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Spirituál (It's Me, it's Me O Lord)
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1. Koho pošlu, kdo se hlásí?

         
Je tu

 
ces-ta


má!

   A  
Půj-du, když mě

  H7

po - sí   -  láš,

  E     

     E 
k těm, co po svých

     
cestách bloudí

       
ko-ho poslat mám?

     
Půj-du, když mě

  A

po - sí  -  láš...
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To
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2.  A - ni  mat-ka

 

4. K těm, co myslí, že jsi mrtev
3. K svému knězi, k svému vládci

   
a - ni 

 
o - tec,

 
pů - jdu

  
já,
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Půj-du, když mě
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K těm, co soudí,

 
K těm, co tvoří Tvoji církev

A - ni pastor a - ni  star-ší

   
co vše vě-dí

  
pů - jdu

  
já,

   
Půj-du, když mě

  A 
po - sí  -  láš...

  E
To

    

To já, ó Pane můj
 


