ; по след-
њи стих: ето шта сам ре ко. – Из над пе сме ини ци ја  ли пе сни ка. – По сто ји још је-
дан при ме рак у Е.001 (21 x 14,5 cm) и је дан у Е.003, на чи јој је по ле ђи ни пе сма на 
ру ском, као и је дан у Ж.005. – Ђ.037.

1512.  Га бе, До ра
Ћу  та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 28 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Не се ћам се ре чи, ; по след њи стих: да нас ра ста ве. – У по след њим 
сти  ху бе ле шке До ре Га бе и Де сан ке Мак си мо вић. – Уз пе сму је пи смо До ре Га бе 
на че ти ри ли ста (на ру ском је зи ку, пла вим ма сти  лом), ко јим за  хва  љу  је на ле пим 
пре во ди ма и ука зу  је на не ке ре чи у њи ма. – Ђ.038.

1513.  Га бе, До ра
Те ле па ти ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком ; 28 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не ви дљи ва се ру ка ; по след њи стих: ко ју ни јед на на у ка не ће от-
кри ти. – У вр ху ли ста ру ком Д. М. олов ком, ла ти ни цом пи ше: До ра Га бе. – Ђ.038.

1514.  Га бе, До ра
Ти ши на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 29 сти хо ва. Пр ви 
стих: У мом ћу та њу ; по след њи стих: ро ђе них у ти ши ни. – Ис прав ке ру ком Д. М. 
пре ма су ге сти ја ма До ре Га бе, ко је су вид не из дру гог са чу ва ног при мер ка. – Ђ.038.



821

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

1515.  Га бе, До ра
Мој час (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 39 сти хо ва. 
Пр ви стих: Ка да мој час куц не ; по след њи стих: од овог све та. – Са бе ле шка ма 
До ре Га бе на ру ском и фран цу ском и по не где олов ком ру  ком Д. М. – Ђ.038.

1516.  Пет ка но ва, Маг да
Рат се свр шио (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном. Пр ви стих: За спи те, мај ке, ову ноћ спо кој но, ; по след њи стих: 
мир об ја ви те још пре још пре пр ве зо ре. – Са ис прав ка ма олов ком Д. М. – По сто-
ји и је дан при ме рак без ис прав ки. – Ђ.038.

1517.  Гру бе шли је ва, Ма ри ја
Ро ман без ла жи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (21 х 14 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 12 стро фа, 84 сти  ха. Пр ви стих: Ка да јој мај ка умре, ; по след-
њи стих: а оно је два је на кра ју два де се те. – Ђ.038.

1518.  Бле ни ка
Ту ђи нац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (22,5 х 17 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 10 стро фа, 40 сти хо ва. Пр ви стих: У ту лет њу ве чер – ; по след њи стих: 
осе ћаш да нас код нас. – Ђ.038.

1519.  Бле ни ка
Бла го (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (9 x 17 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Очи су ти скло пље не умор но ; по след њи 
стих: не го нај бо га ти ји ми  ли јар де ри. – Ђ.038.

1520.  Бле ни ка
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе мљо мо ја, го ра гра нит-
них, су  рих, ; по след њи стих: Из дај ни ци! – од јек на то им од вра ћа. – Ђ.038.

1521.  Гру бе шли је ва, Ма ри ја
Сло бод ни мај (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 8 стро фа, 32 сти ха. По след њи стих: Он до ђе кроз пуц ња ву и мрак ; по-
след њи стих: ра ди те увек за сво ју до мо ви ну!. – По сто је још два при мер ка. – Ђ.038.

1522.  Гру бе шли је ва, Ма ри ја
Је дан од мно гих (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: У вуч је вре ме по бе же из че те, ; по след-
њи стих: жу ђе ну сло бо ду на дар. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Ђ.038.

1523.  Гру бе шли је ва, Ма ри ја
Гро те ска (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 40 сти  хо ва. Пр ви стих: У овом мно го људ  ном гра ду кроз ко ји ; по-
след њи стих: с јед на ким пра вом иду и бе дан и бо гат. – По сто ји још је дан при ме-
рак. – Ђ.038.
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1524.  Бле ни ка
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21), 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 34 сти  ха. Пр ви стих: И сад си на су ду, ето ; по след њи стих: на 
пет на е сто го ди шњи строг за твор. – Ђ.038.

1525.  Бле ни ка
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: О, пр ви да не сло бо де злат-
не, ; по след њи стих: ко ји ни су до че ка  ли сво га ју  на ка. – Ђ.038.

1526.  Ди ми тро ва, Бла га
Труд на же на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), па пир 
без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко ра ча ла га но и по бе до но сно, ; по-
след њи стих: и но си пред со бом зе маљ ску ку  глу. – Ђ.038.

1527.  Пет ко ва, Ва ња
Слу  чај но сти не ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни шта у жи во ту ни је слу  чај но ; по-
след њи стих: јер на зе мљи је по че так ада. – Ђ.038.

1528.  Бле ни ка
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Све јед но осе ћаш ли љу бав пре ма ме ни, ; 
по след њи стих: не же лим ни ка ко да се спа сем. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1529.  Во ли ме та ко (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти-
хо ва. Пр ви стих: До так неш ли ме се, ; по след њи стих: Во ли ме та ко. – Ђ.038.

1530.  Кри стал (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 20 сти-
хо ва. Пр ви стих: Јед но де те сам на зва ла му жем ; по след њи стих: ко је ни ка да не ће 
од  ле те ти. – Ђ.038.

1531.  Иса е ва, Људ ми  ла
Жен ски од го вор (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Да вре ме ном по стах не по-
вер љи ва ; по след њи стих: ди ћу га, и мо ћи да опро стим. – Ђ.038.

1532.  Да ска  ло ва, Ли а на
Мај ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Као свој оре ол, као не жан ве нац из над 
сво га че ла ; по след њи стих: ме ђу со бом ме ста бо лу и не сре ћи. – Ђ.038.

1533.  Ди ми тро ва, Бла га
Свом оцу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: Из ди сао си пот пу но све стан, ; по след њи 
стих: и не ћу осе ћа ти стра  ха. – Ђ.038.
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1534.  Сте фа но ва, Љи  ља на
За ка сне ла раз ми шља ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 33 сти ха. Пр ви стих: Уми ре чо век ; по след њи стих: 
смр ћу јед ном. – На по ле ђи ни: по зив ни ца за Са бор о би бли о те ка ма од 22. 9. 1971. – 
Ђ.038.

1535.  Сте фа но ва, Љи  ља на
Ре ке (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 42 сти  ха. Пр ви стих: Ре ке ; по след њи стих: Тем зо. – По сто ји још је дан 
при ме рак. – Ђ.038.

1536.  Не хли ба ре ва, На ђа
До мо ви на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Она је за гр љај ма ме. ; по след њи стих: узе ла 
бих пе сму?. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1537.  Иса е ва, Људ ми  ла
Жен ски од го вор (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Да, вре ме ном по стах не по-
вер љи ва, ; по след њи стих: ди ћу га, и мо ћи да опро стим. – Ђ.038.

1538.  Гру бе шли е ва, Ма ри ја
Уну  ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ро ди се у сун чан дан април ски, ; 
по след њи стих: раш ћеш сло бод на и окри ла ће на. – По сто ји још је дан при ме рак. – 
Ђ.038.

1539.  Гру бе шли е ва, Ма ри ја
Пр ви зра ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Снег ото пље ни жу бо ри ти по че ; по-
след њи стих: и ни јед на мр ва за бо ра вље на. – Ђ.038.

1540.  Ле ген да о Ро по та му и ле по ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; 
без пот пи са ; 38 сти  хо ва. Пр ви стих: Укра до ше пи ра ти из Ин ди је ; по след њи 
стих: и про зва  ли ту ре ку – Ро по та мо. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – 
Ђ.038.

1541.  Ди ми тро ва, Бла га
За гр љај (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ср це уз ср це. Дах уз дах сам. ; по-
след њи стих: об у  хва тах бес крај ко да је луг ма  ли и спруд. – Ђ.038.

1542.  Да ска  ло ва, Ли а на
Мај ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Као свој оре ол, као не жан ве нац из над 
сво га че ла ; по след њи стих: ме ђу со бом ме ста бо лу и не сре ћи. – Ђ.038.
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1543.  Стан че ва, Па у ли на
На бу ле ва ру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Да  ле ко је про ле ће, а ево из-
не на да ; по след њи стих: про ле ћа људ ско га пр ви нам ве сни ци би  ли?. – По сто ји 
још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1544.  Стан че ва, Па у ли на
Ле жи у пи а ну нај леп ша му зи ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 1 л. (30 х 
21,5 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Ле жи у пи а ну нај леп ша му зи ка ; по-
след њи стих: Ле жи у пи а ну нај леп ша му зи ка. – Ђ.038.

1545.  Пен че ва, Стан ка
Же не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми стра шљив це и сла бе во ле ти не 
зна мо, ; по след њи стих: њих во ли мо док се за на век не за спи. – По сто ји још је дан 
при ме рак. – Ђ.038.

1546.  Сте фа но ва, Љи  ља на
Хо ћу да ти ве ру  јем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Хте дох да ти ве ру  јем ; по-
след њи стих: али не мо гу. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1547.  Пен че ва, Стан ка
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Ле по је да се све свр ши на вре ме, ; 
по след њи стих: без љу ба ви!. – Ђ.038.

1548.  Гру бе шли е ва, Ма ри ја
Бу  ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 46 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка да бу  ра ду го од  ла же, ; по след њи стих: – Ка кав 
про стор и ко ли ко ве дри не!. – Ђ.038.

1549.  Иса е ва, Људ ми  ла
Пре лу диј (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Све се свр ши. ; по след њи стих: да већ знаш 
оно што ја знам. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1550.  Пет ко ва, Ва ња
Си ри ус (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 34 сти  ха. Пр ви стих: Ја сам Си ри ус ; по след њи стих: Ја сам Си ри ус. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1551.  Пет ко ва, Ва ња
Слу  чај но сти не ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни шта у жи во ту ни је слу  чај но. ; по-
след њи стих: јер на зе мљи је по че так ада. – Ђ.038.
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1552.  Пен че ва, Стан ка
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 23 сти  ха. По след њи стих: Ка ра-Та на се, хај ду  чи но цр на, ; 
по след њи стих: да би ми сна гу хај дуч ко по вра ти  ла. – Ђ.038.

1553.  Пен че ва, Стан ка
Све тле ћи пе пео (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Стра шни јег сна од овог не пам тим: ; 
по след њи стих: А по на ма је већ си пао све тле ћи пе пео. – Ђ.038.

1554.  Ди ми тро ва, Бла га
Љу бав (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: По шав ши на са ста нак са про па шћу, ; по след њи 
стих: љу ба ви – нај ја ча са мо за шти то. – Пе сма да ти ра на: 1966. – Ђ.038.

1555.  Ди ми тро ва, Бла га
Џун гла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Гра не као чвор зми ја ; по след њи стих: с обич ним но жем про се ца 
ми пут. – На истом ли сту са пе смом Џун гла. – Ђ.038.

1556.  Ди ми тро ва, Бла га
Јед на реч (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Тра жим не где уну  тра у се би, ; по след њи стих: 
сру  ше ни свет. – На истом ли сту са пе смом Ра ње ник. – Ђ.038.

1557.  Ди ми тро ва, Бла га
Ра ње ник (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Про бу ди се сред но ћи од ра не ; по след њи стих: 
не са вр шен ство све та. – Да ти ра но: 1966. – На истом је ли сту са пе смом Јед на реч. – 
Ђ.038.

1558.  Ди ми тро ва, Бла га
Над по ги ну лим мла ди ћем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Па де, а не ис пи до дна ; по след њи 
стих: Сви пи је мо из ча ше на че те. – На истом је ли сту са пе смом Ма те рин ство. – 
Ђ.038.

1559.  Ди ми тро ва, Бла га
Ма те рин ство (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: По кре том, од пам ти ве ка уро ђе ним, ; 
по след њи стих: и про ла зиш кроз свет бе смрт на. – На истом је ли сту са пе смом 
Над по ги ну лим мла ди ћем. – Ђ.038.

1560.  Ди ми тро ва, Бла га
До зив (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 
25 сти хо ва. Пр ви стих: Имам још јед ну бри гу. ; по след њи стих: Ви ет на ме. – Ђ.038.



________    Александра Вранеш   ________

826

1561.  Га бе, До ра
Жал ба (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 5 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Вла ди ми ре Или ћу, ; по след њи стих: 
До ђи да га от кљу  чаш!. – Ђ.038.

1562.  Га бе, До ра
Не до у  ми ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: Раз гра нат ци фер блат ; по след њи стих: Али ако 
она по гре ши... – Ђ.038.

1563.  Га бе, До ра
При зна ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Жи вот ми је ни ска за блу да ; по след њи стих: да 
по но во гре шим. – Ђ.038.

1564.  Га бе, До ра
Ок то бар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 23 сти  ха. Пр ви стих: На ро ђа ју ти се ро дих ; по след њи 
стих: ко је ти отво ри!. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1565.  Га бе, До ра
До зив (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 
3 стро фе, 22 сти ха. Пр ви стих: По мо зи ми! ; по след њи стих: ка да ми до ђе крај. – Ђ.038.

1566.  Га бе, До ра
Во ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: Са мо ћо мо ја, ; по след њи стих: кад пад не 
на мој траг. – Ђ.038.

1567.  Га бе, До ра
Звук (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ле жим отво ре них очи ју, ; по след њи стих: то 
сам ја!. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ђ.038.

1568.  Пен че ва, Стан ка
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 23 сти ха. Пр ви стих: Ка ра-та на се, хај ду  чи но цр на, ; 
по след њи стих: да би ми сна гу хај дуч ко по вра ти  ла. – Ђ.038.

1569.  Гру бе шли е ва, Ма ри ја
До мо ви на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: По зна јем те, до мо ви но: мо дре пла ни не ; по след-
њи стих: и мр ша вих се о ских па са злоб но на ме сец ла ја ње. – Ђ.038.

1570.  Гру бе шли е ва, Ма ри ја
До мо ви на : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
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ма ши ном ; 24 сти ха. Пр ви стих: Не знам да сам има ла ика да ; по след њи стих: пла-
ви дим што по жар на го ве шта ва. – По сто ји још је дан при ме рак не пот пун. – Ђ.038.

1571.  Ве гри, Са ша
Пла чем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо-
ва. Пр ви стих: Би ће ки ше за це ло ; по след њи стих: На по љу си пи. – Е.006.

1572.  Ве гри, Са ша
Лу ду јем (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 пи са ћом ма ши ном. 
Пр ви стих: Љу бим: ; по след њи стих: Лу ду јем!. – По сто је још два при мер ка. – Е.006.

1573.  Ве гри, Са ша
Ти ха пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 32 сти  ха. 
Пр ви стих: Сви су слу  ша  ли но ћу: ; по след њи стих: од сун ца и зе мље. – По сто ји 
још је дан при ме рак. – Е.006.

1574.  Ве гри, Са ша
Ко зна (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. 
Пр ви стих: Ко зна / из ко јих да  љи на ; по след њи стих: и сад те че кам. – Е.006.

1575.  Ве гри, Са ша
Мо је те ло (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 27 сти-
хо ва. Пр ви стих: Мо је те ло / ве се ла је ку ћа ; по след њи стих: мо је ку ће. – Е.006.

1576.  Аба шид зе, Ира клиј
Учи те љи ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Стан јој се на сло нио уз школ ске зи до ве ; 
по след њи стих: во ле ти ми рис до мо вин ских њи ва. – На по ле ђи ни: пла вим ма сти-
лом: Ира клиј, Учи те љи ца. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме (29,7 х 14 cm), 
на чи јој по ле ђи ни је пе сма на ру ском. – Е.007.

1577.  За ку си на, Не ли
Кће ри (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Као две ви шњи це кће ри, ; по след њи 
стих: оне су про ду же ње ме ни. – Е.002.

1578.  Диљ ба зи, Мир ва рид
Пе сни ков гроб (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,8 х 14,7 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
32 сти ха. Пр ви стих: Снег је ве јао вас дан ; по след њи стих: и сву ноћ. – По сто ји још 
је дан при ме рак ове пе сме, на чи јој је по ле ђи ни пе сма Схват ка на ру ском. – Е.003.

1579.  Диљ ба зи, Мир ва рид
Уцве та  ла гра на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,8 х 14,7 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко то та мо сто ји не да  ле ко? ; 
по след њи стих: све што се у ле по убра ја. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе-
сме, на чи јој је по ле ђи ни пе сма Бо ри са Ду бро ви на на ру ском Про по вед до бра са 
ауто ро вим пот пи сом. – Е.003.
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1580.  Диљ ба зи, Мир ва рид
Хте ла бих (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,8 х 14,7 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Да ти бу дем не са мо же ном во ље ном, ; по след њи стих: 
ка да се ку ћи по вра ти из бо ја. – На по ле ђи ни ру  ком Д. М. за пи са но: Диљ ба зи. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме, на чи јој је по ле ђи ни пе сма Бо ри са Ду-
бро ви на на ру ском Ја сна по ља на. – Е.003.

1581.  Гор ки, Мак сим
Де вој ка и смрт (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 79 сти хо ва. Пр ви стих: Кроз се ло се вра ћао цар с во је ва ња ; по след њи 
стих: Смрт рек не мла дом ство ру. – На по ле ђи ни дру гог ли ста ру ком Д. М. за пи са-
но: Де вој ка и смрт. – По сто ји још је дан при ме рак пе сме и јед на ва ри јан та (21 x 
11,7 cm) од 83 сти  ха. – Е.003.

1582.  На ров ча тов, Сер геј Сер ге је вич
Тих го ди на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: И про ла зио сам зу би ма шкр гу ћућ, ми мо, ; по след-
њи стих: ко јом осве том ра не да ти ле чим?. – На по ле ђи ни: пе сма на ру ском Бо ри-
са Ду бро ви на са ауто ро вим пот пи сом. – Е.003.

1583.  На ров ча тов, Сер геј Сер ге је вич
Оти шла је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: За љу бав, по ште но го во ре ћи, ; по след њи стих: 
не ка ти се већ сми ри ду  ша. – На по ле ђи ни: пе сма на ру ском Бо ри са Ду бро ви на 
Три цвет ка са пе сни ко вим пот пи сом. – Е.003.

1584.  На ров ча тов, Сер геј Сер ге је вич
Шум ска љу бав (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Са ма зе мља ти је да  ла та пра ва! ; по след-
њи стих: са мих ра то ва. – На по ле ђи ни: део пе сме Бо ри са Ду бро ви на са ње го вим 
пот пи сом. – Е.003.

1585.  Ту  ма њан, Ова нес
У јер мен ским го ра ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Наш по ноћ ни пут, наш пут не би 
лак... ; по след њи стих: зе ле ним го ра ма. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: 
Јер ме нин. – Е.003.

1586.  Ту  ма њан, Ова нес
По мен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 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 пи са ћом ма-
ши ном. Пр ви стих: И по ђох се по след њи пут, ка ко је древ ни оби чај, ; по след њи 
стих: чо век ће још ду  го и ду  го оста ти љу до ждер. – На по ле ђи ни: пи смо Па вла 
По по ви ћа Јо ван ки Хр ва ћа нин, ко је је про сле ђе но Д. М. – Е.003.

1587.  Фи  ли пич, Фран це
Зго да са сне гом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 41 стих. Пр ви стих: За у ста ви  ли су се мли но ви ; по след њи стих: 
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у обла ци ма. – На по ле ђи ни: пи смо др Алек сан дра Мла де но ви ћа Ма ти ци срп ској. 
У дну цр ве ном хе миј ском ру  ком Д. М. пи ше: Фи  ли пич. – Е.003.

1588.  Стр ни ша, Гре гор
Идол (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 
3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: У ду би ни гру ди као у пра шум ској сен ци ; по след-
њи стих: уве ли вен ци те шки од кр ви. – На по ле ђи ни: из ве штај СА  НУ. – Е.003.

1589.  Фи  ли пич, Фран це
Ме се цу је крај (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Де ча чић је по јео ме сец. ; по-
след њи стих: Зар то ико мо же да зна. – На по ле ђи ни цр ве ном олов ком ру ком Д. М. 
за пи са но: Фи  ли пич. – Е.003.

1590.  Гор бов скиј, Гљеб
Олов ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Ку  пи  ла је про да ва чи ца ма га зи на ; по след њи 
стих: куд аута ју  ре и куд пе шак га зи. – На ис тој стра ни је и пе сма Ме так. – По-
сто ји још је дан при ме рак у Е.008. – Е.003.

1591.  Гор бов скиј, Гљеб
Ме так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Раз ми шља ла су де ца по ла са та ; по след њи стих: 
што не та че ни си та па уч ја. – Ку ца но дво сту бач но. – На ис тој је стра ни са пе смом 
Олов ка. – По сто ји још је дан при ме рак у Е.008. – Е.003.

1592.  Не ве ро ват но (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 
18 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад смо за јед но у нео б у  хват ном ; по след њи стих: Не ве-
ро ват но. Не да се ре ћи. – Е.003.

1593.  Ме ро ни
Пла тан (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви 
стих: Сто ји гра нат пла тан на уса мље ној сте ни стр мој, ; по след њи стих: сва ср ца ко ја 
во ле зга ра ју ог њем истим. – На по ле ђи ни: за пи са но ру ком Д. М.: Ме ро ни. – Е.003.

1594.  Хар фа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић.– 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 ; без пот пи са ; 29 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Ки ша рас те же во де не ка пље ; по след њи стих: да тра же пра ви пут 
у бу дућ ност. – Е.003.

1595.  Руд ни ков, Иван
Сун це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 5 стро фа, 30 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Да ли то ју  нак ; по след њи стих: ју  ре – дан их зо ве. – На по ле ђи ни за-
пи са но ру  ком Д. М. цр ве ном хе миј ском: Иван Руд ни ков. – Е.003.

1596.  Бевк, Фран це
Јан ко и Бет ка (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 5 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. Пр ва ре че ни ца: У убо гој ко ли би, усред шу ме, жи ве ли су де чак 
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и де вој чи ца, Јан ко и Мет ка. ; по след ња ре че ни ца: По што су се во ле ли, би  ли су 
срећ ни и би  ло им је ле по на све ту. – Пот пи са но: Пре ма мо ти ви ма из при ча за-
пи сао Фран це Бевк. – Е.003.

1597.  Аба шид зе, Ира клиј
Ка пе тан Бу  ха ид зе (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја сам Гру зин Бу  ха ид зе. 
Обо рен сам ; по след њи стих: Дер вент и Дар јал жи во том за штит те. – Ис прав ке 
ру  ком Д. М. – По сто је још два при мер ка (21 x 15 cm, на чи јој је по ле ђи ни за пи-
са но Ира клиј ру  ком Д. М.; и 29,7 x 21 cm, на чи јој је по ле ђи ни пе сма на ру ском) 
и два иста при мер ка у Ж.005. – Е.007.

1598.  Аба шид зе, Ира клиј
Ве тар и ја си ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 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 сао пи са-
ћом ма ши ном ; 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Ужи ва  ла је ја си ка у то плом да ну ; по след-
њи стих: као де во јач ког бо ла и сре ће су зе. – По сто ји још је дан не пот пун при ме-
рак. – Е.007.

1599.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: На про план ку пун ме сец бле ди ; по-
след њи стих: а тра је ви но бе смрт ност бај ке ста ре. – По сто ји још је дан при ме рак 
(29,7 х 21 cm), на чи јој је по ле ђи ни пе сма на ру ском и че ти ри при мер ка (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.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 34 сти  ха. Пр ви стих: Не зна ју ћи ; по след њи стих: из се вер-
них стра на. – На по ле ђи ни: пе сма на ру ском. – По сто ји још је дан при ме рак 
(20,5 х 15 cm) у Ж.005. – Е.007.

1601.  Но не шви  ли, Јо сиф
Ма ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Оста ви  ла си ме у ју  тру мо је мла до сти 
дав не ; по след њи стих: прох те ти се тво је ро ди тељ ске не жно сти, ма ма. – По-
сто ји још је дан при  ме рак (19,7 x 21 cm), на чи јој је по ле ђи ни пе сма на ру ском. 
У Ж.005 по сто ји ва ри јан та од 14 сти хо ва (20,3 x 15 cm, на чи јој је по ле ђи ни пе сма 
У су  тон). – Е.007.

1602.  Но не шви  ли, Јо сиф
Сви ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 11 сти хо ва. Пр ви стих: Ноћ је да нас та ко ду га. ; по след њи стих: Да је слу  чај-
но не за па ле. – По сто ји још је дан при ме рак (29,7 x 21 cm), на чи јој је по ле ђи ни 
пе сма Зло на ру ском. У Ж.005 има још је дан при ме рак (20,7 х 14,7 cm). – Е.007.

1603.  Но не шви  ли, Јо сиф
У ал бум сли кар ки (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (27 х 14,7 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 
пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не сли кај ли ко ве сва ког 
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пре тка свог, ; по след њи стих: да свој пор трет оста виш ов де, на све ту. – На по ле-
ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Но не шви  ли. – По сто је још две ва ри јан те ове пе сме. 
На по ле ђи ни јед не од њих је пе сма Зо ве Бај кал на ру ском. – По сто ји и је дан при-
ме рак са ис прав ка ма ру  ком ауто ра (21 x 14,5 cm) у Ж.005. – Е.007.

1604.  Но не шви  ли, Јо сиф
До ђи те у Гру зи ју (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 
пи са ћом ма ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Из во ли те ле по! Сва ко га ће тре на ; 
по след њи стих: у пра знич ном сја ју, у ду  ге из ма гли ци. – На по ле ђи ни: пе сма на 
ру ском без на сло ва. – По сто ји још је дан при ме рак. – Е.007.

1605.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
До шао сам на свет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,5 х 14,5 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 пи са ћом ма ши ном ; 24 сти  ха. Пр ви стих: До шао сам на свет, на дан, ; по след-
њи стих: да во лим и бу дем во љен. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Шал  ва и 
пе сма У су  тон. – По сто ји још је дан при ме рак. – Е.007.

1606.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Лав у ка ве зу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (17 х 14,7 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 33 сти  ха. Пр ви стих: Спо кој но ле жи он иза гво зде них ре ше та ка... ; 
по след њи стих: у свој ле по ти ње го вој и си  ли пра вој. – На по ле ђи ни за пи са но 
ру  ком Д. М.: Шал  ва, Лав. – По сто ји још јед на ва ри јан та од 32 сти  ха. – Е.007.

1607.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Ха ос (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Као да је по но во час пр во бит ног ха о са, ; по-
след њи стих: зар не ће про бу ди ти љу бав ње ну по спа ну. – Ис прав ке ру  ком Д. М. 
и до да та још че ти ри сти  ха, ко ји су ва ри јан та по след њих сти  хо ва. – По сто ји још 
две ва ри јан те и је дан при ме рак у Ж.005, на чи јој је по ле ђи ни за пи са но: Шал  ва, 
Ха ос. – Е.007.

1608.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: Зви жда ло, пе ва ло ср це – пти ца ра на ; 
по след њи стих: укра ло је вре ме... Шта ме ни оста де?. – По сто је још два при мер ка, 
од ко јих је је дан у Е.009. – Е.007.

1609.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Ја ћу ре ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Про ле ће за зви жда  ло – ме не зо ве. ; 
по след њи стих: Апри  ла дах – ја ћу ре ћи!. – На по ле ђи ни: ру  ком за пи са но: Шал-
ва и пе сма Уобра же ни бо ле сник. – По сто ји још је дан при ме рак у Ж.005. – Е.007.

1610.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Крај ка ми на (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ћу  тљи ве зи до ве вео сен ки 
за стро, ; по след њи стих: ва тра и пе пео у ко ме се угље вље га си. – По сто је још три 
при мер ка (21 x 15 cm) и три при мер ка у Ж.005. – Е.007.
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1611.  Гу љам, Ха мид
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
6 сти  хо ва. Пр ви стих: Про пу сти ћу те под усло вом јед ним ; по след њи стих: ре ћи 
на по след њем из међ мо сто ва тих. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Ха мид 
Гу љам. – Е.001.

1612.  Не зо ви ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 15 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 ; без пот пи са ; 19 сти-
хо ва. Пр ви стих: Јер гле дам сун це ; по след њи стих: опи је не сун цем. – Ис прав ке 
ру  ком Д. М. – Е.001.

1613.  Та ко си бли зу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 20 сти-
хо ва. Пр ви стих: Та ко си бли зу / и та ко си леп, ; по след њи стих: мла до сти и ле-
по те. – По сто ји још јед на ва ри јан та са 21 сти  хом. – Е.001.

1614.  Во лим сво је ћу  та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 
34 сти ха. Пр ви стих: Не во лим ре чи ; по след њи стих: ћу та ње мо га ја да. – По сто ји 
још је дан при ме рак ове пе сме. – Е.001.

1615.  Ку  па  ло, Јан ко
А ко та мо иде? (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: А ко иде ту, кроз мо чвар, шу  мом том ; 
по след њи стих: – људ ма се зват. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Ку  па  ло. – 
У пот пи су, ко ји је пре цр тан, сто ји: Са ру ског је зи ка и ори ги на  ла пре ве ла Де сан-
ка Мак си мо вић. – Уз пе сму је и пи смо ко је је упу ће но Д. М. као мол ба да по во-
дом сто го ди шњи це ро ђе ња Ј. Ку  па  ла (7. 7. 1982) пре пе ва ње го ве пе сме. – По сто ји 
још 1 при ме рак. – Е.001.

1616.  Се ли шкар, То не
Би сер (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 5 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 105 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: На оба  ли си ње га мо ра жи ве ла је 
удо ви ца Ма ра са је дин цем си ном Фра њом. ; по след ња ре че ни ца: Пле ме ни ту мај ку, 
вер но га си на и ју  нач ко га вој ско во ђу сва др жа ва још и дан да њи сла ви. – На по ле-
ђи ни по след њег ли ста за пи са но ру  ком Д. М.: За Змај. – Е.001.

1617.  Гра ди шник, Ја нез
Бру  цош ко ме сар фи јо ка (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 
15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли-
ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Пр ви озбиљ ни ји су срет са 
по ли ци јом чо ве ка обич но мно го по тре се, осо би то ако је млад и не ис ку сан, ка кав 
сам ја та да био. ; по след ња ре че ни ца: Сва тро ји ца смо се на сме ја  ла и та да сам 
знао да ћу фи јо ку за др жа ти и да та квог од го во ра не ћу ви ше чу  ти. – На по ле ђи ни 
за пи са но ру  ком: За Змај. – Е.001.

1618.  Ве гри, Са ша
Де чак и ста рац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Сто је на мо сту ; по след њи стих: про лећ ног 
сун ца. – Е.001.
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1619.  Фи  ли пич, Фран це
Пе сма о ма ми (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ма ма ис пру жи ру  ку, ; по след њи стих: зве зду, 
сун це, сре ћу по де ли. – Е.001.

1620.  Ју  го сло вен ским мла дим пе сни ци ма из Си би ра са по што ва њем (пе сма) / прев. Де-
сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја не из ми-
шљам сти  хо ве. ; по след њи стих: уби ће ме кад-тад. – Е.001.

1621.  Кре шчик, Вик тор
Ча сов ни чар с бе ле гом на оку (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 32 сти  ха. Пр ви стих: Ча сов ни чар с бе-
ле гом на оку ; по след њи стих: вре ме се не из гу би  ло. – Из над пе сме је би о граф-
ска бе ле шка о пе сни ку (6 ре до ва). – Е.002.

1622.  Кре шчик, Вик тор
За бе ле шке о при ро ди (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Ме ђу бли ста вим оку  ка ма ду  га ; 
по след њи стих: не за бо ра ван по глед. – Е.002.

1623.  Ба ба јев, На би
Храст на сте ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 пи-
са ћом ма ши ним ; 24 сти  ха. Пр ви стих: На сте ни сто ји храст ; по след њи стих: до 
рас па да ња. – По сто ји још је дан при ме рак у Ж.005. – Е.001.

1624.  Ба ба јев, На би
Про ле ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 14,5 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Про ле ће се про бу ди  ло ра но ; по след њи стих: 
про ле ћа стих. – По сто је два при мер ка у Ж.005. – Е.001.

1625.  Ерен бург, Иља
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 x 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; пот-
пи са но ру  ком ; 40 сти  хо ва. Пр ви стих: По ги ну ла је док се игра  ла, ; по след њи 
стих: крај ми тра  ље за га че ка. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Е.001.

1626.  Ве гри, Са ша
Во лим сво је ћу  та ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 20 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 
пи са ћом ма ши ном ; 57 сти хо ва. Пр ви стих: Не во лим ре чи ; по след њи стих: про-
лећ ног сун ца. – На по ле ђи ни: ру ком Д. М. за пи са но: Са ша Ве гри; Ово мо же ићи 
и без пре ку  ца ва ња. – Е.001.

1627.  Ве гри, Са ша
Ла нац да на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 20 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 ; без пот пи са ; 36 сти хо-
ва. Пр ви стих: Сва ки дан је ; по след њи стих: и не ћеш ме мо ћи ро ди ти. – На истом 
ли сту и пе сма Да  ље бих по шла. – Е.001.
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1628.  Ве гри, Са ша
Да ље бих по шла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 20 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 ; без пот пи са ; 32 сти-
ха. Пр ви стих: На ме ку мла дост ; по след њи стих: не мир ни ју лу ку. – На по ле ђи ни 
за пи са но хе миј ском олов ком ру ком Д. М.: Са ша Ве гри; Ла нац да на, Пла чем, Лу-
ду  јем, Ти ха пе сма, Не зо ви ме, Ко зна, Та ко си бли зу, Во лим сво је ћу та ње, Да  ље 
бих по шла, Има  ла бих дом. – На истом ли сту је и пе сма Ла нац да на. – Е.001.

1629.  Кре шчик, Вик тор
Ба  ла да о ци кло ну (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 
пи са ћом ма ши ном ; 61 стих. Пр ви стих: Спа ва мо на ол та ру, ; по след њи стих: 
ни је оста  ло пу сто све то ме сто. – Ис под на сло ва по све та: М. Ш. Гру зде ву, шо фе-
ру тен ко ли ког аута тран спор та на гу се ни ца ма. Н 27598/0Т7. – Е.002.

1630.  Кре шчик, Вик тор
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
23 сти ха. Пр ви стих: Про ле ћу гу ске ви со ко ; по след њи стих: и оштри угао у не бу 
цр та ти. – На по ле ђи ни ру ком Д. М. за пи са но: Вик тор Кре шчик. – Ис под на сло ва 
бе ле шка: По све ће но Па влу Ко га ну. – Е.002.

1631.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Про да ва  ли су на тр гу псе. ; 
по след њи стих: љу бав и бол. – Из над пе сме би о граф ска бе ле шка о пе сни ки њи 
(9 ре до ва). – Е.002.

1632.  Пра шке вич, Ге на диј
До бар по че так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 27 сти  хо ва. Пр ви стих: По сто ји за  лив. Зо ве се До бар 
по че так. ; по след њи стих: они ко ји то за слу жу  ју. – Из над пе сме је би о граф ска 
бе ле шка. – Е.002.

1633.  Пра шке вич, Ге на диј
Оба ле ју жног Иту  ру па (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом ма ши ном ; 35 сти  хо ва. Пр ви стих: А мо ре је опет оста ви  ло бо гат-
ства ; по след њи стих: шум ном пе ном. – На ста вља се иза пе сме До бар по че так. – 
Ма ње ис прав ке ру  ком Д. М. – Е.002.

1634.  Пра шке вич, Ге на диј
Ми ли До ро те је вој (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком ; 
4 стро фе, 22 сти ха. Пр ви стих: Жао ми је што ни сте ви де ли оке а на ; по след њи стих: 
мо јих сто па. – На по ле ђи ни ру ком Д. М. за пи са но: Ге на диј Пра шке вич. – Е.002.

1635.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру  ком ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Сплео сам мре же да те ухва тим. Сплео 
их ве што и зло. ; по след њи стих: и ја оста јем је дан, сам у њу за пле тен. – На по ле-
ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Ге на диј Пра шке вич. – Е.002.
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1636.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Већ по ко ји пут ме не схва таш још, ; 
по след њи стих: дру  го ог њи ште. – Уз пе сму је и би о граф ска бе ле шка. – Е.002.

1637.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Осу ђу јеш ме где стао, учи нио ма што, ; 
по след њи стих: ако то мо гад не ишта. – Е.002.

1638.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни је сре та  ла, ни ис пра ћа  ла, ; по-
след њи стих: сам од су  то на до су  то на. – Е.002.

1639.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: А шта нам се бес плат но да  ло? ; по-
след њи стих: не над но бук нуо на хо ри зон ту. – Е.002.

1640.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта се до га ђа са све том, ; по след њи 
стих: и не ће да се вра ти. – Е.002.

1641.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Чла нак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ра ним сне гом по ме ша ним с ве тром ; по след-
њи стих: и не при мет но је не ста  ло у да  љи ни. – На по ле ђи ни: име ауто ра за пи са-
но ру  ком Д. М. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Е.002.

1642.  За ку си на, Не ли
Сте па (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 5 стро фа, 21 стих. Пр ви стих: По зе мљи мо јој се ши ром гра на ; по-
след њи стих: као не под ми тљи ва из бај ке сви ра  ла. – Е.002.

1643.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Без жи вот на сте па бу ди 
не мир у ду ши ; по след њи стих: укус спа ље но га хле ба. – На по ле ђи ни ру ком Д. М. 
за пи са но: Не ли За ку си на. – Е.002.

1644.  За ку си на, Не ли
Жи шке (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
23 сти ха. Пр ви стих: С по тај ним за до вољ ством не ким ; по след њи стих: раз го ре ва 
се цве то ва жар. – Да ти ра но: Пут пре ма Уљ ка ну, 1976. – Е.002.



________    Александра Вранеш   ________

836

1645.  За ку си на, Не ли
Крај ре ке Се лен ге (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Крај ре ке Се лен ге, ; по след њи стих: 
и ра си па тра вом. – Е.002.

1646.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 пи са ћом ма ши ном ; 10 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Фо то гра фи ја ство ре на да се ис па шта ; по след њи стих: ка ко са мо 
пси во ле ти мо гу. – Е.002.

1647.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Пи шем пи смо чо ве ку ; по след њи стих: 
не ка та мо и оста не. – Е.002.

1648.  Бе ле шка о ле ген ди о Би би-Ха ним (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 9 ре до ва. 
Пр ва ре че ни ца: У јед ној од ле ген ди о Би би-Ха ним при ча се ка ко је мла да ле по-
ти ца... ; по след ња ре че ни ца: На то је не и мар узео два бо ка  ла, спо ља исто вет-
на… – Ис под ле ген де је бе ле шка о Уз бе ки ста ну у 11 ре до ва. – Е.003.

1649.  Ба ба јев, Рамз
Ру ба ји (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 16 стро фа, 71 стих. Пр ви стих: Од на тму  ре не и шо ља ча ја ми је гор ка ; 
по след њи стих: љу бав све опра шта са мо не ра чу  ни цу. – На по ле ђи ни: за пи са но 
ру  ком Д. М.: Рамз Ба ба јев. – Е.003.

1650.  Аб ха ид зе, Ира клиј
Снег пред сва ну ће (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 24 сти ха. Пр ви стих: Град је спа вао по ле ђу шке ; по след-
њи стих: и од сво је се ди не бео. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М.: Ира клиј, 
Снег. – По сто је још два иста при мер ка и две ва ри јан те ове пе сме у Е.008. – Е.004.

1651.  Али гер, Мар га ри та
Изе ту Са рај ли ћу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Шта ћеш, ефен ди ја про се ди, ; по след-
њи стих: по треб на би  ла сва ка ко. – По сто ји још је дан при ме рак, на чи јој је по ле-
ђи ни из ве штај. – Е.004.

1652.  Руд ни ков, Иван
С ба бом крај ог њи шта (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Же ра ви ца кроз пе пео си ви ; по-
след њи стих: Не бој ми се. Ја сам с то бом, си не!. – На истом је ли сту с пе смом 
Чуд но ва то дрв це. – Е.004.

1653.  Руд ни ков, Иван
Чуд но ва то дрв це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
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пи са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка жи ми, дрв це, ; по след њи стих: 
вре ме це ло. – На по ле ђи ни: бе ле шка о Је ли са ве ти Ба гр ја ни у три ре да (пре цр та-
на). – Е.004.

1654.  Руд ни ков, Иван
Без чет ке и но га ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Де вој чи ца у блу зи ша ре ној ; 
по след њи стих: Мо ре уме сли ке да ства ра. – Е.004.

1655.  Ба ра та шви  ли, Ник
Ме ра ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 36 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Ју  ри бес пу ћем као кри  лат мој ко њиц вра ни ; по след њи стих: ви-
хо ру пре дај гре дом све ми по ми сли цр не. – Е.004.

1656.  Ла  ху  ти, Алек сан дар
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: По сво до ви ма пу  ко ти на 
ша ре си ве ; по след њи стих: по ру  ка љу ди ма Ле њи ном за ве шта на. – На по ле ђи ни 
за пи са но ру  ком Д. М.: Уз бе ки стан, Алек сан дар Ла  ху  ти. – На истом ли сту је и 
би о граф ска бе ле шка о пе сни ку. – Е.005.

1657.  Но не шви  ли, Јо сиф
Пор трет Ни ко ло за Ба ра та шви  ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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: Пор трет Ни ко ло-
за Ба ра та шви  ли ; по след њи стих: Ње гов нај зад се на шао пор трет. – Е.003.

1658.  Пе сма без на сло ва и по чет ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Као зми је на бе ли ну тво јих гру ди ; по след-
њи стих: по му  шки на ње га љу бо мо ран. – Не по сто ји по че так ове пе сме. – Е.003.

1659.  Де мен тјев, Ан дреј
Крај гро ба Н. Н. Пу  шки но ве (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ов де је са  хра-
ње на Лан ска ја. ; по след њи стих: уда  љи  ла, по мра че на ли ца. – Е.003.

1660.  Ба ба јев, Рамз
[Рубаји] (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
14 сти хо ва. Пр ви стих: Не кри ви ви но, кри ви ца ни је у ње му, већ те би. ; по след њи 
стих: љу бав све опра шта са мо не ра чу  ни цу. – Са чу  ван са мо крај пе сме. – Е 003.

1661.  Гра фи ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 37 сти-
хо ва. Пр ви стих: Мо ре по ста је цр но, цр но као му  ка, ; по след њи стих: нај зад на-
ђе бе лу оазу жи во та. – Е.003.

1662.  Му  ми ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 49 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Ср це ти се одав но охла ди  ло, ; по след њи стих: Чи там те јер на ма 
ве чи те тај не. – Е.003.
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1663.  Му лен Руж (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 56 сти-
хо ва. Пр ви стих: Чим пад не ноћ ко шма ри ду бо ки ; по след њи стих: ви из ба ра 
Му лен Руж. – Е.003.

1664.  Ива но вич Ле о нов, Ни ко лај
Нат пис над из ре зба ре ним вра ти ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Лу  там кроз по зна ту 
ми але ју ; по след њи стих: док се свет ни је од ре као нас. – Е.005.

1665.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Зви жда  ло, пе ва  ло ср це – 
пти ца ра на. ; по след њи стих: укра  ло је вре ме... Шта ме ни оста де?. – Е.005.

1666.  Ве гри, Са ша
Да  ље бих по шла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (21 x 14,5 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 пи са  ћом ма ши ном ; 32 сти  ха. Пр ви стих: На ме ку мла дост ; по след  њи стих: 
ис ка  ла бих... – На истом ли сту, у дру  гом ступ цу, је пе сма Има  ла бих дом. – 
Е.006.

1667.  Ве гри, Са ша
Има  ла бих дом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: О до му са њам ; по след њи стих: био би 
жи вот!. – На истом је ли сту, у пр вом ступ цу, са пе смом Да  ље бих по шла. – Е.006.

1668.  Ве гри, Са ша
Та ко си бли зу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 19 сти-
хо ва. Пр ви стих: Та ко си бли зу / и та ко си леп, ; по след њи стих: мла до сти и ле-
по те. – Е.006.

1669.  Ве гри, Са ша
Ла нац да на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 35 сти-
хо ва. Пр ви стих: Сва ки дан је ; по след њи стих: и не ћеш ме мо ћи ро ди ти. – По-
сто ји још је дан при ме рак. – Е.006.

1670.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Пе сни ку (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Те бе ту  га и су зе не мо гу да за гу  ше, ; 
по след њи стих: пе ра пе сни ка бли ста ју ко ба јо не ти. – По сто је још три при мер ка 
(два у Ж.005, на по ле ђи ни јед ног за пи са но Шал  ва, Пе сни ку) и још јед на ва ри-
јан та ове пе сме. – Е.007.

1671.  Ап  ха ид зе, Шал  ва
Лав у ка ве зу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 33 сти  ха. Пр ви стих: Спо кој но ле жи он иза гво зде них ре ше та ка ; 
по след њи стих: у свој ле по ти ње го вој и си  ли пра вој. – Е.007.
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1672.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не бу ди ту жан ; по след њи стих: Отво рен цвет ће про го во ри ти. – 
Уз овај је још је дан лист на ко ме су пре пи са не из ме не Д. М. на чи ње не у пре во ду 
Див не Ден ко вић-Бра тић, ко ја је пе сни ки њи по сла ла 25 пре ве де них пе са ма Жа нин 
Фукс (ру ко пис, пла во ма сти ло, ла ти ни ца), на сло вље не На да су тра шњи це. – Е.008.

1673.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
5 сти  хо ва. Пр ви стих: Сре ћа има ; по след њи стих: без ум не оба  ле. – На ис тој 
стра ни има ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр том. – Е 008.

1674.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
18 сти  хо ва. Пр ви стих: Љу ба ви ко ја си ми ; по след њи стих: об ја сни ми за што. – 
На истом ли сту на  ла зи се ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр том. – Е.008.

1675.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
10 сти  хо ва. Пр ви стих: Из ме ђу не ба и мо ра ; по след њи стих: не пре са  хле у сво јој 
веч но сти. – На истом ли сту има ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр том. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Е.008

1676.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Опет сам про на шла мо ре ; по след њи стих: олу  је. – На 
истом ли сту по сто ји ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр том. – По сто ји још 
је дан при ме рак. – Е.008.

1677.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
14 сти  хо ва. Пр ви стих: Дво стру  ки про зо ри ; по след њи стих: са мо би ћа бе смрт-
но ро ђе на. – На истом ли сту је ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр том. – По-
сто ји и ва ри јан та ове пе сме, чи ји је по след њи стих исти, а пр ви гла си: Ми смо 
ко ра ча  ли. – Е.008.

1678.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
6 сти хо ва. Пр ви стих: Ста бло наг ну то чу де сно ; по след њи стих: као ру ке да ре-
жљи вим дла но ви ма. – На истом ли сту је ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр-
том. – Е.008.

1679.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
6 сти  хо ва. Пр ви стих: Дан је пи јан од ка пи ; по след њи стих: ти је ди ни је деш 
мир но. – На истом ме сту је ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр том. – По сто ји 
још је дан при ме рак. – Е.008.
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1680.  Фукс Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
13 сти  хо ва. Пр ви стих: Бе жа  ла сам че сто у жи во ту ; по след њи стих: ути ску  је 
уси ја ном гво жђу. – На истом ли сту је ви ше пе са ма без на сло ва одво је них цр том 
и би о граф ска бе ле шка. – Е.008.

1681.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
11 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни ка да не сре те ; по след њи стих: и пут пред на ма. – На 
истом ли сту је ви ше пе са ма без на сло ва. – Е.008.

1682.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
4 сти  ха. Пр ви стих: Ов де ле жи чо век ; по след њи стих: за бар јед ном сре ћом. – 
На истом ли сту су још три пе сме без на сло ва. – Е.008.

1683.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: По но во свет угле да ти мла дим ; по след њи стих: ка ко је до-
бро то. – На истом ли сту су још три пе сме без на сло ва. – Е.008.

1684.  Фукс, Жа нин
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни ка да ни кад ; по след њи стих: све та не ће не ста ти. – На 
истом ли сту су још три пе сме без на сло ва. – Е.008.

1685.  Ба бад  жан, Рамз
Де ча ку из Бом ба ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не бој се, црн пу ра сти, деч ко, ; по след њи стих: да ћеш јој жи вот 
да ти, род ној зе мљи се за ку  ни. – По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме. – Е.008.

1686.  Аба шид зе, Ира клиј
Де ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 3 стро фе, 11 сти хо ва. Пр ви стих: Још је по ве тру ча ђа про ле та ла ; по след њи 
стих: сти снув пе сни це и по гле да мрач на. – По сто ји још је дан при ме рак (29,7 x 
21 cm). – Е.008.

1687.  Ја гањ ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 2 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 ; без пот пи са ; 25 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ви што са  мо за руд  на бла га на ше зе мље зна те,. – Не пот пу  на 
пе сма. – Е.008.

1688.  Ду бро вин, Бо рис
Ја сна по ља на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру-
ком ; 4 стро фе, 24 сти ха. Пр ви стих: Др ве ће об ра ста по мр чи ном ; по след њи стих: 
Ја сна по ља на. – На по ле ђи ни: из ве штај о ди стри бу  ци ји књи ге Не мам ви ше вре-
ме на. – Е.008.
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1689.  Ду бро вин, Бо рис
Про по вед до бру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но ру  ком ; 5 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Ан дре ја Бол  кон ски па де у бор-
би, ; 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 Ко ша за ре дов ног чла  на 14. 7. 1978. – 
Е.008.

1690.  Ду бро вин, Бо рис
Лав Ни ко ла је вич Тол стој (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm) 
па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но ру  ком ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: И као мо ре ; по след њи стих: це лој 
пла не ти. – На по ле ђи ни: за по че то пи смо ака де ми ку Бер ни ку. – Е.008.

1691.  То ро пи гин, Вла ди мир
Ан дреј кин зуб (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад Ан дреј ка но ћас ; по след њи стих: 
већ зуб леп и тврд. – По сто ји још је дан при ме рак. – Е.008.

1692.  Шкерл. Ада
Си ва ба ра ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ру  ком ; 
4 стро фе, 16 сти  хо ва. – Име ауто ра за пи са но ру  ком Д. М. – Е.008.

1693.  Ва зов, Иван
Бу  гар ски је зик (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (19,4 х 12,4 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 
пи са ћом ма ши ном ; 8 стро фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: Је зи че мо јих де до ва, све ти, ; 
по след њи стих: ка зни ћу све оне што те ка  ља ју. – Пот пи са но: Из збир ке До мо ви-
но, ми  ла, ка ко си ле па ти! – Е.008.

1694.  Зајц, Да не
Ју  тро (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком. Пр ви 
стих: Сад се вра ћа ју ра ње ни ву  ци ; по след њи стих: кад ноћ бу де опет за ви ри  ла у 
рог та ме. – На по ле ђи ни: пи смо Сте ва на Ра ич ко ви ћа Ре пу блич кој ко ми си ји за 
при пре ма ње Ал  ма на  ха Са ве за књи жев ни ка за 1956. го ди ну. – Име ауто ра за пи-
са но цр ве ном хе миј ском, ру  ком Д. М. – Е.008.

1695.  Су срет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви 
стих: Сам си, дру же. Бу ди мо др во ре ди ; по след њи стих: мо жда ће опет ожи ве-
ти. – На по ле ђи ни: пе сма без на сло ва од 17 сти  хо ва, чи ји је пр ви стих: Уста је ве-
сник не бе са и па кла; а по след њи: али стра шан за све. – Е.008.

1696.  Но ви бог (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли. Пр ви стих: У бе лим сту бо ви ма си  лан и леп ; по след њи стих: ди вље 
му сја је кроз ку  па сти дим. – На по ле ђи ни: пи смо Ста не Ми куш из Ра дио Љу-
бља не. – Е.008.

1697.  Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Сви пу  те ви су се скра ти  ли, ; по след њи стих: да би јој уто ли  ли 
жеђ. – На по ле ђи ни: од  ло мак из не ке при че. – Е.008.
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1698.  У оче ки ва њу но вог да на (пе сма). – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Уга-
сио сам све тиљ ку ; по след њи стих: пр во бит на сна га све га. – Е.008.

1699.  Спи сак пе сни ка и на сло ва пе са ма ко је је пре во ди  ла (бе ле шка). – (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли. – То не Пав чек, Са ша Ве гри, Да не Зајц, Ци рил Зло бец, 
Ја нез Ме нарт, Пе тар Ле вец, Ка је тан Ко вич, Гре гор Стр ни ша, Јо же Шмит. – 
Е.008.

1700.  Шмит, Јо же
Пе сма от по ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта ми мо же те, ; по след њи стих: су зе 
ко је ле че. – Е.009.

1701.  Шмит, Јо же
Ста ри на кри вље ни дим њак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Још го ри под њим, ; по-
след њи стих: по се да ју на њ. – Е.009.

1702.  За ку си на, Не ли
Сте па (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 5 стро фа, 21 стих. Пр ви стих: По зе мљи мо јој се ши ром гра на ; по-
след њи стих: као не под ми тљи ва из бај ке сви ра  ла. – Е.009.

1703.  Зајц, Да не
Пе сма о чав ка ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,13 х 14,7 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 
15 сти хо ва. Пр ви стих: Су во др во је ци ник ; по след њи стих: при ча (гра чу) пе сму 
о тво јој мла до сти. – На по ле ђи ни: од  ло мак из не ке при че. – По сто је још два при-
мер ка ку  ца на ма ши ном, ћи ри  ли цом, ко ја су ово ме при дру же на из Е.011. – Е.010.

1704.  Зајц, Да не
Под про зо ром у там ној но ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но ру ком ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: За бли ста ла је уцва ла че жња ; по след њи стих: 
че ка ју  тро. – Е.010.

1705.  Пав чек, То не
/По зна ни ци/ прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 26 сти хо-
ва. Пр ви стих: Ме ђу тво јим и мо јим ли ком су увек ; по след њи стих: ру  ши се жи-
во та. – Са чу  ва но осам сти  хо ва пе сме По зна ни ци у Е.012. – Е.010.

1706.  Мен  харт, Ја нез
Број пет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 
26 сти  хо ва. Пр ви стих: То ста ро ме сто ; по след њи стих: Ох, мој број пет. – На 
по ле ђи ни: об ја шње ње ка ко је илу стро ва на књи га Бај ка о Крат ко веч ној. – Е.010.

1707.  Зло бец, Ци рил
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, зе ле ни ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 41 стих. 
Пр ви стих: Ни је ло ша ова игра: ; по след њи стих: за све. – Е.010.
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1708.  Зло бец, Ци рил
Ова игра је жа  ло сна (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру-
ком. Пр ви стих: Играм сам про тив свих за све ; по след њи стих: и играм сам 
про тив свих за све. – По сто ји још јед на ва ри јан та ове пе сме, чи ји је пр ви стих: 
Играм, а по след њи: за све. На том при мер ку је на по ме на ру  ком Д. М. ис под на-
сло ва: Пе сник во ли ову пе сму, увек је чи та на књи жев ним ве че ри ма. – Е.010.

1709.  Зе ле ни јар бол (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 12 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Др во је ду  го че ка  ло да оки ша ; по след њи стих: сад је ко јар бол на 
зе ле ној ла ђи. – Е.010.

1710.  Зајц, Да не
Мр тве ства ри: Лој зу Ко ва чи ћу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но 
ру ком ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ки ша је из ли за ла ка ме ње, ; по след њи стих: и оде да се 
од мо ри ду ша?. – По сто ји још јед на ва ри јан та (ма ши ном, ћи ри ли ца) у Е.011. – Е.010.

1711.  Пав чек, То не
Че ти ри јед но чин ке за Ма ри ју : Ма ри ји М. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 
3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; 
пот пи са но ру  ком ; 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ки до га ђај (или жи вот) свр шио се ; 
по след њи стих: о кра ју бог зна ка кав, бог зна где. – По сто ји још јед на ва ри јан та из 
Е.012, пи са ћом ма ши ном, цр ве ном хе миј ском, од 32 сти  ха. – Е.010.

1712.  Зло бец, Ци рил
Оцу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком. Пр ви стих: Пре ко 
мог (ли ка?) ; по след њи стих: по след њи пут / за у  век. – По сто ји још јед на ва ри-
јан та са на сло вом Оца (ма ши ном, ћи ри  ли цом) у Е.013. – Е.010.

1713.  Пав чек, То не
Ке це ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо ја 
ма ти има дра гу ке це љу ; по след њи стих: нас и очи и не по бе ђе ни пут. – По сто ји 
још јед на ва ри јан та у Е.012. – Е.010.

1714.  Зло бец, Ци рил
Са ис трај но шћу сун ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру-
ком ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Во лим / Љу бим те! ; по след њи стих: ко мад хле ба 
му уто ли глад. – По сто ји још јед на ва ри јан та у Е.013 (ма ши ном, ћи ри  ли цом) од 
20 сти  хо ва, на истом ли сту са пе сма ма Ве че и У оче ки ва њу но вог да на. – Е.010.

1715.  Пав чек, То не
Бе ли го лу би (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви 
стих: Сва ки дан до ла зиш ; по след њи стих: оте ра ти го лу бе с мо га пра га. – На по ле-
ђи ни: од  ло мак из при че. – По сто ји још јед на ва ри јан та од 21 сти ха у Е.012. – Е.010.

1716.  Шмит, Јо же
Ста ри на кри вље ни дим њак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, зе ле ни ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи-
са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Још го ри под њим ; по след њи стих: по се да ју на њ. – Е.010.



________    Александра Вранеш   ________

844

1717.  Стр ни ша, Гре гор
Идол (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 13 сти  хо ва. 
Пр ви стих: У ду би ни гру ди, као у пра шум ској сен ци, а ; по след њи стих: уве ли 
вен ци те шки од кр ви. – Е.010.

1718.  Шмит, Јо же
Пе сма от по ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ји ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Шта ми мо же те ; по след њи стих: сво је ле ко ви те су зе што ле че. – 
Е.010.

1719.  Зло бец, Ци рил
Ис по вест (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без 
ли ни ја, зе ле ни ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 19 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Не где из без да них ду би на ; по след њи стих: и не по ми шљам ви ше 
на њ. – На по ле ђи ни: пе сма Ча у  ра. – По сто ји још јед на ва ри јан та из Е.013 (ма-
ши ном. ћи ри  ли цом). – Е.011.

1720.  Ча у  ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без ли-
ни ја, зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви 
стих: Ср це по не ки пут са мо се бе ка зни ; по след њи стих: је су ли до шли да од бо ла 
спа су. – На по ле ђи ни: пе сма Ис по вест. – Е.011.

1721.  Пав чек, То не
Про лећ но се ћа ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: На хлад не мр тве тра ве ; по след њи стих: те би бих ра до, 
ра до. – Е.012.

1722.  Мен  харт, Ја нез
Број пет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Тај ста ри грех ; по след њи стих: Је ли го спо ђа 
код ку ће...?. – Е.012.

1723.  Зло бец, Ци рил
Ве че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Сви пу  те ви су се скра ти  ли ; по след  њи стих: да би јој уто ли  ла 
жеђ. – Е.013.

1724.  Зло бец, Ци рил
У оче ки ва њу но во га да на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 28 сти хо ва. Пр ви стих: Уга сио сам све тиљ ку. ; по след њи стих: че ка ју тро. – 
Е.013.

1725.  Ко вич, Ка је тан
Зе ле ни јар бол (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Др во је ду  го че ка  ло да оки ша ; по след њи стих: сад 
је ко јар бол на зе ле ној ла ђи. – Е.013.

1726.  И ре кла је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли-
ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 27 сти хо ва. 
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Пр ви стих: Април ске ки ше за про зо ром ; по след њи стих: а ипак та ко ће би ти 
увек. – По сто ји још јед на ва ри јан та ку ца на ма ши ном од 24 сти ха. – Е.011.

1727.  Зајц, Да не
Би ћеш са ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 31 стих. 
Пр ви стих: Би ћеш са ма се де ко се ; по след њи стих: Опро сти, ма ма. – По сто ји 
још јед на ку  ца на ва ри јан та, у чи јем про ду жет ку је пе сма Ју  тро. – Е.011.

1728.  Пав чек, То не
Де во јач ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Де во јач ке со бе су још увек бе ле, ; по след њи стих: 
гу  ши се плач жи во та са тр ве на. – На истом ли сту са пе смом По зна ни ци. – Е.012.

1729.  Пав чек, То не
Мој ноћ ни гост (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кроз ме ки су  тон, нео бич но тих, ; по-
след њи стих: у ње му оста ћеш док жи вот не бу де стао. – Е.012.

1730.  Пав чек, То не
Мр твој дру  га ри ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Гле, тво ја ру  ка сад је из не мо гла ; по след њи стих: ти си 
сво је то пло ср це да ро ва  ла. – Е.012.

1731.  Пав чек, То не
Пе сма бес кућ ни ка из 1941. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 2 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 ; 
без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Има  ли смо ку ће и у њи ма то пла ог њи шта, ; 
по след њи стих: кад смо их сто ти на ма пу  та про кле ли. – Е.012.

1732.  Се ло се бу ди (сце на риј). – 7 л. (29 х 20,8 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма-
ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Се о ска сред њег 
ста ња по ро ди ца у око ли ни Ва  ље ва:... ; по след ња ре че ни ца: По ро ди се у За дру зи. 
Ле кар је ис ти че за при мер. – Е.014.

1733.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
20 сти хо ва. Пр ви стих: Као са мо у би ца у кла нац ; по след њи стих: кљу је пше нич но 
зр но. – По сто ји још је дан при ме рак (20,7 х 15 cm). – Е.015.

1734.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ла је тра ва као роб по ле гла ; по след њи стих: као што 
уми ре чо век. – По сто ји још је дан при ме рак (20,7 x 15 cm). – Е.015.

1735.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 6 сти  хо ва. Пр ви стих: Ра ке те паљ бе. Што је не бо цр ње, ; по след њи стих: 
као та ра ке та, со бом осве тли. – По сто ји још је дан при ме рак (6 сти  хо ва, 20,7 x 
15 cm) – Е.015.
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1736.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
21 стих. Пр ви стих: На што ре чи и шта је пе ро, ; по след њи стих: ко сти ма ће мо за ку-
ца ти та мо. – По сто ји још је дан при ме рак (љу би ча сто ма сти ло, 10 x 15 cm). – Е.015.

1737.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са. Пр ви стих: Има у Ле њин гра ду, сем не ба и Не ве ; по след њи стих: оне су су  ве, 
су ве, ка да и ка мен пла че. – По сто ји још је дан при ме рак (љу би ча сто ма сти ло, 10 х 
15 cm). – Е.015.

1738.  Кра кар, Лој зе
Вер ност (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Вер ност – прав пут без за о ку ка ; по след њи стих: Вер ност ср цу и 
вер ност суд би ни. – По сто ји још је дан при ме рак (љу би ча сто ма сти ло, 10 x 15 cm). – 
Е.015.

1739.  Кра кар, Лој зе
Успа ван ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 15 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 ; без пот пи са ; 17 
сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ло је мно го све тлих со ба, ; по след њи стих: де цу за ко па. – 
Е.015.

1740.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,7 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 
16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве лим да сам за ћу  тао ; по след њи стих: ве ли ке су  мра ке 
Па ри за. – Е.015.

1741.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,7 х 15 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 ; без пот пи са ; 
14 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо лим не се бе ра ди, већ ра ди оног ; по след њи стих: за 
ла ким ве лом ки ше. – По сто ји још је дан при ме рак. – Е.015.

1742.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,7 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи-
са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Го ре По ме ран ци и пла ни не го ре ; по след њи стих: на 
те се очи спу  шта ју леп тир ци. – По сто ји још је дан при ме рак. – Е.015.

1743.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,7 х 15 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 ; без пот пи са ; 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Свет је ве ли ки, а пред са му смрт ; по след њи стих: у час 
кад се ни пти ца не ће про бу ди ти. – По сто ји још је дан при ме рак. – Е. 015.

1744.  Кра кар, Лој зе
Под не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15,5 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 5 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Отво рих про зор и од зла та ; по след-
њи стих: од зва ња мо је под не. – Пот пи са но: 1955. го ди не. – Е.015.
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1745.  Кра кар, Лој зе
Тер ци не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 12 стро-
фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко је за чу до сив и та ман, о, ка ко, ; по след њи стих: 
да ми вра тиш сун це, сре ћу и мла дост. – По сто ји још је дан при ме рак, на чи јој је 
по ле ђи ни пе сма Осмрт ни ца ра чу  но во ђи Пе тру Пер то ту. – Е.015.

1746.  Крај фе бру а ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 6 стро-
фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Још сун це ни је упа  ли  ло све ћа ; по след њи стих: нек 
по на да се опет да до ла зи и про ла зи све. – На по ле ђи ни: ру  ком Д. М. за пи са но: 
Кра кар, Крај фе бру а ра. – По сто ји још јед на ва ри јан та од 37 сти  хо ва. – Е.015.

1747.  Кра кар, Лој зе
О све ти Ми ха и ло та мо до ле под се лом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. 
(21 х 15 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 ру  ком ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: О, све ти Ми  ха е ло та мо до ле под 
се лом ; по след њи стих: О, све ти Ми  ха е ло та мо до ле под се лом!. – Име ауто ра 
пот пи са но ру  ком Д. М. – По сто ји још је дан при ме рак на ко ме је на истом ли сту, 
у гор њој по ло ви ни, пе сма на сло ве нач ком из 1947. го ди не, а у до њој пре пев на 
срп ски, олов ком, ћи ри  ли цом, ру  ком Д. М. – Е.015.

1748.  Кра кар, Лој зе
Пе сни ко во др во у ло го ру смр ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 
15 cm), па  пир без ли  ни ја, бе ли ; гра фит  на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли-
ца ; без пот  пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Међ ко сту  ри  ма ду  ше ја  да пу  не ; по-
след њи стих: на умо ру ра ја па  ла у очај. – На по ле ђи ни: пи смо Лој зу Кра ка ру од 
2. 7. 1959. – По сто ји још је дан при ме рак пи сан пи са ћом ма ши ном, ћи ри ли цом. – 
Е.015.

1749.  Кра кар, Лој зе
Ста нич ни ре сто ран (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи-
са ; 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Ту по след ња ста ни ца Љу бља не, ; по след њи стих: жи-
во та то чак смрт но умор на. – По сто је још два при мер ка на по два ли ста. – Е.015.

1750.  Кра кар, Лој зе
Хва ла, дра га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 33 сти-
ха. Пр ви стих: Жи вео сам ду го на дну там ни це ; по след њи стих: про ста ти  ха 
сре ћа два ју љу ди. – По сто је још две ва ри јан те. – Е.015.

1751.  Кра кар, Лој зе
У смрт ра чу  но во ђе Пе тра Пер то та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. 
(21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри-
ли ца ; без пот пи са ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Да нас по след њи пут од  ла зи од ку ће ; 
по след њи стих: био је Сло ве нац од гла ве до но гу. – По сто ји још јед на ва ри јан та. – 
Е.015.

1752.  Кра кар, Лој зе
Крик (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 14,3 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; гра фит на олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 18 сти-
хо ва. Пр ви стих: За плео сам се сво јим сно ви ма ; по след њи стих: пе ћин ски да 
пи јем у сласт. – На по ле ђи ни: пе сма Там бу  ри ца на ру ском. – Не пот пу на пе сма. – 
По сто је још две ва ри јан те, та ко ђе не пот пу  не, по 12 сти  хо ва. – Е.015.
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1753.  Пра шке вич, Ге на диј
По све та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 11 сти-
хо ва. Пр ви стих: За то што нам је овај жи вот ус пео; ; по след њи стих: ру ке и ре чи. – 
Уз пе сму је и пи смо Ге на ди ја Пра шке ви ча ко јим про пра ћа три пе сме пи са не ру-
ком ко је ша  ље Д. М. (жут па пир). – Е.016.

1754.  Пра шке вич, Ге на диј
Ма гла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 14 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Као у во ду бе ле шке про па  ле ; по след њи стих: Не од је ку  је / ни шта 
жи во. – По сто ји и ва ри јан та ове пе сме, као и ори ги нал на ру ском. – Е.016.

1755.  Пра шке вич Ге на диј
Рт же ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 13 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не до хва ти ти те се, не та ћи те се, ; по след њи стих: рт Же ља, / 
стр ма сте на. – По сто ји још јед на ва ри јан та у два при мер ка и ори ги нал. – Е.016.

1756.  Пра шке вич, Ге на диј
Ази ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 35 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Бле сак. Кли су  ре. Сен ке у кли су  ри. Бле сак. ; по след њи стих: Зве зда 
ко ја во ди!. – По сто ји и ори ги нал ове пе сме. – Е.016.

1757.  Пра шке вич, Ге на диј
Ју го сло вен ским мла дим пе сни ци ма из Си би ра с по што ва њем (пе сма) / прев. Де-
сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја не из ми-
шљам сти  хо ва ; по след њи стих: уби ће те кад-тад. – По сто ји још јед на ва ри јан та 
у два при мер ка. – Е.016.

1758.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 13 сти-
хо ва. Пр ви стих: Хо ћу да те во лим ка ко сам во лео ју трос и мо ре ; по след њи стих: не-
по но вљи ва. – По сто је још три при мер ка и јед на ва ри јан та ове пе сме. – Е.016.

1759.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
22 сти  ха. Пр ви стих: Ди му ва тре ве тар не да ми ра, ; по след њи стих: па пер је. – 
По сто ји и ори ги нал ове пе сме на ру ском. – Е.016.

1760.  Брен ко ва, Кри сти на
Те шки ча со ви (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 7 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: У овим за бе ле шка ма не сме из о ста ти крат ки за пис 
о те шким ча со ви ма. ; по след ња ре че ни ца: Пре по ло ви мо ко ри цу на де и уто ли мо 
жуд њу за ду  гим ча со ви ма сре ће. – Ж.001

1761.  Брен ко ва, Кри сти на
Лу три ја (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 11 ре-
до ва. Пр ва ре че ни ца: И на ма су дво ји чи ца уште де ла но ва ца и уме сто да да ду за 
ужи ну у шко ли,... ; по след ња ре че ни ца: Сре ћа је жи ве ти. – Ж.001.
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1762.  Брен ко ва, Кри сти на
Ри ђи (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: Кад је мо ја ма ма би  ла ма  ла, има  ли су у ку ћи пса ко га су зва  ли Ри ђи. ; 
по след ња ре че ни ца: Мо ја ма ма им је но си  ла то плог мле ка у плит ком та њи ру 
иша ра ном ру жи ча стим и пла вим цве то ви ма. – Ж.001.

1763.  Брен ко ва, Кри сти на
Си ну (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 сти ха. 
Пр ва ре че ни ца: Мој отац се ни је ни ка да љу  тио. ; по след ња ре че ни ца: По сле је 
по ми слио ка ко је свет ве ли ки, а чо век ма  ли, ка ко су зве зде да  ле ко и ка ко си сме-
шан кад бук неш од љу  ти не. – Ж.001.

1764.  Брен ко ва, Кри сти на
Раз го вор о бе смрт но сти (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ва ре че ни ца: Ма ма, учи ни да ни ка да не умрем. ; по-
след ња ре че ни ца: Тру дим се да ти ве ру  јем и осе ћам да не ћу умре ти. – Ж.001.

1765.  Хр ва ћа нин, Јо ван ка
Јо ван ка о ме ни (бе ле шка). – 3 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа 
ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Пр ви пут 
сам чу ла име Д. М. као ма ту  рант у уред ни штву Ми сли. ; по след ња ре че ни ца: 
Ње не збир ке при ча за де цу се зо ву Ср це лут ке спа ваљ ке, Рас пе ва не при че... – 
На по ле ђи ни: На слов тек ста пре у зет са по ле ђи не, на ко јој је за бе ле жен ру  ком 
Д. М. – Ж.001.

1766.  Во лим Бе о град (есеј). – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: 
Во лим Бе о град но ћу кад га по гле дам са срем ске рав ни це или с пан че вач ког мо-
ста... ; по след ња ре че ни ца: Ја во лим те ожиљ ке на Бе о гра ду. – Ж.003.

1767.  Бе ле шка о Ле си и Укра јин ки (бе ле шка). – 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 ру  ком ; 24 ре да. 
Пр ва ре че ни ца: Укра ји на и сав Со вјет ски Са вез сла ве ове го ди не сто го ди шњи-
цу ро ђе ња сво је ге ни јал  не пе сни ки ње Ле се Укра јин ке... ; по след ња ре че ни ца: 
По зна ва  ла је ита  ли јан ску, пољ ску, аустриј ску и ма  ло ру ску књи жев ност и њи  хо-
ве је зи ке. – Пот пи са но ини ци ја  ли ма ру  ком Д. М. – Ж.003.

1768.  У сла ви Ле се Укра јин ке (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Сто 
го ди на је од тво га ро ђе ња, ве ли ка укра ин ска пе сни ки њо. ; по след ња ре че ни ца: 
Умр ла је Ла ри са Пе тров на Ко сач, али ће пе сник Ле са Укра ин ка жи ве ти док је 
Укра и не, Сло ве на и по кло ни ка по е зи је ши ром све та. – Ж.003.

1769.  Кар не вал у Ва  ље ву (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: По шла 
сам са свим дру  гим по слом у Ва  ље во, а сти гла на деч ји кар не вал. ; по след ња ре-
че ни ца: Мо ра  ли су и ро ди те љи и шко ла за ову за ба ву при  лич но по тро ши ти,... – 
Ж.003.

1770.  Без на сло ва (бе ле шка). – 4 л. (20,5 x 15 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Про шла сам не ки 
дан по ред основ не шко ле у Ули ци 7. ју ла. ; по след ња ре че ни ца: Во ле ла бих да су 
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и ти мо ји дав ни дру  го ви из де тињ ства мо гли са мном не ки дан по сма тра ти онај 
ве ли ки ред пред шко лом... – У текст умет ну  то 12 ра до ва, две ре че ни це, пи са них 
ру  ком Д. М., ћи ри  ли цом, цр ним ма сти  лом. – Ж.003.

1771.  Ко ми си 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 ; пи са  ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти-
ни ца ; без пот пи са ; 24 ре да. Пр ва ре че ни ца: Ми  ли цу Ко стић сам упо зна  ла 
док је би  ла уче ник гим на зи је. ; по след  ња ре че ни ца: Ве ру  јем да ће мо је све до-
чан ство и ми шље ње о Ми  ли ци Ко стић као о чо ве ку и пи сцу зна чи ти што год... – 
Ж.003.

1772.  Пред  лог за при јем Ду  ша на Ра до ви ћа у Удру же ње књи жев ни ка (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Са ми шље њем Ду  ша на Ра до ви ћа о књи жев-
но сти за де цу пр ви пут сам се упо зна  ла од мах по сле осло бо ђе ња на јед ном од 
са ве то ва ња о овој књи жев но сти. ; по след ња ре че ни ца: Он ће код на ших чла но ва 
уме ти про бу ди ти ра до зна  лост за ову гра ну књи жев но сти... – Уз овај текст и би о-
граф ска бе ле шка о Ду  ша ну Ра до ви ћу. – Ж.003.

1773.  Пред  лог за при јем Дра га на Лу  ки ћа у Удру же ње књи жев ни ка (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Дра ган Лу  кић је пе сник друк чи је при ро де 
од Ду ша на Ра до ви ћа,... ; по след ња ре че ни ца: Због све га ово га сма трам да не тре ба 
ви ше да че ка, да је час да при ми мо као сво га чла на пе сни ка ко га су де ца већ дав но 
при ми  ла и чи је пе сме сто је по чи тан ка ма. – Ж.003.

1774.  Пре вод на ли те ра ту  ра : тре ћи и че твр ти раз ред (при каз). – (21 х 17,5 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 ; без пот пи са. – 
Д. М. пре по ру  чу  је за лек ти ру књи ге, за ко је бе ле жи би бли о граф ске по дат ке и 
ре зи ме до де сет ре до ва, ко јим де ло пред ста вља и ука зу  је на раз ред ко ме би као 
лек ти ра мо гло од го ва ра ти. Об у  хва ће на 41 књи га. – Ж.003.

1775.  Мо ја по се та ва ра ждин ским пи о ни ри ма. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком. Пр ва 
ре че ни ца: Пр ви пут сам ви де ла и чу ла ва ра ждин ске пи о ни ре... ; по след ња ре че-
ни ца: Ево вам два де се так лич них име на за гор ских пи о ни ра... – Ж.003.

1776.  Мој ца крај ца ри ца (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот-
пи са. Пр ва ре че ни ца: Мој ца Крај ца ри ца је чи сти  ла ку ћу и у сме ћу на шла крај ца-
ру. ; по след ња ре че ни ца: А зе ки ни су ви ше по ра сле пред ње но ге и за то му је још 
и да нас пред њи пар но гу кра ћи од зад ње га. – Ж.003.

1777.  По ли ти ка – ме це на мла дих пи са ца (бе ле шка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком. Пр ва ре-
че ни ца: Са По ли ти ком сам се упо зна  ла кад сам до шла 1919. на сту ди је у Бе о-
град. ; по след ња ре че ни ца: И то ме це на ко ји ни је са мо ма те ри јал  но по ма гао 
мла дом пи сцу, не го му је ди зао са мо по у зда ње:... – Да ти ра но: 5. 1. 1974. – Ж.003.

1778.  Вук по дру  ги пут ме ђу Ју  го сло ве ни ма (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: У пе сми Кра  ље вић Мар ко по дру  ги пут ме ђу Ср би ма на род ни пе вач 
је дао кри ти ку ста ња у зе мљи... ; по след ња ре че ни ца: Обе ћао је да ће још јед ном 
на вра ти ти у сво ју зе маљ ску до мо ви ну. – Ж.003.
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1779.  Кра гу  је вац (бе ле шка). – 5 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 ру  ком. Пр ва ре че ни ца: Пр ве го ди не 
НОБ, ме се ца ок то бра, пар ти за ни на пу  ту из ме ђу Кра гу  јев ца и Гор њег Ми  ла-
нов ца, уби ју два не мач ка вој ни ка. ; по след ња ре че ни ца: Тре ба 21. ок то бра до ћи 
на ве ли ки школ ски час кад се вр ши по мен кра гу  је вач ким жр тва ма… – Пот пи са-
но: Де сан ка Мак си мо вић. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ж.003.

1780.  Во ја Ца рић: Ша ре ни мост, из да ње Омла ди не, 1958. го ди не (при каз). – 1 л. (29,7 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком. 
Пр ва ре че ни ца: Исто то ли ко је те шко ући у свет де те та ко ли ко и ухва ти ти цр ве-
ног је ле на Во је Ца ри ћа, или угле да ти пла ву пти цу. ; по след ња ре че ни ца: Уз мно-
ге пе сме у овој збир ци до бро иду за са ња ни лир ски цр те жи Ла за ра Во за ре ви ћа. – 
Пот пи са но ру  ком: Де сан ка Мак си мо вић. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Ж.003.

1781.  Дра ги уче ни ци (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ми слим и да 
не би тре ба  ло да вам се пред ста вљам, то ли ко пу  та сам би  ла у Ма ри бо ру... ; по-
след ња ре че ни ца: Чи тај те књи ге ва ших књи жев ни ка ко ји о то ме пи шу. – На по-
ле ђи ни: цр ном хе миј ском олов ком ру  ком Д. М. за пи са но: Чу  ва ти. – Ж.003.

1782.  Без на сло ва (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Из да  ле ке, и 
ави о ну, и во зу, и пе ша ку, а ср цу нам бли ске Мо скве, че сти там свом род ном гра-
ду овај ве ли ки пра зник. ; по след ња ре че ни ца: Све то по ру  чу  јем и ва ма са да, на 
овај ве ли ки пра зник сло бо де. – Ж.003.

1783.  Шта смо ду жни да учи ни мо за де те? (бе ле шка) – 2 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 ру ком Пр ва 
ре че ни ца: Сва ки би дан, и сва ка го ди на тре ба  ло да бу ду по све ће ни де те ту. ; по-
след ња ре че ни ца: На рав но, ни смо овим на бра ја њем ис цр пли шта је све дру  штво 
ду жно да пру жи де те ту,... – Ж.003.

1784.  Ви де ли смо Ти та (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Сво јим пр вим 
су сре том са дру  гом Ти том сма тра ћу дан кад сам га у На род ном по зо ри шту... ; 
по след ња ре че ни ца: Су сре ти ма се не мо гу ра чу  на ти они ми мо лет ни по здра ви и 
ру ко ва ња,... – На слов пре у зет са по ле ђи не, на ко јој је ис пи сан ру ком Д. М., цр ном 
хе миј ском. – Ж.003.

1785.  Из ве штај о бо рав ку у Лон до ну (бе ле шка). – 8 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 ру  ком и ма ши-
ном. Пр ва ре че ни ца: Са мно го же ља и на да да ће мо оправ да ти по тре бу по се те 
на шем Кул тур ном цен тру у Лон до ну,... ; по след ња ре че ни ца: Мо жда сам у Швед-
ској ви ше рад ни ка Ју го сло ве на опо ме ну ла на отаџ би ну и ве за ла је за њу. – Ж.003.

1786.  Без на сло ва (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Мно ге пе сме 
до би ју у вред но сти и кад су ва жне за не ки до га ђај у зе мљи, не ко ва жно зби ва ње 
у све ту. ; по след ња ре че ни ца: Ове пе сме су уно си  ли у ан то ло ги је и љу ди ко ји ма 
су обич но фор ма, стих би  ли ва жни ји од са др жа ја. – Ж.003.

1787.  По е зи ја Алој за Град ни ка (при каз). – 7 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. Пр ва 
ре че ни ца: Алојз Град ник је је дан од нај сна  жни јих ју  го сло вен ских пе сни ка, и 
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вр ло це њен у Сло ве нач кој. ; по след ња ре че ни ца: При  ли ком сво је пе де се то го ди-
шњи це на чи нио је из бор, ан то ло ги ју, из свих сво јих до са да шњих пе са ма у збир-
ци Све тле са мо те. – Ру  ко пи сна бе ле шка, ћи ри  ли цом, ис под тек ста: По е зи ја 
Алој за Град ни ка, Ми сао, 15, 1933, књ. 41, св. 3–6, стр. 352–359. – При  ло же не ко-
пи је тек ста, на чи јој по ле ђи ни је за бе ле же но: Кри ти ка о Град ни ку. – Ж.003.

1788.  Без на сло ва (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: По што ва ни и 
дра ги дру же Пред сед ни че, од свих ви со ких дру  штве них при зна ња... ; по след ња 
ре че ни ца: Дра ги и по што ва ни Пред сед ни че, дра ги дру  го ви чла но ви Упра ве 
Удру же ња... – Ис прав ке у тек сту ру  ком ауто ра. – Са овим тек стом спо је на су још 
че ти ри ли ста ру  ком пи са на, пла вом хе миј ском, ћи ри  ли цом. – Ж.003.

1789.  Мар га ри та Али гер (бе ле шка). – 2 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 ру ком. Пр ва ре че ни ца: Пе сни-
ки ња Мар га ри та Али гер, по зна та ши ром Со вјет ског Са ве за и ван ње га, по ми ња-
на увек уз име Ане Ах  ма то ве… ; по след ња ре че ни ца: По њи ма ће се за кљу  чи ти 
ко је и ка ква је на ша пе сни ки ња кад је би  ла мла да,... – Пот пи са но ини ци ја  ли ма 
Д. М. – Ж.003.

1790.  У пе сни ко вој ра ди о ни ци (бе ле шка). – 2 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 ру ком и ма ши ном. Пр ва 
ре че ни ца: Де ца ме че сто пи та ју ка ко се пи шу пе сме. ; по след ња ре че ни ца: За 
сва ки по сао по ред да ра тре ба и пу  но ра да. – Ж.003.

1791.  Љу бо мо ра (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Не ки пут јед но 
исто осе ћа ње има ви ше име на, а по не кад се истим име ном на зи ва ју иста или 
слич на осе ћа ња. ; по след ња ре че ни ца: Бол због из у  ми ра ња не чи је љу ба ви ни је 
љу бо мо ра не го при род на пат ња што гу би мо не што због че га смо жи ве ли,... – 
Ж.003.

1792.  О пи сме но сти (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Дра ги мо ји не-
пи сме ни зе мља ци, тј. мо ји ко ји сте не пи сме ни. ; по след ња ре че ни ца: Ве руј те ми 
и ја чи там у исто вре ме и из зве зда и сло ва – то се не ко си. – На по ле ђи ни: за пи-
сан на слов олов ком. – Ж.003.

1793.  Би о гра фи ја Де сан ке Мак си мо вић (бе ле шка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре-
че ни ца: Де сан ка Мак си мо вић, ро ђе на у се лу Ра бро ви ци (срез ва  љев ски) 16. ма ја 
1898. го ди не. ; по след ња ре че ни ца: До ста пе са ма је пре ве де но на че шки, бу  гар-
ски, сло ве нач ки, ру ски, а по не кад и на дру  ге је зи ке. По сто ји још је дан при ме рак 
би о гра фи је, не што из ме њен. – Ж.003.

1794.  По здрав омла ди ни, уче сни ци ма на из град њи Ауто-пу  та (бе ле шка). – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: По здра вљам омла ди ну ко ја је 
по шла да из гра ди пут ку да је јед ном Вук кре нуо у свет. ; по след ња ре че ни ца: Же-
лим да се ра де ћи за у  век збра ти те, и ме ђу со бом и с на ро дом… – На по ле ђи ни: 
ла ти ни цом, олов ком за пи сан на слов. – Ж.004.

1795.  Ка ко је на ста  ла пе сма Кр ва ва бај ка (бе ле шка). – 2 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 пи са ћом 
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ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Би  ло је то јед ног ју  тра кад сам нај ма ње оче ки ва  ла да 
ћу на пи са ти пе сму… ; по след ња ре че ни ца: На пи са на од мах у по чет ку ра та, пе-
сма је пре ле жа ла скри ве на где се нај ма ње мо гло на да ти да пе сме сто је… – На по-
ле ђи ни: ру  ком Д. М. пла вим ма сти  лом пи ше: Очи ма ср ца и ма ште, Нин, 31. 12. 
1967. – Ж.004.

1796.  Но во го ди шња че стит ка бу  гар ском на ро ду (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. 
Пр ва ре че ни ца: Срећ на Но ва го ди на, Бу  га ри! ; по след ња ре че ни ца: Не ка би јед-
на од иду ћих но вих го ди на до не ла бри са ње гра ни ца не са мо из ме ђу зе ма  ља Ју-
жних Сло ве на… – По сто је три при мер ка. – Уз овај текст је и пе сма Бу  га ри ма. – 
Ж.004.

1797.  Бу  га ри ма (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 8 стро фа, 55 сти  хо ва. Пр ви стих: До-
ђи те нам, до ђи те нам у по хо де, ; по след њи стих: још се дам ми  ли о на Сло ве на ро-
ди  ло. – Ж.004.

1798.  Ко стић, Ду  шан
Де сан ка Мак си мо вић: По е зи ја, по го вор о пи сцу и де лу (по го вор). – 5 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. Пр ва ре че ни ца: Кад се 1919. го ди не по ја ви  ла са 
пр вим пе сма ма... ; по след ња ре че ни ца: А то је да нас је дан од из ра зи тих и зна чај-
них ли ко ва у срп ској по е зи ји… – Уз на слов за пи са но ла ти ни цом: Ма  ло ре ди го-
ван по го вор Ду  шка Ко сти ћа. – Ж.004.

1799.  Ко стић, Ду  шан
Де сан ка Мак си мо вић: Ро до љу би ва по е ма Отаџ би но, ту сам, из да ње Про све те, 
Бе о град, 1951. (при каз). – 5 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. Пр ва ре че ни ца: 
И са вре ме на. И ак ту ел  на. И на ша. ; по след ња ре че ни ца: По сли је ра ни је по е ме 
Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић Де сан ка Мак си мо вић је по но во по ка за ла... – На по ле-
ђи ни: олов ком, ла ти ни цом за пи са но: О по е ми Отаџ би но, ту сам, Ду шан Ко стић, 
1951. год. – Ж.004.

1800.  Ми  хај ло вић, Бо ри слав Ми  хиз
Пе снич ки вр ху  нац Де сан ке Мак си  мо вић Тра  жим по ми  ло ва ње, из да ње МС, 
Н. Сад (при каз). – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Во-
лео бих да на ђем не ке пра ве ре чи да њи ма по ка жем ову књи гу… ; по след ња ре-
че ни ца: Про ниц  љи ви чи та  лац ће схва ти ти за што по сле све га ре че ног не осе ћам 
ни ка кву по тре бу да го во рим о фор мал ним вр ли на ма ове по е зи је... – На по ле ђи ни: 
за пи са но олов ком, ла ти ни цом: При каз Тра жим по ми ло ва ње, 1965. – Пот пи са но: 
Бо ри слав Ми  хај ло вић Ми  хиз, По ли ти ка, 24. 1. 1965. – Ж.004.

1801.  Пил  ко вић, До ра
Де сан ка Мак си мо вић: Зе ле ни ви тез, Бе о град, 1930. (при каз) – 3 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Збир ка то плих про лет њих, из ван ред но 
жен стве них и ус треп та  лих пе са ма – то је но ва књи га го спо ђи це Де сан ке Мак си-
мо вић. ; по след ња ре че ни ца: Кад се скло пи ова књи га и не хо ти це па да ју на па-
мет ре чи ко је је не где не ко на пи сао: Све што знам, на у  чи  ло ме је ср це. – На по-
ле ђи ни: за пи са но: При каз Зе ле ног ви те за, До ра Пил  ко вић, 1930. – Пот пи са но: 
До ра Пил  ко вић, лист Жен ски по крет, 15. април 1930. – Ж.004.
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1802.  Од го во ри на пи та ња (ин тер вју). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Мно го сам 
пу та на ово пи та ње од го ва ра ла... ; по след ња ре че ни ца: Да се на у  че гле да ти исти ни 
у очи... – По сто ји још је дан при ме рак. – Ин тер вју но ви на ру из Ско пља. – Ж.004.

1803.  Ин тер вју (ин тер вју). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ми слим да је не 
мо же ни шта угро зи ти… ; по след ња ре че ни ца: Ме ђу  тим, да се озбиљ но пре сли-
шам, ни сам убе ђе на да бих ла ко и ра до при ста  ла би ти сли кар… Уме сто на сло ва 
за пи са но пла вом хе миј ском: Че твр так у 9 ча со ва, из Ма ке дон ске. – Ж.004.

1804.  Де жур на апо те ка (при по вет ка). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Од мах 
по сле ра та, пр ва два три да на, ка да ле ко ва још ни је би  ло до вољ но... ; по след ња 
ре че ни ца: Не ко ће мо жда по сум ња ти у исти ни тост ове при че,... – На по ле ђи ни: 
за пи са но ру  ком Д. М.: Деч ја при ча Де жур на апо те ка. – Ж.004.

1805.  Ин тер вју са П. Сла ти ну (ин тер вју). – 6 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Чи-
ни ми се да је на пе ти ји, на ро чи то по гра до ви ма ; по след ња ре че ни ца: Мла ди су 
увек исти: не стр пљи ви, нео б у зда ни, жед ни жи во та... – На по ле ђи ни: по да ци за 
на слов за пи са ни ру  ком Д. М. ћи ри  ли цом, љу би ча стим фло ма сте ром. – Ж.004.

1806.  Од го во ри не ко ме у Мо скви (ин тер вју). – 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 ; без пот пи са ; 22 ре да. Пр ва 
ре че ни ца: На ру ски тра ди ци о нал  ни по здрав ко ји сте ми упу  ти  ли... ; по след ња 
ре че ни  ца: Љу ди  ма бих хте ла да ти свој ство да се не бо је смр ти... – са чу  ва  но у 
4 при мер ка. – Ж.004.

1807.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 37 сти хо ва. Пр ви стих: 
Во ли те сву де цу све та ; по след њи стих: ко ја под сун цем те че. – На по ле ђи ни: ру-
ком Д. М. за пи са но пла вом хе миј ском: Цр ве ни крст, Пла ва књи жи ца. – Ж.004.

1808.  Бе ле шка о пи сцу (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Де сан ка 
Мак си мо вић је ро ђе на 16. ма ја 1989. го ди не у се лу Ра бро ви ци... ; по след ња ре че-
ни ца: Пре во ди са ру ског, фран цу ског и сло ве нач ког је зи ка. – Ж.004.

1809.  Ауто би о граф ска бе ле шка (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ро ђе-
на сам у ва  љев ском кра ју, у се лу Ра бро ви ци... ; по след ња ре че ни ца: При ме ти ла 
сам да мо је пе сме бо ље зву  че кад их чи та не ко ко го во ри слич но ме ни… – Ж.004.

1810.  О Мар га ри ти ној ћер ки (бе ле шка). – 2 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва 
ре че ни ца: Је дан од нај во ље ни јих, нај чи та ни јих ви до ва по е зи је сва ко ја ко је де ци 
бај ка. ; по след ња ре че ни ца: Ве ру је мо да ће ову књи гу са ужи ва њем чи та ти и де ца 
и ста ри ји... – На по ле ђи ни: крат ка би о гра фи ја на ру ском Та тја не Кон стан ти нов не 
Ма ка ро ве. – Ж.004.

1811.  Бал ка нац (пе сма). – 3 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 пи са ћом ма ши ном ; 9 стро фа, 66 сти хо ва. Пр ви 
стих: Не сти дим се што сам, ; по след њи стих: иако смо бро јем ма ли. – Ж.004.
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1812.  Ин тер вју (ин тер вју). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Упра во за то што сам 
се од де тињ ства уве ли ко уда  љи  ла, мо гу о ње му го во ри ти. ; по след ња ре че ни ца: 
Умет ник увек ми сли да ће де ло ко је се тек спре ма да на пи ше би ти бо ље од оно га... – 
Са др жи 13 од го во ра. – Ж.004.

1813.  О по е зи ји (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: По е зи ја је код нас во ље-
на, по пу лар на. ; по след ња ре че ни ца: Али је по треб но, ми слим, и пе сни ку ве ли ке 
моћ не др жа ве да упо зна пе сни ке дру  гих зе ма  ља, на ро чи то ма њих... – Ж.004.

1814.  Об ја шње ња по је ди них име на или на зи ва у пе сма ма (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи-
са. – На по ле ђи ни: пре у зе ти на слов за пи сан ру  ком Д. М. ла ти ни цом, олов ком. – 
Об у  хва ће но 32 пој ма. – Ж.004.

1815.  Ин тер вју (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Пр ве мо је пе сме би  ле 
су по све ће не при ро ди и мла да  лач ким на го ве шта ји ма љу ба ви... ; по след ња ре че-
ни ца: Има, зна чи, мно го раз ло га што во лим Ма ке до ни ју... – Од го во ри на 16 пи-
та ња. – Ж.004.

1816.  Зма је ве игре (бе ле шка). – (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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Кад год отво рим 
чи ју књи гу, се тим се оне пе сме До бри ше Це са ри ћа…; по след ња ре че ни ца: Или 
да се вра ти мо на по е зи ју, ни је дан од нас ни је био ка дар да на ста ви це ло ње го во 
де ло… – Ж.004.

1817.  Ин тер вју са Ђор ђем Ра ји ћем (ин тер вју). – 2 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 пи са ћом ма ши-
ном. Пр ва ре че ни ца: Мо ја пр ва та ко зва на љу бав на пе сма ни је би  ла упу ће на не-
ком од ре ђе ном чо ве ку. ; по след ња ре че ни ца: Углав ном, и да нас љу ди сва ко днев-
но уми ру због љу ба ви, са мо је оно да нас ли ше но ро ман ти чар ске по е ти ке. – На 
по ле ђи ни: ћи ри  ли цом за пи сан на слов. – Ж.004.

1818.  Мој учи тељ пр вог раз ре да (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: 19. де-
цем бра о. г. на вр ша ва се го ди на да на од смр ти Не дељ ка Са ви ћа... ; по след ња ре-
че ни ца: Ми сли те ка ко се сад ње гов гроб мо жда под сне гом бе ли... – Ж.005.

1819.  Ка ко је по ста  ла пе сма Бе о град ске ули це (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. 
Пр ва ре че ни ца: Рас по ло же ње и пред ста ње из ко јих је ни кла пе сма Бе о град ске 
ули це су сло же ни и бо га ти… ; по след ња ре че ни ца: За то ваљ да сад и осе тим не ко 
раз о ча ре ње, не ку гор чи ну, кад је про чи там. – На по ле ђи ни: на слов за пи сан ла-
ти ни цом ру  ком Ра де Ми  ла ка ре. – Ж.005.

1820.  Ми ћа Је ре мић: Жи ки ца Јо ва но вић Шпа нац, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1961. 
(при каз). – 2 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Ова књи га 
штам па на је по во дом два де се то го ди шњи це устан ка на ших на ро да... ; по след ња 
ре че ни ца: За школ ску лек ти ру се ова књи га на ме ће и сво јим до брим је зи ком. – 
На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Ра де Ми  ла ка ре, ла ти ни цом, олов ком: Ми ћа Је ре-
мић. – Ж.005.
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1821.  Пред лог за при јем у Удру же ње књи жев ни ка Ду ша на Лон ча ре ви ћа (бе ле шка) – 3 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Већ не ко ли ко го ди на се 
спре мам да пред  ло жим за чла на на шег удру же ња Ду  ша на Лон ча ре ви ћа... ; по-
след ња ре че ни ца: Са ве то ва  ла сам му да ми шље ње кри ти ке при  ло жи уз сво ју 
мол бу за при јем… – Пред  лог Д. М. на пи сан по сле по ја ве ро ма на Сре бр ни оклоп-
ник. – Ж.005.

1822.  Гон ча рук, За  хар Вла  хо вич
Ја дран ски аква ре ли : 1 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Иза сте на се сун це по пе ло, ; по-
след њи стих: бе ло сне жни лист па пи ра. – Из над пе сме је и би о граф ска бе ле шка 
о Гон ча ру  ку. По сто ји још је дан при ме рак пи сан ла ти ни цом. – Ж.006.

1823.  Гон ча рук, За  хар Вла  хо вич
Ја дран ски аква ре ли : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Та нак и оштар, ; по след њи стих: 
„А ко ће чу  ва ти до мо ви ну?“. – По сто ји још је дан при ме рак пи сан ла ти ни цом. – 
Ж.006.

1824.  Гон ча рук, За  хар Вла  хо вич
Ја дран ски аква ре ли : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Чи ни  ло се ; по след њи стих: мо ра 
пла не ту на по ји ти. – По сто ји још је дан при ме рак пи сан ла ти ни цом. – Ж.006.

1825.  Гон ча рук, За  хар Вла  хо вич
Ја дран ски аква ре ли : 4 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Као чо ба нин ста до с по ја та ; по-
след њи стих: од го ни ста до на по и  ло. – По сто ји још је дан при ме рак пи сан ла ти-
ни цом. – Ж.006.

1826.  Аба шид зе, Ира клиј
Ве тар и ја си ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 10 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Ужи ва  ла је ја си ка у то плом 
да ну, ; по след њи стих: као де во јач ког бо ла и сре ће су зе. – Ис прав ке ру  ком ауто-
ра. – Ж.006.

1827.  Аба шид зе, Ира клиј
Учи те љи ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Стан јој се на сло нио уз школ ске зи-
до ве. ; по след њи стих: во ле ти ми рис до мо вин ских њи ва. – На по ле ђи ни: ру  ком 
Д. М. пла вом хе миј ском: Ира кли је. – Ж.006.

1828.  Но не шви  ли, Јо сиф
Де ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21), 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Још је по ве тру ча ђа про ле та ла ; по след њи 
стих: сти снув пе сни це и по гле да мрач на. – На по ле ђи ни ру  ком Д. М.: Ира клиј, 
Де ца, 1933. – Ж.006.
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1829.  Но не шви  ли, Јо сиф
Оти шла је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 18 сти-
хо ва. Пр ви стих: За љу бав, по ште но го во ре ћи, ; по след њи стих: не ка ти се већ 
сми ри ду  ша. – По сто ји још је дан при ме рак, на чи јој је по ле ђи ни од  ло мак не ке 
при че. – Ж.006.

1830.  На ров ча тов, Сер геј Сер ге је вич
Шум ска љу бав (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Са ма зе мља им је да  ла та пра ва ; по-
след њи стих: са мих ра то ва. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ж.006.

1831.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Де те (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Јед но де те ми ; по след њи стих: жи ва ле по та. – Ж.007.

1832.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Је дан бу  гар ски уз дах (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не мо гу да бу дем та мо 
крај твог ков че га ; по след њи стих: Ти, Ле о ни де Или ћу Бре жњев!. – По сто је још 
два при мер ка ове пе сме. – Ж.007.

1833.  Зи да ров, Ка мен
Је ли са ве ти Ба гр ја ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (28,7 х 20,4 cm), 
ка ро па пир, жу  ти ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
ру  ком ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ова кву те ду  ге го ди не по зна вах ; по след њи стих: 
с јед ним је ди ним име ном Ба гр ја на. – По сто је још че ти ри ку ца на при мер ка (29,5 x 
21 cm). На јед ном за пи са но: Са бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – 
Ж.007.

1834.  Ба ка Пе пе љу га (при по вет ка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (ле пље-
не стра ни це) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: Би  ла јед ном не ка ба ка Пе пе љу  га ; по след ња ре че ни ца: Ка жу да ба ку 
ни је ви ше зва  ла Пе пе љу  гом и да се тру ди  ла да бар о сво јој де ци во ди бри гу. – На 
по ле ђи ни ру  ком за пи са но: Ба ка Пе пе љу  га. – Ж.008.

1835.  Па вло Гли го ри је вић Ти чи на (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 24 ре да. Пр ва 
ре че ни ца: Па вло Гли го ри је вић Ти чи на, ве ли ки укра ин ски пе сник, ро ђен је у 
се лу Пе ски 1891, област Чер ни го во. ; по след ња ре че ни ца: Сла ви мо је и ми по но-
сни што при па да мо ко лу на ро да ко ји има ју ова кве пе сни ке. – На по ле ђи ни за пи-
са но ру  ком Д. М., пла вом хе миј ском, ћи ри  ли цом: Ти чи на. – По след ње две ре че-
ни це пре цр та не су цр ве ном хе миј ском. – По сто је још три при мер ка овог тек ста, 
на ко ји ма по след њи ре до ви ни су пре цр та ни. – Ж.009.

1836.  На ров ча тов, Сер геј Сер ге је вич
Тих го ди на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић; – 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 ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Про ла зио сам зу би ма шкр гу ћућ, ми мо ; 
по след њи стих: ко јом осве том ра не да ти ле чим?. – По сто ји још је дан при ме-
рак. – Ж.006.
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1837.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Пре 13. ве ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо је сто ле ће, дај сво је све тло сти све ле ; по след њи 
стих: Бу  гар ска ода је сад хва  лу и сла ву. – На по ле ђи ни: по зив ни ца. – При  ло же не 
су и са ме Пе снич ке но ви не у ко ји ма су пре пе ви штам па ни. – Ж.007.

1838.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Април (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
16 сти хо ва. Пр ви стих: Април ско ок но све од сун ца зрач но, ; по след њи стих: са му 
љу бав ја во лим про сто. – На по ле ђи ни: из ве штај Удру же ња књи жев ни ка Ср би је 
од 28. ма ја 1983. – Ж.007.

1839.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Трип тих на сто го ди шњи цу ро ђе ња (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 35 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ла је на ша уса мље ност ; по след њи 
стих: жи ве ћеш у ме ни и ти. – На по ле ђи ни: ма ши но пис Бо ја на Пе не ва. – Ж.007.

1840.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Из ме ђу је се ни и зи ме (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Су срет нам је био с је се ни ; по след њи стих: све-
тло сти и ми  ло ште. – Ж.007.

1841.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Ва  ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Опет сам крај тво је ве чи те сти  хи је ; по след њи стих: сан 
ми се ја вља у ср цу скри ве ни. – Ж.007.

1842.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Те жак час (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад на зе мљу пад не та ма но ћи ; по след њи стих: да те 
огре ју јед не дра ге очи. – Ж.007.

1843.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Књи га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: С бо лом је пу  ним свим дра гим у би ћу ; по след њи стих: 
„Ка кве ли суд бе и за вид ног пу  та!“. – Ж.007.

1844.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
То чак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Вр ти се, вр ти, ту глат ко и пра во, ; по след њи стих: а ду  го 
ће мо, ду  го би ти мр тви. – Ж.007.

1845.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Ве чер ња пе сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Ро ни се, ро ни бро ја ни ца ; по след њи стих: жи во те. – 
Ж.007.
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1846.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Не знам и знам (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо-
ва. Пр ви стих: И још сам с ове стра не, ; по след њи стих: на ме не ни спо мен. – Ж.007.

1847.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
На дан сво ђе ња ра чу на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном, 4 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Отаџ би но мај ко, ; по след њи стих: оти ћи са 
ово га све та. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М. пла вим фло ма сте ром: Пре вод, 
Ба гр ја на. – Пот пи са но: са бу  гар ског пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић. – Ж.007.

1848.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Не по знат чо век (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: За што ме да нас уз бу ди ; по след њи стих: Чо ве-
че!. – На по ле ђи ни: пи смо На род ног све у  чи  ли шта Имот ски. – Ж.007.

1849.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Не ве ста (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Диг ни и ти го ре очи по ла ко ; по след њи стих: и та да 
ме узми – усмр ти ме. – На по ле ђи ни: по зив ни ца за Ју  го сло вен ски фе сти вал дје-
те та у Ши бе ни ку од 5. 6. 1983. – Ж.007.

1850.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
За пад : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру  ком ; 
4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ћу отр пе ти – освр ну ћу се – ; по след њи стих: 
тај час!. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Па бло Ти чи на. – Ж.009.

1851.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Ве тар с Укра и не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру  ком ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни ко га ја не во лим та ко ; по след њи стих: зе мљу 
сво ју во лим ја ко. – Ис прав ке ру  ком ауто ра цр ве ном хе миј ском. – Ж.009.

1852.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
За све ћу ти ре ћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 
37 сти  хо ва. Пр ви стих: За све ћу ре ћи, за све пре бо ле ти, ; по след њи стих: да ли 
сам пр ви или не. – Ж.009.

1853.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Пи сма пе сни ку (трип тих) : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 
20 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 ; без 
пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Кар та Је ла де Ко цју бин ски, ; по след-
њи стих: пу на на де, стре пе ћи. – Цео трип тих је на две стра не. – Ис прав ке ру ком 
Д. М. – По сто ји још је дан при ме рак. Цео трип тих је на два ли ста. – Ж.009.

1854.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Пи сма пе сни ку (трип тих) : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви мо жда ни сте из на шег кра ја, ; 
по след њи стих: ни сам у ста њу. – Цео трип тих је на два ли ста. – Ис прав ке ру  ком 
Д. М. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ж.009.
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1855.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Пи сма пе сни ку (трип тих) : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ја сам ко му  нист, у вој нич кој блу зи, ; 
по след њи стих: ко му нист би ће те и ви. – Цео трип тих је на два ли ста. – Ис прав ке 
ру  ком Д. М. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ж.009.

1856.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 1 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Пре ну се зра чак ; по след њи стих: за све тлу  ца зра чак. – Цео ци-
клус на два ли ста. – Ис прав ке цр ве ном хе миј ском, ру  ком Д. М. – Ж.009.

1857.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: На пих се до бро га ви на ; по след њи стих: же ле зни дан. – Цео ци-
клус је на два ли ста. – Ис прав ке цр ве ном хе миј ском, ру  ком Д. М. – Ж.009.

1858.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 9 сти-
хо ва. Пр ви стих: Сви ра  ле су фла у  те ; по след њи стих: та мо где сун це па да. – Цео 
ци клус је на два ли ста. – Ис прав ке цр ве ном хе миј ском, ру  ком Д. М. – Ж.009.

1859.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Па сте ле : 4 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: По криј те ме, по криј те, ; по след њи стих: не ду жна. – Цео ци-
клус је на два ли ста. – Ис прав ке цр ве ном хе миј ском, ру  ком Д. М. – Ж.009.

1860.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Ше тао крај Ти бра Ра фа ел (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 20 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 ; без пот пи-
са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ше тао крај Ти бра Ра фа ел, ; по след њи стих: 
Ма до на!. – Ж.009.

1861.  Ти чи на, Па вло Гри гор је вич
Хор шум ских зво на ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29 х 20 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 ; без пот-
пи са ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми смо звон ца, ; по след њи стих: Сен. – Ж.009.

1862.  Раз го вор о Јер ме ни ји (ин тер вју). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Био 
је то је дан ста ри та пе тар чи ја рад ња се на  ла зи  ла у ули ци где сам ста но ва  ла по 
до ла ску из Ва  ље ва у Бе о град. – На по ле ђи ни: две стра не су по зив ни ца за Зма је-
ве деч је игре од 20. 4. 1988. – Не до ста је по след ња стра на ин тер вјуа. – Ж.010.

1863.  Та шкент (бе ле шка). – 6 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: У име Са ве за пи са ца 
на аеро дро му нас је до че ка  ла Гу ља Крав чен ко… ; по след ња ре че ни ца: сти  хо ви 
из пе сме Два пут пе сник жи ви Рам за Ба ба џа на. – Ж.011.

1864.  Де ца (пе сма). – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Цу ри ца ви ри / док се мај ка 
оде ва / и не чуј но пла че. ; по след њи стих: Ма ма, не тре ба / пра ти про зо ре, / ки ша 
ће их опра ти. – Ж.012.
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1865.  Жу  пан чич, Отон
Пе сни че, ду жност знаш (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: Пе сни че, ду жност знаш? ; по след њи 
стих: зуб за зуб, гла ву за гла ву!. – Ж.012.

1866.  Бог смр ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Два 
пу  та се спу  штао бог смр ти до на шег до ма, ; по след њи стих: ме ђу на ма би  ло. – 
Ж.013.

1867.  По жар на Би о ко ву (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Го ри 
шу  ма на Би о ко ву, ; по след њи стих: обла ци по жар уга си  ли. – Ж.013.

1868.  Зи ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: Во ди ћу вас да гле-
да те ; по след њи стих: на ве ја ла ово ју тро бе ло. – На по ле ђи ни: текст о спо ме ни ку 
Жи во ји ну Ми ши ћу. – Ж.013.

1869.  Би ће опет ле по као пре (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Би ће опет ле по као пре, ; по след њи стих: али не би као пре. – Ж.013.

1870.  Љу ди но ћи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ви де 
се, а чу  јеш бат ко ра ка ; по след њи стих: чу  јеш ко ра ке, а не ви диш их из мра ка. – 
Ж.013.

1871.  Пра де вој чи ца (при по вет ка). – 4 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са. – Пре вод на сло ве нач ки. – 
Ж.013.

1872.  Пе сми (пе сма) / прев. Ален ка Гла зер. – 7 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. – 
Пре пе ва но на сло ве нач ки пет пе са ма: Бо ров ни це, Гор ски по ток, Усо да, Из пол ни-
тев, Слут ње. – Ж.014.

1873.  Се ћа ње на пе сни ка Ни ки ту Ста не ску (бе ле шка). – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 24 ре да. Пр ва ре че ни ца: Ни ки ту Ста не ску, на шег при ја те ља и го-
ста,... ; по след ња ре че ни ца: Ни је би  ло по треб но по је сти с Ни ки том Ста не ску 
вре ћу со ли па да упо зна мо... – На по ле ђи ни: пи смо Јо же Фи  ло у име фе сти ва  ла 
Ку  рир чек (Ма ри бор). – По сто ји још је дан при ме рак на чи јој је по ле ђи ни пред-
лог за Ра ди во ја Пе тро ви ћа за до пи сног чла на СА  НУ. – Ж.015.

1874.  По мен Ти ту (бе ле шка) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Још ми је не мо гу ће 
ве ро ва ти да не ма мо ви ше сво га ве ли ког са вре ме ни ка. – На по ле ђи ни: план Зма-
је вих деч јих ига ра. – Ж.015.

1875.  Лич ност и де ло Еса  да Ме ку ли (бе ле шка). – 4 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 пи са  ћом 
ма  ши  ном. Пр ва ре че ни  ца: Мар га ри та Али  гер, пи сац чу  ве не по е ме о Зо ји Ко-
смо де мјан ској, у пред  го во ру јед  не сво је збир ке пе са  ма... ; по след  ња ре че ни ца: 
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Це не ћи ње гов књи  жев ни, на уч ни и пре во ди  лач  ки рад, ње го во пре га  ла  штво 
на сви  ма по љи  ма кул ту  ре... – Пред  лог за Еса  да Ме ку ли ја за до пи сног чла  на 
СА  НУ. – Ж.015.

1876.  По ми  ло ва ње за оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га (пе сма) / прев. Мар га ри та Али-
гер. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са 
пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком. – З.001.

1877.  За пис о ра то ви ма (пе сма). – 2 л. (25 х 19,2 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Кад год је би ва  ло пред ра то ве. ; по след њи стих: кад год је би ва  ло пред ра то ве. – 
З.001.

1878.  Са мо ћа (пе сма). – 1 л. (29,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Би  ло би су  ви-
шно да срет нем ко га год: ; по след њи стих: очи ма ма ло ср ца у љу ди што про ла зе:. – 
Не пот пу  на пе сма. – З.001.

1879.  Ути сци из Нор ве шке (бе ле шка). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Три-
пут сам се у жи во ту, пре пу  та у Нор ве шку, сре ла с њом. ; по след ња ре че ни ца: 
За вр ши  ла бих са ово не ко ли ко сли ка ухва ће них у мре жу се ћа ња, јер не ма мо 
мно го вре ме на као ри бо лов ци. – По сто је још два при мер ка, од ко јих је је дан не-
пот пун. – З.005.

1880.  Ака де ми ји мол ба за Та су (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Дру-
го ви Ака де ми ци, же ле ла сам да вас под се тим на онај чла нак не дав но об ја вљен у 
По ли ти ци... ; по след ња ре че ни ца: Или би, мо жда, још би ло бо ље кад би са мо Пред-
сед ни штво опо ме ну ло оп ту жи ва че… – На по ле ђи ни: за пи сан на слов ру ком Д. М. 
цр ве ним фло ма сте ром. – По сто ји још је дан при ме рак. – З.005.

1881.  Без на сло ва (бе ле шка). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: У по след ње вре ме 
осе ћа се код свих на ро да те жња за ми ром. ; по след ња ре че ни ца: Ову ве ли ку 
вред ност ко му  ни ка тив но сти има и наш на род ни еп. – З.005.

1882.  Јаз раз у  мем пти це; Скрив ни се ста нек; По сто по ма ; Всај три крат все се је зго ди-
ло (пе сме). – 4 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, сло ве нач ки ; без пот пи са. – На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком 
Д. М. пла вом хе миј ском: Пре вод на сло ве нач ки. – З.005.

1883.  Зла то кри  ли леп тир (по е ма). – 11 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 пи са ћом ма ши ном. – За 
лут кар ску сце ну пре ра ди  ла Бен ко вић Не вен ка. – З.005.

1884.  Без на сло ва (ин тер вју). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: По ме не мо ли 
нас лов би бли о те ке Вје ве ри це пред ма ко јим гра ђа ни ном у сво јој зе мљи... ; по-
след ња ре че ни ца: Не ка јој је про сто, ако се са мо не за у ста ве. – Од го во ри на пет 
пи та ња. – З.005.

1885.  Раз го вор за По ли ти ку (ин тер вју). – 5 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 ру  ком. Пр ва ре че ни ца: 
Ми слим да је ва ша по след ња прет по став ка нај тач ни је об ја шње ње... ; по след ња 
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ре че ни ца: Бран ко Ћо пић ми је јед ном кад смо за јед но ишли у не ку шко лу на су-
срет с ђа ци ма, ре као... – Од го во ри на је да на ест пи та ња. – На ру жи ча стој ко вер-
ти у ко јој је овај текст пи ше: Раз го вор са Мо мом Пав ко ви ћем, По ли ти ка, 17, 18, 
19. 6. 1986. – З.005.

1886.  Од го во ри за лист На пред (ин тер вју). – 5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ја сам 
се, исти на, ро ди ла у Ра бро ви ци... ; по след ња ре че ни ца: Ко ме ни је жао оти ћи са 
све та сун цем и ме се чи ном оба сја ног... – При ло же на и Ан дри ће ва пи та ња. – З.006.

1887.  Вој во дић, Мо мир
Де сан ка Мак си мо вић у Би  љар ди (со нет). – 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 ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: У Би љар ди, ствр ђе ној ко сти ма, ; по след њи 
стих: Свом вла ди ци ка за све ту же љу. – З.007.

1888.  Ода  ло вић, Мо ша
По штан ско сан ду  че Де сан ке Мак си мо вић (пе сма). – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко ли ко ли љу ба ви ста не на адре су: ; 
по след њи стих: на шој пре бла гој Де сан ки. – З.007.

1889.  Пса  лам за Де сан ку (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 43 сти  ха. Пр ви стих: Вре ме 
се над то бом рас кри  ли  ло, иза бра на ; по след њи стих: сва ко ко па ти мо же да те 
пре ви је на ра ну. – З.007.

1890.  Би сер ке (пе сма) – 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 ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Ко ко ши, 
ко ко ши би сер ке, ; по след њи стих: ноћ но га сво га сна. – На по ле ђи ни: пре пев на 
ру ски с јер мен ског Н. Ма тве је вој, 1971. – Ру  ком у вр ху стра не за пи са но: но ва. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.001.

1891.  Га вра ни (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: По 
ста зи све тлој ; по след њи стих: за пло ви  ли у сту ден зим ског не ба?. – И.001.

1892.  Осу ђе на ми сао (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ми сао на сто цу од цр на ка ме на ; по след њи стих: да не ис ка за на у веч ни лук не 
оде. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак и јед на ва ри јан та од 
16 сти хо ва, у ко јој је по след њи стих: да не по то не у по нор ни це во де. – И.002.

1893.  До дир (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Но ћас ме у сну та че 
не ка ру ка, ; по след њи стих: за бо ра вих све у тре ну. – По сто ји још је дан при ме рак. – 
И.002.

1894.  Де ве ти вал (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ју  ри ша са пу-
чи не ју  гом уз о ра не ; по след њи стих: од ву  ко ше ме на пу  чи ну. – И.002.

1895.  Два сна да вље ни ка (пе сма). – 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, без пот пи са ; 2 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих. Ис пли-
ва ју из во де два бле да ли ка, ; по след њи стих: кад о њи ном не сан ку ко упи та. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.002.
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1896.  Сре бр на гра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Рас цве тао 
се у ле ји не ки дан ; по след њи стих: или Ја па на. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком 
Д. М. пла вом хе миј ском: Пас за ви ја, Цвет и љу ди, Ле де но агре гат но, Ве ру  јем у 
ато ме, Од исте тва ри ; Уне то у књи гу ва  љев ску. – И.002.

1897.  Ме сец (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Ме сец те у сто пу 
го ни. ; по след њи стих: до но се те до мо га пра га. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По-
сто ји још је дан при ме рак с ис прав ка ма. – И.002.

1898.  Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Сто јим на сун цу у ба тум ској лу  ци ; по след њи стих: кри  ла га  ле ба. – И.002.

1899.  Смрт га вра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: По след њи 
је дан ; по след њи стих: да га вран уђе кроз њих. – На по ле ђи ни: део из ве шта ја 
СА  НУ. – И.002.

1900.  Сун ча ни ча сов ник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Док их гле дам, ; по след њи стих: кад ме по не су до но вих оба ла?. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.002.

1901.  Же на и ли па (Ли па пред зи му) (пе сма). – 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 ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
ли па за зи му ; по след њи стих: И она као же на го ди не че ка. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – И.002.

1902.  Упо зо ре ње (пе сма). – 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 ; 2 стро фе, 19 сти хо ва. Пр ви стих: Зе мља ни чи ја ; по след њи стих: љу де 
у па као од во де де мо ни. – По сто ји још је дан при ме рак и јед на ва ри јан та. – И.002.

1903.  Ка ми чак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ску-
пља  ла су де ца по сле бу  ре ; по след њи стих: не жно и са ди вље њем до та кла. – По-
сто ји још јед на ва ри јан та ове пе сме, чи ји пр ви стих гла си: Ску пља ла сам са де цом 
по сле бу  ре, а по след њи: што га се људ ска ру  ка до та кла. – И. 002.

1904.  По след ње пу  то ва ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 21 стих. Пр ви 
стих: Пред врат ни ца ма у зе мљу не по врат ка ; по след њи стих: по не ко о ду бо кој 
ста ро сти са ња. – И.002.

1905.  Чар дак ни на не бу ни на зе мљи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. 
Пр ви стих: На чар да ку сам ни на не бу ни на зе мљи ; по след њи стих: и са чар да ка 
ме укра ди. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак и јед на ва ри-
јан та, чи ји је по след њи стих: и са чар да ка ме сне си… – И.002.

1906.  Лед твој ср це на гло об у зи ма (пе сма). – 1 л. (29,5 х 20 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На се вер ном по лу тво га ср ца ; по след њи стих: пти це што су ми по ле та  ле са 
ра ме на. – Пре пис круп ним сло ви ма. – З.001.
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1907.  Спо ме ник де те ту (пе сма). – 1 л. (12 x 17 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Тра жим спо-
ме ник де те ту ; по след њи стих: у сто гу сла ме. – На по ле ђи ни: по зив ни ца. – 
З.001.

1908.  Пе сма Бе о гра ду (пе сма). – 1 л. (12,5 x 17,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Бе о-
гра де, гра де Или ра и Кел та, ; по след њи стих: пе сни че бор бе, гра де пар ти за не. – 
З.001

1909.  Ески ми? (пе сма). – 1 л. (15 х 10 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. – Са чу  ва но са мо 8 сти  хо ва на по зив ни ци: Ако 
вам ово / што го во рим ли чи / на бај ке ко је се / при ча ју зи ми / ако не ве ру  је те / 
овој мо јој при чи / по твр ди ће је / ре дом сви Ески ми. – З.001.

1910.  Ђак у пла ни ни (пе сма). – 1 л. (23,5 x 17 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 31 стих. Пр ви стих: Да  ле ко 
не где од Ско пља ; по след њи стих: на у  ме па ме ти да да ду. – З.001.

1911.  Над књи гом бај ки (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Де ча че, при-
зна јем ти ни за ме не не ма ; по след њи стих: зе мља, одав де па до на крај све та. – 
З.001.

1912.  По ноћ ни То рон то (пе сма). – 1 л. (22 х 21,5 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са зе ле на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 34 сти  ха. Пр ви стих: У по ноћ са пе де се-
тог спра та ; по след њи стих: без ика квог раз ло га. – З.001.

1913.  Стра ни це из днев ни ка, Фло ри ка Ште фан, 16. авг. 1973. (бе ле шка). – 2 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 ; 
без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Што се ду бље за  ла зи у го ди не, ства ри и до га ђа ји 
ко ји су не ка да би  ли без ма  ло на иви ци па  жње и пам ће ња... ; по след ња ре че ни ца: 
О то ме ће исто ри ја кад тад мо ра ти да ка  же исти ну. – Ис под тек ста на по ме на: 
Еми ти ра но 17. авг. 1973. у 18,00 у Ра дио Но во сти ма срп ско хрв. про гра ма Ра-
дио Но вог Са да. – Текст се од но си на Хим ну Ју  го сла ви је на Хер ци го њи ну му-
зи ку. – З.002.

1914.  Са сед ни це у За о стро гу (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 30 ре до ва. – На по-
ле ђи ни за пи са но: Са сед ни це у За о стро гу, За Трав нич ки лист. – Ко мен тар Д. М. 
о ли те ра ту  ри о Ти ту. – З.002.

1915.  Су  ви жиг Књи ге дру  го ва (при каз). – 2 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 ру ком и ма ши ном. Пр ва 
ре че ни ца: Књи га дру го ва је вр ло не у о би ча јен ро ман. ; по след ња ре че ни ца: Го то-
во сам убе ђе на да би ова ко бо ље би  ло, тим пре што не ути чу не по сред но на рад-
њу, ни су из во ри шта не ких зби ва ња у њој. – На по ле ђи ни за пи са но: Ма  ли спи си, 
Пре вод на сло ве нач ки Про лећ не пе сме. – З.002.

1916.  О со не ту (бе ле шка). – 3 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 ; 57 сти  хо ва. Пр ва 
ре че ни ца: У вре ме кад сам, сре ди ном пе де се тих го ди на, пи са  ла пе сме рас тре си-
тог сло бод ног рит ма ; по след ња ре че ни ца: У сва ком слу  ча ју, ми слим да је пра во 
да и ово ка жем:... – Пот пи са но: 12. март 1987. Д. М. – З.002.
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1917.  Пред  лог за Сло бо да на Па ви ће ви ћа за Зма је ву на гра ду (бе ле шка). – 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 ру ком ; 21 ред. Пр ва ре че ни ца: За до вољ ство ми је, а и ду жност, пред ло жи-
ти Сло бо да на Па ви ће ви ћа за ово го ди шњу Зма је ву на гра ду. ; по след ња ре че ни ца: 
Ми слим да је он сад пр ви на ли сти оних ко је та ко ђе ова на гра да оче ку  је. – Да ти-
ра но 17. апри  ла 1982. у Вр њач кој ба њи. – З.002.

1918.  Го вор на Ок то бар ском су сре ту (бе ле шка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 59 ре до ва. Пр ва 
ре че ни ца: До бро нам до шли, дра ги при ја те љи, и ви из да  ле ка и ви Ју  го сло ве ни. ; 
по след ња ре че ни ца: Сва ко ја ко сте чу ли да има мо у зе мљи пу  но бри га... – На по-
ле ђи ни: део из ве шта ја. – З.002.

1919.  Про лећ на пе сма; Чо век; Мол ба мла до сти; Пе сма о по ро бље ном хле бу; Не бој 
се; За зе мљу ку да вој ска про ђе (пе сма) / прев. На да Бо жић де Са  лас. – 6 л. (29,7 x 
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, шпан-
ски ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном. – По ме ну те пе сме су пре ве де не на шпан ски. – 
З.002.

1920.  Бо рис Ду бро вин (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 10 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
Бо рис Ду бро вин је члан Са ве за со вјет ских пи са ца. ; по след ња ре че ни ца: Као 
уздар је на пи сао је пе сме с то га пу  та, збир ку пе са ма по све ће ну Ју  го сла ви ји. – Је-
да на е сти ред је пре цр тан цр ве ном хе миј ском олов ком. – З.002.

1921.  Тра жим по ми  ло ва ње (ци клус пе са ма) / прев. Шарл Дес фре. – (25,5 х 20 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, фран цу ски ; 
пот пи са но пи са ћом ма ши ном. – Уз пе сме је и пи смо пре во ди о ца. – То су пре пе ви 
из збир ке Тра жим по ми  ло ва ње. – З.003.

1922.  Шварц, Макс
Ру  ка (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 70 сти  хо ва. Пр ви стих: Ру  ка ко ја до ди ру  је 
очи ; по след њи стих: ко ја је уви јек се жу ћа ру  ка. – У пот пи су цр ном хе миј ском, 
ла ти ни цом: 1981. Стру  га, за Де сан ка Макс Шварц. – З.004.

1923.  Пред го вор (бе ле шка) – 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 ; без пот пи са ; 28 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Пр ви 
пут пред сво је чи та о це до но си мо на јед ном пет на ест со вјет ских пе сни ки ња... ; 
по след ња ре че ни ца: На по слет ку би смо ре кли да ће ових пет на ест со вјет ских 
же на пе сни ка... – З.004.

1924.  О су  ко бу С. Лу  ки ћа и Ра до ва на Зо го ви ћа (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са ; 55 ре-
до ва. Пр ва ре че ни ца: При ли ком ди ску си ја за вре ме Ок то бар ског су сре та пи са ца 
у Бе о гра ду... ; по след ња ре че ни ца: сма трам пре ма то ме да Књи жев ну су да ни ју 
тре ба што пре об ја ви ти. – З.004.

1925.  Раз го вор са јер мен ским но ви на рем (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре-
че ни ца: Мо је де тињ ство би ло је ка ко би сва ко де те мо гло по же ле ти. ; по след ња 
ре че ни ца: У Јер ме ни ју сам пр ви пут до шла за вре ме Ме ђу на род ног фе сти ва ла 
омла ди не... – На по ле ђи ни: пи смо Јо ва на Мар ку ша у име Од бо ра за пре нос по-
смрт них оста та ка кра ља Ни ко ле и кра љи це Ми ле не, Це ти ње, 15. 9. 1989. – З.004.
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1926.  Три де се то го ди шњи ца Гли ши ће ве смр ти (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 50 ре до-
ва. Пр ва ре че ни ца: Три де сет го ди на је про шло од смр ти ака дем ског сли ка ра Дра-
го ми ра Гли ши ћа... ; по след ња ре че ни ца: Као ро ђе ни умет ник и чо век ко ји во ли 
го сте, она нас је и ово га пу  та по зва  ла на по се ло у сво јој све жој ба шти. – З.004.

1927.  Ал брехт, Ве ра
Од  ло мак из пи сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,5 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 
пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: И опет мај. О, ко ли ко у сја ју ; 
по след њи стих: све зо ре што смо их гле да  ли у сну. – Ру  ком до пи са но ис под пе-
сме: Про на ђох још јед ну Ве ри ну пе сму, па би рај. Д. – З.004.

1928.  Но ви, Ли  ли
На ју жну оба  лу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Лет њи је по зни мрак, за па ра, ; 
по след њи стих: На југ, на ју жну оба  лу!. – З.004.

1929.  Во ја Ца рић: Ша ре ни мост, из да ње Омла ди не 1958. го ди не (при каз). – 3 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 ; 
без пот пи са ; 92 ре да. Пр ва ре че ни ца: Исто то ли ко је те шко ући у свет де те та... ; 
по след ња ре че ни ца: Уз мно ге пе сме у овој збир ци вр ло до бро иду за са ња ни, лир-
ски цр те жи Ла за ра Во за ре ви ћа. – З.004.

1930.  Ре зи ме при по вет ке Де ца ожа  ло шће ног гро ба (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 
21 ред. Пр ва ре че ни ца: У Кра гу  јев цу, пу стом и за мр лом по сле стре ља ња, де ца се 
осе ћа ју на пу  ште ном. ; по след ња ре че ни ца: За  хвал  на су јој што са са у  че шћем 
слу  ша њи не пр ве гор ке ис по ве сти. – По сто ји још је дан при ме рак. – З.004.

1931.  Књи жев но ве че Ми ли це Ко стић (бе ле шка) – 1 л. (21 х 14,5 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 ру  ком ; 34 ре да. 
Пр ва ре че ни ца: У Клу бу књи жев ни ка Ср би је Ми ли ца Ко стић је не дав но (10. апри-
ла) про чи та ла сво ју пе сму, још нео бја вље ну, Ча ђа вре ме на. ; по след ња ре че ни ца: 
Пе сни ки ња је сво је де ло про чи та  ла умет нич ки, су  ге стив но. – З.004.

1932.  Пред  лог за при ма ње у члан ство Удру же ња књи жев ни ка Ср би је Ми  ли це Бин гу-
лац, књи жев ни ка из Бе о гра да (бе ле шка). – 2 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 ру  ком ; 40 ре до-
ва. Пр ва ре че ни ца: Са искре ним убе ђе њем пот кре пљу  је мо мол бу Ми  ли це Бин-
гу лац... ; по след ња ре че ни ца: За то нам се чи ни да би смо би  ли не пра вед ни ако је 
не би смо при ми ли у сво је члан ство... – Да ти ра но: 23. 5. 1963. у Бе о гра ду. – Уз Д. М. 
пот пи са  ли су се и: Бран ко Ћо пић, Ми ра Алеч ко вић. – З.004.

1933.  Не кро лог Ли ли Но ви (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са ; 38 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
Пре не ко ли ко да на умр ла је у Љу бља ни сло ве нач ка пе сни ки ња Ли  ли Но ви... ; 
по след ња ре че ни ца: Ли ли Но ви, ти за нас жи виш још у сво јим пе сма ма… – Фор мат 
дру  ге стра не је 25 x 21 cm. – З.004.

1934.  Ми  ла Вла шић-Гво здић: Учи ни  ло ми се да су зви је зде, изд. Клу ба књи жев ни ка 
Абра ше вић, Мо стар, 1969. (при каз). – 4 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 ; без пот пи са ; 99 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
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Ми  ла Вла шић-Гво здић јед ном је пе ва  ла у сво јој пе сми о Не ре тви… ; по след ња 
ре че ни ца: Игра та ко да се ви ди не ће се из ко ла пу сти ти, ако га са мо за ко ни жи-
во та на то не на мо ра ју. – По сто ји још је дан при ме рак на ко ме у вр ху пи ше олов-
ком: Ово је за штам пу. – З.004.

1935.  Чи та ли смо (бе ле шка). – 2 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 ру ком ; 52 ре да. Пр ва ре че ни ца: Жи-
ри је са не сма ње ним и за до вољ ством и уз бу ђе њем чи тао од го во ре са кон кур са 
Мла до сти... ; по след ња ре че ни ца: Ова за па жа ња не би би ла пот пу на ако се на 
кра ју не на по ме не мо жда и то да је омла ди на... Пот пи са но: Дес. Макс. – З.004.

1936.  Ве ра Ви те зи ца: Ми сли и ри ме, Бе о град, 1961. (бе ле шка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
ру  ком ; 71 ред. Пр ва ре че ни ца: Ма да Ве ра Ви те зи ца ка же, и не са мо она, да су 
фи  ло зо фи ја и по е зи ја у срод ству... ; по след ња ре че ни ца: Тре ба ис та ћи да се у 
овим ми сли ма осе ћа и при су ство по зна ва ња свет ске ли те ра ту  ре, исто ри је и фи-
ло зо фи је… – З.004.

1937.  До бро до шли ца (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са ; 60 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: До бро нам 
до шла, са бра ћо, ко ја сте са на ма у Ср би ји за вре ме ра та де ли ла зло и до бро. ; по след-
ња ре че ни ца: И до ђи те нам опет, не по ну жди, већ на ве се ља, сла ве, свад бе. – З.004.

1938.  Чу до у по љу (при каз). – 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 ру ком ; 25 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: 
Књи га Чу до у по љу из да та је нео бич но уку сно. ; по след ња ре че ни ца: Кад сам ви-
де ла књи гу у ре ду, про шли су ме љу ти на и не за до вољ ство… – Не за до вољ ство 
књи гом про ис те кло је из чи ње ни це да су ома шком у јед ну пе сму спо је ни по че так 
пе сме Та тин су срет са Ме се цом и крај пе сме Та тин су срет са Сун цем. – З.004.

1939.  Кри сти на Брен ко ва: Днев на по ро чи  ла, Мла дин ска књи га, 1965, Љу бља на (при-
каз). – 4 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 ; без пот пи са ; 114 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Ка да сам се упо зна  ла 
са Кри сти ном Брен ко вом... ; по след ња ре че ни ца: О сво јој Кри сти ни је и сло ве-
нач ка кри ти ка по во дом свих ње них књи га, а осо би то по след ње, по хвал  но пи са-
ла... – Уз то при  ло же ни про зни тек сто ви Кри сти не Брен ко ве: Те шки ча со ви, Лу-
три ја, Ри ђи, Си ну, раз го вор о бе смрт но сти. – З.004.

1940.  Јо кић, Бран ко
Де сан ка Мак си мо вић (бе ле шка). – 4 л. (14,5 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 ; 51 ред. 
Пр ва ре че ни ца: Би ће да је ско ро се дам де це ни ја... ; по след ња ре че ни ца: Ето, та-
ква – рас ко шна јед но став ност, ко ја је одав но ушла у на ше бу  ква ре,… – На пр вој 
стра ни сто ји: Днев ник ТВТ, 5. 9. – З.004

1941.  Пи о ни ри и Ти то (бе ле шка). – 3 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, жу ти ; пи са ћа ма-
ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 91 ред. Пр ва ре че ни ца: По ву-
че на деч јим сме хом ушла сам у Бо та нич ку ба шту. ; по след ња ре че ни ца: Го то во пра-
знич ног рас по ло же ња сам из и шла из овог вр та… – Пот пи са но ини ци ја ли ма. – З.004.

1942.  Ви до ви то ср це сле пог де ча ка (бе ле шка). – 5 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 106 ре до ва. Пр ва 
ре че ни ца: С ра ним про ле ћем по чео је омла дин ски фе сти вал. ; по след ња ре че ни-
ца: Кад је с пра ти  љом по шао из дво ра не... – З.004.
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1943.  Из ве штај о пу  ту у Аустра  ли ју (бе ле шка). – 3 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 ру  ком ; 87 ре до-
ва. Пр ва ре че ни ца: Наш пут у Аустра  ли ју за вр шио се на за до вољ ство... ; по след-
ња ре че ни ца: За све њих ми смо би  ли оте ло вље ње Ју  го сла ви је и бу ди  ли у њи ма 
же љу... – По сто ји још је дан при ме рак. – З.005.

1944.  Абу ла шви  ли, Ан зор
По во дом пре ве де не збир ке пе са ма Кад бих бар ма  ло би  ла ле па, Сло во љуб ве, 
1976. (бе ле шка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пи са ћом 
ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Ме де ју Ка  хид зе сам срео пр ви пут мо жда пре два де-
се так го ди на. ; по след ња ре че ни ца: Она је пе сник у пра вом сми слу те ре чи, пло-
дан и ра зно вр стан… – У пот пи су: С ру ског Д. М. – По сто ји још је дан при ме рак. – 
З.005.

1945.  Зе мља бо гат ства и сун ца (пу то пис). – 5 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 ; без пот пи са ; 151 ред. Пр ва ре че ни ца: 
Са вре ме ни „ле те ћи ћи лим“ је мог са пут ни ка, Ива на Аки ло ви ћа, и ме не... ; по след-
ња ре че ни ца: Пре ве де на је, на рав но, из дру ге ру ке, с ру ско га… – На по ле ђи ни 
за пи са но ру ком Д. М. пла вом хе миј ском: Зе мља бо гат ства и сун ца Уз бе ки стан. – 
Ис под пу то пи са пре пев пе сме Рам за Ба ба џа на Два пут пе сник жи ви. – З.005.

1946.  Сте ван Ра ич ко вић (бе ле шка). – 8 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 ру  ком. Пр ва ре че ни ца: 
Сте ван Ра ич ко вић, ко га пред  ла же мо за до пи сног чла на СА  НУ, нај о ми  ље ни ји је 
мла ди пе сник. ; по след ња ре че ни ца: Са успе хом је пре пе вао и низ Па стер на ко-
вих пе са ма... – З.005.

1947.  О омла ди ни мо је мла до сти (бе ле шка). – 2 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 пла ва, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 41 ред. Пр ва ре че-
ни ца: Ма да сам ви ше окре ну  та про шло сти не го бу дућ но сти... ; по след ња ре че-
ни ца: Кад се све по гле да, мо гло би се ре ћи да је омла ди на увек иста у су шти ни... – 
На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком Д. М. цр ве ним фло ма сте ром: Сит ни ру  ко пи си, 
О омла ди но мо је мла до сти. – З.005.

1948.  О Ра ки ћу (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ра ки ће ва по е зи ја 
да нас, ма да пла вље на мно гим по вод њи ма по е зи је,... ; по след ња ре че ни ца: На 
кра ју бих ре кла да не мо гу за ми сли ти срп ску по е зи ју без гра нит но га сти  ха те-
мељ ца пе сни ка Ра ки ћа. – На по ле ђи ни ру  ком Д. М. за пи са но пла вом хе миј ском: 
О Ра ки ћу, За Са вре ме ник. – З.005.

1949.  За  хвал  ност за Ву  ко ву на гра ду (бе ле шка). – 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 ; без пот пи са ; 33 ре да. Пр ва 
ре че ни ца: У овом све ча ном ча су ка да до жи вљу  јем ве ли ку по част да при мам на-
гра ду ко ја но си име Ву  ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа... ; по след ња ре че ни ца: И ја им 
же лим на прет ка у ње му... – По след ња два ре да су пи са на ру ком. По сто ји још је дан 
при ме рак са ис прав ка ма. – З.005.

1950.  Књи жев на и пе снич ка реч за сло бо ду у Ју го сла ви ји (бе ле шка). – 5 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 ; без пот пи-
са. Пр ва ре че ни ца: Пра ва, ду бо ка реч о сло бо ди ра ђа се у то ку са ме бор бе за њу. ; 
по след ња ре че ни ца: По ред оста  лих пре по ро да ко је је Ју  го сла ви ји до не ла бор ба 
за сло бо ду... – О пе снич кој ин спи ра ци ји и о Ћо пи ћу. – З.005.
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1951.  Пр кос (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Пу сти мо дре кав ца 
не ка се сме је, ; по след њи стих: и ја ја шца из птич јег гне зда. – Са стра не олов ком 
за пи са но: но ва. – И.001.

1952.  Бе ла пу за ви ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Пу за-
ви ца чи тав сне жни смет ; по след њи стих: да се ни је по вра ти  ла зи ма. – На по ле-
ђи ни: текст о ге но ци ду над Ср би ма на Ко со ву. – Са стра не за пи са но: но ва. – И.001.

1953.  Цвет пе вач (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим пу сти у 
по ље зо ра ; по след њи стих: Пу сти мо га не ка спа ва. – Са стра не за пи са но: но ва. – 
И.001.

1954.  Па у  ни ца ма не кен ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Ува же-
ног ста рог па у  на ћер ка ; по след њи стих: чу  ти шта су ре кли кри ти ча ри. – Са 
стра не за пи са но: но ва. – И.001.

1955.  Пти чи ји кон курс (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На кон курс за опер ског пе ва ча ; по след њи стих: све ше ве, ко со ве и сла ву-
је. – Са стра не за пи са но: но ва. – И.001.

1956.  Гра ђе ње гне зда (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 36 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На ша гне зда ла ка ; по след њи стих: на гра не љу љај ке. – И.001.

1957.  Де тлић (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Тук-тук-тук! ; по-
след њи стих: где је осин кут. – И. 001.

1958.  Па ра да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: У ма  ло ме бач ком 
гра ду ; по след њи стих: бе ле, бе ле, ко ло ква њи. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – И.001.

1959.  Уобра же ни ћу  ран (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ста-
ри ћу  ран ка у  че ; по след њи стих: у шу  ми де тли ћа. – Ис прав ке ру  ком ауто ра.

1960.  У до њем дво ри шту (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: У дво ри-
шту пу  ном ко ка ; по след њи стих: ис под бе лог свог гу бе ра. – И.001.

1961.  Из не на ђе ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 31 стих. Пр ви стих: Из гу би ли се јед ном 
би ли ; по след њи стих: скри ле се иза ко ча ка. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – И.001.

1962.  Ба  лет у се о ском дво ри шту (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Изи ђу пр во из се на ; по след њи стих: спре ман за игре и мег да не. – И.001.

1963.  Ре дак гост (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: До ла зи нам 
гост. ; по след њи стих: цве ћем, пе смом и ра до шћу. – И.001.
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1964.  Са јам пти ца (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 26 сти хо ва. Пр ви стих: Бо же, што 
се ша ре ни ; по след њи стих: птич је сит ну  ри је. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – И.001.

1965.  Мр тва пти ца (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
У по лу  мрач ној со би ци лу  га ра ; по след њи стих: пти ца, као зве зда сре бр на у сво-
ду. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.001.

1966.  Април ска по ма ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим 
се април ски ја ви лист, ; по след њи стих: и про му  кли га вран. – Са стра не за пи са-
но: но ва. – И.001.

1967.  Ко со ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Је су ли то 
сви ци ; по след њи стих: или ко па ља и ја та га на. – Са стра не за пи са но: но ва. – И.001.

1968.  Го лу бо ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 24 сти  ха. По след њи стих: 
Не де ља ; по след њи стих: Зар мо гу умре ти и бо жан ства?. – Са стра не за пи са но: 
но ва. – И.001.

1969.  Не по зна та пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Је се-
нас у за бра ну ; по след њи стих: сви ђа ју исте ства ри. – И.001.

1970.  Пти це на че сми (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти ха. Пр ви стих: Див но ли је 
из не на да ; по след њи стих: и њи но ча вр ља ње. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – И.001.

1971.  Ју  тар ње обла че ње пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 26 сти  хо ва. 
Пр ви стих: У бу  ко вом се про план ку обла че гр ли це си ве, ; по след њи стих: по 
гра њу птич јих ко шу љи ца има. – И.001.

1972.  Слу  шај те (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Слу  шај те по-
не кад у шу  ми птич ји цвр кут, ; по след њи стих: Слу  шај те по не кад у шу  ми птич ји 
цвр кут. – И.001.

1973.  Ја пти це раз у мем (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти хо ва. Пр ви стих: Не знам 
ка ко дру ги ; по след њи стих: Чу  ју ди вље гу ске. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – И.001.

1974.  Глас се ки ре у шу ми (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: На јед ном 
за чух се ки ра др во ру би, ; по след њи стих: огром но га као об ла ко ва ру на. – И.001.

1975.  Вра на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 34 сти ха. Пр ви стих: У шу ми јед ном с про-
ле ћа ; по след њи стих: са со бом по не ћу. – И.001.

1976.  Ор ло ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. – На слов упи сан пла вом хе-
миј ском. Пре цр тан пр во бит ни на слов: До га ђај у не бе си ма. – И.001.
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1977.  Епи таф за Би ну (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Ов де ле жи 
ке ру  ша Би на ; по след њи стих: у овом ле то пи су. – И.001.

1978.  Пе сма о не срећ ној де ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Би ла не-
ка ма ла, ; по след њи стих: на хра ње ни и уми ве ни. – По сто је још три при мер ка. И.001.

1979.  Пре пир ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве ли ве ве ри-
ци ; по след њи стих: да ора  хе ове је дем. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.001.

1980.  Час би о ло ги је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Ово 
ни је фо кус по кус ; по след њи стих: не сме да се оду зме, ни до да. – И.001.

1981.  Не ка је срет но (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Де цо, не ка 
вам је срет но ; по след њи стих: бо ло ва ко ји тек пред сто је. – И.001

1982.  По бе ђи ва ње стра  ха (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Де ча че, 
по бе ди је зу ; по след њи стих: упи ши се у ју  на ке пра ве. – И.001.

1983.  Спи сак пе са ма. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Об у  хва та 41 пе сму. – И.002.

1984.  По сло ви су за вр ше ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви стих: Не мам 
шта ви ше да ра дим ов де. ; по след њи стих: Не мам шта ви ше да ра дим ов де. – И.002.

1985.  Тр ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Ра зно бој не ве за ше 
ма ра ме ; по след њи стих: до крај ње га свих ци ље ва ци ља. – По ред на сло ва знак пи-
та ња упи сан олов ком. – Дру га стро фа од шест сти хо ва је пре цр та на. – И.002.

1986.  Ју  тро по сле бде ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Див но 
ли је ова ко у лет њи дан ; по след њи стих: ко ји ма не слу  тиш по ре кла. – И.002.

1987.  Пр ви снег (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти хо ва. Пр ви стих: Ви ди-
мо уз бу ђе но кроз ок на ; по след њи стих: са сре бр ним мла до сти зву ком. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – И.002.

1988.  Без од је ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Знам ка ко је 
олу  ји кад за лу та ; по след њи стих: ни про тив ни ка да се с њим по ту  чем. – Ис прав ке 
ру ком ауто ра. – По сто је још две ва ри јан те од 22 сти ха. Јед на се за вр ша ва сти хом: 
да ра ши ри пре да мном на руч је. Дру га за вр ша ва сти  хом: да ра ши ри пре да мном 
то пло на руч је. – И.002.

1989.  Мој са бе сед ник је го во рио (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Суд би на је ка да сун це чим за ђе ; по след њи стих: с не чи јег ср ца над гроб ну 
пло чу. – И.002.
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1990.  Про лећ ни сли ко ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Тек 
што се ро ди пр ви стих, ; по след њи стих: што пче ла ма је два одо ле ва. – И.002.

1991.  Сло во о љу ба ви (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 10 стро фа, 57 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ако се во ли те љу ба вљу ; по след њи стих: и осе ти мо се не срећ ни и кри ви. – 
По сто је још два при мер ка. – И.002.

1992.  На мер ник (пе сма). – 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 ; 5 стро фа, 29 сти  хо ва. Пр ви стих: На мер ник ба ну 
уса мље ни ку чо ве ку ; по след њи стих: и оти шао да ље. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – 
По сто ји још шест при ме ра ка ове пе сме, од ко јих су три ва ри јан те. Јед на ва ри-
јан та има 24 сти  ха и за вр ша ва се сти  хом: Ко зна за што је то до бро. Дру га ва ри-
јан та има 24 сти  ха. – И.002.

1993.  По след ње пу  то ва ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пред врат ни ца ма у зе мљу не по врат ка ; по след њи стих: по не ко о ду бо кој 
ста ро сти са ња. – И.002.

1994.  Људ ско ср це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ср це нам 
је би  ло го ри во ; по след њи стих: И на кра ју по ста ће гли на. – По сто ји још је дан 
при ме рак са ис прав ка ма. – И.002.

1995.  Су срет (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Сре таш 
чо ве ка, ви ди се ни је Сло вен ; по след њи стих: као сен ка обла ка пре ко са ва на. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.002.

1996.  Ве ве ри це у Вр њач ком пар ку (со нет). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. 
Пр ви стих: У де дов ском за бра ну би ло их це ло пле ме ; по след њи стих: као ус пр кос 
око чо ве ка се ло ме. – И.002.

1997.  Ви ђе ње (Гроб ни ца) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Са хра њен 
си под ви со ком ку по лом ; по след њи стих: поч не за пев ка. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – 
На слов пре цр тан и ру ком за бе ле же но штам па ним сло ви ма: Гроб ни ца. – И.002.

1998.  Мо ли тва за оклоп (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Чим се про бу дим, ; по след њи стих: ка ко ме се та као ка мен у ме не ба чен. – Ис прав-
ке ру ком ауто ра. – По сто ји још је дан исти при ме рак и три ва ри јан те са ис прав ка-
ма ру  ком ауто ра, од ко јих су две у два при мер ка. – И.002.

1999.  Лир ски ро до слов (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти  ха. Пр ви стих: И би мој 
пр ви дан ; по след њи стих: пе тло ве из за сел  ка. – И.002.

2000.  По треб но ми је не жно сти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: 
По треб но ми је мно го су на ца ; по след њи стих: и мо жда не по сто је ћег бо га. – На по-
ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М.: ра ни је пе сме, при пре мље не за штам пу. – И.002.
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2001.  При зра ци (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 24 сти ха. Пр ви стих: 
Ноћ је ни све тла ни там на, ; по след њи стих: као у аква ри ју му. – По сто ји још је дан 
при ме рак. – И.002.

2002.  По сло ви су за вр ше ни (По сао је за вр шен) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 23 сти-
ха. Пр ви стих: Не мам шта ви ше да ра дим. ; по след њи стих: А сад не мам ви ше 
шта да ра дим ов де. – Ис прав ке ру  ком ауто ра пла вом хе миј ском. От ку  ца ни на-
слов пре цр тан и упи сан но ви пла вом хе миј ском и из над пе сме и на по ле ђи ни. – 
И.002.

2003.  Са стан ци у сну (пе сма). 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Са ста ју 
се но ћу у мом сну. ; по след њи стих: ћу те до зо ре. – По сто ји још је дан при ме рак. – 
И.002.

2004.  Ми сао по нор ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Упра во по ве ру  јем ; по след  њи стих: у суд бин ске по мр чи не и за се де. – 
И.002.

2005.  При ви ђе ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Са огром не раз да  љи не ; по след њи стих: као облак рас пли не. – И.002.

2006.  По то пље ни брод (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 22 сти ха. Пр ви стих: 
На дну пу  чи не про шло сти ; по след њи стих: док и њу бу  ра не про гу та. – И.002.

2007.  Цр на пе ви ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Цр на пе-
ви ца ; по след њи стих: или на ме сто не ко дру  го са мо хра но. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – По сто је још две ва ри јан те, од ко јих је на јед ној цр ве ном хе миј ском по-
ред на сло ва за пи са но: по след ње. – И.002.

2008.  Дон Ки  хот (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: Ка ко 
ко ји дан сва ну, ; по след њи стих: и ту  ге за про шлим не ко ли ко че та. – И.002.

2009.  Ње но ве ли чан ство (Ми сао по нор ни ца) – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти-
хо ва. Пр ви стих: Упра во по ве ру  јем ; по след њи стих: у там них ми сли ом че и за-
се де. – На слов Ње но ве ли чан ство на пи сан пла вом хе миј ском – И.002.

2010.  Ми сао по нор ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Упра во се пре пад нем ; по след њи стих: у суд бин ске по мр чи не и за се де. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Ово је ва ри јан та пе сме Ње но ве ли чан ство. – 
И.002.

2011.  Ноћ на ми сао (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ова ми сао 
се за јед но с ме се цом ра ђа, ; по след њи стих: по но во ро ди. – По сто је још три при-
мер ка. – И.002.
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2012.  Да ро ви (Ти ми ноћ до во диш) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви 
стих: Ти ми ноћ до во диш за ру ку, ; по след њи стих: кроз ка пи ју сун цем от кљу  ча-
ну. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – По сто ји и је дан при ме рак без ис прав ки. – И.002.

2013.  Ви ђе ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Са  хра-
њен си под ви со ком ку  по лом ; по след њи стих: поч не за пев ка. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.002.

2014.  Не мам про тив о тро ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Не мам про тив отро ва, ; по след њи стих: у Се вер ни пол ко сти че о не. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – И.002.

2015.  Пла ме ња ча (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 9 сти  хо ва. Пр ви стих: Од 
мно гих ју та ра ; по след њи стих: по ме ша не са сја јем пла ча. – Ис прав ке ру ком ауто-
ра цр ве ним фло ма сте ром. – И.002.

2016.  Ав гу стов ско не бо (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Над 
ли ва дом де дов ском ста ром ; по след њи стих: и ба ца ми све тле ле стви це у дла не. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра пла вом хе миј ском. – И.002.

2017.  Ми ољ ско ле то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Имам раз ло га да се бу дим, ; по след њи стих: не мам раз ло га ви ше. – И.002.

2018.  У му зе ју : 1. (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ми ри ше про шлост у зра ку и ства ри ма ; по след њи стих: и сун це на ше век за спа ли 
зла ти – И.003.

2019.  У му зе ју : 2. (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
У ол та ре пре тво ре ни зи до ви дво ра не ; по след њи стих: што бла гом хте до ше да 
ти се удво ре. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2020.  Опу сте ли оклоп (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ка да је по ла зио у рат, ; по след њи стих: као укле ти из при ча див. – По сто ји 
још је дан при ме рак са на сло вом на по ле ђи ни. – И.002.

2021.  По вра так (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Ка да 
се по вра ти у де до ви ну из ту ђи не ; по след њи стих: она се рас па де у прах. – На по-
ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003.

2022.  Пе сник (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Пе сник не ма ро да, ве ка 
ни по ре кла, ; по след њи стих: и раз у  ме за што бе жи зе мљи с тла. – По сто је још че-
ти ри ва ри јан те ове пе сме са сле де ћим за вр шним сти  хо ви ма: ни лу до га му не 
оме та ју сна; и кад за ча ран бе жи зе мљи с тла (2 при мер ка); и не бра ни да бе жи зе-
мљи с тла; Пе сник је до шао из сун ча ног све та. – И.003.
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2023.  Ка ко ко (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко ко, 
али ја знам је зик не му  шти ; по след њи стих: уз ра дост пти ца и ти ши не ту  гу. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.003.

2024.  Сам сам цит (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Чо век иде шу  мом по су  вом сме ту. ; по след њи стих: и шта ћеш сад на све ту, сам 
сам цит. – На по ле ђи ни: из ве штај са са стан ка од бо ра Кра гу  је вач ке гим на зи је и 
на слов пе сме. – И.003.

2025.  Са вре ме ник пра де до ва (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ако је да се ги не, ; по след њи стих: ги ну ћу, па би  ла и ту ђа. – И.003.

2026.  Страст ства ра ња (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ис цр пе се руд ни ци угља ; по след њи стих: и у сну у ње га хи та. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. По сто ји још је дан при ме рак, на чи јој је по ле ђи ни за пи сан на слов, 
и јед на ва ри јан та. – И.003.

2027.  Љу бав (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта је 
љу бав упи тај те пе сни ка ; по след њи стих: ипак нај пре пе сни ке за  љу бље не. – На 
по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Љу бав. – И.003.

2028.  Ра но ра ни  лац (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Уста дох пре сун ца, ра но, ; по след њи стих: и власт ће ми би ти оте та. – На по ле-
ђи ни: на слов пе сме. – И.003.

2029.  На вен ча њу при ја те ља (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ста рим, и не ћу ви де ти ва ше де те. ; по след њи стих: и те ла, ко ја се љу-
ба вљу са бра ше. – На по ле ђи ни: на слов пе сме. – И.003.

2030.  Раз ру ше на цр ква (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Раз-
ру ше на цр ква по сле ра та, ; по след њи стих: уђу да се згре ју цр кви иза вра та. – И.003.

2031.  Ли вад ско чу до (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
До ста је ли ва ди ма  ло ки ше ; по след њи стих: да ку  кац кук цу љу бав при зна. – На 
по ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003.

2032.  Гром (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Гр ме ло 
је сву ноћ па уда ри гром ; по след њи стих: за гле до у мо дар над со бом про стор. – 
По сто ји још је дан при ме рак на чи јој је по ле ђи ни на слов. – И.003.

2033.  Кр ва ва бај ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 53 сти  ха. Пр ви стих: 
Би  ло је то у не кој зе мљи се ља ка ; по след њи стих: до веч ног бо ра ви шта. – И.003.

2034.  Шта ми вре ди (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
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Ми ољ ско ле то. Зра ци про хлад ни, бле ди ; по след њи стих: и шта ми све то вре ди. – 
На по ле ђи ни: за пи са на два на сло ва: Шта ми вре ди (пла вом хе миј ском) и Ми ољ ско 
ле то (цр ном хе миј ском). – По сто ји још је дан при ме рак на чи јој је по ле ђи ни на-
слов Шта ми вре ди. – И.003.

2035.  Ве ве ри це (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: У де-
дов ском за бра ну би  ло је це ло пле ме ; по след њи стих: као ус пр кос чо ве ку се око 
ње га ло ме. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – По сто ји још је дан при ме рак са ве-
ћим ис прав ка ма ру  ком ауто ра.– И.003.

2036.  Рет ка по се та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Но ћас 
је Црн бог, био у Бран ко ви ни ; по след њи стих: ни враг, ни Цр но бог, ни ти гло гов 
трн. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2037.  По вра так са из ле та (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пре ђе се др вен мост, под њим ре ка. ; по след њи стих: ра ње но га од во зе на 
ко ли ма. – По сто је још два при мер ка. На по ле ђи ни јед ног је за пи са но: По вра так 
са из ле та, не пре ку  цан. – По сто ји и ва ри јан та, чи ји по след њи стих гла си: Ми  ли-
ци о нер жур но ко ра ча. – И.003.

2038.  Уза  луд на опо ме на (со нет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Го во ре зво на цр кве Све тог Мар ка ; по след њи стих: и Три гла ва вр хо ви 
сне жни. – На по ле ђи ни: из ве штај о све до че њу не ких уче ни ца. – И.003.

2039.  Шта мо гу (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Раз у-
мем све гор ке опо ме не, хва  ла бо гу: ; да ми се пе смом ства ра ју страх и бол. – На 
по ле ђи ни: на слов пе сме. – По сто ји још јед на ва ри јан та, у чи јем дну пи ше: Срав-
ни ти са дру  гим оти ском, та мо је дру  га стро фа бо ља! По сто је још три при мер ка 
на ко ји ма је дру  га стро фа озна че на као ло ша и за пи са но: не. – И.003.

2040.  На ли те рар ној сед ни ци усме ре них (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 
14 сти  хо ва. Пр ви стих: Опи сан је тач но бу  ков и хра стов лист ; по след њи стих: 
И не би ти мо дер нист – је ли за мла дог грех?. – На по ле ђи ни: за пи са но: Усме ре-
ни. – По сто ји још је дан при ме рак, на чи јој је по ле ђи ни од  ло мак из не ке при че. – 
И.003.

2041.  Сан из де тињ ства (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Про стра на зе ле на ли ва да крај шко ле, ; по след њи стих: се ћам га се сав свој 
жи вот дуг. – И.003.

2042.  Не до у ми ца (со нет). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: А мо жда 
и ни је та ко ; по след њи стих: из не чег за оч ног не кад се ис пре да. – По сто је још 
два при мер ка, а на јед ном од њих су ма ње ис прав ке. – И.003.

2043.  Ме ђу пла не та ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви со ко 
не где из ме ђу пла не та ; по след њи стих: као ја бу  ку Ева. – И.002.
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2044.  Ко ме да се ту жим (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 32 сти  ха. Пр ви стих: 
Ко ме да се ту жим ; по след њи стих: Ко ме да се ту жим?. – И.002

2045.  Сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Да не бих 
мо гла на зе мљу да се вра тим, ; по след њи стих: све до зо ре. – И.002.

2046.  Но во го ди шња че стит ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Не ис ку сне као па пир на те ла ђе ; по след њи стих: и као не за ни мљи ву 
књи гу је чи та. – И.002.

2047.  Лир ски ро до слов (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти  хо ва. Пр ви стих: И би 
мој пр ви дан ; по след њи стих: Пе тло ве из за се ла ка. – Ру  ком, пла вим ма сти  лом 
до пи са но још 9 сти  хо ва. – По сто ји још јед на пот пу  на ва ри јан та, чи ји је пр ви 
стих: И би мој пр ви дан; а по след њи: и би по но во пе сма. – И.002.

2048.  Спо кој ство (Искре но се ћа ње; Ње но ве ли чан ство ми сао) (пе сма). – 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 ; 
без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Под огром ном пло чом вре ме на ; по след њи 
стих: и по но во се де на пре сто. – И.002.

2049.  Ра дост (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Та ра дост не спа да у ве се ља ; по-
след њи стих: јер ни је би  ла од сун че ва све та. – Ис под пе сме бе ле шка ру  ком Д. М. 
цр ним фло ма сте ром: Об ја вље но 1978. у Књи жев ним но ви на ма. – И.002.

2050.  Бај ка (пе сма) – 1 л. (27,5 х 20,5 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: За во ле ра на у по љу 
ру жа цр ни бо дљи ка ви трн? ; по след њи стих: Ти не ве ру  јеш ме ни, је ли, дра ги, да 
му је трн из бо ру  ке?. – И.002.

2051.  Ни ко не зна (пе сма). – 1 л. (27,5 х 20,5 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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ни ко не 
зна да смо би ли / исти по ток не раз двој ни / ко ји су бре го ви по де ли ли у два ру кав-
ца. ; по след њи стих: Ни ко не зна да о би  ли остр во у оке а ну ко је су во де не стру  је 
но ћу пре по ло ви  ле. – И.002.

2052.  Па три от ски раз го вор са Ср би ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 25 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ср бу, бу ди мо пр ви у при та њу, ; по след њи стих: ви зло пам ће ње 
пре ко ко ле на пре би те. – И.002.

2053.  Ре кви јем (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: Огла си те мо ју 
смрт ; по след њи стих: мо га ре кви је ма. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.002.

2054.  Кри  ла ти нов чи ћи (пе сма). – 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 ру  ком. Пр ви стих: Леб ди око 
ме не све са ми ду  кат ; по след њи стих: ка кво га ин сек та. – Ис под пе сме бе ле шка 
ру  ком: Об ја вље но 1977. у Књи  жев ним но ви на ма. – Пот пис пре цр тан. – И.002.

2055.  Пла ме ња ча (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти хо ва. Пр ви стих: Од свих ју та ра ; 
по след њи стих: с из ма гли цом пла ча. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.002.
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2056.  Мо ги  ле вре ме на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти хо ва. Пр ви стих: 
Вре ме је као зе мља не про бој но, ; по след њи стих: у вре ме на тре сет. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – И.002.

2057.  Цр но мо ре (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Цр но мо ре 
те шко не из број но то на ; по след њи стих: као не кад у ту  га ма мла дим. – И.002.

2058.  Во де ни чар (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: У да-
ле кој за би ти ; по след њи стих: бе љег од иња. – По сто је још два при мер ка са ис прав-
ка ма ру  ком ауто ра. – И.002.

2059.  Осло бо ђе ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 26 сти  хо ва. Пр ви стих: 
За у  век је про шло вре ме ; по след њи стих: ми  ло ште и по уз да ња. – И.002.

2060.  Пе сник и про ле ће (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 31 стих. Пр ви стих: 
Ко ка же да пе сник би ти мо же, ; по след њи стих: ни од сна ни од ствар но сти они 
не бе же. – И.002.

2061.  Там ни ви  ла јет (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Око ме не у 
во зу пет но вих ли ца. ; по след њи стих: и не про па ти од сум њи и ка ја ња. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – И.002.

2062.  По след њи дан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Ста ром 
псу се при чи ња ва ју умр ли пре ци ; по след њи стих: круп на као деч ја. – Ра ни ји от-
ку  ца ни на слов био: Ста ри пас. – По сто ји још јед на ва ри јан та од 19 сти  хо ва у ко-
јој је пр ви стих кра ћи и гла си: Ста ром псу, а по след њи: круп на као деч ја. – 
И.002.

2063.  Чо ве ков дом (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 35 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Овај дом пун сја ја ; по след њи стих: али мој ни је, и ако га мо јим зо ву. – И.002.

2064.  За пис о же ђи за жи во том (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: 
Жеђ за жи во том би  ла је ушла у љу де ; по след њи стих: и по сле у по нор сур вај нас 
без ми  ло сти. – И.002.

2065.  Ра ђа ње пе сме (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ова 
пе сма ско ро као ја бу ка зри, ; по след њи стих: сја те крај же не бо го ва Ши ва и Пар ке 
у по ро ди  ли ште. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.002.

2066.  За бо рав (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Бу  ји це за бо-
ра ва ; по след њи стих: На зе мљи још са мо не ко пла че. – И.002.

2067.  Без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Крв опет по че да ло пи, ; по след њи стих: ни птич ја успа ван ка. – И.002.
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2068.  Цр но мо ре : Ели за бе ти Ба гр ја ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Цр но мо ре те шко не из број но то на ; по след њи стих: да ми чу до ви-
ште са ср ца од ма миш. – На по ле ђи ни: део пи сма Ду  шка Ма ри чи ћа, уред ни ка 
Ма слач ка. – По сто ји још јед на ва ри јан та. – И.002.

2069.  И ов де (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: И ов де, на ни чи јој зе-
мљи, ; по след њи стих: и тек те ју  тро од не се на свом спла ву. – По сто је још три 
при мер ка са ис прав ка ма. – И.002.

2070.  Зми ја мла до же ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 26 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Но ћу ми се зми ја мла до же ња ; по след њи стих: и на ср цу ми се клуп чаш. – 
По сто је још че ти ри ва ри јан те. – И.002.

2071.  Сун це ме са мо ни је из не ве ри  ло (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти-
хо ва. Пр ви стих: Сун це ме са мо ни је из не ве ри  ло. ; по след њи стих: све ју  тро ме 
љу би и др жи у на руч ју. – И.002.

2072.  У не са ни ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: У не са ни ци 
на ум па да ; по след њи стих: не по пра ви ви и не на док на див. – На по ле ђи ни: пи смо 
Дра га на Дра гој ло ви ћа од 16. 2. 1979. – По сто ји још јед на ва ри јан та од 17 сти  хо-
ва. – И.002.

2073.  Слут ња (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са 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: Кроз шу мо вит и вла жан 
до ; по след њи стих: и би ва ће с да на у дан све ве ћи. – На по ле ђи ни: пе сма Но вем-
бар С. Ка  лу жа ни на. – И.002.

2074.  Гром (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Уз храст 
при  љу бље на ; по след њи стих: по но во се на ћи крај смр ти. – И.002.

2075.  Ис ку ство (пе сма). – 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 ; без пот  пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Знам љу де 
с ми сли ма ко је не сме ју ; по след њи стих: а још ди шу. – И.002.

2076.  Са мо ћа (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Од 
ју  тра хо дам ; по след њи стих: от сад па до ве ка. – И.002.

2077.  Суд би на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Опа сна и из не над-
на ; по след њи стих: не ћеш има ти куд да кре неш. Ис прав ке ру ком ауто ра. – И.002.

2078.  Пе сник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: До ћи ће ти 
из не на да те ле грам ; по след њи стих: осо би то ако бу де леп. – Ис прав ке ру ком ауто-
ра. – И.002.

2079.  Мр тва ти ца (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 



881

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

У по лу  мрач ној со би ци лу  га ра ; по след њи стих: ти ца ко зве зда сре бр на у сво ду. – 
По сто ји још је дан при ме рак, на чи јој је по ле ђи ни зах тев Ста но ја Ће би ћа за при-
јем у Удру же ње књи жев ни ка од 12. 11. 1986. – И.003.

2080.  Ис точ њак (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Овом ста зом ју  трос је ми нуо ис точ њак, ; по след њи стих: га зе ћи све пред со бом 
не ми  ли це. – На по ле ђи ни: пе сма Све то вид. – По сто је још три при мер ка и две 
ва ри јан те са сле де ћим пр вим сти  хо ви ма: Ста зом ју  трос је ми нуо ис точ њак; Ју-
трос је ову да ми нуо ис точ њак. – И.003.

2081.  Све то вид (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Сре те ме у за ви ча ју Све то вид ; по след њи стих: и за ђе не где за мо дри Ме двед-
ник. – На по ле ђи ни: пе сма Ис точ њак. – И.003.

2082.  Ти ну Ује ви ћу (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Пе сни че, љу бим че бо га Све то ви да ; по след њи стих: за што до зво ли да оста ри Тин. – 
На по ле ђи ни: про грам Ву  ко вог са бо ра. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.003.

2083.  Ју  тро (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Куц ну 
пти ца кљу  ном ; по след њи стих: ру до ко пом жа ра. – По сто ји још је дан исти при-
ме рак и јед на ва ри јан та у три при мер ка. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.003.

2084.  За сто лом (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: До-
не ше на та њи ру мо ме су се ду ; по след њи стих: и још ра зно бој них са  ла та до ста. – 
На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003.

2085.  Ра но ра ни  лац (со нет). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Уста дох пре сун ца, ра но ; по след њи стих: и власт ће сад ми би ти оте та. – И.003.

2086.  Мол ба гро мов ни ку (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Гро мов ни че, ако до не во ље до ђе, ; по след њи стих: мир но ишао кроз тај ге 
и пре ри је. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак са за пи са-
ним на сло вом на по ле ђи ни. – И.003.

2087.  Из гу бље на су за (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Из гу би  ла сам јед ну су зу у тра ви ; по след њи стих: Су зу дав ну, мла ду не ћу 
на ћи ви ше. – Пре цр тан на слов. Уме сто ре чи су за на пи са на је реч стих. – И.003.

2088.  Из гу бље на пе сма (стих) (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви 
стих: Из гу би ла сам је дан стих у тра ви ; по след њи стих: тај стих дав ни, млад не ћу 
на ћи ви ше. – Дру га и по след ња стро фа има ју и ва ри јан ту у ру ко пи су. – И.003.

2089.  Пе сни ков мо зак (Сву да мо зак) (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: 
Мо зак људ ски је тра ва ; по след њи стих: за бо ра вље на се ћа ња за зво не. – На по ле-
ђи ни за пи са но: Пе сни ков мо зак. – И.003.
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2090.  На вен ча њу при ја те ља (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ста рим и не ћу ви де ти вас дво јих де те, ; по след њи стих: и те ла ко ја се љу ба вљу 
са бра ше. – На слов је за пи сан ру  ком. – И.003.

2091.  Шум ски храм (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
У ду бо кој шу ми као у хра му ; по след њи стих: и као кост за све тли су ва рак го ли. – 
На по ле ђи ни две пе сме ла ти ни цом: Ве ру  јем зе мљи на реч; На уч ни апо криф. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2092.  Ве ру јем зе мљи на реч (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: Ве ру-
јем зе мљи на реч ; по след њи стих: от кад је за да та. – На по ле ђи ни: пе сма Шум ски 
храм. – На ис тој стра ни је и пе сма На уч ни апо криф. – И.003.

2093.  На уч ни апо криф (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве ру  јем 
у ре ли ги ју апо сто ла ; по след њи стих: имам ве зе. – На по ле ђи ни: пе сма Шум ски 
храм. – На ис тој је стра ни и пе сма Ве ру  јем зе мљи на реч. – И.003.

2094.  Го сти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Го сти су 
оти шли, а остао је ; по след њи стих: пот пи си, по здра ви, же ље жар ке. – На по ле-
ђи ни: на слов пла вом хе миј ском. – И.003.

2095.  А он је дан све га (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти су ћу 
ста ба ла, а он је дан све га ; по след њи стих: и тој не ма са ком раз го ва ра. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – И.003.

2096.  Смрт (со нет). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ле жи у 
тра ви уги ну ло жи вин че ; по след њи стих: и ту жи ве тар од не куд из да  ле ка. – На 
по ле ђи ни: пе сма Шта мо гу пре цр та на. – По сто је још два при мер ка и јед на ва ри-
јан та. – И.003.

2097.  Шта мо гу (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Раз у-
мем све гор ке опо ме не, хва ла бо гу ; по след њи стих: у сре бро да ми пре тва ра ре ке 
и по ља. – На по ле ђи ни: пе сма Смрт. – Пе сма је пре цр та на. – По сто ји још је дан 
при ме рак. – И.003.

2098.  Не по но вљив сан (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Усних те ме ђу др ве ним бо го ви ма ; по след њи стих: Да ми је сан овај ви де ти још 
јед ном. – На по ле ђи ни: на слов. – По сто ји још је дан при ме рак на чи јој је по ле ђи ни 
са др жај збир ке. – И.003.

2099.  Ли сни кре ма то риј (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ску пља ју су  хо ли шће ши ром пар ка ; по след њи стих: у ко ме про ле тос га ји ле 
су пти ће. – На по ле ђи ни: на слов: Кре ма то риј. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – 
И.003.
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2100.  Сан (Ка сни ји сан) (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ви со ко бр до, на ње му але ја, ; по след њи стих: Или по ру  ка ска ме ње на, сјај на?. – 
Ра ни ји на зив пе сме Ка сни ји сан. – По сто ји још је дан при ме рак пе сме, на чи јој је 
по ле ђи ни пи смо Дру  штва за ју  го сло вен ско-фран цу ску са рад њу. – И.003.

2101.  Ве ја ви ца ми ри са (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ми ри си лу  та ју као ду  ша глу  ха, ; по след њи стих: биљ не му зи ке не жне. – На по ле-
ђи ни: на слов. – И.003.

2102.  Ге о граф ски за пис (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Сто пет ки  ло ме та ра до шко ле и мо ста, ; по след њи стих: ни че мо ја пр ва ту  га ри-
мо ва ња. – На по ле ђи ни: на слов. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још три 
при мер ка, од ко јих је је дан са ви ше ис прав ки. – И.003.

2103.  Не у спех (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Са уза-
луд ног ло ва на фа за не ; по след њи стих: пе сни ку кад од не куд стиг не без сно ва. – 
На по ле ђи ни: на слов. – И.003.

2104.  Под је сен (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Пе-
ви це су оти шле на ви кенд, дуг, ; по след њи стих: по ред ју жних ве тро ва бес при-
зор них. – На по ле ђи ни: на слов. – И.003.

2105.  На ра стан ку (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Сти гли смо до по след ње рас кр сни це ; по след њи стих: да ме у веч но сти јед ном 
пре по зна те. – На по ле ђи ни за пи са но: На ра стан ку, об ја вље на. – И.003.

2106.  Двој ник (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ср це не све сно у ме ни по гу би ће, ; по след њи стих: ку да је оти шло то ли ко са бра-
ће. – На по ле ђи ни: из ве штај о би бли о те ка ма. – По сто ји још је дан при ме рак. – 
И.003.

2108.  Зе мља Швед ска (со нет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: гра нит, во да и не бо – зе мља Швед ска, ; по след њи стих: из ме ђу шу  ма про-
стор, бри сан, зе лен. – На по ле ђи ни: на слов Швед ска. – И.003.

2109.  Знаш и код нас (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Пе сни че ру ски Је се њин Сер гу  ха, ; по след њи стих: жи ве од сно ва пат ње и сти  хо-
ва. – На по ле ђи ни за пи са но: Је се њин. – По сто ји још је дан при ме рак са ис прав-
ка ма. – И.001.

2110.  Ве чер ња ви зи ја (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Вас дво је украј лам пе ду  го вра те ; по след њи стих: ва ша док ок на не по ста-
ну бе ла. – На по ле ђи ни за пи са но: Там ни про зор, Ви зи ја, Збир, На вен ча њу. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. Пре цр та на по след ња стро фа. – И.003.
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2111.  Ра до зна  ли дух (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ра до зна  ли, упор ни Де ни ке не ; по след њи стих: чи је ру  ке их у наш мо зак 
се ју. – По сто је још три при мер ка ове пе сме, а на два је за пи сан на слов: Де ни ке-
ну. – И.003.

2112.  Тр ке : 1. (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пре шли сте на пут са ноћ не про сла ве, ; по след њи стих: удес ја  ха ча сва ки час се 
ме ња. – По след њи стих је пре цр тан. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2113.  Тр ке : 2. (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: За о би-
ђи те гро бље и све ти  ли ште ; по след њи стих: и тре шти хи по дром сме хом враж јег 
бе са. – По сто ји још је дан при ме рак. – По сто ји и ва ри јан та са за вр шним сти  хом: 
и тре шће се тр ка  ли ште од сме лог бе са, на чи јој је по ле ђи ни при ча Аме ри кан ци 
Ми  ха и  ла Зо шчен ка. – И.003.

2114.  Па у  ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Чо век, ве ро ват но пе сник ше та, ; 
по след њи стих: стре пе над њим и пе сник и го ра. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто је још два при мер ка. – И.003.

2115.  Страст ства ра ња (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ис цр пе се руд ни ци угља, ; по след њи стих: и у сну у ње га хи та. – На по ле ђи ни: 
за пи сан на слов. – И.003.

2116.  Не са ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Со ва не са ни це за не чим но-
ћас тра га ; по след њи стих: за ста је крај јед не исте ра не. – На по ле ђи ни: за пи сан 
на слов. – По сто је још три при мер ка. – И.003.

2117.  Кр зно (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Кр зно две ве ве ри це сре бр но 
си ве ; по след њи стих: гре шне су оне ко ли ко и го лу би. – Пре цр та ни сти  хо ви. – 
И.003.

2118.  Нео би чан сан (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Про стра на зе ле на ли ва да крај шко ле, ; по след њи стих: Жа  лим за њим увек, све 
до сад, сав свој жи вот дуг. – И.003.

2119.  У зла ту је се ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: У пар ку чи је ли шће 
на гло ве не ; по след њи стих: кад је сен ли шће са др ве ћа зду  не?. – По сто ји још је-
дан при ме рак, на чи јој је по ле ђи ни за пи са но: У зла ту је се ни; мо же Ли сни рад ни 
ка би нет и јед на ва ри јан та у два при мер ка, чи ји по след њи стих гла си: Кад да љи не 
бу ду хлад не, љу би ча сте?. – И.003.

2120.  За  љу бље ни враг (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: За ку  ца ма  ле ни враг на вра та бо га, ; по след њи стих: и не ста де га у па кла 
бес кра ју. – По сто је још три при мер ка. – На по ле ђи ни јед ног пи ше: За  љу бље ни 
враг, а ра ни је ма ши ном Ни је за де цу. – И.003.
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2121.  При ви ђе ње (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
По ме се чи ни за луд же на че ка, ; по след њи стих: у ку лу сно ва и пат ње на ста ни се. – 
По сто је још два при мер ка са за пи са ним на сло вом на по ле ђи ни. – И.003.

2122.  По сле по но ћи (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Буд на сам ја но ћи на хр ба ту ; по след њи стих: Буд на сам ја у це лој ва си о ни. – 
По сто ји још је дан при ме рак и јед на ва ри јан та, чи ји је пр ви стих: Са мо ја буд на 
но ћи на хр ба ту; а по след њи: Буд на са мо ја у це лој ва си о ни. – И.003.

2123.  Ра ста нак са ле том (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На по след њем сун цу ужи ва ју гра не, ; по след њи стих: Парк по ди  ла зи пр ва 
је се ња је за. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2124.  Ли вад ско чу до (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: До ста је ли ва ди ма ло ки ше, ; по след њи стих: да ку кац кук цу љу бав при зна. – 
На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.003.

2125.  Лет ави о ном (На ави о ну) (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ко пен-
ха ген. Са аеро дро ма ; по след њи стих: Сав се жи вот пре тва ра у пе ну. – На по ле-
ђи ни: за пи сан на слов На ави о ну. – По сто ји још јед на ва ри јан та (2 при мер ка) са 
за вр шним сти  хом: Не го у ма гли – чи ни ми се ни је. – И.003.

2126.  Ки шо бра ни (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Па да про лећ на ки ши ца ра на. ; по след њи стих: жи во ти људ ски тра ју кра ће. – По-
сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2127.  Зво на (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Све ју-
тро бо го вет но гр ли це гр чу, ; по след њи стих: и по ве ра ва мом оча ра ном ду  ху. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2128.  Шта ми вре ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ми ољ ско ле то. Зра ци 
про хлад ни, бле ди. ; по след њи стих: и шта ми све то вре ди, шта ми вре ди. – На 
по ле ђи ни: на слов. – И.003.

2129.  Цр кве ни му зеј у Бран ко ви ни (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. 
Пр ви стих: Уз дрх та  ла сту  пам у овај му зеј ; по след њи стих: са за ви ча јем и де тињ-
ством. – И.003.

2130.  Ни је за де цу (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Во ле ла се два ве тра с две 
пла ни не. ; по след њи стих: Два обла ка с две ве ли ке до ли не. – На по ле ђи ни: на-
слов. – По сто ји још је дан при ме рак с ис прав ка ма ру  ком ауто ра. – И.003.

2131.  На вен ча њу при ја те ља (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Во ле ла бих 
ви де ти вас дво је де те. ; по след њи стих: за гр ља ји ва ши јед ног да на. – На по ле ђи ни 
за пи са но: Збир. – И.003.
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2132.  Пр ва љу бо мо ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: не чи ји ма  ле ни син ; 
по след њи стих: и у гор ки плач бри зну на трен. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – 
И.003.

2133.  Па до бра нац (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Из над сва ко днев них на зе мљи ства ри ; по след њи стих: али ја не до ка зу  јем ко 
сам и шта сам. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003.

2134.  Пси из де тињ ства (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Је сте ли слу  ша  ли не кад у де тињ ству ; по след њи стих: глас стра да  лог пса се ја вља 
ме ни. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003

2135.  Су срет (со нет). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Сре там 
чо ве ка, ви ди се ни је Сло вен, ; по след њи стих: као сен ка обла ка пре ко са ва на. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2136.  Че ка ње (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Већ је ноћ. 
Чо век че ка уза луд но ; по след њи стих: не где под зе мљом, где и све оста ло. – И.003.

2137.  Мра зо ви то ју тро (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
У мра зо ви то ју  тро ста за ма пар ка ; по след њи стих: суд бо но сна не ка од  лу  ка. – На 
по ле ђи ни: на слов и пе сма Мо жда ће ова ко би ти. – По сто је још два при мер ка. – 
И.003.

2138.  Пе сни ков ка би нет (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Као што се пти це с про ле ћа, ле ти ; по след њи стих: ми рис зе ле них ли сних 
ку ла. – На по ле ђи ни: пи смо Ри ста Ко при ви це. – По сто ји још је дан при ме рак 
ове пе сме и јед на ва ри јан та у два при мер ка, чи ји је пр ви стих: Као што се пти це 
ле ти, а по след њи: и ми рис њи них ли сних ку ла. – И.003.

2139.  Бран ко вин ски цвет ни трг (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Под стре хом ла сти но гне здо и ко са, ; по след њи стих: ра сту, бо ко ри ма, 
око ва ја та. – И.003.

2140.  Ми  хољ ско ле то (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ми  хољ ско ле то. 
Да ни про хлад ни, бле ди, ; по след њи стих: и шта ми све то вре ди. – По сто ји још 
је дан при ме рак (27,5 х 20 cm на зе ле ном па пи ру). – И.003.

2141.  Пра дед мо је мај ке (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ве ру јем да имам до ста осо би на ; по след њи стих: али, ка жу, да сно ви ма бе ше 
склон. – И.003.

2142.  Че ка ње (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Већ је ноћ. 
Чо век че ка уза луд но ; по след њи стих: не где под зе мљом, где и све оста ло. – И.003.
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2143.  Ли сна злат на ки ша (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пре гр шти ма пљу  шти на зе мљу лист ; по след њи стих: и бес по мо ћан сле пац 
трн. – По сто је још два при мер ка. – И.003.

2144.  Ти су ћу ста ба  ла и он је дан (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Ти су ћу ста ба  ла, а он је дан све га ; по след њи стих: др ве ћу са мо 
схва тљив, раз го вор. – И.003.

2145.  Ок то бар ско др во (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ок то бар ско др во као пла ва же на ; по след њи стих: као про сја ки ња у ку  ту 
не ком пло ту. – По сто је још два при мер ка. На по ле ђи ни јед ног од њих је пе сма 
Књи га (ла ти ни цом). – И.003.

2146.  А он све га је дан (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Сто ти не ста ба  ла, а он је дан све га ; по след њи стих: и од пр во га во ћа. – Ис прав ке 
ру  ком ауто ра у по след њем сти  ху. – И.003.

2147.  Лу  там пар ком (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На дре од не куд ту  га, час ср це це па, ; по след њи стих: а не зна ју за што. – По-
сто ји је дан при ме рак. – И.003.

2148.  Уза луд на опо ме на : Пре шер ну (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. 
Пр ви стих: Го во ре зво на с цр кве Све тог Мар ка: ; по след њи стих: али су за блу де 
би  ле не из бе жне. – И.003.

2149.  Рет ка по се та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Но ћас је 
Црн бог био у Бран ко ви ни ; по след њи стих: ни Црн бог, ни враг, ни гло гов трн. – 
На по ле ђи ни: за пи сан на слов цр ном хе миј ском. – И.003.

2150.  Му зич ки кон це рат (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Љу ба вљу, Кар мен, но ћас је сва ко ра њен, ; по след њи стих: свак је но ћас у 
те бе за  љу бљен, Кар мен. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан 
при ме рак, на ко ме је на по ле ђи ни за пи са но: Уз пе сму Љу бав и сли ка. – И.003.

2151.  Ра ста нак са ле том (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На по след њем сун цу ужи ва ју гра не, ; по след њи стих: парк по ди  ла зи пр ва 
је се ња је за. – На по ле ђи ни за пи сан на слов: Ра ста нак с ле том. – И.003.

2152.  Има и код нас (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пе сни че ру ски – Је се њин Сер гу  ха, ; по след њи стих: у ср цу им кр лет ка сти хо ва. – 
На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003.

2153.  По вра так са из ле та (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пре ђе се др вен мост, под њим ре ка. ; по след њи стих: Ми  ли ци о нер жур но 
ко ра ча. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003.
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2154.  Там ни про зор (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Пти цо др ве ту на сед мо ме ка ту, ; по след њи стих: чу  ју их већ као бр бљи ве 
чвор ке. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – По сто ји још је дан при ме рак у ко ме је 
дру  га стро фа ру  ком ис пра вље на и гла си као у чи сто пре ку  ца ном при мер ку. На 
ње го вој по ле ђи ни је на слов Там ни ви  ла јет. – И.003.

2155.  Тр ке : 1 (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: По шли 
сте на тр ке са ноћ не про сла ве ; по след њи стих: че ка га час успех, час за се да чи ја. – 
На по ле ђи ни: пе сма без на сло ва. – Ис под је дру  ги со нет. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме. – И.003.

2156.  Тр ке : 2. (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: За о би-
ђи те гро бља и стре ми те, ; по след њи стих: и стре шће се хи по дром ки ко том за до-
вољ ног бе са. – На по ле ђи ни: пе сма без на сло ва. – На истом ли сту је и пр ви со-
нет. – По сто је још два при мер ка ове пе сме, ко ја у вр ху не ма ју ну  ме ра ци ју већ 
три зве зди це. Ис прав ке, та ко да се и по след њи стих раз ли ку  је: и тре шће хи по-
дром ки ко том бе са; а коњ зар зат од очај ног бе са. – И.003.

2157.  Сун це (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти си 
па стир ко га мо јих ми сли ста до ; по след њи стих: све жи не и ва зду  ха жед на плу-
ћа. – По сто ји још је дан при ме рак са ма њим ис прав ка ма и јед на ва ри јан та (27,5 х 
20,5 cm). – И.003.

2158.  По зив (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти с 
мно го име на, ма да без и ме ни, ; по след њи стих: и ра за ви као ве тро ва пу  пољ ке. – 
На по ле ђи ни: спи сак пе са ма (31 на слов). – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2159.  Пси из де тињ ства (пе сма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Је сте ли слу  ша  ли не кад у 
де тињ ству ; по след њи стих: глас вер не Би не да се ја вља ме ни. – На по ле ђи ни за-
пи са но: Пси. – И.003.

2160.  Пе сник (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Био не ки пе-
сник за нет ; по след њи стих: ни ње га. – На по ле ђи ни за пи са но: Пе сник. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – И.003.

2161.  Не ви дљи ва зе мља (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: У ту зе мљу сва ки час кли снем. ; по след њи стих: ко ји ма тре ба тек бож ја до-
зво ла. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов и од  ло мак из не ке при че. – И.003.

2162.  Мр тва при ро да (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: У дво-
ри шту из ма гли ца и се та. ; по след њи стих: Све је за бо рав и све ста ро гво жђе. – На 
по ле ђи ни: од  ло мак из не чи је би о гра фи је. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2163.  Ви ђе но у бу ни лу (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: Зби ва ли 
се то сад ; по след њи стих: чим пад не ве чер. – Ве ће ис прав ке ру ком ауто ра. – И.003.
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2164.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Цр но 
ве че снег ; по след њи стих: не го од дру  гих об ма ну  ти. – На по ле ђи ни: пи смо пе-
сни ка из Но вог Са да Бог да на За но ви ћа. – И.003.

2165.  Дро ги ра ни твр до кри лац (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе-
миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 9 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ју  трос сам мр тав стра ни играч ; по след њи стих: нар ко ти ка (нар ко ма на, ал ко хо ла?) 
ко ров ско га. – Пу  но ис прав ки ру  ком ауто ра. – И.003.

2166.  Дро ги ра ни твр до кри  лац (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Сре ди ном ле та ра зап не ; по след њи стих: и друм ски хан. – Пу  но ис прав ки 
ру  ком ауто ра. – И.003.

2167.  Чо ве ко ли ка биљ ка (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ра ђа њу сво јих сти  хо ва че сто се чу дим ; по след њи стих: И снег ће нам на-
па дат по гра на ма. – На по ле ђи ни: по зив ни ца Бран ка Ра ди во је ви ћа. – Ис прав ке 
са мо у пр вом сти  ху. – И.003.

2168.  Кр зно (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Кр зно 
две звер чи це си ве ; по след њи стих: од ме не и ви ше груб. – На по ле ђи ни: по че так 
пи сма Ро ма ну Луб кив ском од 21. 5. 1980. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2169.  Сет ни за пис (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ис тру  нуо је онај пањ ; по след њи стих: а на пањ не ћу на и ћи – На по ле ђи ни: бе-
ле шка ру  ком Ми  ле не Хе ра ко вић. – И.003.

2170.  Ди вље пат ке (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Око ло че-
ти нар, Бал тик, крш гра ни та ; по след њи стих: где се ни су во ле ли че сто. – По сто-
ји још је дан при ме рак од 14 сти  хо ва, чи ји је пр ви стих: Око ло Бал тик, че ти нар, 
бр да гра ни та / под облак онај што бли став као пре сто. – И.003.

2171.  Че ка ње (со нет). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Већ је 
ноћ, чо век че ка уза  луд но ; по след њи стих: не где под зе мљом где и све оста  ло. – 
На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – И.003.

2172.  Раз ру ше на цр ква (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Раз ру ше на цр ква по сле ра та, ; по след њи стих: уђу да се за гре ју цр кви иза вра та. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто је још два при мер ка. – И.003.

2173.  Че стит ка чи та о ци ма „Ве се ле све ске“ (пе сма). – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Срећ на вам Го ди на Но ва, ; по след њи стих: она 
це ле го ди не ва жи. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.003.

2174.  Гром (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Уз храст при  љу-
бље на ; по след њи стих: опет по бе ћи смр ти. – И.003.
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2175.  3або рав (со нет). – 1 л. (29,7 x 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 ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Не се ћа мо се ста-
рих бо го ва ; по след њи стих: зво ни  ло у зво на сном не пла ће на. – И.003.

2176.  Ку ћа пат ње (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Чо-
век но гу се че них до ко ле на ; по след њи стих: Не ви дим шта бе ле жи мо ја ли ста. – 
Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.003.

2177.  У бран ко вин ској пор ти (пе сма). – 1 л. (21 х 14,5 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Пр ви је дво рац ; по след њи стих: ве ли ку пећ. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. – И.003.

2178.  Са зна ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: И ти ко ји си у 
ме не гле дао ; по след њи стих: и не при ја тељ ру  га. – И.003.

2179.  Бог смр ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Два пу та 
се спу  штао бог смр ти до на шег до ма, ; по след њи стих: ме ђу на ма би  ло. – И.003.

2180.  На уч но са слу  ша ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Цвет 
сум њив на ли ва ди ухва ћен ; по след њи стих: па да у не свест. – На по ле ђи ни за пи-
са но: Па зи, Љу бо мо ра. – И.003.

2181.  Не дај се Та ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Не дај се, 
Та ра, та ко ти бо га, ; по след њи стих: да ти за да ве гр ло као у Пи ве. – На по ле ђи ни: 
за пи сан на слов. – И.003.

2182.  Пе сник (пе сма) – 1 л. (29 х 20 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: До ћи ће 
ти из не на да те ле грам ; по след њи стих: осо би то ако бу де леп. – И.003.

2183.  Пре ка сно (пе сма) – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо-
жда ћеш од бес по сли це ; по след њи стих: већ пре ки ну  ти. – На по ле ђи ни: за пи-
са но: Пре ка сно. – И.003.

2184.  Не мам ви ше вре ме на (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, пла ви ; пи-
са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Не мам ви ше вре ме на за ду  ге ре че ни це, ; по след њи стих: Не мам кад да са њам, да 
ла га но ко ра чам. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком: Ша љем ову пе сму ко ју зна те за то 
што је ле по пре ку  ца на, сво јом ту  гом и исти ном из у зе та. – И.003.

2185.  У бу  ни  лу (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ви-
дим гро бље не ко ка ко се све ти, ; по след њи стих: као из гро ба за тр тог му пра бај-
ка. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов ру  ком Д. М. – И.003.

2186.  До ленц, Иван
Ту ђи нац Тим (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко сам, от ку да сам, и ку да ћу 
сам? ; по след њи стих: и за бу  не ће мо жда да ми се раз би стре. – И.004.
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2187.  Оти шо ми је отац у да  ле ки свет (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти-
ха. Пр ви стих: Оти шао ми је отац пут ши ро ка све та ; по след њи стих: Хо ће ми се, 
хо ће до мо ви не ми ле!. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра у че твр тој стро фи. – И.004.

2188.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма бо це (Бо ца је пе ва  ла) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Љу љу шка се во да, пе ни, ; по след њи стих: са ку пи ћу 
књи гу. – На слов Пе сма бо це је пре цр тан и ру ком је за пи са но: Бо ца је пе ва ла. – И.004.

2189.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ко ка же да за ову ствар ; по след њи стих: ова оба све та. – И.004.

2190.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Ра ста нак са Бај ка лом (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
11 сти хо ва. Пр ви стих: Но си ср чи цу пла ви вал ; по след њи стих: са да већ по Ан га-
ри. – И.004.

2191.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма ср че (Бо ца је пе ва ла) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ни ше се вал, ме ња бо ју, ; по след њи стих: са бра ћу це лу 
књи гу. – На слов Пе сма ср че је пре цр тан и за пи сан ру ком: Бо ца је пе ва ла. – И.004.

2192.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Си но ва 
у Бај ка  ла је ни мно го ни ма  ло, ; по след њи стих: стро га је, по на ра ви сва на свог 
оца. – И.004.

2193.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: по слу-
шај ме: ; по след њи стих: Од љу ба ви пре ма ње му Ан га ра сет на. – И.004.

2194.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
26 сти  хо ва. Пр ви стих: Ој, кад Бај кал са зна де тај ну пре тај ну, ; по след њи стих: 
Је ни се ју, ви те зу си бир ском. – И.004.

2195.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 25 сти-
хо ва. Пр ви стих: Црн као ноћ, ; по след њи стих: зо ве и до да на шњи дан. – И.004.

2196.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
8 сти хо ва. Пр ви стих: У тај крај смо се сте кли ; по след њи стих: да љу ди ма по слу жи 
свој ски. – И.004.
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2197.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 8 сти хо ва. Пр ви стих: Дињ-бом, дињ-бом – ; по след њи стих: на ро би ју во де. – 
И.004.

2198.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Ра ста нак са Ан га ром (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: До ђе час ра стан ка с то бом, ; по след њи стих: ве ли-
ки Је ни сеј. – И.004.

2199.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма ср че (Бо ца је пе ва  ла) (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, бeли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без 
пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: А та  лас се не пре ста но ни ше, ; по след њи стих: 
ску  пи ћу књи гу це лу. – И.004.

2200.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
8 сти  хо ва. Пр ви стих: Те шко је лов цу без из во ра – ; по след њи стих: Каа-Хем. – 
И.004.

2201.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
7 сти хо ва. Пр ви стих: Ако ми коњ од га ло па го ром су ста не, ; по след њи стих: Каа-
-Хем. – И.004.

2202.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве тар се гне зди под да шча ним кро вом. ; по след њи стих: 
и раз ми шља о зе мље бу дућ но сти. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Пе сме 
Мар ка Сер ге је ва. – И.004.

2203.  Пав чек, То не
По зна ни ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ме ђу тво јим и мо јим ли ком су увек ; 
по след њи стих: и скри ва мо јед но пред дру  гим по зна те очи. – И.004.

2204.  Пав чек, То не
Де во јач ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Де во јач ке со бе су још увек бе ле, ; по след њи стих: гу ши 
се плач жи во та са тр ве на. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – И.004.

2205.  Пав чек, То не
Мој ноћ ни гост (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кроз ме ки су  тон, нео бич но тих, ; по след њи стих: у ње му 
оста ћеш док жи вот не бу де стао. – И.004.



893

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

2206.  Пав чек, То не
Мр твој дру  га ри ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Гле, тво ја ру ка сад је из не мо гла ; по след њи стих: 
ти си сво је то пло ср це да ро ва  ла. – И.004.

2207.  Пав чек, То не
Пе сма бес кућ ни ка из 1943. го ди не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Има  ли смо ку ће и у њи ма то пла ог њи-
шта ; по след њи стих: кад смо их сто ти на ма пу  та про кле ли. – И.004.

2208.  Пав чек, То не
Про лећ но се ћа ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: На хлад не мр тве тра ве ; по след њи стих: те би 
бих ра до, ра до. – И.004.

2209.  Пав чек, То не
Ње го ве ру  ке (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 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 ; без пот  пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ру  ке ње го ве ; по след њи стих: ср це ми ли ста. – 
И.004.

2210.  Пав чек, То не
Бе ли го лу би (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. 
Пр ви стих: Сва ки дан до ла зиш, ; по след њи стих: оте ра ти го лу бе с мо га пра га. – 
И.004.

2211.  Пав чек, То не
Ке це ља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Мо ја ма ти има цр ну ке це љу, ; по след њи стих: нас и очи и 
не по бе ђе ни пут. – И.004.

2212.  Зајц, Да не
И ре кла је : 4. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро-
фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Је ца ју за про зо ром април ске ки шне ка пи ; по след њи 
стих: а ипак та ко ће би ти увек. – И.004.

2213.  3ајц, Да не
Мр тве ства ри : Лој зу Ко ва чи ћу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ки ша је из ли за ла ка ме ње. ; по след-
њи стих: и где ду  ша да се од мо ри?. – На истом ли сту са пе сма ма Пе сма о чав ка ма 
и По вра так. – И.004.

2214.  Зајц, Да не
Пе сма о чав ка ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
15 сти  хо ва. Пр ви стих: Су  во др во је ци ник ; по след њи стих: гра чу пе сму о тво јој 
мла до сти. – На истом ли сту су пе сме Мр тве ства ри, и По вра так. – И.004.
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2215.  Зајц, Да не
По вра так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 13 сти хо ва. Пр ви стих: Тво је се стре су већ дав но же не, ; по след њи стих: сво је 
мла до сти: Ку да?. – И.004.

2216.  Зајц, Да не
Би ћеш са ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 31 стих. 
Пр ви стих: Би ћеш са ма се де ко се, ; по след њи стих: Опро сти: ма ма. – И.004.

2217.  Зајц, Да не
Ју  тро (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Сад се вра ћа ју ра ње ни ву  ци ; по след њи стих: кад ноћ у рог та ме опет 
бу де за сви ра  ла. – И.004.

2218.  Зајц, Да не
Пе сма о чав ка ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
15 сти  хо ва. Пр ви стих: Су  во др во је ци ник ; по след њи стих: грак  ћу пе сму о тво-
јој мла до сти. – И.004.

2219.  Зло бец, Ци рил
Са ис трај но шћу сун ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Во лим те! ; по след њи стих: ко мад хле ба му уто ли 
глад. – На истом је ли сту са пе сма ма Ве че и У оче ки ва њу но во га да на. – И.004.

2220.  Зло бец, Ци рил
Ве че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 
12 сти хо ва. Пр ви стих: Сви пу те ви су се скра ти ли, ; по след њи стих: да би јој уто-
ли  ла жеђ. – На истом је ли сту са пе сма ма Са ис трај но шћу сун ца, У оче ки ва њу 
но во га да на. – И.004.

2221.  Зло бец, Ци рил
У оче ки ва њу но во га да на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 3 стро фе 28 сти хо ва. Пр ви стих: Уга сио сам све тиљ ку. ; по след њи стих: че ка 
ју тро. – На истом је ли сту са пе сма ма Са ис трај но шћу сун ца, Ве че. – И.004.

2222.  Зло бец, Ци рил
Ова игра је жа  ло сна (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 65 сти  хо ва. Пр ви стих: Играм ; по след њи стих: за све. – 
По ред име на пе сни ка у за гра ди је ру  ком Д. М. за пи са но: Пе сник во ли ову пе-
сму, увек је чи та на књи жев ним ве че ри ма. – И. 004.

2223.  Зло бец, Ци рил
Ис по вест (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Не где из без да них ду би на ; по след њи стих: и 
не по ми шљам ви ше на њ. – На истом је ли сту са пе смом Оцу. – И.004.
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2224.  Зло бец, Ци рил
Оцу (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 
5 стро фа, 31 стих. Пр ви стих: Пре ко мог ли ка, ; по след њи стих: за у век. – И.004.

2225.  Ме нарт, Ја нез
Број пет (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Тај ста ри град ; по след њи стих: „Је ли го спо ђа 
код ку ће...?“. – На истом је ли сту пе сма Че ти ри јед но чин ке за Ма ри ју. – И.004.

2226.  Пав чек, То не
Че ти ри јед но чин ке за Ма ри ју (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ру  ком ; 8 стро фа, 32 сти  ха. Пр ви стих: Не ка при ча (или жи вот) свр-
ши ла се ; по след њи стих: о кра ју бог зна ка кав, бог знаг де!. – Пот пи са но ру ком Д. М. 
пла вом и цр ве ном хе миј ском олов ком: То не Пав чек. – На истом је ли сту са пе-
смом Број пет. – И.004.

2227.  Ко вич, Ка је тан
Зе ле ни јар бол (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Др во је ду  го че ка  ло да оки ша. ; по след-
њи стих: сад је ко јар бол на зе ле ној ла ђи. – И.004.

2228.  Шмит, Јо же
Ста ри на кри вље ни дим њак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком и ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Још го ри под њим, ; по след-
њи стих: по се да ју на њ. – На по ле ђи ни: име пи сца ру  ком Д. М. цр ве ном хе миј-
ском олов ком – И.004.

2229.  Шмит, Јо же
Пе сма от по ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта ми мо же те, ; по след њи 
стих: Су зе ко је ле че. – И.004.

2230.  Стр ни ша, Гре гор
Идол (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: У ду би ни гру ди у пра шум ској сен ци ; 
по след њи стих: уве ли вен ци те шки од кр ви. – И.004.

2231.  Шкерл, Ада
Си ва ба ра ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Сад ов де сам где на бр да шцу 
гро бље сто ји. ; по след њи стих: грк је и чу де сно жив спо мен ме ђу на ма. – И.004.

2232.  То ро пиш, Вла ди мир
Твр до гла ви Ан дре ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
ру ком ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Сеп тем бар. Још лист не па де жут ; по след њи стих: 
где жи ви мо ма ма и ја. – И.005.
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2233.  Остров ска ја, Е.
Про пи ра ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 сти  ха. Пр ви стих: Пе ру жа бе, ко ја ће бо ље, ; по след њи стих: по бе-
же из сво је ку ће. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.005.

2234.  Гор бов скиј, Гљеб
Ме так (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми сли  ла су де ца по ла са та ; по след њи стих: што 
не про би ни си та па уч ја!. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.005.

2235.  Гор бов скиј, Гљеб
Олов ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Ку  пи  ла ју про да ва чи ца ма га зи на ; по след њи стих: 
куд аута ју  ре, а куд те жак га зи. – И.005.

2236.  По жар ска, М.
Лут ка и ма че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 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 пи са-
ћом ма ши ном. Пр ви стих: Лут ка Да на у Сра фа ну ; по след њи стих: и кри шом по пи 
мле ко. – Ис под пе сме бе ле шка: „М. По жар ска, деч ји пе сник, са ра ђу  је у деч јим 
ли сто ви ма, и у ан то ло ги ја ма има ње ним пе са ма.“ Ис под олов ком до пи са но: „Ру-
ски ња“. – И.005.

2237.  Бр ју сов, Ва  ле риј Ја ко вље вич
Ми ши (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма ши ном ; 
16 сти хо ва. Пр ви стих: У на шој се ку ћи за ле гли ми ши ; по след њи стих: жи ви њи хо-
во ко ло ве се ло. – На по ле ђи ни за пи са но олов ком ру ком Д. М.: „Дра га Ло ла, мо лим, 
са чу вај ми оно што оста не да не мо рам опет пре ку ца ва ти. Да ла сам ви ше да би раш. 
Во ли те Де сан ка.“. – У дну стра не за пи са но олов ком: Ру ски пе сник, кла сик. – И.005.

2238.  Чор ни, Са ша
Кре ке ту ше (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 5 стро фа, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Ми смо жа бе кре ке ту ше. ; по след њи стих: 
гле да ре ци с дна. / Ква!. – И.005.

2239.  Мо рав ска ја, М.
Бе гу  нац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. ( 21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Ју  трос Гри ша по бе гао у Аме ри ку. ; по след њи 
стих: Ју  на ку, до па  лом у не во љу. – И.005.

2240.  Гор бов скиј, Гљеб
Ка та нац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ду  го је ви сио на шу  пи скло ној па ду. ; по след-
њи стих: да је на иве ри ци опа зио ми ша. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.005.

2241.  Гор бов скиј, Гљеб
Олов ка (пе сма). / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
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ма ши ном ; 22 сти ха. Пр ви стих: Ку пи ла ју про да ва чи ца ма га зи на, ; по след њи стих: 
куд аута ју  ре и куд пе шак га зи. – И.005.

2242.  Кра кар, Лој зе
Три па туљ ка (по е ма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 30 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. Пр ва ре че ни ца: Пал чић отац, пал чи ца ма ти. ; по след ња ре че ни ца: 
Чуј те са зво ни ка ку ца (1. стих по след ње пе сме). – Уз по е му са чу ва но про прат но 
пи смо Да ни  ла Ни ко ли ћа у име Драм ског про гра ма ра ди ја 11. 1. 1980… – И.006.

2243.  Гру бе шли је ва, Ма ри ја
Ро ман без ла жи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 85 сти хо ва. Пр ви стих: Ка да јој мај ка умре, ; по след њи стих: а оно 
је два је на кра ју два де се те. – И.006.

2244.  Кра кар, Лој зе
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: И сад ту смо! У сво јој клу  пи ; по след њи стих: и 
оно: ве ће је пет не го – три?. – Уз ову пе сму су и две пе сме на сло ве нач ком Сло во 
од пла нин и Би  ло је ле по. – И.006.

2245.  Де мен тјев, Ан дреј
Крај гро ба Н. Н. Пу  шки но ве (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ов де је са  хра-
ње на Лан ска ја. ; по след њи стих: уда  љи  ла, по мра че на ли ца. – На по ле ђи ни за пи-
са но ру  ком Д. М. цр ве ном хе миј ском: Ан дреј Де мен тјев. Рус. – И.007.

2246.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Већ по ко ји пут ме не схва таш још, ; 
по след њи стих: дру  го ог њи ште. – Уз пе сму је и би о граф ска бе ле шка о Мар ку Да-
ви до ви чу Сер ге је ву (8 ре до ва). – И.007.

2247.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Осу ђу јеш ме где стао, учи нио ма што, ; 
по след њи стих: ако то мо гад не ишта. – И.007.

2248.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни је сре та ла, ни ис пра ћа ла ; по след-
њи стих: сам од су  то на до су  то на. – И.007.

2249.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: А шта нам се бес плат но да  ло? ; по-
след њи стих: не над но бук нуо на хо ри зон ту. – И.007.
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2250.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта се до га ђа са све том, ; по след њи 
стих: и не ће да се вра ти. – И.007.

2251.  Сер ге јев, Марк Да ви до вич
Чла нак (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Ра ним сне гом по ме ша ним с ве тром ; по след њи 
стих: и не при мет но је не ста  ло у да  љи ни. – И.007.

2252.  Кре шчик, Вик тор
Ча сов ни чар с бе ле гом на оку (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Ча сов ни чар с бе ле гом на 
оку ; по след њи стих: вре ме се не из гу би  ло. – Уз пе сму је и би о граф ска бе ле шка о 
Вик то ру Кре шчи ку. – И.007.

2253.  Кре шчик, Вик тор
За бе ле шке о при ро ди (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Ме ђу бли ста вим оку  ка ма ду  га ; 
по след њи стих: не за бо ра ван по глед. – И.007.

2254.  Кре шчик, Вик тор
Ба ла да о ци кло ну : М. Ш. Гру зде ву, шо фе ру тен ко ли ког аута тран спор та на гу се ни ца-
ма Н27598/0Т7 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 61 стих. Пр ви стих: Спа ва мо на ол та ру ; по след њи стих: све то ме сто. – И.007.

2255.  Кре шчик, Вик тор
Пе сма без на сло ва : По све ће но Па влу Ко га ну (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо-
вић. – 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 пи са ћом ма ши ном ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Про ле ћу гу ске 
ви со ко ; по след њи стих: и оштри угао у не бу цр та ти. – На по ле ђи ни: ру ком Д. М. 
пла вом хе миј ском за пи са но: Вик тор Кре шчик. – И.007.

2256.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Про да ва ли су на тр гу пса. ; по след њи 
стих: љу бав и бол. – Уз пе сму је и би о граф ска бе ле шка о Не ли За ку си ни. – И.007.

2257.  За ку си на, Не ли
Сте па (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: По зе мљи мо јој се ши ром гра на ; по след њи стих: 
као не под ми тљи ва из бај ке сви ра  ла. – И.007.

2258.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
12 сти  хо ва. Пр ви стих: Без жи вот на сте па бу ди не мир у ду  ши. ; по след њи стих: 
укус спа  ље но га хле ба. – На по ле ђи ни за пи са но: Не ли За ку си на. – И.007.
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2259.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Фо то гра фи ја – ство ре на да се ис па-
шта ; по след њи стих: ка ко са мо пси во ле ти мо гу. – И.007.

2260.  За ку си на, Не ли
Крај ре ке Се лен ге (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Крај ре ке Се лен ге ; по след њи стих: 
и ра си па тра вом. – По сто ји још је дан при ме рак. – И.007.

2261.  За ку си на, Не ли
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 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 
пи са ћом ма ши ном ; 17 сти хо ва, Пр ви стих: Пи шем пи смо чо ве ку ; по след њи стих: 
не ка та мо и оста не. – И.007.

2262.  За ку си на, Не ли
Жи шке (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: 
С по тај ним за до вољ ством не ким ; по след њи стих: раз го ва ра се цве то ва жар. – 
На по ле ђи ни: за пи са но име ауто ра. – Да ти ра но: Пут пре ма Уљ ка ну, 1976. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком Д. М. – И.007.

2263.  За ку си на, Не ли
Кће ри (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Као две ви шњи це кће ри, ; по след њи 
стих: оне су про ду же ње ме ни. – И.007.

2264.  Ре ђеп, Дра шко
Пе сник и за ви чај, Де сан ка Мак си мо вић. – 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. – Ј.001.

2265.  Ра дић, Ми  лан
Не за бо рав ни ру бац : Де сан ки Мак си мо вић (пе сма). – 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: До ка сно га у ноћ ни је ски да  ла ; 
по след њи стих: уви јек ли јеп је као дав но при је. – Ис под за пи са но: Мо дра ла ста, 
1. 3. 1968. – Ј.001.

2266.  Па као (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са 
пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Пла ме ни би блиј ски је зи ци 
ме во де ; по след њи стих: ми ри шу огањ, сум пор и ша  ли тра. – Ј.012.

2267.  Же ље зно сун це (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Да  ле ко уга-
сло сун це на уран ку ; по след њи стих: и на да  љи не ми ри ше мо дро о ке. – Ј.012.

2268.  Ку мо ва сла ма у дим ња ку (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен-
ка ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 26 сти хо ва. Пр ви стих: Кли чу 
дим ња ци фа брич ки као ре гру  ти ; по след њи стих: пу сти ти ми сао су  мор ну да од-
лу  та. – Ј.012.
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2269.  Не ко ко ће тек би ти ја (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен-
ка  ло, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ко ко 
ће тек би ти ја ; по след њи стих: да ли се на ми рис сун ца на ви ка ва. – На по ле ђи-
ни: на слов за пи сан жу  тим фло ма сте ром. – Фо то ко пи ја. – Ј.012.

2270.  Пи са  ле су но ви не (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са бра он, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Пи са-
ле су но ви не, ; по след њи стих: ми ће мо је од га ји ти са ми. – Ј.012.

2271.  На Стра жи  ло во идем (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен-
ка  ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: На 
Стра жи  ло во идем још за сен ке ; по след њи стих: да гле дам шу  му Бран ко ву – ли-
сје жу  ти. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – Ј.012.

2272.  Отаџ би но, ту сам (пе сма). – 2 л. (20,5 x 14,4 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка-
ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: По бле де 
не бо, бол  но уз дрх та гра ње, ; по след њи стих: Отаџ би но, ту сам!. – По сто ји још 
је дан при ме рак цр ним фло ма сте ром на два ли ста. – Ј.012.

2273.  Не за пи са на (пе сма). – 2 л. (20,8 х 14,7 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Отац Ра до мир ми је зна ме ње дао ; по след њи стих: као да се у тра ви из ле гла ше ва. – 
По сто ји још је дан при ме рак ове пе сме на ка ро па пи ру, као и је дан при ме рак у Ј.015 
и је дан ћи ри  ли цом у Ј.016. – Ј.012.

2274.  Про сид ба мо је бу ду ће мај ке (пе сма). – 2 л. (20,8 x 14,7 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ни ти вла сте лин ка, ни ти се љан ка, ; по след њи стих: отац чу вао као отров 
скри ве ну. – Пе сма је на јед ном па пи ру без ли ни ја и јед ном ка ро па пи ру. – По сто ји 
још је дан при ме рак при дру жен уз Ј.016. – Ј.012.

2275.  Не ко ко ће тек би ти ја (пе сма). – 2 л. (20,8 х 14,7 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 25 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Не ко ко ће тек би ти ја по лу спа ва ; по след њи стих: да ли се на ми рис 
сун ца на ви ка ва. – По сто ји и је дан при ме рак у Ј.013. – Ј.012.

2276.  Сли ка из пра де дов ске со бе (пе сма). – 2 л. (20,8 х 14,7 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. 
Пр ви стих: Об у  чен скром ни је од зем них моћ ни ка ; по след њи стих: као сви тац 
жи жак час зга сне, час за си ја. – По сто ји још је дан при ме рак при дру жен из Ј.016. – 
Ј.012.

2277.  Зе мља је сву  где иста (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви 
стих: Хва  ла ти што си и овог пу  та, ; по след њи стих: у на шој зе мљи осто. – Ј.012.

2278.  Пр ва по се та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
До ла зим, шу  мо, пра зне ру  ке, ; по след њи стих: већ (са мо) ту  ге бе ло у  шку гу  ју. – 
Ј.012.

2279.  За ка сне ле по бу  не (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 34 сти ха. Пр ви стих: Не да мо 
на дел фи не, на ки то ве, ; по след њи стих: не да мо на ки то ве, на црн це, на бо го ве. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Ј.012.
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2280.  Го вор ник у Хајд-пар ку (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: За штит ник 
го ње них и не му  штих ; по след њи стих: Го вор ник за за шти ту го ње них. – По сто ји 
још је дан при ме рак. – Ј.012.

2281.  Раз го вор о за ви чај ном ка ме ну (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 41 стих. Пр ви стих: 
Мо жеш ли ми ре ћи от кад по сто јиш ; по след њи стих: Тра ја ћу до кле ус тра је веч-
но сти. – Ј.012.

2282.  За сад (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Јед ном је ов де ра сло 
др во, ; по след њи стих: ни шта не ме ња. – Ј.012.

2283.  Ни сам кра љи ца при ро де (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Кра  љи ца при ро де ни сам ; по след њи стих: Ка пља во де ства ра од креч ња ка кри-
ста  ла. – Ј.012.

2284.  Спо мен на уста нак (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ср би ја је ве ли ка 
тај на ; по след њи стих: и успа ван ка уз ко лев ку скри та. – На по ле ђи ни: за пи сан 
на слов цр ве ним фло ма сте ром. – Ј.012.

2285.  Пе сма на из во ру (пе сма). – 1 л. (11,4 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: На из во ру де-
вој ка ми ; по след њи стих: до не ће ми руп це бе ле / и уз гла вља. – Ј.012.

2286.  Про ле ће а ја ве нем (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Зе ле ни по жа ри тра ва ; по след њи стих: по не што у жи вот пре не. – Фо то ко пи ја. – 
Ни је са чу  ва на це ла пе сма. – Ј.012.

2287.  О ло ву (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 23 сти  ха. Пр ви стих: У сва ко до ба зо ре лет ње ; 
по след њи стих: ме ђу вла сте лом бу ду у ло ву. – Ј.012.

2288.  Но во го ди шње че стит ке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 21 стих. Пр ви 
стих: На су  ми це као па пир на те ла ђе ; по след њи стих: и као не за ни мљи ву вест је 
чи та. – Ј.013.

2289.  Но ћас пра штам (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 28 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Не што те из не на да ; по след њи стих: При знај, но ћас пра штам. – Ј.013.

2290.  Ју тро у Квар не ру (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Са 
сун цем су из ро ни ле на оба лу ; по след њи стих: јед ну, да бу де на ша, про бу ди. – Ј.013.

2291.  Мо риц, Ју  на
По сле ра та (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма-
ши ном ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: У ру  ше ви на ма треп ти жи жак жут ; по след њи 
стих: жи  жак оба сја ва у ру  ше ви ни пут. – У дну дру  гог ли ста за пи сан ха и ку: Као 
кап ро се / за су зи ше при зра ци / јед них очи ју. – Ј.013.
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2292.  Зво на у Ни ну (пе сма). – 2 л. (28,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 29 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Зво на, зво на у Ни ну ; по след њи стих: оста ја  ло без оца де те ма  ло. – Ј.013.

2293.  Зе мља је сам (пе сма). – 10 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 117 сти хо ва. Пр ви стих: Зе мља је сам ; 
по след њи стих: и ми сли сет них ду  га пре ла. – Ј.013.

2294.  Се ћа ња (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: За бо ра ви се 
срећ на стре ха ; по след њи стих: до ла зио жа  ло сним у сре та ње. – Ј.013.

2295.  3або рав (пе сма). – 1 л. (12 х 20,8 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве ли ки го спо-
дар мо је ду  ше уми ре. ; по след њи стих: И са мо ће опет у дан смр ти ис пло ви ти 
као уто пље ник на уз бур ка не та  ла се мо је ду  ше. – Ј.013.

2296.  Про лећ на пе сма (пе сма). – 1 л. (18,5 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви стих: 
Осе ћам ве че рас, док по сма трам ла сте ; по след њи стих: и да опет мно го оста не 
га у ме ни. – Ј.013.

2297.  Кр сто ви (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти хо ва. Пр ви стих: Кр сто-
ви, кр сто ви, ; по след њи стих: као од ја ну ар ског сре за не ле да. – Ј.013.

2298.  На ста вак раз го во ра о Зо го ви ћу (пе сма). – 3 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 ; без пот пи са. – На по ле ђи ни: за пи са-
но пла вом хе миј ском: Већ би ло у књи зи; Па зи; На ста вак раз го во ра. – Ј.013.

2299.  До го ди ло се све бар по тре ћи пут (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро-
фе, 22 сти  ха. Пр ви стих: До го ди  ло се све бар по тре ћи пут ; по след њи стих: узме 
се ру  ка као да се нов ца ма ша. – Пот пи са но ма ши ном па пре цр та но. – Ј.015.

2300.  Пре кор ис по сни ков Бо гу (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 19 сти  хо ва. 
Пр ви стих: За што, ми  ло сти ви Го спо де, ; по след њи стих: као што окре ци му  те 
во де. – Ј.015.

2301.  Еспе ран то (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Оста ће за мном слат ки еспе ран то ; по след њи стих: и с ко јим увек еспе ран-
том про ле ћа раз го ва рам. – Пот пис пре цр тан. – Ј.015.

2302.  Иси до рин врт (пе сма). – 1 л. (25,9 х 20,5 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Зна  ла си зе мља је са мо при вид на мр ка ; по след њи стих: Слич не се пе сме 
мо је се ти ла кат кад. – На по ле ђи ни за пи са но: Иси до ра, Иси до рин врт. – По след-
ња стро фа од пет сти  хо ва је пре цр та на. – Ј.015.

2303.  Ју  та р ња по се та (пе сма). – 1 л. (25,9 х 20,5 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Иси до-
ра, и та ко за су  ту зе мљом и пе ском, ; по след њи стих: а оста ви ти га без шти та и 
окло па. – Ј.015.
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2304.  За зе мљу ку да вој ска про ђе (пе сма). – 6 л. кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Ца ре Ду ша не, тра жим ; по след њи стих: 
зи ми уто пли људ ска ру  ка. – Пе сма је на кар то ни ма фор ма та 11,5 х 16 cm (1 ко-
мад) и 9,8 х 11,5 cm (5 ко ма да). – Ј.016.

2305.  У го сти ма (пе сма). – 2 л. (10,5 х 14,8 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
бра он, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: По звао је мај све бу бе на 
чај ; по след њи стих: у звон чи ће ма  ле. – Пе сма ни је це ла са чу  ва на. – Ј.012.

2306.  Ве ру  јем (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ве ру  јем – у 
про ле ће љу ба ви и ње го ве бу  ји це ; по след њи стих: ве ру  јем у ре ку за бо ра ва и ње-
ну бес ко нач ност. – На по ле ђи ни: за пи сан на слов пла вом хе миј ском: Ве ру  јем у 
про ле ће љу ба ви. – Ј.012.

2307.  Не бој се (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Не бој се, то је као 
кад лист пад не под гра ну, ; по след њи стих: Не гле дај ни сад! ја ћу те по ла ко 
пре ве сти. – Ј.012.

2308.  Чо век (пе сма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: По зна ва  ла сам у 
де тињ ству пти цу ; по след њи стих: сун ца и све та. – На по ле ђи ни за пи са но: Чо-
век, Рент ген ски сни мак. – Ј.012.

2309.  Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 30 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Мо жеш ли ми ре ћи от кад по сто јиш ; по след њи стих: и се ја  ле за со-
бом гро бо ве вој ни ка?. – Ј.012.

2310.  За тра вљен гроб – Ко со во (пе сма) – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На гро бу мом ни че тра ва ; по след њи стих: ко је тра ву на ње му па се. – На 
по ле ђи ни за пи са но: Ко со во. – Ј.012.

2311.  Мо но лог раз о ча ра ног (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот  пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо-
ва. Пр ви 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 (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Жао ми је, 
али мо рам да се чем, ; по след њи стих: а ја ћу већ би ти да  ле ко. – Ј.012.

2313.  Рент ген ски сни мак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: 
По сма трам на ренд ген ском сним ку ; по след њи стих: ка ко ти пру жаш ко сти ју 
су  вар ке. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ј.012.

2314.  Нов ко вић, Не дељ ко
Отво ре на пе сма Д. М. (пе сма). – 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 ; 4 стро-
фе, 35 сти  хо ва. Пр ви стих: Те би го спо пле ме ни та ; по след њи стих: За тра же на 
по ми  ло ва ња!. – Ј. 001.
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2315.  Ри стић, Дра ги ша
Де сан ка у Гра ча ни ци 1990. (пе сма). – 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 ; 6 стро-
фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Гра ча ни це, пе смо мо јих дав них да на ; по след њи стих: 
Ср це то са чу  ва у смрт кад од  ла зи. – Ј.001.

2316.  Ми рис зе мље : ре ци тал из збир ке иза бра них пе са ма Де сан ке Мак си мо вић (пе-
сма). – 8 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са. – Са др жи пе сме: Мол ба мла до сти, Пе сник и про-
ле ће, Пред о се ћа ње, Про ле ће, Че жња, Стреп ња, Опо ме на, По ра стан ку, Про лећ-
на пе сма, Кад мла дост про ху  ји. – Ј.001.

2317.  Љу бав (бе ле шка). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Оп штим име ном љу-
бав на зи ва мо сва раз до бља љу ба ви. ; по след ња ре че ни ца: Ко ји су ду  го тр пе ли 
глад по ста ну вре ме ном про ждр љи ви, ко ји су жи ве ли у бе ди по ста ну ра сип ни ци, 
кад им се за то пру жи мо гућ ност. – На по ле ђи ни: за пи са но пла вом хе миј ском: 
Де сан ка, Раз ми шља ња, Љу бав. – Ј.002.

2318.  Рај ка Ба лаћ (при каз). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Пр ве пе сме Рај ке Ба лаћ 
чи та ла сам док је пе сни ки ња би ла још сту дент и у ко јим се већ на зи рао пе сник. ; 
по след ња ре че ни ца: ци тат сти  хо ва Рај ке Ба  лаћ: „пти ца ма за до ру  чак“. – На по-
ле ђи ни: за пи са но ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском: Рај ка Ба  лаћ, при каз. – Ј.002.

2319.  Ро берт Грејвс (при каз). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Књи га иза бра-
них Греј всо вих пе са ма би ће за ни мљи ва и ко ри сна чи та о цу... ; по след ња ре че ни ца: 
А име на Ра ше Ли ва де и Да ви да Ал ба  ха ри све до че... – Ј.002.

2320.  На ши основ ци у ту ђи ни (бе ле шка). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: На ши 
уче ни ци у ту ђи ни мо ра ју мно го ви ше да ра де не го ви... ; по след ња ре че ни ца: Би ла 
сам по сле то га за бри ну  та и ту жна... – Ј.002.

2321.  По што ва ни и дра ги при ја те љи и бра ћо! – 3 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. Пр ва ре че ни ца: Ка да сам чу ла да ће на ју  гу Ср би је, у При шти ни, у Про ку-
пљу... ; по след ња ре че ни ца: С по што ва њем, љу ба вљу и ле пим же ља ма за све вас 
ва ша Д. М. – Ј.002.

2322.  О пре во ђе њу (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: При па дам 
они ма не сме лим ко ји ка жу... ; по след ња ре че ни ца: Ето, то је не ко ли ко ства ри 
ко је сам хте ла до да ти. – Ј.002.

2323.  Ко је на вас ути цао и за што? (пе сма) – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Љу ди 
с ко ји ма сам ра сла ; по след ња ре че ни ца: Јед ном ре чи би  ли су ла тент ни ан га жо-
ва ни пе сни ци, ро до љу би ви и чо ве ко љу би ви као и Ра кић. – Ј.002.

2324.  Реч на отва ра њу Сај ма књи га 1988. (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре-
че ни ца: Све ча ност отва ра ња Сај ма књи га из раз је по што ва ња и љу ба ви пре ма 
ве ков ној пра ти  љи... ; по след ња ре че ни ца: Упи тан за што у Ја сној По ља ни отва ра 
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шко лу за де цу му жи ка... – На по ле ђи ни: ру ком Д. М. пла вом хе миј ском за пи са но: 
Реч на сај му књи га 1988, Де сан ка. – Ј.002.

2325.  По ру  ка Д. М. Ву  ко вом на ро ду оку  пље ном на 57. са бо ру (бе ле шка). – 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 ; без 
пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Дра ги мој на ро де, ; по след ња ре че ни ца: Док бу де ње га – 
би ће и нас!. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М.: Чу вај. – Да ти ра но: 15. сеп тем-
бар 1991. – Ј.002.

2326.  Гу  ји ња че (при по вет ка). – 4 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 ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Жи-
вео је у ве ли ком шум ском мра ви ња ку мрав Не и  мар, са мно го де це. ; по след  ња 
ре че ни ца: Три нај о тров ни је на сил  ни це су па  ле на зе мљу по ко ше не од ро ђе ног 
је да... – На по ле ђи ни ру ком Д. М. пла вом хе миј ском, ћи ри ли цом, за пи са но: При-
ча за де цу (мо же и за од ра сле). – Ј.003.

2327.  Зо го вић, Ра до ван
Пи смо Ра до ва на Зо го ви ћа Јо си пу Бро зу Ти ту на Бри о не од 14. ју ла 1955. (пи-
смо). – 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 ру  ком и ма ши ном. – На по ле ђи ни ис пи са но ру  ком 
Д. М.: Па зи; Ра до ва но во пи смо Ти ту. – Зо го воћ мо ли да се укљу  чи у кул тур ни 
жи вот зе мље. – Ј.004.

2328.  На ста вак раз го во ра (пе сма). – 3 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 ру ком ; 7 стро фа, 57 сти хо ва. Пр ви 
стих: Не ма ви ше пе сни ка Зо го ви ћа ; по след њи стих: као да смр ти ни је би ло. – Ј.004.

2329.  Шу  то те лен це (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Пред 
из ло жбу це ла шко ла ; по след њи стих: чим за же ле. – На по ле ђи ни за пи са но ру-
ком Д. М.: За де цу; Из ло жба де це. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Ј.004.

2330.  На пр вим при ла зи ма : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад се што не сви ђа, ка же мо обич но ; по след њи стих: 
шта ба ци ти ус пут у пу  ту. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Ј.004.

2331.  На пр вим при ла зи ма : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи-
са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Не оче куј да ће раз бу ди ти нас ; по след њи стих: нај-
леп шу сво ју на пи са ћу пе сму. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Ј.004.

2332.  Ин тер вју са пра сци ма (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви 
стих: За што пра се гу  та ; по след њи стих: ску  пља  ли их бар у кор пе. – Ј.005.

2333.  Пре ступ на го ди на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 25 сти  хо ва. Пр ви 
стих: По да ри  ла го ди на се дам де сет ше ста ; по след њи стих: је дан прет про лећ ни 
цео дан. – Ј.005.

2334.  Но ве гре шке (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко 
ни је сва ком де те ту да то ; по след њи стих: ка ко је нај леп ша вр ста па са – пас врт. 
На по ле ђи ни: за пи сан на слов. – Ј.005.
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2335.  Срећ ни де да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Има де да мно го уну  чи ћа. ; по след њи стих: сви се на ње гов по зив ја ве. – Ј.005.

2336.  Са из ло жбе де це сли ка ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Сто ји је дан та та ; по след њи стих: ста ра де вет сто ти на да на. – По сто је још 
два при мер ка ове пе сме. На по ле ђи ни јед ног је пи смо Ми  ла на Мар ко ви ћа у име 
Про свјет ног ли ста (Са ра је во) од 10. 3. 1983. – Ј.005.

2337.  Пре део у кра су (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ка мен па ка мен ; по след њи стих: ци че као де ца и пе ву  ше. – Ј.005.

2338.  Бај ка о твр до гла вој зми ји (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи-
са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Био јед ном, у ста ра вре ме на, ; по след њи стих: ро ђа ке се ља ци ма гу-
ште ри ма. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Ј.005.

2339.  Бу бља ауто стра да (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Шу-
мо ри тра ва ; по след њи стих: бу бе дан гу бе. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. – Ј.005.

2340.  Да сам да нас де те (пе сма). – 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 ру  ком ; 24 сти  ха. Пр ви стих: 
Ако мо же да се де си ; по след њи стих: или да сам ца ри ца лу  та ка. – На по ле ђи ни: 
за пи сан на слов ру  ком Д. М. – Пот пи сан пла вом хе миј ском. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак од 27 сти  хо ва. – Ј.005.

2341.  Џа џић, Пе тар
Сви у са на то ри ју ме! Ро ман Д. М. Отво ре ни про зор (при каз). – 5 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 пи са ћом ма ши ном. – Ј.001.

2342.  Но ви мост у Мој стра ни (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Има мно го на све ту ства ри ; по след њи стих: наш ићи... – Ј.005.

2343.  Де те у тор би (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: 
У цу  ри це Та ње ; по след њи стих: че сме чо ко ла де. – Ј.005.

2344.  Три сли кар ска за дат ка : Тр пе за на во ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: На цр тај, де ча че, ако ти ни је те шко, ; по след њи стих: 
нај о бич ни ја птич ја сва ђа. – Три пе сме ко је чи не Три сли кар ска за дат ка су на 
укуп но два ли ста. – Ј.005.

2345.  Три сли кар ска за дат ка : Фјорд сли кар (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Око зе ле но га острв ца ; по след њи стих: до би ће пет. – Све три пе-
сме ко је чи не Три сли кар ска за дат ка су на два ли ста. – Ј.005.

2346.  Три сли кар ска за дат ка : Не што ла ко (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти хо ва. 
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Пр ви стих: Ево ова ко: ; по след њи стих: цве ће и во ће. – Све три пе сме ко је чи не 
Три сли кар ска за дат ка су на два ли ста. – Ј.005.

2347.  Ју  тро на Квар не ру (пе сма). – 1 л. (21 x 15 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Са сун цем су из ро ни  ле на оба  лу ; по след њи стих: јед ну, да бу де на ша, про-
бу ди. – Ј.006.

2348.  Ста ри град у Вар ша ви (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 34 сти  ха. Пр ви 
стих: Ти у чи јој по га ној гла ви ; по след њи стих: и ба цио бом бе за по че те. – Ј.006.

2349.  Вук из мог де тињ ства : Ву  ко во ро ђе ње (пе сма). – 1 л. (21 х 17 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 
38 сти  хо ва. Пр ви стих: Пре кр стио Усуд те но ћи ства ри ; по след њи стих: истим 
је зи ком да раз го ва ра. – Ј.006.

2350.  Иси до ра (Чо век-же на) (пе сма). – 1 л. (21 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 30 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Огле да  ло тво је на ра ви и ума ; по след њи стих: у до му и на гро бу при ја те љи 
чи не. – По сто ји још је дан при ме рак. – Ј.006.

2351.  Ка ко се ка же : Ин тер вју с пра сци ма (пе сма). – 1 л. (29,7 х х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти-
хо ва. Пр ви стих: За што пра се гу  та ; по след њи стих: ску  пља  ли их бар у кор пе. – 
Пи са но круп ним сло ви ма. – Ј.006.

2352.  По здрав из Нор ве шке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
До но сим вам из Нор ве шке мно го по здра ва, ; по след њи стих: сва ко га ко у Нор-
ве шку по ђе. – На по ле ђи ни: на слов за пи сан пла вом хе миј ском. – Ј.006.

2353.  Срећ ни де да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Има де да мно го уну  чи ћа ; по след њи стих: сви се на ње гов по зив ја ве. – Ј.006.

2354.  Ре шет ка у бол нич кој со би (со нет). – 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 ру ком и ма ши ном ; 4 стро-
фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре шет ка на зи ду, би ће вен ти  ла тор, ; по след њи стих: 
стра ва као у пу сти 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 ; пи са  ћа ма ши на, 
бо ја ис пи са цр на, ла ти  ни  ца ; без пот  пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре кла сам 
вра тив ши се са са  хра не, ; по след њи стих: – Обра зи су ти ве че рас вр ло бле ди. – 
Ј.006.

2356.  Са вре ме на естрад на пе сма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 22 сти  ха. 
Пр ви стих: За кр че не су зе мља и ва си о на ; по след њи стих: на на шу пла не ту це ла 
ми  ли јар да. – Ј.006.

2357.  На шег оца мај ка (пе сма). – 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 ; 21 стих. Пр ви 
стих: Не ран џа, на шег оца мај ка ; по след њи стих: у со би ко је, исто та ко, не ма. –
По сто ји још је дан при ме рак пи сан ћи ри  ли цом, пи са ћом ма ши ном. – Ј.006.



________    Александра Вранеш   ________

908

2358.  Биљ ке ажда је и пче ла Ра но-ра на (пе сма). – 4 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 ; без пот пи са ; 11 стро фа, 
116 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад год пче ле мла де ис пра ћа на па шу ; по след њи стих: 
и Ме ли ца зли ца и Зла Дро зе ра. – Ј.006.

2359.  Го вор при отва ра њу Би бли о те ке (бе ле шка). – 5 л. кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Срећ на сам што ми је 
пру же на да нас ра дост да отво рим вра та ове ва жне кул тур не уста но ве... ; по след ња 
ре че ни ца: И на по слет ку хва ла сви ма ко ји су нам по кло ни ли ову пле ме ни ту уста-
но ву. – Кар то ни су раз ли чи тог фор ма та: 12,3 x 17 cm; 11 х 17 cm; 11,5 х 17,2 cm; 
9,5 х 20 cm (2 кар то на). – Ј.008.

2360.  Кр ва ва бај ка (пе сма). / прев. Би  ља на Об ра до вић – 2 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, ен гле ски ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном. – Уз пре вод је при  ло же но и пи смо Д. М. ко јим да је пра ва 
Би  ља ни Об ра до вић из Рич мон да да мо же пре ве сти ње не пе сме и об ја ви ти их у 
би  ло ком ен гле ском ча со пи су. – Ј.009.

2361.  Ме ђу  на род ни зна чај под ви га (бе ле шка). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни-
ца: Ме ђу  на род ни зна чај под ви га со вјет ског на ро да и Цр ве не Ар ми је... ; по след-
ња ре че ни ца: Чи ни  ло се да тај не ми, у бол по гру же ни на род,... – Ј.009.

2362.  Се ћа ње на пе сни ка Ни ки ту Ста не ску (бе ле шка). – 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 пи са ћом 
ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Чим смо угле да  ли Ни ки ту Ста не ску... ; по след ња ре-
че ни ца: Ни је би  ло по треб но по је сти с Ни ки том Ста не ску вре ћу со ли... – Ј.010.

2363.  Ин тер вју за Око (ин тер вју). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са. – Бе ле шке за ин тер вју во ђен 
те ле фо ном. – Ј.010.

2364.  Слут ња смр ти (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 24 сти ха. Пр ви стих: Као ко ји 
древ ни бог, врач и жу пан ; по след њи стих: и сам опи јен сво га ду га бле ском. – По-
све ће но Ни ки ти Ста не ску. – Ј.010.

2365.  Ста не ску, Ни ки та
При зи ва ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 26 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ћу ти мо као кад се при зи ва ју ду си ; по след њи стих: оста ни це ло 
ве че ово с на ма. – На по ле ђи ни: за пи са но Ни ки та Ста не ску. – Ј.010.

2366.  За крај шек, Бо же на
Школ ски зим ски од мор (по е ма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 4 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 ; без пот-
пи са ; 104 сти  ха. Пр ви стих: Пу  ту  јем са ма мом на југ ; по след њи стих: и ну де 
нам сок, бон бо не. – На по ле ђи ни: из ве штај са сед ни це ре дак ци је Ве се ле све ске. – 
Ј.011.

2367.  Ре џе по вић, Џе ни
При чи це за ла ку ноћ : пре ма при ча ма Де сан ке Мак си мо вић Цар игра ча ка и 
Сне жа на (сце на рио). – 4 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. – На по ле ђи ни 
за пи са но: Чу  ва ти, те ле ви зи ја. – Ј.011.
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2368.  Ми  ха и  ло вић, Дра го слав
Пред  лог за осни ва ње Од бо ра за Го ли оток (бе ле шка). – 3 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 ру  ком и ма ши ном. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском: 
О Го лом Ото ку, Дра го слав Ми  ха и  ло вић. – Да ти ра но: Бе о град, 2. 2. 1992. – 
Из над тек ста олов ком за пи са но: тач ка 4. 2. скуп Оде ље ња, уто рак 25. 2. 1992. – 
Ј.011.

2369.  Али гер, Мар га ри та
Са до ва Кру жна (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Ка да кроз Мо скву по тми ни ; по след-
њи стих: Мо сква. Са до ва Кру жна. – Ј.011.

2370.  Го вор же ле за (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Ево ме усред же-
ле зне звон ке ба ште ; по след њи стих: ку  ца ју ср ца ку  ка ца као звон ца. – Ј.012.

2371.  Ра ђа ње љу ба ви (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ту  га об у зи ма мла де 
по то ке, ; по след њи стих: а то би ва са мо кад пе сник тре ба да се ро ди. – Ј.012.

2372.  Ме ћа ва на бран ко вин ском ви су : Спо мен на уста нак 1804. (пе сма). – 2 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 ; 
без пот пи са ; 7 стро фа, 44 сти  ха. Пр ви стих: Уста ни те, уста ни те, – ; по след њи 
стих: у сре бро ко ра ни. – Ј.013.

2373.  За бран ко вин ске се ља ке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: 
За бран ко вин ску по сну ило ва чу ; по след њи стих: да би му по за ви део и Пе ри кле. – 
По сто ји још је дан при ме рак на пла вом па пи ру. – Ј.013.

2374.  Час пре ме не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пе то о ко бли ста во про зор ско кри  ло ; по след њи стих: а ду  ша му је на не бу де ве-
том. – Ј.013.

2375.  О хи је рар хи ји (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: 
У обла сти ма цар ства на шег ; по след њи стих: зна се пу  та ња. – Ј.013.

2376.  Не ко ко ће тек би ти ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 7 стро фа, 29 сти хо ва. Пр ви 
стих: Не ко ко ће тек би ти ја по лу спа ва, ; по след њи стих: да ли се на ми рис сун ца 
на ви ка ва. – Ј.013.

2377.  Мег дан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви стих: Сва ког да на ; по след-
њи стих: Ко ја ће би ти ја ча?. – Ј.013.

2378.  Љу бав (пе сма). – 1 л. (11 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 ; без пот пи са ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Стре пим кад уз бе-
рем цвет крај пу  та ње: увек ми слим мо жда па тиш ти у том ча су. ; по след њи стих: 
...мо жда се ти сме јеш слат ко и мо ја са мо ћа да  ле ка је те би и не осе ћаш гор чи ну 
мо га бо ла. – Ј.013.
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2379.  Бај ка (пе сма). – 1 л. (12,3 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: За во ле ра на у по љу 
ру жа цр ни бо дљи ка ви трн. ; по след њи стих: Ти не ве ру  јеш ме ни, је ли, дра ги, да 
ми је трн из бо ру  ке. – Ј.013.

2380.  Сва ка тво ја реч (пе сма). – 1 л. (14 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Сва ка 
тво ја реч, у ме ни је до пе сме по ра сла ; по след њи стих: ка да бу деш јед ном оти-
шао. – Ј.013.

2381.  Ни кад (пе сма). – 1 л. (15,5 х 20,9 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Идем пу  тем 
ко јим про ћи не ћу ви ше ни кад ; по след њи стих: Ни кад, по здрав гор ки ко јим ја 
сва ко ве че по здра вим сво је ср це. – Ј.013.

2382.  Са мо ћа (пе сма). – 1 л. (15,8 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Оти шли су 
сви ; по след њи стих: Ње го ва тан ка сен ка ла га но као ка заљ ка, по ка зу  је ми ко ји је 
час да на и са мо ће. – Ј.013.

2383.  Ко са чи ца (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 9 стро фа, 36 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко-
са чи ца си ђе с дру  ма ме ђу би  ље. ; по след њи стих: не за глу  ши са мо ху  ком мо је 
сно ве. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком: Ко са чи ца. – Ј.013.

2384.  Ти ши на (пе сма). – 1 л. (9,8 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 ; без пот пи са ; 5 сти  хо ва. Пр ви стих: Слу  шај ка ко ти ши-
на пљу ска о оба ле бре го ва и на до ла зи као пли ма. ; по след њи стих: Чуј ка ко мир но 
спа ва пти ца обо рив ши гла ву на гру ди, ка ко сет но пе ва ма  ли бе ли облак пло ве ћи 
у за бо рав. – Ј.013.

2385.  Тај на (пе сма). – 1 л. (11,4 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 ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Спу сти  ла сам очи и 
за пла ка  ла у се би, та мо где су зе ни ко не ви ди. ; по след њи стих: А ти си с бо лом 
слу  шао на сме ја не ре чи што сам их као ша ре не пти це ба ца  ла у го ми  лу да је за ба-
вим. – Ј.013.

2386.  Са хра на (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре кла сам вра тив-
ши се са са  хра не: ; по след њи стих: обра зи су ти ве че рас вр ло бле ди. – Ј.013.

2387.  Здра ви ца Нор ве шкој (пе сма) – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 31 стих. Пр ви стих: По пе ла сам 
се уз ле стве упо ред ни ка ; по след њи стих: као у час из ла ска из ха о са. – На по ле-
ђи ни: цр ве ном хе миј ском, ру  ком Д. М. за пи са но, Здра ви ца Нор ве шкој, а пла-
вом хе миј ском: Нор ве шка. – По сто ји још је дан при ме рак на две по зив ни це (20 x 
21 cm). – Ј.014.

2388.  Бр да (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: Куд гле да ју упор но бр да 
она ; по след њи стих: Јер што би се та ко ти ска  ле ина че?. – Ј.014.

2389.  Жеђ (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 23 сти  ха. Пр ви стих: Све чвр шће за-
те же уз ло же ђи, ; по след њи стих: са мо да се раз ве же же ђи ом ча. – Ј.014.
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2390.  Др ве на цр ква (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: Сле-
те ла од не куд у шу  му по крај Осла ; по след њи стих: да ни је ни ка ква учи нио гре-
ха. – Ј.014.

2391.  Сви ци све до ци (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: На ме сту зло-
чи на ни је би ло све до ка, ; по след њи стих: ни ње го ва си ћу шна ог ња ни ока. – Ј.014.

2392.  Кр ва ви крст (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Огром но 
ка ме но ве ли чан ство ; по след њи стих: осе ћам у гр лу су зу и гор чи ну. – Ј.014.

2393.  Гри гов гроб (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 27 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Григ као Ту  тан ка мон ле жи у сте ни, ; по след њи стих: ње гов гроб не отва ра. – 
Ј.014.

2394.  Ма гла (пе сма). – 1 л. (19,8 х 26 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ма гла је уљу  шка  ла ; 
по след њи стих: ма ње од не бе са би  ли о не пу  та. – Ј.014.

2395.  Сен ке (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Сен ке се је зе ром на-
гло ши ре ; по след њи стих: и за бо ра ва гу сто па  ху ље. – Ј.014.

2396.  Бу  ра код Нор ви ка (пе сма). – 1 л. (29,1 х 23,2 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
По мах  ни та  ле пла ни не се пре вр ћу пре ко гла ве ; по след њи стих: сем оног на па-
лу би – лу дог ве ро ват но. – Ј.014.

2397.  Бде ње (пе сма). – 1 л. (28,9 х 20,30 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Спа ва ти но ћас би ло 
би стид но, ; по след њи стих: све тла по ве сма. – На по ле ђи ни за пи са но цр ве ним 
фло ма сте ром: Бде ње. – По сто ји још је дан при ме рак пи сан пла вим флoмастером 
на кар то ну 21,5 x 15,5 cm. – Ј.014.

2398.  Гра ча ни ца (пе сма). – 2 л. (28 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Гра ча-
ни це, кад бар не би би  ла од ка ме на, ; кад би се мо гла на не бе са ваз не ти. – Ј.014.

2399.  Сре ћа (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ме-
рим ви ше вре ме на са те, ; по след њи стих: он је за ди вљен стао крај ме не. – Ј.014.

2400.  Бо ле сни ан ђе ли (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Успа вљу  ју мо на  хи ње ; по след њи стих: њи  хо ве круп не су зе. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – По сто је још два при мер ка са раз ли чи тим ауто граф ским ис прав-
ка ма. – Ј. 015.

2401.  Вол шеб на зе мља (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Ја ук неш 
ли у кра ју овом, ; пре тво ри ћеш у пе сму. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. По сто је још 
два при мер ка. – Ј.015.
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2402.  Око за око (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
пр ве при ста  ли це Ису са ; по след њи стих: зу бом за зуб, оком за око. – Ј.015.

2403.  Сно ви ђе ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Вол  шеб ни 
врач ; по след њи стих: чим поч не ве че. – Ј.015.

2404.  Цвет и љу ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Муж и же на 
се сва ђа ју ; по след њи здрав: упла ше но ту гу  ши пла чем. – Ј.015.

2405.  Под зем ни ал  хе ми ча ри (пе сма). – 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 ; без пот  пи са ; 2 стро фе, 15 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Под зем ни ал  хе ми  ча ри ; по след  њи стих: пре тво ри ти у сно ве?. – 
Ј.015.

2406.  Тре ба са  хра ни ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Са-
хра ни  ли смо то ли ка дра га ство ре ња ; по след њи стих: и за тво ри ти се у ода је чи-
сте све сти. – По сто ји је дан при ме рак ла ти ни цом. – Ј.015.

2407.  Про мр зла ли ва да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Го-
то во је. Про ле ће не ће ; по след њи стих: мо жда и два. – По сто је још два при мер ка, 
од ко јих је дан има ис прав ке ру  ком ауто ра. – Ј.015.

2408.  Без гре шно за че ће (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21cm), 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 27 сти  хо ва. Пр ви 
стих: На ли ва ди мо жда хи ља ду и јед на ; по след њи стих: ме зи ми ца сво га Хри ста. – 
По сто ји још је дан при ме рак на чи јој је по ле ђи ни на слон. – Ј.015.

2409.  За ви чај ни храст (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: 
До ђем по про лећ њем да ну ; по след њи стих: не где у тво ју ко ру. – Ј.015.

2410.  Рент ген ски сни мак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви 
стих: По сма трам на рент ген ском сним ку ; по след њи стих: ка ко ти пру жам ко-
сти ју су  вар ке. – Ис прав ке ру  ком ауто ра зе ле ним фло ма сте ром. По след ња стро-
фа на кон ис пра вља ња пре пи са на. – Ј.015.

2411.  Тер мо ме тар кр ви : Ро ђе ни ма по сле ме не (пе сма). – 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 ру  ком ; 
17 сти хо ва. Пр ви стих: Од ну ла сте пе ни, гра дус по гра дус, ; по след њи стих: у сне га 
бео мрак. – Ј.015.

2412.  Иза шти та по е зи је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви 
стих: Ре чи ко је сам та ји  ла ; по след њи стих: над пе са ма све ском. – Ис прав ке ру-
ком ауто ра. – Ј.015.

2413.  Тре ба се на да ти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 26 сти хо ва. Пр ви стих: 
Не тре ба се на да ти ; по след њи стих: већ по сле че ти ри го ди шња до ба. – Ј.015.
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2414.  Тр ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: Ра зно бој не 
ве за ше ма ра ме ; по след њи стих: до крај ње га свих ци  ље ва ци  ља. – Ј.015.

2415.  Ста зи ни чу и за ти ру се (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Из ме ђу два при ја те ља ; по след њи стих: оста  ла је за њом тек при гу-
ше на ту  га. – Ј.015.

2416.  Фа та мор га на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ло је 
чу де сно. ; по след њи стих: и по сто ји и не по сто ји. – Ј.015.

2417.  Вар љи ве све тло сти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ми сли, леп ти ри це ноћ не, ; по след њи стих: и за то се ску  пља ју ва ша ја та. – 
Ј.015.

2418.  Ру же се по ра ђа ју (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ру же се по ра ђа ју пр ви пут, ; по след њи стих: као зрн ца лет њег гра да. – Ј.015.

2419.  Дру жи ћу се са Сун цем (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Кад је већ та ко, ; по след њи стих: низ ње го ве пу  те ме ни не ви ђе не. – Ј.015.

2420.  Као хи пик (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
хи пик из чу  ве но га ; по след њи стих: и сја ја. – Ј.015.

2421.  Бо ле сни ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Ма ли 
бо ле сни цвет ; по след њи стих: дру  го ме ни сун ца ни во де да до да. – Ј.015.

2422.  До ви ђе ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: До-
ви ђе ња ; по след њи стих: Бра ћи са Ја ве и из Си би ра. – Ј.015.

2423.  Же ник и не ве ста (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Же ник 
и не ве ста, два дво до ма цве та, ; по след њи стих: же ник и не ве ста. – Ј.015.

2424.  Мој са бе сед ник је го во рио (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Мој са бе сед ник је го во рио ; по след њи стих: с не чи јег ср ца над гроб ну пло чу. – 
Ј.015.

2425.  Пе сни ков кип у пар ку (пе сма). – 5 л. (12 х 16,3 cm), по зив ни ца, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 6 стро фа, 39 сти хо ва. Пр ви стих: Ста-
ја ће твој кип у пар ку до мо ви не ; по след њи стих: раз го ва ра свет пе сни ка. – Ј.016.

2426.  Из гу бљен гроб (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 10 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Твој гроб не зна мо где је и за то нам се чи ни сву да ; по след њи стих: и зе мља 
и оке а ни, и ва зду  ха че сти ца сва ка. – По сто ји још је дан при ме рак ла ти ни цом, са 
по све том: По ги ну лој пар ти зан ки. – Ј.016.
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2427.  Кри ла ти нов чи ћи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Леб ди око ме не све све са ми ду кат ; по след њи стих: ка кво га ин сек та. – Ј.016.

2428.  Си  ла зи те по ла ко (пе сма). – 3 л. (12 х 17 cm), кар тон, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Си  ла зи те по ла ко! 
Бо јим се ; по след њи стих: ка ко се у стра  ху при ча. – Ј.016.

2429.  Вре ме про шло (пе сма). – 3 л. кар тон, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, 
ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: О све му сад го во рим ; по след њи стих: не ро ђе-
ног си на. – Пе сма је на кар то ни ма фор ма та 10,5 x 15 cm (2 ли ста) и 11,5 x 16,5 cm. – 
Ј.016.

2430.  Још је дан дан до ву  че ња (пе сма). – 1 л. (17,5 х 12,5 cm), кар тон, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: При ја те љу про-
да ва ца ; по след њи стих: коц ка ру сед мо ру  ки. – Ј.016.

2431.  Пр во смо ду  го ми сли  ли (пе сма). – 4 л. (12,5 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 25 сти хо ва. Пр ви стих: Пр во 
смо ду  го ми сли  ли ; по след њи стих: ка да гла сни ци ста ре ња на  ле те. – Ј.016.

2432.  Зе мља је смо (пе сма). – 1 л. (12,5 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 9 сти хо ва. Пр ви стих: Зе мља је смо ; по след њи стих: 
сва ку на шу че сти цу и влак но. – Ј. 016.

2433.  За се бра (пе сма). – 1 л. (17 х 24 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: За се бра што ни че и уми ре као тра ва ; по след-
њи стих: де се ти ну се ба ра си но ва. – Ј.016.

2434.  За сврг ну  те (пе сма). – 3 л. (14,5 х 20,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: За сврг ну то га вла сте ли на ; 
по след њи стих: под стре хом го сти. – У дну ли ста бе ле шка: Из књи ге Тра жим 
по ми  ло ва ње. – Ј.016.

2435.  Пред о се ћа ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
По зна  ла сам те кад снег се то пи. – Ј.016.

2436.  За не рот ки ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 31 стих. Пр ви стих: Бла го ра-
зу  ме ва ње тра жим ; по след њи стих: и за ме не. – Ј.016.

2437.  За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 27 сти-
хо ва. Пр ви стих: За де те ко ме се отац не зна, ; по след њи стих: по мај ке се бар ке 
кр сно име. – Ј.016.

2438.  Час пре ме не (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пе то о ко бли ста во про зор ско кри  ло ; по след њи стих: а ду  ша му је на не бу де ве-
том. – Ј.016.

2439.  За ба че ни нов чи ћи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Оста  ло ми је још не ко ли ко нов чи ћа ; по след њи стих: као ка мен из ду бо ког 
бу  на ра. – На по ле ђи ни за пи са но: Пе сме из ван збир ки (1965–1975). – Ј.016.
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2440.  Про сја ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Три про сја ка 
ни го ла ни оде ве на ; по след њи стих: У рат но до ба и го ло и бо со. – По сто ји још 
је дан при ме рак. – Ј.016.

2441.  Знам по мно гом че му (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 31 стих. Пр ви 
стих: Жи ве ла сам ка да је зе мља ; по след њи стих: кад че зне и кад се удва ра. – По-
сто ји још је дан при ме рак. – Ј.016.

2442.  За пис о ра то ви ма (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 27 сти хо ва. Пр ви стих: Кад год је би ло 
пред ра то ве ; по след њи стих: Кад год је би ло пред ра то ве. – На по ле ђи ни за пи са-
но: Ни чи ја зе мља. – По ред на сло ва за бе ле же но: Књи жев ник, 14, 1959, св. 4. – Ј.016.

2443.  Мо цар тов ре кви јем (пе сма). – 2 л. (30,5 х 21,2 ), 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 31 стих. Пр ви 
стих: Умр ла сам. ; по след њи стих: Са мо још не ви дим ди ри ген то ву ру  ку. – На 
по ле ђи ни: на слов за пи сан цр ном хе миј ском олов ком. – Бит не ис прав ке ру  ком 
ауто ра у че твр тој стро фи, а дру  га стро фа је пре цр та на. – Ј. 016.

2444.  Зи ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Бол  ни-
ца огром на свуд је у за ви ча ју, ; по след њи стих: шу  ма над њим пла че. – Ј.016.

2445.  Ав гу стов ско не бо (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти хо ва. Пр ви стих: Ле тос над 
ли ва дом де дов ском ста ром ; по след њи стих: и ба ца све тле ле стви це у дла не. – Ј.016.

2446.  Ја пти це раз у  мем (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21), 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Не 
знам ка ко дру  ги ; по след њи стих: и ако се под не бом чу  ју ди вље гу ске. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – Ј.016.

2447.  Се ља ко ва смрт (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 36 сти хо ва. Пр ви стих: Ми ри-
ше сва ку ћа на ја бу ке бра не, ; по след њи стих: ве ли ком не бе ском кме ту. – Ј.016.

2448.  Мо ји зе мља ци (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: 
У Бран ко ви ни сад се др ва се ку ; по след њи стих: и не ко ли ко гру  ме но ва ка ме не 
со ли. – Ј.016.

2449.  Вој нич ко гро бље у Со лу  ну (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 23 сти  ха. 
Пр ви стих: Пре кри  ла Зеј тин  лик пти ца ја та су  ра, ; по след њи стих: чу  ју се при-
гу  ше ни раз го во ри њи ни. – Ј.016.

2450.  Жељ на сам раз го во ра (пе сма). – 1 л. (19,5 х 20,8 cm), кар тон, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 5 стро фа, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Же ља на сам раз го во ра ; по след њи стих: кад во да на бу  ја. – Ј.016.

2451.  Се ћа ње (пе сма). – 1 л. (12 х 17 cm), кар тон, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са 
пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 6 сти хо ва. Пр ви стих: Шта че каш ; по след њи 
стих: не ма ли јој од је ка. – Ј.016.
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2452.  Гру ден, Иго
Кам ни шке еле ги је : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи-
са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: У ру  ци не кад др жа  ли смо свет; по след њи 
стих: во де уз пе сму на ста вља ју пут. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – К.001.

2453.  Гру ден, Иго
Кам ни шке еле ги је : 2 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 
5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Све те но ћи, без љу ба ви мрак тих, ; по след  њи 
стих: с оне стра не гро ба тај чу  јем шум. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – К.001

2454.  Раз го вор у Ки кин ди (ин тер вју). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Осе ти-
ла сам, зби  ља, не дав но у Ки кин ди, љу бав де це, а и ста ри јих. ; по след ња ре че ни-
ца: Не ка свак би ра сво је пе сни ке као што би ра сво је глум це, сво је сли ка ре, сво је 
спор ти сте. – На по ле ђи ни за пи са но: Раз го вор у Ки кин ди, Ки кин да. – Са др жи 
од го во ре на пет на ест пи та ња. – По сто ји још је дан при ме рак. – К 005.

2455.  Ин тер вју о ра ду на књи зи о биљ ка ма (ин тер вју). – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; 
без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Обич но не во лим да об ја вљу  јем ка кву књи гу спре-
мам, бо ље је сти ћи на Ме сец, па се отуд ја ви ти... ; по след ња ре че ни ца: Тре ба да 
узме здрав ра зум у по моћ, до бро сло вен ско ср це... – При ка че не још две стра не 
ко је су ва ри јан те де се тог од го во ра. – К.005.

2456.  Од го во ри (ин тер вју). – 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Чо-
век у по чет ку бр зо бе ле жи сва ку ми сао, сва ко осе ћа ње... ; по след ња ре че ни ца: Ако 
ко има да ра, то ће кад тад иза ћи на ви де ло. – Са др жи се дам од го во ра. – К.005.

2457.  Од го во ри (ин тер вју). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ка ко да не! На-
дам се да ћу се и ја не ког свог сти  ха се ти ти... ; по след ња ре че ни ца: А што се ти че 
пе сме Не мам ви ше вре ме на, пи са на је је се нас... – К.005.

2458.  Ути ца ји за „По ли ти ку“ (ин тер вју). – 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 ру ком. Пр ва ре че ни ца: 
Оно што сам пе сник мо же да зна о свом срод ству са дру гим пе сни ци ма... ; по след-
ња ре че ни ца: Град ни ков De pro fun dis не би у ме ни та ко од јек нуо да док сам ра сла 
ни је у мо јој бли зи ни би ло се о ско гро бље... – На по ле ђи ни: ру ком Д. М. ћи ри ли-
цом за пи са но: Ути ца ји за „По ли ти ку“. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.005.

2459.  Раз го вор са Ма ри јом Шул те (ин тер вју). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни-
ца: Мно го ве ће за до вољ ство осе ћам у ства ра њу пе са ма не го у то ме да их дру  ги 
чи та ју ; по след ња ре че ни ца: Да сам се ба ви  ла сли кар ством, ка ко сам у мла до сти 
же ле ла, та ве за би сва ка ко би  ла уоч  љи ва. – Са др жи од го во ре на два на ест пи та-
ња, а од го вор на три на е сто пи та ње не до ста је. – К.005.

2460.  Од го во ри (ин тер вју). – 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ка ко на гла ше на 
ду  хов ност иде за јед но с об да ре но шћу... ; по след ња ре че ни ца: Хва  ла на па жњи и 
да се још јед ном ов де са ста не мо здра ви и ве се ли. – К.005.
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2461.  Ин тер вју за Ве чер ње но во сти (ин тер вју). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни-
ца: Да од го вор на ово пи та ње поч не ша  лом као што је Ми  ли дра го вић свој не-
дав ни при каз... ; по след ња ре че ни ца: Кад ми се на ку  пи но вих пе са ма, ако се на-
ку  пи, бу ду ли што ва  ља  ле и бу дем ли жи ва и здра ва, об ја ви ћу их. – К.005.

2462.  Од го во ри Маџ га  љу (ин тер вју). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Сто јим 
збу  ње на пред овим пи та њем. ; по след ња ре че ни ца: Је се нас сам ду  го по на вља  ла 
пе сму ру ског пе сни ка Бо ри са Ду бро ви на. – На по ле ђи ни за пи са но: Од го во ри 
Маџ га  љу. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.005.

2463.  Раз го вор са Ма ри јом Шул те (ин тер вју). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ва ре-
че ни ца: Ели са ве та Ба гр ја на је ро ђе ни пе сник... ; по след ња ре че ни ца: Ово би  ла 
го во рим за то јер је сад бо ле сна... – Мо гу ће да је ово од го вор на три на е сто пи та ње 
оп шир ни јег ин тер вјуа Ма ри је Шул те. – К.005.

2464.  Гр ли це (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Оде ве не у по мр чи ну ; по след њи 
стих: на уз гла вље стре са. – К.006.

2465.  Ју  тро у шу  ми (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Са би рам про план ком пе чур ке млеч ња че ; по след њи стих: као да сам узе та под 
на јам. – Пре цр тан стих: као лу  та  ли ца тор бар. – К.006.

2466.  Спра то ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Ду бо-
ко у тра ви не му  шти су за у зе ти ; по след њи стих: не бе са оста ју пу ста и ве дра. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – К.006.

2467.  Бо је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 30 сти хо ва. Пр ви стих: Бо је, бла ги ви да ри 
и ме ле ми, ; по след њи стих: и ти ки чи це, гор чи не љу би ча сте. – Ис прав ке ру  ком 
ауто ра. – К.006.

2468.  Април ска по ма ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим 
се април ски ја ви лист, ; по след њи стих: и про му  кли стар га вран. – По сто ји још 
је дан при ме рак. – К.006.

2469.  Раз го вор с Ду ши цом Ми ла но вић (Аме ри ка) (ин тер вју). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: Она (Бран ко ви на) жи ви у мо јој по е зи ји и ка да то чи та лац не при ме ћу је. ; 
по след ња ре че ни ца: Из ло жба је већ за тво ре на, али ви увек мо же те про на ћи умет-
ни ка... – На по ле ђи ни за пи са но ћи ри ли цом: Раз го вор с Ду ши цом Ми ла но вић 
(Аме ри ка). – На по ле ђи ни тре ћег ли ста је пи смо Дра га на Ми ло је ви ћа од 7. 3. 1983, а 
по след њи лист је пи смо Ми ре Алеч ко вић и Ива на Га ђан ског од 16. 2. 1983. – К.005.

2470.  Раз го вор (с ки ме) (ин тер вју). – 15 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Мно го 
пи та ња ми на јед ном за да до сте. ; по след ња ре че ни ца: Ја имам и та квих при ја те-
ља. – На по ле ђи ни за пи са но цр ве ним фло ма сте ром: Раз го вор (с ки ме). – Са др жи 
од го во ре на 29 пи та ња. – К.005.
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2471.  Од го во ри за те ле фон ски раз го вор са Мар ја ном Ма рин ше ком (ин тер вју). – 6 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Хва ла на пи та њу. Иако је већ но вем бар, осе ћам 
се до ста до бро. ; по след ња ре че ни ца: Де цу у Сло ве ни ји мо лим да вред но уче, да 
чи та ју књи ге сво јих књи жев ни ка... – Уз од го во ре при ло же на су и Vpra ša nja za te-
le fon ski raz go vor z De san ko Mak si mo vić (на сло ве нач ком, 2 ли ста) и пи смо Мар ја-
на Ма рин ше ка из Ве ле ња од 6. 4. 1990. – Са др жи од го во ре на 28 пи та ња. – К.005.

2472.  Раз го вор са Пе тром Кр ду (ин тер вју). – 5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ти 
ко ји ћу  те мо жда не ма ју до вољ но по ве ре ња у љу де. ; по след ња ре че ни ца: Ја жал за 
мла до шћу још ни сам сву ис ка за  ла, јав но је при зна јем. – На по ле ђи ни за пи са но 
ћи ри  ли цом: раз го вор са Пе тром Кр ду. – К.005.

2473.  Раз го вор за Ба зар, Ду  шка Јо ва нић (ин тер вју). – 3 л. (29, 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 ; без пот пи са. Пр ва ре-
че ни ца: То са мо дру  ги мо гу да из ја ве. ; по след ња ре че ни ца: Осе ћао је да ће још 
јед ном до ћи под на ше под не бље... – На по ле ђи ни за пи са но ћи ри  ли цом пла вом 
хе миј ском: раз го вор за Ба зар, Ду  шка Јо ва нић. – К.005.

2474.  Раз го вор са Бо шна ков ском (Ско пље) (ин тер вју). – 7 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: Књи га Пе сме би  ла је од го вор мла дог би ћа на пр ве ути ске ле по те, ; 
по след ња ре че ни ца: Жи ве ли пе сни ци це ло га све та, жи ве ли пе сни ци го сти ове 
све ча но сти. – На по ле ђи ни за пи са но: Ско пље, Гор да на Бо шна ков ски. – Уз од го-
во ре при  ло жен и текст од 15 пи та ња, а пи смо Гор да не Бо шна ков ски је по ле ђи на 
јед ног ли ста са од го во ри ма Д. М. – По сто је два при мер ка, од ко јих је пр ви пот-
пи сан. – К.005.

2475.  За „Со вјет ску Укра ји ну“ (ин тер вју). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: 
Књи жев ник мо же ути ца ти на рас по ло же ње на ро да сли ка ју ћи не во ље ко је рат 
до но си... ; по след ња ре че ни ца: На по ме ну ла бих још и то да онај ко ји до но си суд 
о де лу не ког књи жев ни ка... – На по ле ђи ни за пи са но цр ним ис тро ше ним фло ма-
сте ром: За Со вјет ску Укра ји ну. – Са др жи че ти ри од го во ра. – К.005.

2476.  Раз го вор са Зо ра ном Ћу ла фи ћем (ин тер вју). – 3 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 ру ком. Пр ва 
ре че ни ца: Не сла жем се са ва шим Уго Фо ско ло. ; по след ња ре че ни ца: За чу до, на-
шим љу ди ма је лак ше по ги ну  ти за отаџ би ну не го за њу жи ве ти... – На по ле ђи ни 
за пи са но: Раз го вор са Зо ра ном Ћу ла фи ћем. – Уз од го во ре и пи смо с пи та њи ма 
(2 ли ста) из ре дак ци је Здра во (По ли ти ка). – К.005.

2477.  Раз го вор са Бо гу то ви ћем (ин тер вју). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Го-
то во и јест нај при јат ни је и нај при род ни је, раз го вор по че ти се ћа њем на де тињ-
ство... ; по след ња ре че ни ца: Ми слим да ову же љу не бих мо ра  ла пла ти ти фа у-
стов ском це ном. – Уз од го во ре је при  ло же но и пи смо Дра га на Бо гу  то ви ћа, 
но ви на ра Ве чер њих но во сти, ко је са др жи шест пи та ња. – К.005.

2478.  Раз го вор за За ви чај (ин тер вју). – 4 л. (21,5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Не ћу по на-
вља ти тач ну ка рак те ри сти ку ко ју сте ви већ у пи та њу да ли. ; по след ња ре че ни ца: 
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Оне ће, као што су ве стал  ке зва  ле све ти огањ да се не уга си,... – На по ле ђи ни за-
пи са но ћи ри  ли цом: Ин тер вју за За ви чај. – К.005.

2479.  Ин тер вју са Не дом Ер цег (ин тер вју). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Пр ви 
пут сам је упу  ти  ла љу ди ма сво га за ви ча ја, не где од 1930. до 1935. ; по след ња ре-
че ни ца: Узми те, пре ма про сто ру ко јим рас по ла же те, или пе сму Же на или Ме-
ше ње хле ба. – На по ле ђи ни за пи са но: Ин тер вју са Не дом Ер цег. – При  ло же но 
пи смо Не де Ер цег у име уред ни штва Но ве же не из Са ра је ва, у ко ме се из ви ња ва 
што од го во ри Д. М. ни су ко рект но ко ри шће ни у ин тер вјуу. – К.005.

2480.  Ин тер вју (ин тер вју). – 3 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Не бих би  ла у ста-
њу да на то пи та ње не што па мет но од го во рим. (пи та ње: Шта је по е зи ја?) ; по след-
ња ре че ни ца: Ко не осе ћа да не из бе жно мо ра ово или оно ре ћи, бо ље и да не 
го во ри. – К.005.

2481.  Ин тер вју (ин тер вју). – 2 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: 
Чо век чи ја је сва ка рад ња упра вље на ле пом сва ка ко је ла тент ни пе сник... ; по-
след ња ре че ни ца: Лир ски пе сник из ра жа ва оно што сви осе ћа мо. – К.005.

2482.  Раз го вор са Са ба до шем Јан ком (ин тер вју). – 2 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 пи са ћом ма-
ши ном. Пр ва ре че ни ца: Узе та у це ли ни ова књи га го во ри о про ла зно сти све га. ; 
по след ња ре че ни ца: А по ред сва ко днев них ми сли, упра во по ми сли, пра те ме 
раз ми шља ња... – На по ле ђи ни: за пи са но ћи ри  ли цом: Ин тер вју, ка би нет пред-
сед  ни ка, Трг Марк са и Ен гел са 5. – Са  др жи од  го во ре на че ти ри пи та ња. – 
К.005.

2483.  Од го во ри (ин тер вју). – 2 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: 
Ви упра во ма  ло час ре ко сте ко је мо је пе сме мо гу би ти на ме ње не де ци. ; по след-
ња ре че ни ца: Пи шу ћи о то ме шта сам ствар но до жи ве ла у при ро ди, же лим да 
де ца до жи ве бар у ма шти. – Са др жи од го во ре на шест пи та ња. – К.005.

2484.  Гру ден, Иго
Кам ни шке еле ги је : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. ( 21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Оби ђох на ше са мо ће ; 
по след њи стих: ко да гле дам с жа  ла пла нин ски мрак. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – 
К.001.

2485.  Гру ден, Иго
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 ру-
ком ; 25 сти хо ва. Пр ви стих: Сам остао сам, ве че ри је се ње ка сне ; по след њи стих: 
уз њу бих стао и че као та ко. – Име Ига Гру де на пот пи са но ру  ком Д. М. – К.001.

2486.  Бро њев ски, Вла ди слав
Пољ ским Је вре ји ма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли (по жу  тео пе лир) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри-
ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 17 сти  хо ва. – На ис тој стра ни крат ка би о-
граф ска бе ле шка о Вла ди сла ву Бро њев ском. – К.001.
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2487.  Гре гор чич, Си мон
Со чи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, 
зе ле ни ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но ру ком ; 4 стро-
фе, 69 сти хо ва. Пр ви стих: Див на си, кће ри го ра, ти ; по след њи стих: на ва ла уз бур-
ка них дно. – К.001.

2488.  Би о гра фи је Кон стан ти на Ил  де фон са Гал чин ског и Ан то њи Сло њим ског (бе ле-
шка). – 1 л. (20 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са 
цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 16 ре до ва. – Бе ле шка о Кон стан ти ну Ил  де фон су 
Гал чин ском об у  хва та 7 ре до ва, а о Ан то њи Сло њим ском 9 ре до ва. – К.001.

2489.  Би о граф ске бе ле шке (бе ле шка). – 2 л. (20 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 ; без пот пи са. – Об у  хва ће ни пољ ски пи-
сци: Ле о полд Стаф, Ју ли јан Ту  вим, Адам На жик, Вик тор Во ро шил ски. – К.001.

2490.  Би о гра фи ја Ива на Ми на ти ја (бе ле шка). – 1 л. (13 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 ре да. – К.001.

2491.  Би о гра фи ја Ве ре Ал брехт (бе ле шка). – 1 л. (8 х 14,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 6 ре до ва. – К.001.

2492.  Би о гра фи ја Па ве ла Го ли је (бе ле шка). – 2 л. (20,5 x 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. – Уз би о гра фи ју 
пре вод пе сме Па ве ла Го ли је. – К.001.

2493.  Улич на све тиљ ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Знам до бро да сам су  ви ше ру жна, ; по след њи 
стих: и су  ро вом плоч ни ку раз да јем ду  шу. – По сто ји још је дан при ме рак (плав 
ма ши но пис). – К.002.

2494.  Цр на тра ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (20,5 x 15 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Под бра дом је још но сио пор ти клу бе лу ; по след њи 
стих: „Твог деч ка ср це бди (бо ји), о, до ђи, ма ма дра га!“. – По сто је још два при-
мер ка. – К.002.

2495.  Пе сма бес кућ ни ка из го ди не 1941. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. 
(21 х 12,8 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Има  ли смо ку ће и у њи ма 
то пла ог њи шта ; по след њи стих: кад смо на сто ти ну пу та их про кле ли. – По сто је 
још два при мер ка. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – К.002

2496.  Бе ле шка о пе сни ки њи (бе ле шка). – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 13 ре-
до ва. – О сло ве нач кој пе сни ки њи Ма рич ки Жни дар шић. – К.002.

2497.  Све је као ла не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри-
ли ца ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Про ле ће опет ; по след њи 
стих: Са мо ми смо као ро бље про да ни. – К.002.

2498.  Зим ска ту  га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри-
ли ца ; без пот пи са ; 2 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко те ча сом све га по же-
лим. ; по след њи стих: и мо ју жа  лост ни ко не из ме ри. – К.002.
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2499.  Бе ле шка о Ма рич ки Жни дар шич и Са ши Ве гри (бе ле шка). – 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 15 ре до ва. – К.003

2500.  Пи смо (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15,3 cm), па пир без 
ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 18 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не пи ши, већ… ; по след њи стих: за то ни кад, ни кад не пи ши 
већ?. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.002.

2501.  Жи во ту (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (21,5 х 15,3 cm), па пир 
без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 10 сти  хо ва. – Ис под пе сме на по ме на: Из ци клу са Мр тва же на. – 
К.002.

2502.  Ми ну  те љу ба ви (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. ( 21 х 13 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
14 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад по днев на се ври ска и шум слег ну, ; по след њи стих: 
ми ну  те љу ба ви, та ко ти  хе, про сте. – По сто ји још је дан при ме рак са про ме ње-
ним на сло вом Ча со ви љу ба ви (20 x 13,5 cm). – К.002.

2503.  Шкерл, Ана
Си ва ба ра ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (14,5 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Сад ов де сам где на бр да шцу гро бље сто ји, ; по след-
њи стих: грк је и чу де сно жив спо мен ме ђу на ма. – По сто је још два при мер ка. – 
К.002.

2504.  О сло ве нач ким пе сни ци ма (бе ле шка). – 2 л. (29 х 20 cm), па пир без ли ни ја, бе ли 
(по жу  те ла хар ти ја); пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. 
Пр ва ре че ни ца: Сло ве нач ких жи вих пе сни ка је вр ло ма  ло узе то... ; по след ња ре-
че ни ца: За тим по ред Ве сне Па рун и Ви шњу Ста  ху љак... – Пред  лог Д. М. да се у 
из бор укљу  че још не ки сло ве нач ки, хр ват ски и срп ски пе сни ци. – Ду  ги па пир је 
плав (30 x 21) cm. – К.002.

2505.  Гру ден, Иго
Дру  го во пи смо си ну (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 11 стро фа, 44 сти  ха. Пр ви стих: Знаш, Мар ко, ми слим на твој ро ђен дан ; 
по след њи стих: и сва ку мо ју на ду. – На по ле ђи ни за пи са но: Иго Гру ден. – При-
дру жен ори ги нал на жу  том банк по сту. – К.002.

2506.  Се ли шкар, То не
И та кав си сад пред на ма! : Дру гу Ћу ру Са ла ју за ње го ву 65-го ди шњи цу (пе сма) / 
прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те-
ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти ха. Пр ви стих: Жи во та тво га сто ји пре да мном књи га 
жи ва, ; по след њи стих: про ждр љи ва ца и бед них, и бу не се ди же хук. – У пот пи су: 
То не Се ли шкар, пре ве ла Д. Мак си мо вић. – К.002.

2507.  Би о гра фи ја Ига Гру де на (бе ле шка). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 16 ре до ва. Пр ва ре-
че ни ца: Иго Гру ден ро ђен је 1893. у Сло ве нач ком при мор ју, у На бре жи ни код 
Тр ста. ; по след ња ре че ни ца: Умро је у Љу бља ни 1948, у нај бо ље до ба свог ства-
ра  ла штва. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.002.
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2508.  Гру ден, До ра
Пе сма без на сло ва и по чет ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 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 ; без пот-
пи са ; 35 сти хо ва. Пр ви стих: Ре ке смо га зи ли ра до сно, ; по след њи стих: па на чи-
та ње где у тих крај. – Са чу ван са мо део пе сме об у  хва ћен на ве де ним сти хо ви ма. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – К.004.

2509.  Гру ден, До ра
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи-
ри  ли ца ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Вра ћа ју ми се из про шло-
сти љу ди, ; по след њи стих: њен удес би ти – жа  лост Ле пе Ви де?. – К.004.

2510.  Гру ден, До ра
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 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 
ру  ком ; 3 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: О, ро де не срећ ни, што ор кан те двој ни ; 
по след њи стих: док је ишло крх  ко кроз там не час. – По сто ји још је дан при ме-
рак, пла ва ко пи ја. – Пот пи са ни ини ци ја  ли Д. Г. олов ком. – К.004.

2511.  Гру ден, До ра
Уса мље но др во (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи-
са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Уса мље но др во, ; по след њи 
стих: са мом се би су жањ и вла дар. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.004.

2512.  Гру ден, До ра
Дра ги, ти си крив (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Пр ви 
цвет ни че тих, ; по след њи стих: дра ги, ти си крив. – На по ле ђи ни за пи са но ру-
ком Д. М.: До ра Гру ден. – Пот пи са но ма ши ном: До ра Гру ден, са сло ве нач ког 
Д. М. – К.004.

2513.  Гру ден, До ра
Сва сам све тла : 1. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи-
ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Сва 
сам све тла као плам: ; по след њи стих: хо ћеш ме на ћи, до ћи ми сам?. – Три пе сме 
овог ци клу са су на два ли ста. – К.004.

2514.  Гру ден, До ра
Сва сам све тла : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи-
ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми ну-
ло је ко му  ње сев, ; по след њи стих: за што ми уз образ иде плам. – Све три пе сме 
овог ци клу са су на два ли ста. – К.004.

2515.  Гру ден, До ра
Сва сам све тла : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 2 л . (21 х 15 cm), 
па  пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са  ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли  ца ; пот  пи са  но пи са  ћом ма  ши  ном ; 5 стро фа, 15 сти  хо ва. Пр ви 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.  Гру ден, До ра
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на ; бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
ру  ком ; 3 стро фе, 21 стих. Пр ви стих: Зар ни је би  ло све као чар сна? ; по след њи 
стих: је ли љу бав то?. – Име До ре Гру ден за пи са но ру  ком Д. М. – Ис прав ке ру-
ком Д. М. – К.004.

2517.  Би о гра фи ја Ве ре Ал брехт (бе ле шка). – 1 л. (8 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли 
(по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
7 сти  хо ва. – К.004.

2518.  Та у фер, Ви да
Про лећ ни со нет (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли (по жу те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли-
ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: И опет мо ја 
ру  ка тво је се ти че ; по след њи стих: Се ћа ња, сун це, сно ви – бле ди све. – К.004.

2519.  Ал брехт, Ве ра
То по ле (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли (по жу  тео пе лир) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот-
пи са но пи са ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Под истим не кад по ни кле су 
сво дом, ; по след њи стих: до дир нуо се пру  та сло мље ни прут. – За пи са но, па пре-
цр та но: же на пе сни ка Ал брех та. – К.004.

2520.  Но ви, Ли  ли
Ка пља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли (по жу  тео пе лир) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот-
пи са но пи са  ћом ма ши ном ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: За  ћу  та  ли смо крај ме ђе у 
ку  ту, ; по след њи стих: и оста та ко до да на шњи дан. – За пи са но ру  ком ћи ри  ли-
цом: Не дав но пре ми ну ла. – К.004.

2521.  Зим ска ту  га (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир 
без ли ни ја, пла ви ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко те ча сом све га по же лим: ; по след њи стих: 
и мо ју жа  лост ни ко не из ме ри. – К.004.

2522.  По ру ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,3 х 12 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 8 стро фа, 32 сти ха. 
Пр ви стих: Бе лим чар ша вом по кри те ; по след њи стих: то већ не ћу би ти ја. – К.004.

2523.  Там на слут ња : Пред стре ља ње пи сца Чам пе (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо-
вић. – 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 
пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Та ко те шко но-
ћас се осе ћам ; по след њи стих: сто јим пра зних ру  ку, сла ба, ма  ла. – К.004.

2524.  Све тли бо газ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са  ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 
7 сти  хо ва. Пр ви стих: Снег је да нас за ве јо свет вас, ; по след њи стих: иде уза ни, 
све тли бо газ. – К.004.

2525.  Зор зут, Лу двик
Под ра вље (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 10 стро фа, 40 сти  хо ва. Пр ви стих: Раз мак ни се, Под ра вље, та мо 
за ви дик, ; по след њи стих: при чај нам пре ле пе по драв ске по ве сти. – К.004.
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2526.  Гру ден, До ра
Пе сме без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
ру  ком ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих:О, не! Већ ни је уса мљен мој дан: ; по след њи стих: 
већ ни кад ви ше не ћу би ти са ма. – По сто ји још је дан при ме рак (плав ма ши но-
пис). – К.004.

2527.  Гру ден, До ра
Пе сме без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, 
ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; пр ви стих: У ме ни стал  но тре пе ри бо ја зан ; по-
след њи стих: сва из гу бље на и те би пре да та. – К.004.

2528.  Раз го вор са Кр сти во јем Или ћем (ин тер вју). – 20 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 ; без пот пи са. Пр ва ре-
че ни ца: Мо гла бих ти сад ре ћи: „Зар и ти, зе мља че, с пи та њи ма?“... ; по след ња 
ре че ни ца: Пу  шкин, ве ли ки ру ски пе сник, у јед ној сво јој слав ној пе сми… – Са-
др жи од го во ре на 31 пи та ње. – К.005.

2529.  Раз го вор са Љу би шом Ђи ди ћем (ин тер вју). – 3 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 пи са ћом ма ши-
ном. Пр ва ре че ни ца: Див но. Ужи вам сва ко днев но у оно ме што нај ви ше во лим... ; 
по след ња ре че ни ца: Ми слим, да  ла сам и Баг да  ли јед ну из кру  га тих пе са ма. – 
Са др жи осам од го во ра. – К.005.

2530.  Раз го вор са Чан га ло ви ћем (ин тер вју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли 
(по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са. 
Пр ва ре че ни ца: О Де сан ки Мак си мо вић раз го ва рао сам са опер ским пе ва чем 
Ми ро сла вом Чан га  ло ви ћем у Ига  лу 9. 2. 1987. год. – На по ле ђи ни за пи са но ру-
ком Д. М.: Раз го вор са Чан га  ло ви ћем. – На кра ју тек ста ци ти ра на пе сма Пе сни-
ков бла го слов. – К.005.

2531.  Раз го вор са Би  ља ном Шљи вић-Шим шић (ин тер вју). – 8 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: Обич но не во лим да об ја вљуј ка кву књи гу спре мам... ; по след ња ре че-
ни ца: Омла ди на срп ска тре ба да је бар ме ђу со бом сло жна, да се не да за ва ди ти 
за блу да ма. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком: Раз го вор са Би ља ном Шљи вић-Шим-
шић. – Са др жи од го во ре на де сет пи та ња. – К.005.

2532.  Од го во ри за лист Срп ски гла сник (ин тер вју). – 3 л. (29,7 х 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца: Дра ги при ја те љу, упи та ли сте то чо ве ка скло ног су мор ним ми сли ма. ; 
по след ња ре че ни ца: Оку  пи те се око сво га ли ста, ја чај те га, у ње му ис ка зуј те 
сво је те жње, ми сли, ра до сти и не да ће. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М.: Ро-
ђак из За гре ба. – К.005.

2533.  Раз го вор, Дра ган Пе јић (ин тер вју). – 5 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. Пр ва 
ре че ни ца: Нај бо ље се осе ћам док ства рам, док се у ме ни ства ра не ка пе сма, док 
при пре мам књи гу. ; по след ња ре че ни ца: Ни сам по ли тич ки бор бен тип, али мо-
рал  но је сам. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. пла вом и цр ве ном хе миј ском, 
ћи ри ли цом: раз го вор, Дра ган Пе јић, Ин тер вју, Дра ган Пе јић, Но ви Сад. – Из над 
тек ста за пи са но: Уна, 20. мај 87. – Пот пис Дра га на Пе ји ћа. – К.005.
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2534.  Раз го вор за Ве ле ње (ин тер вју). – 5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: У То-
пол  ни ци, где је мој брат Бо го љуб био не ко ли ко го ди на ле кар,... ; по след ња ре че-
ни ца: Ве ро ват но та квих уче ни ка по нај ви ше има у кра је ви ма где су сло ве нач ке 
из бе гли це жи ве ле у то ку ра та... – На по ле ђи ни: за пи са но фло ма сте ром и хе миј-
ском, ла ти ни цом: Ве ле ње, За Ве ле ње. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.005.

2535.  Ин тер вју са На та  ли јом Ко ре нев ском (ин тер вју). – 6 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли (по жу  те ла хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца, 
ру ски ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном. – На по ле ђи ни за пи са но пла вом хе миј-
ском: раз го вор са На та  ли јом Ко ре нев ском. – К.005.

2536.  Ин тер вју Де сан ке Мак си мо вић спе ци јал  но за Га  лак си ју Сав све мир је у ме ни, а 
све је од ме не ве ће (ин тер вју). – 7 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 ру  ком. – На по ле ђи ни за пи-
са но: Раз го вор с Ду  ши цом Лу  кић. – К.005.

2537.  Раз го вор за Ра дио Са ра је во (ин тер вју). – 5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ја при-
па дам пе сни ци ма ко ји ви ше гле да ју у про шлост не го у бу дућ ност... ; по след ња ре-
че ни ца: Са мо сва ког тре нут ка он не ми сли на њих... – На по ле ђи ни по след њег ли-
ста за пи са но: Ва жно; Раз го вор; Са ра је во. – Од го во ри на се дам пи та ња. – К.005.

2538.  За ви чај је ве ли ка тај на : за лист На пред (ин тер вју). – 6 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. Пр ва ре че ни ца: Ја сам се ро ди  ла у Ра бро ви ци,... ; по след ња ре че-
ни ца: За ви чај се, као ве ли ка тај на, но си у се би. – Раз го вор са Љ. Ан дри ћем, ко ји 
се и пот пи сао ис под пи та ња. – К.005.

2539.  По здрав упу ћен Ми ро сла ву Кр ле жи (бе ле шка). – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 23 ре да. Пр ва ре че ни ца: По ла ска на сам што се та ко де си  ло да упра-
во ја по здра вим ува же ног Ми ро сла ва Кр ле жу... ; по след ња ре че ни ца: Же ли мо 
Вам, дра ги Ми ро сла ве Кр ле жа, да се увек осе ћа те као кад сте про сла вља ли сво ју 
пр ву књи гу... – При  ли ком сим по зи ју  ма о ства ра  ла штву М. Кр ле же одр жа ном у 
Ис три у окви ру Са бо ра по све ће ног ча кав ском пе сни штву. – К.005.

2540.  На за ви чај ној ста зи : Раз го вор са Љу би са вом Ан дри ћем (ин тер вју). – 6 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 ; 
без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Зна чи ми мно го ства ри: де тињ ство, дра га ли ца ко-
јих ви ше не ма у жи во ту. ; по след ња ре че ни ца: За ви чај се но си у се би. – На по ле-
ђи ни су пи сма Дра ги це Ђур ђић и Ми  ла на Јан ко ви ћа. – При  ло же но пи смо Љу-
би са ва Ан дри ћа у ко ме се из ви ња ва што је у До ме ти ма об ја вљен њен ин тер вју 
(5. 6. 1982). – К.005.

2541.  Април ска по ма ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим 
се април ски ја ви лист, ; по след њи стих: про му  кли га вран. – Ово је ва ри јан та пе-
сме. – К.006.

2542.  На ли ва ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Го спо де, ко ли-
ко вас има, ; по след њи стих: то де те шце љу би ча сте ко се. – На по ле ђи ни за пи са но 
ћи ри  ли цом: Ду  пли кат; На ли ва ди. – К.006.
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2543.  Пре да ту ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти хо ва. Пр ви стих: Зе мља пре да ту-
ма ; по след њи стих: зба ци ла са се бе ле да гру ду. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – К.006.

2544.  Ви  хор Ту ђи нац (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Од не-
куд, из да  ле ка, раз бој ник ; по след њи стих: ки чи ца гор ка. – К.006.

2545.  Сун це и ко па чи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: 
Шест је са ти ; по след њи стих: и њи ва већ би ко па на. – На по ле ђи ни пла вом хе-
миј ском, ћи ри  ли цом за пи са но: При ро да. – К.006.

2546.  Чу до тво рац у воћ ња ку (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 21 стих. Пр ви 
стих: Чу до твор че, ; по след њи стих: Вас кр сни је!. – К.006.

2547.  Же на и ли па (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Као ли па 
за зи му ; по след њи стих: И же на као ли па го ди не чи ка. – К.007.

2548.  Бо ле сник у гро зни ци (пе сма). – 1 л. (28 х 18,5 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Као стре ле сле ћу га вра ни ; по след њи стих: сте жу ми гр ло као љу  те ом че. – 
Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.007.

2549.  Као хи пик (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
хи пик из чу  ве но га ; по след њи стих: и сја ја. – К.007.

2550.  Као хи пик (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
хи пик из Фла у ер Па у ер кла на ; по след њи стих: и сун че ва сја ја. – К.007.

2551.  Кап кр ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Чо-
век за ми шљен се ди, ; по след њи стих: ка пља кр ви згру  ша на. – К.007.

2552.  Пе сни ко ва би о гра фи ја (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти хо ва. Пр ви стих: Вер ну 
би о гра фи ју пе сни ко ву ; по след њи стих: вре ме ном и зе мљом бу де за тр па но – К.007.

2553.  Јед на ду  ша ме ин спи ри ше (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Јед на ду  ша ме ин спи ри ше ; по след њи стих: као у пла нин ску, там ну 
ја ру  гу. – По сто је још два при мер ка. – К.007.

2554.  Људ ско ср це (пе сма). – 1 л. (28 х 18,5 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Са све га 
че ти ри ода је, ; по след њи стих: ле лу  ја вим брв ном ду  ха. – По сто ји још јед на ва ри-
јан та од 14 сти  хо ва. – К.007.

2555.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти хо ва. Пр ви стих: Ди же 
се из ма гле ру ка, ; по след њи стих: ду бо ка пат ња не ка. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – 
К.007.



927

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

2556.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ди же се из 
ма гле ру  ка ; по след њи стих: те уве ле дла но ве ру  ке. – На по ле ђи ни: пе сма Ку ћо 
ста ра Ми  ло ми ра Обре но ви ћа. – К.007.

2557.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ди же се из ма-
гле ру  ка ; по след њи стих: ко ри та пре са  хлих ре ка. – На по ле ђи ни: за пи са но ру-
ком Д. М.: Ус кр сну ће и пре цр тан ма ши но пис исте пе сме од 12 сти  хо ва, ко јој је 
по след њи: др жао те уза се. – К.007.

2558.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Сам 
си. / Ди же се из ма гле ру  ка, ; по след њи стих: при ча ју пре жи ве ле му  ке. – На по-
ле ђи ни за пи са но: лир ске. – По сто ји још је дан при ме рак. – К.007.

2559.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти хо ва. Пр ви стих: Сам 
си. ; по след њи стих: Сад за бо ра вље не му  ке. – К.007.

2560.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти хо ва. Пр ви стих: Ди же се из ма гле ру ка ; 
по след њи стих: ду бо ка пат ња не ка. – На по ле ђи ни: ва ри јан та ове пе сме. – К.007.

2561.  Ус кр сну ће (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ди же се из 
ма гле ру  ка ; по след њи стих: суд би на је те то ви ра  ла. – На по ле ђи ни: ва ри јан та 
ове пе сме. – К.007.

2562.  Те то ви ра ни длан (Ус кр сну ће) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ди же се из ма гле ру ка ; по след њи стих: Те то ви ра ла их је / ду бо ка пат ња не ка. – К.007.

2563.  При ви ди (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Две 
лоп ти це ; по след њи стих: кад на ста је да на и но ћи сме на. – На по ле ђи ни: пе сма 
Но ва го ди на З. Шко ри ћа. – К.007.

2564.  Сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Да не 
бих мо гла на зе мљу да се вра тим ; по след њи стих: све до зо ре. – К.007.

2565.  Не ми ран сан (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Сред огром ног 
сам жи вот ног ло го ра, ; по след њи стих: Бу дим се, ср це упла ше но лу па. – Ис прав-
ке ру  ком ауто ра. – К.007.

2566.  Још је стра шни је (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Стра шно је за у  век за ћи у та му, ; по след њи стих: по чи ње та ма. – К.007.

2567.  Пре пла ше на пти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 13 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ми сао ми но ћас пра вац ме ња ; по след њи стих: и ту оча мам. – По сто ји још је дан 
при ме рак ове пе сме и још две ва ри јан те са ауто граф ским ис прав ка ма. – К.007.
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2568.  Под зе мљом вас је ви ше (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти хо ва. Пр ви стих: 
Под зе мљом вас је ви ше, ; по след њи стих: све ће па ле. – По сто ји још је дан при ме-
рак. – К.008.

2569.  Тро го ди шњи ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ла 
јед на зи ма враж је љу  та ; по след њи стих: се ти ће се за што с ме се чи ном дру  гу  је. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – К.008.

2570.  Не стр пљи ва ле по ти ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Во зи ла сам се ауто бу сом ју  че ; по след њи стих: кри ви ла што због ње га 
не куд ка сни. – На по ле ђи ни цр ве ном хе миј ском за пи са но: Пред крај. – К.008.

2571.  Пла ме ња ча (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 11 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту, ; по след њи стих: ње го ве очи у пла ме ња че бле ску?. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – К.009.

2572.  Уза луд (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: На сто лу све што во-
ли оче ки ва ни, ; по след њи стих: су зом што те че. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – К.009.

2573.  Уза луд (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: На сто лу све што во ли 
оче ки ва ни, ; по след њи стих: су зом што те че. – Ис прав ке ру ком ауто ра. До пи са на два 
сти ха: Са мо ме сец пи ја ни, ру ме ни ји од ви на, / на зва уса мље ни ку до бро ве че. – К.009.

2574.  Уза луд (пе сма). – 1 л. (28 x 18,5 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: На сто лу све што 
во ли оче ки ва ни ; по след њи стих: по те че. – К.009.

2575.  У мре жи се ћа ња (пе сма). – 1 л. (28 х 28,5 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти хо ва. Пр ви стих: 
Као у ча ши во де гру  мен со ли ; по след њи стих: а као да не што те шко слу  тим. – 
По сто ји и ва ри јан та ове пе сме, у ко јој је из о ста вљен де ве ти стих, а спо је на два 
по след ња. – К.009.

2576.  Бо ле сник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Бо ле-
сник спа ва ; по след њи стих: као пра мен обла ка. – К.009.

2577.  Ту жба  ли ца (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: Сву да је ла не 
у ма ју про ла зи  ла ; по след њи стих: Да ли нас већ че ка?. – К.009.

2578.  По след ње ко на чи ште (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ме се че, чим за бр да уто не дан, ; по след њи стих: и оста ће за на век. – По сто ји још 
је дан при ме рак. – К.009.

2579.  Зим ски пра зник (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти хо ва. Пр ви стих: Те бе из се ћа-
ња не изг на ног ни чим, ; по след њи стих: за во ји тих ста за. – На по ле ђи ни за пи са но: 



929

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

Зим ски пра зник. – Два по след ња от ку ца на сти ха су пре цр та на, а три су до пи са на 
ру  ком. – К.009.

2580.  Успа ван ка : Ра ње ном је вреј ском де ча ку (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ти си у ко ле ну хи  ља ди том ; по след њи стих: уз но си 
се, уз но си!. – К.010.

2581.  За пис о де ци (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Ка да би де ца за гр ли  ла 
тр ње ; по след њи стих: без дан би се пред де цом су зио. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. 
По след ња два от ку  ца на сти  ха су пре цр та на. – К.011.

2582.  Зо ви на сви ра  ла (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 36 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Про го во ри ла зо ви на сви ра ла: ; по след њи стих: ла га но се сти ша ва и пла ви. – 
Два сти  ха су пре цр та на, па пе сма има, за пра во, 34 сти  ха. – К.011.

2583.  Зо ви на сви ра ла (пе сма). – 3 л. (28 х 12,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 38 сти хо ва. Пр ви стих: Про го во ри ла 
зо ви на сви ра ла: ; по след њи стих: он мир но иде. – На по ле ђи ни: за пи са но пла вом и 
цр ном хе миј ском: Зо ви на сви ра ла, Па зи. – Ис прав ке ру ком ауто ра. – К.011.

2584.  Ве ру  јем зе мљи на реч (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе-
миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ве ру  јем зе мљи на реч. ; по след њи стих: от ка ко је за да та. – К.012.

2585.  Му зеј у Ошвен ћи му (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти хо ва. Пр ви стих: Жи ва и 
по сле пет ле та и зи ма ; по след њи стих: чу се ка ко је дан за пла ка из не на да. – К.013.

2586.  За го нет но др во (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Пре-
ви јаш ли су зе цве ћа ; по след њи стих: бар док бу де мо га ве ка. – На по ле ђи ни за-
пи са но: Пе сни ко ва би о гра фи ја; Ово ни је ори ги нал. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. 
До пи са ни сти  хо ви из над и ис под на сло ва. – К.013.

2587.  Кре маљ ски му зеј (Ви зи ја над Кре мљом) (пе сма). – 4 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 ; без пот пи са ; 10 стро-
фа, 102 сти  ха. Пр ви стих: Све од успо ме на и зла та ; по след њи стих: је дан дру  гом 
у ру  ку. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Не пот пун при ме рак у од но су на об ја-
вље ну пе сму. – К.013.

2588.  Цвет но чу до (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Као из убо ге ко ли бе слам не ; по след њи стих: под зем ни ал  хе ми ча ри. – К.013.

2589.  По све та (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко 
што на ко ле ни ма иду на хо до ча шћа ; по след њи стих: из над ви син ских осун ча-
них по ја та. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – К.012.

2590.  Опро сти (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: Опро сти че ста 
пу  то ва ња, ; по след њи стих: да и тво је го ди не ле те. – К.012.
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2591.  Бран ко вин ско гро бље (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. – 
На слов пре цр тан и за пи сан но ви: Се о ско гро бље. – К.012.

2592.  За ви чај (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 28 сти  хо ва. Пр ви стих: Ва  ло-
ви то про стран ство све до го ра мо дрих, ; по след њи стих: Мој за ви чај мно го шта 
у ме ни од го не та. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – По сто ји још је дан при ме рак без 
ис прав ки. – К.012.

2593.  Пре кор (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Уме сто 
да ме по гла диш по ко си, ; по след њи стих: за го нет но сти дра гог ка ме на. – На по-
ле ђи ни за пи са но: Со не ти, од ра сли. – К.013.

2594.  Књи га жи во та (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Чи там 
жи во то пи се на уч ни ка ; по след њи стих: бу ду ћу или бив шу. – На по ле ђи ни за пи-
са но: Па зи. – К.013.

2595.  Успа ван ка : Ра ње ном је вреј ском де ча ку (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ти си у ко ле ну хи ља ди том ; по след њи стих: уз но си се, уз но си!. – 
На по ле ђи ни: Од  лу  ка Од бо ра за осни ва ње спо мен-му зе ја Сло бо да на Мар ко ви-
ћа. – Са стра не за пи са но: Не ма кра ја?. – К.013.

2596.  Април ска по ма ма (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Чим се 
април ски ја ви лист ; по след њи стих: и про му  кли га вран. – Са стра не за пи са но: 
Па зи; Но ва; Април ска по ма ма; При ро да. – К.013.

2597.  Али гер, Мар га ри та
Ту ђа зе мља (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 69 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ушла сам у чо ве ка као брод у за  лив, ; по след њи стих: али с вре-
ме ном, све ре ђе, све ма ње. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.001.

2598.  Али гер, Мар га ри та
Аеро дром Ор ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
24 сти ха. Пр ви стих: Ме ђу на род на јур ња ва пра ва! ; по след њи стих: Леб ди те ви ше, 
бо ље би би  ло. – Л.001.

2599.  Али гер, Мар га ри та
Ми  ле Шек спи ро ве тра ге ди је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без 
пот пи са ; 47 сти  хо ва. Пр ви стих: Ми  ле тра ге ди је Шек спи ро ве ; по след њи стих: 
што ва ши му дра ци и не слу  те. – Л.001.

2600.  Али гер, Мар га ри та
Песм а без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 51 стих. Пр ви стих: Де вој чи ца ко ју за нео је ; по след њи стих: од ме не 
не ма срећ ни је, не гре шиш. – Л.001.
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2601.  Али гер, Мар га ри та
Вај мар : У Вај ма ру на ули ци на спрам до ма где је жи вео и умро Ши  лер, од дав ни-
на се на  ла зи из вор укра шен фи гу  ри ца ма чо ве чуљ ка са гу ска ма (пе сма) / прев. 
Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 45 сти  хо ва. Пр ви стих: Чо ве чу-
љак са гу ска ма, чо ве чу љак са гу ска ма, ; по след њи стих: не са го рео ни у ка квој 
ва три. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Л.001.

2602.  Али гер, Мар га ри та
Брат ске хум ке (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 6 стро-
фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Бла го је мо је усну ло, ; по след њи стих: зе мља не ће – ни 
до век. – Л.001.

2603.  Али гер, Мар га ри та
Хо та – игра Ба ска (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 4 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 ; без пот пи са ; 
92 сти  ха. Пр ви стих: Био је то пао дан – и до бар мир, ; по след њи стих: ко да ни је 
би  ло ра стан ка. – Л.001.

2604.  Али гер, Мар га ри та
По зо ри ште НО (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 53 сти ха. 
Пр ви стих: За бо ра вље не већ дав но ; по след њи стих: у ста ром гра ду Ки о то. – Л.001.

2605.  Али гер, Мар га ри та
Раз го вор на пу  ту (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 4 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 ; без пот пи са ; 
110 сти  хо ва. Пр ви стих: За бај ка  ље. На за па ду је свуд ру  мен. ; по след њи стих: за-
љу бље на сам у ње га до ве ка. – Л.001.

2606.  Иса а кјан, Аве тик
На род на ли ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 4 л, (29,7 х 21 cm), ка ро 
па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 21 стро фа, 84 сти  ха. Пр ви стих: Бли ста се чи во ја та га на. – На по ле ђи-
ни Аве тик Иса а кјан. – По сто ји још је дан при ме рак. – Уз пре вод је при  ло же на и 
пе сма у ори ги на  лу на три ли ста. – Л.002.

2607.  Руд ни ков, Иван
Као у бај ци (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па-
пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 2 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Сре бром оки ће на бо га то ; по след њи 
стих: а мо же би ти и бра ћа Грим. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2608.  Руд ни ков, Иван
Вр бо ва сви ра  ла (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л (29,7 х 21 cm), ка ро 
па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 2 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Без ка пу та ; по след њи стих: нај не и ску-
сни ја. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2609.  Руд ни ков, Иван
Уз дах (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 
17 сти  хо ва. Пр ви стих: Је дан не уло вим глас; по след њи стих: оста  ле без сво га 
гне зда. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.
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2610.  Руд ни ков, Иван
Тра го ви (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 2 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви стих: Пре да мном је лу ка – це ли бле сак ; по след-
њи стих: и су мор но: Опро сти… Збо гом остај!. – Ис прав ке ру ком Д. М. – Л.002.

2611.  Руд ни ков, Иван
Че Ге ва ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ер не сто Че Ге ва ра! ; по след  њи стих: сло бо ди. – 
Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2612.  Руд ни ков, Иван
Длан (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па пир, бе ли ; 
пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 
17 сти  хо ва. Пр ви стих: Низ онај пут – ; по след њи стих: Ни јед не – да знаш, ни-
јед не – да знаш!. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2613.  Руд ни ков, Иван
Ода ја мла до сти : свом си ну (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 
21 cm), ка ро па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи-
са но пи са ћом ма ши ном ; 23 сти  ха. Пр ви стих: У њој ста ну  ју ; по след њи стих: 
ко се. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2614.  Руд ни ков, Иван
Ма те ри не ко се (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро 
па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Оне су ве чи то буд не ; по след њи стих: тво ја 
љу бав... – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2615.  Руд ни ков, Иван
Кар ме ни а да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро па-
пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: Шта је ве тар ; по след њи стих: мо ју Кар ме ни а ду. – 
Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2616.  Кро во ви (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 л. (28,5 х 19 cm), ка ро па пир, 
бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши-
ном ; 45 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка да ви  хо ри бле ска ју; по след њи стих: све ча ност 
сва ну ћа. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2617.  Руд ни ков, Иван
Огром но др во (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро 
па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 58 сти  хо ва. Пр ви стих: За што је и от ку да ; по след њи стих: До ћи ће 
јед ном вре ме. – Ис прав ке ру  ком Д. М. – Л.002.

2618.  Руд ни ков, Иван
Ма ла ме ло ди ја (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), ка ро 
па пир, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са но пи са ћом 
ма ши ном ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Ко сви ру ца ; по след њи стих: на та па. – На по-
ле ђи ни за пи са но пла вом хе миј ском: Руд ни ков. – Ис прав ке ру ком Д. М. – Л.002.

2619.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Же на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру ком ; 5 стро фа, 
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21 стих. Пр ви стих: У ме ни је древ но тки во ; по след њи стих: а дру  ге у ме ни пла-
чу. – Име ауто ра за пи са но ру  ком Д. М. цр ним ма сти  лом. – По сто ји још је дан 
при ме рак. – Л.002.

2620.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Три про ле ћа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 19 сти-
хо ва. Пр ви стих: Би  ла је зи ма ; по след њи стих: усне. – По сто ји још је дан при ме-
рак. – Л.002.

2621.  Ба гр ја на, Је ли са ве та
Ра дар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 2 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 ; без пот пи са ; 53 сти  ха. 
Пр ви стих: Ова кав, из гле да, ло ги чан за вр ше так би ва ; по след њи стих: Но, да ли 
до кра ја оства ре ни?. – Л.002.

2622.  Шел бург-За рем би на, Ева
Там не се со бе не тре ба бо ја ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 
14,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (жућ ка ста хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Там не се со бе не тре ба да бо ји, ; по след њи стих: – Да ли још ко ју бај ку же ли те?. – 
На истом ли сту са пе смом Бу ба ма ра. – Л.003.

2623.  Шел бург-За рем би на, Ева
Бу ба ма ра (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли (жућ ка ста хар ти ја) ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; 
пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 21 стих. Пр ви стих: Бу ба ма ра мај ка ; по след њи 
стих: већ спо мен-тач ки це. – На истом је ли сту са пе смом Там не се со бе не тре ба 
бо ја ти. – Л.003.

2624.  Фре дро, Алек сан дeр
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 
пи са ћом ма ши ном ; 35 сти  хо ва. Пр ви стих: Хтео мај мун сме ли не ки ; по след њи 
стих: Та ко је то с мај му  ни ма. – На по ле ђи ни уз име ауто ра бе ле шка: Има те о ње-
му по дат ке из ра ни је пе сме. – Л.003.

2625.  Ту  вим, Ју ли ус
Сплет ка ме ђу жи ви ном (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом ма ши ном ; 14 сти  хо ва. Пр ви стих: До шла гу ска до пат ке си ње, ; по-
след њи стих: свуд ша ре на пе ра ле те. – Л.003.

2626.  Ко ноп њиц ка, Ма ри ја
Су срет са штр ком (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. ( 21 х 14,8 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 7 стро фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Што је ле по, што је ми ло, ; по-
след њи стих: свра ти ћу ти да ћа ска мо. – По сто је још два при мер ка ове пе сме. – Л.003.

2627.  Ко ноп њиц ка, Ма ри ја
Ма ли Јан по ла зи на пут (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Што је ле по та мо да  ле-
ко, ; по след њи стих: ни сам ба ба, већ ју  нак љут. – По сто је још два при мер ка ове 
пе сме. – Л.003.
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2628.  Бже хва, Јан
Пи сац при ча (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Би  ло нас је дво ји ца. ; по след ња ре че ни-
ца: Та ко је по ста  ла бај ка о го спо ди ну До ре ми и ње го вих се дам кће ри. – По сто ји 
још је дан при ме рак. – Л.003.

2629.  Ко шут ска, Ха  ли на
Ма те у ше во дрв це (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (21 х 14,8 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: У пар ку на сред трав ни ка ра сла је жа ло сна 
вр ба ; по след ња ре че ни ца: Вр ба по кре те гран чи це, а жут ну ло ли шће за тре пе ри. – 
По сто је још два при мер ка. – Л.003.

2630.  Кше мје њец ка, Лу  ци на
О бу кви ном оча ја њу (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 14,8 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Би  ла та ко ве ли ка шу  ма. ; по след ња ре че-
ни ца: учи ни  ла је то у пра ви час, јер је свом др ве ћу би  ла до са ди  ла не пре ста ном 
кук ња вом, па кук ња вом. – Л.003.

2631.  Швир шчињ ска, Ана
Аде ла се спре ма за свад бу (при по вет ка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 
14,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; 
пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 21 ред. Пр ва ре че ни ца: Лут ка Аде ла ре кла ме-
две ду:... ; по след ња ре че ни ца: И свад бе ни је би  ло. – По сто ји још је дан при ме-
рак. – Л.003.

2632.  Об ре стад, Тор
Рад ник (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 7 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Али сту ден ти су би  ли од у  век ви ша кла са, ; по след њи стих: Али про чи та ћу тај 
ваш лист!. – Л.005.

2633.  Оске Ро зен, Ар не
За ка сом (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо-
ва. Пр ви стих: За ка сом у ве ли ком ма га зи ну сва ког да на, ; по след њи стих: да се 
ту не са ња, зво ња вом об ја ви. – Л.005.

2634.  Ме ро сен, Еинар
Вра бац (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 20 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Са да сва ка от ме на ла ста ; по след њи стих: вра бац. – Л.005.

2635.  Сан да, Ја коб
Звук сви ра ле (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 8 стро фа, 24 сти  ха. 
Пр ви стих: Ви дим вр бу пу  ну со ка, ме ку, ма  лу ; по след њи стих: гле да ју у де тињ-
ства успо ме не. – Л.005.

2636.  Скре де, Раг нвалд
Зим ска пе сма (со нет). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 14 сти хо ва. 
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Пр ви стих: Кад сун це уста не и одре ши по вој зим ски, ; по след њи стих: са сво јим 
цвр ку  том је два чуј ним. – Л.005.

2637.  Тор ге ир Ли, Ар вид
Сти  хо ви јед ном рад ни ку (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 5 стро-
фа, 21 стих. Пр ви стих: Не по на шај се та ко да би мо гли да те хва  ле, ; по след њи 
стих: кад год што чи ниш, ми сли на бу дућ ност. – Л.005.

2638.  Нил сен, Ру долф
Но ви друг (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. 
Пр ви стих: Је ли нов онај мла ди све тло пут мо мак ; по след њи стих: на шу ре пу-
бли ку ра да. – Л.005.

2639.  Нил сен, Ру долф
Сва ки да шњи ца (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 18 сти-
хо ва. Пр ви стих: Не мо же да се жи ви са мо ; по след њи стих: ни су ни по што зву  ци 
ви о ли на. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.005.

2640.  Нил сен, Ру долф
Су  пар ник (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Нај зад су си ре не за ур ла  ле ; по след њи стих: с тра гом ње го ва ми-
ло ва ња. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.005.

2641.  Нил сен, Ру долф
Улич ни де чак (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 20 сти-
хо ва. Пр ви стих: У на јам ној згра ди сти гох на ову пла не ту. ; по след њи стих: био 
сам де чак ули це ста ре. – Л.005.

2642.  Нил сен, Ру долф
До ви ђе ња (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 12 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Ја те во лим, ули це мо ја, ; по след њи стих: че знем за њим ка да си 
да  ле ко. – Л.005.

2643.  Нил сен, Ру долф
Ду го ћу та ње (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 18 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Ни сам ћу  тао за то што за бо ра вих ; по след њи стих: да пе сми дам 
ме ло ди ју твр ду. – Л.005.

2644.  Нил сен, Ру долф
Де те пи та (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 13 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Не рас пи туј ста ре, де те. ; по след њи стих: о оно ме што ми љу ди 
зна мо. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.005.

2645.  Нил сен, Ру долф
Ре флекс (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти хо ва. Пр ви 
стих: Но ћас је ме сец зла тан ; по след њи стих: као са мо сун це чи стом. – Л.005.
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2646.  Нил сен, Ру долф
Су срет (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Нај бо ље те се се ћам ка ко сти жеш ми  ло ; по след њи стих: тво га осме-
ха ста  ла да пе ва и све тли. – Л.005.

2647.  Нил сен, Ру долф
Глас ре во лу ци је (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 15 сти-
хо ва. Пр ви стих: Дај ми чи сте, ус прав не љу де, од  луч не и мла де, ; по след њи стих: 
Мо жда тре ба спа сти свет. Нај бо љи је по зван да кре не. – Л.005.

2648.  Нил сен, Ру долф
На ка ме ном тлу (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти-
хо ва. Пр ви стих: Мла де бре зе сто је у цр но ме гра ду, ; по след њи стих: и са мо са ња 
о про стра ном про план ку. – Л.005.

2649.  Нил сен, Ру долф
Ноћ у ве ли ком гра ду (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 30 сти-
хо ва. Пр ви стих: Хо дам но ћу ули ца ма и са њам ; по след њи стих: ша пу ће по мр чи на 
украј ме не. – Л.005.

2650.  Нил сен, Ру долф
Обе ћа ње (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви 
стих: Ми ко ји ни шта не ма мо, ; по след њи стих: да по ста не као че лик. – Л.005.

2651.  Кше мје њец ка, Лу  ци на
Бај ка о злој чор би, ба би шкр ти ци и му дрој зде ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си-
мо вић. – 2 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом ма ши ном ; 55 сти  хо ва. Пр ви стих: Би  ла 
та ко ба ба јед на ; по след њи стих: То је ба ба за слу жи  ла!. – По сто ји још је дан при-
ме рак. – Л.003.

2652.  Хо том ска, Ван да
Је се ња пи сма (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Хо ди  ла је сен по пар ку ; по-
след њи стих: су  мор на пи сма је се ња. – По сто је још два при мер ка. – Л.003.

2653.  За рем би на, Ева
Злат ни јеж (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Мој ма  ли, ма  ле ни ; по след њи стих: он 
се на  љу  ти. – Л.003.

2654.  Вје не, Ги јом
Пад жи ра са гра не (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 
ру  ком и ма ши ном ; 23 сти  ха. Пр ви стих: У под нож ју хра ста, за гњу  ре на у тра ву, ; 
по след њи стих: ви де ше у па ду жи ра све та смак. – На по ле ђи ни: за пи са но: Фран-
цу зи. – Л.003.



937

________    Рукописна заоставштина Десанке Максимовић   ________

2655.  Фом бер, Мо рис
Кра  љев сто лар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Ја твр дим ; по след њи стих: има 
са мо др во ди вље тре шње. – Л.003.

2656.  Бе ран же, Пјер Жан де
Нео бич ни краљ (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 
пи са ћом ма ши ном ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: Био јед ном не ки краљ Бра но ; по след-
њи стих: Ох! Ох! Ето!. – Л.003.

2657.  Бже хва, Јан
Два ала па че (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 34 сти ха. Пр ви стих: Ваљ да от ка да свет се за че ; по след њи стих: 
ми  ли ци ји пи смо пи ше. – Л.003.

2658.  Бже хва, Јан
Го спо дин До ре ми (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 
пи са ћом ма ши ном ; 13 стро фа, 26 сти  хо ва. Пр ви стих: Уми  ља тих кће ри имам 
се дам ; по след њи стих: До Ре Ми Фа Сол Ла Си. – Ру  ком Д. М. олов ком за пи са-
но: из бај ке Го спо дин До ре ми. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.003.

2659.  Ту  вим, Ју ли јан
На о ча ри (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном ; 9 стро фа, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Тр чи, ви че Јан ко ста ри ; по след-
њи стих: На ње го вом сто је но су. – По сто је још два при мер ка. – Л.003.

2660.  Фре дро, Алек сан дeр
Ве че ра од гво зде ног кли на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; пот пи са-
но пи са ћом ма ши ном ; 33 сти ха. Пр ви стих: Пре мно го ле та, љу ди ве ле, ; по след њи 
стих: зго то вље ну од кли на ве че ру. – Л.003.

2661.  Фре дро, Алек сан дeр
Па вле и Са вле (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са-
ћом ма ши ном ; 30 сти хо ва. Пр ви стих: Па вле и Са вле у јед ном жи ве ли до му, ; по-
след њи стих: ка ко ти ко ме, и он те би та ко. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.003.

2662.  Бже хва, Јан
Пи та  ли ца (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: У ули ци Ски та  ли ца ; по след њи стих: кад ће 
се вра ти ти – ти ми ка жи. – Л.003.

2663.  Миц ки је вић, Адам
Бри ја но стри же но (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (21 х 14,8 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 
пи са ћом ма ши ном ; 100 сти  хо ва. Пр ви стих: Од бо ле сти ко год па ти ; по след њи 
стих: оста ви га – у сол  да те. – По сто је још два при мер ка. – Л.003.
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2664.  Фре дро, Алек сан дeр
Со ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 x 11 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 пи са ћом ма ши ном ; 
22 сти ха. Пр ви стих: Све су пти це глу пе. ; по след њи стих: Сва ка со ва је глу па да њу. – 
На истом ли сту је и пе сма Ма гар цу у ја сле до не се но Алек сан дра Фре дра. – Л.003.

2665.  Фре дро, Алек сан дeр
Ма гар цу у ја сле до не се но (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 
пи са ћом ма ши ном ; 14 сти хо ва. Пр ви стих: Ма гар цу у ја сле до не се но ; по след њи 
стих: па де од гла ди. – На истом је ли сту са пе смом Со ва. – Л.003.

2666.  Шел бург-За рем би на, Ева
Кра  ље ва кћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Про бу ди  ла се кра  ље ва кћи ту жна, ; по-
след њи стих: за кле њој: Јој!. – Л.003.

2667.  Шел бург-За рем би на, Ева
Кад је сун це по шло спа ти (пе сма)/ прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Кад је сун це по шло спа ти ; 
по след њи стих: да мој деч ко спа ва. – На истом ли сту је и пе сма Ишао ча роб ник. – 
По сто је још три при мер ка. – Л.003.

2668.  Шел бург-За рем би на, Ева
Ишао ча роб ник (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 
пи са ћом ма ши ном. Пр ви стих: Ишао ча роб њак низ ре чи цу, ; по след њи стих: као 
сви из на шег гра да. – По сто је још три при мер ка, а на јед ном од њих је под ву  че-
но олов ком име Еве За рем би не и ис под олов ком до пи са но Мак си мо вић, а из над 
19. 11. – На истом је ли сту са пе смом Кад је сун це по шло спа ти. – Л.003.

2669.  Ту  вим, Ју ли јан
Сто (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом ма ши-
ном ; 8 стро фа, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: По ра сло у шу  ми др во твр до, ; по след њи 
стих: око гра ђе ња сто ла јед но га. – По сто је још два при мер ка. – Л.003.

2670.  Ту  вим, Ју ли јан
Бам бо (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 7 стро фа, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Бам бо је наш друг ма  ли у Афри ци. ; 
по след њи стих: за јед но смо шко лу учи  ли. – По сто је још три при мер ка (пла ви 
ма ши но пис). – Л.003.

2671.  Ко ноп њиц ка, Ма ри ја
Ве тар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 2 стро фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: За што је чиш ти буј ни ве тре, ; по след-
њи стих: не мам род ног пра га. – Л.003.

2672.  Бже хва, Јан
Жа ба (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си  мо вић. – 1 л. (21 х 14,8 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 пи са  ћом 
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ма ши ном ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: Не ка жа ба ; по след њи стих: – Не ис пли ва 
јад на на су  хо!. – Л.003.

2673.  Ту  ма њан, Ова нес
Шах и тор бар (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот пи са ; 90 сти хо-
ва. Пр ви стих: При ћи клу пи ; по след њи стих: ни сре ћа, ни љу бав, ни ти част. – Л.004.

2674.  Ту  ма њан, Ова нес
Го лу би је ће ли је (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 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 ; без пот пи са ; 
76 сти  хо ва. Пр ви стих: До ђе Ленк-Ти мур, џе лат и раз бој ник, ; по след њи стих: 
мо ли се са мо не чуј но све ште ник. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.004.

2675.  Ту  ма њан, Ова нес
Смрт ми ша (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 4 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 ; без пот пи са ; 110 сти-
хо ва. Пр ви стих: Вра бац и миш се по бра ти ми  ли, ; по след њи стих: и сва се раз лу-
па. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.004.

2676.  Нил сен, Ру долф
Учи тељ (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ро дио се ве че рас у Ви тле је му, у шта  ли. ; по след њи стих: и не ка на 
ми ру са мо Бо жић сла ве. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.005.

2677.  Нил сен, Ру долф
Обе ћа ње (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти хо ва. Пр ви 
стих: Ми ко ји ни шта не ма мо, ; по след њи стих: да по ста не као че лик. – Л.005.

2678.  Нил сен, Ру долф
Ис по вест (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 20 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Има ли жи вот ика кве свр хе? ; по след њи стих: ми сли ма и пе смом 
и пу  шком. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.005.

2679.  Нил сен, Ру долф
Од го вор (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 24 сти  ха. 
Пр ви стих: По сред за ко на до по бе де! ; по след њи стих: По др жи нас ко год мо же!. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Л.005.

2680.  Нил сен, Ру долф
За ста ве (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 2 стро фе, 12 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Мно ге се ту на све ту ви ју за ста ве, ; по след њи стих: где би би  ла на ша 
сло бо да и прав да. По сто ји још је дан при ме рак. – Л.005.

2681.  Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич
Коњ мар ша  ла Ти та : из ци клу са Ју  го сло вен ске ме ло ди је (пе сма) / прев. Де сан ка 
Мак си мо вић. – 3 л. (21,5 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја 
ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 117 сти  хо ва. Пр ви стих: И ју  на ка 
пе смом опе ва них ; по след њи стих: да и ко њи под на ма се љу бе!. – Пун пот пис 
Де сан ке Мак си мо вић зе ле ном хе миј ском. – Л.006.
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2682.  Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич
Мо сква (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро-
фа, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Ср це на ро да, мо зак зе мље, ; по след њи стих: ни ср це 
на ше умре ти ни кад. – Л.006.

2683.  Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич
Пи смо Укра и ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи-
са ; 6 стро фа, 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Др во што сам га по са дио ; по след њи стих: 
цео свој жи вот. – Л.006.

2684.  Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич
Ни ка да ни сам знао (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 4 стро фе, 30 сти  хо ва. Пр ви стих: Ни ка да ни сам знао да во лим та ко ; по-
след њи стих: Ни ка да ни сам знао да та ко во лим. – Л.006.

2685.  Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич
Си но вљи глас (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир 
без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са љу би ча ста, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
ру  ком ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Од ча сног плу  га, фа бри ке за ви чај не ; 
по след њи стих: бе смрт на кроз ве ко ве!. – Пот пи са но ру  ком Д. М.: Рил ски. – По-
сто ји још је дан при ме рак. – Л.006.

2686.  Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич
Пре шер но ва ку ћа (со нет) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи-
са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва ; Пр ви стих: Се ло Вр ба. На ви ди ку – ћу дљи ва ; по след-
њи стих: у тво јој ку ћи со не те тво је чи та. – Л.006.

2687.  Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич
Укра и ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (21,5 x 15 cm) па пир без 
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро-
фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Укра и но мо ја! Чи сти та  ла си по ља, ; по след њи стих: 
не за бо ра ван срп твој и мач твој, све та, ми  ла мо ја!. – Л.006.

2688.  Ка  хид зе, Ме де ја
Ауто би о граф ска бе ле шка (бе ле шка) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 12 ре до ва. Пр ва ре че ни ца: Ро ди  ла сам се у Гру зи ји у се лу Ква ре-
ли. ; по след ња ре че ни ца: На ме ра вам да то ком иду ће го ди не об ја вим збор ник 
ју  го сло вен ских пе сни ка. – До да те две ре че ни це (4 ре да) пи са не Де сан ки ном 
ру  ком. – Л.007.

2689.  Ту  вим, Ју ли јан
Бам бо (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом ма-
ши ном ; 7 стро фа, 14 сти хо ва. Пр ви стих: Бам бо је наш друг ма ли у Афри ци, ; по-
след њи стих: за јед но би смо шко лу учи ли. – На по ле ђи ни: пи смо Зо ра на Сла ви ћа 
из Зре ња ни на, ко јим мо ли при  лог за еди ци ју Све тли тре ну  ци лек ти ре. – Л.007.

2690.  Ма  ли на, Ка  ли на
Ја ој, ма ма! (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ру  ком ; 
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3 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: Од ве де ме ма ма ; по след њи стих: не мој ме ту ћи!. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Л.007.

2691.  Ма  ли на, Ка  ли на
Хва  ли са вац (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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, пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 
48 сти  хо ва. Пр ви стих: не ва, ли ва ; по след њи стих: ну ле, двој ке, је ди ни ца. – По-
сто ји још је дан при ме рак. – На истом ли сту је и би о граф ска бе ле шка. – Л.007.

2692.  Шел бург-За рем би на, Ева
Кад је сун це по шло спа ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: Кад је сун це по шло спа ти, ; 
по след њи стих: мој деч ко спа ва. – Л.007.

2693.  Шел бург-За рем би на, Ева
Kраљева кћи (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи-
са ћом ма ши ном ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Про бу ди  ла се кра  ље ва кћи ту жна ; по-
след њи стих: за кле њој: Јој! – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.007.

2694.  Штам пар ске гре шке (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 39 сти хо ва. Пр ви стих: На шла сам 
не дав но ; по след њи стих: уме сто та њи ра. – По сто ји још је дан при ме рак. – Л.007.

2695.  Шел бург-За рем би на, Ева
Злат ни јеж (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви стих: Мој ма  ли, ма  ле ни ; по след њи стих: он 
се на  љу  ти. – Л.007.

2696.  Ску  је ни екс, Кнутс
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 
пи са ћом ма ши ном ; 3 стро фе, 10 сти  хо ва. Пр ви стих: Ето ту мо ја пе сма бу  ја ; по-
след њи стих: као ја бу  ка се раз ви ја у цвет. – На истом је ли сту са пе сма ма Пи са-
но по мо ру и Ла ђа. – Л.008.

2697.  Ску  је ни екс, Кнутс
Пи са но по мо ру (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 
пи са ћом ма ши ном ; 2 стро фе 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Но си мој го вор, не дај да ти 
јад ср це дар не ; по след њи стих: бе ла или цр на све јед но је то. – На истом је ли сту 
са јед ном пе смом без на сло ва и пе смом Ла ђа. – Л.008.

2698.  Ску  је ни екс, Кнутс
Ла ђа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 пи са ћом ма ши ном ; 
3 стро фе, 9 сти хо ва. Пр ви стих: Био сам облак ; по след њи стих: и по стао сам ла ђа. – 
На истом је ли сту са пе смом Пи са но по мо ру и јед ном пе смом без на сло ва. – Л.008.

2699.  Ску  је ни екс, Кнутс
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 8 сти хо ва. Пр ви стих: Оба ло ре ци та ла су да не до ла зи ви ше ; по след њи стих: 
у ру ка ма суд би не. – На истом је ли сту са још че ти ри пе сме без на сло ва. – Л.008.
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2700.  Ску  је ни екс, Кнутс
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
2 сти  ха. Пр ви стих: Ода кле до ла зиш та  ла се? ; по след њи стих: из та  ла са. – На 
истом је ли сту са још че ти ри пе сме без на сло ва. – Л.008.

2701.  Ску  је ни екс, Кнутс
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
4 сти  ха. Пр ви стих: Ка ко је леп од нос ме се чев пре ма сун цу ра стан ци ја бу  ке од 
гра не ; по след њи стих: у пот пун је зик а са ма као мај ка да оста не по стра ни. – На 
истом је ли сту са још че ти ри пе сме без на сло ва. – Л.008.

2702.  Ску  је ни екс, Кнутс
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
5 сти  хо ва. Пр ви стих: Да  ли су ка мен тро ји ци му дра ца ; по след њи стих: и ка мен 
му се осмех  ну. – На истом је ли сту са још че ти ри пе сме. – Л.008.

2703.  Ску  је ни екс, Кнутс
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
4 сти  ха. Пр ви стих: Кад се бре го ви умо ре по ста ну је зе ра, на зе мљу пад ну ; по-
след њи стих: – ду бо ко. – На истом је ли сту са још че ти ри пе сме. – Л.008.

2704.  Ску  је ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 1 (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко мо гу та  лас из ре ћи ; по след њи стих: низ 
хрид се чу  је ре ке шум. – Л.008.

2705.  Ску  је ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 2. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Низ оба  лу се спу  шта бу  ра ; по след њи стих: и 
бла го сло ве на бла го дат. – Л.008.

2706.  Ску  је ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
9 сти  хо ва. Пр ви стих: Те би оста је све не до ре че но ; по след њи стих: а ни шта не 
при па да. – Л.008.

2707.  Ску  је ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 4. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
10 сти  хо ва. Пр ви стих: Жи вот свој че шкам из ме ђу ро го ва ; по след њи стих: но ге 
ми је бо се гре ја  ла. – Л.008.

2708.  Ску  је ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 5. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
20 сти хо ва. Пр ви стих: Мо ра мо обе си ти те три це ; по след њи стих: на кра ју све га 
сто ји ива. – Л.008.
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2709.  Ску  је ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 6. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
9 сти  хо ва. Пр ви стих: Шта ти то зве зда пре ћу  та ; по след њи стих: тво ја мр тва 
све тлост ко ји бол ми но си?. – Л.008.

2710.  Ску  је ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 7. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
21 стих. Пр ви стих: По при чај још и ућу  ти ко у те ло за ри вен ; по след њи стих: по-
след њи јул ове го ди не ле же ав гу сту на длан. – Л.008.

2711.  Скју е ни екс, Кнутс
Да ре жљи вост : 8. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (30 х 21,5 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 7 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе мљом су  мра зи ца кр ца ; по след њи стих: жи-
вот ни круг је су жен. – Л.008.

2712.  Два да вље ни ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ис пли ва ва ју из во де два бед на ли ка, ; по след њи стих: и за гр ље ни то ну. – 
На по ле ђи ни: цр ве ном и пла вом хе миј ском пре глед где је шта штам па но (Ле то-
пис, Ака де ми ја, Књи жев ност, Са вре ме ник). – Ни је са чу  ва на це ла пе сма у овом 
при мер ку. – Са стра не за пи са на пе сма без на сло ва ру  ком. – Л.009.

2713.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
А оста  ли су им у ви си  ну ; по след  њи стих: из ме ђу мог и зве зда  ног све та. – На 
истом је ли сту са пе смом Два да вље ни ка. – На по ле ђи ни ис пи си где је шта штам-
па но. – Л.009.

2714.  Но во го ди шња че стит ка (Но во го ди шње че стит ке) (пе сма). – 1 л. (29 х 20,5 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 ; без пот-
пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: На су  ми це, као па пир на те ла ђе ; по след њи стих: и 
као не за ни мљи ву књи гу је чи та. – Ис прав ке ру ком Д. М. олов ком и пла вом хе миј-
ском, ћи ри  ли цом и ла ти ни цом. – По сто је још три при мер ка, на ко ји ма је на слов 
у мно жи ни: Но во го ди шње че стит ке. – Л.009.

2715.  Жи вот (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ево 
опет жи вље ња мо га ре ка ; по след њи стих: сен ком те ћи док се не сли је у мо ре. – 
Л.009.

2716.  Гра ча ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Гра ча ни це, кад бар не би би  ла од ка ме на, ; по след њи стих: кад би се мо гла на не-
бе са ваз не ти. – На по ле ђи ни: на слов цр ве ном хе миј ском – Л.009.

2717.  На по ме ну (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Као 
ба шта под сне гом, зим зе ле на ; по след њи стих: на гро бљу, уто ну ле у гу сто би ље. – 
По сто ји још је дан ћи ри  лич ни при ме рак, на чи јој је по ле ђи ни на слов за пи сан 
ру  ком Д. М. цр ве ном хе миј ском олов ком. – ЈI.009.
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2718.  Чар дак ни на не бу ни на зе мљи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти хо ва. 
Пр ви стих: На чар да ку сам ни на не бу ни на зе мљи ; по след њи стих: и са чар да ка 
ме сне си. – Ис под пе сме ру ком у за гра ди до пи са но: Ле то пис МС. – Л.009.

2119.  Де ве ти вал (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Ју  ри ша са пу  чи-
не ју  гом уз о ра не, ; по след њи стих: од ву  ко ше ме на пу  чи ну. – Хе миј ском за пи са-
но: Са вре ме ник. – Л.009.

2720.  Там ни ви  ла јет (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Око 
ме не у во зу пет но вих ли ца ; по след њи стих: а ни на јед ном се не од мо ри. – За пи-
са но хе миј ском: По ли ти ка. – Л.009.

2721.  Ра ђа ње сун ца у Га гри (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Му  чи се пла ни на већ че ти ри са та ; по след њи стих: ско чи у мо ре и са мо се оку па. – 
За пи са но хе миј ском: По ли ти ка. – По сто је још три при мер ка, а на јед ном од њих 
сто ји: Илу стро ва на по ли ти ка. – Л.009.

2722.  Ноћ на ми сао (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ова ми сао 
се за јед но с ме се цом ра ђа, ; по след њи стих: по но во ро ди. – За пи са но хе миј ском: 
Са вре ме ник. – Л.009.

2723.  За  хвал  ност за Ње го ше ву на гра ду (бе ле шка). – 1 л. (15,5 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 ; без пот пи са ; 15 ре до-
ва. – Део тек ста ко јим за  хва  љу  је за на гра ду и нов ча ни из нос по кла ња „ко јој од 
брд ских шко ла у око ли ни Це ти ња, оној ко ја је до бра на гла су, а ко ја не ма књи-
жев ни це и у њој књи га, или их има ма  ло“. – Л.013.

2724.  Вр гоч, Да ни ца
Ре цен зи ја ру  ко пи са Пр стен на мор ском дну, аутор Д. М., прир. Ан ђел  ка Мар-
тић (при каз). – 2 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 ; 56 сти  хо ва. – Пот пи са-
но За греб, 8. си јеч ња 1988. – Л.013.

2725.  Ко шчи ца, Мар ко
Ре цен зи ја збир ке бај ки и при ча Пр стен на мор ском дну (при каз). – 6 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. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. олов ком: Па зи, Ре цен-
зи ја на књи гу бај ки. – Обе ле же но бр. 52. – Л.013.

2726.  Де цем бар ска при ча (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу  ти ; пи са ћа 
ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком и ма ши ном ; 5 стро фа, 
20 сти  хо ва. Пр ви стих: Јед ном не ки де чак, при ча  ли ми Ески ми ; по след њи стих: 
по твр ди  ли је ре дом сви Ески ми. – На по ле ђи ни хе миј ском за пи са но: Де цем бар-
ска при ча. – Л.013.

2727.  Го ди на ми ра (бе ле шка). – 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 ру  ком и ма ши ном ; 11 ре до ва. 
Пр ва ре че ни ца: Свет је по све тио је дан дан у го ди ни же на ма... ; по след ња ре че-
ни ца: Не знам сме мо ли се на Но ву го ди ну ве се ли ти док не бу де мо зна  ли да ће 
нас рат не стра  хо те ми мо и ћи. – Ма ње ис прав ке ру  ком ауто ра. – Л.013.
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2728.  Пе сни ци да на шњи (пе сма). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 46 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Пе сни ци да на шњи по ста ће пе сни ци ју  че ; по след њи стих: сво га не у  мр лог Зма-
ја. – При год ни сти  хо ви за сед ни цу Зма је вих де чи јих ига ра. – Је дан лист је исе-
чак из ње ног го во ра о Зма ју (пла вом хе миј ском, ћи ри ли цом, по след ња стра на). – 
Обе ле же но бр. 50. – Л.013.

2729.  Ен ци кло пе ди ја (бе ле шка). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 23 ре да. 
Пр ва ре че ни ца: Још до не дав но Ју  го сла ви ја ни је има  ла сво је ен ци кло пе ди је. ; 
по след ња ре че ни ца: Круп ни на по ри Лек си ко граф ског за во да би ће кру  ни са ни 
кад поч не из да ва ти ен ци кло пе ди ју по све ће ну на шој књи жев но сти... – Обе ле же-
но бр. 47. – Л.013.

2730.  Раз го вор са Ми  ло шем Јев ти ћем : Пе сник Де сан ки Мак си мо вић, гост дру  гог 
про гра ма Ра дио Бе о гра да (ин тер вју). – 35 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Мно го 
пи та ња ми на јед ном за да до сте. ; по след ња ре че ни ца: пе сма Ми ољ ско ле то. – На 
по ле ђи ни ру  ком Д. М. за пи са но: пре гле да но. – Л.014.

2731.  Раз го вор са Си ни шом Ље по је ви ћем у име Ра дио шко ле и Ра дио Са ра је ва (ин-
тер вју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи-
са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Пр ви пут сам се обра ти  ла де-
ци ка да сам са ма пот пу  но из и шла из де тињ ства... ; по след ња ре че ни ца: На шој 
зе мљи тре ба на уч ни ка, ода ва ти се на у  ка ма пре ма спо соб но сти ма ко је у се би но-
си мо. – Са др жи од го во ре на че ти ри пи та ња. – Л.014.

2732.  Раз го вор са Гој ком Ан ти ћем за лист Љу бљан ске бан ке (ин тер вју). – 3 л. (29,7 х 
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; 
без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Би ти пе сник зна чи ода зи ва ти се бр зо и ду бо ко све-
му око се бе... ; по след ња ре че ни ца: А кад је реч о Љу бљан ској бан ци, во ле ла бих 
зна ти да ли и Бе о град има сво ју бан ку у Љу бља ни... – Са др жи од го во ре на осам 
пи та ња. – Л.014.

2733.  Раз го вор на Уни вер зи те ту (ин тер вју). – 21 л. (21 х 12,5 cm), кар тон, бе ли ; фло-
ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Прет по ста-
вљам да сви ви ов де са ку  пље ни или већ пи ше те или сте бар ла тент ни пе сни-
ци... ; по след  ња ре че ни ца: Ве ли кој вред  но сти не ке по е зи је по се би не сме та ју 
и не ке до дат не људ ске вред  но сти... – Кар то ни су и фор ма та 20 х 17,5 cm, 23 х 
16,5 cm и 17 х 12 cm. Њих 18 је јед  но стра но ис пи са но, а је дан је обо стра но. – 
Нај ва  жни је син таг ме под  ву  че не зе ле ним фло ма сте ром. – Са др жи осам од  го-
во ра. – Л.014.

2734.  Од го во ри за на став ни цу Уго сти тељ ске шко ле (ин тер вју). – 2 л. (29,7 х 21 ст), 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 
пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Има два раз до бља мо га про свет ног ра да ко ја 
осо би то пам тим... ; по след ња ре че ни ца: Као што се за удад бу и же нид бу тра жи 
из ве сна зре лост... – Л.014.

2735.  Од го во ри за за гре бач ки Вје сник (ин тер вју). – 5 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни-
ца: Зби  ља ми је до ја ди  ло од го ва ра ти на пи та ња. ; по след ња ре че ни ца: Ми слим 
до и ста да сам се да нас ису  ви ше на го во ри  ла. – Са др жи од го во ре на 57 пи та ња. – 
Л. 014.
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2736.  Раз го вор за По ли ти ку (ин тер вју). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Ни-
сам са мо ја успе ва  ла од го ва ра ју ћи гла су у се би да од го ва рам и дру  ги ма. ; по-
след ња ре че ни ца: Ви ди те, на род сма тра да но ви на ри сво јим пи та њи ма пле ту 
мре же око пи та но га, да га вре ба ју иза бу си је. – Са др жи од го во ре на осам пи та-
ња. – Л.014.

2737.  Раз го вор са Љу бе том Ла бо вић за лист Сту дент (ин тер вју). – 4 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 ; без пот-
пи са. Пр ва ре че ни ца: Из ме ђу мо је по е зи је и по е зи је Ми ли це Сто ја ди но вић би ле 
су пе сме Да ни це Мар ко вић... ; по след ња ре че ни ца: Мо жда би се Ње го шев стих 
мо гао и ова ко па ра фра зи ра ти:... – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. пла вом хе-
миј ском: Раз го вор са Љу бе том Ла бо вић. – При  ло же но пи смо Д. М. ру  ком, ћи-
ри  ли цом, пла вом хе миј ском. – Л.014.

2738.  Раз го вор за лист За дру гу (ин тер вју). – 3 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 ру ком. Пр ва ре че ни ца: 
Пе сме ко је ни чу из бо ла, из ви со ког ус хи ће ња ; по след ња ре че ни ца: То што су у 
се лу не сме та им да жи ве кул тур ни јим жи во том... – На по ле ђи ни: за пи са но ру-
ком Д. М.: Раз го вор за лист За дру гу. – Са др жи од го во ре на шест пи та ња. – Л.014.

2739.  Пен че ва, Бе ла
Текст о Де сан ки Мак си мо вић (бе ле шка). – 3 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, бу  гар ски ; пот пи са но пи са-
ћом ма ши ном. – Л.014.

2740.  Раз го вор за Рад нич ке но ви не, За греб (ин тер вју). – 2 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 ; без пот пи са. Пр ва 
ре че ни ца. Књи гу Не мам ви ше вре ме на на пи са  ла сам по сле смр ти сво је мај ке, 
бра та и му жа... ; по след ња ре че ни ца: Тре ба  ло би сва ки дан да се пре ма же на ма 
по на ша као осмог мар та. – Л.014.

2741.  Ра дост (пе сма). – 1 л. (29,7 x 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 ; без пот пи са ; 18 сти хо ва. Пр ви стих: Та ра дост не спа да 
у ве се ља, ; по след њи стих: јер ни је би  ла од сун че ва све та. – Л.009.

2742.  Ви ђе ње (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Са  хра њен си под 
ви со ком ку  по лом ; по след њи стих: поч не за пев ка. – По сто ји још је дан при ме рак 
ове пе сме. – Л.009.

2743.  Нео бич на ра дост (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Та ра-
дост не спа да у ве се ља, ; по след њи стих: од ра до сти иза смр ти. – За пи са но хе-
миј ском: Књи жев не но ви не. – Л.009.

2744.  Ни чи ја зе мља (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 23 сти  ха. Пр ви стих: 
Те бе, пе ви це, ко ја че каш на гра ни ци, ; по след њи стих: мо рам да те вра тим. – По-
сто ји још је дан при ме рак на ко ме је за пи са но: у Књи жев но сти 1978. – Л.009.

2745.  По ноћ ни То рон то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 29 сти хо ва. Пр ви стих: У по-
ноћ, са пе де се тог спра та, ; по след њи стих: без ви дљи вог раз ло га и сме ра. – Л.009.
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2746.  Дон Ки  хот (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко ко ји да-
ни сва ну, ; по след њи стих: и ту  ге за про шлим не ко ли ко че та. – Ма ње ис прав ке 
ру  ком ауто ра. – Л.009.

2747.  Ка ми чак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 19 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ску  пље на су де ца по сле бу  ре ; по след њи стих: не жно и са ди вље њем до та кла. – 
Л.009.

2748.  Два да вље ни ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ис пли ва ва ју из во де два бле да ли ка ; по след њи стих: из ме ђу сво ја два све та. – 
Ис под бе ле шка фло ма сте ром: нео бја вље но. – Л.009.

2749.  Ме сец (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Ме сец 
те у сто пу го ни. ; по след њи стих: до но си те до мо га пра га. – По сто ји још је дан 
при ме рак. – Л.009.

2750.  Ис ку ство (пе сма). – 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 ; без пот  пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Знам љу де 
с ми сли ма ко је не сме ју ; по след њи стих: а још ди шу. – Ис под бе ле шка: Об ја вље но 
1977. у Књи жев ним но ви на ма. – Л.009.

2751.  По то пљен брод (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: 
На дну пу  чи не про шло сти ; по след њи стих: док и њу бу  ра не про гу  та. – Ма ње 
ис прав ке ру  ком ауто ра. – Л.009.

2752.  Ми ољ ско ле то (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Имам раз ло га да се бу дим ра  но, ; по след  њи стих: ју  тром да ра  ним. – 
Л.009.

2753.  Зми ја мла до же ња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 29 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Но ћу ми се бол као зми ја мла до же ња ; по след њи стих: и на ср цу ми се 
клуп чаш. – Л.009.

2754.  Ју ли па Са ви (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ло вац 
окло пљен у огањ ба ца ; по след њи стих: не ка плам ти из над мо је хум ке. – По сто ји 
још је дан при ме рак на ко ме је за пи са но: Об ја вље но 1976. – Л.009.

2755.  Раз го вор на пу  ту (пе сма). – 4 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 ; без пот пи са ; 110 сти  хо ва. Пр ви стих: За-
бај ка ље. На за па ду је свуд ру мен. ; по след њи стих: За љу бље на сам у ње га до ве ка. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Л.009.

2756.  Здра во те ка (сце на риј). – 7 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. – Сце на риј 
Ра јић Здрав ко, Са до вић Су ад, Бја жић Мла ден, ре жи ја Са до вић Су ад. – Про дук ци-
ја ТВ За греб, Пи о нир филм, тра ја ње 5 ми ну та, филм, 16 mm, ко лор. – Обе ле же но 
са 4.4. – Л.010.
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2757.  Пе сник и за ви чај (сце на риј). – 10 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 пи са ћом ма ши ном. – Уред ник 
Ја ро сла ва Дугошиja-До бре нов, сце на рист Да ни ца Не нин. – Но ви Сад, 25. април 
1986. – Се ри јал Мој за ви чај. – Л.010.

2758.  Исто ри ја ко ја нас пи ше : Ве ли ки школ ски час (сце на риј). – 38 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 пи са ћом 
ма ши ном. – Из бор Ди ми три је Ни ко ла је вић, Кра гу је вац, 1980. – Пе сме и од лом ци 
узе ти из кра гу је вач ких ча со пи са Ве ли ки школ ски час и Деч је искре. – Л.010.

2759.  Де сан ка Мак си мо вић, ТВ пор трет : Обич но пи шем што мо рам. (сце на риј). – 7 л. 
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; пот пи са но 
пи са ћом ма ши ном. – ТВ би бли о те ка Де сет пе са ма – де сет пе сни ка. – При ло же на 
и три ли ста ру  ко пи са Д. М. – Обе ле же но са 4.5. – Л.010.

2760.  Зла то кри  ли леп тир : дра ма ти за ци ја (сце на риј). – 11 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. – Обе ле же но са 4.6. – Л.010.

2761.  Де сан ка Мак си мо вић : Бај ка о Крат ко веч ној : пред  лог пред школ ске уста но ве 
Ра до сно де тињ ство за мо гућ ност но вог из да ња књи ге Бај ка о Крат ко веч ној 
(про је кат). – 3 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 пи са ћом ма ши ном. – При  ло жен и план ре а  ли за-
ци је на илу стро ва њу књи ге на пет ли сто ва од 15. 3. 1979. – Л.010.

2762.  По здрав Мак су Швар цу (пе сма). – 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 ; 16 сти-
хо ва. Пр ви стих: У да  ле ком све ту пре ко мо ра ; по след њи стих: Ди вим се ва шем 
ју  на штву, ди ви се цео свет. – Л.010.

2763.  Раз го вор за швед ски лист (ин тер вју). – 3 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 ру ком. – Ин тер вју во ђен 
по сле до би ја ња Ње го ше ве на гра де. – Л.011.

2764.  За По ли ти ку (ин тер вју). – 9 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 ; без пот пи са. – Са др жи од го во ре на 31 пи та-
ње. При  ло жен и је дан лист са пи та њи ма, ко ја су, за пра во, сти  хо ви Д. М. – Л.011.

2765.  Ве тро ва успа ван ка и Про лећ ни са ста нак (бе ле шка). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са. – Д. М. 
опи су  је ка ко из гле да ју ове две књи ге и хва  ли ве шти ну илу стро ва ња Ма ри је Во-
гел  ник и Ма ше Жив ко ве. – Л.011.

2766.  Ан то ло ги ја ју го сло вен ског пе сни штва о биљ ка ма (пред го вор). – 3 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 ; без пот пи-
са ; 72 ре да. Пр ва ре че ни ца: Сва ких нско ли ко го ди на М. Бле чић нас из не на ди 
но вом ан то ло ги јом. ; по след ња ре че ни ца: М. Бле чић се овом сво јом књи гом оду-
жио свом оцу ка ле ма ру... – Ис под ку ца ног тек ста бе ле шка ру ком Д. М. ћи ри ли-
цом. – По сто ји и ва ри јан та, са же ти ја, на два ли ста, укуп но 60 ре до ва. – Л.012.

2767.  По здрав сло бо ди и по е зи ји (го вор). – 2 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 ; 37 сти-
хо ва. Пр ва ре че ни ца: Не ка је сре ћан овај пра зник сло бо де и по е зи је. ; по след ња 
ре че ни ца: Ову реч сам ма ло оду жи ла, али мо рам још ре ћи... – Пот пи са но: У Ига лу, 
10. 4. 1985. – Л.013.
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2768.  Обра ћа ње књи жев ни ци ма (го вор). – 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 ру  ком ; 34 сти  ха. Пр ва 
ре че ни ца: Не ка вам је сре ћан рад, са бра ћо, књи жев ни ци Ју жни Сло ве ни... ; по-
след ња ре че ни ца: Остај те ми сло жни и ве се ли!. – Пот пи са но: Ва ша Де сан ка 
Мак си мо вић, у Ига  лу, апри  ла 1985. – Л.013.

2769.  Од го во ри на пи та ња Јо си па Ба бе ла за ча со пис Елик сир (ин тер вју). – 8 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 ру  ком и ма ши ном. По след ња ре че ни ца: Има дру  гих ле пих, на уч них 
и умет нич ких по сло ва ко ји ма се мо гу ба ви ти. – Обе ле же но бр. 44. – Са др жи од-
го во ре на 23 пи та ња. – При  ло же но пи смо Јо си па Ба бе ла, ко ји је мо ли за уче шће 
у еми си ји Зна ње-има ње, а на име ње ног хо но ра ра по кло ни ће књи ге се о ској би-
бли о те ци у Алек са Шан ти ћу. – Л.013.

2770.  По здрав по е зи ји (го вор). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 20 сти  хо ва. 
Пр ва ре че ни ца: Ви још ро сни од за ви чај них па шња ка... ; по след ња ре че ни ца: Ви 
та мо у ту ђи ни, и ми ов де – јед но смо. – Обе ле же но бр. 43. – Пот пи са но: у Бе о-
гра ду, 15. ма ја 1980. – Пре цр та ни прет ход ни на сло ви: До бро до шли ца на шим 
љу ди ма у ту ђем све ту; До бро до шли ца њи  хо вој по е зи ји. – Л.013.

2771.  Лич ност и де ло Еса да Ме ку ли (бе ле шка). – 4 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. Пр ва ре че ни ца: Мар га ри та Али гер, пи сац чу  ве не по е ме о Зо ји Ко смо де ли-
јан ској... ; по след ња ре че ни ца: Це не ћи ње го во књи жев но, на уч но и пре во ди лач ко 
де ло... – Л.013.

2772.  Ана Ах  ма то ва (бе ле шка). – 2 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 ; без пот пи са ; 53 ре да. Пр ва ре че ни ца: 
Нај о ба ве ште ни ји за пи си вач гла са Ане Ах  ма то ве Лав Ши  лов ; по след  ња ре че-
ни  ца: По кон цен тра  ци  ји ми сли, по ра зно вр сно сти... – Обе ле же но бр. 38. – 
Л.013.

2773.  Учи те љи ца (при по вет ка). – 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 ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ва ре че ни ца: 
Учи те љи ца је ва ша школ ска ма ма. ; по след ња ре че ни ца: На том од мо ру се се ћа 
ли ца ма  ли ша на ко је је учи  ла... – На по ле ђи ни ру  ком Д. М за пи са но: Учи те љи ца; 
За Но ви Сад. – Л.013.

2774.  Бе ле шка о Бев ку (бе ле шка). – 2 л. (24,5 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 ; без пот пи са ; 52 сти  ха. Пр ва ре че ни ца: 
Фран це Бевк, ро ђен 1890. у си ро ма шној за на тлиј ској по ро ди ци... ; по след ња ре-
че ни ца: По фор ми нај бо ље су му но ве ле Ка план Мар тин Че дер мац. – Обе ле же но 
бр. 32. – Л.013.

2775.  Из ве штај о пу ту у Аме ри ку (бе ле шка). – 7 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 пи са ћом ма ши ном. 
Пр ва ре че ни ца: Пу  то ва ње кроз Аме ри ку од ви ја се углав ном пре ма пла ну... ; по-
след ња ре че ни ца: Раз го вор о овом пу  ту, у при су ству но ви на ра... – Л.013.

2776.  За ду жби не (бе ле шка). – 4 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 ру  ком и ма ши ном. Пр ва ре че ни-
ца: На шла сам се јед ном у Со лу  ну, на Зеј тин  ли ку... ; по след ња ре че ни ца: За сав 
углед ко ји да нас ужи ва НУ Ко ла рац... – Обе ле же но бр. 29. – Л.013.
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2777.  О Ли зи (бе ле шка). – 4 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 ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Тре ћег ма ја ће се на вр-
ши ти го ди ну да на од смр ти сли кар ке Ли зе Кри жа нић... ; по след ња ре че ни ца: Са 
свих ових пор тре та гле да нас Ли за Кри жа нић ве дра... – Обе ле же но бр. 28. – Л.013.

2778.  Ре а  ле, Уго
У Ита  ли ји је пре ве де на ан то ло ги ја ли ри ке срп ске пе сни ки ње : у сти  хо ви ма Де-
сан ке Мак си мо вић исто ри ја ње не зе мље (при каз). – 3 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. – Бе ле шка да је чла нак об ја вљен у днев ном ли сту Аvanti, гла си  лу Ко-
му  ни стич ке пар ти је Ита  ли је, бр. 225, од 25. 9. 1986. – Л.013.

2779.  Ђан ка не, Да ни ел
По е зи ја из Ср би је за нас (при каз). – 2 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. – 
Бе ле шка да је при каз об ја вљен у днев ни ку Но ви не ју га (Ба ри) 13. 10. 1986. у сек то-
ру Кул тур ни жи вот, под на сло вом: Да нас и су  тра са ју  го сло вен ским ли ри ча ри-
ма – нео че ки ва но осве же ње с оне стра не Ја дра на. – Л.013.

2780.  Мак сић, Би  ља на
Сце на рио за се ри ју Књи га је да се чи та : еми си ја Иза бра на де ла Де сан ке Мак си-
мо вић (пе сма). – 8 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. – Уред ник Ве сна Ви до је-
вић-Га јо вић, сце на рио Би  ља на Мак сић, ре ди тељ Је ле на Ген чић. – Обе ле же но 
бр. 26. – Л.013.

2781.  Бу квар за исе ље ни ке Ср би је (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 51 стих. Пр ви стих: 
Упам ти те и ре чи ту ђин ске, ; по след њи стих: на ше цве ће за ви чај но. – На по ле ђи-
ни цр ном хе миј ском ру ком Д. М. за пи са но: Бу квар за исе ље ни ке Ср би је. – Л.013.

2782.  Раз го вор са Мир ја ном Ро бин (ин тер вју). – 40 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. – Л.014.

2783.  Раз го вор са не мач ким но ви на ром из Ра дио Бер ли на (ин тер вју). – 2 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 пи са ћом ма ши ном. Пр ва ре че ни ца: Ја ве ру  јем у по е зи ју ; по след ња ре че ни ца: 
У по гле ду фор ме сад имам по тре бу да лир ским на чи ном из ра зим и те ме... – По-
сто ји још је дан при ме рак. – Л.014.

2784.  Раз го вор са Аном Ду даш за Стиг (ин тер вју). – 2 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 ру  ком. Пр ва 
ре че ни ца: Има ла сам сре ћу да до ђем у вре ме ка да у на шој књи жев но сти ни је ду го 
би  ло же не пе сни ка... ; по след ња ре че ни ца: Ни је све сло бо да што се зо ве сло бо-
дом, и ни је на пре дак све што зо ве мо на прет ком. – Са др жи од го во ре на три пи-
та ња. – Л.014.

2785.  Раз го вор са Ме ри Штај ду  хар из За гре ба (ин тер вју). – 7 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. – До пи са но ру ком Д. М. ру жи ча стим фло ма сте ром: Ри је чи, бла го 
из кла ден ца; Ме ри Штај ду  хар, Вје сник, сви бањ, 1978. – Л.014.

2786.  Не мам про тив о тро ва (За греб) (ин тер вју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Не ма 
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умет ни ка ко ји ни је ра до знао... ; по след ња ре че ни ца: Пе сма не за ви си од мла до-
сти, не го од оне не ке осо би не ко ју зо ву пе снич ким да ром. – Са др жи од го во ре 
на се дам пи та ња. – Л.014.

2787.  Раз го вор за Про свет ни лист (ин тер вју). – 2 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. Пр ва ре че ни ца: Та ко је. Али ја, ако ми ве ру  је те, не осе ћам да то то ли ко 
тра је. ; по след ња ре че ни ца: А из ри зни це свог је зи ка по кло ни се пре во ђе ној пе-
сми пу  но ри ма... – На по ле ђи ни ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском ис пи са но: Раз го-
вор за Про свет ни лист. – Раз го вор са Ми  ла ном Р. Мар ко ви ћем. – Л.014.

2788.  Раз го вор са Мла де ном Пав ко ви ћем из Ва ра  жди на (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 ру  ком. 
Пр ва ре че ни ца: Мо ја љу бав пре ма пу  то ва њи ма је љу бав пре ма при ро ди... ; по-
след ња ре че ни ца: Мо ли да је не зо ву Де сом, јер је ни ко, ни из ми  ља, ни је та ко 
звао. – Са др жи од го во ре на 17 пи та ња. – При ло же но пи смо Д. М. од 16. 1. 1978. – 
Л.014.

2789.  (Го вор при до де ли на гра де Срп ске књи жев не за дру ге) (го вор). – 3 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са. Пр ва ре че ни ца: За  хва  љу  јем што се пр вој ме ни до де љу  је на гра да за жи вот-
но де ло... ; по след ња ре че ни ца: Да још и ово рек нем: дај бо же да бу дем срећ не 
ру  ке... – При  ло же на по зив ни ца за све ча ну ре дов ну скуп шти ну о сто го ди шњи ци 
СКЗ на Ко лар цу 16. 12. 1992. – Љ.001.

2790.  Тар та  ља, Иво
За рад чу да и за рад ли је ка : пе сма Де сан ке Мак си мо вић Гој ко ви ца (при каз). – 6 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. – Љ.002.

2791.  Сил  ве стер, Мар тин
Уз раз глед ни цу из Но ва  ље : Кр ше ви та пла жа (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо-
вић. – 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 ; 21 стих. Пр ви стих: – Крај те бе 
стра жа не ви дљи ва ; по след њи стих: крај те бе већ сви по ве ну ли. – Љ.003.

2792.  Сил  ве стер, Мар тин
Успо ме на (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Успо ме на се крик ну ла кроз ноћ, ; по след њи 
стих: и опет сам остао сам. – Љ.003.

2793.  Над ме та ње пи ја ни ца (пе сма). – 2 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 ; без пот пи са ; 14 стро фа, 38 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ис пиј мо по јед ну, али вред ну. ; по след њи стих: не го да пи је мо ис по-
чет ка из бо ка  ла. – Дру  ги лист по сто ји у три при мер ка. – Љ.007.

2794.  Бум бар го то ван (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка  ло, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 35 сти  хо ва. Пр ви стих: 
По шао бум бар у наш свет, ; по след њи стих: тро ми бум бар го то ван. – Љ.007.

2795.  До каз да су лу бе ни це зре ле (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 9 сти хо ва. Пр ви стих: 
Сто је лу бе ни ца пу  на ко ла ; по след њи стих: И има  ла је пра ва!. – Љ.008.
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2796.  Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Сва ки пре пре ку, от пор свла да, ; по след њи стих: сва ки што ту иде 
јед на је на да. – Љ.008.

2797.  Спо мен па уста нак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 38 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ср би ја је ве ли ка тај на: ; по след њи стих: и успа ван ка уз ко лев ку скри та. – 
По сто ји још је дан при ме рак. – Љ.008.

2798.  Сан ја ну ар ске но ћи (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 4 стро фе, 
24 сти  ха. Пр ви стих: Не знам да ли је по ноћ или под не, ; по след њи стих: рас ко-
шној као гроб ни ца Ту  тан ка мо на. – По сто ји још је дан при ме рак ко ји ни је пот-
пи сан. – Љ.008.

2799.  Уста ни ци (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 25 сти  хо ва. Пр ви стих: Од здра вља, 
од жи во та ; по след њи стих: на род ми смо по но сан и хај дуч ки. – Ру ко пис кру пан. – 
Љ.008.

2800.  Ср це (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Ср це 
нам је нај пре би ло го ри во ; по след њи стих: и пре тва ра се по ла ко у гли ну. – Љ.008.

2801.  Пе сма о не срећ ној де ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Би  ла не ка ма ма ; по след њи стих: на  хра ње ни и уми ве ни. – На по ле ђи ни: на слов 
за пи сан ру  ком. – Љ.008.

2802.  Са вре ме на естрад на пе сма (пе сма). – 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 пи са ћом ма ши ном ; 6 стро-
фа, 27 сти хо ва. Пр ви стих: За кр че не су зе мља и ва си о на ; по след њи стих: сва ку 
ко бру и шар ку у чо ве ку. – Пре цр та на по след ња стро фа од пет сти хо ва. – Љ.008.

2803.  Ма ла је гра ни ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти хо ва. Пр ви стих: 
Ма ла је гра ни ца где се свр ша ва ју ; по след њи стих: у ко ме се жи вот од смр ти не 
рас по зна. – На по ле ђи ни: пе сма Тро го ди шњи ца. – Пре цр та на пе сма. – Љ.008.

2804.  Тро го ди шњи ца (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 22 сти  ха. Пр ви стих: 
Би  ла јед на зи ма враж је љу  та ; по след њи стих: се ти ће се за што пам тим све то. – 
На по ле ђи ни: пе сма Ма  ла је гра ни ца. – Са стра не за пи са но: Ово до ра ди; До бро 
за мла ђе. – Љ.008.

2805.  Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те, пти це? (пе сма). – 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 пи са ћом 
ма ши ном ; 4 стро фе, 24 сти  ха. Пр ви стих: Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те, 
пти це, ; по след њи стих: у не по зна то кад не мо жеш да  ље?. – Љ.008.

2806.  А и те бе то мо лим (пе сма). – 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 ; 5 стро фа, 
30 сти  хо ва. Пр ви стих: Ако пр ва одем, ја ви ћу ти, ; по след њи стих: а и те бе то мо-
лим. – Љ.008.
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2807.  Мо но лог ца ра Ду  ша на о цар ској имо ви ни (пе сма). – 9 л. (29,7 х 21 cm), па пир без 
ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 90 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Сви сли во ви Ла ба и Вар да ра ; по след њи стих: цар ских на ћа ва. – Фо-
то ко пи ја. – Љ.009.

2808.  Сне го ви де тињ ства (пе сма). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 84 сти  ха. Пр ви стих: 
Сне го ви де тињ ства, још жи ви те у ме ни ; по след њи стих: и бу дим гу  гут ку, пе ва-
чи цу ту  ге. – Љ.009.

2809.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: И, ви по-
ле тар ци ме ки као ду  ша ; по след њи стих: оста ће тај на. – На по ле ђи ни: пе сма Уса-
хла ре ка. – Љ.009.

2810.  Уса  хла ре ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре ко из 
де тињ ства, где је оби  ље ; по след њи стих: где да за  хва тим ле де не во де. – На по ле-
ђи ни: пе сма без на сло ва. – Ово је са мо део пе сме. – Љ.009.

2811.  Хле ба ре во ви ђе ње (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Је дан у 
вој сци што о кру  ху бри не ; по след њи стих: у ру  ка ма ко пља ни ка се сја ји. – На 
по ле ђи ни: за пи са но пла вим фло ма сте ром: Хле ба ре во ви ђе ње. – Љ.009.

2812.  Ју  го сло вен ско го сто љу бље (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
До бро до шао, пут ни че, у хла до ви ту нам де до ви ну ; по след њи стих: не ка пре зре 
су сед. – Љ.009.

2813.  Знам по мно гом че му (пе сма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло-
ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 6 стро фа, 44 сти  ха. Пр ви 
стих: Жи ве ла сам кад је зе мља ; по след њи стих: и де ло и сло во. – Фо то ко пи ја. – 
Љ.009.

2814.  Отаџ би но, ту сам (пе сма). – 2 л. (21,7 х 21,7 cm), кунстдрук, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са бра он, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: По бле де не бо. 
Бол  но уз дрх та гра ње, ; по след њи стих: – Отаџ би но, ту сам!. – По сто ји још је дан 
при ме рак пи сан пла вом хе миј ском. – Љ.009.

2815.  Не мам ви ше вре ме на (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло-
ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Не-
мам ви ше вре ме на за ду  ге ре че ни це ; по след њи стих: Не мам кад да са њам, да ла-
га но скон чам. – Пре цр та на два сти  ха (Не мам ви ше кад да се при дру жу  јем / ни 
они ма ко ји исти ну до ка зу  ју). – Љ.009.

2816.  Ср би ја је ве ли ка тај на (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 35 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ср би ја је ве ли ка тај на. ; по след  њи стих: и успа ван ка крај ко лев ке скри та. – 
Љ.009.

2817.  Над све ском умр лог ђа ка (пе сма). – 2 л. (24 х 17 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; 
фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 30 сти хо ва. Пр ви 
стих: Отво ри ста рац све ску умр лог ђа ка ; по след њи стих: тај де чак да по но во 
стра да. – Љ.009.



________    Александра Вранеш   ________

954

2818.  Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли  ца ; без пот  пи са ; 4 стро фе, 
23 сти  ха. Пр ви стих: Обе ћа  ла си јед ном у де тињ ству ; по след њи стих: што нас 
на пу  шташ. – На по ле ђи ни за пи са но пла вом хе миј ском: Обе ћа  ла си. – Љ.009.

2819.  Гра ча ни ца (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 25 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Гра ча ни це, кад бар не би би  ла од ка ме на ; по след њи стих: кад би се мо гла на не-
бе са ваз не ти. – На по ле ђи ни: пи смо Ра ди са ва В. Фи  ли по ви ћа. – Љ.009.

2820.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Не, не ти чу ћи ; по след њи стих: не про ђу дру-
ги. – Љ.010.

2821.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
2 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Же ђам све већ ма, ; по след њи стих: че зну ће са-
да ње. – Љ.010.

2822.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Не бе са пла вет ; по след њи стих: зе мља опо ми-
ње. – По сто ји још је дан при ме рак. – Љ.010.

2823.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
5 стро фа, 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Ка ко је те шко ди ћи се пру  ту ; по след њи стих: 
да то пло ту тво ју удах  не. – Љ.010.

2824.  Ду бро вин, Бо рис
Се ни (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 5 стро фа, 
22 сти  ха. Пр ви стих: Тра ва хум ку за ши ва, ; по след њи стих: са три ум фом рав но-
ду  шним. – Љ.010.

2825.  Ис ку ство (пе сма). – (22,3 x 17,2 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 12 сти хо ва. Пр ви стих: Знаш љу де са ми сли ма ; по след њи 
стих: а ипак ди шу. – На по ле ђи ни: за пи са но пла вом хе миј ском: Пе сме пи са не 
ру  ком. – Љ.004.

2826.  На шег оца мај ка (пе сма). – 3 л. (12 х 17 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 21 стих. Пр ви стих: Не ран џа, на шег оца мај ка, ; 
по след њи стих: у со би, ко је, исто та ко, не ма. – Љ.004.

2827.  Сто ја нов, Ру  мен
Пе сме по све ће не Не ли Не шко вој (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. 
(29,2 х 20,7 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 ; без пот пи са ; 2 сти  ха. Пр ви стих: Нео п  ход не ми као со чи ста као ти ; 
по след њи стих: што си чи ста ка да сте реш по сте љу. – На по ле ђи ни: по зив ни ца за 
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13. скуп сла ви ста. – За пи са но ру  ком Д. М. пла вом и зе ле ном хе миј ском: Ру  мен 
Сто ја нов; Бу  гар ски пе сник; Пе сме по све ће не Не ли Не шко вој. – На истом ли сту 
са још две пе сме. – Љ.004.

2828.  Сто ја нов, Ру  мен
Пе сме по све ће не Не ли Не шко вић : Ки ша (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 
1 л. (29,2 х 20,7 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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ко са ти је хлад на као гри ва ко ња у 
је сен ; по след њи стих: од  ла зиш ка пи... и ле ти као ча мац. – На по ле ђи ни: по зив-
ни ца за 13. скуп сла ви ста и бе ле шка ру  ком Д. М. за име ауто ра и на слов пе сме. – 
На истом ли сту са још две пе сме. – Љ.004.

2829.  Сто ја нов, Ру  мен
Пе сме по све ће не Не ли Не шко вој : Ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. 
(29,2 х 20,7 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 ; без пот пи са ; 4 сти  ха. Пр ви стих: Тво је ја го ди це с не жном твр ди ном 
реч ног ка ме на ; по след њи стих: и ја се на ги њем над те бе као вр ба над во ду. – На 
по ле ђи ни: по зив ни ца за 13. скуп сла ви ста и бе ле шка Д. М. о име ну ауто ра и на-
сло ву пе сме. – На истом ли сту са још две пе сме. – Љ.004.

2830.  Сто ја нов, Ру  мен
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па-
пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи-
са ; 4 сти  ха. Пр ви стих: Је дан хром ри там ; по след њи стих: ко ју је це лог жи во та 
тра жио. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском: Бу  гар ка, Ру-
мен Сто ја нов. – На истом ли сту су још три пе сме. – Љ.004.

2831.  Сто ја нов, Ру  мен
Ти (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 6 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Не жно ти је ухо ; по след њи стих: да чу ваш не жне и пла шљи ве ми сли. – 
На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М. пла вом хе миј ском: Бу гар ка, Ру мен Сто ја нов. – 
По сто је још три пе сме на истом ли сту. – Љ.004.

2832.  Сто ја нов, Ру  мен
По ре ђе ње (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли-
ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 6 сти хо ва. 
Пр ви стих: Же лим да ка жем да су тво је тре па ви це ду го ; по след њи стих: и го во-
рим да су ста кло пис пред сва ну ћем. – На по ле ђи ни за пи са но ру ком Д. М. пла вом 
хе миј ском: Бу гар ка, Ру мен Сто ја нов. – На истом ли сту су још три пе сме. – Љ.004.

2833.  Пру жи дла не (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја ; пи са ћа ма ши на, бо ја 
ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 22 сти ха. Пр ви стих: Ма да је је сен, др во 
има ли ста ; по след њи стих: на ћи ћеш дла но ве у (...). – На по ле ђи ни: на слов за пи-
сан пла вом хе миј ском. – По след њих 10 сти хо ва за пи са ни су ру ком. – Љ.006.

2834.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (19,7 х 14,6 cm), ка ро па пир, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: Не тре ба 
смрт (зми ју) по ме ну  ти ; по след њи стих: онај ко га во лиш. – Љ.006.

2835.  На ави о ну (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко-
пен  ха ген. Са аеро дро ма, ; по след њи стих: не го у ма гли – чи ни ми се ни је. – На 
по ле ђи ни: на слов за пи сан цр ном хе миј ском. – Љ.006.
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2836.  Чо ве ко ли ка биљ ка (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Че сто се ра ђа њу сво јих сти  хо ва чу дим, ; по след њи стих: и снег ће на па да-
ти по гра на ма. – На по ле ђи ни на слов за пи сан цр ном хе миј ском, а са стра не пла-
вом хе миј ском за бе ле же но: не. – Љ.006.

2837.  Хо до ча шће (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: По шли сте 
у Све ту Го ру ; по след њи стих: по ћи за на ма уну  тра. – На по ле ђи ни: пе сма Рат 
Ма ри је Кр то ли це. – Љ.006.

2838.  Ду  чи ћев гроб (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 3 стро фе, 20 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ду  чи ћу, ка ко ћеш без сво је га сун ца ; по след њи стих: ври је ме се ку ћи. – На 
по ле ђи ни: на слов за пи сан пла вом хе миј ском. – Љ.006.

2839.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Би-
ва ју на ша при су ства при вид на, ; по след њи стих: мо жда кр лет ка ми сли. – На по-
ле ђи ни: пи смо Ма ри је Кр то ли це. – Љ.006.

2840.  Не ће ме у рај за це ло (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: Не-
ће ме у рај (у чи сти  ли ште) за це ло ; по след њи стих: са зе мље од се ли  ла. – Љ.006.

2841.  Сти  хо ви со не та (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Сти  хо ви као ку ће по се ли ма Бач ке ; по след њи стих: за све тлу  ца сно ва злат-
на пе на. – На по ле ђи ни: на слов за пи сан ру  ком Д. М. и пи смо Здрав ка Осто ји ћа 
у име ре дак ци је Ма  лих но ви на. – Љ.006.

2842.  Ко је ве ћи (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 23 сти  ха. Пр ви стих: Па че пат ки до 
чла на ка ; по след њи стих: ма ма та ти до ра ме на. – Љ.007.

2843.  Шта је нај бр же (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: Од пу же ва 
бр жи мра ви ; по след њи стих: што са зе мље мрак раз го ни. – Љ.007.

2844.  Се ћа ње (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), кунт сдрук, бе ли ; пен ка  ло, бо ја ис пи са пла-
ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 29 сти  хо ва. Пр ви стих: Се де ла је у тре ћој клу  пи ; 
по след њи стих: то ри ђо ко со де те ми  ло. – На по ле ђи ни: пла вом хе миј ском за пи-
са но: Па зи; Се ћа ње. – Љ.007.

2845.  Ма  ли ја  ха чи (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ра сла су два ждре бе та, ; по след њи стих: а ждре бад ра до сно рже. – Љ.007.

2846.  По диг ни на не бо очи (пе сма). – 2 л. (21 x 15 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 ; без пот пи са ; 11 стро фа, 34 сти  ха. Пр ви 
стих: Де вој чи це, с вре ме на на вре ме ; по след њи стих: не где у ку ћи, сред гра да. – 
Љ.007.

2847.  Ју  го сло вен ска Ар ми ја (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са-
ћа ма ши на, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 7 стро фа, 28 сти  хо ва. 
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Пр ви стих: Кад на шу срет нем вој ску, угле дам сме ста ; по след њи стих: кад чо век 
не ће пу  ца ти у чо ве ка. – Љ.007.

2848.  Пре ступ на го ди на (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 25 сти  хо ва. Пр ви 
стих: По да ри  ла го ди на се дам де сет ше ста ; по след њи стих: је дан прет про лећ ни 
цео дан. – Љ.007.

2849.  Три сли кар ска за дат ка : Тр пе за на во ди (пе сма). – 1 л. (16 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо-
ва. Пр ви стих: На цр тај, де ча че, ако ти ни је те шко ; по след њи стих: нај о бич ни ја 
птич ја сва ђа. – Љ.007.

2850.  Три сли кар ска за дат ка : Не што ла ко (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 10 сти-
хо ва. Пр ви стих: Ево ова ко: ; по след њи стих: цве ће и во ће!. – На истом је ли сту 
са тре ћом пе смом Фјорд сли кар. – Љ.007.

2851.  Три сли кар ска за дат ка : Фјорд сли кар (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 16 сти  хо-
ва. Пр ви стих: Око зе ле но га острв ца ; по след њи стих: до би ће пет. – На истом је 
ли сту са пе смом Не што ла ко. – Љ.007.

2852.  Ин тер вју са пра сци ма (пе сма). – 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 ; 3 стро-
фе, 17 сти  хо ва. Пр ви стих: – За што пра се гу  та ; по след њи стих: ста вља  ли их бар 
у кор пе. – Ис под пе сме об ја шње ње (11 ре до ва). – Љ.007.

2853.  Пе шак (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 24 сти  ха. Пр ви стих: По шао де чак с ју  га 
Нор ве шке ; по след њи стих: би  ло му је два де сет го ди на. – Љ.007.

2854.  Та ко је при ча  ла мо ја ба ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 26 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ко пр ви ле ти на шум ској ста зи ; по след њи стих: за де цу ту жне пе сме 
и при че. – Љ.007.

2855.  Пре део у кра су (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 17 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Ка мен по ка мен ; по след њи стих: ци че као де ца и пе ву  ше. – По сто ји још 
је дан при ме рак. – Љ.007.

2856.  Вест (пе сма). – 5 л. (11,5 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 33 сти  ха. Пр ви стих: Ју  трос је ра дио до нео вест ; по-
след њи стих: ако је не ко ла жну вест дао. – Љ.007.

2857.  Так  ми че ње (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов-
ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 5 стро фа, 26 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Ја бу  ка ко ла ча ра се так  ми чи  ла ; по след њи стих: пад пло да вен цем. – На по ле ђи-
ни за пи са но пла вом хе миј ском: Так  ми чар ке. – Љ.007.

2858.  По мо дар ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 11 сти  хо ва. Пр ви стих: Је ле ни ца, 
Је ле на, ; по след њи стих: као цвет на ле ја. – На истом је ли сту са пе сма ма Ве ли ки 
раз лог и Са вре ме на ба ка. – Љ.007.
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2859.  Ве ли ки раз лог (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Био 
не ки де чак ; по след њи стих: као да је с дру  гог кон ти нен та. – На истом је ли сту је 
са пе сма ма По мо дар ка и Са вре ме на ба ка. – Љ.007.

2860.  Са вре ме на ба ка (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 17 сти  хо ва. Пр ви стих: Ба ко, 
ба ко, си ро ти це ста ра, ; по след њи стих: вре диш за пе то ри цу. – На истом је ли сту 
пе сма ма По мо дар ка и Ве ли ки раз лог. – Љ.007.

2861.  Ма че у џе пу (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), кунт сдрук, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 44 сти ха. Пр ви стих: До не ло јед ном с про ле ћа ; 
по след њи стих: знао ка ко с ђа ци ма тре ба. – Љ.007.

2862.  Бу бља ауто стра да (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Шу-
мо ри тра ва ; по след њи стих: ни бу бе дан гу бе. – Уз пе сму бе ле шка: Не бу вља, не го 
бу бља, при па да бу ба ма. – Љ.007.

2863.  Шум ски до ма ћи ца (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка-
ло, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 38 сти  хо ва. Пр ви стих: Пот пу  но 
бес по сле на вр ља  ла сам ; по след њи стих: ша  ље вам ве ве ри ца, ре ци. – На по ле-
ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском: Шум ска до ма ћи ца; За де цу. – 
Љ.007.

2864.  О по ре клу (Ду  ша нов мо но лог) (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. 
Пр ви стих: Ја знам ко сам ; по след њи стих: и ле то пи сац у ма на сти ру чи та. – Ру-
ком, ћи ри  ли цом до пи сан на слов Ду  ша нов мо но лог. – Љ.008.

2865.  Сто ја нов, Ру  мен
Ка да (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни-
ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 7 сти  хо ва. 
Пр ви стих: До то га тре нут ка бе ло ни је по сто ја  ло ; по след њи стих: да ру  је очи. – 
На по ле ђи ни: за пи са но ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском: Бу  гар ка, Ру  мен Сто ја-
нов. – На истом ли сту су још три пе сме. – Љ.004.

2866.  Све има крај (со нет). – 1 л. (29 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Шта спа ја све ор га ни зме, ; по след њи стих: што сва ко ме до ђе крај. – Ма ње ис прав-
ке ру  ком Д. М. – Љ.004.

2867.  Оглу  ве ли (Јо гу  ни це) (пе сма). – 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 ; без пот пи са. Пр ви стих: Рек неш ју  тру: 
до бро ју  тро, ; по след њи стих: не мо гу крив ца да на ђу. – На сло ви за пи са ни ру-
ком, уз на по ме ну: упу ће но По ли ти ци. – Љ.004.

2868.  Пе сни ко во ви ђе ње (пе сма). – 1 л. (15,5 х 16,3 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 8 сти  хо ва. Пр ви стих: Ко 
сун це во ли ; по след њи стих: уми ре од за да тих му ра на. – Љ.004.

2869.  Зим ска по док ни ца (пе сма). – 2 л. (21,5 х 15,5 cm), кар тон, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; пот пи са но ру  ком ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Де вој ка 
то не у пр ви сан по ноћ ни ; по след њи стих: усред сне жне фе бру ар ске но ћи. – 
Љ.004.
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2870.  Зу  панц, Лој зе
На ли ва ди са де те том (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), 
па пир без ли ни ја, жу  ти ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот-
пи са ; 65 сти  хо ва. Пр ви стих: По гле дај ту ле по ту све та ; по след њи стих: не ка је 
ни је дан не из не ве ри. – На по ле ђи ни за пи са но ру  ком Д. М. ла ти ни цом: Лој зе Зу-
панц, Шко фја Ло ка. – Љ.004.

2871.  Са  хра на (пе сма). – 1 л. (21 х 15 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: Ре кла сам 
вра тив ши се са са  хра не, ; по след  њи стих: Обра зи су ти ве че рас вр ло бле ди. – 
Љ.005.

2872.  Ра ти ште (пе сма). – 2 л. (20 x 15,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска олов ка, 
бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 27 сти  хо ва. Пр ви стих: Сни  ла ми се 
зе мља из ро ва на ; по след њи стих: на ре ду сам ја. – Љ.005.

2873.  Ста ре ње : про ти М. Не на до ви ћу (пе сма). – 1 л. (20 x 15,8 cm), па пир без ли ни ја, 
бе ли ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 13 сти  хо ва. 
Пр ви стих: На пи са  ла сам се, на чи та  ла ; по след њи стих: гу  ши  ла се од да  ха ба ру-
та. – Љ.005.

2874.  Зе ни це ико но ста са (пе сма). – 1 л. (23,6 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј-
ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са. Пр ви стих: Зе ни це, зе ни-
це, зе ни це ; по след њи стих: са древ них ико на. – Љ.005.

2875.  Ра ђа ње пе сме (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма стер, 
бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: Ова пе сма 
спо ро као ја бу  ка зри, ; по след њи стих: бо ги ња Ши ва и Пар ка у по ро ди  ли ште. – 
На по ле ђи ни: за пи сан на слов пе сме. – Са стра не ла ти ни цом за пи са но: Књи жев-
ном клу бу ка сар не Мо ша Пи ја де. – Љ.005.

2876.  Са вре ме на тај на ве че ра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 26 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Два на е сто ри ца њих са вре ме них оста  ла ; по след њи стих: или пе че них ше ва и ја-
сто га. – На по ле ђи ни за пи са но: Са вре ме на тај на ве че ра. – По ред от ку  ца ног на-
сло ва сто ји и на слов ру  ком за пи сан: Тај на ве че ра. – Љ.005.

2877.  Се ље ње ду  ша (пе сма). – 1 л. (22,2 x 16,4 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе миј ска 
олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Да 
ли ће се у (...) пре се ли ти ; по след њи стих: ро ђе ну ту  гу ду бо ку. – Пе сма пи са на са 
обе стра не. Ис под пе сме за бе ле же но: Па зи. – Љ.006.

2878.  Ди вље пат ке (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 13 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Око ло Бал тик, че ти нар, бр да гра ни та, ; по след њи стих: у да  љи ну, у тај ну жуд ња 
их зо ве. – На по ле ђи ни за пи са но цр ном хе миј ском: Ди вље пат ке. – Љ.006.

2879.  Из гу бље ни стих (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Из гу-
бих стих у тра ви ; по след њи стих: не ћу га се се тит ви ше. – Љ.006.

2880.  Пе сни ков ка би нет (со нет). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 14 сти  хо ва. Пр ви 
стих: Као што се пти це ле ти, ; по след њи стих: ми рис њи них ли сних ку ла. – На 
по ле ђи ни: за пи са но: Чу  ва ти. – Ис прав ке ру  ком ауто ра. – Љ.006.
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2881.  Ба ка ша  љив чи на (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (по жу  те ла 
хар ти ја) ; хе миј ска олов ка, бо ја ис пи са пла ва, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 34 сти  ха. 
Пр ви стих: Би ла у не ких де ча ка ша  љив чи на ; по след њи стих: Див но ли чу  је на ша 
ба ка. – На по ле ђи ни за пи са но: Ба ка. – Љ.007.

2882.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 6 стро фа, 24 сти  ха. Пр ви 
стих: Би  ла јед ном не ка пе сма ; по след њи стих: за чу до то пла, за чу до ти  ха. – На 
по ле ђи ни за пи са но: Деч је; Де ца. – Љ.007.

2883.  Но во го ди шња че стит ка ба ки (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 4 стро фе, 16 сти хо ва. 
Пр ви стих: Не ка го ди на но ва, ; по след њи стих: нек ти вра ти ово ве че. – Љ.007.

2884.  Зна ла сам не кад да ди љу (пе сма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, пла ви ; пи-
са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 4 стро фе, 23 сти ха. Пр ви 
стих: У ха љи ни ста рач ког кро ја ; по след њи стих: и на јед ном ста ла да је ца. – Љ.007.

2885.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро-
фе, 16 сти хо ва. Пр ви стих: Бо лу јем од вас, ; по след њи стих: кад бо лу јем од вас. – Љ.010.

2886.  Ду бро вин, Бо рис
Тво је име (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 31 стих. 
Пр ви стих: Тво је су име ; по след њи стих: жи ве ти без ње га про сто ни је. – Љ.010.

2887.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сни ку : Успо ме ни Ми ха и ла Све тло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; 
без пот пи са ; 3 стро фе, 6 сти хо ва. Пр ви стих: Твој по сао ни је олак тек: ; по след њи 
стих: трен жи ве ти, осве тли ти дав ни не. – По сто ји још је дан при ме рак. – Љ.010.

2888.  Ду бро вин, Бо рис
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Не, не сма трај ме увре ђе на: ; по след њи стих: 
те бе пред со бом ви део ја сно. – Љ.010.

2889.  Ду бро вин, Бо рис
Оба зри вост (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 22 сти ха. Пр ви стих: Око ло по то ка ; по след њи стих: кри јућ у се би све. – Љ.010.

2890.  Ду бро вин, Бо рис
Тво је име (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 2 стро фе, 
31 стих. Пр ви стих: Тво је су име, ; по след њи стих: жи ве ти без ње га ми је. – Љ.010.

2891.  Ду бро вин, Бо рис
Пи сам це (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 3 стро-
фе, 14 сти  хо ва. Пр ви стих: Ис це пао сам на сит но пи сам це, ; по след њи стих: при-
па да мо, а не љу ба ви. – Љ.010.
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2892.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (14 х 27,5 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја 
ис пи са цр ве на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 20 сти  хо ва. Пр ви стих: Пре о ра  ли су 
ора чи гроб крај пу  та ; по след њи стих: по не ки кре мен. – На слов и пр ви стих на-
пи са ни пла вим фло ма сте ром. – Љ.011.

2893.  Пе сма без на сло ва (пе сма). – 1 л. (17 х 24 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 10 сти хо ва. Пр ви стих: На Стра жи ло во идем 
још за сен ке, ; по след њи стих: ја бла но ви ви ти што леб ди те по ред мо ста. – Љ.011.

2894.  Оде ли те ку ће (пе сма). – 2 л. (10 x 15 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Се ља ци на ро ђе ној њи ви ; 
по след њи стих: или ко са и срп по за и ма. – Љ.011.

2895.  Лав иа са мр ти (пе сма). – 3 л. (15,5 х 12,2 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи-
са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 32 сти  ха. Пр ви стих: Из ме ђу гво зде них ре ше-
та ка ; по след њи стих: на хла дан бе тон. – Кар то ни су још фор ма та 15,5 x 11,5 cm 
и 14 x 10,5 cm. – Љ.011.

2896.  Хит на по се та (пе сма). – 1 л. (19 х 16,2 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 3 стро фе, 15 сти  хо ва. Пр ви стих: По не кад као 
пра ме се чи на ; по след њи стих: по но во си у та му не сто. – Љ.011.

2897.  Зе мља је си (пе сма). – 2 л. (14,5 х 17,5 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са 
цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 37 сти  хо ва. Пр ви стих: Зе мља је си ; по след њи 
стих: пра ве во сак. – Љ.011.

2898.  Же на (пе сма). – 4 л. (12,5 х 15,5 cm), кар тон, бе ли ; фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, 
ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 30 сти  хо ва. Пр ви стих: Ср це ми је ми  ло сти из вор ; по-
след њи стих: да гор чи ну ски да ју. – Оста  ли кар то ни су фор ма та: 12 x 17 cm; 10 x 
15 cm; 10,5 х 15 cm. – Љ.011.

2899.  За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве (пе сма). – 2 л. (11,2 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; 
фло ма стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 15 сти  хо ва. Пр ви стих: За 
чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве ; по след њи стих: убо га ку дељ ни ца из по тле у  ша. – 
Љ.011.

2900.  Са вин мо но лог (пе сма). – 6 л. (15,5 х 21,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри  ли ца ; без пот пи са ; 49 сти  хо ва. Пр ви стих: Но ћас 
ће кроз сан ро ди те ља ; по след њи стих: као ан ђе ли кроз рај. – Кру  пан ру  ко пис. – 
Пе сма је на три кар то на и два па пи ра. – Љ.011.

2901.  Мо ра ни на успа ван ка (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фло ма-
стер, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 23 сти ха. Пр ви стих: Сад сте мо ји 
сви од ре да ; по след њи стих: За бо ра ви те оба ле и ме ђе. – Фо то ко пи ја. – Љ.011.

2902.  Ми шље ње о књи зи Са ше Бо жо вић Мој узор Ко сов ка де вој ка (при каз). – 3 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 ; без 
пот пи са. Пр ва ре че ни ца: Већ на слов но ве књи ге Са ше Бо жо вић... ; по след ња ре-
че ни ца: За це ло ће пој ми ти да се ов де не тра жи та пи ја од Ко со ва по ља… – На по-
ле ђи ни из ве штај о Ву ко вом са бо ру и за пи са но ру ком: Са ша Бо жо вић. – Љ.012.

2903.  Сил  ве стер, Мар тин
Опо ру  ка (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 7 стро-
фа, 28 сти хо ва. Пр ви стих: Не ћу те ви ше гр ли ти ; по след њи стих: као у ср цу ра сти 
не сме. – На по ле ђи ни за пи са но: Пе сма Сил  ве стра. – Љ.012.
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2904.  Ле о нов, Ни ко лај Ива но вић
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
3 стро фе, 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Гур-Емир у сне гу ; по след њи стих: под гор дим 
шле мом ћу  ти ма у зо леј. – Љ.012.

2905.  Пен те ле јев, Ди ми три је
По по днев ни од мор (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот-
пи са ; 4 стро фе, 16 сти  хо ва. Пр ви стих: Бе ху пе то ри ца три де се тих го ди на ; по-
след њи стих: Хр чу гла сно као пет ло ко мо ти ва. – На по ле ђи ни за пи са но: Ди ми-
триј Пан те леј, Со фи ја. – Љ.012.

2906.  Пра шке вич, Ге на диј
Пе сма без на сло ва (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мо вић. – 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 ; без пот пи са ; 
13 сти хо ва. Пр ви стих: Хо ћу да те во лим ко ли ко сам во лео ју тро. ; по след њи стих: 
не по но вљи ва. – По сто ји још је дан при ме рак. – Љ.012.

2907.  Зе ки на жал ба (пе сма). – 1 л. (21,5 х 15 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 ; без пот пи са ; 12 сти  хо ва. Пр ви стих: Ска че 
зе ка, сне гом ша ра, ; по след њи стих: и не ста де ис под смре ка. – Љ.013.

2908.  Иси до ра у оре о лу иња (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 19 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Још ви диш лик твој под ми сли дув ком ; по след њи стих: по ја ви ти се опор чо век. – 
На по ле ђи ни за пи са но ру  ком: Иси до ра. – Љ.013.

2909.  Пе сма о не срећ ној де ци (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 18 сти  хо ва. Пр ви стих: 
Би  ла не ка ма ма ; по след њи стих: на  хра ње ни и уми ве ни. – Љ.013.

2910.  Са вет пси  хи ја тра (пе сма). – 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 ; без пот пи са ; 22 сти  ха. Пр ви стих: Иду 
ча спре у ону по се ту ; по след њи стих: као из ме ђу ту ђи на ће по ра сти. – Љ.013.

2911.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Жао ми оног ; по след њи 
стих: ка пљи ца. – Љ.014.

2912.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Мо ја се стра зна ; по след њи 
стих: од пр стен ка. – Љ.014.

2913.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Кло бу  ци ска чу ; по след њи 
стих: на од мо ру. – Љ.014.

2914.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Тан ки раз де љак ; по след њи 
стих: кроз густ ши праг. – Љ.014.

2915.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Де ца се чу де ; по след њи стих: 
иду уз др во. – Љ.014.
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2916.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Та ти це, ка зни ; по след њи 
стих: на шу во де ни цу. – Љ.014.

2917.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Што пу жу ус пут ; по след њи 
стих: је ли озе бао. – Љ.014.

2918.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ка ми чак ба чен ; по след њи 
стих: не го учи тељ. – Љ.014.

2919.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Де ча чић ту че ; по след њи стих: 
иза ле ђа шап нуо. – Љ.014.

2920.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Лут ка спа ва ; по след њи стих: 
у зад њој клу пи. – Љ.014.

2921.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. пр ви стих: Чу до у шу ми ; по след њи стих: 
по тр њу и жбу  њу. – Љ.014.

2922.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Ста ри ћу рак ; по след њи стих: 
а ки ша па да. – Љ.014.

2923.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ко је за кљу  чао ; по след њи 
стих: Шта је је згре шио?. – Љ.014.

2924.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: За што и пти це ; по след њи 
стих: цр ве на ја ја?. – Љ.014.

2925.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Раз ни зан ма мин ; по след њи 
стих: и по бе гао. – Љ.014.

2926.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Угар чи ћем ши би це ; по след-
њи стих: бр ко ве. – Љ.014.

2927.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: На шла цу  ри ца ; по след њи 
стих: за шал чић. – Љ.014.

2928.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Гро здић ри би зле ; по след-
њи стих: за лут ку. – Љ.014.

2929.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ис пред чер ге ; по след њи 
стих: огр ну  ти. – Љ.014.



________    Александра Вранеш   ________

964

2930.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Де чи је но здр ве ; по след њи 
стих: од вр ну те. – Љ.014.

2931.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Мај чи ца кен гур ; по след њи 
стих: у тор би си на. – Љ.014.

2932.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Де те ми сли ; по след њи стих: 
во да стал но ври. – Љ.014.

2933.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Пре ко по то ка ; по след њи 
стих: са гра ди мо мост. – Љ.014.

2934.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Кла сје пше ни це ; по след њи 
стих: ки ћан ке. – Љ.014.

2935.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Сла вуј би  ли ше ; по след њи 
стих: птић не пе вач. – Љ.014.

2936.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Ноћ се спу сти ла ; по след њи 
стих: гле да ју ме. – Љ.014.

2937.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Пре ко иви це ; по след њи 
стих: ки пи сјај. – Љ.014.

2938.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Пре но што за ђе ; по след њи 
стих: ча бар зла та. – Љ.014.

2939.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: По хва та  ле се ; по след њи 
стих: за ја пу ре не. – Љ.014.

2940.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: На ве дром не бу ; по след њи 
стих: зла тан ме да љон. – Љ.014.

2941.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Знаш ли ти, та та, ; по след њи 
стих: јед ном но гом. – Љ.014.

2942.  Ха и ку (пе сма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр-
на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ба ко, ис ту  ци ; по след њи стих: 
ожа ри ла ме. – Љ.014.

2943.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Де ца се чу де ; по след њи 
стих: но си де те. – Љ.014.
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2944.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Та та, зви жду ћи ; по след 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, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са 
цр на, ла ти ни ца ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Де те се чу ди ; по след њи стих: 
бе ба ни је те шка. – Љ.014.

2946.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Ба ки на но га ; по след њи стих: 
на слу те ки шу. – Љ.014.

2947.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ако нам се снег ; по след њи 
стих: би ће мо бо га ти. – Љ.014.

2948.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Је сен до ла зи ; по след њи 
стих: као мој де да. – Љ.014.

2949.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Пти це је ди но ; по след њи 
стих: на др ве ту. – Пре цр тан ха и ку. – Љ.014.

2950.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Бла го вран цу ; по след њи 
стих: по пра ши ни. – Љ.014.

2951.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Мач ка је до бра, ; по след њи 
стих: а ти са мо ме не. – Љ.014.

2952.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: За што се та те ; по след њи 
стих: као апо сто ли?. – Љ.014.

2953.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Иди на сла ву ; по след њи 
стих: ко лач у џе пу. – Љ.014.

2954.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Ми ло нам је ; по след њи стих: 
пу сти нас на по ље. – Љ.014.

2955.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Из свег гла са ; по след њи 
стих: из шко ле. – Љ.014.

2956.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ски ну ла де ца ; по след њи 
стих: да му ви де но ге. – Љ.014.

2957.  Ха и ку (пса). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Цу ри ца би ште ; по след њи стих: 
има ли ва ши ју. – Љ.014.
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2958.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Пе тло во пе ро ; по след њи 
стих: Ин ди ја нац. – Љ.014.

2959.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: За тво ри  ли смо ; по след њи 
стих; да се од мо ри. – Љ.014.

2960.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: За пад но сун це ; по след њи 
стих: сно по ве сен ки. – Љ.014.

2961.  Ха и ку : Ба би но ухо (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Отво ри ла 
тле ; по след њи стих: слу ша ју пти це. – Љ.014.

2962.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Ка да по ра стем ; по след њи 
стих: све ку пи не. – Љ.014.

2963.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Ста ви ла ли па ; по след њи 
стих: сун ча ни це. – Љ.014.

2964.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Пад ка мич ка у вир ; по след-
њи стих: као ше ста ром. – Љ.014.

2965.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Сне жно па  ху ље ; по след њи 
стих: и то пла зра ка. – Љ.014.

2966.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Вој ска ко ро ва ; по след њи 
стих: ра ју цве то ве.

2967.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Пр ва ци ми сле ; по след њи 
стих: ро дио стар. – Љ.014.

2968.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Је су ли све ци ; по след њи 
стих: на ико на ма. – Љ.014.

2969.  Ха и ку : Ма ли цр тач (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Из у кр штао 
де чак ; по след њи стих: „ста зе пар ка“. – Љ.014.

2970.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Пре вр ћу се ; по след њи стих: 
сло ми ће се. – Љ.014.

2971.  Ха и ку (пе сма). (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Пти це има ју ; по след њи стих: 
и тра ве. – Љ.014.
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2972.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Де да, хо ћеш ли ; по след њи 
стих: а ја де да. – Љ.014.

2973.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Има ли не ко ; по след њи 
стих: да ка жња ва?. – Љ.014.

2974.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Јад на пе ру  шка ; по след њи 
стих: ко ке Бел ке. – Љ.014.

2975.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Наш је пе тао ; по след њи 
стих: Да ће мо му ор ден. – Љ.014.

2976.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Бо го ро ди ца ; по след њи стих: 
ле пу ха љи ну. – Љ.014.

2977.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Бо го ро ди ца ; по след њи стих: 
ле пу ха љи ну. – Љ.014.

2978.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Грах акро ба та ; по след њи 
стих: уз тан ку прит ку. – Љ.014.

2979.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Вр ша  ли ца ; по след њи стих: 
олу ја је. – Љ.014.

2980.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Јур ну олу  ја ; по след њи стих: 
и сло ми но гу. – Љ.015.

2981.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: На слу  ти сла вуј ; по след њи 
стих: и сву ноћ му пе ва. – Љ.015.

2982.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Тек што за чу смо ; по след њи 
стих: она про тут њи. – Љ.015.

2983.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Пло ве ћи на су ми це ; по след-
њи стих: прав це са сун цем. – Љ.015.

2984.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Кад поч не че крк ; по след њи 
стих: ста ће за у век. – Љ.015.

2985.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: За  лу  тао је ; по след њи стих: 
и по ди вљао. – Љ.015.
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2986.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Же ле зни пе вац ; по след њи 
стих: још од ро ђе ња. – Љ.015.

2987.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Уса мље ни ку ; по след њи 
стих: у хит ну по се ту. – Љ.015.

2988.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: За гла вио се ; по след њи стих: 
за ло гај ва тре. – Љ.015.

2989.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Бе ле сто чи ће ; по след њи 
стих: оче ку ју го сте. – Љ.015.

2990.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ме сец умо ран ; по след њи 
стих: да се од мо ри. – Љ.015.

2991.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти ха. Пр ви стих: Око ло ви ра ; по след њи стих: 
зе ле на ко пља. – Љ.015.

2992.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: С не ба сун це ; по след њи 
стих: и умно жи ло се. – Љ.015.

2993.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Леп тир ни ка ко ; по след њи 
стих: ваљ да се опио. – Љ.015.

2994.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Од љу бо мо ре ; по след њи 
стих: ме сец по бле де. – Љ.015.

2995.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Пти ца се ди ше ; по след њи 
стих: да је мр тва. – Љ.015.

2996.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: До ја  ха чо век ; по след њи 
стих: од те шке ве сти. – Љ.015.

2997.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Сла вуј на гро бу ; по след њи 
стих: за љу бље ном пе вао. – Љ.015.

2998.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: По крио зе лен ; по след њи 
стих: да де те уто пли. – Љ.015.

2999.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Жа  ло сно бле ји ; по след њи 
стих: за лу та ло јаг ње. – Љ.015.
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3000.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Ми  ле по хум ци ; по след њи 
стих: као по ли ва ди. – Љ.015.

3001.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Се о ско гро бље ; по след њи 
стих: Бо гу од град ско га. – Љ.015.

3002.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: До ле тео кос, ; по след њи 
стих: чу ди се где је ли шће. – Љ.015.

3003.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Во ље но га пса ; по след њи 
стих: и ста ви ла му крст. – Љ.015.

3004.  Ха и ку (пе сма) – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: На хум ци си на ; по след њи 
стих: и ста ви ла му крст. – Љ.015.

3005.  Ха и ку (пе сма) – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Зе ле ни бр шљан ; по след њи 
стих: пре ко тру лог кр ста. – Љ.015.

3006.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: При се ла же на ; по след њи 
стих: зе мља је ву  че. – Љ.015.

3007.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Зво на са цр кве ; по след њи 
стих: птич је пе ва ње. – Љ.015.

3008.  Ха и ку (пе сма). – (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 ; без пот пи са ; 3 сти  ха. Пр ви стих: Се о ски ста рац ; по след њи 
стих: Би ра ме сто за гроб. – Љ.015.





971

А.001   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Из дво је не пе сме, Спи сак 
пе са ма, три пе сме.

А.002  Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но: за деч ју књи гу, из двој.

А.003  Ру жи ча ста ко вер та ко ја са др жи де чи је пе сме.

А.004   Ру жи ча ста ко вер та, на ко јој је спи сак пе са ма, са на по ме ном: пре гле да не (11 на-
сло ва); За Но ви Сад (10 на сло ва); Узе то за ча со пи се Баг да ла, При шти на, Но ви Сад.

А.005   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но: Бу  ха ра, два крат ка пу то пи са; за Срп ски 
књи жев ни гла сник.

А.006.  Омот на ко ме је за пи са но: Зо ви на сви ра  ла.

А.006.1  Омот са бе ле шком: За тра вље но гро бље (10 пе са ма). Ту су и два ли ста са спи-
ско ви ма пе са ма: План књи ге, Зо ви на сви ра ла (8 пе са ма) и За тра вље но гро бље 
(10 пе са ма).

А.006.2  Омот са бе ле шком За ви чај (12 пе са ма): Ве ру јем зе мљи на реч; По све та; Опрост; 
Де дов ски треб ник; Срећ но вам де тињ ство; Про сја ци; Се о ско гро бље; У дав ном 
за ви ча ју; За ви чај у сне гу; За ви чај; Кро во ви; Пси из де тињ ства.

А.006.3  Омот на ко ме пи ше: Де сан ка Мак си мо вић; 22 пе сме; Зо ви на сви ра ла; пе сме; При-
ро да; па зи Зо ви на сви ра ла. Уну тра је пет ли сто ва са са др жа јем збир ке При ро да.

А.006.4  Омот на ко ме је ла ти ни цом за пи са но: Љу бав не; 31.

А.006.5  Омот без на сло ва.

А.006.6  Омот, за пра во пе сма Та о ци, на чи јој по ле ђи ни пи ше: Зо ви на сви ра  ла.

А.007   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но: Про за Хро ма џи ћи; Пе сме из вре ме на 
Ин фор мби роа; не пре ку ца но; Кра гу  је вац, ду пли кат; Ју го сла ви ја. Пре са ви је ни 
па пи ри са бе ле шком: Пре во ди Сер геј Ви ку лов.

А.008  Бе ла ко вер та.

А.009   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: За Књи жев не но ви не; Пе сме 10; ко ма ди ћи 
хар ти је.

А.010   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но ру  ком Д. М.: још јед ном пре гле да ти, а 
ру  ком Ра де Ми  ла ка ре: Ду  пли ка ти; Ме ђа ши се ћа ња.

А.011  Бе ла ко вер та на ко јој је ру  ком Ра де Ми  ла ка ре за пи са но: Ду  пли ка ти пе са ма.

А.012   Жућ ка ста ко вер та: Кон цеп ти; По след њи сти  хо ви; Не у спе ло; Бор ба очи ма; 
Кон цеп ти и пр во пре пи са ни; Не ди ра ти. На по ле ђи ни: За де цу, Ду брав ку и 
дру  га ре; Ко ма ди ћи хар ти је.

А.013   Жу  та ко вер та на ко јој је за пи са но: Раз не ства ри, сит ни це; Ха и ку Мом чи  ла Те-
ши ћа.

Ин декс ку ти ја са ру ко пи сном 
гра ђом Де сан ке Мак си мо вић
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А.014  Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но: Ду  пли ка ти.

А.015  Жу  та ко вер та на ко јој је за пи са но: Ду  пли ка ти

А.017   Жу  та ко вер та: Па зи; Пе сме; Ду  пли ка ти. Три ли ста са спи ском од 3, 28 и 26 пе-
са ма.

А.018  За јед но пре са ви је не пе сме.

А.019  За јед но пре са ви је не пе сме.

Б.002   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но: Ипак пре гле дај; Ду  пли кат; на по чет-
ку књи ге.

Б.003.   Па пир уз пе сме на ко ме је за пи са но: Зо ви на сви ра  ла, но ве пе сме, лир ске, кон-
цеп ти; тре ба пре пи са ти.

Б.004   Жу та ко вер та на ко јој је за пи са но: Пти це на че сми; Пе сме, ду пли ка ти за књи гу 
Ја пти це раз у  мем. На по зив ни ци спи сак од 10 пе са ма.

Б.005  Про вид на фа сци кла.

Б.006   За јед но гру  пи са не пе сме ну  ме ри са не цр ве ном хе миј ском са под ву  че ним на-
сло ви ма.

Б.007  Пе сме ван фа сци кле. Је дан лист са спи ском од 15 пе са ма.

Б.009.  Пе сме спо је не спа ја  ли цом.

Б.010   Бра он ко вер та, на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Ко вер ти бе ли од те ле гра ма, а 
ру  ком Ра де Ми  ла ка ре: Ду  пли ка ти пе са ма.

Б.011  Жу  та ко вер та на ко јој је за пи са но: Пре во ди.

Б.011.1   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Ан дреј Де мен тјев, Ге на  диј Пра шке вич, 
Си бир.

Б.012.   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: са ру ског, по е ма, Сер геј Ва си ље вич Ви ку лов; 
Она не ће до ћи, по е ма.

Б.013   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Сло вен ци за де цу, Пе сме; Пе сме о ма ми; 
Све је друк чи је; Зго да са сне гом; Ме се цу је крај; Лој зе Кра кар; Три па туљ ка, 
по е ма. Гру  па пе са ма Фран ца Фи  ли пи ча.

Б.014  Гру  па пе са ма, са ви је ни пре во ди Лој за Кра ка ра.

Б.015   Бе ла ко вер та на ко јој је цр ве ном хе миј ском за пи са но: Пе сме, Фран цу ски ња 
Жа нин Фукс, На да су  тра шњи це.

Б.016   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Укра јин ци, Бе ле шка о пи сцу; Па вло Ти чи на; 
по пис шест пе са ма: Хор шум ских зво на ца, Ше тао крај Ти бра Ра фа ел, Па сте ле, 
За све ћу ре ћи, Ве тар с Укра ји не, За пад.

Б.017   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Сло ве нач ки, Пе сме, Са ша Ве гри, Да  ље бих 
по шла, Има  ла бих дом, Мо је те ло, Не зо ви ме, Ко зна, Та мо си би  ла, Во лим 
тво је ћу  та ње, Ла нац да на, Лу ду  јем, Пла чем.

Б.018   Бе ла ко вер та: Сло вен ци, Лој зе Кра кар, Пе сме. Омот ни лист са за пи са ним пе-
сма ма: Под не, Тер ци не; Крај фе бру а ра; Крим; Пе сни ко во др во; Ста нич ни ре-
сто ран; Хва  ла, дра ги; У смрт ра чу  но во ђе.
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Б.019.1   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Укра ин ци, Пе сме, Гон ча рук Вла со вић За хар, 
Ја дран ски со нет.

Б.019.2   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Ру ски (Укра и нац); Пе сме; Мак сим Рил ски 
и по пис: Ка да ко па ју кром пир, На бе лу хељ ду, Де те, Ја бу  ке су са зре ле.

Б.020.1   Бе ла ко вер та: СССР; На би Ба ба јев; Сер геј Сер ге је вич На рав чен ко; Иља Ерен-
бург; Јан ко Ку  па  ло; Мир ва рид Диљ ба зи; Гор ки; Ова нас Ту  ма њан. Спи ско ви 
пре ве де них пе са ма. Пре са ви је не пе сме Мир ва ри да Диљ ба зи ја.

Б.020.2  Пре са ви је не пе сме Јан ка Ку  па  ла.

Б.020.3  Пре са ви је не пе сме Сер ге ја Сер ге је ви ча На ров ча то ва.

Б.020.4  Пре са ви је не пе сме Иље Ерен бур га.

Б.020.5  Пре са ви је на пе сма без име на ауто ра. Ис под за пи са но: Књи жев на реч.

Б.020.6  Пре са ви је не пе сме Ова нес Ту  ма ња на.

Б.021.1   Бе ла ко вер та: Гру зин; Пе сме; Ни ко лос Бра та шви  ли (с по све том ње му пе сни-
ка Но не шви  ли ја); Се дам пе са ма; Но не шви  ли; Шал  ва Ап  ха ид зе; Ира клиј Аба-
шид зе. Спи сак пе са ма пре ма ауто ри ма.

Б.021.2  Пре са ви је не пе сме Ира кли ја Аба шид зеа.

Б.021.3   Пре са ви је не пе сме Ира кли ја Аба шид зеа, али пре зи  ме ви ше пу  та пре цр та ва-
но: Ира кли ја Аба шви  ли, Ар ка диј Аба шви  ли, Ар ка диј Ап  ха ид зе; Ира клиј 
Аба шид зе.

Б.021.4   Пре са ви је не пе сме Јо си фа Но не шви  ли ја.

Б.022   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но пла вом хе миј ском: Ра сул Гам за тов; Пе сма; 
Мој ста ри ји брат; Ки ша иза ока на.

Б.023   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Фи  ли пич (Сло ве нац); Иван Руд ни ков (Бу-
га рин); Пе сме за де цу.

Б.024   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Са сло ве нач ког, про за; СПЗ; То не Се ли-
шкар, Би сер; Ја нез Гра ди шник, Бру  цош ко ме сар Фи јо ка.

Б.025  Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Бу  га ри, Тра жим, ори ги нал, Ду  пли ка ти.

Б.026   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: Би о гра фи је пи са ца за из да ње пре во да у Књи-
жев ним но ви на ма.

Б.027   Ко вер та на ко јој је за пи са но: Бу гар ски; Пе сме; Је ли са ве та Ба гр ја на; Ове пе сме 
су об ја вље не у да не про сла ве ње не де ве де се то го ди шњи це; Ка мен Зи да ров; Је ли-
са ве ти Ба гр ја ни; Иван Ва зов.

Б.028   Ру жи ча ста фа сци кла са нат пи сом: Пре во ди са сло ве нач ког.

В.001   Ку  ти ја 6–5 на ко јој је за пи са но ла ти ни цом ру  ком Ра де Ми  ла ка ре: Ду  пли ка ти 
пе са ма и при ча.

В.002   Омот 5–9 на ко ме је за пи са но: Пре во ди Д. М. са стра них је зи ка; Ма ри ја Пе-
тро вих; Иван Фран ко. Уну  тра ко вер та: За чи та ње; Од ра сли; Но ви ја. Омот: 
Ди ми тар Пан те ле јев.

В.003   Бра он ко вер та уну  тар ко је је омот са бе ле шком ру  ком Ра де Ми  ла ка ре: Пре во-
ди пе са ма Стан ке Пан че ве.
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В.004   За себ но са ви је на пе сма, на ко јој је олов ком ру  ком Ра де Ми  ла ка ре за пи са но: 
Ва ња Пет ко ва, а ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском: нео бја вље но.

В.005  За себ ни ли сто ви ван ко вер те са пе сма ма Фра на Лев сти ка.

В.006  За себ ни ли сто ви са пе сма ма Ото на Жу  пан чи ча.

В.007  За себ ни ли сто ви са пе сма ма Фран ца Бев ка и Ани це Чер не је ве.

В.008  За себ ни ли сто ви са пе сма ма Си мо на Јен ка, До ре и Ига Гру де на.

В.009  За себ ни ли сто ви са пе сма ма Јар ми не Ур ба но ве.

В.010   Бра он ко вер та на ко јој је за пи са но: Пре во ди пе са ма Ива на Фран ка и Ве ре Вр за-
ло ве на срп ски.

В.011   Жу та ко вер та, ну ме ри са на 5.11 (22 са 34 cm), на ко јој пи ше: Ру ком пи са не пе сме.

В.012   Омот под бро јем 5.10: Пре во ди Де сан ке Мак си мо вић на дру  ге је зи ке. Уну  тар 
ње га омот на ко ме је за пи са но: Пре во ди на ен гле ски је зик; Би ља на Об ра до вић.

В.013   Жу  та ко вер та под бро јем 5.9, на ко јој је за пи са но: Пре вод пе са ма Ма ри је Пе-
тро вих.

В.014   Пла ви блок на чи јој пре ли ми нар ној стра ни пи ше ру ком, ћи ри ли цом, пла вом хе-
миј ском: Кон цеп ти за го вор у Стру ги. – На по чет ку је пе чат у об ли ку ше ши ри ћа.

Г.001   Бра он ко вер та на ко јој је за пи са но: Ду  пли ка ти; Мно ге ус пе ле за књи гу; спа-
ри ти са ода бра ним; 12.14.

Г.002   Бра он ко вер та на ко јој је хе миј ском олов ком за пи са но: Ду  пли ка ти из Ме ђа ша 
се ћа ња; Ду  пли ка ти из Сло ва о љу ба ви; 12. 9.

Г.003   Пре са ви је ни па пи ри на чи јој по ле ђи ни је за пи са но цр ве ним фло ма сте ром: 
Ма  ли спи си, а олов ком 1–54.

Д.001   Са мо стал  не пе сме (пре во ди) об је ди ње не спа ја  ли цом пре ма при пад но сти ли-
те ра ту  ри ори ги на  ла и пи сцу.

Д.005  Спа ја  ли цом су спо је ни ма ке дон ски пе сни ци.

Д.007   На по ле ђи ни пре са ви је них па пи ра ру  ком Ра де Ми  ла ка ре ла ти ни цом за бе ле-
же но: Ру си.

Д.008   Пла ва ко вер та 12,5 x 17,5 cm, на ко јој је ру  ком Де сан ке Мак си мо вић за пи са но 
Деч је ру ске, пре во ди, Пе сме с ру ског (Бр ју сов).

Д.009   Пла ва ко вер та 12,5 x 17 cm, на ко јој пи ше: Пе сме, Пре вод По ља ка и на сло ви 
три на ест пе са ма.

Ђ.001   Омот на ко ме је ру  ком Д. М., ма сти  лом, за пи са но: Фран цу зи.

Ђ.005   Пла ва ко вер та на ко јој је цр ве ном олов ком за пи са но: Са ру ског, Ре ме тов, Ор лов.

Ђ.013   Ру жи ча ста ко вер та 17,5 x 25 cm, на ко јој пи ше ла ти ни цом: Пре вод; Ви јет нам ске 
пе сме.

Ђ.014  Бе ла ко вер та 12,5 x 17,5 cm, на ко јој пи ше: Пе сме, деч је, фран цу ске, пре во ди.

Ђ.015   Жу та ко вер та 21 x 29 cm, на ко јој зе ле ним фло ма сте ром пи ше Ал-Шо гра, По е ма 
Ав. Иса кја на.
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Ђ.016  Пла стич на про вид на ке са са ви ше омо та па пи ра.

Ђ.017  Омот, пре са ви јен па пир (29,7 x 21 cm), ко јим су об у  хва ће не пе сме.

Ђ.018   Бе ла ко вер та од те ле гра ма (16 x 22 cm), на ко јој пи ше: Ме так са; Ду  пли ка ти, 
љу бав не.

Ђ.019  Пе сме за јед но пре са ви је не.

Ђ.020  Омот на ко ме пи ше: Зул фи ја, ду  пли ка ти, 21 пе сма.

Ђ.021   Два спи ска пе са ма, је дан пре ку  цан, дру  ги пи сан хе миј ском олов ком, пи са ни 
ћи ри  ли цом (29,7 x 21 cm).

Ђ.022  Пе сме за јед но пре са ви је не.

Ђ.023  За јед но са ви је не пе сме.

Ђ.024  За јед но са ви је ни ли сто ви.

Ђ.025  За јед но са ви је ни ли сто ви.

Ђ.026   Омот на ко ме пи ше пла вом хе миј ском, ћи ри ли цом, пи са ним сло ви ма: Аме ри ка.

Ђ.027   Зе ле на фа сци кла, на ко јој пи ше: Ар мен ска ја СССР, у ко јој су ори ги на  ли и пре-
во ди пе са ма.

Ђ.028  Ру жи ча ста ко вер та (17 x 24 cm), на ко јој пи ше: Ру си, Ах  ма ду ли на, Ду бро вин.

Ђ.029   За јед но са ви је не пе сме, ори ги на ли Бо ри са Ду бро ви на и пре пе ви Д. М. и Ду ша-
на Ђу  ри ши ћа (Бр шљан на раз ва ли на ма, Гу сле, Жу ква, Не бо о мо ре, Ис пли вао 
мје сец мла ди). На ори ги на ли ма по сто је бе ле шке ру ком Д. М. цр ном хе миј ском 
и пре пев Цр но гор ске ме ло ди је.

Ђ.030  Цр ве на фа сци кла 4–15, на ко јој пи ше: Мо ји пре во ди.

Ђ.031  За јед но са ви је не пе сме.

Ђ.032   За јед но са ви је не пе сме, а на по ле ђи ни по след ње је пот пи са но цр ве ним фло ма-
сте ром ру  ком Д. М.: Пе сни ци; Бу  гар ски ре во лу  ци о на ри.

Ђ.033   Омот на ко ме ру ком Д. М. хе миј ском олов ком пи ше: Руд ни ков, Огром но др во, 
ду  пли ка ти.

Ђ.034   Омот па ко ме пла вом хе миј ском олов ком ру  ком Д. М. пи ше: Пре вод; Б. Ду-
бро вин.

Ђ.035  Спо је не пе сме Лој за Кра ка ра.

Ђ.036  За јед но са ви је на гру  па пе са ма Па ве ла Го ли је.

Ђ.037   Жу  та фа сци кла са нат пи сом: Пре вод бу  гар ски пе сни ки ња, у ко јој је бе ла ко-
вер та, на ко јој је хе миј ском олов ком за пи са но: На би Ба ба јев, Ха мид Гу љам, 
Рамз Ба бад  жан, Ни ко лај Ле о нов, Алек сан дар Ле ху  ти; Пе сни ци Азер беј џа на, 
Та шкен та, Уз бе ки ста на.

Ђ.038   Пе сме у жу  тој фа сци кли са нат пи сом Пре вод бу  гар ски пе сни ки ња, али ван 
ко вер те.

Е.001   Ку  ти ја 6–7. Бе ла ко вер та на ко јој пи ше: Ду пли ка ти (ћи ри ли цом) пе са ма со вјет-
ских пе сни ка у пре во ду Д. М. (ла ти ни цом).
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Е.002   Жу та ко вер та, на ко јој је ру ком Д. М. за пи са но: Ду пли ка ти, Си бир ски пе сни ци; 
Не ли За ку си на, Ан дреј Де ме трев, Вик тор Кре шчик.

Е.003   Жу  та ко вер та на ко јој пи ше ру  ком Д. М.: СССР, 17, Иља Ерен бург, ду  пли ка ти, 
Мак сим Гор ки.

Е.004   Ру жи ча ста ко вер та (17,3 x 24,7 cm). На њој је пре цр тан текст пи сан ру ком Д. М.: 
Гљеб Гор бов скиј, Вла ди мир То ро шин, за де цу; Да се пре ку  ца још три! До да ти 
оне из Кру  шев ца.

Е.005   Бе ла ко вер та (17,2 x 23,5 cm) на ко јој пи ше: Та шкент, Ај зер бе џан, Уз бе ки стан 
(Гу љам, Ба ба ди шен; Ла  ху  ти, Ле о нов, На би Ба ба јев).

Е.006   Бе ла ко вер та на ко јој је цр ве ном хе миј ском штам па ним сло ви ма ру  ком Д. М. 
за пи са но: Са ша Ве гри; Лу ду  јем, Пла чем, Ла нац да на, Да  ље бих по шла, Во лим 
сво је ћу  та ње, Де чак и ста рац.

Е.007   Бе ла ко вер та (17 x 24 cm), на ко јој је ру ком Д. М. за пи са но: Ду пли ка ти, Гру зи ни, 
Но не шви  ли, Ира клиј, Шал  ва Аб ха ид зе.

Е.008   Бе ла ко вер та на ко јој је ру  ком Д. М. цр ве ном хе миј ском за пи са но: Ду  пли кат, 
ис ко ри шће но. – Шест ли сто ва пи са них ру  ком пла вим ма сти  лом и пот пи са ни: 
Пре ве ла Див на Ден ко вић-Бра тић с фран цу ског. У тек сту ин тер вен ци је Д. М.

Е.009  Бе ла ко вер та на ко јој пи ше: Ду  пли ка ти, Рамз Ба ба џан.

Е.010   Бе ла ко вер та на ко јој је ру  ком Д. М. ла ти ни цом за пи са но: Пре во ди сло ве нач-
ких пе сни ка.

Е.011   Ру жи ча ста ко вер та, на ко јој је цр ве ном хе миј ском штам па ним сло ви ма за пи-
са но ру  ком Д. М.: Да не Зајц; И ре кла је, Би ћеш са ма, Ју  тро, Мр тве ства ри, По-
вра так.

Е.012   Жу та ко вер та на ко јој цр ве ном хе миј ском штам па ним сло ви ма пи ше: То не Пав-
чек; По зна ни ци, Бе ли го лу би, Мој ноћ ни гост, Мр твој дру га ри ци, Про лећ но се-
ћа ње, Ње го ве ру ке, Ке це ља, Че ти ри јед но чин ке и Ја нез Мен харт; Број пет.

Е.013   Бра он ко вер та са озна ком 7.8, на ко јој цр ве ном хе миј ском пи ше: Ци рил Зло-
бец; Ис по вест, Оцу, Ова игра је жа  ло сна, С ис трај но шћу сун ца, У оче ки ва њу 
но вог да на; Ка је тан Ко вић; Јар бол.

Е.014   Жу та ко вер та (22,5 x 24,5 cm), на ко јој пи ше: Се ло се бу ди, ски ца за филм, те ма 
за филм, сце на ри ја.

Е.015   Бе ла ко вер та на ко јој пи ше 7.10, Лој зе Кра кар, Пре пи ска, Ду  пли кат, и не по-
зна ти пе сник и кон цепт (пла вом хе миј ском; 17,3 x 24,5 cm). – Јед на пре са ви је-
на гру  па пе са ма: Пре во ди пе са ма Лој за Кра ка ра (у ру  ко пи су и пре ку  ца ни).

Е.016   Жу  та ко вер та 7.11 (26 x 36 cm), на ко јој пи ше: Пре вод пе са ма Ге на ди ја Пра-
шке ви ча, Ду  пли ка ти и фо то гра фи ја; Мо лим пи та ти Ра ду Вој во ди ћа за П. но-
ви не где би об ја ви  ли Си бир це пе сни ке.

Е.017   Жу  та ко вер та 7.12, на ко јој ру  ком Д. М. пи ше: Гру зи ни, Ру ске деч је, Пре во ди, 
Ду  пли ка ти.

Ж.001   Ку  ти ја 6.5. Пре са ви је ни ли сто ви, на чи јој по ле ђи ни је олов ком, ла ти ни цом, 
ру  ком Ра де Ми  ла ка ре за пи са но: Пре во ди Кри сти не Брен ко ве.

Ж.002  Жу  та ко вер та (17,5 x 25 cm), на ко јој пи ше: Ста ре пе сме.
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Ж.003 Омот на ко ме је за пи са но ла ти ни цом ру  ком Ра де Ми  ла ка ре: Ма  ли спи си, 5.3.

Ж.004   На ран џа ста ко вер та 23 х 27 cm, на ко јој пи ше: Ин тер вјуи, Пре ку  ца не пе сме, 
О К. Брен ко вој.

Ж.005   Ру жи ча ста ко вер та 17,5 x 25 cm, на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Кра ћи спи-
си; Лон ча ре вић, Ми ћа Је ре мић, Ка ко је по ста  ла пе сма Бе о град ске ули це; Мој 
учи тељ пр вог раз ре да.

Ж.006   Жу  та ко вер та 21,5 x 29 cm, на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Ру ске деч је, Пре-
во ди, Гру зи ни, ду  пли ка ти.

Ж.007   Жу та ко вер та (22 x 31 cm), на ко јој је ру ком Д. М. за пи са но: Пре вод пе сме Е. Ба-
гр ја не. На по ле ђи ни ко вер те ћи ри  ли цом, пла вом хе миј ском: Пре вод пе са ма 
Ба гр ја не Бе ле шка и пе сми Ка ме на Зи да ро ва, око 30 пе са ма, Ду  пли ка ти, но ве 
и штам па не у Пе снич ким но ви на ма.

Ж.008   Бе ла ко вер та 7.14 (11,8 x 17,6 cm), на ко јој је ла ти ни цом за пи са но Ба ка Пе пе-
љу  га.

Ж.009  Про вид на фа сци кла 7.15.

Ж.010  Бе ли омот на ко ме пи ше: Ра зно (7.18).

Ж.011  Омот 7.21.

Ж.012  Омот 7.25

Ж.013  Омот 7.28.

Ж.014   Ко вер та (8), на чи јој по ле ђи ни је ру  ком Д. М. ћи ри  ли цом за пи са но: Пе сме на 
сло ве нач ком.

Ж.015  Омот 9.

З.001   Спи си из се кре та ра (до ња по ли ца). Ру жи ча ста ко вер та (17 x 24 cm), на ко јој 
пи ше: Ста ре пе сме, пре пи са но ру  ком.

З.002  Бе ла ко вер та на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Чу  вај, ра зно ли ке сит не ства ри.

З.003   Пла ва ко вер та, на ко јој је за пи са но: Па зи, Пре во ди мо јих пе са ма Шарл Дес фре.

З.004  Жу  та ко вер та, на ко јој је за пи са но: Сит не ва жне хар ти је (Књи жев ност).

З.005   Ке са бр. 5. Омот на ко ме је цр ве ним фло ма сте ром ру ком Д. М. за пи са но: Крат ки 
спи си.

З.006  Ру жи ча ста ко вер та (17 x 23,5 cm).

З.007  Бе ла ко вер та (17,5 x 24,5 cm), на ко јој је за пи са но: Пе сме по све ће не ме ни.

И.001   Пла ва ко вер та 12.1, на ко јој је ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском за пи са но: Деч је 
из књи ге Пе сме у СКЗ.

И.002   Пла ва фа сци кла на ко јој је љу би ча стим фло ма сте ром за пи са но: Крат ки спи си; 
Д. М., а цр ним фло ма сте ром: Зо ви на сви ра  ла.

И.003  Пла стич на ке са озна че на 12.2: Со не ти и дру  ге пе сме.

И.004   Бе ла ко вер та (17,5 x 24,5 cm), на ко јој је цр ве ном хе миј ском за пи са но: Сло вен-
ци; Иван До ленц, жи ви у Ка на ди; То не Пав чек; Да не Зајц; Ци рил Зло бец, Ја нез 
Ме нарт, Ка је тан Ко вич, Јо же Шмит, Гре гор Стр ни ша, Ада Шкерл.
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И.005  Жу та фа сци кла (35 x 24 cm), на ко јој је за пи са но: пре вод бу гар ских пе сни ки ња 
(штам па но у Ни шу у мом пре во ду) При бли жа ва ња; фа сци кла бр. 4. У њој бе ла 
ко вер та (16 x 22,5 cm), на ко јој пи ше: са ру ског, за де цу, пе сме.

И.006  Про вид на фа сци кла.

И.007   Бе ла ко вер та од те ле гра ма, на ко јој је за пи са но цр ве ном хе миј ском: Пе сни ци, 
Си бир ци, Не ли За ку си на (9 пе са ма), Вик тор Кре шчик (4 пе сме), Марк Сер ге јев.

Ј.001   Бе ли омот на ко ме је за пи са но ла ти ни цом ру  ком Ра де Ми  ла ка ре: Пе сме по-
све ће не Д. М.; при ка зи о де ли ма Д. М.; Пе сник и за ви чај, др Дра шко Ре џеп; 
Пе тар Џа џић, Отво ре ни про зор, ре ци тал Мир не зе мље.

Ј.002   Омот 10, фи јо ка 1, Ма  ли спи си (за пи са но ру  ком Ра де Ми  ла ка ре, ла ти ни цом, 
пла вом хе миј ском).

Ј.003   Жу  та ко вер та Ф2-1 (17,5 x 24 cm), на ко јој ћи ри  ли цом пла вом хе миј ском пи ше: 
Пе сме за де цу, Деч је пе сме и јед на при ча Гу  ји ња че.

Ј.004   Пре са ви је ни па пи ри обе ле же ни са: Фи јо ка 2. На по ле ђи ни пла вом хе миј ском: 
Зо го вић.

Ј.005  Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но: Пе сме де цу, Ф2-9.

Ј.006  Омот Ф2-12, ру  ком Ра де Ми  ла ка ре за пи са но: Ду  пли ка ти пе са ма.

Ј.008  Бе ла ко вер та (11 x 23 cm) на ко јој је за пи са но: Го вор при отва ра њу Би бли о те ке.

Ј.009   Бе ла ко вер та (16 x 22,5 cm), на ко јој је ру  ком Ра де Ми  ла ка ре за пи са но: Пре вод 
Кр ва ве бај ке на ен гле ски Би  ља не Об ра до вић (Ф3-2).

Ј.010  Омот Ф3-12, на чи јој је по ле ђи ни за пи са но: Ни ки та Ста не ску.

Ј.011   Омот 16, Ма ли спи си (ру ком Ра де Ми ла ка ре), За о ста ле пе сме (ру ком Д. М.). – 
Бра он ко вер та на ко јој је за пи са но ру ком Д. М. ћи ри ли цом, пла вом хе миј ском: 
Бо же на За крај шек, Ма ри бор.

Ј.012  Омот Ф2-10 на ко ме је за пи са но: Пе сме пи са не ру  ком.

Ј.013   Ру жи ча ста ко вер та (17 x 23 cm), на ко јој је за пи са но Ф3-3. – Пе сме от ку  ца не 
ма ши ном и пре пи са не ру  ком и пе сме у про зи.

Ј.014   Бе ла ко вер та Ф3-10 (17,5 x 24,5 cm), на ко јој је пла вом хе миј ском за пи са но: 
Нор ве шка. – Пе сме пре пи са не за чи та ње.

Ј.015  Омот Ф3-4: Пе сме већ об ја вље не у књи га ма.

Ј.016   Ру жи ча ста ко вер та Ф3-11, на ко јој је за пи са но: Пе сме ру ком ста ри је за чи та ње.

К.002   За јед но пре са ви је ни па пи ри на чи јој по ле ђи ни је за пи са но: Пре во ди сло ве-
нач ких пе са ма.

К.003   За јед но пре са ви је не пе сме, на чи јој је по ле ђи ни за пи са но: Пе сме пре во ди на 
сло ве нач ки. То су пре во ди пе са ма Д. М.

К.004  За јед но са ви је ни пре во ди.

К.005  Омот на ко ме је ру  ком Ра де Ми  ла ка ре за пи са но: Раз го во ри; 3.10.

К.006  Жу  та ко вер та на ко јој је за пи са но ру  ком Ра де Ми  ла ка ре: При ро да, ду  пли кат.
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К.007   Жу  та ко вер та, на ко јој је ру  ком Д. М. пла вом хе миј ском ћи ри  ли цом за пи са но: 
Пе сме мај ци, Две пе сме мај ци.

К.008   Жу  та ко вер та (23 x 35 cm), на ко јој је за бе ле жен спи сак од 12 пе са ма, па по том 
пре цр тан. Пе сме су гру  пи са не као: Ро до љу би ве и слич не љу бав не, ме шо ви те 
лир ске. На по ле ђи ни за пи са но: Ду  пли ка ти Ко со ва.

К.009   Жу  та ко вер та, на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Лир ске, Гр ли це, а ру  ком Р. М.: 
Ду  пли ка ти, лир ске, љу бав не.

К.010   Жу  та ко вер та: Пе сме за бу ду ћу књи гу, ду  пли кат, 70 ли сто ва, до бро пре ку  ца ти, 
Нео бич но би ље, Јед на ду ша, За ви чај осе ћа ња. На по ле ђи ни пла вом хе миј ском: 
Па зи; Сун це и ко па чи; Ве тар ту ђи нац, Па у чи на сно ва; Јед на ду ша ме ин спи ри ше.

К.011  Бра он ко вер та (25,5 x 42 cm): Сре ђен пр ви део – по че так; Пре гле да но.

К.012   Жу  та ко вер та: Пред крај и Ко со во; за но ву књи гу, пре пи са но. На бро ја но осам 
пе са ма: Ста ре ду  ше, Се о ско гро бље, Не по знат гроб, За тра вљен гроб, Со ко, 
Тро го ди шњак, Опро сти, По све та. На по ле ђи ни: Пе сме за но ву књи гу.

К.013   Ру жи ча ста ко вер та (17,5 x 24,5 cm), на ко јој је за пи са но: Ду пли кат; Ви зи је из над 
Кре мља.

Л.001   Зе ле на фа сци кла 4.11, на ко јој је цр ве ним фло ма сте ром за пи са но: Пре во ди, 
Ме де ја, Мар га ри та, Руд ни ков; ис под то га те шко чи тљи ви на зи ви пе са ма. Бе ли 
омот: Мар га ри та Али гер; пе сме из о ста вље не; ван штам па не књи ге.

Л.002  Жу  та про вид на фа сци кла.

Л.003   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је хе миј ском за пи са но: Ка хид зе; Пре во ди; Пољ ска.

Л.004   Бра он ко вер та на ко јој је за пи са но цр ве ном хе миј ском: Пре вод; Ова нес Ту  ма-
њан; мо же се об ја ви ти.

Л.005   Бе ла фа сци кла на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Нор ве шки пе сни ци. На за себ-
ном па пи ру ру ком Д. М. цр ном хе миј ском опи са но да је об у  хва ће но 40 пе са ма, 
20 ауто ра, ко је су пре пе ва  ли Д. М. и Љу би ша Ра јић.

Л.006.  Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но: За Љу би шу

Л.007  За јед но пре са ви је ни па пи ри без бе ле шке на по ле ђи ни.

Л.008   За јед но пре са ви је ни ли сто ви, а на по ле ђи ни по след њег за пи са но: Пре вод 
Кнут са Ску  је ни ек са.

Л.009   Бе ла ко вер та (25,5 x 30 cm) са за пи си ма где су ко је пе сме штам па не (Са вре ме-
ник, Књи жев не но ви не, Књи жев на реч, Баг да  ла, По ли ти ка, Књи жев ност, Ле-
то пис Ма ти це срп ске).

Л.010   Жу  та ко вер та (22,5 x 32 cm), на ко јој је за пи са но: 4.4, 4.5, 4.6; Пе сник и за ви чај; 
те ле ви зи ја.

Л.011  Са мо стал  ни ли сто ви пре са ви је ни и ну  ме ри са ни олов ком на по ле ђи ни.

Л.012   Бе ла ко вер та (бр. 23, 16 x 22,5 cm) на ко јој ру  ком Ра де Ми  ла ка ре пи ше: Ан то-
ло ги ја ју  го сло вен ског пе сни штва, М. Бле чић, пред го вор Д. М.

Л.013   Ру жи ча ста ко вер та (бр. 24) на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Бе се де, Ње гош, 
Кру  ше вац, Књи жев ни ци.
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Л.014  Пла ва фа сци кла на ко јој је за пи са но цр ним фло ма сте ром: Раз го во ри 2.

Љ.001  Пе та ку  ти ја, бр. 39.

Љ.002  Жу  та фа сци кла на ко јој је за пи са но: Гој ко ви ца.

Љ.003   Бе ла ко вер та на ко јој је за пи са но ћи ри  ли цом: Пре во ди Мар ти на Сил  ве стра. 
Пре во ди про пра ће ни пи сми ма Мар ти на Сил  ве стра од 21. 1. 1987, 13. 5. 1990, 
26. 12. 1990.

Љ.004   Ру жи ча ста фа сци кла Ф4-1 (29 x 20,5 cm), на ко јој је ру  ком Д. М. за пи са но: Чи-
сти по лу  та ба ци.

Љ.005   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но: Не у  јед на че не лир ске; Пре гле дај по-
но во.

Љ.006   Жу  та ко вер та (22,8 x 35,5 cm) на ко јој је за пи са но пла вом хе миј ском: Пе сме, 
не до вр ше но, кон цеп ти.

Љ.007   Ру жи ча ста ко вер та (17 x 24 cm) на ко јој је за пи са но пла вом хе миј ском: Пе сме 
пи са не ру  ком ма сти  лом.

Љ.008   Бра он ко вер та (20 x 29 cm) Ф4-3: Пре вод за уче ни ке сред ње шко ле на сло ве нач-
ки. У њој ру жи ча ста ко вер та (17,5 x 24 cm): Не пре пи са но све, Не ста нак Ше ве.

Љ.009  Ко вер та Ф3-17.

Љ.010   Ру жи ча ста ко вер та на ко јој је за пи са но цр ве ним фло ма сте ром: Па жња; Пре-
ве де не љу бав не; а пла вом хе миј ском: Ду бро вин; Пре ве де но с ру ског.

Љ.011   Ру жи ча ста ко вер та бр. 3, на ко јој је за пи са но пла вом хе миј ском: За чи та ње за 
од ра сле; Не мам ви ше вре ме на.

Љ.012   Бе ла ко вер та (17,5 x 24,5 cm), на ко јој је за пи са но: 4 фи јо ка 1, а пла вом хе миј-
ском: при каз Са ша Бо жо вић, Мој узор – Ко сов ка де вој ка.

Љ.013  Бе ли омот на ко ме је за пи са но: 8, фи јо ка 1; Ду  пли ка ти пе са ма Д. М.

Љ.014   За јед но пе сме на чи јој по ле ђи ни је за пи са но: Ха и ку (стро фе); да то Са ра је ву; 
Пр ва ци; Деч ји при ја те љи; ха и ку.

Љ.015   Ли сто ви (4) спо је ни хеф та  ли цом. На на слов ној стра ни за пи са но: Сла вуј на 
гро бу; Ха и ку. На по след њем ли сту крат ка би о гра фи ја (15 ре до ва) за ча со пис 
Па ун (По же га).
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Аба шви  ли, Ар ка диј 626
Аба шид зе Ира клиј 623, 624, 625, 627, 

1576, 1597, 1598, 1686, 1826, 1827, 1828
Абу ла шви  ли, Ан зор 1944
Аб ха ид зе, Ира клиј 1650
Ал брехт, Ве ра 706, 707, 708, 709, 710, 711, 

712, 1170, 1170, 1171, 1239, 1927, 2519
Али гер, Мар га ри та 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 ду ли на, Бе ла 1431
Ах  ма то ва, Ана 503, 507, 508, 509
Аху  но ва, Ети бор 1412
Ашкерц, Aнтон 1208, 1209, 1210, 1211, 

1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1227,1228

Ба бад  жан, Рамз (в. Ба ба џан, Рамз)
Ба ба јев, На би 1508, 1509, 1510, 1511, 1623, 

1624
Ба ба јев, Рамз 1649, 1660
Ба ба џан, Рамз 680, 1444, 1494, 1495, 1496, 

1497, 1685
Ба ба џан, Ра миз (в. Ба ба џан, Рамз)
Ба гр ја на, Је ли са ве та 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

Баљ монт, Кон стан тин 1118
Ба ра та шви  ли, Ник. 1655
Бар то, А. 504, 505, 506
Бевк, Фран це 733, 1207, 1596
Бе ран же, Пјер Жан де 1164, 2656
Бе ре сто, Ва  лен тин 1413
Бже хва, Јан 1065, 1066, 2628, 2657, 2658, 

2662, 2672
Бле ни ка 1518, 1519, 1520, 1524, 1525, 1528
Бо жо вић, Са ша 1038
Брен ко ва, Кри сти на 1172, 1173, 1174, 1175, 

1176, 1177, 1178, 1760, 1761, 1762, 1763, 
1764

Бр ју сов, Ва  ле риј Ја ко вље вич 1115, 2237
Бр ју сов, Ва  ле ри је (в. Бр ју сов, Ва  ле риј 

Јако вље вич)
Бро њев ски, Вла ди слав 1123, 1124, 1125, 

1126, 1127, 2486
Бу  џа  лов, Је гор 1415

Ва жик, Адам 1053
Ва зов, Иван 668, 1088, 1693
Ве гри, 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 ку лов, Сер ге ии (в. Ви ку лов, Сер геј 
Васи  ле вич)

Ви ку лов, Сер геј Ва си  ле вич 176, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 548.

Ви пот ник, Це не 1254
Вје не, Ги јом 1314, 2654
Вод ник, Ан тон 1233, 1255
Во ду  шек, Бо жо 1232
Вој во дић, Мо мир 1887
Во ро шил ски, Вик тор 1057, 1058
Вр гоч, Да ни ца 2724

Га бе, До ра 1512, 1513, 1514, 1515, 1561, 
1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567

Гал чињ ски, Кон ста ни Ил  де фонс 1054, 
1055, 1056

Гам за тов, Ра сул 642, 643, 644
Го ли ја, Па вел 1191, 1484, 1485, 1486, 1487, 

1488, 1489, 1490, 1491, 1492
Гон ча рук, За  хар Вла со вич 596, 597, 598, 

599, 1822, 1823, 1824, 1825
Гон ча рук, За  хар Вла  хо вич (в. Гон ча рук, 

За  хар Вла со вич)
Гор бов скиј, Гљеб 1590, 1591, 2234, 2235, 

2240, 2241
Гор ки, Мак сим 1581
Гра ди шник, Ја нез 658, 1617
Град ник Алојз 1231, 1256
Гре го рич, Си мон 1080, 2487
Гру бе шли е ва, Ма ри ја 1517, 1521, 1522, 

1523, 1538, 1539, 1548, 1569, 1570, 2243

Индекс аутора
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Гру бе шли је ва, Ма ри ја (в. Гру бе шли е ва, 
Ма ри ја)

Гру ден, До ра 703, 704, 736, 2508, 2509, 
2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 
2526, 2527

Гру ден, Иго 705, 713, 714, 715, 716, 737, 
1204, 1205, 1206, 2452, 2453, 2484, 
2485, 2505

Гу лиа, Дми триј 1417
Гу љам, Ха мид 1493, 1502, 1503, 1504, 

1505, 1506, 1611

Да ска  ло ва, Ли а на 1532, 1542
Де Ви њи, Ал фред 1067
Де ле тан Тар диф, Жа нет 1135, 1136, 1137, 

1138
Де мен тјев, Ан дреј 523, 1659, 2245
Диљ ба зи, Мир ва рид 604, 605, 606, 1578, 

1579, 1580
Ди ми тро ва, Бла га 1526, 1533, 1541, 1554, 

1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560
До бро вол ски, Ста ни слав Ри шард 1121, 

1122
До ленц, Иван 2186
Ду бро вин, Бо рис 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 ни ел 2779

Ерен бург, Иља 611, 1625

Жа  ле, Де низ 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 крај шек, Бо же на 2366
За ку си на, Не ли 1577, 1631, 1642, 1643, 

1644, 1645, 1646, 1647, 1702, 2256, 
2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263

За рем би на, Ева 2653, 2695
Зе ке ри ја, Не џа ти 1454, 1456, 1457, 1458, 

1459, 1460, 1461, 1462
Зи да ров, Ка мен 669, 1833
Зло бец, Ци рил 1188, 1236, 1237, 1238, 

1707, 1708, 1712, 1714, 1719, 1723, 1724, 
2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224

Зо го вић, Ра до ван 2327
Зор зут, Лу двик 2525
Зул фи ја 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 

1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336, 
1337, 1338

Зу  панц, Лој зе 2870

Ива но вич, Ни ко лај Ле о нов 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
Иса е ва, Људ ми  ла 1531, 1537, 1549
Иса јев, Мла ден 666, 667

Ја нев ски, Слав ко 1104
Јар, Фран си 1320
Јен ко, Си мон 735, 1251
Јо кић, Бран ко 1940

Каљ ма 1117
Ка пу  ти кјан, Сил  ва 1420
Ка са ро ва, Љу ба 1286
Ка  хид зе, Ме де ја 2688
Кеј рол, Жан 1310
Клоп чић, Ми  ле 1242
Ко вич, Ка је тан 1235, 1246, 1725, 2227
Ко ноп њиц ка, Ма ри ја 2626, 2627, 2671
Ко стић, Ду  шан 1798, 1799
Коц бек, Едвард 1249
Ко шут ска, Ха  ли на 2629
Ко шчи ца, Мар ко 2725
Кра кар, Лој зе 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

Кре шчик, Вик тор 1621, 1622, 1629, 1630, 
2252, 2253, 2254, 2255

Ку  па  ло, Јан ко 178, 607, 720, 1615
Кше мја њец ка, Лу  ци на 2630, 2651

Ла мар 659, 1091
Ла  ху  ти, Алек сан дар 1507, 1656
Ле Роа, Гре го ар 1068
Ле безг, Фи  ле ас 1317
Ле вец, Пе тер 1244
Лев стик, Фран 728, 729, 730,1443
Ле о нов, Ни ко лај Ива но вић
(в. Ле о нов, Ни ко лај Ива но вич)
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Ле о нов, Ни ко лај Ива но вич 1498, 1499, 
1500, 1501, 2904

Ли сов ска, Ол  га 1277, 1278, 1279, 1280, 
1281, 1405

Ло рен, Ми шел 1131, 1132, 1133, 1134, 
1166, 1167, 1321

М. К. 719
Мак сић, Би  ља на 2780
Ма  ли на, Ка  ли на 1288, 2690, 2691
Ма ме, Маг да 1307
Мар кар јан, Ма ро 1398, 1399, 1400, 1401, 

1402, 1403, 1404
Мар се нак, Жан 1311, 1312, 1313
Ма тве јев, Пан те леј 663, 664
Ме ла, Агат 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 

1157
Ме нарт, Ја нез 1076, 1189, 1190, 1706, 1722, 

2225
Мен  харт, Ја нез (в. Ме нарт, Ја нез)
Ме ро ни 1593
Ме ро сен, Еинар 2634
Ме так се 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

Ме шко, Кса вер 1185
Ми на ти, Иван 1240, 1241
Ми ракл, Ана 1139, 1140, 1141, 1142, 1143
Ми  ха и  ло вић, Дра го слав 2368
Ми  хај ло вић, Бо ри слав Ми  хиз 1800
Ми  хал  ков, Сер геј 1419
Миц ки је вић, Адам 2663
Мо клер, Ка миј 1445
Мо рав ска ја, М. 1116, 2239
Мо риц, Ју  на 2291

На ров ча тив, Сер геј Сер ге је вич
(в. На ров ча тов, Сер геј Сер ге је вич)
На ров ча тов, Сер геј Сер ге је вич 608, 609, 

610, 1582, 1583, 1584, 1830, 1836
Не дел  ков ски, Ко ле 1096, 1097, 1098,
Не рис, Са ло меа 827, 1359, 1360, 1361, 1362, 

1363, 1364, 1365, 1406, 1407, 1408, 1409
Не рис, Са  ло ме ја (в. Не рис, Са  ло меа)
Не хли ба ре ва, На ђа 1536
Нил сен, Ру долф 2638, 2639, 2640, 2641, 

2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 
2648, 2649, 2650, 2676, 2677, 2678, 
2679, 2680

Но ви, Ли  ли 242, 1181, 1928, 2520
Нов ко вић, Не дељ ко 2314
Но не шви  ли, Јо сиф 628, 629, 630, 631, 632, 

633. 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 
641, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 
1657, 1829

Обон, Фран со аз 1144, 1145
Об ре стад, Тор 2632
Ода  ло вић, Мо ша 1888
Ор лов, Сер геј 1161, 1162
Оске Ро зен, Ар не 2633
Остров ска ја, Е. 2233

Пав чек, То не 1247, 1705, 1711, 1713, 1715, 
1721, 1728, 1729, 1730, 1731, 2203, 2204, 
2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 
2211, 2226

Пан те ле јев, Ди ми тар 722, 723, 724, 794, 
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 
803, 804, 2905

Пан те ле јев, Ди ми три је (в. Пан те ле јев, 
Ди ми тар)

Пе лин, Елин 1287
Пе не ва, Бо ја на 693
Пен че ва, Бе ла 2739
Пен че ва, Стан ка 725, 726, 1545, 1547, 

1552, 1553, 1568
Пет ка но ва, Маг да 792, 1090, 1243, 1516
Пет ко ва, Ва ња 727, 1527, 1550, 1551
Пе тро вих, Ма ри ја Сер ге јев на 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  ко вић, До ра 1801
По жар ска, М. 2236
По пов ски, Гли гор 177
Пра шке вич, Ге на диј 524, 525, 526, 527, 

528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 1632, 
1633, 1634, 1635, 1753, 1754, 1755, 1756, 
1757, 1758, 1759, 2906

Пре шерн, Фран це 1200
Пу  шкин, Алек сан дар 1114

Ра дић, Ми  лан 2265
Раз цвет ни ков, Асен 660, 661, 662, 1081, 

1082, 1083, 1084, 1085
Рас цвет ни ков, Асен (в. Раз цвет ни ков, 

Асен)
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Ра цин, Ко ста 1099, 1100
Ре а  ле, Уго 2778
Ре ђеп, Дра шко 2264
Ре ме тов, Алек сан дар 1095, 1159, 1160
Ре џе по вић, Џе ни 2367
Рил ски, Мак сим Фа дје је вич
(в. Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич)
Риљ ски, Мак сим Фа дје је вич 600, 601, 602, 

603, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 
1418, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 
2686, 2687

Ри стић, 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, То не 657, 1192, 1201, 1616, 

2506
Сер ге јев, Марк Да ви до вич 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  ве стер, Мар тин 2791, 2792, 2903
Ску  је ни екс, Кнутс (в. Ску  је ни екс, Кнутс)
Скре де, Раг нвалд 2636
Ску  је ни екс, Кнутс 2696, 2697, 2698, 2699, 

2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 
2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711

Сло њим ски, Ан то ни 1059, 1060, 1061
Смир нен ски, Хри сто 1089, 1448, 1449, 

1450, 1451, 1452, 1453
Ста не ску, Ни ки та 516
Стан че ва, Па у ли на 1543, 1544
Сте фа но ва, Љи  ља на 1534, 1535, 1546
Сто ја нов, Ру  мен 2827, 2828, 2829, 2830, 

2831, 2832, 2865
Стр ни ша, Гре гор 1588, 1717, 2230

Тар та  ља, Иво 2790
Та у фер, Ви да 1181, 1253, 2518
Те нов ска, Ве се ли на 1289
Тер је, Ан дре 1319
Ти  хо нов (в. Ти  хо нов, Ни ко лај)
Ти  хо нов, Ни ко лај 1107, 1290, 1291

Ти чи на, Па вло Гри гор је вич 567, 568, 569, 
570, 571, 572, 573, 574, 575, 1414, 1850, 
1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 
1858, 1859, 1860, 1861

Тор ге ир, Ли, Ар вид 2637
То ро пи гин, Вла ди мир 1691
То ро пиш, Вла ди мир 2232
Ту  вим, Ју ли јан 1049, 1050, 1051, 1052, 

1128, 2625, 2659, 2669, 2670, 2689
Ту  вим, Ју ли ус (в. Ту  вим, Ју ли јан)
Ту  ма њан, Ова нес 613, 614, 1585, 1586, 

2673, 2674, 2675
Тхо, Анх 1184

Удо вич, Јо же 1250
Ур ба но ва, Јар ми на 738

Фи  ли пич, Фран це 549, 550, 551, 552, 1587, 
1589 1619

Фом бер, Мо рис 1284, 2655
Фо рест Клан си 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
Фре дро, Алек сан дeр 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

Фур на џи јев, Ни ко ла 665, 1092, 1093, 1094
Фур ни је, Кри сти јан 1130, 1282, 1283

Хо ра, Јо зеф 1063
Хо том ска, Ван да 2652
Хоф ман, Бран ко 1234
Хо џи, Бо бо 1416
Хр ва ћа нин, Јо ван ка 1765

Чер не је ва, Ани ца 734
Чор ни, Са ша 2238

Џа џић, Пе тар 2341

Шварц, Макс 1922
Швир шчињ ска, Ана 2631
Шкерл, Ада 243, 1169, 1245, 1692, 2231, 2503
Шмит, Јо же 1229, 1700, 1701, 1716, 1718, 

2228, 2229
Штаф, Ле о полд 1062
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А и те бе то мо лим 2806
А ко та мо иде? 178, 720, 1615
А он све га је дан 2095
Абул Ала Ма а ри 1073, 1075, 1193, 1194, 

1195, 1196, 1197, 1198, 1199
Ав гу стов ско не бо 2016, 2445
Аеро дром Ор ли 2598
Ази ја 531, 1756
Ака ци ја 5, 1327
Алек сан дри ја 1340
Ал  ко хол 1485
Ан дреј кин зуб 1691
Анег до та 6, 228
Ано ним 1127
Април 1942. 840
Април 690, 1838
Април ска по ма ма 110, 363, 1966, 2468, 

2541, 2596
Април ска утак  ми ца 301
Ара рат 214, 990
Ар ми ни 1268
Ати  ла и сло ве нач ка кра  љи ца 1215
Ауто бу ска ста ни ца 800

Бај ка 2050, 2379
Бај ка о злој чор би, ба би шкр ти ци и му дрој 

зде ли 2651
Бај ка о твр до гла вој зми ји 2338
Бај рам ска ле ген да 1212
Бај чи ца 864
Ба ка ша  љив чи на 2881
Ба кар на 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 хле бу 723, 1447
Ба  ла да о ци кло ну 1629, 2254
Ба  ла да сле пе 1084
Ба  лет 57
Ба  лет у се о ском дво ри шту 342, 1962
Бал  ка нац 1811
Бам бо 2670, 2689

Бар ми јед ну по да ри 969
Бар ска пру  га 201, 1008
Бар ске пти це 356, 453
Бде ње 501, 2397
Бе гу  нац 58, 377, 1116, 2239
Бе жи из ба ште 1140
* [Без наслова] 1156
Без на сло ва (А на та ван чик сам усу ди се,) 

847
Без на сло ва (А ри там и сли ко ви не зна но 

от ку да) 934
Без на сло ва (Ако ћу озбиљ но, овај час) 878
Без на сло ва (Без на сло ва смо по чи ња  ли,) 

920
Без на сло ва (Бо же, ка ко му  ње ви то ле то,) 

888
Без на сло ва (бр. 11) 849
Без на сло ва (бр. 121) 842
Без на сло ва (бр. 122) 841
Без на сло ва (бр. 131) 848
Без на сло ва(бр. 37) 844
Без на сло ва(бр. 60) 845
Без на сло ва (бр. 76) 850
Без на сло ва (бр. 7) 843
Без на сло ва (бр. 8) 851
Без на сло ва (бр. 94) 846
Без на сло ва (Вас век че кам да реч си не,) 

857
Без на сло ва (Ве тар за ви ја, зви жди мно го) 

874
Без на сло ва (Во ли ме. Ја сам та ма 

неутешна) 861
Без на сло ва (Во ли ме, ја сам по мр чи на) 

911
Без на сло ва (Го во ре, сву да суд ба нас че-

ка,) 860
Без на сло ва (Да ли за то што не по го да) 

918
Без на сло ва (Дав но не ве ру  јем над зем ном 

про сто ру) 866
Без на сло ва (Ду ге го ди не ра стан ка че ках,) 

853
Без на сло ва (део пе сме) 836
Без на сло ва (Же ља ми је не што ре ћи 

песни ци ма:) 897

Индекс наслова песама
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Без на сло ва (За сла га ње сти  хо ва не мам 
да ра, –) 899

Без на сло ва (За ка жи ми са ста нак) 863
Без на сло ва (Зар ће мо све до кра ја ова ко) 

937
Без на сло ва (За спим ли, пре нем ли се – 

рат, рат,) 945
Без на сло ва (За што се играш да ми је да 

знам?) 943
Без на сло ва (Зи ма као уко па на ста де.) 908
Без на сло ва (Знам да ми се не ћеш вра ти-

ти,) 869, 923
Без на сло ва (И на јед ном ни че не ки на пев 

мут ни) 887
Без на сло ва (Ја жа  лост осе ћам огром ну,) 

930
Без на сло ва (Ја мр зим смрт) 885
Без на сло ва (Јед на је у све ту бла го дат) 872
Без на сло ва (Ка да на не ба пла во мо ре) 

873
Без на сло ва (Ка ко мно го сне га у апри  лу 

има) 907
Без на сло ва (Ка ко на оба  ли овој жи ве ти) 

854
Без на сло ва (Крај тво је хум ке веч ни не-

спо кој) 855
Без на сло ва (Крв опет по че да ло пи,) 2067
Без на сло ва (Ла  хор?) 896
Без на сло ва (Ми сли  ла сам, мр жња је пла-

мен шум ни,) 862
Без на сло ва (На шум ном ме сту не ком) 

898
Без на сло ва (Нас ра ђа ју ћи дан) 868
Без на сло ва (Не знам да сам има  ла мла да) 

1087
Без на сло ва (Не оча ја вај ни ка да) 884
Без на сло ва (Не за по сле ност да ко рим 

чак,) 880
Без на сло ва (Не ми ром гро зни ци слич-

ним) 904
Без на сло ва (Ни Ах  ма то ве крот кост) 870
Без на сло ва (О ћу  ти, ја знам, ја знам, ја 

знам) 916
Без на сло ва (Окре неш се – ока ме ниш) 

892
Без на сло ва (Оси ро те ла ми је ду  ша убо га) 

871
Без на сло ва (Оти ћи, оти ћи, оти ћи,) 883
Без на сло ва (О, ка кво ми се сни  ло мо ре!) 

894
Без на сло ва (Пе сме хо ћеш, че каш ду  го,) 

891

Без на сло ва (По гле дај – два др ве та ра сту) 
879

Без на сло ва (По жа  ли те уса  хли по ток!) 
895

Без на сло ва (По ми сли, зар је ма  ло де ло) 
940

Без на сло ва (Пра ши ном за спи те мо је 
зени це) 924

Без на сло ва (Пре неш ли се, усним ли – 
рат, стал  но рат) 882

Без на сло ва (Пре па дох се, ка ко че сто 
бива, –) 944

Без на сло ва (При ро да мла до сти нас го ни) 
877

Без на сло ва (Раз био по ток ују  тру) 886
Без на сло ва (Сво ме ци  љу, ци  љу дра гом) 

900
Без на сло ва (Се ти се шта си ми узео све.) 

876
Без на сло ва (Суд ба је вре ба  ла са ока оба) 

893
Без на сло ва (Су  тра је дан тво га ро ђе ња,) 

852
Без на сло ва (Ти ми слиш – исти на је 

проста?) 917
Без на сло ва (Ти не по ста јеш се ћа ње ни 

дан да њи) 915
Без на сло ва (Ту  ма раш шу  мом не слу  тећ 

да ћеш ту) 856
Без на сло ва (У бу  ри је са мо спа се ње,) 942
Без на сло ва (У бу  ри је уто чи ште и спа се-

ње,) 921
Без на сло ва (У ср цу тво ме би  ла сам ипак?) 

919
Без на сло ва (Узео си ми све тлост и 

ваздух) 858
Без на сло ва (Фе бру ар! Укр шта ње чу де са 

–) 839
Без на сло ва (Цвр чак пе ва, са крив ши се у 

мрак,) 935
Без на сло ва (Цр вен ка сти леб де од ра зи) 

909
Без на сло ва (Црн га вра не, вра не црн) 939
Без на сло ва (Че сто ми па да на ум Бах  чи-

са рај…) 941
Без на сло ва (Чуј зри кав це... А знаш ли ко 

су они?) 912
Без на сло ва (Шта да ка жем. Остао је 

кратак рок,) 881
Без од је ка 1033, 1988
Без те бе 1338
Без чет ке и но га ра 649, 1654
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Без гре шно за че ће 2408
Без и ме на ре ка 1385, 1437
Без и ме на се о ска ре ка 985
Бек ство 1307
Бе ла вра на 460
Бе ла пу за ви ца 1952
Бе ле игра чи це 1168
Бе ле но ћи 752
Бе ли го лу би 1715, 2210
Бе ра чи це ло ква ња 1182
Бе чу 667
Биљ ке ажда је и пче ла Ра но ра на 2358
Би сер ке 441, 1890
Бит ка не ба и ка ме на 768
Бит ка у Ко ван  лу  ку 1369
Би ће опет ле по као пре 1869
Би ћеш са ма 1727, 2216
Бла го 1519
Бла го те би 740, 1375
Бли скост 1435
Бог смр ти, 1866, 2179
Бо гат ство 1403
Бо го ви 1402
Бо го мољ ке 963
Бо гу за ле ђи ма 1224
Бо ја зан 216, 962
Бо је, 100, 2467
Бо ко ви… 1482
Бол гра бљи ви ца 358
Бо ле сни ан ђе ли 260, 373, 2400
Бо ле сник 55, 285, 2576
Бо ле сник у гро зни ци 68, 280, 2548
Бо ле сни ци 2421
Бо ли ме ма  ли ша ни 1426
Бор ба очи ју 261
Бран ко вин ски цвет ни трг 2139
Бран ко вин ско гро бље 2591
Бран ку Ћо пи ћу 32
Брат ске хум ке 2602
Бр да 2388
Бре ме 1222
Бр зо јав дав но от сут ном 124, 170
Бри ја но стри же но 2663
Број пет 1706, 1722, 2225
Бу ба ма ра 2623
Бу бља ауто стра да 2339, 2862
Бу  га ри ма 1797
Бу  гар ски је зик 668, 1088, 1693
Бу да у бра ман ској књи жни ци 1223
Бу дим ре чи 511
Буд но ослу  шку  јем 1478
Бу ђе ње тра ве 54, 182

Бу  квар за исе ље ни ке Ср би је 2781
Бум бар го то ван 2794
Бу  но ван сан 67
Бу  ра 1548
Бу  ра код Нар ви ка 1005
Бу  ра код Нор ви ка 2396

Вај мар 2601
Ва  ли 695, 1841
Вар љи ве све тло сти 145, 2417
Ва си о на деч је со бе 371
Ве ве ри ца 1173
Ве ве ри ца у Вр њач ком пар ку 236
Ве ве ри це 2035
Ве ве ри це у Вр њач ком пар ку 1996
Ве жба ње во ље 284
Ве ја ви ца ми ри са 2101
Ве је 736
Ве ли ки раз лог 2859
Ве ли ко ро ђе ње 1324
Вер ност 1738
Ве ру  јем 2306
Ве ру  јем зе мљи на реч 95, 2092, 2584
Ве ру  јем у ато ме 968
Вест 2856
Ве тар 2671
Ве тар и ја си ка 625, 1598, 1826
Ве тар на мор ској оба  ли 245
Ве тар с Укра и не 574, 1851
Ве тро ка зо ва успа ван ка 1282
Ве че 1253, 1331, 1723, 2220
Ве че ра од гво зде ног кли на 2660
Ве че рас 1238
Ве чер ња ви зи ја 2110
Ве чер ња пе сма 699, 1845
Ви ђе но у бу  ни  лу 2163
Ви ђе ње 2013, 2742
Ви ђе ње (Гроб ни ца) 1997
Ви зи је из над Кре мља 171
Ви  ла на по слу 1118
Ви  хор Ту ђи нац 2544
Ви  хор ту ђи нац 53, 300
Ви шње 1330
Во де на го ра 96
Во де ни дух 389
Во де ни чар 2058
Вој на у Ки ни 1053
Вој нич ка 1200
Вој нич ки коњ 1076
Вој нич ко гро бље у Со лу  ну 2449
Во ли ме та ко 1529
Во лим сво је ћу  та ње 585, 1614, 1626
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Во лос 821
Во ло ши но ви аква ре ли 903
Вол  шеб на зе мља 2401
Вол  шеб ник 645
Во ља 1566
Вра бац 2634
Вра на 336, 1975
Врап ци 1344
Вра та 1279
Вра ти те се ку ћи 1427
Вра ти ће се се ли це 268, 769
Вра ћај те се ку ћи 1430
Вра ћа ње из пра до мо ви не 799
Вр бо ва сви ра  ла 1463, 2608
Вре ме љу ба ви 1058
Вре ме про шло 2429
Вр тић 1489
Вук 1089, 1449
Вук из мог де тињ ства 2349

Га вра ни 432, 1891
Га зе ли ца 1236
Га та ра 418
Ге о граф ски за пис 2102
Глас зво на 726
Глас пре да ка 823
Глас ре во лу  ци је 2647
Глас се ки ре у шу  ми 459, 1974
Го вор же ле за 2370
Го вор на гро бу 7
Го вор ник у Хајд-пар ку 2280
Го лу би 354, 1968
Го лу би ће ли је 2674
Гор ка уте ха 375
Го спо де Усу де 1389
Го спо де усу де 762
Го спо дин До ре ми 1065, 2658
Гост 504
Го сти 2094
Го сти о на. Ноћ. 1480
Гра бљи ви це 346, 349
Град ско гро бље у Ва шинг то ну 979
Гра ђе ње гне зда 427, 1956
Гра фи ка 1661
Гра ча ни ца 246, 2398, 2716, 2819
Гре шни ан ђео 199
Гре шник 1208
Гри гов гроб 1004, 2393
Гр ли ца 430
Гр ли це 102, 316, 348, 355, 380, 2464
Гроб цр ве но ар ме ја ца на тр гу у Бе о гра ду 

1107

Гром 183, 2032, 2074, 2174
Гро те ска 1523
Гур-Емир у сне гу 1498

Да ли је би ти пе сник 513
Да ме бо ље по зна те 63
Да ми је бр зо 325
Да сам да нас де те 2340
Да се раз да ни (Да бу де дан) 1452
Да  ле ко др во 859
Да  ље бих по шла 583, 1628, 1666
Дан 1341
Дан без же ља 794
Дан вра на ца 417
Дан по е зи је 1431
Дан ра жи 415
Да ни 1100
Дар дра гој 1232
Да ре жљи вост 2704, 2705, 2706, 2707, 

2708, 2709, 2710, 2711
Да ро ви (Ти ми ноћ до во диш) 2012
Два да вље ни ка 2712, 2748
Два сна да вље ни ка 1895
Два сун ца 1061
Две ала па че 2657
Две ана кре он ске пе сме 1484
Двој ник 2106
Де ве ти вал 51, 302, 1894, 2719
Де ве ти спрат 163, 308
Де во јач ка 1728, 2204
Де вој ка и смрт 1581
Де вој ка ко ју је во лео 1130
Де вој ко, ти се бо јиш 1241
Де вој чи ца 1115
Де ди на уну  ка 505
Де дов ска ку ћа у про ле ће 84
Де дов ски треб ник 92, 1006
Де ка дент 739
Дел фи ни 106
Де сан ка Мак си мо вић у Би  љар ди 1887
Де сан ка у Гра ча ни ци 1990. 2315
Де се то стиш је 1502
Де те 600, 687, 1112, 1831
Де те пи та 2644
Де те у тор би 2343
Де ти ња же ља 517, 521
Де ти њи по греб 1235
Де тињ ство 1095, 1159
Де тлић 365, 423, 452, 1957
Де ца 312, 626, 1686, 1828, 1864
Де цем бар ска при ча 2726
Де цем бар ски дан 98, 514
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Де цем бров брат 253
Де чак и ста рац 580, 1618
Де ча ку из Бом ба ја 1685
Деч је пи та ње 1131
Ди вље пат ке 184, 2170, 2878
Див на ве ве ри ца 1114
Длан 2612
До бар по че так 1632
До ве ди пти цу 196
До ви ђе ња 2422, 2642
До га ђај под не бом 359
До га ђај у не бе си ма 467
До го ди  ло се све бар по тре ћи пут 2299
До дир 1893
До ђи 1275
До ђи те у Гру зи ју 636, 1604
До зив 1560, 1565
До зла бо га 344
До каз да су у лу бе ни це зре ле 2795
До ла зак по кли са ра 822
До ла зи су  тра Дра ги њи ца 983
До мо ви на 1086, 1093, 1536, 1569
До мо ви на : 2. 1570
Дон Ки  хот 838, 2008, 2746
До шао сам на свет 616, 1605
Дра ги, ти си крив 2512
Др ве на цр ква 493, 1002, 2390
Древ не ре чи 36
Дро ги ра ни твр до кри  лац 2165, 2166
Дрозд пи ја нац 434, 455, 456
Дру ги пут на зе мљи 379, 1355
Дру го во пи смо 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 не му  штих 952
Ду  шо не спо кој на 43, 329

Ђак у пла ни ни 1910
Ђа ци до бро тво ри 751
Ђур ђев дан ски ура нак 294
Ђу  ри на ку ћа у Ска дар ли ји 1368

Епи  лог 1458
Епи таф 132
Епи таф за Би ну 1370, 1977
Ески ми ? 1909
Еспе ран то 2301
Ети ке та за ви но 476
Ето шта сам ре ко 1511

Жа ба 1066, 2672
Жал ба 1561
Жа  ло сно ју  тро 1151
Ждра  ли 796
Ждре бе 1162
Же га 1023
Жеђ 757, 2389
Же ље зно сун це 2267
Жељ на сам раз го во ра 2450
Же на 2619, 2898
Же на и ли па 69, 2547
Же на и ли па (Ли па пред зи му) 1901
Же не 756, 1545
Же ни 1274
Же нид ба те тре ба 444
Же ник и не ве ста 256, 2423
Жен ски од го вор 1531, 1537
Жи ва во да 1444
Жи вот 778, 2715
Жи вот бор ца 12
Жи во ту 2501
Жи шке 1644, 2262
Жу  на 362

За бран ко вин ске се ља ке 2373
За зе мљу ку да вој ска про ђе 2304
За је рес 789
За ка сом 2633
За Ма ри је Маг да  ле не 830
За на ив не 786
За не рот ки ње 2436
За све ћу ре ћи 573, 1852
За сврг ну  те 2434
За се бра 2433
За се дам глад них го ди на 787
За слу  гу Јер не ја 741
За смр то мр сце 788
За сто лом 2084
За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве 742, 

2437, 2899
За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те 743
За ба че ни нов чи ћи 2439
За бе ле шке о при ро ди 1622, 2253
За блу да 819
За блу де 226
За бо рав 65, 374, 1148, 2066, 2175, 2295
За бо ра вље не ре чи 18
За ви ја ње над Евро пом 659
За ви чај 91, 2592
За ви чај ни храст 2409
За го нет ка 1497
За го нет но др во 385, 2586
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За гр љај 1541
За ка сне ла раз ми шља ња 1534
За ка сне ле по бу  не 2279
За  ла зак за Ме двед ни ком 997
За  ла зак у пла ни ни 26
За  лу  тав ши у пла ни на ма 1363
За  лу  тах 288
За  љу бље ни враг 191, 2120
За мр зло је зе ро 1244
За нос 1146
За пад 575, 1335, 1850
За пис о де ци 133, 2581
За пис о же ђи за жи во том 2064
За пис о ра то ви ма 1877, 2442
За по вест за Вар ша ву 1121
За ро бље ни ви тез 806
За сад 2282
За спах уз књи гу 296
За ста ве 2680
За то че ни ца 215
За тра вљен гроб 77
За тра вљен гроб – Ко со во 2310
За тра вље но гро бље 78, 266
За у  век ће оти ћи нај бо љи друг 1413
Зве зда на успа ван ка 1326
Зви ждим и пе вам 615
Зви ждим, пе вам 619
Зво на 193, 1153, 1394, 2127
Зво на у Ни ну 2292
Звук 1567
Звук сви ра  ле 2635
Зго да са сне гом 552, 1587
Здра ви ца 666
Здра ви ца Нор ве шкој 753, 2387
Зе ки на жал ба 2907
Зе ле ни јар бол 1709, 1725, 2227
Зе мља 1352
Зе мља је сву  где иста 2277
Зе мља је сам 2293
Зе мља је смо 421, 2432, 2897
Зе мља Швед ска 2108
Зе мља, све тлост и реч 485
Зе ни це 328
Зе ни це ико но ста са 2874
Зе ни це са ико на 263
Зи ма 257, 1868, 2444
Зим ска пе сма 2636
Зим ска по док ни ца 291, 2869
Зим ска ро ман са 1214
Зим ска са мо ћа 797
Зим ска ту  га 2498, 2521
Зим ска успа ван ка 131

Зим ски пра зник 24, 28, 118, 2579
Зим ско ве че 1322
Злат ни јеж 2653, 2695
Зли пред знак 153
Зло 372
Злоб ни дух 634
Зми ја 203
Зми ја мла до же ња 2070, 2753
Зми ја у бу  на ру 360
Зна  ла сам не кад да ди  љу 2884
Знам по мно гом че му 2441, 2813
Зна мо се 99
Знаш и код нас 2109
Зо ве Бај кал 1474
Зо ви на сви ра  ла 172, 2582, 2583
Зо ра 1225
Зо ром ра но 1407

И би  ло ти про сто 130, 206
И ду  ге бле де 293, 326
И још би мо гла де си ти нам се љу бав 41, 

212
И ов де 2069
И ре кла је 1252, 1726, 2212
И та кав си сад пред на ма! 1192, 2506
И то ме пла ши 1074
Игра 1165, 1457
Игра ју се две ду  ше 297
Игра ње 1207
Игра чи ца 1250
Идол 1588, 1717, 2230
Из пе са ма о Би би-Ха нум 1500
Иза шти та по е зи је 1019, 2412
Из гна ник 1351
Из гу бљен гроб 2426
Из гу бље на пе сма (стих) 2088
Из гу бље на су за 1396, 2087
Из гу бље ни гроб 761
Из гу бље ни стих 234, 2879
Изе ту Са рај ли ћу 1651
Из ме ђу је се ни и зи ме 694, 1840
Из мо жде ни пе сник 1145
Из не на ђе ње 458, 1961
Има и код нас 2152
Има и та квих 767
Има  ла бих дом 584, 1667
Име ле 495
Ин ку ба тор 276
Ин тер вју са пра сци ма 2332, 2852
Ин тер на ци о на  ла 1102
Иње на др ве ћу 112, 391
Исе ље ни ци 1492
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Иси до ра у оре о лу иња 2908
Иси до ра (Чо век-же ни) 2350
Иси до рин врт 2302
Ис кр ва вио је храст... 1477
Ис ку ство 2075, 2750, 2825
Ис ку  ше ње 219, 275, 1027
Исме ја на му за 1144
Ис по вест 1491, 1719, 2223, 2678
Исто ри ја јед ног по знан ства 902
Ис точ њак 2080
Ишао ча роб ник 2668

Ја 1190, 1218
Ја во лим 1133
Ја ни сам пи сао ову пе сму 1461
Ја пти це раз у  мем 334, 1973, 2446
Ја ћу про цве та ти 1359
Ја ћу ре ћи 621, 1609
Ја бу  ка 1070, 1280
Ја бу  ке су са зре ле 601, 1113
Ја гањ ци 1687
Ја го да 1440
Ја дран ски аква ре ли 596, 597, 598, 599, 

1822, 1823, 1824, 1825
Јаз раз у  мем пти це; Скрив ни са ста нек; 

По сто по ма ; Всај три крат все се је зго-
ди  ло 1882

Ја ој, ма ма! 2690
Ја сна по ља на 1688
Ја стре бац 1429
Је вреј че 1049
Је дан бу  гар ски уз дах 685, 1832
Јед на од мно гих 1522
Јед на ду  ша ме ин спи ри ше 116, 2553
Јед на реч 1556
Је дри  ли ца 1315
Је зе ро 1456
Је ли са ве ти Ба гр ја ни 669, 1833
Је ре ван 213, 989
Је сен 1186, 1303, 1333
Је се ња пе сма 706
Је се ња пи сма 2652
Је се ња шу  ма 2 922
Је се ње сун це 807
Је се ње шу  ме 875
Је се ње шу  ме (1) 927
Је се ње шу  ме (2) 928
Је се ње шу  ме (3) 929
Јо гу  ни це 520
Јо жа има ку ћи цу 737
Јо хан 1450
Још је стра шни је 141, 1026, 2566

Још је дан дан до ву  че ња 2430
Још си онај 128, 390
Ју  го сло вен ска Ар ми ја 2847
Ју  го сло вен ским мла дим пе сни ци ма из 

Си би ра са по што ва њем 1757
Ју  го сло вен ским мла дим пе сни ци ма из 

Си би ра са по што ва њем 524, 1620
Ју  го сло вен ско го сто љу бље 2812
Ју ли на Са ви 104, 2754
Ју  тар ња по се та 2303
Ју  тар ње обла че ње пти ца 345, 446, 1971
Ју  тро 235, 1694, 2083, 2217
Ју  тро на Квар не ру 754, 2347
Ју  тро по сле бде ња 23, 478, 1031, 1986
Ју  тро у Квар не ру 2290
Ју  тро у Кре мљу 167
Ју  тро у шу  ми 50, 402, 2465
Ју  трос сте ми нео п  ход ни 146, 264

Кав га 980
Кад же на во ли 60, 299
Кад је сун це по шло спа ти 2667, 2692
Кад мла дост про ху  ји, шта чи ни те, пти це? 

2805
Ка да 2865
Ка да ме не не бу де 1364
Ка ко ко 42, 2023
Ка ко се ка же 2351
Ка ко ће мо без Бран ка 949
Ка ме на би бли о те ка 1367
Ка ме но ср це 1406
Ка ме но лом ци 813, 814, 1043
Ка ми чак 1903, 2747
Кам ни шке еле ги је 1204, 1205, 1206, 2452, 

2453, 2484
Као да је по но во 618
Као пр си... 1483
Као у бај ци 2607
Као у ма ју 1
Ка о хи пик 138, 1391, 2420, 2549, 2550
Кап кр ви 2551
Ка пе тан Бу  ха ид зе 624, 1597
Ка пља 242, 2520
Кар ло Либ кнехт 1451
Кар ме ни а да 2615
Ка та нац 2240
Ка те дра  ла у Тронд  хај му 1003, 1381
Ка ћи пер ка 351
Ке це ља 1713, 2211
Ки шни облак 498
Ки шо бра 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 ко па ју кром пир 602
Ко зна 578, 1574
Ко је ве ћи 2842
Ко та мо иде 607
Ко а  ла у ра чва ма др ве та 1366
Код ку ће 661, 1085
Ко ко шка 1117
Ко ли бри 463
Ко ме да се ту жим 2044
Коњ мар ша  ла Ти та 2681
Ко њи 1418
Ко пач бу  на ра 70, 477, 1016
Ко па чи 1103
Ко рак у жи вот 735, 1251
Кор пар 1319
Кос и нос 425
Ко сач се вра ћа са ко сид бе 795
Ко са чи ца 770, 2383
Ко со ви 364, 1967
Ко со во 227
Ко шмар 154
Ко? 1287
Кра дљив ци про ле ћа 834, 1012
Крај 1237
Крај глав ног пу  та 1350
Крај го ди не 890
Крај гро ба Н. Н. Пу  шки но ве 2245
Крај гро ба Н. Н. Пу  шки но ве 523, 1659
Крај ка ми на 617, 1610
Крај ре ке Се лен ге 1645, 2260
Крај фе бру а ра 588, 1746
Крај фон та не 1337
Краљ д Иве то 1164
Кра  љев сто лар 1284, 2655
Кра  ље ва кћи 2666, 2693
Кра  ље вић и про сјак 217, 475, 966
Кр ва ва бај ка 2033, 2360
Кр ва ви крст 758, 2392
Кре ке ту  ше 2238
Кре маљ ске ку  по ле 224
Кре маљ ски му зеј 169, 247, 400
Кре маљ ски му зеј (Ви зи ја над Кре мљом) 

2587
Кр зно 2117, 2168
Крик 593, 1752
Кри  ла ти нов чи ћи 34, 35, 2054, 2427
Кри стал 1530
Кро во ви 90, 2616
Кроз шу  му мр жње 76, 378
Кр сто ви 2297

Кће ри 1577, 2263
Ку  мо ва сла ма у дим ња ку 2268
Ку  па жи во та 1046
Ку ћа пат ње 2176
Ку ћа с тр шча ним кро вом 1277

Ла буд 440, 447
Лав Ни ко ла је вич Тол стој 1690
Лав на са мр ти 2895
Лав у ка ве зу 622, 1606, 1671
Ла ђа 2698
Ла зар над Ко со вом 74
Ла нац да на 586, 1627, 1669
Ле ген да 1501
Ле ген да о Ро по та му и ле по ти 1540
Лед тво је ср це на гло об у зи ма 1906
Ле де ни за мак 1132
Ле де но агре гат но ста ње 396, 1010
Ле жи у пи а ну нај леп ша му зи ка 1544
Лен ка 731
Лен ка иде пр ви пут у шко лу 1305
Лет ави о ном (На ави о ну) 2125
Лет ња об ма на 1357
Лет ња об ма на (Ски ца) 1356
Ле то 97, 510
Ли ва да у Ме ђу  реч ју 1428
Ли вад ско чу до 2031, 2124
Ли ји на јел  ка 428
Лир ски раз го вор 1055
Лир ски ро до слов 1999, 2047
Ли сна злат на ки ша 13, 2143
Ли сни кре ма то риј 238, 2099
Ли та ни ја 1051
Ли цем ка је се ни 1278
Ло пов и ка зна 62, 267
Лу ду  јем 581, 1572
Лук сем бург 1134
Лу  там пар ком 139, 2147
Лут ка и ма че 2236

Љу бав 1554, 2027, 2378
Љу бав 20. ве ка 38
Љу ба зни по сту  пак 506
Љу ди но ћи 81, 1870
Људ ско ср це 162, 309, 322, 394, 818, 1994, 

2554

Ма гар цу у ја сле до не се но 2665
Ма гла 532, 746, 1754, 2394
Мај 745, 779
Мај ка 1532, 1542
Ма  ла је гра ни ца 970, 2803
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Ма  ла ме ло ди ја 2618
Ма  ла спор тист ки ња 646
Ма  ли Јан по ла зи на пут 2627
Ма  ли ја  ха чи 2845
Ма  ли ко но бар 1298
Ма  ли ро до љуб 656
Ма сла чак 1174
Ма слач ци 29, 469
Ма те ри не ко се 2614
Ма те рин ство 1559
Ма ти 639, 1271, 1601
Ма че у џе пу 2861
Мег дан 2377
Ме двед са ња 1302
Ме ђа ши успо ме на 208
Ме ђу на ма 704
Ме ђу пла не та ма 829, 2043
Ме ра не 635
Ме ра ни 1655
Ме ри се пред ста вља 1242
Ме сец (Де во јач ка пе сма) 1160
Ме се цу је крај 551, 1589
Ме се чев осмех 959
Ме так 1591, 2234
Ме так бо ла 772
Ме ћа ва на бран ко вин ском ви су 2372
Ме ше ње хле ба 718
Ми 1453
Ми уста је мо 1213
Ми хлеп чи ће пе че мо 1177
Ми  ле Шек спи ро ве тра ге ди је 2599
Ми  ли До ро те је вој 1634
Ми ну  те љу ба ви 2502
Ми ољ ско ле то 2017, 2752
Мир 1281, 1419
Ми рис зе мље 2316
Ми рис ко при ва 211
Ми ри си 101
Ми сао по нор ни ца 149, 405, 2004, 2010
Ми  хољ ско ле то 2140
Ми ши 2237
Ми шље ње уну  ка 984
Мла да де вој ка 1462
Мла ди пе сни ци 290
Мла дост 1362
Мо ги  ле вре ме на 123, 2056
Мо жда ће ова ко би ти 366
Мој вр шњак ћук 948
Мој ноћ ни гост 1729, 2205
Мој са бе сед ник је го во рио 1989, 2424
Мој час 1515
Мо ја му за 1203

Мо ја по е зи ја 1054
Мо ја се стра – је ла 801
Мо ја сре ћа 1057
Мо је те ло 577, 1575
Мо ји зе мља ци 2448
Мо ји осме си, ру  ке мо је и ја 1460
Мол ба гро мов ни ку 2086
Мол ба и мо ли тва 205
Мо ли тва за оклоп 1998
Мо но лог раз о ча ра ног 2311
Мо но лог ца ра Ду  ша на о цар ској имо ви ни 

2807
Мо ра про ле ће на ћи 1334
Мо ра на 828
Мо ра ни на успа ван ка 2901
Мо ре 938
Мо сква 1111, 2682
Мо цар тов ре кви јем 2443
Мо чва ра 353,451
Мраз 220, 1020
Мра зо ви то ју  тро 2137
Мрак 709
Мр тва при ро да 2162
Мр тва пти ца 339, 1965
Мр тва ти ца 2079
Мр твац сто ле ћа 1234
Мр тве ства ри 1710, 2213
Мр твој дру  га ри 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 це рат 198, 2150
Му лен Руж 1663
Му  ми ја 1662

На ави о ну 2835
На бе лу хељ ду 603, 1108
На бу ле ва ру 1543
На вен ча њу при ја те ља 2029, 2090, 2131
На во ди 1021
На дан сво ђе ња ра чу  на 702, 1847
На ју жну оба  лу 1928
На јул ској же зи 972
На ка ме ном тлу 2648
На ке ју 654
На ли ва ди 103, 2542
На ли ва ди са де те том 2870
На ли те рар ној сед ни ци усме ре них 2040
На мор ској оба  ли 744
На мра зу
На мр твој стра жи 286, 998
На Оди се је вој сте ни 1373
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На оба  ли 1078
На опо ра ви  ли шту 387
На пла жи 1176
На по ме ну 2717
На пр вим при  ла зи ма 2330, 2331
На ра стан ку 2105
На Стра жи  ло во идем 2271
Над књи гом бај ки 1911
Над по ги ну лим мла ди ћем 1558
Над по но ри ма 1441
Над раз би је ном сак си јом 494, 500
Над све ском умр лог 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
На јам ник – слу  га 1292
На јед ном сам про ле ћем опи је на 160
Нај леп ша зе мља 1317
На мер ник 489, 1992
На о ча ри 2659
На род на кле тва 991
На род на ли ра 2606
На ста вак раз го во ра 2328
На ста вак раз го во ра о Зо го ви ћу 2298
На став ник 1143
На ста нак пе са ма 1411
Нат пис на књи зи 865
Нат пис над из ре зба ре ним вра ти ма 1499, 

1664
На уч ни апо криф 486, 2093
На уч но са слу  ша ње 2180
Наш де ди ца 1170
На ша Ма ра 1175
На шег оца мај ка 2357, 2826
Не бој се 2307
Не дај се Та ра 272, 2181
Не дам 152
Не знам и знам 700, 1846
Не зо ви ме 576, 1612
Не мо жеш ме про на ћи 20
Не све ни ми 1048
Не тре ба се на да ти 1022, 2413
Не бе ска ко њи ца 307
Не бе ско зла то 105
Не ве ро ват но 631, 1592
Не ве ста 691, 1849
Не ви дљи ва зе мља 2161
Не во ља 1288
Не дељ на про по вед 232
Не до у  ми ца 1562, 2042
Не до у  ми це 143, 281, 303

Не жна пе сма 1454
Не за бо рав ни ру бац 2265
Не за пи са на 2273
Не зго да 734
Не из бе жно 958
Не ис пла ће ни дуг 804
Не ка је срет но 1981
Не ко ко ће тек би ти ја 2269, 2275, 2376
Не ма кра ја 1050
Не ма ни ког 961
Не ма се кад 1353
Не мам ви ше вре ме на 2184, 2815
Не мам про тив о тро ва 2014
Не мир 889
Не ми ран сан 158, 2565
Нем ци ма 1059
Нео би чан сан 2118
Нео бич на ми сао 140
Нео бич на ра дост 2743
Нео бич ни краљ 2656
Не по го да 1382
Не по знат гроб 771
Не по знат чо век 692, 1848
Не по зна та пти ца 337, 1969
Не по но вљив сан 189, 2098
Не по треб на уз бу ђе ња 1336
Не са ни ца 179, 194, 1157, 2116
Не стр пљи ва ле по ти ца 83, 2570
Не ће ме у рај за це ло 2840
Не у спех 2103
Ни је за де цу 190, 837, 2130
Ни кад 2381
Ни ка да ни сам знао 2684
Ни ко не зна 2051
Ни сам кра  љи ца при ро де 274, 2283
Ни чи ја зе мља 2744
Ни шта вам не вре ди 996
Но ве гре шке 2334
Но вем бар ска слут ња 151
Но ви бог 1696
Но ви друг 2638
Но ви мост у Мој стра ни 2342
Но вин ске ре чи 39
Но во го ди шња че стит ка 2046
Но во го ди шња че стит ка ба ки 2883
Но во го ди шња че стит ка (Но во го ди шње 

че стит ке) 2714
Но во го ди шње ве че 1424
Но во го ди шње че стит ке 2288
Ној 439, 449
Ноћ 824
Ноћ на мо ру 1293, 1342
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Ноћ се ћа ња 1249
Ноћ у ве ли ком гра ду 2649
Ноћ у пла ни ни 164
Ноћ 6. ав гу ста 926
Но ћас ме је... 1481
Но ћас пра штам 2289
Ноћ на бај ка 1104
Ноћ на ми сао 2011, 2722

Ње го ве ру  ке 2209
Ње но ве ли чан ство (Ми сао По нор ни ца) 

2009
Њи  хов пра зник 1388

О би  љу ле ко ви том још јед ном 8
О кли ци ко ја ни че у но вем бру 1405
О ло ву 2287
О обо ре ној цр кви 783
О пи са њу пе сме 1124
О по ре клу (Ду  ша нов мо но лог) 2864
О пти ца ма 936
О све ти Ми  ха и  ло та мо до ле под се лом 

1747
О, све ти Ми  ха и  ло та мо до ле под се лом 

589
О сун цу 1417
О, те гра не 1490
О хи је рар хи ји 2375
Оба зри вост 2889
Оба  ле ју жног Иту  ру  па 526, 1633
Обе ћа  ла си да ћеш би ти веч на 2818
Обе ћа ње 2650, 2677
Обла ку 1202
Обо ре но гне здо 429
Об ред на игра 971, 1387
Ова игра је жа  ло сна 1708, 2222
Оглу  ве ли (Јо гу  ни це) 2867
Огром но др во 1467, 2617
Од исте тва ри 481
Ода ја мла до сти 2613
Ода кле по чи ње до мо ви на 1412
Од го вор 2679
Оде ли те ку ће 2894
Од  ло мак из пи сма 707, 1927
Од мор 1137
Од у  ми ра ње 277
Око за око 2402
Ок то бар 1564
Ок то бар ско др во 2145
Олов ка 1590, 2235,2241
Она не ће ре ћи 535, 536, 537, 538, 539, 540, 

541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548

Они 1312
Опо ру  ка 2903
Опро сти 93, 250, 2590
Опро штај 1390
Опро штај на пе сма ве тру 416
Оп се на 1392
Опу сте ли оклоп 2020
Ор ло ви 1976
Осло бо ђе ње 2059
Осу ђе на ми сао 241, 1892
Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци 2796
Отаџ би но, ту сам 2272, 2814
Отво ре на пе сма Д. М. 2314
Оти шла је 610, 1583, 1829
Оти шо ми је отац у да  ле ки свет 2187
Оцу 1712, 2224
Оча ра ност 705

Па вле и Са вле 2661
Пад жи ра са гра не 1314, 2654
Па до бра нац 2133
Па до бран ци 188
Па као 2266
Па кет из за тво ра 653
Пам ти ћу све 409
Па ра да 341, 1958
Пар тиј ска пе сма 1201
Пас за ви ја 468, 957
Па сте ле 569, 570, 571, 572, 1856, 1857, 

1858, 1859
Па сти ре ва при ча 1142
Па сти ри 1172
Па три от ски раз го вор са Ср би ма 2052
Па у  ни ца ма не кен ка 1954
Па у  ци 239, 2114
Па у  чи на сно ва 155
Па у  чи на сти  хо ва 320
Пе ва че ва суд ба 655
Пе де се то го ди шњи ца 1191
Пе рун 763
Пе ру  нов дво рац 1385
Пе сма 643, 1248, 1285
Пе сма Бе о гра ду 1908
Пе сма без на сло ва и по чет ка 1658, 2508
Пе сма без на сло ва (А шта нам се бес плат но 

да  ло?) 1639, 2249
Пе сма без на сло ва (Ако ми коњ од га  ло па 

го ром су ста не) 2201
Пе сма без на сло ва (Бе жа  ла сам че сто у 

жи во ту) 1680
Пе сма без на сло ва (Без жи вот на сте па 

буди не мир у ду  ши.) 1643, 2258
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Пе сма без на сло ва (Би ва ју на ша при су-
ства при вид на,) 2839

Пе сма без на сло ва (Би  ла је тра ва као роб 
по ле гла) 1734

Пе сма без на сло ва (Би  ла јед ном не ка пе-
сма) 2882

Пе сма без на сло ва (Бо лу  јем од вас,) 2885
Пе сма без на сло ва (Ве лим да сам за ћу  тао) 

1740
Пе сма без на сло ва (Ве тар се гне зди под 

да шча ним кро вом.) 1202
Пе сма без на сло ва (Већ по ко ји пут ме не 

схва таш још,) 1636, 2246
Пе сма без на сло ва (Ви ко ји у по ноћ 

спавате) 512
Пе сма без на сло ва (Во ли те сву де цу 

света) 1807
Пе сма без на сло ва (Вра ћа ју ми се из 

прошло сти љу ди,) 2509
Пе сма без на сло ва (Го во ре же ниш се 

с про ле ћа) 1264
Пе сма без на сло ва (Го ре По ме ран ци и 

пла ни не го ре) 1742
Пе сма без на сло ва (Гур-Емир у сне гу) 2904
Пе сма без на сло ва (Да хо ће да ме по зо ву 

од не куд) 1270
Пе сма без на сло ва (Да  ли су ка мен тро ји-

ци му дра ца) 2702
Пе сма без на сло ва (Дан је пи јан од ка пи) 

1679
Пе сма без на сло ва (Да, сва ко мо же би ти 

здрав,) 1439
Пе сма без на сло ва (Дво стру  ки про зо ри) 

1677
Пе сма без на сло ва (Де вој чи ца ко ју за нео 

је) 2600
Пе сма без на сло ва (Ди му ва тре ве тар не 

да ми ра) 534
Пе сма без на сло ва (Ди му ва тре ве тар не 

да ми ра,) 1759
Пе сма без на сло ва (Дињ-бом, дињ-бом –) 

2197
Пе сма без на сло ва (Док си жи вео у оно 

те шко до ба,) 1273
Пе сма без на сло ва (Ето ту мо ја пе сма 

буја) 2696
Пе сма без на сло ва (Жао ми је што ни сте 

ви де ли оке а на) 527
Пе сма без на сло ва (Же ђам све већ ма,) 

2821
Пе сма без на сло ва (Жи ви сам! Ни ка да не 

из у сти) 1446

Пе сма без на сло ва (За вре ме ле та ави он се 
по не кад тре се) 10

Пе сма без на сло ва (Зар ни је би  ло све као 
чар сна?) 2516

Пе сма без на сло ва (Зви жда  ло, пе ва  ло 
срце – пти ца ра на) 1608

Пе сма без на сло ва (Зе мљо мо ја, го ра 
гранит них, су  рих,) 1520

Пе сма без на сло ва (Зи ма је. Смр зла се 
жива чак.) 1503

Пе сма без на сло ва (И, ви по ле тар ци 
ме ки као ду  ша) 2809

Пе сма без на сло ва (И но ћас све тле 
куполе) 399

Пе сма без на сло ва (И сад си на су ду, ето) 
1524

Пе сма без на сло ва (И сад ту смо! У сво јој 
клу  пи) 2244

Пе сма без на сло ва (И сре бро лист жбун) 
1400

Пе сма без на сло ва (Из гу биш ли пу  ну 
касу,) 1504

Пе сма без на сло ва (Из ме ђу не ба и мо ра) 
1675

Пе сма без на сло ва (Има у Ле њин гра ду, 
сем не ба и Не ве) 1737

Пе сма без на сло ва (Је дан хром ри там) 2830
Пе сма без на сло ва (Је диш се и ту жиш 

уза  луд но) 1265
Пе сма без на сло ва (Кад се бре го ви умо ре 

по ста ну је зе ра, на зе мљу пад ну) 2703
Пе сма без на сло ва (Ка ко је леп од нос ме-

се чев пре ма сун цу ра стан ци ја бу  ке од 
гра не) 2701

Пе сма без на сло ва (Ка ко је те шко ди ћи се 
пру  ту) 2823

Пе сма без на сло ва (Као зми ја на бе ли ну 
тво јих гру ди) 629

Пе сма без на сло ва (Као са мо у би ца у кла-
нац) 1733

Пе сма без на сло ва (Ка ра-Та на се, хај ду  чи-
но цр на,) 1552

Пе сма без на сло ва (Ка ра-та на се, хај ду  чи-
но цр на,) 1568

Пе сма без на сло ва (Ки ша иза ока на – 
о те би ми слим,) 642

Пе сма без на сло ва (Ко ка же да за ову 
ствар) 2189

Пе сма без на сло ва (Ле по је да се све 
сврши на вре ме,) 1547

Пе сма без на сло ва (Љу ба ви ко ја си ми) 
1647
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Пе сма без на сло ва (Млад ју  нак пе сму до-
пе ва) 1097

Пе сма без на сло ва (Мој ста ри ји брат) 644
Пе сма без на сло ва (Мо лим не се бе ра ди, 

већ ра ди оног) 1741
Пе сма без на сло ва (На дла ну ис пру же-

ном) 9
Пе сма без на сло ва (На про план ку пун 

месец бле ди) 1599
Пе сма без на сло ва (На про план ку пу  ни 

ме сец бле ди,) 641
Пе сма без на сло ва (На пут се спре ма ју ћи 

ду  ги) 1300
Пе сма без на сло ва (На Стра жи  ло во идем 

још за сен ке,) 2893
Пе сма без на сло ва (На свет сам до шла 

пома  ло пја на) 1399
Пе сма без на сло ва (На што ре чи и шта је 

пе ро) 1736
Пе сма без на сло ва (Не бу ди ту жан) 1672
Пе сма без на сло ва (Не дао ти Бог) 19
Пе сма без на сло ва (Не зна ју ћи) 1600
Пе сма без на сло ва (Не зна ју ћи др ско сти 

ни сна ге мо јих ру  ку) 640
Пе сма без на сло ва (Не ма мих те да до ђеш 

к ме ни) 1354
Пе сма без на сло ва (Не, не сма трај ме 

увре ђе на:) 2888
Пе сма без на сло ва (Не, не ти чу ћи) 2820
Пе сма без на сло ва (Не по кла њај ми вре ме 

без мер но,) 1433
Пе сма без на сло ва (Не тра жим ја те бе. 

Сву да куд кро чим,) 1294
Пе сма без на сло ва (Не тре ба смрт (зми ју) 

по ме ну  ти,) 2834
Пе сма без на сло ва (Не бе са пла вет) 2822
Пе сма без на сло ва (Ни је ло ша ова игра:) 

1707
Пе сма без на сло ва (Ни је сре та  ла, ни 

испра ћа  ла) 2248
Пе сма без на сло ва (Ни је сре та  ла, ни ис-

пра ћа  ла,) 1638
Пе сма без на сло ва (Ни ка да не сре те) 1681
Пе сма без на сло ва (Ни ка да ни кад)1684
Пе сма без на сло ва (Оба  ло ре ци та  ла су да 

не до ла зи ви ше) 2699
Пе сма без на сло ва (Оби ђох на ше са мо ће 

крај драг:) 715
Пе сма без на сло ва (Ов де ле жи чо век) 

1682
Пе сма без на сло ва (Од пам ти ве ка нас 

залуд не уче) 680

Пе сма без на сло ва (Од пам ти ве ка нас за-
луд не уче:) 1494

Пе сма без на сло ва (Ода кле до ла зиш та  ла-
се?) 2700

Пе сма без на сло ва (Ој, кад Бај кал са зна де 
тај ну пре тај ну,) 2194

Пе сма без на сло ва (Они ко ји се као ре ке 
ни су мо гли сли ти,) 1009

Пе сма без на сло ва (Опа сни ји сам мр тав, 
не го жив) 252

Пе сма без на сло ва (Опет сам про на шла 
мо ре) 1676

Пе сма без на сло ва (Осу ђу је те ме јер ни сам 
као ви) 1188

Пе сма без на сло ва (Осу ђу  јеш ме где стао, 
учи нио ма што,) 1637, 2247

Пе сма без на сло ва (О, пр ви да не сло бо де 
злат не,) 1525

Пе сма без на сло ва (О, ро де не срећ ни, што 
ор кан те двој ни) 2510

Пе сма без на сло ва (Пи шем пи смо чо ве ку) 
1647, 2261

Пе сма без на сло ва (Пло ви пу  чи ном брод, 
ма ју  шни кон ти нент) 748

Пе сма без на сло ва (По сво до ви ма пу  ко-
ти на ша ре си ве) 1656

Пе сма без на сло ва (По сво до ви ма пу  ко-
ти на ша ре си ве,) 1507

Пе сма без на сло ва (По ги ну ла је док се 
игра  ла,) 1625

Пе сма без на сло ва (По но во свет угле да ти 
мла дим) 1683

Пе сма без на сло ва (По слу  шај ме:) 2193
Пе сма без на сло ва (Пред ве че по шле 

девој ке бра ти бо жу  ре) 1495
Пе сма без на сло ва (Пре о ра  ли су ора чи 

гроб крај пу  та) 2892
Пе сма без на сло ва (Про го во ри  ла крај 

пото ка зо ва) 376
Пе сма без на сло ва (Про да ва  ли су на тр гу 

пса.) 2256
Пе сма без на сло ва (Про да ва  ли су на тр гу 

псе.) 1631
Пе сма без на сло ва (Про ле ћу гу ске ви со ко) 

1630, 2255
Пе сма без на сло ва (Про пу сти ћу те под 

усло вом јед ним) 1611
Пе сма без на сло ва (Пут твој ко ји се че 

поља но ва,) 1347
Пе сма без на сло ва (Ра ке те паљ бе. Што је 

не бо цр ње,) 1735
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Пе сма без на сло ва (С ту  гом од  ла ска (за-
ла ска) те шко се из ми ри) 1432

Пе сма без на сло ва (Сам остао сам, у ве че-
ри је се ње ка сне) 2485

Пе сма без на сло ва (Сам остао сам, ве че ри 
је се ње ка сне.) 716

Пе сма без на сло ва (Са  хра ни  ли га у зе мље 
пла не ту) 1161

Пе сма без на сло ва (Све те но ћи, без љу ба-
ви мрак тих) 714

Пе сма без на сло ва (Све јед но осе ћаш ли 
љу бав пре ма ме ни,) 1528

Пе сма без на сло ва (Свет је ве ли ки, а пред 
са му смрт) 1743

Пе сма без на сло ва (Сви пу  те ви су се скра-
ти  ли,) 1697

Пе сма без на сло ва (Си но ва у Бај ка  ла је ни 
мно го ни ма  ло,) 2192

Пе сма без на сло ва (Ску  ва  ли смо пи  лав) 
1420

Пе сма без на сло ва (Сплео сам мре же да га 
ухва тим, сплео их ве што и зло) 528

Пе сма без на сло ва (Сплео сам мре же да те 
ухва тим. Сплео их ве што и зло.) 1635

Пе сма без на сло ва (Сре ћа има) 1673
Пе сма без на сло ва (Ста бло наг ну  то чу де-

сно) 1678
Пе сма без на сло ва (Та зим ска ноћ тра је 

ми  ли о не да на.) 1296
Пе сма без на сло ва (Твој гнев је као на 

води лед,) 1505
Пе сма без на сло ва (Те шко је лов цу без 

изво ра –) 2200
Пе сма без на сло ва (Ти овај ве се ли 

отпразнуј да тум) 503
Пе сма без на сло ва (Ти си во лео – ни си се 

се ћао,) 1269
Пе сма без на сло ва (Ти у зе мљи већ спа-

ваш, мој дру же мио,) 1328
Пе сма без на сло ва (Ту жни у но ћи, и по-

жу ди,) 1098
Пе сма без на сло ва (У ме ни стал  но тре пе-

ри бо ја зан) 2527
Пе сма без на сло ва (У пр стен ме не за кљу-

ча вај) 1276
Пе сма без на сло ва (У ру  ци не кад др жа  ли 

смо свет) 713
Пе сма без на сло ва (У тај крај смо се сте-

кли) 2196
Пе сма без на сло ва (Учи се, мла ди ћу, у чо-

ве ка чо веч но сти.) 1506

Пе сма без на сло ва (Фо то гра фи ја ство ре на 
да се ис па шта) 1646

Пе сма без на сло ва (Фо то гра фи ја – ство-
ре на да ис па шта) 2259

Пе сма без на сло ва (Хо ћу да те во лим ка ко 
сам во лео ју  тро и мо ре) 530, 1758

Пе сма без на сло ва (Хо ћу да, те во лим 
коли ко сам во лео ју  тро.) 2906

Пе сма без на сло ва (Хтео мај мун сме ли 
неки) 2624

Пе сма без на сло ва (Црн као ноћ,) 2195
Пе сма без на сло ва (Цр но ве че снег) 2164
Пе сма без на сло ва (Чо ве ка ко ји се ту ђе га 

до ко по) 1295
Пе сма без на сло ва (Шта до га ђа са све том,) 

1640, 2250
Пе сма без на сло ва (Што је слат ко, што је 

слат ко слу  ша ти при че,) 1067
Пе сма без на сло ва (Шу  мо ри над са мим 

ухом) 1401
Пе сма без на сло ва : 2. 1309
Пе сма без по чет ка и на сло ва (И као ма  ли 

див) 1348
Пе сма бес кућ ни ка из 1941. 1731
Пе сма бес кућ ни ка из 1943. го ди не 2207
Пе сма бес кућ ни ка из го ди не 1941. 2495
Пе сма бо це (Бо ца је пе ва  ла) 2188
Пе сма до и  ље 1136
Пе сма на из во ру 2285
Пе сма о ма ми 550, 1691
Пе сма о не срећ ној де ци 1978, 2801, 2909
Пе сма о сле пом ми шу 1229
Пе сма о смр ти и жи во ту 1231
Пе сма о чав ка ма 1703, 2214, 2218
Пе сма от по ра 1700, 1718, 2229
Пе сма ср че (Бо ца је пе ва  ла) 2191, 2199
Пе сме без на сло ва 2526
Пе сме по све ће не Не ли Не шко вој 2827, 

2828, 2829
Пе сми 1872
Пе сник 2022, 2078, 2160, 2182
Пе сник и про ле ће 2060
Пе сник и Све то вид 230
Пе сни ки ња 1263, 1434
Пе сни ков гроб 604, 1578
Пе сни ков ка би нет 2138, 2880
Пе сни ков кип у пар ку 2425
Пе сни ков мо зак 229
Пе сни ко ва би о гра фи ја 157, 412, 2552
Пе сни ко ва ко лев ка 122
Пе сни ко во ви ђе ње 248, 2868
Пе сни ко во др во у ло го ру смр ти 590, 1748
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Пе сни ко во пи смо у му зе ју 304
Пе сни ку 620, 805, 1670, 2887
Пе сни ци да на шњи 2728
Пе сни ци да на шњи по ста ће пе сни ци од 

ју  че 1393
Пе сни че, ду жност знаш 1865
Пе ћин ски сли кар 22, 988
Пе шак 750, 2853
Пе шча ни сат 954, 955
Пи ја ни ца 798
Пи са  ле су но ви не 2270
Пи сам це 2891
Пи са но по мо ру 2697
Пи сма пе сни ку (трип тих) 1853, 1854, 1855
Пи смо 2500
Пи смо Де сан ки Мак си мо вић 1243
Пи смо са Мље та 976, 1374
Пи смо Укра и ни 2683
Пи та  ли ца 2662
Пи та ње 1445
Пла жа у за  ли ву Ба ту  ми 1898
Пла ме ња ча 137, 223, 445, 483, 2015, 2055, 

2571
Пла тан 632, 1593
Пла чем 582, 1571
По бе ђи ва ње стра  ха 1982
По вра так 1096, 1310, 2021, 2215
По вра так са из ле та 2037, 2153
По ги ну ла је док се игра  ла 611
Под зе мљом вас је ви ше 75, 2568
Под је сен 2104
Под не бом од жи це 340
Под про зо ром у там ној но ћи 1704
Под зем ни ал  хе ми ча ри 1014, 2405
По диг ни на не бо очи 2846
Под не 595, 1744
Под не на пу  ту 1291
Под ра вље 2525
По жар на Би о ко ву 764, 1867
По здрав из Нор ве шке 2352
По здрав Мак су Швар цу 2762
По здрав омла ди ни, уче ни ци ма на 

изградњи Ауто-пу  та 1794
По здрав сви ма 1423
По зив 2158
По зив ни ца на ве че ру 16
По зла ће на пе сма 1321
По зна јем ру  ку 1488
По зна ни ци 1705, 2203
По зо ри ште НО 2604
По лет на ноћ 712
По лу о тво ре на књи га 14

Пољ ски пе сни ци 946
Пољ ским Је вре ји ма 1125, 2486
По љу бац 1361
По мен 614, 1586
По мен бо ли јев ским ма ту  ран ти ма 518
По ми  ло ва ње за оне ко ји се спо ти чу пре ко 

пра га 1876
По мо дар ка 2858
По но во ћук 454
По нор ни ца 1254
По ноћ ни То рон то 1024, 1912, 2745
По по днев ни од мор 803, 2905
По ре ђе ње 2832
По ре ме ће ни свет 1171
По ро ди ца бо го ва 5, 311
Пор трет Ни ко ло за Ба ра та шви ли 628, 1657
По ру  ка 977, 1372, 1459, 2522
По све та 94, 529, 1753, 2589
По се де ће мо у ти ши ни 1425
По сек 729, 1258
По сле по но ћи 2122
По сле ра та 2291
По след ња стра жа 1220
По след ња ча ро ли ја 156, 306, 323
По след ње ко на чи ште 61, 2578
По след ње пу  то ва ње 1904, 1993
По след њи дан 2062
По след њи мост 1493
По след њи са ста нак 129, 388
По сло ви су за вр ше ни 1984
По сло ви су за вр ше ни (По сао је за вр шен) 

2002
По сто ја ње 719
По то пљен брод 2751
По то пље ни брод 2006
Пот пис 1138
По треб но ми је не жно сти 2000
По хо де 1062
По че так пе сме 381
По штан ско сан ду  че Де сан ке Мак си-

мовић 1888
Пра во на пат њу 327
Пра дед мо је мај ке 2141
Пра зник 1094
Пра знич ни ме теж 168, 398
Пр ва љу бо мо ра 2132
Пр ва по се та 2278
Пр ва се ћа ња 313
Пр ви зра ци 1539
Пр ви снег 52, 967, 1987
Пр во смо ду  го ми сли  ли 2431
Пре да ту  ма 114, 2543
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Пре 13. ве ка 689, 1837
Пред бу  ру 708
Пред фре ском 192, 259
Пре део у кра су 2337, 2855
Пред о се ћа ње 727, 2435
Пре жа  ли ти 271
Пре ка сно 2183
Пре кор 136, 2593
Пре кор ис по сни ков Бо гу 2300
Пре лу диј 1549
Пре пе ли ца и па стир 424
Пре пир ка 519, 1979
Пре пла ше на пти ца 161, 321, 413, 414, 2567
Пре ступ на го ди на 749, 2333, 2848
Пре шер но ва ку ћа 2686
При вид 148, 781
При ви ди 780
При ви ђе ње 2005, 2121
При жељ ки 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
Пр кос 1951
Про би рач 287,461
Про ле ће 1141, 1508, 1624
Про ле ће а ја ве нем 2286
Про ле ће ро бо ва 793
Про лећ на вр то гла ви ца 279, 1028
Про лећ на пе сма 1105, 2296
Про лећ на пе сма ; Чо век; Мол ба мла до-

сти; Пе сма о по ро бље ном хле бу; Не 
бој се; За зе мљу ку да вој ска про ђе 1919

Про лећ на се та 30
Про лећ не пе сме: 4  810
Про лећ не пе сме: 6  811
Про лећ не пе сме: 10  812
Про лећ ни сли ко ви 218, 1030, 1990
Про лећ ни со нет 2518
Про лећ но ви ђе ње 652
Про лећ но се ћа ње 1721, 2208
Про ле ћу 1221
Про мр зла ли ва да 180, 270, 479, 2407
Про пи ра ње 2233
Про по вед до бру 1689
Про сид ба мо је бу ду ће мај ке 2274
Про сја ци 766, 2440
Про сја ци пред цр квом 86
Про цве та  ла кај си ја 1325
Про шлост пре ља 1068
Пр сти 733

Пру жи дла не 111, 392, 2833
Пса  лам за Де сан ку 1889
Пси из де тињ ства 89, 2134, 2159
Пти ца без на сло ва 1665
Пти це ко смо на у  ти 462
Пти це на че сми 338, 1970
Пти чи ји кон курс 1955
Птич ја но ва го ди на 426
Птич ја са  хра на 420
Пу жић Ду  го рог 1306
Пур пур на бо ја 1155
Пут ник 120
Пут ни ко ва мо ли тва 1299
Пу  то ва ње 1149

Ра дар 2621
Рад ник 2632
Рад ни ци ма 1079
Ра до зна  ли дух 2111
Ра дост 2049, 2741
Ра дуј се бо лу 295, 384
Ра ђа ње љу ба ви 2371
Ра ђа ње пе сме 433, 2065, 2875
Ра ђа ње сун ца у Га гри 2721
Раз го вор на пу  ту 2605, 2755
Раз го вор на ули ци (Раз го вор с ра до-

зналцем) 973
Раз го вор о за ви чај ном ка ме ну 2281
Раз го вор са бран ко вин ским цве том 992
Раз го вор са за ви чај ним ка ме ном 993, 

2309
Раз го вор са зе мља ком 1060
Раз го вор са Ко со вом 73
Раз ма же ни фи кус 482
Раз не же ност 1464
Раз ру  ше на цр ква 197, 2030, 2172
Ра ни гу би так 906
Ра но ра ни  лац 2028, 2085
Ра ње ник 1557
Рас кр шће 126
Ра ста нак пар ти зан ке с де те том 760
Ра ста нак са Ан га ром 2198
Ра ста нак са Бај ка  лом 2190
Ра ста нак са ле том 2123, 2151
Ра ста нак у је сен 1187, 1230
Рат и мир 1339
Рат је са ти рао Ју  го сла ви ју 1438
Рат се свр шио 1090, 1516
Ра ти ште 2872
Ре дак гост 465, 1963
Ре ка Це ти на 792
Ре кви јем 2053
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Ре ке 1535
Рент ген ски сни мак 2313, 2410
Рет ка по се та 2036, 2149
Ре флекс 2645
Ре че нич ни зна ци 128
Ре чи 40
Ре шет ка на зи ду 17
Ре шет ка у бол  нич кој со би 2354
Ри бар ске мре же 650
Ро ђе ње во ђе 72, 173
Ро ман без ла жи 1517, 2243
Рон до о тре шњи 1154
Рт же ља 533, 1755
Ру ба ји 1496, 1649, 1660
Ру же се по ра ђа ју 773, 2418
Ру же се рас цве та ва ју 774
Ру  ка 831, 1922
Ру  ме не ја бу  ке 738
Ру  ше ви не 1091

С ба бом крај ог њи шта 648, 1652
С је се ни 827
Са из ло жбе де це сли ка ра 2336
Са ис трај но шћу сун ца 1714, 2219
Са вет пси  хи ја тра 435, 2910
Са вин мо но лог 2900
Са вре ме на ба ка 2860
Са вре ме на естрад на пе сма 204, 2356, 

2802
Са вре ме на тај на ве че ра 79, 2876
Са вре ме ник пра де до ва 195, 2025
Са до ва Кру жна 2369
Са зна ње 2178
Са јам пти ца 442, 1964
Са кер при ча свој сан 1135
Са  ло ма 1169, 1245
Сам сам цит 187, 2024
Са мо ду  го че ка не ства ри вре де 1386
Са мо је дан мла дић 357
Са мо онај ко је ду  го пло вио 755
Са мо кри ти ка 240
Са мо ћа 125, 1878, 2076, 2382
Са мо у би ство 1308
Са мо у би ца 352
Сан 56, 174, 262, 283, 317, 2045, 2564
Сан из де тињ ства 2041
Сан ја ну ар ске но ћи 2798
Сан (Ка сни ји сан) 2100
Сан пред сва ну ће 913
Са пут ни ци 108
Са ра бан да мр твих љу бав ни ка 1189
Са стан ци у сну 2003

Са  хра на 82, 265, 2355, 2386, 2871
Сва сам све тла 2513, 2514, 2515
Свад ба при ро де 1047
Свад ба у Лу  го ви ма 121
Сва ђа 1510
Сва ка тво ја 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 ме не ве ће 1011
Све тиљ ка крај пу  та 243
Све ти ца 1210
Све тле ћи пе пео 1553
Све тли бо газ 2524
Све то вид 2081
Свет ци без до мо ва 383
Свет ци без до мо ва 382, 408, 410
Сви та ње 1346
Сви та ње у тај ги 1470
Сви ци 638, 1602
Сви ци све до ци 2391
Сво јим дру  го ви ма 630
Свом оцу 1533
Сву да ме сре та (Рим) 1226
Се дам по кло на пре ма Ти  хом оке а ну 525
Се јач 1286
Се лид ба ду  ша 278
Се ли це 333, 448
Се ља ко ва смрт 2447
Се ље ње ду  ша 2877
Се ма фо ри 663, 664
Се ни 2824
Се ни чи на жа  ло пој ка 730, 1259
Сен ке 497, 2395
Се о ска га та ра 3
Се о ско гро бље 87
Сеп тем бар ска пе сма 1260
Ser wus, ma don na 1056
Се ти се кат кад смр ти 80
Се ти се смр ти 47
Сет ни за пис 2169
Се ћа ња 2294
Се ћа ње 1158, 1233, 1255, 2451, 2844
Си ва ба ра ка 1692, 2231, 2503
Си вом бра ту 1409
Си  ла зи те по ла ко 2428
Си но вљи глас 2685
Си рак ту жни 978
Си рак ту жни (Ис по вест Ње го шу) 1371
Си ри ус 1550
Ски ца за пор трет 867
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Ски ца (За пад на Мље ту) 974
Сла во спев 701
Сла вуј 905
Сла вуј и ру жа 633
Слат ка во да 1147
Сли ка 1436
Сли ка из пра де дов ске со бе 2276
Сли ка Се не 1166, 1167
Сли ка ре ва смрт 1228
Сли чан сам... 1476
Сло бод ни мај 1521
Сло ве нач ка ле ген да 1209
Сло во о љу ба ви 1017, 1025, 1991
Слут ња 119, 2073
Слут ња смр ти 2364
Слу  чај но сти не ма 1527, 1551
Слу  шај те 335, 1972
Смр зну  та пе сма 431
Смр зну  та пти ца 324
Смрт 1139, 2096
Смрт вој ни ка 2
Смрт га вра на 419, 443, 1899
Смрт ма те ма ти ча ра 987, 1380
Смрт ми ша 2675
Смрт на шим не при ја те љи ма 1313
Смрт ћу  ка 436, 437, 457
Снег на гро бу 233
Снег пред сва ну ће 627, 1650
Сне го ви де тињ ства 2808
Сне жна ви зи ја 11
Сно ви ђе ње 2403
Со ва 2664
Со ви не очи 368
Со ко 49, 330
Со чи 2487
Спа  ли те ме 1408
Сплет ка ме ђу жи ви ном 2625
Сплет ке ме ђу жи ви ном 1128
Спо кој ство (Искре но се ћа ње; Ње но ве-

ли чан ство ми сао) 2048
Спо мен на уста нак 2284, 2797
Спо ме ник де те ту 1907
Спра то ви 48, 255, 403, 2466
Ср би ја је ве ли ка тај на 2816
Ср би ја се бу ди 832
Сре бр на гра на 965, 1896
Сре бр ни из лет 1262
Сред ње ве ков ни со ко 464
Сре ћа 1316, 2399
Срећ ни де да 825, 2335, 2353
Срећ но вам се ћа ње 85, 254, 310
Срп ска ку ћа 747

Ср це 2800
Ста зе ни чу и за ти ру се 470, 1013, 2415
Ста нич ни ре сто ран 591, 1749
Ста ра пла ни на 1092
Ста ре ду  ше 159, 404
Ста ре играч ке 1304
Ста ре ње 144, 2873
Ста ри град 1227
Ста ри град у Вар ша ви 2348
Ста ри на кри вље ни дим њак 1701, 1716, 

2228
Ста ри шу  мар 37
Ста рин ски бу ду ћи епи таф 370
Ства ра  лач ка страст 185
Сте па 1642, 1702, 2257
Сте пи 1360
Сти  хо ви јед ном рад ни ку 2637
Сти  хо ви со не та 2841
Сто 1052, 2669
Сто ср да ца 113
Сто јан Јор да нов 1101
Сто ји др ве ће гра бо во 1110
Страст ства ра ња 2026, 2115
Страх 289, 722
Суд уну  ка 1018
Суд уну  ка (Де да уме све) 1001
Суд уну  ка (Ми шље ње уну  ка) 1000
Суд би на 2077
Сум ња  ли ца ма 231
Сун це 395, 647, 1397, 1595, 2157
Сун це и ко па чи 107, 2545
Сун це и смрт 25
Сун це ме са мо ни је из не ве ри  ло 2071
Сун це у књи зи 1301
Сун ча ни ча сов ник 1900
Сун че ва са рад ни ца 492
Су  пар ник 2640
Су срет 1695, 1995, 2135, 2646
Су срет са штр ком 2626

Тај га 1473
Тај на 833, 2385
Тај на сно ва 59
Та ква бе ше ова љу бав 1152
Так  ми че ње 765, 2857
Та ко је при ча  ла мо ја ба ка 2854
Та ко си бли зу 579, 1613, 1668
Там на слут ња 2523
Там не се со бе не тре ба бо ја ти 2622
Там ни ви  ла јет 33, 406, 2061, 2720
Там ни про зор 2154
Та о ци 166, 401
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Твој ча сов ник уна пред иде 117
Тво је име 2886, 2890
Твр до гла ви Ан дре ја 2232
Те жак час 698, 1842
Те ле грам 651
Те ле па ти ја 1513
Тер мо ме тар кр ви 480, 2411
Тер ци не 587, 1745
Те то ви ра ни длан (Ус кр сну ће) 2562
Те треб 361
Те тре би 347
Ти 2831
Ти си на мо ру 502
Ти ну Ује ви ћу 2082
Ти су ћу ста ба  ла и он је дан 2144
Тих го ди на 609, 1582, 1836
Ти  ха пе сма 1573
Ти ши на 710, 1514, 2384
То ни је за пти це 343
То бож за де цу 21
То по ла 711
То по ле 1239, 2519
То по ле (Пре о бра жа ва ње) 931, 932, 933
То чак 697, 1844
Траг ни је остао на ста зи 1323
Тра го ви 1466, 2610
Тра ки ја 665
Тре ба са  хра ни ти 31, 488, 950, 1029, 2406
Тре ћа ноћ 1064
Тре шње не рот ки ње 221, 1379
Тре шње кра ди ца 994
Три па туљ ка 553, 554, 555, 556, 557
Три пе сме о Си би ру 1472
Три про ле ћа 2620
Три сли кар ска за дат ка 2344, 2345, 2346, 

2849, 2850, 2851
Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : Ду  ша 

цве та 472
Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : На уч но 

са слу  ша ње 473
Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : У ста-

кленој ба шти 471
Три (че ти ри) на уч на апо кри фа : Цвет и 

љу ди 474
Трип тих на сто го ди шњи цу ро ђе ња 693, 

1839
Тр ка 1985, 2414
Тр ке 2112, 2113, 2155, 2156
Тро го ди шњи ца 71, 135, 2569,2804
Трст 703
Труд на же на 1526
Ту  га и пе сма 1126

Ту ђа зе мља 2597
Ту ђи нац 1518
Ту ђи нац Тим 2186
Ту жба  ли ца 64, 1129, 2577

Ћуд је жен ска сми је шна ра бо та 975
Ћук 332
Ћу  та ње 1261, 1512

У ал бум сли кар ки 637, 1603
У бран ко вин ској пор ти 2177
У бре за ма јер про ле ће већ 1240
У бу  ни  лу 776, 2185
У ве ли ким лу  ка ма 1479
У вр ту 1395
У Гон до лу 1217
У го сти ма 2305
У дав ном за ви ча ју 88
У до њем дво ри шту 1960
У зим ски дан 785
У зла ту је се ни 237, 2119
У јер мен ским го ра ма 613, 1585
У ка ме на ср це ка ме но 1365
У мре жи се ћа ња 150, 319, 393, 2575
У му зе ју 2018, 2019
У На зо ро вом кра ју 986
У не са ни ци 2072
У оче ки ва њу но вог да на 1698
У оче ки ва њу но вог да на 1724, 2221
У под не 1349
У по жа ру ог ње не љу ба ви 1486
У ру жи ча стој ку ћи 1343
У сла ву бо ла 200
У смрт ра чу  но во ђе Пе тра Пер то та 592, 

1751
У ср це гле дај сво је 1080
У су срет пе сми ала та 1329
У трам ва ју 1267
У ту ђи ни 1256, 1378
У цар ству мр твих 1266
У ча су оча ја ња 910
Уве ло ли шће 808
Уз па стир ску ва тру 1032
Уз раз глед ни цу из Но ва  ље 2791
Уза  луд 127, 2572, 2573, 2574
Уза  луд на опо ме на 2038, 2148
Уза  луд но 292
Уз дах 1465, 2609
Укра и ни 1109, 2687
Ули це 1345
Ули це од  ла зе у тај гу 1469
Улич на све тиљ ка 2493
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Улич ни де чак 2641
Уми ра ње ср ца 784
Уну  ка 1538
Уобра же ни ћу  ран 422, 1959
Упла ше но чо бан че 269
Упо зо ре ње 1902
Уса мље ник 273
Уса мље но др во 2511
Уса  хла ре ка 2810
Ус крс у још не до гра ђе ном хра му 244
Ус кр сло се ћа ње 251
Ус кр сну ће 147, 397, 411, 960, 2555, 2556, 

2557, 2558, 2559, 2560, 2561
Усну ло је зе ро (Ма  ло је зе ро) 1383
Усов бо ла 142, 318
Успа ван ка 732, 1318, 1404, 1739, 2580, 

2595
Успа ван ка Леј ли 1410
Успа ван ка цве ћу 207, 490
Успо ме на 2792
Успо ме не 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 ре ке Тунг 1183

Фа та мор га на 27, 499, 2416
Фе њер че 1123
Фе сти вал у Стру  ги 826
Фе сти ва  ли у Стру  ги 1376

Ха и ку (Ако нам се снег) 2947
Ха и ку (Ба ки на но га) 2946
Ха и ку (Ба ко, ис ту  ци) 2942
Ха и ку (Бе ле сто чи ће) 2989
Ха и ку(Бла го вран цу) 2950
Ха и ку (Бо го ро ди ца) 2976
Ха и ку (Бо го ро ди ца) 2977
Ха и ку (Вој ска ко ро ва) 2966
Ха и ку (Во ље но га пса) 3003
Ха и ку (Вр ша  ли ца) 2979
Ха и ку (Грах акро ба та) 2978
Ха и ку (Гро здић ри би зле) 2928
Ха и ку (Де да, хо ћеш ли) 2972
Ха и ку (Де те ми сли) 2932
Ха и ку (Де те се чу ди) 2945
Ха и ку (Де ца се чу де) 2915, 2943
Ха и ку (Де ча чић ту  че) 2919
Ха и ку (Де чи је но здр ве) 2930

Ха и ку (До ја  ха чо век) 2996
Ха и ку (До ле тео кос,) 3002
Ха и ку (Жа  ло сно бле ји) 2999
Ха и ку (Жао ми оног) 2911
Ха и ку (Же ле зни пе вац) 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 (За тво ри  ли смо) 2959
Ха и ку (За што и пти це) 2924
Ха и ку (За што се та те) 2952
Ха и ку (Зво на са цр кве) 3007
Ха и ку (Зе ле ни бр шљан) 3005
Ха и ку (Знаш ли, та та,) 2941
Ха и ку (Иди на сла ву) 2953
Ха и ку (Из свег гла са) 2955
Ха и ку (Из у  кр штао де чак) 2969
Ха и ку (Има ли не ко) 2973
Ха и ку (Ис пред чер ге) 2929
Ха и ку (Јад на пе ру  шка!) 2974
Ха и ку (Је сен до ла зи) 2948
Ха и ку (Је су ли све ци) 2968
Ха и ку (Јур ну олу  ја) 2980
Ха и ку (Кад поч не че крк) 2984
Ха и ку (Кад по ра стем) 2962
Ха и ку (Ка ми чак ба чен) 2918
Ха и ку (Кла сје пше ни це) 2934
Ха и ку (Кло бу  ци ска чу) 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 (Мај чи ца кен гур) 2931
Ха и ку (Мач ка је до бра,) 2951
Ха и ку (Ме сец умо ран) 2990
Ха и ку (Ми  ле по хум ци) 3000
Ха и ку (Ми  ло нам је) 2954
Ха и ку (Мо ја се стра зна) 2912
Ха и ку (На ве дром не бу) 2940
Ха и ку (На хум ци си на) 3004
Ха и ку (На слу  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 спу сти  ла) 2936
Ха и ку (Од љу бо мо ре) 2994
Ха и ку (Око ло ви ра) 2991
Ха и ку (Отво ри  ла тле) 2961
Ха и ку (Пад ка мич ка у вир) 2964
Ха и ку (Пе тло во пе ро) 2958
Ха и ку (Пло ве ћи на су  ми це) 2983
Ха и ку (По крио зе лен) 2998
Ха и ку (По хва та  ле се) 2939
Ха и ку (Пр ва ци ми сле) 2967
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Ха и ку (Пре но што за ђе) 2938
Ха и ку (Пре вр ћу се) 2970
Ха и ку (Пре ко иви це) 2937
Ха и ку (Пре ко по то ка) 2933
Ха и ку (При се ла же на) 3006
Ха и ку (Пти ца се ди ше) 2995
Ха и ку (Пти це има ју) 2971
Ха и ку (Пти це је ди но) 2949
Ха и ку (Раз ни зан ма мин) 2925
Ха и ку (С не ба сун це) 2992
Ха и ку (Се о ски ста рац) 3008
Ха и ку (Се о ско гро бље) 3001
Ха и ку (Ски ну ла де ца) 2956
Ха и ку (Сла вуј би  ли ше) 2935
Ха и ку (Сла вуј на гро бу) 2997
Ха и ку (Сне жно па  ху ље) 2965
Ха и ку (Ста ви  ла ли па) 2963
Ха и ку (Ста ри ћу  рак) 2922
Ха и ку (Тан ки раз де љак) 2914
Ха и ку (Та та, зви жду ћи) 2944
Ха и ку (Та ти це, ка зни) 2916
Ха и ку (Тек што за чу смо) 2982
Ха и ку (Угар чи ћем ши би це) 2926
Ха и ку (Уса мље ни ку) 2987 590
Ха и ку (Цу  ри ца би ште) 2957
Ха и ку (Чу до у шу  ми) 2921
Ха и ку (Што пу жу ус пут) 2917
Ха  лу  ци на ци ја слу  ха 782, 1015
Ха ос 1607
Хар фа 1594
Хва  ла, дра га 594, 1750
Хва  ли са вац 2691
Хер ку лов кип 1211
1938. [Хиљаду де вет сто три де сет осма] 
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Хим на 815
Хи рург 2312
Хит на по се та 2896
Хлеб 1416
Хле ба ре во ви ђе ње 820, 2811
Хо до ча шће 2837
Хоп кроз цвет ке, до за го нет ке 1178
Хор шум ских зво на ца 567, 1861
Хо ри зон ти 688
Хо ро скоп 725
Хо та – игра Ба ска 2603
Хо ћу да мо јим по ста неш се ћа њем 1272
Хо ћу да про ве рим 222
Хо ћу да ти ве ру  јем 1546
Хра бри ма 1311
Храст на сте ни 1509, 1623
Хте ла бих 606, 1580

Ца рић 438, 450
Цвељ ко 728, 1257
Цвет и љу ди 2404
Цвет је про го во рио 515
Цвет пе вач 1953
Цве так 1415
Цвет на ду  ша 115
Цвет ни ста рач ки дом 487, 956
Цвет но чу до 496, 835, 953, 964, 2588
Цве ту ће га ма ја 1475
Цве ћар ка 1448
Це ли ва ним у ко лев ци 1122
Цр вен даћ 369
Цр ква у пла ме ну 175
Цр кве у Кре мљу 225
Цр кве ни му зеј у Бран ко ви ни 2129
Цр на пе ви ца 2007
Цр на тра ка 2494
Цр ни ма чак 1247
Цр но мо ре 2057, 2068
Цр но гор ска ме ло ди ја 1442
Цр та хо ри зон та 914
Цр теж 305, 386

Чар дак ни на не бу ни на зе мљи 1905, 2718
Час би о ло ги је 522, 1980
Час зе мљо пи са 775
Час пре ме не 2374, 2438
Час ра стан ка 1487
Ча сов ни чар с бе ле гом на оку 1621, 2252
Ча у  ра 1720
Ча ша бе смрт но сти 1216
Че Ге ва ра 2611
Че жња 1099
Че ка ли нас не где Но је 15
Че ка ње 2136, 2142, 2171
Че стит ка чи та о ци ма „Ве се ле све ске“ 2173
Че ти ри јед но чин ке за Ма ри ју 1711, 2226
Че тр де се та го ди на (1–5) 507, 508, 509
Чим наз игра 1421
Чи сто пољ 925
Чи та о ни ца на та ва ну 1007
Чи ча Јан ко 210, 982
Чла нак 1641, 2251
Чо век 1246, 2308
Чо ве ка ни кад 1077
Чо ве ков дом 2063
Чо ве ко ва суд би на 4
Чо ве ко ли ка биљ ка 181, 2167, 2836
Чо век, ствар и цвет 491
Чуд но ва то 165, 314
Чуд но ва то дрв це 1653
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Чу до 84
Чу до тво рац у воћ ња ку 109, 2546
Чур га 209, 981

Џин Бр давс 1185
Џун гла 1555

Шах и тор бар 612, 2673
Ше ва 367, 1320
6 [Шест] 809
Ше тао крај Ти бра Ра фа ел 568, 1332, 1860
Школ ска об ја ва 466
Школ ски гу слар 995, 999
Школ ски над зор ник 315
Школ ски рас пуст у Ко дри ма 1422

Шљу  ка 350
Шта је нај бр же 2843
Шта ли те спре чи 777
Шта ми вре ди 2034, 2097
Шта мо гу 2039, 2097
Шта су ја сне зве зде ме се цу го во ри  ле 

1414
Штам пар ске гре шке 2694
Шу  ма на же зи 1384
Шу  ма ди ске шу  ме 1290
Шум ска до ма ћи ца 2863
Шум ска љу бав 608, 1584, 1830
Шум ски храм 2091
Шум ско др во 901
Шу  то те лен це 2329
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Аде ла се спре ма за свад бу 2631
Ака де ми ји мол ба за Та су 1880
Али Ак пер На  ли Ба ба јев 674
Ана Ах  ма то ва 2772
Астро ло ги ја ју  го сло вен ског пе сни штва о 

биљ ка ма 2766
Ауто би о граф ска бе ле шка 1809, 2688

Бај кал и ње го ва кћи Ан га ра 46
Бај ка Пе пе љу  га 1834
Без на сло ва 817, 1770, 1782, 1786, 1788, 

1881, 1884
Без на сло ва /Ма ша Ха  ла мо ва/ 816
Бе ле шка о Бев ку 2774
Бе ле шка о Ви ку ло ву 1468
Бе ле шка о Ле си Укра јин ки 1767
Бе ле шка о ле ген ди о Би би-Ха ним 1648
Бе ле шка о ле њин град ским пе сни ци ма 

1163
Бе ле шка о Ма рич ки Жни дар шич и Са ши 

Ве гри 2499
Бе ле шка о пе сни ки њи 2496
Бе ле шка о пи сцу 1808
Бе ле шке о пи сци ма 1119, 1120
Би о гра фи ја Ве ре Ал брехт 2491, 2517
Би о гра фи ја Де сан ке Мак си мо вић 1793
Би о гра фи ја Ива на Ми на ти ја 2490
Би о гра фи ја Ига Гру де на 2507
Би о гра фи ја Па ве ла Го ли је 2492
Би о гра фи је Кон стан ти на Ил  де фон са Гал-

чин ског и Ан то њи Сло њим ског 2488
Би о граф ске бе ле шке 2489
Би сер 657, 1616
Бо го мил ски по ход 177
Бо рис Ду бро вин 1471, 1920
Бру  цош ко ме сар фи јо ка 658, 1617
Бу  ха ра 44

Ве ра Ви те зи ца: Ми сли и ри ме, Бе о град, 
1961. 1936

Ве тро ва успа ван ка и Про лећ ни са ста нак 
2765

Ви де ли о Ти та 1784
Ви до ви то ср це сле пог де ча ка 1942
Вик тор Кре шчик 682

Во ја Ца рић: Ша ре ни мост, из да ње 
Омлади не, 1958. го ди не 1780, 1929

Во лим Бе о град 1766
Вук по дру ги пут ме ђу Ју го сло ве ни ма 1778

Ге на диј Пра шке вич 683
Го вор на Ок то бар ском су сре ту 1918
Го вор при до де ли на гра де Срп ске 

књижев не за дру  ге 2789
Го вор при отва ра њу Би бли о те ке 2359
Го ди на ми ра 2727
Гу  ји ња че 2326

Да вид Са мој лов 671
Дво бој 1069
Де жур на апо те ка 1804
Де сан ка Мак си мо вић 1940
Де сан ка Мак си мо вић сло ве нач кој де ци 

1036
Де сан ка Мак си мо вић: Бај ка о Крат ко-

вечној 2761
Де сан ка Мак си мо вић, ТВ пор трет 2759
Де сан ка Мак си мо вић: Зе ле ни ви тез, 

Београд 1930. 1801
Де сан ка Мак си мо вић: По е зи ја, по го вор о 

пи сцу и де лу 1798
Де сан ка Мак си мо вић: Ро до љу би ва по е ма 

Отаџ би но, ту сам, из да ње Про све те, 
Бе о град, 1951. 1799

До бро до шли ца 1937
Дра ги уче ни ци 1781

Ен ци кло пе ди ја 2729

За По ли ти ку 2764
За ви чај је ве ли ка тај на 2538
За ду жби не 2776
За рад чу да и за рад ли је ка 2790
За  хвал  ни ме двед 1179
За  хвал  ност за Ву  ко ву на гра ду 1949
За  хвал  ност за Ње го ше ву на гра ду 2723
Здра во те ка 2756
Зе мља бо гат ства и сун ца 1945
Зла то кри  ли леп тир 1883, 2760
Зма је ве игре 1816

Индекс прозних дела
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Из ве штај о бо рав ку у Лон до ну 1785
Из ве штај о пу  ту у Аме ри ку 2775
Из ве штај о пу  ту у Аустра  ли ју 1943
Ин тер вју 1803, 1812, 1815, 2480, 2481
Ин тер вју Де сан ке Мак си мо вић спе ци-

јално за Га  лак си ју 2536
Ин тер вју за Ве чер ње но во сти 2461
Ин тер вју за Око 2363
Ин тер вју о ра ду на књи зи о биљ ка ма 2455
Ин тер вју са Ђор ђем Ра ји ћем 1817
Ин тер вју са Не дом Ер цег 2479
Ин тер вју са П. Сла ти ну 1805
Ира клиј Аба шид зе 677
Исто ри ја ко ја нас пи ше 2758

Јан ко и Бет ка 1596
Је ли са ве та Ба гр ја на 686
Јо ван ка о ме ни 1765
Јо сиф Но не шви  ли 675, 678

Кад ми је пао ка мен с ду  ше 1045
Ка ко је на ста  ла пе сма Кр ва ва бај ка 1795
Ка ко је по ста  ла пе сма Бе о град ске ули це 

1819
Ка ко су пре во ђе не пе сме у 19. књи зи М. 

Гор ко га 1106
Кар не вал у Ва  ље ву 1769
Књи жев на и пе снич ка реч за сло бо ду у Ју-

го сла ви ји 1950
Књи жев но ве че Ми  ли це Ко стић 1931
Ко је на вас ути цао и за што? 2323
Ко за и сед мо ро ја ри ћа 1180
Ко ми си ји за раз ре зи ва ње пен зи је књи-

жев ни ци ма – За греб 1771
Кон цеп ти за го вор у Стру  ги 947
Кра гу  је вац 1779
Кри сти на Брен ко ва: Днев на по ро чи  ла, 

Мла дин ска књи га, 1965, Љу бља на 
1939

Ла вља ша па 1071
Лич ност и де ло Еса да Ме ку ли 1875, 2771
Лу  три ја 1761

Љу бав 2317
Љу бо мо ра 1791

Мај ка 1289
Мар га ри та Али гер 672, 1789
Марк Да ви до вич Сер ге јев 684
Ма те у  ше во дрв це 2629
Ме ђу  на род ни зна чај под ви га 2361

Ми  ла Вла шић-Гво здић: Учи ни  ло ми се да 
су зви је зде, изд. Клу ба књи жев ни ка 
Абра ше вић, Мо стар, 1969. 1934

Ми ћа Је ре мић: Жи ки ца Јо ва но вић Шпа-
нац, За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1961. 
1820

Ми шље ње о књи зи Са ша Бо жо вић Мој 
узор Ко сов ка де вој ка 2902

Мој учи тељ пр вог раз ре да 1818
Мо ја по се та ва ра ждин ским пи о ни ри ма 

1775
Мој ца и жи во ти ње 1181
Мој ца крај ца ри ца 1776

На за ви чај ној ста зи 2540
На ши основ ци у ту ђи ни 2320
Не до у  ми це при пре во ђе њу Ото на Жу-

пан чи ча на срп ско хр ват ски је зик 1035
Не кро лог Ли  ли Но ви 1931
Не мам про тив о тро ва (3агреб) 2786
Не џа ти Зе ке ри ја 1455
Но ви ве ле град 1037
Но во го ди шња че стит ка бу  гар ском на ро ду 

1796

О бу  ви ном оча ја њу 2630
О Ли зи 2777
О Мар га ри ти ној ћер ки 1810
О омла ди ни мо је мла до сти 1947
О пи са њу пе са ма у де тињ ству 1041
О пи сме но сти 1792
О по е зи ји 1813
О пре во ђе њу 2322
О пре во ђе њу Ото на Жу  пан чи ча 1034
О Ра ки ћу 1948
О сло ве нач ким пе сни ци ма 2504
О со не ту 1916
О су  ко бу С. Лу  ки ћа и Ра до ва на Зо го ви ћа 

1924
Об ја шње ња по је ди них име на или на зи ва 

у пе сма ма 1814
Обра ћа ње књи жев ни ци ма 2768
Од го во ри 2456, 2457, 2460, 2483
Од го во ри за за гре бач ки Вје сник 2735
Од го во ри за лист На пред 1886
Од го во ри за лист Срп ски гла сник 2532
Од го во ри за на став ни цу Уго сти тељ ске 

шко ле 2734
Од го во ри за те ле фон ски раз го вор са 

Мар ја ном Ма рин ше ком 2471
Од го во ри Маџ га  љу 2462
Од го во ри на пи та ња 1802
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Од го во ри на пи та ња Јо си па Ба бе ла за ча-
со пис Елик сир 2769

Од го во ри не ко ме у Мо скви 1806
Они не ће ре ћи (ци клус При ро да-Ма ти) 176
Осе ма ђи о ни ча ри 791

Па вло Гли го ри је вић Ти чи на 1835
Пе сник и за ви чај 2757
Пе сник и за ви чај, Де сан ка Мак си мо вић 

2264
Пе снич ки вр ху  нац Де сан ке Мак си мо вић 

Тра жим по ми  ло ва ње, из да ње МС, Н. 
Сад 1800

Пи о ни ри и Ти то 1941
Пи сац при ча 2628
Пи смо Де сан ки Мак си мо вић 1072
Пи смо Ра до ва на Зо го ви ћа Јо си пу Бро зу 

Ти ту на Бри о не од 14. ју ла 1955. 2327
По во дом пре ве де не збир ке пе са ма Кад 

бих бар ма  ло би  ла ле па, Сло во љуб ве, 
1976. 1944

По е зи ја Алој за Град ни ка 1787
По е зи ја из Ср би је за нас 2779
По здрав по е зи ји 2770
По здрав сло бо ди и по е зи ји 2767
По здрав упу ћен Ми ро сла ву Кр ле жи 2539
По ли ти ка – ме це на мла дих пи са ца 1777
По мен Ти ту 1874
По ру  ка Д. М. Ву  ко вом на ро ду оку  пље ном 

на 57. са бо ру 2325
По што ва ни и дра ги при ја те љи и бра ћо! 

2321
Пра де вој чи ца 1871
Пре вод на ли те ра ту  ра 1774
Пред го вор 1923
Пред  лог за Ве ру Ви те зи цу 1042
Пред  лог за осни ва ње Од бо ра за Го ли оток 

2368
Пред  лог за при јем Дра га на Лу  ки ћа у 

Удру же ње књи жев ни ка 1773
Пред  лог за при јем Ду  ша на Ра до ви ћа у 

Удру же ње књи жев ни ка 1772
Пред  лог за при јем у Удру же ње књи жев-

ни ка Ду  ша на Лон ча ре ви ћа 1821
Пред  лог за при ма ње у члан ство Удру же-

ња књи жев ни ка Ср би је Ми  ли це Бин-
гу лац, књи жев ни ка из Бе о гра да, 1932

Пред  лог за Сло бо да на Па ви ће ви ћа за 
Зма је ву на гра ду 1917

При каз де чи јих по зо ри шних ига ра у из да-
њу Деч је књи ге 1044

При чи це за ла ку ноћ 2367

Раз го вор за Ба зар, Ду  шка Јо ва нић 2473
Раз го вор за Ве ле ње 2534
Раз го вор за За ви чај 2478
Раз го вор за лист За дру  гу 2738
Раз го вор за По ли ти ку 1885, 2736
Раз го вор за Про свет ни лист 2787
Раз го вор за Ра дио Са ра је во 1039
Раз го вор за Ра дио Са ра је во 2537
Раз го вор за Рад нич ке но ви не, За греб 2740
Раз го вор за швед ски лист 2763
Раз го вор на Уни вер зи те ту 2733
Раз го вор о бе смрт но сти 1764
Раз го вор о Јер ме ни ји 1862
Раз го вор с Ду  ши цом Ми  ла но вић (Аме-

рика) 2469
Раз го вор са Аном Ду даш за Стиг 2784
Раз го вор са Би  ља ном
Раз го вор са Шљи вић-Шим шић 2531
Раз го вор са Бо гу  то ви ћем 2477
Раз го вор са Бо шна ков ском (Ско пље) 2474
Раз го вор са Гој ком Ан ти ћем за лист Љу-

бљан ске бан ке 2732
Раз го вор са Зо ра ном Ћу ла фи ћем 2476
Раз го вор са јер мен ским но ви на рем 1925
Раз го вор са Кр сти во јем Или ћем 2528
Раз го вор са Љу бе том Ла бо вић за лист 

Сту дент 2737
Раз го вор са Љу би шом Ђи ди ћем 2529
Раз го вор са Ма ри јом Шул те 2459, 2463
Раз го вор са Ме ри Штај ду  хар из За гре ба 

2785
Раз го вор са Ми  ло шем Јев ти ћем 2730
Раз го вор са Мир ја ном Ро бин 2782
Раз го вор са Мла де ном Пав ко ви ћем из Ва-

ра жди на 2788
Раз го вор са На та  ли јом Ко ре нев ском 2535
Раз го вор са не мач ким но ви на ром из Ра-

дио Бер ли на 2783
Раз го вор са Пе тром Кр ду 2472
Раз го вор са Са ба до шем Јан ком 2482
Раз го вор са Си ни шом Ље по је ви ћем у име 

Ра дио шко ле Ра дио Са ра је ва 2731
Раз го вор са Чан га  ло ви ћем 2530
Раз го вор у Ки кин ди 2454
Раз го вор (с ки ме) 2470
Раз го вор, Дра ган Пе јић 2533
Рај ка Ба  лаћ 2318
Рамз Ба бад  жан 679
Ре зи ме при по вет ке Де ца ожа  ло шће ног 

гра да 1930
Ре цен зи ја збир ке бај ки и при ча Пр стен на 

мор ском дну 2725
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Ре цен зи ја ру  ко пи са Пр стен на мор ском 
дну, аутор Д. М., прир. Ан ђел  ка 
Мартић 2724

Реч за Је лу Са вић 1040
Реч на отва ра њу Сај ма књи га 1988. 2324
Ри ђи 1762
Ро берт Грејвс 2319

Са сед ни це у За о стро гу 1914
Са мар канд 45
Са ша Бо жо вић о ме ни 1038
Сви у са на то ри ју  ме! ро ман Д. М. Отво ре-

ни про зор 2341
Се ло се бу ди 1732
Сер геј Сер ге је вич На рав ча тов 670
Се ћа ње на пе сни ка Ни ки ту Ста не ску 

1873, 2362
Си ну 1763
Спи сак пе са ма 1983
Спи сак пе сни ка и на сло ва пе са ма ко је је 

пре во ди  ла 1699
Сте ван Ра ич ко вић 1946
Стра ни це из днев ни ка, Фло ри ка Ште фан, 

16. авг. 1973. 1913
Су  ви жиг Књи ге дру  го ва 1915
Сце на рио за се ри ју Књи га је да се чи та 

2780

Та шкент 1863
Текст о Де сан ки Мак си мо вић 2739
Те шки ча со ви 1760
Тра жим по ми  ло ва ње 1921
Три па туљ ка 2242
Три де се то го ди шњи ца Гли ши ће ве смр ти 

1926

У Ита  ли ји је пре ве де на ан то ло ги ја лирике 
срп ске пе сни ки ње 2778

У пе сни ко вој ра ди о ни ци 1790
У сла ву Ле се Укра јин ке 1768
Уз Мар ти на Кр па на 1443
Ути сци из Нор ве шке 1879
Ути ца ји за „По ли ти ку“ 2458
Учи те љи ца 2773

Ха мид Гу љам 681

Цар игра ча ка 759

Чи та  ли смо 1935
Чу до у по љу 1938

Шал  ва Ап  ха ид зе 673, 676
Школ ски зим ски од мор 2366
Шта смо ду жни да учи ни мо за де те? 1783







1013

ЦЕ ЛО КУП НА ДЕ ЛА Де сан ке Мак си мо вић

Де сан ка Мак си мо вић је је дан од нај плод ни јих и нај о ми  ље ни јих срп ских пи-
са ца у два де се том ве ку. Ства ра  ла је и об ја вљи ва  ла књи  жев на де ла пре ко 

се дам де сет го ди на (од 1920. до 1993), ко ја су чи та  ли и при  хва та  ли љу ди раз ли-
чи тих ге не ра ци ја, уз ра ста, обра зо ва ња и за ни  ма ња. Го то во чи тав два  де се ти 
век ис пу ни ла је сво јим књи жев ним оства ре њи ма ко ја су, че сто, оста ла ра су та по 
ча со пи си ма и збир ка ма. Мно ге ње не збир ке по ја ви ле су се са мо у пр вом из да њу, 
а низ пе са ма је ви ше пу  та об ја вљи ван и пре штам па ван, кат ка да и ре ди го ван, 
без пе сни ки њи ног зна ња.

Нај о бим ни ја из да ња књи жев них оства ре ња Де сан ке Мак си мо вић jeсу Са-
бра на де ла (у се дам књи га, Но лит, Бе о град, 1968/1969) и Са бра не пе сме (у шест 
књи га, Но лит, Бе о град, 1982, ви ше из да ња). Из да ња Са бра них де ла и Са бра них 
пе са ма „из да вач је при ре дио у са рад њи са ауто ром“. То оба ве зу  је све ка сни је 
при ре ђи ва че ње ног де ла. Ван ових из да ња остао је низ пе са ма об ја вље них у пе-
ри о дич ним пу бли ка ци ја ма и це ле збир ке пе са ма об ја вље не пред крај пе сни ки-
њи но га жи  во та. У Са бра ним де  ли  ма об ја  вље на су два то ма про зе: Бун то ван 
раз ред (ро ман) и Пи сма из шу ме (бај ке), али су у ка сни јем из да њу и они из о ста ли, 
па збир ке при по ве да ка, ро ма ни и про за за де цу, као и низ про зних тек сто ва ван 
збир ки, ни су за јед  но из да ва ни. По ча со пи си  ма, но ви на  ма и као пред  го во ри 
књи га ра су  ти су и ње ни тек сто ви о књи  жев но сти: кри ти ке, есе ји, ре цен зи је, 
пор тре ти пи са ца, из ја ве и дру го.

У окви ру сво је ре дов не де лат но сти За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић по ло-
ви  ном 1995. го ди  не за  по че ла је рад на при  пре ми Це  ло куп них де  ла Де сан  ке 
Мак си мо вић. Прет ход но је одр жан на уч ни скуп на ко ме су раз ма тра на оп шта 
пи та ња и на че ла из ра де на уч них из да ња, те њи хо ва кон крет на при ме на у ра ду на 
це ло куп ним де ли ма Д. Мак си мо вић. Са оп ште ња са то га ску  па об ја вље на су у 
збор ни ку ра до ва При ре ђи ва ње из да ња це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић (За ду-
жби на Де сан ка Мак си мо вић, 1997), у ко ме су ауто ри, уче сни ци ко ји су ан га жо ва ни 
на овом ка пи тал ном по ду  хва ту, раз ја сни ли нај ва жни ја пи та ња и ди ле ме ко је су 
се ја вља ле у ве зи са овим по слом. За рад на при пре ми овог из да ња оформ љен је 
При ре ђи вач ки од бор у са ста ву: проф. др Сло бо дан Ж. Мар ко вић, пред сед ник, ака-
де мик Ра до ван Вуч ко вић, проф. др Љу би ца Ђор ђе вић и проф. др Жи ван Жив ко вић, 
ко ји су у ме ђу вре ме ну пре ми ну ли, проф. др Ста ни ша Тут ње вић, проф. др Ду шан 
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Ива нић, проф. др Ми о драг Си би но вић, проф. др Бо шко Су вај џић, проф. др Бо јан 
Ђор ђе вић, проф. др Алек сан дра Вра неш, др Ана Ћо сић Ву кић, др На да Мир ков 
Бог да но вић, Зо ри ца Ив ко вић Са вић и Ра до ван По по вић.

Чи тав по сао био је за вр шен кра јем 1997, а би  ло је за ми шље но да се ова ко 
при ре ђен це ло ку  пан ства ра  лач ки опус Де сан ке Мак си мо вић об ја ви 1998, на 
сто го ди шњи цу ње ног ро ђе ња. Ме ђу тим, због дру штве них при ли ка, ма те ри јал-
них окол но сти и не ре гу ли са них аутор ских пра ва при пре мље на Це ло куп на де ла 
Де сан ке Мак си мо вић ни су мо гла би ти об ја вље на све до ове го ди не. 

Це ло куп на де ла чи не пе сме и при че об ја вље не у збир ка ма и пе ри о ди ци, ро ма-
ни и ства ра  ла штво за де цу, као и де ла ко ја су про на ђе на у ру  ко пи сној за о став-
шти ни. Об ја вљу ју се и пре во ди Де сан ке Мак си мо вић са ви ше стра них је зи ка, јер 
је она је дан од нај ве ћих пре во ди  ла ца на срп ски је зик. Око сни цу Це ло куп них 
де ла чи не збир ке по е зи је и про зе по хро но ло шком ре ду њи  хо вог по ја вљи ва ња. 
На од го ва ра ју ће ме сто, као до да так, укљу  че не су пе сме и при че из истог пе ри о да 
ко је су оста ле ван збир ки. У рас по ре ду гра ђе са чу ва но је уну тра шње је дин ство 
ства ра  ла штва и раз вој ни књи жев ни пут Де сан ке Мак си мо вић.

На уч на об ра  да при ку  пље не гра  ђе вр ше на је на осно ву упут ста ва ко ја је 
сво је вре ме но из ра ди  ла Срп ска ака де ми ја на у  ка и умет но сти, а ко ја су при ме-
њи ва на у скла ду са ка рак те ри сти ка ма де ла Де сан ке Мак си мо вић. Де ли мич не 
раз ли ке у при ре ђи ва њу по је ди них то мо ва пр вен стве но су ре зул тат по је ди нач-
них, аутор ских опре де ље ња и кон цеп ци ја по је ди них на уч них рад ни ка ко ји ма 
се ни у че му не на ру ша ва це ло куп на, за јед нич ка ме то до ло ги ја ра да. 

Из во ри за при ре ђи ва ње об у  хва та ју све ма те ри ја  ле ко ји по сре ду  ју (чу  ва ју 
или по све до чу  ју) не ки текст. За по е зи ју и про зу Де сан ке Мак си мо вић основ ни 
из во ри су из да ња књи га и збир ке пе са ма и про зе, а по ред њих и ча со пи си, но-
ви не, ли сто ви, фак си  ми  ли ру  ко пи са, ру  ко пи си (дак ти  ло гра  ми, ауто гра фи). 
Ме ђу тим, прет по ста вља ло се да у ње ној за о став шти ни или у по се ду из да вач ких 
ку ћа ко је су об ја вљи ва  ле по је ди не збир ке, у ру  ко пи сним оде ље њи ма и ар хи ви-
ма На род  не би бли о те ке Ср би  је, Ма ти  це срп ске, Срп ске ака  де ми  је на у  ка и 
умет но сти и дру  гих има и нео бја вље них ру  ко пи са. Тек сто ви Де сан ке Мак си-
мо вић та ко ђе су еми то ва ни у ра диј ским и те ле ви зиј ским про гра ми ма, али су 
иза њих сва ка ко ста ја  ли пи са ни и штам па ни из во ри. На сто ја  ло се да сви ови 
из во ри уђу у ово из да ње Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић, али је си гур но 
да сви ни су про на ђе ни, што ће би ти за да так бу ду ћих ис тра жи ва ча ње ног де ла. 

Це ло куп на де ла Де сан ке Мак си мо вић би ће па ра лел но об ја вље на и у ди ги тал-
ном из да њу на сај ту На род не би бли о те ке Ср би је и За ду жби не Де сан ка Мак си-
мо вић, што ће омо гу ћи ти не са мо лак ше и ефи ка сни је пре тра жи ва ње ње ног де ла 
не го и до пу  не и ко рек ту  ре овог из да ња, чи јих су мо гу ћих ма на и не до ста та ка 
ње ни при ре ђи ва чи све сни. 

Штам па ни из во ри су основ ни но си лац ко нач них и ра ни јих ре дак ци ја по ет-
ских и про зних тек сто ва Де сан ке Мак си  мо вић, ње них за  ми сли, кон цеп ци ја 
ци клу са и збир ки или по во да за њи хо во на ста ја ње. Не ке од пе са ма и при ча об ја-
вље не су на ви ше ме ста. У по пи су се на во де са мо они из во ри за ко је се прет по-
ста вља да су ауто ри зо ва ни. Иза бра на де ла и слич на из да ња, уко ли ко их је при-
ре дио не ко дру  ги, а у њи  хо вој ре дак  ци ји ни је уче ство ва  ла пе сни ки ња, ни су 
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узе та у об зир. Де сан ка Мак си мо вић је пе сме и при че нај че шће об ја вљи ва  ла у 
пе ри о ди ци, а он да их је, с не ве ли ким из ме на  ма, при ку  пља  ла у збир ке. Очи-
глед  на пре штам  па  ва  ња се, та  ко ђе, не по пи су  ју као из во ри. Раз ли  ке из ме ђу 
ауто ри зо ва них из во ра ста вља ју се иза на по ме не уз сва ки текст.

При ре ђи ва чи су сво ју па жњу по себ но обра ти  ли ауто гра фи ма, пр вом об ја-
вљи ва њу сти хо ва или про зе у ча со пи си ма и ли сто ви ма, пр вим из да њи ма збир ки 
и њи  хо вим до пу  ње ним вер зи ја ма, из да њу Са бра них де ла (1968/1969) и из да њу 
Са бра них пе са ма (1982. и 1989). Има  ли су у ви ду и аутор ске при мер ке де ла у 
ко је је пе сни ки ња уно си ла из ме не.

Основ ни текст, то јест по след ња ва ри јан та или во ља аутор ке, узе ти су из 
збир ке или ча со пи са об ја вље них за ње ног жи во та. У на че лу су из јед не збир ке 
пре у зи ма ни основ ни тек сто ви као по след ња аутор ска ва ри јан та. Од пр вог об ја-
вљи ва ња до из да ња Са бра них де ла и Са бра них пе са ма ука зи ва  ло се са мо на ре-
ле вант не ва ри јан те тек ста. По себ но се во ди ло ра чу на о лек сич ким про ме на ма, 
а са мо су бит не фо нет ске на зна че не. Пра во пи сне раз ли ке ни су узи ма не у об зир, 
јер су се пра во пи си ме ња  ли. Це ло куп на де ла су при ре ђе на по ва  же ћим пра во-
пи сним на че ли ма, уко ли ко не за ди ру у пе снич ко тки во или не ре ме те на мер на 
пе сни ко ва од сту  па ња. Пе сме има ју де кад  ну ну  ме ра ци ју. Про за се об ја вљу  је 
без ну ме ра ци је, а ва ри јан те се озна ча ва ју бро ја њем ре до ва. Ре а ли је (не по зна те 
ре чи) су ко мен та ри са не.

Из да ва ње Це ло куп них де ла је сте струч ни и из да вач ки по ду  хват пр во га ре да, 
јер омо гу ћу  је да се ство ри пот пу ни ја пред ста ва о вред но сти и зна ча ју књи жев-
ног де ла Де сан ке Мак си мо вић и до при но си да се на ни воу са вре ме них на уч-
них зна ња и ин те ре со ва ња за ли те рар но ства ра  ла штво у два де се том ве ку са-
гле да ју раз вој и до ме ти срп ске књи жев но сти у бо га том и ди на мич ном вре ме ну. 
То отва ра пут ре ви зи ји тра  ди ци о нал  них пред ста ва и оце на по е зи је и про зе 
Де сан ке Мак си мо вић, али и то ко ва и вред но сти у срп ској књи  жев но сти и ви-
ђе ње њи  хо вог ме ста у окви ри ма сло вен ске, европ ске и свет ске књи  жев но сти. 
Це ло куп на де ла су не са мо уз вра ћа ње љу ба ви и оду же ње ду  га пе сни ки њи, не го 
и под сти цај за из у  ча ва ње и са гле да ва ње ње не уло ге у ства ра њу на ци о нал  ног 
би ћа и све сти са вре ме ни ка. И, нај зад, об ја вљи ва њем Це ло куп них де ла Де сан ке 
Мак си мо вић на нај бо љи на чин се из ра  жа ва од нос пре ма ње ном ства ра  лач ком 
и људ ском ли ку.

Сло бо дан Ж. Мар ко вић
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Kонцепција Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић у нај ве ћој мо гу ћој ме ри осло ње-
на је на ре ше ња ко ја је при ме ни ла са ма пе сни ки ња уче ству ју ћи у при ре ђи ва њу сво јих 
Са бра них де ла ко ја су у из да њу Но ли та иза шла у се дам књи га 1969. го ди не, те Са бра них 
пе са ма ко је су код истог из да ва ча об ја вље не у шест из да ња, 1980. и 1982. го ди не у пет, а 
1985, 1987, 1988. и 1990. го ди не у шест књи га. С об зи ром на то да су кри те ри ју ми у 
Са бра ним пе сма ма пре у зе ти из Са бра них де ла, као осно ва за из ра ду Це ло куп них де ла 
узе те су Са бра не пе сме. У скла ду с тим Це ло куп на де ла ком по но ва на су по хро но ло шком 
ре до сле ду из ла ска по је ди них збир ки, с тим да су пе сме из истог пе ри о да ко је су оста ле 
ван збир ки уне се не на кра ју сва ке књи ге она ко ка ко их је пе сни ки ња уоб ли чи ла у Са бра-
ним пе сма ма, а исти кри те ри јум при ме њен је и на збир ке иза шле на кон то га.

Це ло куп на де ла ра ђе на су као на уч но из да ње при че му су, у ме ри у ко јој је би ло мо гу ће, 
ко ри шће на упут ства ко ја је за та кву вр сту из да ња на пра ви ла СА НУ.

Из да ње се за сни ва на по след њој вер зи ји сва ког тек ста Десанке Мак си мо вић ауто-
ри зо ва ној за ње ног жи во та, при че му је пут до ње го вог ко нач ног об ли ка кон тро ли сан на 
че ти ри бит на пунк та ауто ри за ци је, по чев од ауто гра фа (уко ли ко га има), пре ко вер зи је 
пр ви пут об ја вље не у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји и вер зи је пр ви пут об ја вље не у збир ци до 
вер зи је у Са бра ним пе сма ма. Раз ли ке у од но су на ко нач ну вер зи ју, уоче не на тим пунк то-
ви ма, у науч ној апа ра ту ри де таљ но су еви ден ти ра не као ва ри јан те.

Це ло куп на де ла са др же све на по у здан на чин ауто ри зо ва не тек сто ве и пре во де Де сан ке 
Мак си мо вић до ко јих је на са да шњем ни воу ис тра же но сти ње ног де ла би ло мо гу ће до ћи.

I том ПЕСМЕ
–  Књи га пр ва • Збир ке Пе сме (1924), Зе ле ни ви тез (1930), Го зба на ли ва ди (1932), 
Но ве пе сме (1936) • Пе сме ван збир ки (1920–1936).

–  Књи га дру га • Збир ке Пе сник и за ви чај (1946), Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1945), 
Отаџ би на у пр во мај ској повoрци (1949) и Отаџ би но, ту сам (1951) • Пе сме ван 
збир ки (1936–1951).

 II том ПЕСМЕ
–  Књи га пр ва • Збир ке Иза бра не пе сме (1950), Ми рис зе мље (1955), За ро бље ник 
сно ва (1960), Го во ри ти хо (1961), Тра жим по ми ло ва ње (1964) • Пе сме ван збир-
ки (1951–1969).

–  Књи га дру га • Збир ке Не мам ви ше вре ме на (1973),  Ле то пис Пе ру но вих по то ма-
ка (1976), Пе сме из Нор ве шке (1976), Ни чи ја зе мља (1979) • Пе сме ван збир ки 
(1969–1979).

  III том ПЕСМЕ
–  Књи га пр ва • Збир ке Сло во о љу ба ви (1983),  Ме ђа ши се ћа ња (1983), Са јам ре чи 

(1987), Ми хољ ско ле то (1987), Пам ти ћу cвe (1988), Не бе ски раз бој (1991) и Зо-
ви на сви ра ла (1992) • Пе сме ван збир ки (1979–1993).

– Књи га дру га • Ха и ку по е зи ја (1988–1993).



IV том ПРО ЗА
–  Књи га пр ва • Ро ма ни Отво рен про зор (1954), Бун тов ан раз ред (1960), Не за бо ра-
ви ти (1969).

–  Књи га дру га • Збир ке при по ве да ка Лу ди ло ср ца (1931), Ка ко они жи ве (1935), Стра-
шна игра (1954) • При по вет ке ван збир ки.

V том ПРО ЗА
–  Јо ван ка Ор ле ан ка (1929) • Путописи Пра зни ци пу то ва ња (1972), Сним ци из Швај-
цар ске (1978) • Ра зни спи си (1927–1991).

VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕ ЦУ
–  Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), За го-
нетке 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 пода-
ни ци (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 ДЕ ЦУ
–  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), 
Па туљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева 
небесница (1998).

VIII том ПРЕ ВО ДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).

IX том ПРЕ ВО ДИ
–  Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За-
падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских на ро-
да (азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, 
казахски, киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки 
и фран цу ски песници).

X том БИОБИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА
–  Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Ли те-
ра тура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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