
 
 = 131   

Ami

  
1. Už pominula včerej - ší

    
G


E7

vůně
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text: Zuzana Němcová

  
rozra-zi-lu

 
Ami

   
a
    

vítr listí konej - ší

   
G


E7


v dlouhých vázách 

   
Ami


stí-nů.

          

    
Ami  

už nemá hlína co by da-la

   
G     C  

a louka co by uká-zala,

   
E7

     
Ami

  
jen z bramborových ohníčků

   
G


E7

   
bílý proužek dýmu.


Ami

  
Tak
 

mě

           

   
A

  
zase zpátky zavo-lej

     
br-zy
  

E


zja-ra,

  
až ta
  

D   
žlutá tráva na lu-kách

    
bu-de
  

A


mladá,

  
až se
        

   
A

  
zazelená v koru-nách,

     
bu-du
 

E

blíz-ko,
  

to až
  

D  
teplé slunce v peři-nách

    
bu-de
 

A

níz - ko.
           

    
Ami

  
2. Kdo sváže léto do sno-pů

    
G

 
E7


ú-ro-du
   

už


Ami

sklí-zí,
        

kdo paběrkuje ze strnišť

    
G

 
E7


na zi-mu
    

u - klí - zí

Ami

          

    
Ami  

a zbylé klásky sezbírá,

   
G    C   

za sebou dveře   za-ví - rá

  E
7 

a
 

Ami

  
že už nemá co by vzal,

   
G

 
E7

  
za-má-vá a

   
Ami

zmizí.

 
Tak
 

mě

          

     
Dmi  

3. Kdo na slavnostech podletí

    C A
7

zpí-vá

     
o pod-zi-mu,

Dmi        
jak ptáci na jih od-le-tí

    C A    
připomenout

  
Dmi
zi - mu.

          

     
Dmi

  
Že už kaluže odkvé-ta-jí

   
C

    
a

 F

  
dech se na zápraží ta-jí,

   
A7   

ten
  

Dmi  
na zoubek se podí - vá

   
C A7

   
letošnímu vínu.
  

Dmi

  
Tak
 

mě

          

   D   
zase zpátky zavo-lej

    
br-zy
  A 

zja-ra,

  
až ta
  G   

žlutá tráva na lu-kách

    
bu-de
  D 

mladá,

  
až se


                             

  
  
















   D   
zazelená v koru-nách,

    
bu-du
 A

blíz-ko,
  

to až
  G   

teplé slunce v peři-nách

    
bu-de
 D

níz - ko.
  

                           

















 
 

     
Dmi  

4. Za mlhou mlha schova-ná

    C A
7

  
snívá o zá-vě-jích

   
Dmi    

a
    

stránka málem dopsaná

   C A7

   
skřípe ve ve-řejích.

   
Dmi           

     
Dmi

  
Už končí co se končit má

  
C    F   

tak ke spaní se uklá - dá,

   A
7    

Dmi  
poč-ká až mrazy pře-bo-lí,

   
C A7

   
až se zima změní.

   
Dmi

  
Tak mě
           

Tak mě zase zpátky zavolej


