
        Ділив Бог між народами землю і дарував їм мови.      
        Роздав все, що мав, і сів відпочивати. 
        Аж тут пізно ввечері приходять козаки. Розуміють,
що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває –
стали і мовчать.
        – Де ж ви були, коли я всіх кликав?, – запитує.     
        Боже, вони від бусурманів світ захищали.
        – Залишив я трохи землі для себе, – каже Господь.
– Дарую цю землю вам, козаки.
        І подарував нашим предкам Україну.
        А мову? Не будуть 
козаки щасливі німими.
        – Подарую їм свою 
мову, нехай розмовляють. 
А я буду завжди літати 
поруч і щебетати.
        Кажуть, саме з того 
часу українську мову і 
стали називати солов’їною.
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Старовинна легенда
про українську мову



         Давним-давно жила-була Українська Мова. Вона дуже
любила співати і танцювати, повчати казками,які були дуже
цікавими. 
         Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка.
Задумала вона загубити Українську Мову. Підійшла лиходійка
до неї і попросила розповісти казку. 
         Не відмовила Українська Мова незнайомці - розповіла їй
про веселі звуки та веселі нотки.       
         - Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, -
промовила незадоволено лиходійка. - За твою неповагу я
покараю тебе!       
        І зла чаклунка стукнула палицею по 
землі три рази...       
        Опинилась Мова в незнайомому 
королівстві. Розгубилася, засумувала. Та 
недовго вона була самотньою. Мешканці 
королівства запросили незнайомку до себе, 
обігріли, втішили, а дізнавшись її нелегку 
долю, запропонували жити у них.       
        Незабаром не залишилось у цьому 
королівстві нікого байдужого до 
Української Мови.   
         ЇЇ поважали і любили за добру пораду, 
за талант і уміння розповідати цікаві казки, 
що вчать розуму. А ще - за уміння співати 
чудові пісні, які лікують Душі.
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Казка про українську мову



          В одній казковій країні було все таке, як у нас. 
Міста і села. Ліси і поля. Звірята і птахи. На міських 
площах юрмилися люди. Вони говорили різними мовами,
 але добре розуміли одне одного, бо жили в одній країні і знали її головну мову.
Особливо легко було спілкуватися дітям. Їм було добре разом – вони бавилися,
читали книги і багато сміялися. 
         Одного ранку вони засміялися так голосно, що розбудили злого чарівника.
А він на дух не зносив ні співу, ні сміху, не любив кіно, ненавидів театр, а читав
лише свої чорні магічні книги. 
         Розлютився чарівник і вирішив провчити і дітей, і дорослих – аби вже
ніколи йому не заважали спати. Він розгорнув одну з найбільших чорних книг і
став шукати магічне заклинання. А коли знайшов, одягнувся у сірий костюм і
непомітно прокрався у парламент країни. 
         У великому красивому палаці було людно від чоловіків у таких же сірих
костюмах. А ще страшенно галасливо – і чарівникові довелося затикати свої
вразливі вуха, від чого він ще більше спохмурнів і розізлився. Парламентарі
сперечалися, кричали, мало не билися. Здавалося, що всі найбільші крикуни
країни зібралися під одним дахом. 
         Суперечка зайшла про головну мову країни. І хоча всі мешканці знали цю
мову і чудово нею розумілися, депутати вирішили, що це не справедливо – адже
є ще з добрий десяток інших мов. Пропонували по понеділках усім говорити
мовою північної провінції, по вівторках і в середу до обіду – мовою західної, з
обіду до вечора середи – мовою найменшої гірської провінції, у четвер –
південної, у п’ятницю – центральної, в суботу – східної. А неділя – на вибір. 
         І от, коли їм майже вдалося ухвалити таке рішення, чарівник непомітно
пробрався на трибуну і промовив своє магічне заклинання, додавши в кінці:
«Від сьогодні ви втратили спільну мову!». Зчинився галас, і раптом запала тиша.
Усі починали щось говорити, але виходило булькотіння. Ніхто нікого не розумів.
         Вибігли депутати на площу до людей. Кинулися говорити – нічого не
виходить. Люди перестали розуміти одне одного. У цілій країні запала тривожна
понура тиша.
         Лише ті діти, котрі розбудили чарівника, не втратили розуміння одне
одного. Вони спершу сумували, дивлячись на те, як дорослі розводять з
нерозуміння руками. А тоді одна дівчинка сказала: «Я не вірю! Я не вірю, що так
може бути! Це ж просто СМІШНО!!!!!» І тут діти засміялися. Вони сміялися
голосно – аж у злого чарівника заклало вуха! І від їхнього сміху розсипалися
чари. Відтак люди знову могли розуміти одне одного. Адже вони знали головну
мову – мову порозуміння.

Мар’яна Савка
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Казка про мову



       Цю казку розповідала в дитинстві мені 
бабуся, а вона почула її від своєї бабусі... 
       Колись, дуже давно, жив на землі народ. 
Було це сильне, красиве і могутнє плем’я. Вони 
дружно працювали, вирощували врожаї, рибалили, полювали, розводили
худобу. Заможно жили ці люди. Та була у них одна велика біда: не мали
вони мови. Зовсім не могли розмовляти, співати пісень, не могли
сваритися, вимовити слів радості і любові, тому посмішка рідко торкалася
їхніх облич. А винні в цьому були вони самі.
       Багато років тому цей народ образив добру фею-Мову, і вона, гірко
зітхнувши, назавжди пішла від них, забравши з собою слова-квіти.
       Оніміле плем’я давно пошкодувало, що скоїло таке, та часу назад не
повернеш, помилки не виправиш.
       У тому племені, по-сусідству, жили дівчинка з довгою косою, добрим
серцем і великими, як небо, очима, та хлопчик, який чудово грав на
сопілці. Хлопчик часто заходив до сусідів, щоб подивитися на прекрасні
вишиванки дівчинки, а вона заслухалася його грою.
       Бачачи, як тяжко горює їхній народ без мови, діти самі теж
переживали, бо не могли висловити своїх думок і почуттів. Хлопчик
надумав відшукати Мову, попросити у неї вибачення за свій народ і
повернути втрачені слова-квіти. Дівчинка вирішила піти з ним, бо одна
голова — добре, а дві — краще. Та як же вони обізвуться до Мови, як
скажуть, чому прийшли?
       Дівчинка вишила їхнє прохання на рушникові, він вийшов
прекрасним, а хлопчик спробував домовитись через гру на сопілці. І
полилась чарівна мелодія, якою всі заслухалися.
       Чи довго шукали фею діти, чи ні, того ніхто не знає. Знайшли її серед
величезного поля, засіяного квітами-словами, які вона доглядала. Від
пахощів цих квітів запаморочилася голова у дітей, а з вуст полилася
пісня. 
       Діти показали свої дари. Побачивши рукоділля дівчинки, почувши
гру хлопчика, Мова все зрозуміла без слів. Взяла цілі оберемки своїх
чарівних, запашних, різнокольорових слів і пішла за дітьми, понесла
Мову людям.
       З низько схиленими головами, з пошаною зустрічало плем’я Мову.
Радості не було меж. Вдихнули люди аромат чарівних квітів... і
заговорили, заспівали від щастя. З того часу бережуть вони слова-квіти,
шанують Мову, як найбільший, найкоштовніший скарб.
 

В.Онопрієнко
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