
Bláznům pár    (Falešná karta)   
 
C Emi Ami Emi C Emi Ami Emi 
 
C                   Emi       Ami        Dmi        

1. Ze všech stran vítr vál, do rygolů listí stlal 
       G7                        C Emi Ami Emi  
podzim zase začal čmárat do těch strání  
      C       Emi       Ami             Dmi 
Na perón padl stín a já zůstal jsem tam s ním 
      G                       C Emi Ami Emi  
dálka nemá se mnou žádný slitování 
 

2. Za okny vagónů mizí světla perónů 
do uší mi kola náprav tiše hrají 
Za sebou šňůru let, vpředu nepoznanej svět 
právě někde tam se šíny protínají 

           Ami               Emi     F 
Ref1: Ze vzpomínek svých dobře vím, že jezdilo nás víc    
       C                                

Víc bylo ohňů, při kterých  
     Dmi                  G7   G 
jsme vyli na měsíc a těch hvězd,  

            D7       G7  G     
 vzdálených obzorů a cest  

3. Do kopců a do lesů na neznámou adresu 
mlčky posílám teď svoje tajný přání 
Potokům podél skal a všem klukům co jsem znal, 
dávným chvílím co už nejsou pro mě k mání 
 

Ref2: A tak znovu nacházím jako dřív místa našich setkání 
 Vzpomínám na každé z nich  

a na krásný toulání do těch rán,  
      mý kroky vedou právě tam 

 
4. Tak se vracím do těch let, kdy byl ještě mladej svět 

z dálky mávaj na mě kluci rozesmátí 
Bláznům pár, co jsem znal, jimž jsem svoje písně psal, 
věřit musím, že se třeba jednou vrátí... 
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