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ЧИ ТИХО НАВКОЛО

1. Чи ти -хо навколо,  чи стог-не, ре - ве  людсько-го  жит-тя   о-ке-

2. Ні го -ре, ні сльози,   ні глум во-ро - гів   не   зму-сять за-бу - ти по-

3. Пішов на Голго-фу   по-нес-ти  мій гріх  і  в  му-ках  страждать  за лю-

4. О, Бо -же мій любий, ко-ли  Ти прийдеш у     си - лі     та славі Сво-
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ан, в ду-ші мо - їй стом-леній завжди  жи-ве    любов до Спаси - те - ля  ран. 

вік про те, що Господь мило-сердний звелів    почу-ти  благальний мій крик.

дей, і   ду -шу мо - ю     у-бі-лив Він, як сніг,   у кро-ві пре-чис-тій Сво-їй.

їй,    і стомле - ні   ду - ші ти на - ші візьмеш в обій-ми Сво - ї   до - ро - гі?
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