dotkni se mě

D2

B

C D2

B

C

D2

dotkni se mě v hloubi mého srdce
dotkni se mě, je to tak skutečné
milovat tě
já potřebuji tvůj dotek
chci být nemocný láskou k tobě
chci se znovu dotknout tvého ohně
Hmi

C2

G

(stopka)

dotkni se mě, prosím
D2

A2/Cis

R: /:dotkni se mě
Cmaj

G

B

+ C2

D2

chci se znovu zamilovat:/ ...do tebe
2.=1.
R: /:dotkni se mě...
B: D2,D2/B,D2/H,D2/C - 2x

R: /:dotkni se mě... - 4x
konec: dotkni se mě prosím - nebo sólo na sloku
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čekám

Cismi

Gismi

A

nebe je prázdný, sám bez tebe
čekám, až vzejde novej den
až tma ustoupí, bolavá hvězda zapadne
až tvé slunce zazáří, až mě zahřeje
až tvá láska vrátí mi mé naděje + Fis
Cismi

H

Fis

A

+ Cmaj (stopka)

R: já čekám na setkání s Tebou - 3x
já nemůžu žít bez tebe
proč jsi někdy tak vzdálený
necítím se bezpečně
v okovech náboženství
chci zbourat zdi, co nás rozdělují
být s tebou je pro mě vše
R: já čekám na setkání s Tebou - 3x
sólo: (Cismi,Gismi,A + Fis,A) – 3x

R: já čekám na setkání s Tebou - 3x
B: Cismi,H,Bmi,A
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všechno, co chci
Hmi7

D

/:všechno, co jsem hledal, nalezl jsem v tobě
Gmaj

Emi7

ta věc zvaná láska rozehřála mé srdce
mé srdce hoří, hoří pro tebe
nikdy tě nechci ztratit, prosím drž mě:/
Emi7

D2/Fis

+

Gmaj

Gmaj

/:přijď blíž, tak blízko, jak jen to jde:/
D2/Fis

Emi7

R: /:všechno, co chci, jsi Ty
Gmaj

Asus4

všechno, co jsem hledal, nalezl jsem v Tobě:/
D2/Fis – Gmaj

Hmi

Gmaj

mé srdce hoří, mé srdce hoří pro tebe
dal jsi mi sílu opustit vše
abych mohl být s tebou stále
stal jsem se chudým, abych zbohatl v tobě
tak vem si můj život a veď mě
/:přijď blíž, tak blízko, jak jen to jde:/
R: /:všechno, co chci...
B: D,D/C,D/H,Gmaj + D,D/C,Gmaj + stopka – Gmaj-A sus /:Emi7,D2/Fis,Gmaj:/ stopka

všechno, co jsem hledal...
všechno, co chci...
B: /:Emi7,D2/Fis,Gmaj:/

R: /:všechno co chci...
D

C2

Gmaj

B: všechno co chci jsi Ty,všechno co jsem hledal
Asus4

nalezl jsem v Tobě - 4x
B: D,D/C,D/H,Gmaj + D,D/C,Gmaj
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skála, na které stojím

D2/Fis

děkuji ti, že jsi můj Spasitel
E7

Gmaj

jsi moje síla a skála, na které stojím
dáváš mi život a novou naději
přinášíš čas občerstvení mé duši
včera i dnes jsi stejný navěky
kdo se ti vyrovná, kdo je jako ty
Hmi7 Asus Gmaj

R: /:Ty jsi Pánů Pán
Ty jsi Králů Král:/
2.=1.
R: /:Ty jsi Pánů Pán
Ty jsi Králů Král:/
D2/Fis

Cmaj

B: /:tak přijď jako mlha
do všech koutů mé duše
tak přijď a padni na mě
Gmaj

se svoji láskou:/
B: D,C,Hmi,B
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jednosměrka

předehra: Emi7 + A (jako G)
A

Emi7

A

šel jsem svou cestou, byl dlouho v poušti
ubitý větrem, vláčený prachem
přišel bys, prosím, a mluvil ke mně
nyní hledám kudy jít
B (jako G)

vždyť já žiji, abych byl věrný
Emi7

D2,A2/Cis,Cmaj

R: /:teď je tady čas
A2/Cis

Emi7

D2

jít tvou cestou:/

Cmaj (stopka)

když jiní padají
a já vydržím, nenech odejít mou lásku
teď je tady čas, aby můj život ti patřil celý
něco musí zemřít, něco zas žít
vždyť já žiju, abych byl věrný
R: /:teď je tady čas jít tvou cestou:/
když jiní padají
sólo: (Emi7,A2/Cis,Cmaj,D2/Fis) - 4x

R: /:teď je tady čas... - 4x
sólo: foukačka
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A2/Cis Cmaj

ztracený směr

Hmi

A

D2 + D2/E - D2/Fis

kráčel jsem po cestě ve větru a dešti
Gmaj

Asus

D2

a ty jsi byl moje skrýš
pomohl jsi mi najít ztracený směr
vím, jak moc tě potřebuji + flažolet D
Hmi7

D

Gmaj

R: /:ať jsem kdekoli, jsi se mnou:/
zůstávám ti nablízku
já vím, jak moc tě potřebuji - 3x Ježíši
B: /:Emi,Asus:/ Gmaj,Emi7,D

cítil jsem se osamělý
a teď se učím tě milovat
pomohl jsi mi najít ztracený směr
vím, jak moc tě potřebuji
sólo: (Hmi7,D,Gmaj - 4x

R: a teď se učím tě milovat
teď se učím, učím se milovat
já vím, jak moc tě potřebuji, Ježíši
B: /:Emi,Asus:/ Gmaj,Emi7,D
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další den

D2

Gmaj

je tady další den
D2/Fis

Gmaj

přinášející uzdravení
D2

Gmaj

a já čekám nový vítr
D2/Fis

Emi7

který občerstvuje
klečím na kolenou
kde se cítím být zlomený
a čekám na světlo
až pronikne ke mně
Gmaj

Asus

Emi7

R: provedl bys mě skrze dnešní den
ukázal mi, jakou cestou jít
Gmaj

Asus

Hmi7

B

abych mohl být shledán věrným
2.=1.
R: provedl bys mě...
sólo: (akordy na sloku)
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jsem tvůj
E

Fis

A

Cmaj

učinil jsi mě šťastným ve své pravdě
zachránil jsi mě ve stínu svých křídel
teď vím, že jsi se mnou a ne proti mě
slyšel jsi mou modlitbu hluboko uvnitř mě
E2 E2/Dis

D2 D2/Cis

+ C2

R: /:jsem Tvůj jsem Tvůj:/
tvá láska ke mně je hluboká jako moře
neznám jeho dno
ale znám jeho moc a sílu
vždyť tvoje láska uzdravila mé srdce
příteli hříšníků zamiloval jsem se do tebe
R: /:jsem Tvůj ...
B: H2,Cmaj,Cismi,D + H,Cmaj,Cismi,D,Dismi/E,E
E2

E2/Dis

Cismi

Cmaj

B: a tak neměnný jsi stále
E

H2/Dis

Cismi

Cmaj

přicházíš, abys mě zachránil - zachránil
R: /:jsem Tvůj - 4x
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nalezl jsem Ježíše
předehra: Cismi2,H2,A2
Cismi2

H2

nalezl jsem bojovníka
A2

byl jako růže v ostnatém keři
jeho zbraň je v rukou lásky
odhodil jsem všechny své sny
když jsme se setkali + H2
H2

Cismi2

Cmaj

R: /:nalezl jsem Ježíše, nalezl jsem ho
E

D2

+ A

On změnil můj nářek v tanec:/
ukázal mi místo, kde hoří láska
kde má bolest shořela jako pneumatika
byl jsem raněný strachem
a mé tělo otlučené
ale on změnil můj nářek v tanec
R: /:nalezl jsem Ježíše, nalezl jsem ho
On změnil můj nářek v tanec:/
B: Cismi,E2/Dis,E2 - 3x + C2,H2

R: /:nalezl jsem Ježíše …
.../:nalezl jsem Ježíše:/
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+ A

rozervané ruce

A2

A2/Fis

když klopýtám, je tady Tvá ruka
A2

co mě přidržuje
s láskou budu držet
Tvé rozervané ruce
trpěl jsi na kříži
Hmi7

Gmaj

A2

A2/Fis

abych za Tebou mohl běžet
našel jsi způsob, jak mě oslovit
jenom srdce může slyšet
a vše, co mi dáváš je
že mohu spočinout v Tobě
A2

A2/Gis

A2/G

A2/Fis

R: /:miluji Tě miluji Tě:/
A2/G

A2/Fis

miluji Tě jenom s Tebou mohu jako ptáci letět
B: A2 – A2/Fis - 5x

R: /:miluji Tě...
B: A2,A2/G,A2/Fis,A2/F + A2 stopka
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