
88. Poszli w ciemno                                                                    90. Uboga droga                                                                 
         e(a)
1. Zostawili wszystko nie patrząc na siebie,
        G(C)               
 To nie dieta to post o wodzie i chlebie.

Ref.   h(e)                                       e(a)  
        Kto patrzy na nich z boku, może być w lekkim szoku
                                                    G(C)
        To nie pojęte dla świata, życie Bożego wariata
          h(e)                                                 e(a)
        Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe.

2. To ostatni grosz ubogiej wdowy
    Cały majątek wrzuciła do skarbony.

Ref.

3. To nieustanna modlitwa,
    Torpeda światła, duchowa amunicja. 
         h(e)                                          e(a)
Ref. Kto patrzy na nich z boku,  może być w lekkim szoku,
                                                    G(C) 
       To niepojęte dla świata, życie Bożego wariata
         h(e)                                                 e(a)  
       Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe.
         e(a)                                                  G(C)
       Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe.
         h(e)                                                e(a)  
       Poszli w ciemno za światłem, chociaż nie było to łatwe.

89 .Święty, święty
e                                                             a 
Święty, święty, święty/2x, Pan Bóg Zastępów /2x,
D                                   e
pełne są niebiosa /2x, i ziemia chwały Twojej /2x,
                                        a                    D
Hooosanna /2x, na wysokościach /2x, błogosławiony /2x,
          e
który idzie w imię Pańskie /2x, Hooosanna /2x

  G                        D                      G
1. Czasami rower lepszy niż auto,
                              D
czasami stajnia lepsza niż hotel
C                                G
Niejeden przeżył,  nie jeden miał to
C                              D 
i dobrze wiedział co będzie potem

Największe skarby nie są ze złota
nie zawsze trzeba wiedzieć, kto daje
i czasem całkiem niezła robota
żadnych oklasków nie dostaje
        G           Fis      F                     E7
Ref.:  Uboga droga, droga u Boga jest
                  a                    D7                      G(eaD7)  
          Tyle masz, ile dasz, tyle masz, ile dasz.

2. Bywa, że chleba nie ma za wiele
    i zdrowia także jakoś nie zbywa
   Są tacy, którzy nawet w niedzielę 
   żyją dla innych, to święci chyba.
     C                      G   
Pan wszechświata, Bóg jedyny,
C                          G
Jego jest ziemia i Jego jest niebo.
a                             h 
Jak to możliwe – chłopcy, dziewczyny –
C                           D 
że nie ma bardziej ubogiego?
       GC                                  DG
91. Nasz Pan na pewno przyjdzie 
                     ea                          CF   DG   
Czekaj na Niego, gdyż On nie spóźni się.
GC                                DG       ea                        CF  DG  
Nasz Pan na pewno przyjdzie, a nic  Mu nie przeszkodzi.
    GC        DG        ea        CDFG
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja  /2x


