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  Intro  Am7 Fmaj7 Am7 Fmaj7 F G C   

                              Fmaj7      Am7    Fmaj7     Am7   Dm                          G          G7                               
Krútia sa pásky, krútia sa pásky, krútia sa pásky celuloidové

                                    Fmaj7    Am7  Fmaj7   Am7  Dm                  G              G7
Láska je biela, láska je biela, biela ako kvet na strome

                                      Am7      Fmaj7 C              Am7  Fmaj7    Cmaj7
V bielej obálke biely deň, biele oblaky a biely sneh 

                                               Fmaj7                   G      G7              C 
Biela cesta uháňa preč, nikto nevie kam 

                                 C                     Fmaj7Am7  G C                     Fmaj7 Am7        Dm
             A vo všetkých ok     nách   je tma, my jediní ne       šli    sme spať 

                                             F          Em        F             G                    C         Intro
    Čítame si z oblohy     náš osud vo hviezdach

                               Fmaj7      Am7   Fmaj7     Am7   Dm                          G          G7                               
Krútia sa pásky, krútia sa pásky, krútia sa pásky celuloidové

                             Fmaj7         Am7   Fmaj7        Am7   Dm                  G              G7
Nádej nám máva, nádej nám máva, zeleným listom na strome

                                    Am7     Fmaj7C                Am7   Fmaj7   Cmaj7
  Zelená tráva, zelený les, zelený kabát    odložím dnes 

                                         F                                   G            G7           C 
Zelený semafor nad cestou, keď idem za tebou 

                                   C                     Fmaj7Am7  G C                     Fmaj7 Am7    Dm
             A vo všetkých ok     nách   je tma, ty jediná ne       šla    si spať 

                                        F             Em            F                 G                   C         Intro
    Ty jediná čakáš môj vlak, si môj osud vo hviezdach
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                              Fmaj7      Am7    Fmaj7     Am7   Dm                          G          G7                               
Krútia sa pásky, krútia sa pásky, krútia sa pásky celuloidové

                                  Fmaj7      Am7    Fmaj7      Am7    Dm               G            G7
Mihne sa vášeň, mihne sa vášeň, pery má celé červené

                                Am7       Fmaj7 C                  Am7       Fmaj7  Cmaj7
Červené srdce, červená krv, červená muleta, kto príde prv 

                                                 F                           G   G7               C 
Červené eso v rukáve všetko vyhráva

                                                                            Harmonika sólo

                             Fmaj7      Am7    Fmaj7      Am7   Dm                          G           G7                               
Je koniec pásky, je koniec pásky, je koniec pásky celuloidovej

                          Fmaj7          Am7       Fmaj7         Am7       Dm                  G            G7
Smrť celá v čiernom, smrť celá v čiernom, píše písmená na hrobe

                                       Am7    Fmaj7  C                Am7    Fmaj7 Cmaj7
  Čierna rakva a čierny koč, čierne kone a čierna noc

                                          F                                          G        G7         C 
Čierny havran, čierny kríž a čierne oči plné sĺz

                                 C                     Fmaj7Am7  G C                        Fmaj7 Am7     Dm
                                 A vo všetkých ok     nách   je tma, a všetci už dá      vno   šli spať 
                                              F         Em           F           G                  C

    Odišiel posledný vlak      osud vo hviezdach 
                                           G                        C        Fm   G               C 

Osud je vo hviezdach, osud je vo hviezdach 

Coda     Fmaj7 Am7 Fmaj7 Am7 Fmaj7 Am7 C
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Krútia sa pásky, krútia sa pásky 
Krútia sa pásky celuloidové 
Láska je biela, láska je biela 

Biela ako kvet na strome 
V bielej obálke biely deň, biele oblaky a biely sneh 

Biela cesta uháňa preč, nikto nevie kam 

A vo všetkých oknách je tma, my jediní nešli sme spať 
Čítame si z oblohy náš osud vo hviezdach

Krútia sa pásky, krútia sa pásky 
Krútia sa pásky celuloidové 

Nádej nám máva, nádej nám máva
Zeleným listom na strome 

Zelená tráva, zelený les, zelený kabát odložím dnes
Zelený semafor nad cestou, keď idem za tebou 

A vo všetkých oknách je tma, ty jediná nešla si spať 
Ty jediná čakáš môj vlak, si môj osud vo hviezdach

Krútia sa pásky, krútia sa pásky 
Krútia sa pásky celuloidové 

Mihne sa vášeň, mihne sa vášeň
Pery má celé červené 

Červené srdce, červená krv, červená muleta, kto príde prv
Červené eso v rukáve všetko vyhráva 

Je koniec pásky, je koniec pásky 
Je koniec pásky celuloidovej 

Smrť celá v čiernom, smrť celá v čiernom
Píše písmená na hrobe 

Čierna rakva a čierny koč, čierne kone a čierna noc
Čierny havran, čierny kríž a čierne oči plné sĺz 

A vo všetkých oknách je tma, a všetci už dávno šli spať 
Odišiel posledný vlak, osud je vo hviezdach 
Osud je vo hviezdach, osud je vo hviezdach
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