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1. Ten den mi víc

    
A/C  

než stří-bro
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zá - ří,
 

G/H   D     
ten den, kdy smím Ti blíz-ký být.

A/C     
Hmi         

   
G  

Ty chvíle jsou

   
D/F

mi

 
vzác-něj-ší ––––––
   

Ami C   
víc, než lé - ta

  
G

    
jin-de
 

žít.

Asus4 A         

   
D 

2. Ty víš, že   

    
A/C 

taj - né   přá - ní mám,

   
G/H   D 

pár slůvek

    
A/C 

s vů-ní stý-ská-ní,

  
Hmi         

   
G 

že kaž-dý

   
D/F 

den bych strá-vil
    

Ami

rád ––––––

C  
uvnitř Tvé-ho
  

G

    
ná-dvo-ří.
  

Asus4 A        

 
Refr.: D

Tou-ha

A/F G 
žít ––––––––

A 
v domě

 D
Tvém

  
je

 A/F
nej-vět-ším 


G 

mým ––

A  
 dů - vo - dem,

D        

   A/F 
vše, co mám –––––

G 
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A       
že dá-vám

   
rád,

Hmi  Hmi/A

 
když další den,

  
G   

další den

 A      
smím Tě znát.

 
D 3         

Ten den


