
326. Nie zastąpi Ciebie nikt (Dutkiewicz/Lipko)                   327. Ballada Ewangeliczna

Wstęp E A E A E A E cis H E A fis H
     E/D                                         A/G                  E/D
1. Biały pielgrzym ciemną drogą idzie pośród chmur,
                                              A/G            E/D
    słyszy jak planeta Ziemia modli się o cud.
            cis/h    H/A    E/D               A/G
    Tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon
       fis/e                           H/A
    wszystkie róże świata twoje są. 

Ref:  E/D     A/G              E/D                    A/G              E/D
   Bo nie zastąpi ciebie nikt, do światła otworzyłeś drzwi
               H/A   E/D                A/G  E/D               H/A       E/D
   trafił Duch, do naszych serc, stał się cud - zniknął lęk.
                       A/G               E/D             A/G                  E/D
   Z nadzieją nam kazałeś iść, subito santo wreszcie ty!
     cis/h  H/A    E/D                A/G  E/D                H/A      E/D
   Trafił Duch, do naszych serc, stał się cud - zniknął lęk.

2. Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok E A E / DGD
    by zobaczyć jak całujesz ziemię z jego stron.  E A E / DGD
    Tęsknimy teraz za rokiem rok,                 cis H E A / hADG
    jak bez ojca dzieci w ciemną noc.                      fis H / eA

Ref.:
                           H/A                          E/D
3. Bez ciebie trudniej żyć, marzyć, kochać , śnić
      A/G  E/D          H/A                                           E/D
    Życia gubi się sens. Na złe i dobre dni, w modlitwie zawsze ty
          A/G     E/D        H/A

    Króluj nam - Królu Serc !

Ref.:

                       d                                            g    
1. Szukać szczęścia, szukać celu w życiu chciałem,
                     A7                                    d         
    gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój.
                                                       g
    Co się ze mną wtedy stało, nie wiedziałem,
                A7                                                    d
    jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój.

Ref.: d      g                      d           A                            d
Chwała, cześć, chwała, cześć, Alleluja, śpiewa serce me.
                g                      d                 A                              d
Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu dzięki Ci, żeś zbawił mnie.

2. Tyś okazał dla mnie miłość swoją Panie,
    której głębi ja nie mogę pojąć sam.
    Gdyś przed Radą dla mnie znosił urąganie, 
    gdy oplwano, potem bito Ciebie tam.

3. Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia,
    tam Twa Krew obmyła z grzechu serce me.
    Dzięki, Panie Ci, za krzyż i za przeżycia, 
    i za słowa Twoje „Wykonało się”.

4. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, 
    pragnę Panie zostać jednym z Twoich sług.
    Naucz Panie Twego słowa, naucz więcej,
    abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł.

5. Chwała Tobie, żeś obiecał Panie wrócić,
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    aby zabrać mnie z Kościołem świętym Twym.
    Wtedy z aniołami będę mógł zanucić,
    chwała, cześć, o Alleluja, chwała, cześć.
Ref.: Chwała…  z aniołami będę śpiewać wraz. Chwała….


