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Блажбшшй мужъ па лукаву 
Не вступає раду,
И не стане на путь злого,
ІІ зъ лю́тнмъ'не ся́де; 1

А въ закбні Госио́диёму 
Серце ёго́ іі воля 
Навча́етса; н стане вінъ —
Як> на до́брімъ полі 
Надъ водою иоса́жене 
Дре́во зеленіє,
Плодомъ вкрите: такъ н мужъ той 
Въ добрі своінъ спіє.
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Л лука́вихъ, нечести́внхъ 
И слідъ пропадає;
Якъ той по́нілъ, надъ землёю, 
Вітеръ розмахає.
И не встйпуть съ пра́веднпмн
Лліі́І ЗЪ ДОМОВІПШ.

Діл,1 до́брпхъ ОбНОВЛJІТЦЯ,

Діла злихъ загинуть.

ХИ.

Чи Тп мене, По́же міі́лпй, 
На-вікъ забува́ешъ, 
Одверта́сшъ ліі́це Своє,
Мене покнда́ешъ?
Доки буду мучить душу 
И сбрцемъ боліти?
Доки буде ворогъ лютий 
На мене дивитись 
И сміитись!... Спаси мене, 
Снасіі мою душу,
Да не скаже мітрпіі ворогъ:

Іі



■ >Я ёго́ іюлу́жавъ.*
М всі зліі́і посмію́тця,
Я къ упаду въ руки.
Въ ру́ки вражі. Спасіі́ мене, 
Одъ лю́тоі му́кн.
Спаси мопс, помолюся 
Н воспою́ знову 
Твої блага чіістимъ се́рцемъ, 
Псалмомъ тихимъ, но́вимъ.

хыи.

Боже! нашими ушима 
Чули Твою славу,
И діди иамъ роска́зують 
Про давні крова́ві 
Ти́і літа, якъ рукою 
Твердою Своєю 
Розвяза́въ Ти на́ши руки, 
ІІ покріі́въ землею 
Труті ворогівъ, и силу 
Твою восхвалили
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Твої люде, и въ поко́і,
Въ добрі одпочили,
Сла́вя Господа. А ніші 
Покріі́въ есй знову 
Срамотою свої люде,
И вороги нові
Роекрада́ють, якъ овбць, иасъ 
И жеруть.... Везъ ила́ти 
ІІ безъ ціни одда́въ есй 
Ворогамъ проплатимъ;
Покинувъ пасъ на сміхъ людямъ,
Въ наругу сусідамъ.
Покинувъ насъ, яко въ притчу 
Нерозумшшъ людямъ.
И кивають, сміючїіся,
На насъ головами;
И всякий день передъ ШШИ....
Стидъ иашъ передъ нами.
Окрадені, замучені,
Въ нутахъ умираемъ,
Чужимъ богамъ не молимось,
А Тебе блага́емъ:
Поможи намъ, пзба́вп насъ

і



Вра́жоі наруги.

. . . Вста́иь же, Боже!
Вску́ю будешь спа́тн,
Одъ слізъ на́шнхъ одвертатись, 
Скорби забувати!

ЦІ.

Пребезу́ашиіі въ серці скаже, 
Що Бога иема́с,
Въ беззакбніі мерзіє,
Не творить благая.
А Богъ ди́витця, чи 6 ще 
Взнска́ющий Бога?
Псма́ добро творя́щого,|-*-— 
Нема иі одного! у



Колії воші, иеси́ткі 
Гріхами, лозиа́ють?
Ідя́тъ люде замість хліба, 
Со́га йе згадають.
Тамъ бонтця, ляка́ютцн,
Де страху іі не буде:
Такъ самії себе бонтця 
Иука́виі люде.
Хто жъ пошлб намъ спасеніе, 
Верне добру долю?
Колись Богъ намъ верне волю,

Восхвалимо Тебе, Боже, 
Хваленіемъ всякимъ, 
Возра́дуетця Изра́іль 
ІІ святий Иа́ковъ.

їли.
Боже, спаси, судії мене 
Тн но своііі волі.
Молюсь, Господи, шіуши́ імъ



Устъ моіхъ глаголи,
По на душу мою встали 
Сгільииі чужііі,
Не зрять Бога иадъ собою, 
Не знають що діють.
А Богъ мвиі помагає,
Мене заступає 
И імъ правдою Своею 
Берта́е іхъ злая.
Помолюся Господові 
Се́рцемъ одинокимъ,
П на злнхъ моіхъ погляну 
Незліімъ моімъ окомъ.

ЬХХХІ.

Міжъ царями іі судіями,
Па раді великій,
Ставъ зсмшіхъ влади́къ судити 
Небесний Владика.
Доколі будете стяжа́ти 
И кровъ невинну ровлнва́ть



Людей убогихъ, а багатинъ 
Судомъ лукавимъ помагать? 
Вдові убогій поможіте,
Не осудіте сироти 
И виведіть изъ тісніші 
11а волю тихихъ, заступіте 
Одъ рукъ неейтихъ. Не хотнть 
Познать, розбйти тьму. . .
И всуе Господа глаголи,
И всуе трепетна земля.

И вп вмрете якъ н килзь вашъ 
И вашъ рабъ убогий.
Встань же, Соже, суди землю 
И судйй лукавихъ.
На всімъ світі Твой правда 
И воля и слава

ХСИ1.

Господь Богъ лихихъ карає,
Душа мой знйе;

і
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Встаиь же, Боже! Твою слёву і
Гордий зневажає.
Вознесися надъ землею 
Високо, високо,
Закрий славою Своєю 
Сліпе, горде око.
Доки, Господи, лукаві 
Хва́лятця, доколі 
Неправдою? Твої лю́де 
Во тьму и въ неволю 
Закували.... добро Твоє 
Кровъю потопили,
Зарізали прохожого,
Вдову задавили,
И сказали: »І1е зрить Госио́дь,
Піже́ те́с зиа́е.»
Умудрітеся, немудрі:
Хто світь оглядає,
Той и серце ваше знає,
[\ ро́зумъ лукавий.
Дивітеся діла́мъ Ёго́,
Гго́ вічній славі.
Благо тому, кого Господь



Карає міжъ нами:
Не допуска, ио́ки злому 
ІІзри́етця яма.
Господь любить свої люде, 
Любить не оставить,
Дожидає, поки ира́вда 
Передъ ними стане 
Хто бъ спасъ мене одъ лукбвнхъ 
ІІ діющпхъ з.іа́л?
Якъ-бн не Ногъ ІЮМІГЬ ХІННІ,
То душа бъ живая 
Во тьмі а́да потонула. 
Проклялась на світі,
Ти, Господи, помага́ешъ 
По землі ходити.
Ти ра́дуешъ мою душу 
И серце врачуешь,
И пребу́де Твоя воля 
И Твій трудъ не всу́е.
Вловлять душу ііра́ведннчу. 
Кровъ добру осудять.
Мпні Господь пристанище. 
Заступникомъ буде,



И воздастъ іиъ за діла іхъ 
Крова́ві, лукаві,
Погубить іхъ, и іхъ слава 
Стане імъ въ неславу.

схххи.
Чи 6 що краще, лучче въ світі, 
Якъ у-купі жіітп,
Зъ братомъ до́брпиъ добро ое́вно 
Позвать, не ділити?
Яко мѵро доброво́нне 
Зъ голови честно́і 
На бороду Ааро́ню 
Соадйе росою 
И па ши́тпі оме́тп,
Ри́зи дорогій,
Або роси Нрмо́нськні 
На святні гори 
Впсо́кпі Сво́нськпі 
Спадають и творять 
Добро твбрямъ земнорбднимъ



И землі. и людямъ:• ѵ
Отта́кѵбратівъ благихъ своіхъ 
Господь не забуде:
Воцаріітдя въ дому ТІІХІІХЪ,

Въ семъі тій великій,
И -ІЮШЛе́ ізіъ добру долю 
Одъ віка до віка.

СХХХѴІ.

, На рікахъ, кругъ Вавилона, 
Підъ вербами, въ полі,
Сиділи ми и плакали 
Въ далекій неволі, #

И на вербахъ новішали 
Органи глухи́і,
И намъ стали сміятися '
Едо́мляне зліі:
«Роскажіть намъ пісню вашу, 
Може іі він заплачемъ,

Яко́і жъ ми заспіва́емъ

І



На чужому полі? ѵ*
Не співають весблоі 
Въ далекій неволі.
И коли тебе забуду,
Іерусалііме,
Забвенъ буду, иокГшутіїН * 
Рабо́иъ на чужіші,
И язи́къ мій оніміє,
Висохне лукавий,
Якъ забуде поминути 
Тебб, наша славо!
И Господь нашъ васъ помине, 
Бдо́мськиі діти,
Якъ кричали ви: «Руйнуйте, 
Руйнуйте, паліте 
Ерусаліі́мъ! —« Вавнло́ня 
Дще́ре окаянна!
Блаженний той, хто заплатить 
За тврі кайдани!
Блаженъ, блажбнъ! тебе, злая, 
Въ рбдості застане 
И розібъе́ дітей твоіхъ 
О холодний камінь!



СХJЛХ.

Псаломъ новий Го́сподеві 
И новую слйву
Воспобмъ честпймъ соборомъ, 
Се́рцемъ иелукйвпмъ;
Бо псалтйрі н тпмна́ні 
Воспобмъ благйя,
Яко Богъ кара непра́вихъ, 
Пра́впмъ помагає. 1 
Преподо́бнпі во славі 
И на тихихъ ложахъ 
Ра́дуютця, славословлять, 
Хвалять ймя Боже;
И мечі въ рукахъ іхъ добрі, 
Гострі обоюду,
ІІа отмщеніе яликамъ 
И въ науку людямъ.
Окують цйрбІГнеснтнхъ 
Въ^алізппі тгу́та 
И іхъ слйвнпхъокбвами 
Ручнймн окрутятъ,
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И осудять губителей, 
Судомъ своімъ правимъ, 
11 во-віки ставе слава, 
Преиодо́бннхъ слава!

1\ѢП*П**\ УК»ѵтт * * г* * *
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131 ТЙЛОГРіФІІ п. А. КJДНША ПОЕНО ПОДУЧАТЬ СПД]
НННГІ:

Записки о Южной Руси, 2  тоня. Ц. 1 р.
Историческій романъ нп Украинскомъ языкѣ, подъ загjjі'йj 

Чорна Рада, хроніка 1665 року. П. Кшина, 11,-Зр.Ѵj 
Тотъ же романъ въ переводѣ сь Украинскаго. Ц. 1 р. 
Проповѣди на Малороссійскомъ языкѣ, протоіерея Гречу- 

довича. изданіе 2-е, исиравдепное(и почти вновь натканное). Ц.1 р. 
* Повісті Грто́рия Квітки (Основъяненка), 2 тола. При 
повѣстяхъ Квітки выдается безплатно брошюрка: Грто́рий Квіт
ка и сіО ́повісті. ІІ. Кулііша. Ц 2 р. оО к.

Граматка на Украинскомъ языкѣ. Цѣна, въ красовоіі папкѣ. 
50 к. (съиересылкою).

Кобзарь, Тараса Шевченка (сь портретомъ автора). Ц. 1 р. 
оО к. съ пересылкою 2 р.

Хата, Украинскій альманахъ на 1860 годъ. Ц. 1 руб. 
Повѣсть о Борисѣ Годуновѣ н Дмитріи Самозванцѣ. 

ІІ. Кглішіа. Ц. 1 р. 50 к.

Ниогородныс— требованія о высылкѣ этнхъ 
кишъ адресуютъ: въ С. Петербургъ, въ типо
графію Пантелеймона Александровича Кулиша, 
па Вознесенскомъ проспектгъ. Выписывающіе нс 
менѣе десяти экземпляровъ которой либо изъ этихъ ! 
кишъ за пересылку не прилагаютъ ничего. ■
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