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ВЖЕ ЧУЮ Я ШУМ

1. Вже чу - ю   я шум, на - че шум той води,  І сто-гін лю-дей  від  без- 
2. За-будь про у - се, чим світ ва - бив тебе, Марні за -ли-ши  вже   ба-
3. Лю-би,  як Спаси-тель  те - бе    полюбив, Радій же   та будь Йо - му
4. О,  вір,    що на-вік Він   те - бе    полюбив, О, вір, що Він лю-бить нез-
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силля...Го - туй-ся, Не-віс - то!   Же - них твій  і  -  де! Вже скоро ве-че-ря    ве-
жання; Зга-дай, як Зба-ви - тель твій лю-бить те - бе:   За   те-бе терпів Він страж-

вір-на! Зга-дай, як Господь твій  то - бі   все простив,    І - ди за    І - су-сом  по-

мінно,-Що ви - ще   і глиб - ше  всіх  гір    і    мо-рів    Любов Йо-го віч-на, без-

сілля...
да-ння. Прийди, о Спаси-те-лю мій дорогий: Я  мо - жу вже бути з Тобо-ю!

кір-но!  Ме - не   у - білив Ти у  кро-ві святій,-ку-пив до - ро-го-ю     ціно-ю.

мірна!

Уж слышу я шум


