MISUNDERSTANDING
made by
youngsters from CZ in 2018.

MISUNDERSTANDING
Poems

Jakub Jedlička, 18 years:

NEDOROZUMĚNÍ
Ležím na studené zemi,
obklopen hromadami lidského odpadu,
před očima míhá se mi
ten strop v rozkladu.

Dříve mi nikdo nerozuměl
a na tom se nic nezměnilo.
Teď žiju jako trosečník, daleko od své rodiny,
šancí na útěk zatím ubylo.

Pokouším se postavit na nohy,
opíraje se o rozpadající se stinné rohy,
však ztratil jsem k tomu vlohy.
Nikdo, ani ta stěna, nemůže mi již
pomoci.

Odporoučím se zpět k zemi,
ruka bodnutá žihadlem,
v žilách vroucí krev teče mi.

Rozhlédnu se zastřeným zrakem,
pavučiny mě obdarovaly chladným
polibkem.
„Není návratu,“ šeptaly.

Petr Dlouhý, 19 let

VE SVÝCH PŘEDSTAVÁCH
Potřeboval bych usnout
Na chvíli
Ztratit se z téhle planety
Skrýt se v bublifuku a skrýt tam
všechna rána
Kdy se nesnáším
Kdy nemáš mne ráda
Za věčné toulání
Z louže do bláta
Jen pro snahu
Dostat se ke hvězdám blíž
Kéž by hvězdy byly níž a já
Nebyl tak maličký
Ve svých představách
Hraji si na beatníka, ale jsem bídník
Bída je snídaně
Kterou stejně nejím

Kéž by hvězdy byly níž a já
Nebyl tak maličký
Ve svých představách
K snům přišel bych blíž
K tobě
Řekl
„Jsem ten, o kom sníš“
Řekl
Ti o dnech kdy, nemůžu spát
Řekl
Ti tajemství, jaké ani netušíš
Které nemá nikdo znát
Kéž by hvězdy byly jen o trochu níž a já
Alespoň jednu uviděl
Ve svých představách
Mohl se dotknout
Jen špičkou prstu
Ztratil bych touhu
Věčně se skrývat
V bublifuku

Vylézt ven jen na chvíli
Říci světu
Že jsem k světu
Že mám Víc co říct
Tomu světu
Než klišé Holou větu
Že jsem víc než mydlinka
Bublifuku
Že jsem víc
Že jsem víc
Kéž by hvězdy byly níž a já
Byl si jejich třpytem
Jist...
Alespoň ve svých představách

MISUNDERSTANDING
Short stories

Michaela Ďuriníková, 18 years:

NEDOROZUMĚNÍ
Dobrý den,
nerado bych se hned na začátku představovalo, aby to mnohé neodradilo. Mnozí si mě představují jako
ošklivou chatrnou stařenu o holi. Obličej vrásčitý až běda, v uhlově černých očích jen zlost a zášť. Věří, že
při pohledu na mě by přišli o řeč a noční můry plné vzpomínek by je strašily do konce jejich dní. Pravda,
někdy dokážu být takové. Dokážu lidi zlomit, potupit je, přinést jim do života jen to nejhorší. Společně
s mými pomocníky Hádkou, Nepříjemností, Přezíravostí, Ignorací a Zlobou se nám nejednou podařilo
rozkmotřit je s přáteli, rodinou, láskami.
Ale jak už tomu bývá, i když život není jen slunce a duha, občas se objeví i situace, ve kterých konám
dobro. V tomto případě si mě lidé představují jako mladou dívku v rozkvětu a se sluncem v duši. Zářím
na všechny strany a s mým společníkem Překvapením se sice zezačátku lidem nezamlouváme, ale poté
si nás zamilují. Tuto roli mám velmi rádo, kompenzuje mi totiž vše špatné, co se kvůli mně kdy stalo.
A když se k nám s Překvapením přidají ještě Rozuzlení a Dobrý Konec, jsem na vrcholu blaha.
Jak jste asi dle mého popisu poznali, jsem Nedorozumění. Občas strašné, občas vtipné. Jsem rádo,
že jste mne vyslechli a doufám, že jsem ve vašich očích stouplo. Až se příště zase objevím na scéně,
nepropadejte panice a s humorem pojďte vstříc Rozhřešení.

Tereza Kuchařová, 15 years:

SNÍT A NEBO BDÍT
Zasněně hleděla v dáli za horizont a její bílý šat se ohýbal v poryvech přímořského vánku. Její bledá pleť
a světlé zářivé vlasy jí dodávaly ještě více na vzhledu nevinnosti. Rudé rty a blankytně modré oči dokazovaly jako jediné, že žije. Kdekdo si myslil, že je pouhým přeludem jejich zraku, když náhodou zabloudil
do skal na pobřeží moře. Nikdo nevěděl, odkud je a nikdo ji nikdy neslyšel promluvit. Že by se spolčila
se samotným ďáblem? Mysleli si někteří, avšak ona jejich poznatky buď ignorovala, nebo nevnímala.
Každý den se ubírala na své tajné místo a pořád se jen dívala. Dívala se na bubliny na vodní hladině,
dívala se na lístky ve větvích stromů, jež se sem tam na suchém ostrově nacházely, dívala se dokonce
i na to, jaké kaménky voda přinesla k jejímu zraku pro potěšení. Zvláštní, jakou moc a krásu má příroda.
Ale že by stála za bloumání bez cíle a pozorování několik věčných roků? Ta dívka byla prostě jiná.
Možná právě íčko vzpomínala, jak se svou mladší sestřičkou chodívaly na pláž a nechávaly paprsky
slunce ohřívat jejich bledou pleť. Pozorovaly obláčky honící se po obloze, třeba tak to všechno bylo!
A její sestřička by řekla: „Hele, podívej, tam je mořská panna!“
A ona by na to odpověděla: „Je krásná, akorát taková smutná a zasněná.“ A od toho dne by si přála,
aby byla jako ona. Mořská žínka, jež tak okouzlila její sestřičku a dozajista pomáhá všem mořským tvorům.
Měla by ploutev z šupinek, které by zářily barvami duhy a hlas, který by omámil všechny pohledné muže.
Krk by jí obepínal náhrdelník ze všech hlubokomořských perel a zlaté vlasy by byly jediným světlem pod
vodní hladinou. Na takovou sestru by byla její malá pyšná.
Jenže sestřička roste a přestává snít. Přestává ji bavit sedat se svou starší sestrou na skalních výčnělcích a pozorovat mraky. Přestává ji bavit poslouchat snění zasněné dívky, která pořád věří. A na co
vlastně? Na zázraky a moc oceánu. Každá vlna jí připadá jiná a přináší jinou zprávu a rackové, kroužící
nad hladinou moře, ji také okouzlili. Možná v dáli právě na těchto vlnách skáčou delfíni a mořské panny
s nimi dovádějí. Ne, těmto řečičkám už sestřička nevěří a poslouchá rady matky, jež nechce, aby i její
druhá dcera propadla takovému neštěstí, jako je snění.
„Snění je něco nadpřirozeného, co nemá být,“ říká matka, ale dcera to ani nezaregistrovala a už znovu
běží k moři. Kdežto malá bedlivě naslouchá a už se má k vaření a hospodaření. Poklidí, navaří a upeče,
vypere a vyžehlí… Myslí si, že se její starší sestra ani nevdá a vyčítá jí všechny chyby, ale ve skrytu duše
trpí tak moc velkou starostí o sestru.
Ale starší sestra naopak shledává, že už nestojí své sestře a matce byť jen za zmínku a sedíc na skále
jí tečou pramínky slz po tvářích. Kde je její milovaná sestřička? Co se stalo s osobou tak velmi blízkou
a přesto vzdálenou? Někde tady být musí! Přeci její snová část nezmizela zcela… Usilovně si to přeje,
chce, aby na ni byla sestra zas pyšná. Musí něco dokázat, musí jí dokázat, že mořské panny existují! To
je její jediná šance, neboť o tomto s ní mluvila nejčastěji.
Jednoho dne se proto vydala dál a dál. Po skalách šplhala zběsileji než někdy jindy, na horkém písku
se vznášela jako laň a hledala a dívala se za obzor. Bez úspěchu… Ale pořád tu šance je a zůstává až do
konce! Začala zpívat tklivé písně a pozorovala, jak se podvečerní obloha vyměňovala za noční, a nebe
ozářil úplněk měsíce. Z hrdla se jí draly jak písně o lásce, dobrodružství, tak i zklamání.
Tu noc se to stalo. Tu noc ji rybáři uslyšeli a začali povídat o mořských pannách. Začali říkat, že jejich

zpěv zní a lahodí uchu jako ústům víno. Že všechny mořské panny prožily nešťastnou lásku a některé
proto vábí lidi, aby zahynuli v hloubce vod a ony se tak pomstily.
Jenže to zpívala ona, jenom smutná dívka věřící na tyto zázraky a chtějící dokázat naději. Zpívala, dokud
měsíc nenadešel vzhůru a ona poté umlkla. Měsíční zář se odrážela na vodní hladině a ji to fascinovalo.
Musela být blíž. Slezla ze skály a šla po písku, nechavši za sebou krvavou stopu, do vody.
Chladivá voda jako by smývala všechny nečistoty ať už z povrchu, tak uvnitř z duše. Měla blahodárné
účinky na všechno, všechny starosti jako by zamrzly a ona jen cítila tu sílu, která se do ní vlévala. A ta
síla ji poháněla dál a dál od pobřeží a s každým jejím krokem vzrůstala. Pak už jen plavala dál, i když se
to nikde neučila a zpívala tiché noci, jež se jí stala osudnou. Zapomněla na všechno, na starosti, sestřičku
i matku, kdo je a co to je žít.
Někteří rybáři říkávali, že viděli plout velkou rybu se zářícími vlasy v dáli. Někteří říkali, že slyšeli její zpěv
a někteří dokonce tvrdili, že viděli, jak ji její mladší sestra na skalách u vody nadarmo volá jejím pravým
jménem, ale nikdy nedostane odezvy. Nikdy malá sestřička neviděla, že kdesi v dáli v hlubinách ji slyší,
ale nemůže si vzpomenout. Vzpomenout na to, proč opustila domov a koho tak bezvýhradně milovala.

SEA CREATURES
Short stories

EXTRA-TERRESTRIAL BEINGS
by kids

PLANETS
by kids

Young Visegrad ImagiNation
The YVI project has been organized by the Performalita theatre group during 2017 and 2018 in co-operation with
institutions in all countries of the Visegrad Group. Hundreds of kids and youth from Slovakia, Czech Republic,
Hungary and Poland have been taking part in the project.
The main components of the project have been:
1. Competitions:
– visual art competition for children 5–12 years on the theme Imagine a visitor from a remote world!
– writing competition for youths 13–18 years on the theme Misunderstanding
2. Theatre performances:
– production and presentations of the theatre performance for children titled Mission: HOME inspired by results
of visual art competition
– production and presentations of the theatre performance for young audiences titled Like Me If You Can inspired
by results of writing competition
3. Presentations of the work of children and youth:
– travelling exhibition Imagine a visitor from a remote world!
– e-gallery of children’s art works
– e-book
– illustrated e-book connecting both (e-gallery and e-book)
4. Travel through the V4 countries during which performances created as part of the project were presented
(June–July 2018)
Partner institutions:

Project ﬁnanced by
Part of YVI was Czech project Divadlo tě vidí! ﬁnancially supported by
Státní Fond Kultury, MČ Praha 8, MČ Praha 7, Nadace Umění pro zdraví.

