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Чи замислю вались Ви колинебудь про те, яка краса та м илозвуч
ність таїться у вихорі слів української
м о в и ? Чи вслухались у її неповторні
медвяні ноти? Чи відчували вустами її
терпко-солодкий см ак? Погодьтесь, не
мож ливо не закохатися у неї, полинув
ши знай ом им и стежками дитинства,
відчувши аром ат щ ойно спеченого хлі
ба та побачивш и жовтогарячий колір
свіжого колосся.
Українська мова - це унікальний
та неповторний голос нації, голос тих,
хто лю бить свою Батьківщину, тих, в чи
йому серці горить волелю бний вогонь.
«Я спілкуюсь українською м о во ю » - ці
слова не просто буденна констатація
факту, це - спосіб життя, духовний стан
і гордість за власну країну.
Сьогодення дарує нам нейм о
вірне різноманіття слів, запозичених із
інших мов, термінів, які просто нем ож 
ливо перекласти, проте вони є незамін
ними до вживання. На жаль, серед цієї
феєрії українська мова втрачає свою
самобутність та літературну правиль
ність. Сучасна м олодь намагається йти
в ногу зі світовим прогресом, том у і від
даляється від рідної солов'їної мови.
Але така тенденція все рід
ше зустрічається серед студентської
мови. Спілкуватися рідною м овою стає
модно, том у студентство намагається
вкласти до кожного слова новий зміст,
вдосконалити його, аби не втрачати
безцінного, вічного скарбу наш ої нації.
Усе частіше у переходах метро,
серед «бетонних джунглів» великих
міст, у ресторанах та пабах ллється м е
лодія співочої рідної мови. Погодьтесь,
навіть подумки пром овлені слова, зігрі
вають душу, обійм аю чи серце п'янким и
туманами. «Кохана», «матуся», «неня»,
«таточко», «любий»... Скільки тепла
і лю бові у, здавалося б, простих та до
болю знайом их словах.
Українська мова - це казкова, за
пашна квітка, яка крізь час та простір
встеляє барвисту стрічку із давнини у
майбутнє. Вона виткана і чер воною ка
линою, і синім барвінком, і виш невим
цвітом та запаш н ою рутою -м'ятою .
Відомий поет і композитор Юрій Рибчинський із захопленням говорить про
мову:

«Слова росли із ґрунту, мов жито,
Д обірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кро в'ю предків т яж ко пурпурова».
Л іна Костенко

Мова наша, мова М ова кольорова.
В ній гроза травнева,
Й тиша вечорова...
Чи мож на зневажати цей дар,
що наче вплетена стрічка дівочої коси,
наче козацька сорочка, став рідним та
неділимим: дар розмовляти саме укра
їн ською ?
Серце радіє при погляді на м о 
лодих амбітних людей, які після довгої
дрімоти
починають
усвідомлю вати те, що
наша мова не може
жити та розвиватися,
доки її народ не почне
піклуватися про неї,
пам'ятати та берегти
її. Лиш тоді за м а й о 
рять крила надії, від
блискуючи срібними
нитками віри та сяючи
незгасним світлом л ю 
бові.
Я
розмовляю
українською!
Саме
таке гасло має супро
воджувати
кожного,
адже усе наше життя
червоною
стрічкою

крокує рідна мова. Освітня нива - це
найбільш впливовий м ом ент у виборі,
якою м о в о ю спілкуватися, том у важли
во прищ еплю вати м олодом у поколін
ню лю б о в д о української мови та гор
дість за спілкування нею.
М о в а - це передусім нетлінний
міст з минулого у майбутнє, який на
дає нам досвід минулих поколінь, вічну
славу та велич історії нашого народу, а
головне - вказує правильний шлях на
теренах життя і застерігає від м ож ли
вих помилок!
Кожен з нас може змінити хід іс
торії, але почати треба з найменшого полю бити українську мову. Я вірю, що в
м айбутньом у кожен усвідомить її важ
ливість та неповторність. Погодьтесь,
це не так вже й важко, почати думати та
розмовляти українською. Я впевнена,
що той, хто спробує на смак солодкопряний напій під назвою «українська
мова», ніколи не зм ож е забути його
смаку та тепла.
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