
Petr a Iveta - Knoflíky lásky 

 

1. Knoflíky lásky (P. Vaculík / J. Kruta) 

2. My to zvládnem (P. Vaculík / M. Černý) 

3. Červenám (P. Vaculík / J. Kruta) 

4. Zázrak se muže stát (P. Hanning / V. Hons) 

5. Snad jednou najdu pruvodce (P. Vaculíkk / Z. Rytíř) 

6. Zítra zavolám zase (S. Chmelík / M. Bukovič) 

7. Den je jak má být (S. Chmelík / V. Hons) 

8. S dovolením (S. Chmelík / M. Černý) 

9. Snad nám to vyjde (F. Slováček / M. Černý) 

10. Pohledy z prázdnin (P. Vaculík / V. Kočandrle) 

11. Ani náhodou (P. Hanning / V. Hons) 

12. Já to tušil hned (P. Vaculík / M. Černý) 

13. Něco za něco (P. Hanning / J. Machek) 

Bonus: (reedice z 1998 - Bonton music) 

14. Slůvka (P. Sepeši) 

15. Den kdy nejsem s ní (P. Vaculík / J. Šprongl) 

16. Červená řeka (lidová / I. Fischer) 

17. Pátá (T. Hatch / J. Štaidl) 

18. Oh, Baby, Baby (B. Ondráček / J. Schneider, E. Krečmar) 

19. Šťastlivec /To nevadí/ (P. Vaculík / Z. Rytíř) 20. Den je krásný (J. Malásek, J. Bažant, V. Hála / V. 

Blažek) 



KNOFLÍKY LÁSKY (Iveta a Petr Sepeši) 

-------------- 

Petr:  V parku jsem snídal jedno ráno 

Iveta: Táhnu se zvolna s taškou knížek 

       Dívám se, dívám, jak se tváří 

Petr:  Vnímám je krásná nesmím váhat 

 

 

Oba:   Knoflíky lásky, po celé léto 

       Ospalý soumrak rozpíná 

       Knoflíky lásky ,do rukou pálí 

Iveta: Je to tajemství co víme jen my dva 

 

Petr:  Díky té chvíli teď tě líbám 

Iveta: Díky té chvíli mám tě ráda 

       Díky té chvíli máme šanci 

Petr:  Smát se a žít jak jelimánci 

 

Oba:   Knoflíky lásky, po celé léto 

       Ospalý soumrak rozpíná 

       Knoflíky lásky, do rukou pálí 

Iveta: Je to tajemství co víme jen my dva 

 

Oba:   Knoflíky lásky, po celé léto, 

       Ospalý soumrak rozpíná …. 

 

 



ČERVENÁM (Iveta a Petr Sepeši) 

-------- 

Petr:  Nevěří, že je má jediná 

       Od "A" vždycky znova začínám 

       Zas hvízdám pod oknem, neotvírá 

 

Iveta: Za záclonou si tě prohlížím 

       Čekat minut pár neublíží 

       Tím spíš ti budu víc dneska vzácná 

 

Oba:   Červenám jako máky v obilí 

       Červenám s tebou vážně je mi líp 

       Červenám a to právě znamená 

Iveta: Má lásko nezhasínej máme čas 

 

Petr:  Barev máš jak sbírka pohledů 

       Já tě po tmě kreslit dovedu 

       A blízko kolem nás stromy smíchu 

Iveta: Plátěnky mám mokré od rosy 

       Netvař se jak bys chtěl odprosit 

Oba:   To štěstí z nebe nám poprchává 

 

Oba:   Červenám jako máky v obilí 

       Červenám s tebou vážně je mi líp 

       Červenám a to právě znamená 

Iveta: Má lásko nezhasínej máme čas 

 



Oba:   Červenám jako máky v obilí 

       Červenám s tebou vážně je mi líp 

       Červenám a to právě znamená 

Iveta: Má lásko nepospíchej máme čas 

 

 

 

 

ZÁZRAK SE MŮŽE STÁT (Iveta a Petr Sepeši) 

------------------- 

Iveta: Vím já proč je tak vzdálený 

       Na plátně filmovém 

       Na něj se dívám 

    

Petr:  Hmmm 

 

Iveta: Mívá roli vždy efektní 

       Řetízek stříbrný 

       Dívky jen zíraj 

 

       Hloupá, říkám si hloupá 

       Zbytečně doufáš 

       Čas jak film běží 

       Svou roli znáš 

 

       Dál sním 

       Jednou mi zastaví 



       Řekne si krásná 

       Já jsem tak sám 

 

Oba:   Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

 

Iveta: Snívám, po jeho dotecích 

       Čekám, že podá mi 

       Z plátna snad růži 

 

Petr:  Áhá 

 

Iveta: Zvláštní,  jak se mu podobá 

       Jeden můj kamarád 

       On je tak príma 

 

       Dívám, na něj se dívám 

       Něco mi skrývá 

       Něčím se trápí 

       Vím to jen já 

 

       Zvláštní,  jak se mu podobá 

       Tak co mi brání 

       Říct mu pojď blíž 

 



 

Oba:   Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

 

       Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát 

       Zázrak, zázrak se může stát ….. 

 

 

 

SNAD JEDNOU NAJDU PRŮVODCE 

-------------------------- 

Málem připadám si ztracená 

Když jdu po ulici v tomhle městě 

Ještě ho málo znám 

Kudy se dám? 

 

Kolem projel pestrý autokar 

A v něm seděl jeden z mikrofonem 

Zmizel jak slunce žár 

Byl by z nás krásný pár 

 

Snad jednou najdu průvodce 

Bude jak na fotce 



Cestovní kanceláře 

Snad jednou najdu průvodce 

Vezme mě za ruce 

A řekne, já zájem mám 

 

Vídám svou tvář ve skle výkladů 

A na dně sklenky džusu 

V malém bistru 

Málo je nápadná 

Jak se mi zdá 

 

Jako rozpálené dláždění 

Zbytečně vychládám  tu  

V jednom stínu 

Ten kdo mě nalezne 

Dostane nálezné 

 

Snad jednou najdu průvodce 

Bude jak na fotce 

Cestovní kanceláře 

Snad jednou najdu průvodce 

Vezme mě za ruce 

A řekne, já zájem mám 

 

Snad jednou najdu průvodce 

Bude jak na fotce 

Cestovní kanceláře 



Snad jednou najdu průvodce 

Vezme mě za ruce 

A řekne, já zájem mám 

 

Snad jednou najdu průvodce 

 

 

 

ZÍTRA ZAVOLÁM ZASE (Iveta a Petr Sepeši) 

------------------ 

Petr:  Zítra, zavolám zase 

       Pár slůvek, na dobrou noc 

       Je půlnoc a najednou zdá se 

       Že za chvíli 

       Řekl bych moc 

 

Iveta: Nevím, jestli jsem chytrá 

       Když čekám, co pro mě máš 

       Tak doufám, že zavoláš zítra 

       A konečně se rozpovídáš 

 

Oba:   Z očí do očí si máme říkat to je správný tip 

       Jenže ze sluchátka do sluchátka se to říká líp 

       Mluvím ze sluchátka do sluchátka dokud stačí drát 

       Radši z očí do očí mi řekni mám tě rád 

 

Petr:  Zítra, zavolám zase 



       Dvě věty a možná i tři 

Iveta: Tvá slova v celé své kráse 

       Mě ohromí i po pozítří 

 

Oba:   Z očí do očí si máme říkat to je správný tip 

       Jenže ze sluchátka do sluchátka se to říká líp 

       Z očí do očí si máme říkat to je správný tip 

       Jenže ze sluchátka do sluchátka se to říká líp 

 

       Z očí do očí si máme říkat to je správný tip 

       Jenže ze sluchátka do sluchátka se to říká líp 

       Z očí do očí …. 

 

 

 

DEN JAK MÁ BÝT (Iveta a Petr Sepeši) 

-------------- 

Petr:  S tebou je vše tak zvláštní 

       Jak to jenom říct 

Iveta: S tebou je den  tak krásný 

       To jen v knížkách bývá 

 

Petr:  Splním ti dnes tři přání 

       Chceš, jsem kouzelník 

Iveta: Ať mě tvá dlaň chrání 

       To je všechno, dík 

 



Oba:   Den je jak má být 

       Tak pojedem k vodě blíž 

       Kde malá je pláž 

       Tam dvě dlaně najdou skrýš 

       A den je jen náš 

 

Petr:  Dneska, spíš než jen kráčím 

       Lítám v oblacích 

Iveta: Nevím zrovna jak začít 

       Pěkně v tom už lítám 

Petr:  Je to stejně tak zvláštní 

       Že to vychází 

Iveta: Je to dárek tak vzácný 

       Snad ho vzít si smím 

 

Oba:   Den je jak má být 

       Tak pojedem k vodě blíž 

       Kde malá je pláž 

       Tam dvě dlaně najdou skrýš 

       A den je jen náš 

 

       Den je jak má být 

       Tak pojedem k vodě blíž 

       Kde malá je pláž 

       Tam dvě dlaně najdou skrýš 

       A den je jen náš 

 



 

 

S DOVOLENÍM (Iveta a Petr Sepeši) 

----------- 

Petr:  S dovolením 

       Mám už hezkou chvíli 

       Podezření 

       Že jsme byli někde náhodou 

       Že zkrátka tě znám 

 

Iveta: To podezření 

       Už jsem taky měla 

       Jenomže jsem  

       Prostě nevěděla s jistotou 

       A tak jsem se to bála říct 

 

Oba:   Pokušení  

       Si s námi hrálo 

       Dík políbení 

       Je nám teď líp 

 

Petr:  S dovolením 

       Smím tě doprovodit 

Iveta: Mám času dost 

Petr:  Jestli se to hodí 

       Můžem jít  

       Teď kam budeš chtít 



        

Iveta: Tenkrát jsi měl 

       Sako z džínoviny 

       Víc než-li já 

       Bavili tě jiný  

       Bůhví kam 

       Tenkrát jsi šel 

 

Petr:  To sám nevím kam 

       A už tenkrát 

       Moc jem si přál 

       Ať se ještě sejdem 

       Právě dnes 

       Dnes to štěstí mám 

 

Oba:   Pokušení  

       Si s námi hrálo 

       Dík políbení 

       Je nám teď líp 

 

Petr:  S dovolením 

       To se zapít musí 

Iveta: Dejte nám bar 

       Velikánskej džus i účtenku 

Oba:   A nechte nás být 

 

 



 

SNAD NÁM TO VYJDE (Iveta a Petr Sepeši) 

----------------- 

Iveta: Když jsi mi říkal 

       Jestli bych s tebou 

       Na chatu nejela 

Petr:  Byla jsi vážná 

       Nejdřív jsi řekla 

       Ne to bych nesměla 

       A potom dlouho 

       Mluvili jsme 

       Jak jen to udělat 

Oba:   Snad nám to vyjde 

       Hned příští týden 

 

Iveta: Tak jsem si přála 

       Aby nám alespoň 

       Jedna noc patřila 

Petr:  Já věděl stejně 

       Že by nám sotva 

       Jedna noc stačila 

       Aby nám všechna 

       Přání co máme 

       Najednou splnila 

Oba:   Snad nám to vyjde 

       Hned příští týden 

 



Oba:   Snad v pořadí 

       Dnů co nás čekají 

       Jsme nejlepší 

       Z těch, kteří doufají 

       Že v nesnázích 

       Láska je podrží 

       Že v dalších dnech 

       Nám stále vydrží 

Petr:  Snad nám to vyjde! 

 

Petr:  Co jsem ti říkal 

       Jenomže ty jsi nikdy jet nechtěla 

Iveta: Tak už se nezlob 

       Víš, kdybych já dřív 

Tohle to věděla 

       Až teprv teď mám 

       Starosti, co jsem dřív neměla 

Petr:  Snad nám to vyjde 

       Zas příští týden 

 

Petr:  Musíme balit 

Iveta: Tak se mi zdá 

       Že asi to nesvedem 

Petr:  Musíme balit 

       Dříve než nám 

       Vlak poslední ujede 

       A snad to příště 



       Až přijde příště 

       Zas to nějak provedem 

Oba:   Snad nám to vyjde 

       Zas příští týden 

 

Oba:   Dalších pět dnů 

       Dnů ze všech nejdelších 

       Dál budem žít 

       V té noci včerejší 

 

Oba:   Tím jediným 

       Den co den napětí 

       Doufat, že k nám 

       Náš víkend přiletí 

 

Petr:  Snad nám to vyjde! 

 

Petr:  Musíme balit 

Iveta: Tak se mi zdá 

       Že asi to nesvedem 

Petr:  Musíme balit 

       Dříve než nám 

       Vlak poslední ujede 

       A snad to příště 

       Až přijde příště 

       Zas to nějak provedem 

Oba:   Snad nám to vyjde 



       Zas příští týden 

 

 

 

POHLEDY Z PRÁZDNIN  

------------------ 

Pohlednice za sklem 

Přemýšlím, kde je tam dál 

Asi já  

Už dávno  

Tenkrát  

Když jsi je posílal 

 

Teď se bojím to číst 

Dělám jakoby nic 

Snad váhám 

Ale vázne mi řeč 

Moje hrdost je lež 

A já dál čtu: 

Tvý pohledy z prázdnin 

 

Změna prý je život 

A každý, ať to vyzkouší 

Jednou jsi mě zklamal 

Řekla jsem ti: tak už jdi 

Co mi zbývá teď říct 

Já se bojím i číst 



Tvý písmo 

Mám o zkušenost víc 

Zato ty jsi už pryč 

A já dál čtu: 

Tvý pohledy z prázdnin 

 

Bráním se 

Jak můžu 

Jsou to pouhá slova 

Já vím  

Probírám zas znova 

Když si den, co den jen říkám: 

Proč nezavoláš? 

 

Možná, že už dávno 

Na mě nemáš vůbec čas 

A pohlednice z prázdnin 

Je všechno co mi necháváš 

 

Tomu neuvěřím 

Tak to nemůže být 

Teď váhám 

Tvoje číslo já znám 

Zas prohrávám 

Přijď jen hned 

Pro pohledy z prázdnin 

 



Bráním se 

Jak můžu 

Jsou to pouhá slova 

Já vím  

Probírám zas znova 

Když si den, co den jen říkám: 

Kdy se jen vrátíš? 

Pro pohledy z prázdnin 

 

Kdy se jen vrátíš? 

 

Pro pohledy z prázdnin 

 

Kdy se jen vrátíš? 

 

 

 

 

ANI NÁHODOU (Iveta a Petr Sepeši) 

----------- 

Petr:  Stála před kinem  

       A já ji chtěl jen říct - tak pojď 

Iveta: Řekla jsem  

       Pak až příliš zmateně - proč já 

Petr:  Možná, že jsem sám 

Iveta: Tak ti radu dám 

Oba:   Před kinem se známost nehledá 



 

Oba:   Přesto víme, že chcem jenom spolu být - vše dát 

       Pak se naše dlaně plaše setkají - co říct 

Petr:  Točíme svůj film 

Iveta: Jenom ty a já 

Oba:   Krásný příběh právě začíná 

 

Oba:   Ani náhodou 

       Lásko má 

       Nemohlo by se to příště stát 

       Ani náhodou 

       Pouze nám osud chtěl svou přízeň dát 

       Věř jenom nám 

 

       Ani náhodou 

       Lásko má 

       Nemůže nám špatný vítr vát 

       Ani náhodou 

       Teď to vím 

       Už žádná jiná dlaň 

       Mě příště nesmí hřát 

       Ani náhodou 

 

Oba:   Je to krásné 

       Když tě láska osloví - pojď dáltak pojď 

       Nikdy neptej se jí 

       Když tě překvapí - proč já? 



Petr:  Řekni vejdi k nám 

Iveta: Kdo by chtěl být sám 

Oba:   Do tvých vlasů tiše zašeptá 

 

Oba:   Ani náhodou 

       Lásko má 

       Nemohlo by se to příště stát 

       Ani náhodou 

       Pouze nám osud chtěl svou přízeň dát 

       Věř jenom nám 

 

       Ani náhodou 

       Lásko má 

       Nemůže nám špatný vítr vát 

       Ani náhodou 

       Teď to vím 

       Už žádná jiná dlaň 

       Mě příště nesmí hřát 

       Ani náhodou 

 

 

 

JÁ TO TUŠIL HNED (Petr Sepeši) 

---------------- 

Já neměl vůbec představu 

Jak tímhle dnem proplavu 

Jak nejlíp stihnou, co bych měl 



Čím měl bych začít dřív 

Jestli nejdřív nakoupit 

Nebo mám na poštu jít 

 

Když nádobí jsem myl 

V tom telefon zazvonil 

A když jsem uslyšel tvůj hlas 

Svět byl jinačí 

Bylo jasný, že nic víc 

Dneska jinak nestačím 

 

Já to tušil hned 

Óhó, že to nestačím 

Já to tušil hned 

Óhó, co bych nejradči 

 

Tak jsem  všechno hákem vzal 

Dál si vrásky nedělám 

Zítra je přece taky den 

A když teď odložím 

To co udělat jsem mě 

Svět se jistě nezboří 

 

Já to tušil hned 

Óhó, že mi za voláš 

Já to tušil hned 

Óhó, a tak mě tu máš 



 

Já to tušil hned 

Óhó 

Já to tušil hned 

 

Já to tušil hned 

Óhó 

Já to tušil hned 

 

Já to tušil hned 

Óhó … 

 

 

 

NĚCO ZA NĚCO (Iveta a Petr Sepeši) 

------------ 

Petr:  Něco za něco 

       Něco za něco 

       Něco za něco 

Oba:   Něco za něco 

 

Iveta: Jdeš s růží 

       Jak s přáním 

       A říkáš, je k mání 

 

Oba:   Něco za něco 

 



Petr:  Co říkám 

       Je správné 

       Ty máš zas, co já ne 

 

Oba:   Takhle to má být 

       Tak se to má brát 

       Něco za něco 

 

       Usměv za tvůj smích 

       Najdeš v očích mých 

       Něco za něco 

 

       Správný nápad, pokud vím 

       V lásce platí především 

 

       Takhle to má být 

       Tak se to má brát 

       Něco za něco 

 

       Něco za něco 

       Něco za něco 

 

       V lásce platí především 

       Něco za něco 

       Nejlepší za nejlepší 

       Něco za něco 

 



Iveta: Ta růže, se líbí 

       Tak přej si, já slíbím 

Oba:   Něco za něco 

 

Petr:  Své přáni, ti hlásím 

       Chci závrať 

       Z tvé krásy 

 

Oba:   Takhle to má být 

       Tak se to má brát 

       Něco za něco 

 

       Usměv za tvůj smích 

       Najdeš v očích mých 

       Něco za něco 

 

       Správný nápad pokud vím 

       V lásce platí především 

 

       Takhle to má být 

       Tak se to má brát 

       Něco za něco 

 

---------- 

BONUS 

---------- 

 



SLŮVKA (Petr Sepeši) 

------ 

Šel jsem sám 

A chutnal tenhle krásný svět 

Z kapsy jsem ztratil 

No vážně asi slůvek pět 

 

Neříkej, kdyby byly v tmách 

Že nerozsvítíš rád 

Slůvka schoulená 

Pak zase hezky vrátíš 

Neříkej, kdyby byly v tmách 

Že nerozsvítíš rád 

Tak rád 

 

Láska, štěstí píle nebo upřímnost 

Čarovná slůvka, která rodí budoucnost 

 

Neříkej, kdyby byly v tmách 

Že nerozsvítíš rád 

Slůvka schoulená 

Pak zase hezky vrátíš 

Neříkej, kdyby byly v tmách 

Že nerozsvítíš rád 

Tak rád 

 

Náhle se kolem více světla prodává 



Panáček z rosy  na mě z dálky zamává 

 

Slunce žhavý hladí moji tvář 

Sen se hroutí vzal i starý snář 

 

Je nutné říct 

Že slova jsou jak pozlátka 

Bez dějů jsou němá jako poupátka 

 

Neříkej, kdyby byly v tmách 

Že nerozsvítíš rád 

Slůvka schoulená 

Pak zase hezky vrátíš 

Neříkej, kdyby byly v tmách 

Že nerozsvítíš rád 

Tak rád 

Tak rád 

 

 

 

DEN KDY NEJSEM S NÍ (Petr Sepeši) 

------------------- 

V pondělí zažiju šok 

Po sedmé vstanem a ztrácí se mi ránem 

V úterý tisíce slok 

Jdou poštou za ní, mám v nich jedno přání 

Ve středu volám jí zas 



Za to mě trestá účet z meziměsta 

Ve čtvrtek prokleju čas 

Co dálkou dělí nás 

 

Den kdy nejsem s ní 

Do sluchátek prázdno pouští 

Den kdy nejsem s ní 

Ztrácí barvy, vůně, děj 

 

Den kdy nejsem s ní 

Táhne se jak jízda pouští 

Den kdy nejsem s ní 

Zakázal bych nejraděj 

 

V pátek mi zrychluje tep 

Když do zatáček vjíždí její vláček 

V sobotu miluje hned 

Z jednoho stolu můžem snídat spolu 

Neděle je hořký lok 

Výmluv má tři sta 

Když si skripta chystá 

V pondělí zažiju šok 

A tak to jde celý rok 

 

Den kdy nejsem s ní 

Do sluchátek prázdno pouští 

Den kdy nejsem s ní 



Ztrácí barvy, vůně, děj 

 

Den kdy nejsem s ní 

Táhne se jak jízda pouští 

Den kdy nejsem s ní 

Zakázal bych nejraděj 

 

 

 

ČERVENÁ ŘEKA  

------------ 

Pod tou skálou, kde proud řeky syčí 

A kde ční, červený kamení 

Žije ten, co mi jen srdce ničí 

Koho já, ráda mám k zbláznění 

 

Vím, že lásku jak trám 

Lehce slíbí 

Já ho znám, srdce má děravý 

Ale já ho chci mít, mě se líbí 

Bez něj žít už mě dál nebaví 

 

 

 

PÁTÁ 

---- 

Hodina bývá dlouho trpělivá 



A potom odbíjí 

Pátá 

A tak teď zpívám, slova mlčenlivá 

O tom, že pomíjí 

Pátá 

 

Zvonek zvoní 

Škola končí 

Po schodech se běží 

Novák leze po jabloni 

A je náhle svěží 

Bláznivej den 

A já smíchem umírám 

Kdosi mě kárá 

A páni, já nenabírám 

Neboť pátá 

Právě teď odbyla 

Pátá 

Právě teď odbyla nám 

 

 

 

OH, BABY, BYBY (Iveta a Petr Sepeši) 

-------------- 

Oba:   Ó baby, baby 

       Dnes je zvláštní den 

       Hosté už jdou 



       S družičkou, sem k nám 

       Koš chryzantém a šaty bílý sen 

       Za chvíli jít, už má 

 

Petr:  Jak jen se tohle mohlo se stát 

Iveta: Ó baby 

Petr:  Vždyť já jsem měl tě taky rád 

Iveta: Ó baby 

       Jen nikdy nechtěl jsi sis mě brát 

 

Oba:   Ó baby 

 

 

 

ŠŤASTLIVEC /TO NEVADÍ/ (Iveta a Petr Sepeši) 

---------------------- 

Petr:  Jsi moje láska vzdálená 

Iveta: Jezdím tou dálkou pouze já 

Oba:   Nevadí, to nevadí, s tím už si poradím 

 

Petr:  Za chvíli zamknou internát 

Iveta: Z paměti znám už jízdní řád 

Oba:   Nevadí, to nevadí i to se zvládnout dá 

 

Oba:   Nikdo z nás není ten, kdo to vzdá 

       Spolu to zvládnem jen ty a já 

       A naše láska nám radu dá 



       To její heslo nám v uších zní 

       Nevadí, nevadí, nevadí, to nevadí 

 

Petr:  Dneska je nával v biásku 

Iveta: A nám tu prší na lásku 

Oba:   Nevadí, to nevadí, s tím už si poradím 

 

Petr:  Mám velkou kapsu, málo v ní 

Iveta: Mít aspoň auťák zánovní 

Iveta: Z paměti znám už jízdní řád 

Oba:   Nevadí, to nevadí i to se zvládnout dá 

 

Oba:   Nikdo z nás není ten, kdo to vzdá 

       Spolu to zvládnem jen ty a já 

       A naše láska nám radu dá 

       To její heslo nám v uších zní 

       Nevadí 

 

Oba:   Nikdo z nás není ten, kdo to vzdá 

       Spolu to zvládnem jen ty a já 

       A naše láska nám radu dá 

       To její heslo nám v uších zní 

       Nevadí, nevadí, nevadí, to nevadí 

 

 

 

DEN JE KRÁSNÝ (Iveta a Petr Sepeši) 



------------- 

Petr:  Den je krásný, den je krásný 

Oba:   Den je krásný, den je krásný 

Petr:  Když dva se rádi mají 

       I v lednu je jak v máji 

       I v lednu je jak v máji 

       S tebou, s tebou 

       S tebou, s tebou 

 

Iveta: Noc je krásná, noc je krásná 

Oba:   Noc je krásná, noc je krásná 

Iveta: Když dva jsou jako jeden 

       V máj promění se leden 

       V máj promění se leden 

       S tebou, s tebou 

       S tebou, s tebou 

 

Oba:   Svět je krásný,  svět je krásný 

       Svět je krásný s tebou 

 

Petr:  Den je krásný, den je krásný 

       Den je krásný s tebou 

 

Iveta: Noc je krásná, noc je krásná 

       Noc je krásná s tebou 

 

Oba:   Svět je krásný,  svět je krásný 



       Svět je krásný s tebou 


