
Jakub Antl

MÁŠ PRO NÁS VÍC [*D]

1. sloka
       G                                                  D/f#
Tak běží čas a dny jdou dál, spoustu možností a cest
            Em                 D/f#
Kterou si vybrat, kdo ví
           G                                Hm
Tak tu stojím a rozhlížím se, nechám se vést
          G                   A
Tvojí rukou bez ptaní

1. sloka
               G                                         D/f#
Můžu se rozhodnout i sám, co mám dělat, za kým jít
    Em             D/f#
Tohle znám a vím
                 G                                     Hm
Že když ti naslouchám, jsi blízko a můžu k tobě jít
           G G/f# Em                      A
Protže znáš          mě mnohem líp

Refrén
                     D               D/f#                G
Máš pro nás víc, než se nám teď může zdát
              D            Hm                      G                      A
Ty jsi to nejlepší, co mám, s tebou navždy chci jít dál
                     Hm            A                     G D/f#
Máš pro nás víc, než se nám teď může zdát
                Em        D/f#             G                 A                          C/d G/d D C/d G/d D
To Tvoje láska mění nás a my můžem si ji brát, když budem chtít

2.sloka
                G                                                 D/f#
A tak zas běží čas a dny jdou dál, spoustu možností a cest
            Em               D/f#
Kterou si vybrat, už vím
                    G                            Hm
Doufám, že povodeš mě dál až na konec mých cest
   G f# Em                   G f# Em   G f# Em                   A
A já           se nechám vést,      a já           se nechám vést



Jakub Antl

MÁŠ PRO NÁS VÍC [G]

1. sloka
       C                                                  G/h
Tak běží čas a dny jdou dál, spoustu možností a cest
             Am                G/h
Kterou si vybrat, kdo ví
           C                                 Em
Tak tu stojím a rozhlížím se, nechám se vést
          C                   D
Tvojí rukou bez ptaní

1. sloka
               C                                         G/h
Můžu se rozhodnout i sám, co mám dělat, za kým jít
    Am             G/h
Tohle znám a vím
                 C                                     Em
Že když ti naslouchám, jsi blízko a můžu k tobě jít
           C C/h Am                      D
Protže znáš         mě mnohem líp

Refrén
                     G               G/h                  C
Máš pro nás víc, než se nám teď může zdát
              G            Em                      C                      D
Ty jsi to nejlepší, co mám, s tebou navždy chci jít dál
                     Em             D                     C G/h
Máš pro nás víc, než se nám teď může zdát
                Am        G/h              C                 D                          F/g C/g G  F/g C/g G
To Tvoje láska mění nás a my můžem si ji brát, když budem chtít

2.sloka
                C                                                 G/h
A tak zas běží čas a dny jdou dál, spoustu možností a cest
            Am               G/h
Kterou si vybrat, už vím
                    C                            Em
Doufám, že povodeš mě dál až na konec mých cest
   C h Am                  C h Am    C h Am                   D
A já         se nechám vést,     a já          se nechám vést


