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2. Připou-tán,


1. Kdo je zván,

     
k noci
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kdo je zván, —–

  
připoután,

   
když jsem

rá - no

 
Tvé ——

 
víc než sám, 

   
kdo tě
  Fmi  

na-hra-dí,
vy-hlí-žím,

        

     
na-hra-dí?


vy-hlí-žím.
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Ne-zou-fám,
Naslouchám,

E      ( )

ne, já už

 
ti-še

   
naslouchám, 
ne-zou-fám,

 
už se
kroky 

      

    
Tvé
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až Tě 


jenž mi Tě

 Fmi  
prozradí,
při-blí-ží,

   
při - blí  -  ží.
pro - zra - dí...
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   E  
Vo-lám


k To-bě,

    
Bo-ží

  
svět-lo,

Fmi 
chladným

  
srd-cím

  
dá-váš

  
tep-lo,

 1.    
  G

mi 
že - brá  -  ko - vi

     
dob-rou


zprá-vu,

 A  
spat-ří

  
Tvo-ji

 
moc i

  
slá-vu.
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žá - dáš,
žá - dáš,

 
mám chtít

 
Pa-ne,
     

kudy mám jít,
pa-lác  či  stáj

     
abych bral,
a  ko - lik

  
Fmi

 
štěs - tí,
dá - val,
   ( )

i


snad jen
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     Fmi 
nechal se bít,
an-dě-lé znaj,

   
ko-lik
abych

 A
vní - mal,
lás - ky,

 
že
 

abych
už
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mo-hl žít ráj,
za-čí-nám žít

    
ži-vot
ži-vot


Tvůj.
Tvůj.
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Pomoz mi vstát a

   
jít,

 Gmi 
nauč mě z květů

   A
pít,

 E  
zpívat, jak ptá-ci

    
zpí-va-jí,

Fmi         

  Gmi
paprskem

   
lás-ky
 Cmi

být.
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Nauč mě

 
nést svou

 
tíž,
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mi 
nauč mě vzlétnout

  A
výš,

      

  E  
básně číst z kří-del

  Fmi
motý-lů,

    Gmi 
stá-le Ti chci být

   
blíž.
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