Наше диво
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Мова

– душа кожної
національності, її святощі, її
найцінніший скарб. В мові
наша стара й нова культура,
ознака нашого національного
визнання… І поки живе мова
– житиме й народ, як
національність. Не стане мови
– не стане й національності:
вона геть розпорошиться
поміж дужчим народом…
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Як парость виноградної лози,
Плекайте мову.
Пильно й ненастанно
Політь бур’ян.
Чистіша від сльози
Вона хай буде.
Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
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Міжнародний день рідної мови - одне з
найцінніших надбань, яке створили й залишили нам
наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним
кодом, у її глибинах народилося чимало того, чим
може гордитися наш народ.
Сучасний світ знає, що державність мови є
універсальною формою об’єднання людей в одне ціле, в
один народ. Це важливий чинник самовизначення
нації, надійна основа розвитку країни.

