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                          Cism                Hm                  A        A4  A    Cism    Hm               E        E6  E                  
                                    S očami       bez stopy svetla               Pozdĺž výkladov ma viedla 
                                                     Cism                 Fism       A
                                                               Pomedzi úsmevy    
                                                                E                            Hm

bývalých priateľov, bývalých priateľov  
                                                              Cism                      Fism

Okolo nápisov pretretých na bielo  

                                 Cism         Hm              A          A4  A    Cism         Hm             E           E6  E      
                                 Viedla ma        za ruku do tmy               Vrásky jej       pribudli s rokmi
                                                     Cism                   Fism     A
                                                               Na dlažbe zostali 
                                                             E                             Hm

tak ako zakaždým, tak ako zakaždým   
                                                                   Cism                Fism

Ohorky z cigariet a slzy po daždi 

                                             Fism                       Hm       E     A                               
S poslednou dobrou zápalkou

                                                            Hm                     Cism       Fism
zažal sa večer obyčajnej periférnej ulice                             

                                                                         Hm     E         A
Na na na naj naj na naj naj 

                                                                       Hm         Cism  Fism
                                                       Na na na na na naj naj     naj 

             
                                  Cism         Hm                 A           A4  A       Cism     Hm           E         E6  E                  
                                  Skrehnutá       chvela sa chladom               Pokrytá      soľou i blatom
                                                     Cism                   Fism         A
                                                              Bez zásluh neznáma    
                                                                 E                          Hm

Nevošla do dejín, nevošla do dejín  
                                                                  Cism                     Fism

Minulosť rozkradli vreckoví zlodeji
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S poslednou dobrou zápalkou
                                                            Hm                     Cism       Fism

zažal sa večer obyčajnej periférnej ulice                             
                                                                         Hm     E         A

Na na na naj naj na naj naj 
                                                                       Hm         Cism  Fism
                                                       Na na na na na naj naj     naj 

             
                                  Cism             Hm            A       A4  A           Cism     Hm                E       E6  E               
                                  Chcel som ju      osloviť práve           Vtom ktosi jej       napľul do tváre
                                                     Cism              Fism   A
                                                             Nahá tu ležala    
                                                             E                                  Hm

Bez úcty k hodnotám, bez úcty k hodnotám  
                                                                  Cism                   Fism

Trpká a špinavá ako kus života                                                                             
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S očami bez stopy svetla  
Pozdĺž výkladov ma viedla 

Pomedzi úsmevy 
bývalých priateľov, bývalých priateľov 

Okolo nápisov pretretých na bielo 

Viedla ma za ruku do tmy 
Vrásky jej pribudli s rokmi 

Na dlažbe zostali 
tak ako zakaždým, tak ako zakaždým 

Ohorky z cigariet a slzy po daždi

S poslednou dobrou zápalkou 
zažal sa večer obyčajnej periférnej ulice 

Na na na naj na na naj naj 
Na na na nananaj naj naj na 

Skrehnutá chvela sa chladom 
Pokrytá soľou i blatom 
Bez zásluh, neznáma 

nevošla do dejín, nevošla do dejín 
Minulosť rozkradli vreckoví zlodeji

S poslednou dobrou zápalkou 
zažal sa večer obyčajnej periférnej ulice 

Na na na naj na na naj naj 
Na na na nananaj naj naj na 

Chcel som ju osloviť práve 
Vtom ktosi jej napľul do tváre 

Nahá tu ležala 
bez úcty k hodnotám, bez úcty k hodnotám 

Trpká a špinavá ako kus života
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