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Lásky je málo 

Hudba: Franz Schubert / Peter Breiner 

 

 

Málo 

Lásky je málo 

a chybí stálá 

dávná stálost 

Sválo 

„Něco“ nám sválo 

ohnivý úsvit 

co ústy 

zněl tvým dýchnutím 

  

Choulíš se – skrýváš 

Mou Lásku stmíváš 

svou záhadou 

svou záhadou 

  

Schází mi vzdušné dráhy 

na které’s mě v nocích brával 

Cítím že přijde záhy 

čas kdy neporoste tráva 

Má tráva zelená 

  

Schází mi vzdušné dráhy 

na které’s mě v nocích zdvíhal 

Cítím co přijde záhy 

Vzdušné dráhy zruší tíha 

Ta tíha bez jména 



  

Málo 

Lásky je málo 

a chybí stálá 

dávná stálost 

  

Sválo 

„Něco“ nám sválo 

Někdo nám svál 

náš úsvit dýchnutím 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Ten z mých myriád 

Hudba: Ludwig van Beethoven / Peter Breiner 

 

 

Sám Bůh 

skládal 

podle nálad 

v myriádách 

řád hvězdný 

Já se dívám 

Úzkost mívám 

Touhu vězním 

Hledám hvězdný řád 

napořád 

Sním a nezním 

Je chlad 

  

Stále doufám 

i když zoufám 

zakláním šíji 

k hvězdám 

V myriádách 

vesmír skládá 

kraj svůj hvězdný 

Já svou touhu dál nezvládám 

jenom vězním 

A sním 

  

Snad od Lásky 

přes otázky 



já získám dávný řád 

Rozevlátá 

proč jen chvátám 

když toužím stát 

Chci srdce své odemknout 

dát hvězdy spát 

Pak snad mě ten z mých myriád 

mít bude rád 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Já mám ráda tanec pavanu 

Hudba: Gabriel Fauré 

 

 

Já mám ráda 

v zádech mrazení 

kdy ticho zkamení 

Je mráz 

Já mám ráda 

srdce zmámený 

když zázrak Umění 

je v nás 

  

Já mám ráda 

ticho před bitvou 

když cítím vůlí tvou 

mě mít 

Já mám ráda 

tanec – pavanu 

Já při něm dostanu 

chuť žít 

  

Zůstává 

ve mně ta pýcha kočičí 

a láska má co tady všechno poničí 

A já jen v nohou mám 

ten cíl jít bůhvíkam 

dál jít 

a všechno vzít 

Já mám ráda 



srdce na dlaních 

Ten kdo ho poraní 

jde dál 

Já mám ráda 

tanec pavanu 

Z něj láskou zaplanu 

Mám žal 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Měsíční sonáta 

Hudba: Ludwig van Beethoven / Peter Breiner 

 

 

Vzdálený 

měsíci 

zář máš rozvátou 

Zápasíš 

bezhlasý 

jen s bílou mou sonátou 

  

Svítíš 

lákáš 

lákáš 

k dálkám svým 

Já jen bloudím dál 

v klávesách 

  

Vzdálená 

šílený 

září tvou 

sám Bůh 

na mě sáh’ 

  

Vzdálený 

svítivý 

zář máš rozvátou 

Zápasíš 

bezhlasý 

dál s mou bílou sonátou 



  

Svítíš 

lákáš 

k sítím 

dálkám 

Cítím dál tvoje kouzlo 

Zní v klávesách 

Bůh sám 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Mé tělo je jen rám 

Hudba: Ludwig van Beethoven / Peter Breiner 

 

 

Svítání 

bývá bílé plátno 

v nás napnuté 

Tím plátnem 

Čas vzývá nás 

žít sny tak dávné a bláznivé 

Tím plátnem 

Čas láká nás 

být odliv s přílivem 

  

Svítání 

skrývá malbu – zázrak 

nám ztajenou 

Tou touhou 

den vzbouzí chuť v nás 

žít sny tak dávné a bláznivé 

Tou touhou 

Čas vzbouzí v nás 

chuť žít dál s údivem 

  

Plátnem 

jsem bílým plátnem 

Po barvách toužím 

Svítáním zlátnem 

Obraz co skrývám 

zatím jen cítím 



Celý den zbývá 

namalovat to co mám 

  

Já jsem 

plátnem 

Mé tělo je jen rám 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Svatba 

Hudba: Ludwig van Beethoven / Peter Breiner 

 

 

Svou duši půlím 

Láskou a vůlí 

Láskou i vůlí 

míň je mě míň 

Můj jsi tak já – ty 

sčítáme ztráty 

Má vůni máty 

obřadní síň 

  

Láska se ztrácí 

Vzduch dýchá lácí 

Náš kmen se kácí 

Čpí z varhan dým 

Láska ta Láska 

slézá v nás pár skal 

Láska je sázka 

žít bůhví s kým 

  

Právě se máme 

pouta si dáme 

Tíží nás kámen 

zlých tajemství 

Stín mojí mámy 

ční mezi námi 

Vnáší sem zánik 

svým poselstvím 



  

Já mám tě ráda 

Čáry tvých záhad 

Kroužky tvých nálad 

spí v modřinách 

spí v modřinách 

  

Já bledosnící 

mám něco říci 

Snad „ANO“ říci 

Tím začínám 

  

Zní slovo „Závěť“ 

Mou Lásku právě 

skrývá mi závěj 

v tvých končinách 

Zpět na obsah ukázky 

 

  



Píseň trojdobá 

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij / Peter Breiner 

 

 

Plout a kroužit 

Snít a toužit 

Závrať má je zavilá 

Z hloubky dýchat 

Hřích je pýcha 

Zpíjí víc než destilát 

Píseň trojdobá 

nám se podobá 

V téhle písni náš je let i pád 

  

Plout a kroužit 

Snít a toužit 

Mít svá víčka sklopená 

Dál se vznášet 

Nítit vášeň 

Málo víš ty o ženách 

V nás jak v hříšných nádobách 

píseň trojdobá 

vzbouzí touhu právě teď se vzdát 

dát 

  

Plout a kroužit 

Snít a toužit 

Žít jen svůj čas motýlí 

Dál se vznášet 

Nítit vášeň 



Chtít tě víc než před chvílí 

Píseň závratná 

spoustu nálad má 

Zní touhou zbloudilých 

  

Když mám svá víčka 

sklopená 

a valčík zní nám 

v ozvěnách 

Já tím se k Lásce 

zralá stávám 

Víš málo víš o ženách 

  

Plout a kroužit 

Snít a toužit 

Závrať má je zavilá 

Z hloubky dýchám 

Hřích je pýcha 

Zpíjí víc než destilát 

Píseň trojdobá 

nám se podobá 

Cítím z ní dlouhý pád 

Zpět na obsah ukázky 


