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Stejskání
Hudba: Petr Janda

Mý Stejskání je víno zlomený
Z něj v ústech cítím příchuť trápení
V stejskání je dál
Zázrak cos mi dal
Ten zázrak z nás dvou vyvětral

Ten zázrak náhle nám Čas dal a vzal

Náhlý Stejskání
po špičkách vchází si k nám
Srdce svírá v dlani bezcitný
Náhlý Stejskání
Nezvaný Co já mu dám?
Stejskání je nenasytný

Stejskání je svíce hořící
Co dá se sfouknout párkrát v měsíci
Ten zázrak cos mi dal
Z nás dvou vyvětral
Ten zázrak náhle nám Čas dal a vzal

Ten zázrak náhle nám Čas dal a vzal

Náhlý Stejskání
jak zvon vyzvání
V náhlým Stejskání

je Strom poznání
že co nám Čas vzal
je tu dál
Zpět na obsah ukázky

Touha
Hudba: Jewel Kilcher
(What’s Simple Is True)

Já šla ven se projít
s nebem neznámým
Tympán hromů nade mnou
mě omámil

Úder blesků
jabloň rozpůlil
V srdci ďábel zatleskal
Ohně vzplanuly
Touhou já začla znít
S touhou zmizel někam klid
Ó klid můj
Ó klid

V srdci čtyři pokoje
mám
přesto tam
dlouho prach jen usedá
Já nehledám
S touhou já čekám dál
S touhou Kdo by ten prach svál
Dál

Já mám srdce prázdný
čekám jen kdo zazvoní

Dál schází ten můj Cizinec
co mé byty v srdci provoní
Já tam
už teď
světlo mám
V těch čtyřech pokojích
jíst mu dám

Tak z nebe Z vyšších míst
blesk srdci světlo dal
A nocí hvízdla kulka
Čas tu stál
S touhou já čekám dál
s touhou Kdo by ten prach svál
s Láskou
svál
svál
Nám
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Hrdost koně ve mně zlom
Hudba: M. S. Lopez
(Corozon Que Mira Al Sue)

Recit: „Hrdost koně před vozem faraonovým připomnělas mi, nejmilejší moje.“
Šalamoun: Píseň písní

Ochraňuj to moje tělo
toužící
Moji kůži škálou bělob
svítící
Máš v nocích dlouhých
jen bdít
ne spát
Máš v nocích dlouhých
mě chtít
k tomu hřát

A já už znám
i potmě vůni tvou
Já cítívám
tvé víno modrou tmou

Hrdost koně ve mně zlom
Hudbou zním jak Dóm
Hrdost koně co já mám
Hudbou zním jak chrám

Voním těžkým hroznem vína

zlátnoucím
Hrdý kůň se ve mně vzpíná
Vládnoucí
Měl bys ho zlomit
Co s ním?
Co s ním?
Pak můžeš navěky být
Pánem mým

A já už znám
i potmě vůni tvou
Já cítívám
tvé víno modrou tmou

Hrdost mou teď ve mně zlom
Hudbou zním jak Dóm
Hrdost mou dál co já mám
Hudbou zním jak chrám

Sílu svou
teď znát mi dej
Chraň mě však nehlídej

Hrdost mou sám spoutej
Hrdost má je volný kůň
Smíš mě chtít a hřát
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Boubel
Hudba: Jewel Kilcher
(Fat Boy)

Boubel
je v plavkách jen
a pláží kráčí
V jasných barvách je den
Je to poprvé
co výsměch – šíp
má v něm svůj cíl
Boubel sám tu zbyl

Boubel
cítí svůj kříž
že jiný je v houfu uviděl
Stál v davu sám svou jiností
A rej štíhlých těl
vrátí se k hrám
Je jiný tím i sám

Má
touhu číst
a jíst

Tlustý chlapče můj
svou mámu nelituj
Jsi sám a jiný
Tvůj úžas láskou stíním

Jsi krásný
a cizí je Svět
Pro mne jsi jen můj
pláč a jed
Máš hvězdy pih
Kůži bílý sníh
Vím
půjdeš sám

Sem tam i já to znám
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Vám
Hudba: Johan Sebastian Bach
(Air)

Vám v kterých kousek touhy zbývá
Vám
co jako děti užasnou
nad hvězdnou nocí úžasnou
Tisíckrát
Právě vám dárek skromný
dneska já jenom vám
toužím dát

Vám
v kterých ještě slunce vstává
Vám
co není hudba kulisou
a co tu ještě pro sny jsou
Tisíckrát
Právě vám dárek skromný
svůj a s pokorou já
toužím dát

Vám
kteří dovedou vzplát
a vzlétnout
zas o píď výš
Svět Lásky chránit
V rozpacích

teď já chci dát vám
tón
dávné písně
Dřív než ho poztrácím

Vám
chci dárek dát
Písně nehmotné jsou
Jen se vznášejí
Vám
co tu jdou
staletí
bez tváří
Vám

nám co dny prozáří
Dárek chci dát
vám Lásky žháři
Dál sviťte nám
Já
v té nehmotné písni
sebe vám
Já vám teď dám
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Ave Maria
Hudba: Johann Sebastian Bach / Charles Gounod

Ave Maria
Zdá se že tě ztrácím
zlým když dobré splácím
Vím že se mi líbí Svět
a Hřích
A dál mě láká krása
Vnímám ji jak zásah
Cítím ji – pak zblázněný
jdu v rouše touhy k ní

Vejdi
Maria
Hlídej
Maria
Maria
Zůstaň v mé blízkosti
a smyj ze mě pot úzkostí
Já ti budu
dál vděčná
Ten den
kdy vejdeš
změní i co změnit nejde
Amen
Amen
A já zazpívám jen
zazpívám

Amen
Maria

Dej
ať pýchu smývá
píseň co ti zpívám
Dej
ať můj Svět bláznivý
má řád
Ty spoutej
moje vlání
Staň se tou co chrání
Zkus to mě vést
a odvaň zdání
touhy co mám nést

Vejdi
Maria
Ave
Maria
Maria
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Láska je kýč
Hudba: Jewel Kilcher
(Enter From The East)

Jinovatku na rtech máš
Tvé ruce z ledu jsou
Záři v očích neschováš
Máš v nich nebe Po něm mraky jdou
Jsi můj

Naše stíny splývaj’
mrazem svázané
Jsme dvojlist svůj – Dál nehybný
Zmrzlí v dvojlist zůstanem
Zůstáváš
Zůstávám
Láska je Kýč
co já mám

Slyším srdce tvé bít
Je pomalé
Co když se příště nebudem chtít
Naděje končí – Dny zoufalé
Zůstáváš
Zůstávám
Láska je Kýč
co já mám

To co je pravé

Prosté jak dech
Ať mráz plave
Dál si mě nech
Zmrazím čas Nám nesmí víc tát
My budem stejní stát
Musíš mě dál mít rád
Zůstáváš
Zůstávám
Láska je kýč
Láska je kýč
co já mám
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Krása
Duet Lucie Bílá a Karel Gott
Hudba: Jorgen K. Elofsson, Matteo Saggese, David B. Kreuger a Per O. Magnuson
(I Belive In You)

K: Krásou
jsem raněný stále
Tou bezmeznou
Věčnou jak bůh

L: Zůstává
krása v představách
Cítím z ní
vonný déšť i vzduch

K: Ta krása má
podob víc
nežli jen zdá se

Oba: Zázraky skryté jsou v ní
Ona líbá mě líbá když spím
i bdím
Ta krása má
sílu dávných
velikých lásek
Bohatstvím neúplatná
Ona líbá jen líbá jen stín
snů mých
L: Z krásy

barevných šátků víl
zůstává
můj rozum stát

Oba: Splývám s ní
ztrácívám směr a cíl
z krásy krás
věčně smím si brát

Oba: Ta krása má
podob víc
nežli jen zdá se
Zázraky skryté jsou v ní
Ona líbá mě líbá když spím
i bdím
Ta krása má
sílu dávných
velikých lásek
Bohatstvím neúplatná
Ona líbá jen líbá jen stín
snů mých

K: Když vládne krása

L: i moc je schoulená

Oba: V kráse je splývání
všech nadzemských sfér
Ta krása má

podob víc
nežli jen zdá se
Zázraky skryté
jsou v ní
Ona líbá mě líbá když spím
i bdím
Ta krása má
sílu dávných
velikých lásek
Bohatstvím neúplatná
Ona líbá jen líbá jen stín
snů mých
Ona líbá jen líbá jen stín
snů mých

K: Kráse dík
L: Kráse dík
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A svátky jsou
Duet Lucie Bílá a Karel Gott
(The First Noel) Traditional

K:
Čas vchází k nám
Věk stmívání s tmou
Dávná závrať
všech kouzel
co skryl Vesmír sám
L:
Čas vchází k nám
Mé dny zpátky tu jsou
Cítím závrať – Já mít
chci mít jen co mám
Oba:
S tou tmou
……………
S tou tmou
Láska víc váží
dál není jen hrou
K:
Čas vchází teď k nám
Dlouho k nám šel
vrátit soucit
a snům
dát bývalý pel
L:
Čas vstoupil teď k nám

Šum křídel v nás zněl
Jak vůbec můžem
tak žít bez křídel
Oba:
S tou tmou
……………
S tou tmou
Láska víc váží
dál není jen hrou
S tou tmou
………………
S tou tmou
Sb:
Křídla jsou v nás
Oba:
Zázraky jsou
Sb:
Křídla jsou v nás
Jsou v nás
Jsou v nás
K:
S tou tmou
…………
L:
S tou tmou
Křídla jsou v nás
a zázraky jsou
K:
S tou tmou

…………
S tou tmou
L:
S tou tmou
S tou tmou
křídla jsou v nás
Sb:
Zázraky jsou
Oba:
Křídla jsou v nás
a Svátky jsou
a svátky jsou
Svátky jsou
a Svátky jsou
Oba:
Láska víc váží
a sny čisté jsou
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On byl nádherný...
Hudba: Stanley Mayurs
(Cavatina)

ON byl nádherný
nádherný jak Máj
Jenom chvíli
mě zmýlil
Den s NÍM byl Ráj

ON byl můj můj nádherný
duši mou ON mi vzal
Duši – dar
v jednom z mých jar
Víc vzít se bál

Déšť
smyl
Čas třešní
Před sebou
nedá se skrýt
Touha dávná
má v nás
dál skrýš

ON byl tak nádherný
nádherný
Závratný víc než sráz
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Být dítětem svítícím
(What child is this) Irská lidová

Kdo z nás má dar být dítětem
co sílu zázraku cítí
A létá míli nad světem
Jak svíce sám svítí

A létá s hejnem Andělů
když dýchá vlání dálek
Pak sám je cíl svých údělů
a z Lásky zmírá málem

Být dítětem
svítícím
a místo lamp zářit v ulicích
Být zázračným dítětem
Tak smích a pláč
já míchám

Kdo z nás má dar být dítětem
když čas nám letokruh vrývá
Támhle v davu snad právě ten
snad dítě v hloubi skrývá

Být dítětem
……………
( instr…)
Když já tu spím

Tak dítě bdí
mě dál se zdá
že o mně ví
Ve mně svítí
Být dítětem
……………
Smích a pláč
Já míchám
Na půl míchám
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Jen kvůli nám...
(Holy Night)
A. Ch. Adam/ Traditional

Jen kvůli nám
je láska pouhé zdání
Jen kvůli nám
stává dál u dveří

Jen kvůli nám
Ta chvíle odevzdání
je mimo nás
Asi nám nevěří

A dál dny jdou
a sny k nám řídce jdou si
a slábnou s tmou
a je jich míň a míň
Já
bezbranná
se svou Láskou rdousím
A dál
já vím
že sen se v nás
jen zhůvěřil

Já vím
že snům
zas uvěřím

Já vím
že snům
zas uvěřím
áááá
uvěřím
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Most
Hudba: Paul Simon & Art Garfunkel
(The Bridge over troubled water)

Voda sbírá
z břehů jíl
Má barvu žlutou
ten jíl
i světadíl
Břeh vzdálený
víc není už znát
To proud nám zkouší brát
most co nám dálku břehů krátil
láskou tisíckrát

(hm)

Slova stejná jsou
Schází souznění
Jak máme žít
tak dál
spolu – vzdálení
Máš břeh já svůj
Blízkost můžem lhát
a proud nám zkouší brát
most co nám dálku břehů krátil
láskou tisíckrát
Most co nám dálku břehů krátil
láskou tolikrát

Most co nám dálku břehů krátil
láskou tisíckrát

sbor: Dávný most
přes ty zrádné proudy
L: (Přes ty zrádné proudy)
sbor: Dávný most
přes ty zrádné proudy
L: (feeling)
sbor: Dávný most
přes ty zrádné proudy
L: (Krátil dálku nám)
sbor: Dávný most
přes ty zrádné proudy

Voda pramen má
někde v nás
Když začne téct
Ten proud
zdá se čirý a mírný
Když začne růst
má v sobě touhu – i chlad
Pak voda může brát
most co nám dálku břehů krátil
láskou tolikrát
(nová verze srpen 2009)
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S muzikou
Hudba: Pavel Vaculík
Duet Lucie Bílá a Karel Gott

Jdou
chvíle jdou
Něco nám z nich zůstává
Pár tónů písní
co svál Čas přísný
zní tu dál v mých představách

Jdou si
chvíle jdou
Je z nich šňůra šlépějí
Ať hůl Čas láme
dál tón – ta kámej
svítí tmou svou nadějí

S Muzikou
s Muzikou
má i zápor na dně spoustu kladů
S tou
Muzikou
cítíš jak by náhle vítr zadul
S tou
Muzikou
najdeš v plískanicích příslib jara
Svou
Muzikou

můžeš mít i dát
radost velikou

Jdou
chvíle jdou
V jednu dlouhou splývají
Když písně stárnou
tu krásu tvárnou
byl by hřích v nich nenajít

Jdou
chvíle jdou
Šedá střídá zářivou
Á krása mýtů
dál v písních zní tu
Čas má vládu zdánlivou

S Muzikou…
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Šťastné svátky v ten den
Traditional (The Christmats Song)

Sníh zas vítr z plání zametá
Dlouhá noc má krátký den
Příměří dá Čas odvetám
a všem dá dobro na týden

Právě svátky jsou
a rybí dny jsou sečtené
Dárky smývaj´ svědomí
Kometou
všichni zlé zametou
A Lásce jen
vstříc teď jdou

Směr „Půlnoční“
kde září chrám
Tam všichni míří
za svou novou očistou
V tom davu vánočním
jde každý sám
Jde vinou vína
chůzí nejistou

A sníh zas pláně bílou pokrývá
a Svatá noc má krátký den
A sám teď náš svět rájem v nás ožívá
Šťastné svátky

všem jen

(mezihra)

Až sníh a vítr pláně zametou
i Čas a svátky rychle jdou
I Zázrak dnů zrození končívá Pietou
Zázrak svátků
Pravda s Láskou
prý jsou
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Tambor
(Little Drummer Boy) Traditional

Z dálky zní dál
jen rapapapam
Je plné ovzduší
tím rapapapam
Jde tambor z porážek
Zní rapapapam
On zahrát dokáže
jen rapapapam
rapapapam rapapapam
Prázdnou krajinou
zní rapapapam
Tambor je sám

Lásku shání
svým rapapapam
V krajině bez lidí
zní rapapapam
I věnce scházejí
Zní rapapapam
Výsměchem naději
zní rapapapam
rapapapam rapapapam
Kráčí tambor – Čas
Zní rapapapam
tambor je sám
Hledá nás

mezihra
voc: Prochází staletí
mezihra
voc:Stále shání nás nás

Cítím dým
v tom rapapapam
Vítězství prohraná
zní rapapapam
Jde tambor odraný
Zní rapapapam
Zjizvený bez hany
Zní rapapapam
rapapapam rapapapam
Stejnou krajinou
zní rapapapam
Tambor je sám
Tambor je Čas
co hledá nás
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Vánoce jsou zábava
(Angeles we have herd on hig)

Andělé mě míjejí
s vírou láskou nadějí
Touha bývá zdlouhavá
Vánoce jsou zábava
Gloria….
Vánoce a touha
Gloria….
Vánoce jsou zábava

Jen má Láska nestinná
někde jinde usíná
Má teď prázdné výročí
Já z ní vrásku u očí
Gloria…
Další vrásku já mám
……..
Dalším vráskám gloria
Zpět na obsah ukázky

