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Den je krásný (+ P. Sepéši)  
Petr Sepéši: 

Den je krásný 

Den je krásný 
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Oba: 

Den je krásný 

Den je krásný 

 

Petr Sepéši: 

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 se změní leden 

V máj se změní leden 

S tebou, s tebou, s tebou, s tebou 

 

Oba: 

Svět je krásný, svět je krásný, svět je krásný s tebou 

 

Petr Sepéši: 

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 

 

Červená řeka  

Pod tou skálou, kde proud řeky syčí, 

a kde ční červený kamení, 

žije ten, co mi jen srdce ničí, 

toho já ráda mám k zbláznění. 

 

Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, 

já ho znám, srdce má děravý, 

ale já ho chci mít, mně se líbí, 

bez něj žít už mě dál nebaví. 

 

Často k nám jezdívá s kytkou růží 

nejhezčí z kovbojů v okolí. 

Vestu má ušitou z hadích kůží, 

bitej pás, na něm pár pistolí. 

 

Hned se ptá, jak se mám, jak se daří, 

a kdy prý mu to svý srdce dám? 

Na to já odpovím, že čas maří, 

srdce blíž Červený řeky mám. 

 

Když je tma a jdu spát, noc je černá, 

hlavu mám bolavou závratí,  

ale já přesto dál budu věrná,  

dokud sám se zas k nám nevrátí. 



Pátá  
Hodina bývá dlouho trpělivá  

a potom odbíjí pátá 

a tak tu 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 odbila 

pátá, právě teď odbila  

pátá, právě teď odbila nám, pátá. 

 

Hodina bývá někdy nekonečnou  

a pak už odbíjí pátá 

a proto zpívám píseň jedinečnou  

právě 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 odbila 

pátá, právě teď odbila  

pátá, právě teď odbila nám, pátá, 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 odbila 

pátá, právě teď odbila  

pátá, právě teď odbila nám, pátá, pátá, pátá .... 

 

Radovánky  
Na Matějské pouti, já to dobře znám, 

i když je tam velký mumraj snadno najdeš mě tam. 

U zvonkové dráhy ráda poslouchám, 

jak ty zvonky umí zpívat, vždycky poslechnu tam. 

 

Radovánky, to si líbit vždycky dám, 

radovánky, tam kde jsou, tam pospíchám. 

Radovánky, to si líbit vždycky dám, 

radovánky, tam kde jsou, tam pospíchám. 

 

óooo, na na na naj naj naj 

óooo, laj la laj la laj  

óooo, na na na naj naj naj 

óooo, laj laj laj 

 

Na Matějské pouti, já to dobře znám, 

vyšplháme, mášli zájem, vzhůru na tobogán. 

V strašidelným zámku, můžem se pak bát. 

Pak mi koupíš srce z lásky, jen co dostanu hlad. 

 

Radovánky, to si líbit vždycky dám 



radovánky, tam kde jsou, tam pospíchám. 

Radovánky, to si líbit vždycky dám, 

radovánky, tam kde jsou, tam pospíchám. 

 

óooo, na na na naj naj naj 

óooo, laj la laj la laj  

óooo, na na na naj naj naj 

óooo, laj la laj la laj  

óooo, na na na naj naj naj 

óooo, laj la laj la laj 

 

 

Víš lásko  
Můj svět se skládá z místností 

A v každé z nich něco zní 

Tam třeba žijou s radostí 

V jiné jsou na sebe zlí 

 

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám 

mám zatím největší práci i s tím 

říct něco krásnýho víš to se stává 

Jen co se víc osmělím 

 

Kam, do kterých z těch dveří jít 

Je problém můj největší 

Strach, jestli vůbec na to mám 

Co já vím, zda potěším 

 

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám 

Já jsem ti slíbila svý písně dát 

Já od těch snů strašně moc očekávám 

Já nemám chuť něco lhát 

 

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám 

mám zatím největší práci i s tím 



říct něco krásnýho víš to se stává 

Jen co se víc osmělím 

 

Víš lásko já se jen dýl rozkoukávám 

Já jsem ti slíbila svý písně dát 

Já od těch snů strašně moc očekávám 

Já nemám chuť něco lhát 

 

Když láska schází  

S náležitým přehledem, víš co právě letí 

Kdy jsou v módě Alphaville a kdy Depeche Mode 

Víš s kým chodí Elton John co kdy řekl Princ 

V tomhletom jsi perfektní, bohužel jen v tom 

 

Čemu Ty říkáš fór světový, to mě teď příliš moc nezajímá 

Já totiž stále víc postrádám, jen tvoje pouhé pohlazení 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená když láska schází 

 

Pro tebe jen význam má, se vším přijít první 

Módním trendům podléháš, v tom jsi důsledný 

Přede mnou si nemusíš, vůbec na nic hrát 

Vždy Tě budu ráda mít, nemusíš se bát 

 

Čemu Ty říkáš fór světový, to mě teď příliš moc nezajímá 

Nevím jak nejlíp mám Ti už říct, že dlouho toužím po Sněženkách 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená když láska schází 

Nevím jak nejlíp mám Ti už říct, že dlouho toužím po Sněženkách 

Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená když láska schází když láska schází, schází 

 

 

Ta chvíle patří nám  
Když půlnoc roztančí 

Všechny hvězdičky, co znám 

Když den se otáčí 

Ta chvíle patří nám 



 

V tu chvíli dopadá 

Na náš dům zvláštní sen 

A všechno vypadá 

Že pro nás je tu jen 

 

V tu chvíli slova smysl ztrácí 

A vše se dá říct mlčením 

Čas počítat se nevyplácí 

Když snům dům otvírám 

V tu chvíli ztrach ze všeho ztrácím 

Kráčím po ledě nejtenčím 

A s tebou na něm v páru tančím 

Vždyť na chvíle patří nám 

 

Když noc je pápěří 

Nám vchází do dveří 

Když svíčka dohoří 

Tak chvíle patří nám 

 

V tu chvíli slova smysl ztrácí 

A vše se dá říct mlčením 

V tu chvíli smíme spolu vzlétnout 

Ač nevíme zákoutí 

 

Čas počítat se nevyplácí 

Když snům dům otvírám 

 

V tu chvíli slova smysl ztrácí 

A vše se dá říct mlčením 

V tu chvíli ztrach ze všeho ztrácím 

Začínám z lásky žít 

 

Vtíravá píseň  
Proč ta píseň v hlavně zní mi? 

Nemá hloubku, nemá rýmy 



Je to kýč a má mě stejně v zajetí 

Je v ní med všech včelých snůšek 

Týden mám ji na dně duše 

Denně žádám ji, ať pryč už odletí 

 

Pouštím na ní symfonie 

Přesto ve mě dál si žije 

Proč si broukám tuhle píseň nechtěnou? 

Kde se ve mě vůbec vzala? 

Já jsem o ní málo stála 

Kéž jí příští písně ze mě vyženou  

 

Co s ní? Co s ní? Co s ní? 

S tou písní vtíravou? 

Já s ní jdu spát  

A s ní pak ráno vstávám 

 

Ať zním, jen zním, teď zním 

Tou písní vtíravou 

Tenhle druh písní navždy v nás nezůstává 

 


