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Ritornel 
je prizmatem, 
krystalem časoprostoru. 
Pracuje na tom, 
co ho obklopuje, 
ať je to zvuk, nebo světlo, 
aby z toho vytáhl 
různé vibrace, dekompozice, 
projekce a transformace.

Gilles Deleuze 
a Félix Guattari, 
Tisíc plošin

(přel. Marie Caruccio Caporale)
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* * *

povadlá růže
nahnědlé skvrny sesychající plátky
podlehly vůni loupající se kůže
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* * *

pyl z lilií, letní
déšť, liják přivolaný před setměním
prudkým pohybem ruky za okny zní

* * *

bílá chryzantéma
mizí v blížící se noci setrvá-
vá bílá stěna, nevyřčené téma
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* * *

květy gerber, stonky
obklopené vzduchem pod hladinou sklem
s vodou na stole nedopité hrnky

* * *

červený karafiát,
dlouho do noci budeme pít víno
je v karafě, před domem stojí Fiat
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Ritornell (vl. stornelli, na Sicilii cinci), třířádková 
sloha původu lidového ze střední Italie, jejíž 
2. a 3. verš je endecasyllabo (11slabičný), verš 
prvý půlveršem nebo veršem kratším jiného 
rhytmu. R. vznikl z rispetta, lidové písně milostné 
čtyřřádkové tím, že poslední verš, jenž byl 
bezvýznamný (jalový neb opakující myšlenku), 
odpadl a verš prvý se zkrátil. R. má proto 
rýmem spojen jen verš 1. a 3., 2. jest buď úplně 
osamocen neb assonancí (i konsonancí) sdružen 
s ostatními. Častěji však i verše 1. a 3. assonují, 
druhý pak konsonuje (shoduje se souhláskově) 
s některým z obou. Prvý verš, gramaticky i smyslově 
osamocený, jest apostrofou květu (ital. � ori = květy 
i dívky), pozorováním, faktem, druhé dva mají 
jej vykládati obrazně, ale tertium comparationis 
nebývá vždy na snadě. Prvotní význam apostrofy 
květu totiž, jež má analogii v básnictví orientálním, 
se nám vytratil, stal se formulkovitým a skýtá jen 
rým verši 3. 
— Ottův slovník naučný
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Cyklus čtyřiadvaceti ritornelů oživuje pozapomenutou 
básnickou formu. Uvadající květy chryzantém, gerber, frézií 
či floxů v sobě implikují čas, hnědnoucí listy a zbytky vůní nás 
navracejí do vzdálených krajin okenních tabulí a kuchyňských 
stolů, zatímco naše prsty rolují okvětní plátky zapadlé 
mezi knihy a zbytky od večeře.




