
474 Text rkp. ve v.: 3 dutě n. púu. |emnéi 5-8 praní uerze celé strort,: Jaro se v dá|i, l
podzim tu vráz, l cožbj,va! (škrtnuto též) jednou l b|ažen! čas?; 5 Podzim již piišel
nl, pťlu. Podzim je tady o m. oprauenéhn Piišel již podzim; 6 vzdálen je m. pfl,u. je
vzdá|en1 7 blva|a m. p u Byla tu; 13 kdybych by| m. pťo. kdybych kdy; 16 jaks mi
m. prŽu. jak jsi mi.

Wah Whitman

Žern čelgá IlÍ, Irlnc' Za života FXŠ netištěno. Rkp.: lÁ PNP fond FXŠ. 1 l.
20,9 x 33,9 cm, autograf FXS. - Orig.: A Woman waits for me (1856) ze sb. Leaves
of Crass. odd. Children of Adam (2. lyd' l856. 5. vyd. tB71). Zústala nepŤeložena
poslední strofa (l5 Ť. tisku), nebo se ztrati| 2. list rkp.
Text rkp. ve v.: l0 aÍ zná m. pún. ai vyznává; 12 sama m. púa. se sám; 3Spied volnfm
škrtnuto na; 36 piivazuju rn. púu. stlačuju; 36 na žádnou m. pú'u. žádné.
Ve v. 12 píšeme: opustím (m. rÁp. odpustím).

Zina Trochot,á
Mojmír otruba

Soupis básní podle ineipiÚu

Na prvém místě je uveden incipit (celf první verš) básně. resp. incipit každého jejího
v.vznačeného oddílu nebo části cyklu, po dvojtečce je titul básně a strana otištění v této
knize.

A bude tom tak. : Soustolovník (str. l54)
.,A od západu se nesla brozivá jízda mrakti... : Dnes a tehdy (str. 2l0)
A pňece žiji a rostu a k čemusi zraji. z Z plamenŮ zrJviženf 2 (str. 366)
A tekou vteŤiny a hodiny, vrství se léta. věk : A pŤec zrá dítě... (str. 2I4)
A toulra má se vyplnila: po letech zde ležím : Dfim na stráni 3 (str. l35)
.'.A vezmi ruku mou a pobídni mne v clrvat, : Pobídka (str.3l3)
A vrině tvá za ruku jímá mne, je sama ruka, : A proto zrak tvúj tenrně žlrne... (str. 256)
A žije se, byé beze cti. BÝt tak musí. zdá se, : A. Chénier, Z ,Jambí,, - l0 (str. 417)
Af nohy ti prorostou železnou podlahou : Vstař, Samsone... (str. 200)
Autor(trochunedosl fchavf):Rekjste:hašé?: Dia logdvoupodílníkŮ,autoraačtenáŤe.. .

(str. 328)
Byl páže' pověst dí, ten smál se stále vesele' : Láska osudu (str. 37)
Byl stromek tenoučk! to jako prut : Stromu svobody (str, 89)
Byl takovf jsem, takovf i ještě jsem: : A. Chénier. Z ,,Cesty italské., (str. 424\
Byls mlád a zemŤels hrdě na hádanku. : Tragédie duše 2 (str. 52)
Co včera k nebi trčelo, je dnes jen rumu hromádka, : Prosba (str. 296)
Co zŤel a pozoroval ve divadle. : Divadelním žánrúm Petra Jasmína (str. 36)
Cos odstavcuje se, cos rodí se, cos umírá. : otázka (str. 220)
CinaÍi či Cířané : ,,Cin.. a čin (str. 332)
Dál k severu se hawan těžkfm kffdlem potácí, : Krajina pied Léthé (str. 2B0)
Dav zjejí nejraději pije číše : Fraška (str. 17)
Dbej, aby slzy z něho netryskly: : V posledních letních dnech 2 (str. 250)
Den hasne. A pňísvit blouznivě světlf, : Den hasne (str. 39B)
Den jasn je. den tvrdf je a fanfára zní do boje: : Den a noc (str. l47)
Den mučí tě, já vím. Je světlo jeho stÍízlivé a mělké : Vfstraha (str. 162)
Den odchází v své těžké zbroji, : PíseĚ ke cti horkého dne (str. 40)
Divokf reji strakatfch světel : Vlaky (str' 92)
Dnes jinak je. Jde k podzimi a dni jsou kratší : Apostrofa mého kraje 5 (str. 6l)
Do Bohnic mne posílá pan Machar. : Nebezpečné sousedství (str. 333)
Do stavby osud zazdil tě a tíIru strašnou položil : Za |íemi mrtvf'mi 2 (str. 2I7)
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476 Dlm šel'íkťr, jež u zdi kvetly. je j1ž rozvát, : Pied Svat!'m Duchem (str. l03)
H|ar'u pošimrals mu trochu: : N{á poslední zkušenost (srr. 324)
Hněváte se na mne. mil/ braclru. velice. : Kar.ikaturistovi A. Hoffdreistrovi čili Chvála...

(str. 322)
Hroby se do nrlh propadly, : Chvála vojáka (str. 265)
Clrce často neštastník sr.é opustiti žiti, z A. Clrénier, .,Clrce často nešéastník své opustiti

žiti., ktr. 429\
Chtěl bych v odmlce dlouhé zrcadlit hvězdy a slunce. : Pramen žaluje (str. 26l)
Já bez tebe nemohu žíti : M|adá žena zpívá (str: 202)
Já k srdci svému slabén-ru jsem tohle vzdech: : A. de N{usset. Píseř (str. 432)
Já nespatňím již tvé oči teskné' do světla pŤinrhouŤené. : In menroriam (str. 3l2)
Já nesu boha jakélros. to vím. však jeho tvar mi vždycky unikne, : Bohonosič (str. l36)
Já po žir'ota kra.ii spíš jsem prošel nežli jeho strYeclem l Svěclek (str. 293)
Já s list tr'!'ch neutrh jsem p|amene, : Starf muž zpívá (sh: 203)
Já spát jsenr rremolr. číms zmučen a číms zneklidněn : PŤedsvit (sh: 204)
Já v nrěstě se srdcem svfm léta. měsíce a tf'dny : Píseř trpícíIro v městě (str' 64)
Já vidění to měl nad vŤavou města. bábelem : Niké bezkŤídlá B (str. 232)
Já v1'kŤik ze sna. Bože. rt1''s rni spáli| žhavfm uhlíkem : Pr.orok zpronevěňilf (str: l98)
Já vyšel z času. leč věčnosti clrci se doclrodit. : N|ladÝ poutník (str. 297)
Jak balvanr'. jež s hor se Ěítí : SkŤeky (str. 29)
Jak b!'ci trávy ostré šťar'ou zpití : Niké (str. 10)
Jak lodě pirátri v dál zahnan!'ch : oblaka v noci (str: 396)
Jak nroňe piíboj potlesk zní. r1'k bouňnÝ davu. : Potlesk (str. 16)
Jak orel rodn!.ch tvfch tatranskfch štítú : Za Milanern Št"fánik"* (str. 85)
Jak poclivně sípeš. když se r'J'léváš do mechu z Zraněnf pranren (str.. 299)
Jak rozrost Se Zatím život! Jakf.je tenrrr!' a lrust!.! : S nov;fm jarem (str. 301)
Jak slunce |itočíl Jak prožehuje lráj ten bezlistf! : Piedjar'í (str. l74)
Jak vánek poslední. zhaslého světla tŤíště : A. Chénier; Z .,Jambi,, - ll (str: 4lB)
Jak včela zmámená má duše do ka|icha : ]\íi|ostí tknutÝ (str. l9l)
Jak vinní. keŤ svúj hrozen nalitf a zajínén z Ženská pá.|o|,i,." (str. I7B)
Jak vítr v mrak nám stíny v nrozek bijí. : Dvě mask1'. 2 Hamlet (str- 23)
Jak zár-iv'1,. je ještě Írsměv listí spadlého. : Jak zái.iv!.... (str. 207)
Jak zelené Ťeky tekou strárrě. lrory a lesy. : Pozclrrí |éto (str. l4B)
Jde bouŤka ob|olrou z olova' nebe mrak jedinf čern!'. : Z zkosti (str. 286)
Jcle k večeru. a moie lesk i lesa stíny : Z cyklu: TecÍzraje čas..' 2 (str. l27)
Jde léto k zenitu a všecko zapaluje : Z cyklu: Teď zraje čas... 6 (str. I29)
Jde noc. má země! TváŤ svou jsi do tnry zavila : Ruce (str: 205)
Jdou clni: ne. plují. Jsou to světla v'fchvěje. : V posledníclr ]etních dnech 1 (str. 250)
Jdou hodin1'. má každá v ruce tich.yj' košíček. : Laskav!' podzim (str. l93)
Jdou. jdou bvtosti těclr, které miloval jsem. : Jdou. jdou utopenky... (str. l59)
Jc|u pěšinou tak asi kolem páté. : Sonety z letnílro splínu. l Na promenádě (str: 19)
Jdu po pěšině v polích. ve snech ztťacen' : Jistota (str' l09)
Jdu ulicí. Již sirí. veěer k zemi padá; : Dítěti-dědi-ci (srr. 82)
Je čas. kdy ocr'in hoňce fialovf kvete na lukách : Cas Proserpirrin (str: 375)
Je čas, kdy ticho prší s vysokého nebe : A mne nezrrá (str. 167)
Je doba z|oby. záští. podlosti a nenávisti. zrad : Exoriare aliquis... (str. 407)
Je dusná noc: l Z cyklu: Teď zraje čas... 4 (str. 12B)

Je hoiko ze všeho. Na všecko popela již lehly návěje. : Niké bezkŤídlá 6 (str. 230) 477

Íe clrvíle tajemná. pril mezi létem' zpola : Na kÍižovatce (str. 55)

Íe iar.ní den. : Krásná rovnováha (str' l43)

t. ]".o u voní lepkavá brázda. : Chvála mnicha (str. 246)
j"  i .uj in" jak nistroj  hudební a v svět le zpívá :  Hodiny stoupají. . .  (st l  2 l9)

Je moŤe dnes nrrtvo, žár : Letní slunovrat (str. l22)

Je novj' rněsíc jako zrno elektrické" : Novf měsíc (str: 146)

J" p.oii'"". však po trávníku ze|eném : Je prosinec... (str: l72)

J" pť.lno" prrisvitná a barvy mléčně bílé. : Je p&lnoc prrisvitná... (str. 373)

Je společnost tvá hodna tebe : .'Je Společnost tvá hodna tebe.. (str.404)

J" šť""t",-' ten. kdo moudrosti cvik rád si svojí, : A. Clrénien Je šéasten ten... (str.42I)

Je ticho, mamf světa hluk : PíseĎ prosinco\'á (str. 56)

Je ticho zc|e, senr zvenčí slabÝ vzdech jen slěží zavane" : V kryptě (str. 30B)

Je země celá teď jedin'. stúl, : Ticlr! podzim (str. l1l)

Je zenrě rozkopána, snad od koní. snad od vrahú' : Válečná (str. 2BB)

Je žití podstata jen dfm' : Podstata života (str. 27)

Je život obraz marnf; spíše : P.-J. Toulet. 4 (str. 436)

Jeden hoŤec.uje, : Soukromé neštěstí se zapovídá (str. 343)

Jedinf nesmírny/' démant tvrdf a mihavf : Zápasiště (str. 124)

Jen kov. sklo, kámen: jen co funkce je: : Clrvála majáku (str. l25)

Jen nenluv" bratÍe. s hrdlem rozdran;-.'nr! : G. Duhamel. Balada o člověku se zraněnÝm

krkem (str: 439)
Jen oni jsou ve|cí a prostí a krás!í. : Chvála žebrákú (str. 75)

Jen šedá lada. Vichr jimi letí : Ceská píseř (str. 35)

Jincle pes, když zuby ztratí, aspoĚ močí : Několik epigramú. 2 Psi a psi (str. 339)

]iž brzy žertva pohasne. dfrn nízko plazí se. : \ěštkyně (str. 254)

Již dávno se ztratily meze, smutnfmi porostlé kvítky, : PŤíjezd do Prahy (str.44)

Již den se chflí k večeru. uzrává hrozen : Již den se ch;ílí k večeru... (str. I82)

Již není léta. deště je splavil1'. : Již rrení léta... (str. 27B)

Již tmí se. červánek ledovf už brzy dodoutná' : Večemí (str.25B)

Již unikalas nrně v posledních dobách víc a víc : Již unikalas ntně'.. (str. 372)

Jsi nejvěrnější z všech náručí! : Clrr'ála hrobky (str. 270)

Jsi rovnf jako ten stŮl a zahnědl!'jako ta |ícha. : ClrváIa mlatu (str: 2B5)

Jsi strom do kosmu od věkťr do věkú štípen!' : Chvála země (str. 2B9)

Jsme tedy jenom .,spisovateli". : Dva epi$amy. I (str. 346)

Jsme všichni. 6 všiclrni do jednoho kola vpjati : Taneční (str. 274)

Jsou chodící pole a na nohy vztfčené lány : Chvála rodiček (str' I13)

Jsou moc|ré dálkl'cln". jak clráhy pro zápasy : Jsou modré dálky dnes... (str. lB3)

Jsou nohy tvé duclrovější : Clrvála tanečnice (str. 115)

Jsou slova. PíclrleclŮv jež dráždí sluch: : Potíže s hodnotami (str.319)

Jsou slz1.. kteÉ pláče nad bratrem brat : Slzy (str. 360)

Juranqon z tŤetíIro roku : P..J. Toulet. 2 (str. 435)

Juž nebe bílf šat svfij z par : PíseĎ svatodušní (str. lB)

Juž ztiš se! Z číše své dám ti dnes píti. ; Dialog (str. 14)

K své potiebě si' bratŤí, volte zákoutí. : Několik epigramŮ. 4 Epištola bratÍíIn
(str. 340)

Kamarádi z inokrí'čtvrtě, : Česká literární (str. 334)



478 Kdy obzor v mlze zlatotkané jemně splfvá, : Apoteíza (str. 34)
Kdys z věčnosti jsi lyšel a vtělil jsi se v čas av zem.: Vfchod i náwat (str.78)
Když duje mráz a vílr na nás naléhá, z Zimní (str. 277)
Když nejvíc jsi zahalen. jsi nejvíc zŤejmj. z Z bezčasí (slr. 2B7)
Kročeje moje l G. Keller. ..Kročeje moje.. (str. 443)
Lká palác" portuga|ské rokoko. : Kantika (str.392)
l\1á princezno, jež vyrostlas na d|ažbě čtvrti továmí" : Princezně z čtvrti tovární

(str. 105)
Máš deset očí. : .,Karel Čapek mezi detektivy.. (str. 327)
Měj dík za vítěznj blesk krisy. : Díky (str. 37l)
ll{ezi tmou a svitem : Mezi tmou a risvitem (str. 107)
Nlim zy květe símf, jak tě miluji: : Mim zy květe sírnf... (str. 165)
Nííů nežli bublina na v|ně oceánu, : Tvá nynější sláva (str' 3B4)
N{ládě svoje Serafínek : Chytrost žádné čáry (str. 402)
tr{ně hnusna byla podlá tlupa zprahlá. : Apostrofa mého kraje 4 (str. 60)
Mně je jak dítěti, jemuž se dásně sbírají. : Z cyk|l: Teď zraje čas... 5 (str. l2B)
Mně stesklo se po máku, chrpě. koukolu, : Mně stesklo se... (str. 175)
Mrak se sluncenr, déšt se sněhem. stín s jasem : Jaro v čechách (str. I3?1
Mrij zrak tak utvoiils, že mnohem víc než iiní : Muka zraku (str. 65)
My prot i  sobě stá] i  a b i l i  se: :  My prot i  sobe stá l i . . .  (str:20l)
Na chr,íli hudba za Ťekou se zasmála a pozdvihla : Hudba za iekou (str. l73)
Na loži |rorečnénr bdíš a nas|oucháš do noci: : Hvizd r' noci ístr. l5{i)
Na nějakém tom špatném verši, to ti odpoví : Několik epigramú., 3 Nepromokavf

(str. 339)
Na stráních hor a Iesú na pokraji : Večemí (str.24)
Na těžkém grošovém koni : Selskf svatÝ václav (str. 7l)
Na vrchu stojíš. tamhle, mezi dvěma buky, : Post&j tak chvíli (str. l50)
Nad města změé, nad chrám a zahrad zeď a ulic svár : Staré věže 

" 
b.á.,y (str. 306)

Nad městenr stojím _ vŤe pode mnou - kles noci sleduje. zdvih jitra. : PíseĎ jítÍní
(str. 67)

Nahnuté chrámy a věže podryté k pádu a pekelná vflreii: Až bude zorána púda...
(str. 206)

Nás oba pŤed zrozením osud prodal do moŤe kamení: : Básní ka záhuby (str.2l3)
Ne člověk. p|amen by|a jsi do nebe vytrysklf. z Zatíemi mrtv!.mi 31str. )ta;
Ne jako Jakub s Tebou, rovnf s rovnfm, z Zápas s andělem (str. 176)
Ne, nejsi věc: : Chvála stolu (str' 259)
Ne, ty v tomhle cirku nejsi august hloupej. : ."Ne. ty v tomhle cirku nejsi august hloupej,,

(str. 405)
Ne: tys lháň a podvodník a pokrytec. Život vylháváš. ty nežiješ. : Soud nad tebou i nade

mnou (str. 208)
Nejdffv je to kupka smetí, neiádu. : Dva epigramy. česká sláva (str. 349)
Nejen republiku. nejen sloupy, : ochrana tvorú na vymiení (str. 344)
Největší starostí za každé doby : Nejčeštější talent (str. 3l7)
Nežli Fausta napsat : V národě filologú (str. 330)
Nic svého už nevlastníš. : Chvála umírajícího (str. 242)
Noc vstala světú ze hlubin, ze země vzdech&. hrťrzy _ : Balada ze starého dramatu

( s t r . 2 2 l )
Novorozeně jsem. : Z plamenú zdviženf l (str. 364)

Ó da-1'. kter.é tvrdě oplácíte piísností : Nezjištěnf básník. ..o dámy. které tvrdě oplácíte 479
pŤísností.. (str. 44I)

Ó Du"aji stesku. 6 Dunaji v duše mé snění. : Improvizace (str. 237)

Ó ianku ztŤeštěnf, svět ke mně dí, ža|nf b|ázne" z Á zpívám. co zpívati nrusím

ís t r . 37B )
Ó ;"..... jerum. jerum. : Jeremiáda dr. Kramáňe nad modemím uměním českfm

(str. 325)
Ó kraji nrťtj. teď touha divná ve mně hárá : Apostrofa mého kraje 3 (str. 59)

o knísná byla. krásná-li : A. de Musset, Nad mrtvou (str. 433)

Ó neboj se. že nebesa prolomí času vztek; : P.-J. Toulet, 7 (str. 43B)
Ó Iroci. nad tebou schflenf., raněn1i závratí z Zak|inač (str. 245)

Ó plačte. leclřáčci. vy ptáci posvátní, : A. Chénier, Mladá Threnéanka (str.426)

o tvrdá nutnosti. otroctví ža|ná tíha, : A. Chénier. ,,o tvrdá nutnosti. otroctví žalná tílra..
ístr. 425)

Ó \',ersailles. s|oupoví a háje, : A. Chénier, Versailles (str.4ll)
obálka už o tom šeptá. : ZIutyJ' tisk (str. 329)
odešels v púli díla za pokvnem anděla, : Niké bezkňídlá 9 (str. 234)
Pad uštr'án vámi" z ruky v.Ysmeklo se varyto. : Nlrtv.y.. básník (str. 305)
Panrětlir'. biehu. buď. : P--J. Toulet, 3 (pozdější verze) (str- 436)
Pár huben;'ích vzorkŮ z Berlína : Josef Kodíček (str. 403)
Pastj'Íko mrtvfch let a snŮ. jež pásalas tam v ridolí. : PastfŤko mívfch let...

(str:  3 l  l )
Písečně pŤede nrnou stojíš, za tebou Kováry : Chvála starého pastjŤe (str. 263)
Plá slunce vedrem cirku písek žhavf, : V cirku (str. 12)
Plamen sv!.cl-r zrakú zastŤi si dlaní. : Saturnálie (str. 248)
PlášÍ bělavf. na očích skla. : Chvála lékaĚe (str.240)
Po vzruchu žízni| 1sem. mně líno bylo na pobŤeží. : Moňská vlaštovka (str. 13I)
Podzim již poboŤil klenutí žáru, léto jímž dusilo zemi, : Chvála agonu (str. 69)
Pojď' děvče. divok! jen tance let : Naposled! (str. 28)
Pokroky děláme veliké v rase. : Dva epigram1'- Uspěch1 v chovu dobytkáiskérn

ístr. 345)
Prokletá to zem! : Racionálnf chov běsŮ (str. 337)
PĚed Elysejskfm palácem vy trotoáry', : P.-J. Toulet. l (str. 435)
PŤerl lety ze zraku Tvého do nrne jiskra vyšlehla, : Reka olrně (str. 3B0)
Pňes zábracllí země pÍíliš : Á jseš jako člověk zmámenf ... (str. 186)
Rád s dělníky i Ťemeslníky na venku večer beseduji. : Večerní beseda (str. I19)
Ret v slináclr žlutfch. oko v krvi slité. : Dvě mask'v. I Aias (str. 22)
Rady a ňad1' postelí. : V horečce (str. 2l5)
S lešení spacl jsi. uprostíed díla. stavitel pŤespĚíliš smělf. : Niké bezkiíd|á 4 (str. 226)
Sárn. bez roclič&. krajanťr i pŤíbuznfch : A. Chénier. Sám, bez rodičli... (str.416)
Sem. do strže té. se trebe propac|lo. kdy nevím, : PŤístav troseěnf (str. 303)
Sem slunce bije v Útoku a žhaví zdivo zdrolené; : Niké bezkiídlá 7 (str. 230)
Slunce se s oblohy Iije v zlatistém dešti :' PŤedjaĚí (str. 359)
Slunce velké v mlhách juž se topí, : Sonet (str. 13)
Smál se to ďábel? \blal to brih? Tohos nezvěděla. : Za jednou mrtvou (str. 249)
Smích. jehož pŤipomíná spád : P.-J. Toulet. 3 (starší verze) (str.472)
Snrích oliv tvfch stŤíbŤitfch, dumu tvfch cypŤišfi : Jižní motiv (str. llB)



Smrt posud |ásku naši piedbíhá' : Za Detlevem von Liliencron (str. 49)
Statně léta tňi neb čtyŤi : Fr. S. Procházka. pŤíjmím Statečnf (str.400)
Strž démantného světla je nebe : A pr'ece (str. 164)
Světla lroňela kolem mne rozsvícená. : A slunce studené rikosem hledí... (str. 196)
Světlo prYišlo ,.holclovati.. Praze. l ,,Hold Světla Praze.. ístr. 323)
Sv. l'áclavskf bronz, ať mŮj, aé Myslbekú, : Dva epigramy. Bronz sv' r,ác|avsk!, (str: 34B)

!rnu. k radě mojí nebuď hluchj'. : Karlu E|gartu Sokolovi... (str. 320)
Sáteček hedvábnf po létech našel jsem. : Hedvábn!. šáteček (str. 267)
Sílenče. kter!'ses prostorem zpil, : Meteor (str. 406)
S|a noc; tma její jako černé víno zrá|a : PÍseĎ pŤedjitŤní (str. 54)
Ta stezka žalu nenrriže bft strmá dost, : Stezka žalu (str. 268)
Ta vúně, která z kraje smalt1'tvojí : Řecké váze (str: ll)
Ta[ [1;iic|:5, pozdvihlf šat, jak šla bys po popelu, z Za tíemi mrtvfmi l (str. 2l7)
Tak. pŤíteli, je ke mně Phoebus milostir'j'. : A. Chénier, ,,Tak, pŤíteli, je ke mně Phoebus

milostir.j" (str. 428)
Tančilas pňede mnou a zpíva|as' já :.:rnámenf : Plamen (str. 163)
Tec[ čas se v toku obrací, vňe r.lině jako propast tmy ; Teď čas se v toku obrací...

(str. lB0)
Teď chvíle je. kdy všecko nručí: : Leč nejvíc mučí kŤídel pahfly... (str, lBB)
Teď léto odchází a za tebou zrak obrací. : Teď léto odcházi...'íitr. tsrt
Teď měsíc studenf a sin.i. : Teď nrěsíc studenÝ (str. 168)
Teď noci temné jsou a bez konce; : Novoluní (str: 10l)
Teď opĚen jsa d rského sloupu o profil. : Z cyklu: Teď zraje čas... I (str: 126)
Teď prameny se pohnuly' co v země hlubinách : Hodina po púlnoci (sir 2B2) 

,

Teď pied chvilinkou slunce zapadlo : A noc je zde (str. 9b)
Teď s rriže plátek sprchl poslední : Kalnf den (str. l57)
Teď zraje čas a dává rnilostí, : Z cyk|u: Teď zraje čas... 3 (str. l27)
Těch strání s révou. co teče až do ulic : Starému městu z mého mládí (str.29l)
Ten dŮm' kde zenrÍelas. je rozboien : Jak za tebou? (str. 300)
Ten pocel, jejž jsem v rakvi vdech Ti na čelo, : Iltodlitba (str. 387)
Ten prsten, co se ti s prstu smek, : Prstí'nek (str. 273)
Ten pytel zmyá pr| se pŤece životem: : Nápis na Národ (str. 32l)
Ten štasten, Fanny' snrrtelník. jenž s tebou dfše. : A. Chéniea Fanny (str. 4I4)
Ticho. ticho. ticho vytŤeštěné. : Dojenr z ticha (str' l87)
Tiše. tiše! Pravda. stŤí|elo se: : Košritv (str. 33B)
Tma z dolin valí se a zoufale v ní tonou .o.ny. ,,Pohled vzhúru (str. 29B)
Tnrou zrádn;y,.ch cest se |>rodě v mládí. plném sporri. z Bez názvu (str. 42)
To bylo v PaŤíži as v clubnu. Já byl mlád. lroch skoro. Nebenr rozlrozenv : Niké bezkiíd-

lá l  (str .  223l
Tir kárnen do tvé namíienf lrlavy, : Antická tragédie (str.2l)
Tb krajina v poloháclr duše vysokfch. : Krajina ve v1sokf'ch polohách duše (str: l79)
To mys je v duši tvé. on vbíhá nejdá| ve vln svár : De proíunclis clamavi... jstr. l94)
To na l\íontmartru bylo. snad kdesi v nIe Pigalle. : Nikj bezkÍíd|á 3 (str. 225)
To rozžíznění. jež kffc|el mí'clr van v tobě nítí. : HovoŤí andě| (str. l9i)
To u Clycery pŤátelé. se hod dnes strojí? : A' Chénier. Pátá z ..Les antours.. (str. 422)
To v poušti bylo. Chránr zboŤen' jen sloupy zústaly : \ěrnf s|oup clrrámovÝ (sir. 295)
To věc lehká není, bfti kat. : Dva epigramy. Pozornost za pozornost (str. 34B)

r^.^|r, r,ítr l)rotéká. až zvoní jejich šupiny z Zácbvév hrúzy (str. 236)

fri.,.'.u isem pŤešel. Pod prvnínr potok se hnal, : TĚi mosty (str.62)

i" .ar]r". Nike si.oboka. jdeš stňed davu po nárněstí... : Niké bezkŤíd]lá 2 (str.225)

Ť,'á loď se zmítala. když vysoko šly vlny, : Poslední plavba (str. 169)

iua r'i."n teplá je. jak člověku je tepl'í. země doprovod: l Josefu B. Foerstrovi (str. BB)

Tr,á ruka prúsvitná kdy v klávesech se líně houpá' : Symfonie (str. 32)

Tvfij prstÝnek clo studny temné upatlnul : \ězněná (str. }B4)

Tvňj 
"rak 

je světlem napojen ; PŤed nocí (str. 99)

Tr.ánv. iež s tebou žil jsem. deště ulily: : PŤípitek poslední (str. lB9)

Tv n"priirles |iž víc. o hŮlku opÍena, : In memorianl Jeny Němečkové (str. lB5)

'.íy. p"; VacÍrek brání plodnost... : Podle toho (str. 336)

íy's. ch.ámem zboňení'm, se sloupy puklÝmi, mé piedhoŤí. l V vteiinu posleclní

(str .  310)
T'v starf tanci nl.vstického plnf kvasu. : Emmeleia (str. 30)

T1, 
"" 

.,lou pŤišla jsi a pŤešlas proto deset tisíc polroŤí : Milosrdenství (str. l90)

V Arlu. kde Aliscami jsou. : P.-J. Toulet, 5 (str. 437)

V bídném pokoji hotelném za deset frankú : Tulák veleměst (str. I52)

V mém horizontu nudy šarlatu : ',V mém horizontu nudy šarlatu.. (str. 393)

V mystick!'clr duše polednech, :. Čemé vúně 2 (str. 394)

V mystick.y.'ch duše Úsviteclr, : Cerné vrině l (str. 394)

V mysticky..ch duše večereclr. : Cemé vúně 3 (str. 395)
V něnr satyr nalr!,. líně v tupém leží snění : Akt komedie (str. 15)

V tmě zíel jsern pláti rudou šibenici- : Sibenice (str' 39l)
V tu stranu clěd žil jeden, v onu praděd druhf' : Apostrofa mého kraje 2 (str. 59)

V zahradách kosi jakbv ze skleněn!'ch fléten : Velká noc (str. 362)

Vánr korunami vítr protéká a ve větvích vám stérrá : Niké bezkŤídlá 5 (str. 22B)

Varuj se souclit Jana Ča.ka' : Dva epigranry. Riziko kritikovo (str. 345)

Vaše nesm1-sl.v prf malé, l Znaji se (str. 3IB)
Ve mlze večera juž tonou les1., : Letní noc (str. 9)
Ve l,aší krajině iodné se smrkem' jedlí snoubí se réva; : Vzpomínka z vašeho rodného

kraje (str. 48)
Velkf tmavf v dáli plaví : H. Heine. Childe Harold (str. 442)

\ětévka stiemchy nese r'úni nalroŤklou : \ětévka stíernchy (stl 252)

Vítr bouĚlivj' zplenil již sad a zcuchal stromú korun1'. : ocriny (str. 269)

Viz. rra v!.chodě ŤeŤaví už čem.yj'pruh : Jitro se budí (str. l7l)

Viz. tamhle v souvrati : otázk.v (str. 142)
Vlastenecké stclce vaše rozelrŤáti : Dva epigramy. 2 (str. 347)

Vnik do Tvé b,vtosti a r'srclci Tvém se složil. : Strom bolesti (str.369)

Vru stále a jsenr stále jiná" a pňec stále stejná. : Studna (str.276)

Vie víno v kádích a zpév zapadá hluboko do polí. : Vinobraní (str. 2B4)

Všecko je' jak by ses vrátiti měla co clrvíli. : Na božím srdci (str. 353)

Všeho ses p4í ziekl, všeho ses pr!'vzdal : Naplnění (str. 12l)

V.v se ptáte. zač nru metá| : Dva epigramy. Invalidní (str. 349)

Vzduclr ještě je ledovf: : Když jsem snil o Beethovenovi (str. l45)

Vzduch voní nrátou a rozmarjnou. : Teskná gavota (str. I3B)

Vzduch vfheĚ a slunce je požár: .. Pramen (str: 16I)
Vzduch zlatf'. krví slunce prosycenÝ. : oblaka ve dne (str. 26)
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4B2 Yžcly cizí činy tvé. jak by ti nepatr:ily" : Tragéclie cluše l (str. 52)
Z ohrivé slunečné rťrže. pad na nrne plátek. .. l Z ohtlivé 

"lu.'et''e 
rúže... (str: l49)

Zvína.zv|áétě toho s labšího. :  . .P i i  sk lence r 'ína..(st l  33l)
Za mnou zavolals svou písní nejtesknější. nrŮj domove. : Návrat (str. 239)
Zahnědl ollzor trochu a zhoustl dfm konírra. : Noc na periferii 1.t'. tzo1
Zas tedy po letech. Po mÍvénr jdu však listí : Ápostrofl rného kraje l (str. 58)
Zbytečnfm troudenr mezi nrou a tvou tváií : Paní snríclru a světla ístr. 97)
Zcla posucl někdy'. slečno. vzponiínáte : Sonety z letnílro splínu. 2 Ýzpornínka (str: 20)
Zde |eží na stráni. Vinice pod ním kadeňí 

"" 
, D.i- na stráni l (sh: j33)

Zde směr se mění' vlakv pňepŤáhají' : Piesrupná stanice (str. l30}
Zde žít i jsenr s i  kd1.s i  p iá| .  Ten sad tnít a ten dúnr :  DútIt na str .áni  2 (str:  l34)
Ze mne v1' r'stáváte. z mlh1'- krve a hrúz1'. : Benátky horečné (str: l40)
Ze severu bouie jde. z Polsky nrrakú jde prritrž : Llterární jaro 1934 i.t.' sat)
Země obrátila se právě ve svénr vesmírIrénr oi|věkém loži. : oblozeného, osvobozerrého

světa básníiko... ístr. 356)
Zní zvons,. l'zduch je zlata pln. : Sr.atodušní (str. 25)
Zňi na mne, však nechtěj mne mít] : Krása čiověku (str. B0)
Zíim zraky tvoje vybledlé. do dálav rozzítané : Za matkou istr: 166)
Ze nějak'Ý demagogz stiíbma prava. : Několik epigrarnŮ. I Dal vdovin groš (str. 339)
Ze za zástělkou vzplanu| jsenr i tíž. : P.-J. Toulet. 6 (str: 437)
Zena čeká na mne' ona obsalruje všecko" nic neschází. 

.: 
W. [lritnra'. Žer1a čeká na mne

lslr. 444\
Žit ie-ti povinnost. až život bude pr1,č' : P.-J. Toulet" B (str. 43B)
Zvatlavé pěšinky, travou napolo smyté. : Horské pěšinky (str: 397)
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