Caine-Mi živě v TV NOE (2016) (jen písně)
Hudební záznam živého vystoupení jednoho písničkáře ve dvou tělech ze studia Tv Noe. V
premiéře byl odvysílaný 21.1.2016 v pořadu Jiřího Moravského Brabce - Cvrlikání #43.

seznam skladeb:
1. Myšionáři
2. Nekonečno rovná se alfa plus mínus omega (∞ = Α∓Ω)
3. Těžká chvíle... lehkého děvčete
4. Sklepní
5. Pro parťáka
6. Kolumbus, co sny o moři tvoří i tvou neobjevenou zem
7. Motýlek
8. Tak přece
9. Vánoce ve válce
10. Panáčci s lucernou
11. Tatínku
12. Pro jediný vlas víly

texty:
MYŠIONÁŘI
(hudba/text: Caine-Mi)

Pro takovou práci si sám Bůh volí, povahy beránčí až bůvolí...
Myšionáři jedou pouští, starší občany sednout pouští
Myšionáři kluší buší - i v Tichomoří jim srdce buší - Myšionáři
Tam kde jiní musí lodí, oni suchou nohou vodou chodí
Kde jiní mají autobus, vlastní vlastní Velkej vůz!
Dobrou zprávu tutu nesou světu, konec světa brzy je tu!
Tak ať se nikdo nebojí, čte si Písma nebo jí! - Myšionáři Myšionáři
Myšionáři běží pláží, káží ale neuráží
ohněm tančí, ledem bruslí, přiučil by se i Bruce Lee - Myšionáři
Domorodci z nich mají strach - už vraj stoja a tlučú ich pri dverách
A když Antarktidou jdou polední tmou, světlo včíl vláčí za sebou
Víš, nevidíš-li je blíž, nejspíš spíš - jednou najdou i tvou tajnou spíž
pak hostinu svatební v ní vyhlásí a všechno sní! - Myšionáři Myšionáři
Chleba dosti, vína dosti, jen ti hosti na slavnosti
nejsou prosti nelibosti nad tím, že je myši hostí a tak se zlostí postí!
Chcem‘ jelita! Chcem‘ rozpeky! A chceme to tak navěky!
- řve nejvíc ten kdo nepřišel, žel a lže že o nic nepřišel
A chromí vidí, chudí chodí, slepí slyší, hluší tuší a mrtví nemaj‘ mindráky
A chromí vidí, chudí chodí, slepí slyší, hluší tuší a nazí už maj‘ tepláky
- i to jsou přece zázraky!
Myšionáři se ženou kolem, se ženou, pšenicí i koukolem
A Marie že má od Táty, něco pro katy i Piláty - Myšionáři
Marné na ně líčit pasti a vymítat je jménem vlasti
Až pohostí celou zem, zmizí se svatebním průvodem
A pak i ty barvy přes mapy bílých míst, 12 plných košů a jeden čistý list
i propadlá jízdenka na parník a sem tam uschlý fíkovník... fíkovník... fíkovník

∞ = Α∓Ω (Zaťatý do kříže)
(hudba/text: Caine-Mi)

Zaťatý do kříže roubuješ nám sílu
Zaplakán do Písma zaléváš, dáváš víru
Zazpíván do Žalmů tichem hvězd nám zdobíš tmu
sám zmlčený, vyklován rozmetán, upálen vyklouben
a přece král
Zavržen do hrobů nabízíš život věčný
Zapřažen do hřebů svobodu a srdce vděčný
Rozprodán pod cenou dál jsi tou perlou jedinou
sám zmlčený, vyklován rozmetán, upálen vyklouben
a přece král

TĚŽKÁ CHVÍLE - LEHKÉHO DĚVČETE
(hudba/text: Caine-Mi)

Vlak z mého zápraží od břehů odráží
co na tom záleží - ty zůstáváš stát
Snažím se... nesnažím - naposled rozpažím
beránku z nádraží už půjdu spát
Zabalím do plenek klíčky všech myšlenek
těžké je navenek - mít tolik rád
mít tolikrát - tolik rád
mít rád... tolikrát

SKLEPNÍ
(hudba/text: Caine-Mi/Ondr.A Pellar)

Ve sklepě naší fary - tam pod kostelní věží
zazděný ve výklenku - padesát let už leží
Pečlivě zabalený - natřený vazelínou
přikrytý starou plachtou - zaházený hlínou
Tak dlouho zahrabaný - samotný ve tmě tmoucí
bez očí slepě hledí - samotný nemohoucí
samotný nemohoucí
Ukrytý před slídily - tak jako naše víra
dobře ho uklidili - ať tiše do tmy zírá
Pro pravdu kdysi hořel - teď jenom ve tmě leží
pod haldou popela - a pevnou zděnou věží
Ukrytý před slídily - před hroznou smečkou vlčí
zavřená ústa smělá - nemluví trpce mlčí
nemluví trpce mlčí
Teď mistře Jene z Husi - teď by tě bylo třeba
srdce nám dohořela - a ty ležíš
na dně sklepa

PRO PARŤÁKA
(hudba/text: Caine-Mi/Ondr.A Pellar)

Rád tě tu vidím, milý bratře
věřím, že nejsi ten, který zapře
když ho tak vyrvou v noci z peřin
máš pět, čtyři, tři, dva, jedna vteřin
Odpověz na otázku tadyhle parťáka:
Volíš Losnu a nebo Mažňáka?
Odpověz na otázku tadyhle parťáka:
Volíš Losnu (volíš Losnu?) a nebo Mažňáka!
Tak rád tu vidím svou sestru milou
pojď s námi zápasit celou svou silou
za právo ženy si říci svoje
když muži se k pravdě přiznat bojej
Tváří v tvář otázce tadyhle parťáka:
Volíte Krista a nebo Mažňáka?
Tváří v tvář otázce tadyhle parťáka:
Volíte Krista (volíte Krista?) a nebo Mažňáka!
Tak milé děti, už je to tady
snad ani nejsme si vědomi zrady
a naše slovo si do tmy vyprchá
nikdy se nevrátí - kohout už kokrhá
Za třicet stříbrných a topůrko za tolar
nevolíme Krista, ale jen Superstar
Za třicet stříbrných a jiný za dolar
nevolíme Krista, volíme superstár
Milí pozůstalí... máme v tom jisto
v hrobě zbylo jen prázdné místo
Tak ať se přizná, kdo za to může
sněd‘ tělo, vypil krev toho muže
Ať řekne do očí tadyhle parťáka:
Já volím Krista, ale ne Mažňáka!
Ať řekne do očí tadyhle parťáka:
Já volím Krista...
a neuhne až se to otočí a neřekne:
Ále, tak třeba...
Bahňáka..ka...kakaka

KOLUMBUS, CO SNY O MOŘI TVOŘÍ I TVOU NEOBJEVENOU ZEM
(hudba/text: Caine-Mi)

Plout proti proudu - hroudu rodnou z nohou zout
a plout a plout a plout a plout
Plout proti proudu – chléb svůj pouštět za vodou
a plout a plout a plout a plout

Plout proti proudu - prostý soudů neuhnout
a plout a plout a plout a plout
Plout proti proudu - zlým být rzí a molům žrout
a plout a plout a plout a plout
Plout proti proudu - dál na vítr spolehnout
a plout a plout a plout a plout
Plout proti proudu - svůj Mys Hornův neminout
a plout a plout a plout a plout
Plout proti proudu - kotvu na dně odříznout
a plout a plout a plout a plout
Plout proti proudu - a pak spustit nebeskou
a plout a plout a plout a plout
Plout proti proudu - i když pro tě možná jsem
jen bloud jen bloud jen bloud jen bloud
Plout proti proudu - křižník z kříže a já v něm
Kolumbem - co sny o moři tvoří - i tvou
neobjevenou... neobjevenou - zem

MOTÝLEK
(hudba/text: Jaroslav Jára Ježek)

Bílý motýl sek' sebou o asfalt
a hvězdy se pohnuly - a hvězdy se pohnuly
Bliká a svítí, nad cestou červená
byl první, co z nebe spad'- byl první, co z nebe spad'
Malý a křehký ten motýl byl sebevrah
a jen děti se nesmály - a jen děti se nesmály
Kde je ta síla...
Motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí
jen jeden se otočil - jen jeden se otočil
Jak střepy pro štěstí do kapsy dal si ta křídla
a ruce si pořezal - a ruce si pořezal
Vzlétl a pochopil a dal slovům správný řád
a děti tleskaly - a děti tleskaly
Kde je ta síla...
Vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli
někdo se rozčílil - někdo se rozčílil
Podává ruku a světlo a světlo v očích má
kdo to tu nešetří - kdo to tu nešetří
Motýlí přání a slib... a hvězdy padají
děti se usmívaj' děti se usmívaj'

TAK PŘECE
(hudba/text: Caine-Mi)

Asi jsem měl blbý kecy a možná jsem jen mlčel k věci
přišel blíž a řek' mi - přeci... tím kým se stáváš budeš dál!
Řek' mi - bacha! - tím kým se stáváš budeš dál!
Asi jsem zas dělal věci, no ty co dělá zvíře v kleci
přišel blíž a řek' mi - přeci... tím kým se stáváš budeš dál!
řek' mi - bacha! - tím kým se stáváš budeš dál!
Boli slizký ako šneci, ale mali svoj dom, strom, syna všeci
přišel blíž a řek' mi - přeci... tím kým se stáváš budeš dál!
řek' mi - bacha! - tím kým se stáváš budeš dál!
Tak mě včera křtili v řece, vtipné - vážně!... má Bůh srdce
to Jeho Syn mi řek': Tak přece!... tím kým se stáváš budeš dál!
Řek' mi: Brácha... tím kým se stáváš budeš dál!
Řek' mi Brácha

VÁNOCE VE VÁLCE
(hudba/text: Caine-Mi)

Po větru oblohou do dálky
dvě hrdličky za války - šeptaná slova
dva myšáci v minovém poli - jednoho těla
takoví hladoví hledají - i když to bolí
drobečky z doteků co ještě včera
uvízly ve svetru potají - tak jak's to chtěla
a teď tě tu vítají - chlebem a solí
a znova
Vánoce ve válce a znova zázrak...
- víme to oba
Po bitvě generál na splátky
vždycky si obléká pohádky - do stejnokroje
ale před bitvou každý je nahý jen - a pěšákem srdce
a někdy se rozbije bez boje - člověk po záruce
hrdličky v zobáčku nosí mu - znova a znova
zelenou ratolest slova - nohy a ruce
z té daleké dálky, můj Mio - vítám Tě doma
a znova
Vánoce ve válce a znova zázrak...
- víme to oba
Po větru oblohou do dálky - války neválky
dvě hrdličky - šeptaná slova

PANÁČCI S LUCERNOU
(hudba/text: Caine-Mi)

Odedávna se trousí za tebou - ti co propadli oblohou
odedávna padaj‘ - už nemůžou
ale znovu si vzpomenou - znovu tě doženou
Panáčci s lucernou - svítěj‘ a brouzdaj‘ tmou
Už neví kolik je hvězd - jenom že jsou
Dívej se - nechtěj‘ tě vést - jdou za tebou
Dívej se - nechtěj‘ tě plést... jen nevíš čí jsou
Srdce maj‘ malinký s rozhlednou - bojej‘ se, ale tobě ho otevřou
a to je všechno - víc už nemůžou
Ty schody před tebou - jsou schody co nereznou
Panáčkům s lucernou - souzeno svítat tmou
Nevědí kolik je cest - jenom že jsou
Dívám se, těžký je vést - boj s ozvěnou
dívám se, těžko utéct... sám před sebou
Víš možná až tě jednou nenajdou
budeš už sám někde padat oblohou
a po nocích nás šimrat na nohou
Budeš Panáček! - Budeš Panáček s lucernou
budeš čekat až - najednou...

TATÍNKU
(hudba/text: Caine-Mi)
(Některá semínka vyrostou, jen když je zasadíš jako trosečník. A stejně tak některé „věci“
můžeš přijmout, pochopit, uvěřit jim - jen jako trosečník Boží – jako uBožák)

Sbalil si z krásy tvý, kousek velkýho nic
Nevnímal ty kecy, věci který takhle v noci prostě - nejde říct
vlci a půlměsíc o tom asi vědí víc
Tatínku! Semínkům taky se stává
Malá jsou, odvanou, ptáci se vkrádaj‘
Vstávej! Vstávej! Vstávej!...
Po krk měl závorek, zmínek a znamínek
slovíčka stlačená ve sprejích do křivek - čmárá vztek
co nejvýš a do dálek a pak si na zem klek
Tatínku! Semínkům taky se stává
Dopadnou na holou, vezmou to zkrátka
Vstávej! Vstávej! Vstávej!...
Horký a studený, hlavně ne znuděný
i má-li namále, jako dům na skále - zůstat stát
raději bez výhrad zmlknout a nebo řvát!
Tatínku! Semínkům taky se stává
Vyrostou za hradbou, trní je zmáhá
Vstávej! Vstávej! Vstávej!...

Na břehu příběhů, možná je trosečník
semínka padají na zeď a na chodník - na prázdný sál
a přece hází dál a pokaždé volá dík!
Tatínku! Semínkům taky se stává
Vykvetou, dozrajou – úrodu dávaj‘
Vstávej! Vstávej! Vstávej...
Vstávej!

PRO JEDINÝ VLAS VÍLY
(hudba/text: Caine-Mi)

Jako jediný
Jako jediný vlas víly i slona táhne cestou k cíli
jako jediný
Jako malý kvítek bílý dává stromu smysl sílit
tak i jediný
jediný hlas - ten Tvůj milý - láme kámen - pálí jíly
a s každým dalším douškem víry plaví plevy, prach a býlí
- jediný... jako Jediný
Neopouštěj, neopouštěj! Ať daleko či blízko jsem
Ať daleko či blízko jsem
Jako jediný
Jediný štěp neb zrnko viny a v nitru tiché, Boží mlýny
svědomí
semelou nás (a tebe s nimi!) na hrst špíny, prach a stíny
jsme ztracení
než jediný zas - Ten bez viny - povýší tě na hrst hlíny
tu co v ní klíčí život jiný - s každým dalším douškem víry
- znamení... vílí Znamení
Neopouštěj...
Pro ten jediný
Pro ten jediný vlas víly ještě zpívám, ještě chvíli
pro ten jediný
fanfáry a sláva v cíli odezní-li (odezní-li!)
zbyde mi...
zbývá ještě zrnko síly a Tvůj dotek (kdesi v cíli)
Zbývá ještě doušek víry a zatím za tím douškem příliv
- pramení... ještě Pramení
Neopouštěj…
Neopouštěj, neopouštěj - mě

