za mało jest wody
G
C
A9+
Em7
za mało jest wody w bezkresie mórz
D
D7
byś godnie uczczony, uczczony być mógł
G
C
A9+
Em7
za mało przestrzeni jest wokół nas
D
C
D7
by oddać potęgę i chwały twej blask
G
Em
A9+
D
Ty jesteś godzien by czczono cię co dzień
G
Em
D
by prawdę rozsiewał w nas twój Duch

zwykle nie mówię nic
G

C
G
zwykle nie mówię nic
D
Em
C
D
lecz dzisiaj muszę powiedzieć Ci
G
C
G
wyschłe źródło duszy mej
D
Em
C
D
wodą żywą napełnić chciej
G
D
Em
klękam przed Tobą dziś
C
G
D
G
by móc do przodu ciągle iść
zamknę za sobą drzwi
by móc przed Tobą wylać łzy
nie chcę zanudzać Cię
niech twoje Słowo przeszyje mnie
otwórz me serce tak
bym do bliźniego miłość miał
naucz mnie kochać tak
bym radość nieba poznać chciał

patrząc na Jezusa
( Hebr. 12 , 1 - 7 )

G
C
Em
D
G
ile lat ci upłynie nim u nieba staniesz wrót
G
C
Em
D
G
ile dni bez cierpienia sam policzyć będziesz mógł
C
D
G
ref. tak wielu spośród nas
C
D
G
już zakończyło swój bieg
C
D
G
Em
patrząc na Tego co zgładził grzech
D
by stawać się podobnym do Niego
ile sił nam potrzeba by codziennym chlebem żyć
ile chwil na kolanach by przed Panem szczerym być
ile łez niepotrzebnych narzekania gorzkich ziół
ile słów napomnienia byś swój błąd zrozumieć mógł
ile sił nam potrzeba by pokusie mówić nie
ile dni nam zostało by z Jezusem złączyć się

nadzieja
kiedy jeszcze było ciemno
a na zewnątrz padał śnieg
zamknęłaś za mną czule drzwi
i pożegnałaś mnie
lecz dlaczego, dlaczego żegnasz mnie
czy to wszystko się nie liczy
co do dziś łączyło nas
powiadają że nadzieja
matką głupich istot jest
lecz dla mnie sens istnienia
ma dziwny podtekst
a nadzieja, nadzieja czym w końcu jest
nie ma Boga nie ma wiary
a duszę moją niepokój żre
więc powiedzmy sobie szczerze
czy mam szukać jej, czy nie
może w kiosku kupić kwiaty
wyznać miłość jej, czy nie
bez niej życie, bez sensu zdaje się
tak nam dobrze razem było
spróbujmy jeszcze raz

słuchaj Izraelu
C
Am
słuchaj Izraelu, tak mówi Pan
Dm
G
napomnieć muszę cię
C
Am
chcę spotkać się z tobą
C
Am
przypomnieć ci słowa
Dm
G
nadziei i życia
Dm
G
bez których sens bycia
C/Am
nie liczy się
x2
Dm
G
słuchaj Izraelu x2
C/Am
tak mówi Pan
x2
słuchaj Izraelu, tak mówi pan
napomnieć muszę cię
chcę wzbudzić twą miłość
odnowić tę przyjaźń
co łączy nas wiecznie
przy której doczesność
nie liczy się
słuchaj Izraelu, tak mówi Pan
słuchaj Izraelu, tak mówi Pan
napomnieć muszę cię
chcę wzbudzić tęsknotę
byś myślał wciąż o tym
że przyjdę po ciebie
by zabrać do nieba
na zawsze już
słuchaj Izraelu, tak mówi Pan

x2
x2

list
G
piszę do ciebie list
C9lecz jak zacząć mam
Cmaj7/A9+
nie wiem sam
G
piszę do ciebie list
C9czy odpowiesz mi
Cmaj7/A9+
nie wiem sam
może jestem szalony, być może tak jest
może jestem w błędzie, nie zrozum mnie źle
(?)
może chcę za wiele i łudzę się
lecz czuję się samotny i ty o tym wiesz...
piszę do ciebie list
bo słyszałem że
jesteś gdzieś blisko
piszę do ciebie list
bo słyszałem że
szukasz mnie
piszę do ciebie list
chociaż boję się
nie wiem sam czego
piszę do ciebie list
bo uciekać już
nie mam gdzie
piszę do ciebie list
bo zostałeś mi

tylko ty Boże
piszę do ciebie list
bo nie umiem już
dłużej żyć

nie od razu tonie łódź
Em
kiedy leżysz w łóżku
C
D/Em/Em7/C9+
myślisz sobie - dobrze jest mi tu
Em
kiedy kryjesz w sercu swoim
C
D/Em/Em7/C9+
jakąś podłą myśl
D
nie od razu tonie łódź
Am
lecz woda sączy się
G/C/G
powoli sączy się
gdy przed ludźmi dobrze
wypaść chcesz - starasz się
zatuszujesz wszelkie ślady
swej podwójnej gry
kiedy patrzysz z boku
jak karierę robi ktoś
kiedy wzbiera w tobie zawiść
w końcu znienawidzisz go
kiedy głos sumienia
mówi ci - nie jest dobre to
to choć będziesz miał alibi

które wytłumaczy cię
nie od razu przyznasz się
przed sobą - na nic to
zanim srebrny sznur się zerwie
złota czasza stłucze się

Alabama (blues – E)
nie wrócę już do ciebie Alabamo
wierz mi dosyć ciebie mam
choć szkoda bardzo mi mych sióstr i braci
nie będę prosił ciebie o nic nigdy już
miałaś być dla mnie ziemią obiecaną
a przecież oszukałaś mnie
mówiłaś ciągle o wolności i o prawach
by nienawiści zakryć ostre żądło swe
uczyłaś kochać mnie bliźniego swego
i wciąż okłamywałaś mnie
dzisiaj nie pragnę twoich ust i wdzięku
znalazłem miłość, która przygarnęła mnie
nie zwiedziesz mnie już nigdy Alabamo
jego ręka chroni mnie
on stał się moim Panem zbawicielem
Jezus Chrystus, zmartwychwstały Bóg

Alabamo, Alabamo
ty nigdy nie kochałaś mnie
znalazłem miejsce, w którym jest mi dobrze
w którym dla wszystkich dosyć miejsca jest

zachowaj mnie
D
A
o Panie proszę cię
Hm
Fism
nie odmów mi nim umrę
G
D
wysłuchaj moich próśb
A
D
zniż ku mnie się
twe każde słowo panie
prawdziwe jest i czyste
na straży moich ust
ty panie stań
zachowaj mnie od tego
bym dodał do twych słów
choć jedno zdanie
i własne ja
nie nawiedź mnie ubóstwem

nie obdarz mnie bogactwem
za zwykły chleb
dziękuję ci
zachowaj mnie od tego
bym miał znieważyć ciebie
i będąc głodnym
nie zaczął kraść
zachowaj mnie od tego
bym miał się zaprzeć ciebie
i będąc sytym
nie zgubił się

blues z Biblią pod pachą (blues – E)
gdy spotkasz człowieka z Biblią
zapytaj się co w niej takiego jest
gdy spotkasz człowieka z Biblią
zapytaj się koniecznie co w niej ciekawego jest
a gdy odpowie ci na to
nie ufaj mu lecz sprawdź to sam
gdy spotkasz człowieka z Biblią
zapytaj się co z tego ma
gdy spotkasz człowieka z Biblią
zapytaj się koniecznie co mu to da

a gdy odpowie ci...
gdy spotkasz człowieka z Biblią
zapytaj się czy Jezusa zna
gdy spotkasz człowieka z Biblią
zapytaj się czy na pewno go zna
a gdy...

czy mogę ukryć coś przed Tobą
czy mogę ukryć coś przed Tobą
gdy patrzysz na mnie tak
że widzisz moją myśl z daleka
by poznać mój plan
dlatego nie muszę się bać
gdy Ty prześwietlasz moje myśli
dlatego przed tobą

wyznaję swój grzech
oczyść mnie swoją krwią
i zbadaj mnie sam
zawróć mnie z dróg wątpliwych
i prowadź mnie tam
gdzie wody są czyste i święte
bo źródła ich w Tobie są ukryte
dlatego przed Tobą
wylewam swoją duszę...

mijamy się
G
Em
D
mijamy się choć znamy się od lat
G
Em
D
zdawkowe słowa powierzchowna gra
G
Em
D
miłości pierwszej dawno zniknął ślad
G
Em
D
a moja dusza ciągle z głodu łka

A9+
D
Em
nie mogę dłużej w rozdwojeniu żyć
A9+
D
G/Em
do ciebie Panie muszę dzisiaj przyjść
jeżeli to wyznanie ma mieć sens
jeżeli mam być szczery boję się
Ty możesz zrobić ze mną to co chcesz
Ty możesz podnieść mnie bo przecież wiesz
miłością moją nie ogrzejesz się
za bardzo jednak siebie kocham więc
prawdziwej wiary proszę naucz mnie
bym na kolanach umiał uczcić Cię
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