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                                    Am                                           Hm4/A                      Am   Hm4/A

Sedel som pod nočným nebom v tme horúceho leta
                                      Am                               Hm4/A                        Am    Hm4/A                  

pozoroval Mliečnu dráhu jak s polnocou sa splieta
                                           Am                       Hm4/A                          Ami   Hm4/A  

Díval som sa ako nebo sa na mňa nemo rúti
                                                           Am               Hm4/A                 Am       G          

obdivoval panoptikum tichých nočných smrtí
                                             C                      G  Dm                      Am       G                       

A hviezdy padali a rútili sa ku mne cvalom
                                          C                     G    Dm             Am            Em   E    Ami    Hm4/A

a hviezdy padali a tiene boli chladom meravé

                                                      
                                         Am                                Hm4/A                       Am   Hm4/A

Tá jedna celá v čiernom vždy veští ropnú krízu
                                   Am                                              Hm4/A                    Am     Hm4/A

a ďalšia bola ako ty a ja - dve duše čo sa láskou hryzú
                                          Am                               Hm4/A                     Am     Hm4/A

Tieň popálil ma na ramene a usmial sa placho
                                                                 Am  Hm4/A                              Am          G

Povedal som:"Nevadí", no zachvel som sa strachom
       C                      G   Dm                      Am    G

A hviezdy padali bezhlavou dolu hlavou
                                            C                     G    Dm             Am         Em   E

a hviezdy padali bez cieľa nočnou oblohou     

                                                                                      
                                        Am                                     Hm4/A                            Am     Hm4/A

Zo Súhvezdia Aldebaran vzlietla, aj keď trochu ťažšie
                                     Am                                       Hm4/A                            Am     Hm4/A

vzlietla a ja, baran, som len veril, že to nesie šťastie
                                       Am                                      Hm4/A                    Am     Hm4/A

A mesiac s revom padal, padal za najbližšiu horu
                              Am                                               Hm4/A                              Am     G

a zo stromov sa striebro lialo po cestách, ktoré viedli k moru
                                                  C                      G   Dm         Am            G

A hviezdy padali osamelo a smutne
                                      C                     G  Dm                      Am            Em   E

a hviezdy padali smutnejšie, než to bolo potrebné.
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                                         Am                                      Hm4/A                    Am     Hm4/A

Nad mojou hlavou križovali neóny nočné dráhy
                                        Am                                   Hm4/A                       Am     Hm4/A

to Fénix horel a popol padal na Súhvezdie Váhy
                                        Am                               Hm4/A                            Am     Hm4/A

Hovoril som s filozofom, že smrť začína v zrode
                                            Am                             Hm4/A                   Am     G

ak vôbec začať, tak radšej v mŕtvom bode
                                                C                      G   Dm               Am     G

A hviezdy padali a zhora pršala mana
                                   C                   G  Dm                             Am            Em   E

hviezdy padali, netušiac, ktorá z nich bude posledná.
                                                           

                                               Am                              Hm4/A                            Am     Hm4/A
Cez prsty mi mlčky hnalo to veľké mŕtve ticho

                                        Am                       Hm4/A                                Am     Hm4/A
a zrazu sa mi zdalo, že tam v diaľke ktosi kýchol

                                        Am                                      Hm4/A              Am         Hm4/A
Srdce sa mi zastavilo a strach ma spálil mrazom

                                       Am                                  Hm4/A                            Am     G
Len meravo som sedel podobný nočným plazom

                                                  C                      G   Dm          Am      G
A hviezdy padali bez slova a ticho,

                                           C                  G    Dm             Am            Em   E
hviezdy padali a zrazu bolo všetko hotové...
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Sedel som pod nočným nebom v tme horúceho leta
pozoroval Mliečnu dráhu jak s polnocou sa splieta

Díval som sa ako nebo sa na mňa nemo rúti
obdivoval panoptikum tichých nočných smrtí

A hviezdy padali a rútili sa ku mne cvalom
a hviezdy padali a tiene boli chladom meravé

Tá jedna celá v čiernom vždy veští ropnú krízu
a ďalšia bola ako ty a ja - dve duše čo sa láskou hryzú

Tieň popálil ma na ramene a usmial sa placho
Povedal som:"Nevadí", no zachvel som sa strachom

A hviezdy padali bezhlavou dolu hlavou
a hviezdy padali bez cieľa nočnou oblohou

Zo Súhvezdia Aldebaran vzlietla, aj keď trochu ťažšie
vzlietla a ja, baran, som len veril, že to nesie šťastie
A mesiac s revom padal, padal za najbližšiu horu

a zo stromov sa striebro lialo po cestách, ktoré viedli k moru
A hviezdy padali osamelo a smutne

a hviezdy padali smutnejšie, než to bolo potrebné

Nad mojou hlavou križovali neóny nočné dráhy
to Fénix horel a popol padal na Súhvezdie Váhy
Hovoril som s filozofom, že smrť začína v zrode

ak vôbec začať, tak radšej v mŕtvom bode
A hviezdy padali a zhora pršala mana,

hviezdy padali, netušiac, ktorá z nich bude posledná

Cez prsty mi mlčky hnalo to veľké mŕtve ticho
a zrazu sa mi zdalo, že tam v diaľke ktosi kýchol
Srdce sa mi zastavilo a strach ma spálil mrazom

Len meravo som sedel podobný nočným plazom.
A hviezdy padali bez slova a ticho

hviezdy padali a zrazu bolo všetko hotové ...


