
    G        C       G         C 
1. Kdo má mě rád i když mám hlavu dohola? 
 G    C  D 
Kdo má mě rád, když na mě smůla zavolá? 
Kdo má mě rád, když celý svět je proti mně? 
Kdo má mě rád tak dokonale upřímně? 
 
  G  C  D  C 
R. /: Jenom Ty, Pane můj, jenom Ty, Pane můj, 
     G  C        D     G 
Jenom Ty, Pane můj, máš mě opravdu rád! :/ 
 
2. Kdo dobrý je i k nevděčným a zlým, 
Kdo je stále se mnou, i když na Něho nemyslím? 
Kdo dává nám, když v Jeho jméně prosíme? 
Kdo je naším světlem, na které hledíme? 
 
3. Kdo je můj učitel a kdo mi život dal? 
Kdo se zřekl všeho, když člověkem se stal? 
Kdo mi dává naději, že budu věčně žít? 
Kdo mi nikdy neváhá mé hříchy odpustit? 
 
     G         C      D 
4. Ptáš se mě, kdo je ten můj Pán? 
G        C    D 
Ježíš Kristus, kterému jsem své srdce dal. 
     G  C        D  C 
/: Jsi to Ty, Pane můj, jsi to Ty, Pane můj, 
 G       C   D     G 
Jsi to Ty, Pane můj. Máš mě opravdu rád! :/ 
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