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Анотація
Живіть, люди, на рідній землі, пам'ятайте про
ближніх своїх, розвивайтеся. Пам'ятайте, що є
мистецтво і воно полегшує життя і окрилює душу
в різних сферах нашого життя. Віруйте в Господа
завжди і захищайте вашу віру, сім'ю і рідну землю.
Посилання на мій сайт: stihi-i-muzyka-dlya-dushi.com.ua

З повагою, Олена Малік!
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Маленькі таланти
Маленькі рученята,
Щирі очі.
Усмішка добра і досить скромна.
Дивна фантазія,
Та добра праця.
За результатом щира похвала.
Такі яскраві й лагідні малюнки,
Великий труд з дитинства вже в душі.
Нехай квітнуть таланти та всі діти,
На радість рідним та для всієї Землі.

Травень 2019 р.
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Спасибі, Боже, Ти зі мною
Спасибі, Боже,
Ти зі мною.
Що ти послав добрих людей.
Що моє серце з Тобою,
І воно кожний день світліше.
Спасибі Боже за усмішку,
За добрий погляд, відповідь.
Спасибі Боже Милосердний,
Що ти є з нами, наш Творець.
Травень 2019 р.
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Привчайте дітей до мистецтва
Привчайте дітей до мистецтва,
До доброї руки майстерства.
Привчайте дітей до і мистецтва,
Щоб щирі були почуття.
Привчайте дітей до і мистецтва,
Щоб правда росла у душі.
Привчайте дітей до і мистецтва,
Щоб віра сіяла в душі.
Травень 2019 р.
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Потепліло, та цвітуть каштани
Потепліло та цвітуть каштани,
Наче піраміди у небесах.
І зелені, свіжи листя,
Надають покою та добра.
Розквітай, моя люба країна,
Розквітай, моя рідна земля.
Ти в моєму серці Україна,
Православна, вірна і одна.
Травень 2019 р.
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Хай замовкнуть іновірці
Хай замовкнуть іновірці,
Хай буде в серцях любов.
Хай буде єдина віра,
У який Триєдиний Бог.
Хай зберуться наші Церкви,
Хай збереться весь народ.
І за правду і свободу,
Захищає він свій рід.
Хай лунає у серці віра,
У Єдиного Христа.
І хай серцем причащаючись,
Укріпляється вона.
Травень 2019 р.
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Люди, будьте єдиними
Люди, будьте єдиними,
Прокиньтесь, люди, у душі.
Люди, збирайте свій розум,
У Церкві та у житті.
Бачте, хто з вами поряд,
Слухайте серце своє.
Люди, будьте єдиними,
З Богом здолається все.
Травень 2019 р.
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Вишиванка
Така чудова вишиванка,
Яскрава, радісна, проста.
Це ремесло і труд бажаний,
Він красить душу і тіла.
Це ремесло таке є дивне,
Це наше рідне ремесло.
І кольорові в ньому малюнки,
Несуть своє людям тепло.
Коли її ти одягаєш,
То пам’ятаєш весь свій рід.
А також тих кого кохаєш,
А також тих до кого звик.
Нехай вже наше українське,
Несе нам радість у душі.
Нехай вже наше українське,
Є наше рідне на землі.
Травень 2019 р.
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Гори
Великі,зелені, яскраві й могутні,
Стоять наші гори і силу несуть.
А з гір вже цих ллється,
Джерело дивне,
Що користь і радість людям несуть.
Ці гори Карпатські,
Ці гори великі.
Як зайдеш на гору,
То бачиш увесь світ.
Вдихаєш повітря,
Чисте і спокійне.
На щастя, на радість
Ці гори ростуть.
Травень 2019 р.
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Глина
М’яка і різнокольорова,
З якої робляться дива.
Гончарська глина, українська,
Така гнучка, така тепла.
ЇЇ приємно взяти в руки,
Приємно з неї їсти, пити.
Поставити чи розгорнути,
Або покрасити, ліпити.
Коли береш у руки глину,
То відчуваєш в ній тепло.
Любов до своєї родини,
Таке це дивне ремесло.
Травень 2019 р.
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Жито, жито, жито
Жито, жито, жито,
Жито, як життя.
Буде добре жито,
Як добра душа.
І багатий врожай,
Там де віра й труд.
Коли серце з Богом,
Там добро живе.
Травень 2019 р.
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Мій рідний край
Мій рідний край,
Такий великий.
Де стоять гори у вітрах.
Мій рідний край,
Такий співочий,
Де ллється мова на вустах,
Мій рідний край,
Стоїть на карті,
Неначе світлий білий птах,
Великий, сильний і могутній,
Де живе Бог у душі у нас.
Травень 2019 р.
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Вертайтесь, люди,
у Батьківщину
Вертайтесь, люди, у Батьківщину,
І не живить на чужині.
Вертайтесь, люди, у Батьківщину,
Допоможіть, зберіть її.
Вертайтесь, люди, із Європи,
Та збережіть батьківський дім.
Вертайтесь, люди, до віри в Бога,
Сміливо з Господом Христом!
Травень 2019 р.
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Збери нас, Всевишній, в єдине
Збери нас, Всевишній, в єдине,
Та сили, Всевишній, подай.
Подай нам, Всевишній, терпіння,
Цю чашу іспити до дна.
Збери нас, Всевишній, в єдине,
Та віру у серцях збережи.
Збери нас, Всевишній, в єдине,
Великий Володар Землі.
Травень 2019 р.
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Змінюйся, владо,
звільняйся від зла
Змінюйся, владо, звільняйся,
Змінюйся, владо, від зла,
Змінюйся, владо, від болю,
Щоб припинилась війна.
Щоб повернулись хлоп’ята,
Ті, що воюють за нас.
Щоб була віра і свята,
Щоб Україна жила.
Щоб були сім’ї та діти,
Щоби країна росла.
Так, щоб віра до Бога,
Мир і любов принесла.
Травень 2019 р.
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Турбуйтесь про сім’ї
Турбуйтесь про сім’ї, про себе, про людей,
Бо в цьому є Божа Воля.
Турбуйтесь,
Турбота - є добрий знак,
Турбуйтеся про Батьківщину.
І де би не був ти на чужині,
Пам’ятай, що ти — українець,
Настав зараз час допомогти,
Твоїй рідній Батьківщині.
Збирайся, люби її до кінця,
Будь в серці рідному, Україно!
Повір же у себе, ти не одна,
З тобою Всевишній Єдиний!
Травень 2019 р.
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Хто вірував, той буде вірити
Хто вірував, той буде вірити,
І зовнішній розкол — то не біда.
Одне лише поєднує у ціле,
Це віра у Ісуса у Христа!
Травень 2019 р.
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Де ж ви, наші козаки?
Де ж ви, наші козаки,
Що ж не в Україні?
Чому, наші козаки,
Живете на чужині?
Чому ви на чужині,
Як раби живете?
Що не б‘єтесь за своє,
Душу продаєте?
Ви потрібні, козаки,
Вашій Батьківщині!
Повертайтесь, козаки,
В нашу Україну.
Травень 2019 р.
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Перша мить кохання
Перша мить кохання,
Ллється знов у душу.
Перша мить кохання,
Ллється прямо в душу.
Перша мить кохання,
Страхи всі розрушить.
Перша мить кохання,
Ллється прямо в душу.
Перша мить кохання,
Хай лунає свято.
Перша мить кохання,
Ллється знов у душу.
Перша мить кохання,
Життя йде на благо.
Перша мить кохання,
Мною володіє.
Перша мить кохання,
Хай душа радіє.

Травень 2019 р.
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Мелодія любові
Мелодія любові,
Що відкриває чистий рух.
Твоя мелодія любові,
Яка відриє чистий шлях.
Моя мелодія любові,
Яка горить, горить в очах.
Твоя мелодія любові,
Яка відкриє чистий шлях.
Травень 2019 р.
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Перемагай, люба Батьківщино
Перемагай, моя Україно,
Ти велика і дивна країна.
Ти для мене у серці єдина,
Православная віра твоя.
Перемагай, моя Батьківщино,
Твоя дивна і пишна Земля.
Ти для мене неначе родина,
Та земля, по якій ходжу я.
Перемагай, моя Батьківщино,
Ти велика і дивна країна.
Перемагай, моя Батьківщино,
Батьківщина — краіна моя.
Перемагай, моя Батьківщино,
Ти велика і дивна така.
Перемагай, моя Батьківщина,
Віра в тебе велика, одна.
Перемагай, моя Батьківщино,
Не сумуй, мій народе благий,
Перемагай, моя Батьківщина,
З тобою Бог, допоможе тобі.
Травень 2019 р.
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Дух весь Православний,
підіймайся!
Дух весь Православний, підіймайся,
Дух весь Православний, захисти.
Ти народе дивний, не вагайся,
А з любов’ю, вірою живи.
Дух весь Православний, підіймайся,
Пам’ятай же хто ми, та люби.
Ти людиною будь та не вагайся,
Бо де люди, там Всевишній у душі.
Березень 2019 р.
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Хай буде Божа Воля
Хай буде Божа Воля,
Мир, віра, доброта.
Хай буде Божа Воля,
Бо воля, ця – блага.
Хай буде Божа Воля,
З молитвою у душі.
Хай буде Божа Воля,
Спаси і збережи!
Березень 2019 р.
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Боріться за вашу країну
Боріться за вашу країну,
Боріться і за родину.
Боріться за вашу свободу,
Адже ви — козацького роду.
Боріться за вашу країну,
Боріться і за Батьківщину.
Боріться за вашу свободу,
Адже ви — козацького роду.
Боріться за вашу країну,
Боріться і за Батьківщину.
Боріться за вашу країну,
І за Ісуса Христа!
Боріться за вашу країну,
За правду і Батьківщину.
Боріться за вашу свободу,
Адже ви — козацького роду.
2018
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Мова народу
Де нація – є мова,
Де мова – там народ.
А де народ — там розум,
Де розум — там Господь.
Червень 2019 р.
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