
92. List do Boga                                                                          94. W kruszynie chleba                                                      
              G                           D                       C                    G
1. Drogi Boże, piszę chociaż kilka słów ,innym razem napiszę więcej.
        e                         D(h)                           C                           D      
Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam Cię najgoręcej.
            G                     D    
Tak się jakoś złożyło, że nie miałam okazji
        C                                G
 podziękować za list coś mi przysłał.
             e                           D(h)                      C                   D   
Miałam wiele pracy, miałam wiele nauki, tak że piszę dopiero dzisiaj.

Ref.:     G                 D                 C                          G
U mnie wszystko jak dawniej, tylko jeden samobójca więcej,
          e                      D                      C                       D
Tylko jedna znów rodzina rozbita, tylko życie pędzi coraz prędzej.
             G                   D                     C                     G
Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia……
           e               D             C        D 
Kiedy patrzę na to wszystko, tak jak dziś. 

2. Tak w ogóle to przepraszam Cię bardzo za to, że tak długo milczałam.
Lecz dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć Biblię, którą mi przysłałeś.
Wczoraj odszedł ode mnie przyjaciel, z którym tak wiele mnie łączyło
I dopiero teraz zaczynam doceniać, czym jest życie i prawdziwa miłość.  

Ref.: U mnie wszystko jak dawniej, tylko jeden samobójca więcej,
      Tylko jedna znów rodzina rozbita, tylko życie pędzi coraz prędzej.
      Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia.

      Kiedy patrzę na to wszystko jak dziś

      U mnie wszystko jak dawniej, tylko świat mniej kolorowy,
      Tylko życie pędzi coraz prędzej, tylko ludzie szybciej tracą głowy.
      Gdzieś obok rozbił się samolot, trochę dalej trzęsła się ziemia.

      Kiedy patrzę na to wszystko tak jak dziś.

93. Jezus o poranku 
      D                   G                          D
Jezus, Jezus, Jezus o poranku, Jezus i w południe,
                         e                   A7        D   
Jezus, Jezus, Jezus, gdy zapada zmrok./Kochaj Go, wielbij Go../

              C                      G           a     F        G             Ca   
1.  W kruszynie chleba Panie jesteś, ukryty Wielki Ty Pan.
        F                  G                          Ca        F                        G  
     Przychodzisz do nas już przez wieki by ofiarować siebie nam.

2. W tych kroplach wina Twoja krew, przelana za nas Panie mój.
    Tak wiele jej na krzyżu było aby odkupić nas od win.

3. Ty Panie miłością jesteś, Ty Panie kochasz nas.
     I proszę Ciebie by tak było wciąż przez wiele, wiele lat.

95. Na drugi brzeg
                                F(D)                                  B(G)            C(A)
     1.Tak jest mało czasu, mało dni, serce bije tylko kilka chwil.
                              F(D)                                            B(G)          C(A)
        Niespokojne czeka, wierci się kiedy w końcu Ty przytulisz je.

                        F(D)                                        B(G)   C(A)
Tak jest mało czasu mało dni, serce bije tylko kilka chwil.
                            F(D)                                        B(G)                C(A) 
Nie wiem, czy Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty rozpoznasz mnie.
 Ref.:            d(h)                a(fis)               F(D)                  C(A)
Zabierzesz mnie na drugi brzeg za Tobą będę do Nieba biegł./2x

2.Nie jest wcale ciężko, kiedy wiem, że na końcu drogi spotkam Cię.
Chociaż było tyle trudnych dni, codziennie bliżej Nieba warto żyć.

           Tak jest mało czasu. . . 
           Ref.: Zabierzesz mnie. . . 

3. Mijają godziny, mija czas, szukam Cię na niebie pośród gwiazd.
    Nie wiem, czy  Cię poznam, ale wiem, że na pewno Ty
    rozpoznasz mnie.

    Ref.: Zabierzesz mnie. . . 

 


