
Úvod – Život
    Cismi                                     H9
1. Má pouť tímhle světem plná vítězství i ztrát
Gismi7                                              A9                      H4
Zažil slávu i pády na dno, pak jsem na okraji skály v pokušení stál.
Můj život na tom světě je můj otec Bůh.
Drží mě, je stále se mnou… Otče, já jsem Tvůj!

              Gismi7      A9          Gismi7   A9
Ref.: Voda se mění ve víno, ryby sítě trhají
Fismi        E                 A9              E
Spící, ti se probouzí – lidé Ti díky vzdávají.
Voda se mění ve víno, uzdraví se nemocní,
Bože, ten kdo s Tebou jde, se zbavuje svých bolestí.

2. Má pouť tímhle světem už brzy konec má,
Otče můj, buď se mnou dál!
Otče můj, k Tobě usedám…
Vše, co chci, od Tebe mám.

Ref.: Voda se mění ve víno, zástupy se napijou;
bouře, ta se utiší – všichni na lodi přežijou.
Pýcha se mění v pokoru, lidem se hříchy odpustí,
/: můj Bože, ten kdo s Tebou jde, se zbavuje svých bolestí.:/

3. Otče můj, dnes usedám k Tobě, je trochu jinej den…
Zejtra čeká mě slavná cesta – zejtra čeká na mě Jeruzalém!
Slyším to volání slávy: „Lide, přijíždí král tvůj!“
Ale beze zbraně, mám jenom slova lásky –
to jsem na nic, tak to mě ukřižuj!?

4. Kdo vám to zastřel oči, když věříte, že pomůže jen meč?!
A když se potupám nebudu bránit… To si snad myslíte, že jsem zbabělec?!
Můj Otče, dej mi sílu, ať sílu nezneužívám.
Chci dokázat, že dá se žít v míru. Vždyť já jsem Boží král!

Ref.: Dnes s těžkou hlavou ulehám a ráno je dost vzdálený…
Doufám, že chvíli budu spát. Můj Otče, bojím se!! Pomoz mi!!
Jsem unavenej za ten čas, kdy sloužím Tobě, Pane náš – 
celým srdcem, životem, myslí svou – já chci jít jen za Tebou.

Dnes s těžkou hlavou ulehám a ráno je dost vzdálený…
Doufám, že chvíli budu spát. Vždyť všichni kolem už dávno spí!
Jsem unavenej za ten čas, kdy sloužím Tobě, Pane náš – 
celým srdcem, životem, myslí svou – já chci jít jen za Tebou.
celým srdcem, životem, myslí svou – já chci jít jen s Tebou.


