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                                                     Am           D9       Am        D9

Sedím si doma, civím do steny,
	 	 	                 Am         D9      C      E                 
                                                      na stole vädnú papiere       

                                                          Am          D9           Am         D9                         
V nedeľu som vždy jak vymenený

                                                   Am              D9      C       E   
vtom niekto klope na dvere

                                               

                                                      Dm        Am        G         C
Chvíľu počkám, či sa to zmení

	 	 	                 Dm         Am     G         E                     
                                                      či to ten niekto rozchodí       

                                                          Dm          Am        G           C                        
Sú ľudia, čo sa vrátia zas oknom 

                                                                Dm           Am       G     E    
aj keď ich dvermi vyhodíš

                                                    Am               D9      Am         D9
Premýšľam, ktože má toľko času

	 	 	                 Am        D9      C        E               
                                                     že mláti ľuďom do dverí

                                                       Am              D9       Am          D9                         
Potom však znovu počuť ten buchot 

                                                       Am         D9    C        E   
nadávka lezie cez pery

                                                       Dm        Am      G         C
Otvorím dvere, za nimi poštár

	 	 	                 Dm         Am      G      E                     
                                                      nervózne máva krídlami      

                                                     Dm           Am       G                  C                        
Hrabe sa v taške, potom chce podpis

                                                                 Dm         Am       G      E    
skôr než obálku podá mi
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                                                        Am        D9    Am     D9
Otvorím list a očami hľadám

	 	 	               Am          D9          C        E               
                                                   kto si ma kam zas predvolá

                                                   Am                 D9        Am              D9                         
Že mám prísť k súdu, vraj k poslednému 

                                                     Am            D9       C      E   
niekto ma má zas za vola

                                                    Dm          Am        G             C
Cítim jak vo mne krv začne peniť

	 	 	                 Dm         Am     G       E                     
                                                      štvú ma už títo právnici      

                                                          Dm           Am   G              C                        
Len buzerujú, s človekom cvičia

                                                                      Dm       Am     G   E    
až podobá sa opici

	 	 	                
                                                 Am              D9      Am             D9

Papier som skrčil, aj chlap už zmizol
	 	 	              Am            D9    C     E               
                                                   ja ďalej z okna pozerám

                                                            Am           D9        Am        D9                         
Čas zrazu zastal, ľudia sú nemí 

                                                     Am        D9 C        E   
a mlčky idú ktovie kam...
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Sedím si doma, civím do steny, 

na stole vädnú papiere.
V nedeľu som vždy jak vymenený,

vtom niekto klope na dvere.

Chvíľu počkám, či sa to zmení,
či to ten niekto rozchodí.

Sú ľudia, čo sa vrátia zas oknom,
aj keď ich dvermi vyhodíš.

Premýšľam, ktože má toľko času,
že mláti ľuďom do dverí.

Potom však znovu počuť ten buchot,
nadávka lezie cez pery.

Otvorím dvere, za nimi poštár,
nervózne máva krídlami.

Hrabe sa v taške, potom chce podpis,
skôr než obálku podá mi.

Otvorím list a očami hľadám,
kto si ma kam zas predvolá.

Že mám prísť k súdu, vraj k poslednému,
niekto ma má zas za vola.

Cítim jak vo mne krv začne peniť,
štvú ma už títo právnici.

Len buzerujú, s človekom cvičia,
až podobá sa opici.

Papier som skrčil, aj chlap už zmizol,
ja ďalej z okna pozerám.

Čas zrazu zastal, ľudia sú nemí,
a mlčky idú ktovie kam...


