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Radujte se, radujte se 
a měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Můžete to zkopírovat?  
Udělejte toho víc. 
Udělejte asi 3 nebo 4 kusy.  
Měsíční slavnost je tady 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme  
a tancujeme. 
Radostně zpíváme  
a tancujeme. 
Radostně zpíváme, 
tancujeme 
a bavíme se. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, 
jako bychom byli řetězem 
lidí. 
Radujte se, radujte se 
a měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme společně, 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako 
bychom byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Zvládli jste to.  
Zvládli jste to. 
Zpíváte jako  
slepý člověk, víte? 
Nevadí, počkejte 
na kopie. 
4, 5, 6 a pak můžeme, 
jeden to tady bude držet, 
jeden to bude držet tam, 
všichni… Co je to? 
Už je to tady? 
Dobrá, to je první. 

I ten druhý hoch 
to dostal. Můj Bože. 
To je druhý. 
Označím ho  
za druhého. 
Jestli jich budeme 
mít hodně,  
pak mohou všichni  
zpívat skupinově, to je taky 
fajn.  
Ten je číslo 2. 
Číslo 1, 
kolik jedniček  
je tam? 
Protože 1 a 2  
musí být pohromadě. 
Toto je 2.  
To je číslo 1?(Ano.) 
To je ono. 
Jedna a dva 
musí být pohromadě. 
Tato píseň je velmi dlouhá. 
Vybrali si dlouhou,  
mojí první píseň. 
Postavte se tam 
a držte to pro muže, 
jeden za druhým, ano? 
Dokončíte první a budete 
držet druhý, 
jinak bychom byli 
neposední, neposední. 
Ano, dobrá. 
Ano. Vidíte? 
Výš, výš. Ano. 
Nemusí to být moc vysoko 
a co ženy? 
Vy se postavíte. Postavte se. 
Postavte se. Co vy? 
Tam,  
co tam máte? 
Jen jeden? 
Ten dohromady, dívejte. 
Dobrá. Vy to dáte  
tam dozadu. 
Vy se kvůli nim postavíte 
a dáte jim to. 
Jeden člověk to drží, ano. 
Dobrá? Všichni to  
teď přečtou. (Dobrá.) 
Co ten druhý, 

je hotov? (Ano.) 
Dobrá. Nejdřív zkusíme 
ten druhý. 
První je příliš složitý. 
Nejdřív to držte. Čekejte. 
Nejdřív si vyzkoušíme 
první, ano? Jedničku,  
jednoduchou. Kde je? 
Něco taky pro ženy. 
Nesmíchejte to. 
Dám si toto jako „A“ 
Dobrá „A“.  
Toto je „A“. 
Pokud máte tento „A“, 
označte ho „A“. 
Držte to nahoře  
pro ženy. 
Dobrá, tady je A, ano? 
B, počkejte. 
Ano, hotovo? 
Ano, vy to držte pro muže, 
aby se mohli dívat. 
Ne, ne, ne. 
Postavte se a držte to.  
Ženy mají nějaký? (Ano.) 
Jen jeden? 
Muži jich mají hodně? (Dva.) 
Dobrá. Dobrá. 
Jeden tady   
a jeden uprostřed. 
Někdo se postavte  
a držte to. 
Měsíční slavnost je tady 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme, 
pod žlutým měsícem. 
To teď nepotřebujeme.  
To teď nepotřebujeme. 
Radostně zpíváme  
a tancujeme. 
Radostně zpíváme, 
tancujeme 
a bavíme se. 
Teď je to číslo 4. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, 
jako bychom byli řetězem 
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lidí. 
Radujte se, radujte se 
a měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
A měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Měsíční slavnost je tady 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme  
a tancujeme. 
Radostně zpíváme, 
tancujeme 
a bavíme se. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako 
bychom byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se 
a měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Dobrá, teď 
budeme zpívat, ano? 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Znovu. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
První. 
Pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Čtyři. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 

velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Je to těžké? 
Jedli jste příliš hodně dortu, 
proto. 
Jedli jste hodně sušenek, 
proto nemůžete zpívat nahlas. 
Je to ale jednoduché, ne?  
Dobrá, tady. 
Zkusme to znovu. Zkusme to. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Stále to neumíte vyslovit. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme. 
Pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme, 
tancujeme 
a bavíme se. 
Čtyři. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, 
jako bychom byli  
řetězem lidí. 
Jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, 
jako bychom byli  
řetězem lidí. 
Šest. 
Radujte se, radujte se 
a měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
A měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Dobrá, znovu. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme. 
Druhá. 
Pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme  
a tancujeme. 
Radostně zpíváme  

a tancujeme. 
Třetí. 
Radostně zpíváme  
a tancujeme. 
Radostně. 
Můžete sledovat moji pusu. 
Radostně 
zpíváme, tancujeme 
a bavíme se. 
Kroužíme  
mezi sebou 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní. 
Jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, 
jako bychom byli  
řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se 
a měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Dobrá, teď je to dobré. 
To je první a pak 
druhý a pak třetí, 
abyste to mohli číst, ano? 
Přečtěte si 
číslo 3, číslo 4, ano? 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme  
mezi sebou 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Ano, dobrá práce! 
Ještě jednou. 
Ještě jednou! 
Jste tak chytří! Dobrá. 
Dva, tři. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
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tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme  
mezi sebou 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Je to pro vás příliš rychlé? 
Příliš rychlé? 
Můžeme zpívat pomalu, 
až si na to zvyknete. 
Zpíváme jako by  
hrála rozbitá deska, 
víte? 
Měsíční… slavnost… 
Dochází baterie, dochází. 
Nejsou baterie. 
Měsíční… slavnost… 
je… tady… 
Držíme se za ruce, 
abychom tancovali…  
tancovali… tancovali… 
Rozbitá deska. 
Ano, takový je záznam,  
víte? – 
na staré desce. 
Položíte na ni jehlu 
a hraje 
Měsíční slavnost je tady, 
Nebo když přehrávači 
dochází baterie, hraje… 
Měsíční slavnost… je tady… 
Myslím, že nebudu moct 
zpívat druhou píseň. 
První píseň, dobrá, ano? 
Tato píseň 
je krátká a rychlá. 
Tu druhou píseň si můžete 
nakopírovat a zazpívat si ji 
doma nebo kdykoli. 
Dobrá. Jsme v pořádku? 
Ano, myslím… 
Jsme v pořádku, ano? 
Zvykli jsme si na to. 
Dobrá, zazpívejme si naši 
píseň Měsíční slavnost, ano? 
Už rozumíte tomu, 
co to je. 

Už jsem to vysvětlila 
v angličtině, ano? Ano. 
Dobrá. 
„Měsíční slavnost je tady,“ 
první. Ano? 
Nedělám nic. 
Proč se smějete? 
Och, lidi. 
Dobrá. Číslo jedna.  
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme 
a tancujeme. 
Radostně zpíváme, 
tancujeme 
a bavíme se. 
Kroužíme  
mezi sebou 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, 
jako bychom byli řetězem 
lidí. 
„Jako bychom byli řetězem 
lidí.“ To je 5. 
Radujte se, radujte se 
a měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem … 
Pojďme pomalu. 
Pojďme pomalu, ano? 
Půjdeme pomalu, 
abyste to stíhali, ano? 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 

Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Stíháte? (Ano.) 
Pomalu je to snadné, že? 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Dobře? (Dobře!) 
Bravo! Bravo! 
Velmi hezká píseň. Dobrá, 
pojeďme teď na dálnici. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
Znovu. 
Měsíční slavnost je tady, 
držíme se za ruce 
a společně tancujeme 
pod žlutým měsícem. 
Radostně zpíváme,  
tancujeme a bavíme se. 
Kroužíme společně 
jako bratři a sestry, 
velmi jednotní, jako bychom 
byli řetězem lidí. 
Radujte se, radujte se!  
Měsíc se bude taky radovat 
s námi. 
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