
Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. 
februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň 
materinského jazyka  

Tento dátum ustanovilo UNESCO (1999)  
a pripomíname si ním dôležitosť vlastného jazyka, 
zároveň ale aj menšinových jazykov a kultúrnych čŕt 
malých aj väčších národov. V roku 2009 Valné 
zhromaždenie OSN vyzvalo členské štáty 
„podporovať zachovanie a ochranu všetkých 
jazykov používaných národmi sveta”.  
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A čo je mladosť? — Dvadsaťpäť rokov? 

Ružových tvárí hlaď jará? 

Či údov sila? Či strmosť krokov? 

Toto sa všetko zostará! 

Mladosť je túžba živá po kráse, 

je hlas nebeský v zemskom ohlase, 

je nepokoj duší svätý, 

je tá mohutnosť, čo slávu hľadá, 

je kvetín lásky rajská záhrada, 

je anjel v prachu zaviaty! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chcel bych vás objať, kraje rodiny! 

náručie úzke, šíry cit: 

Jak mi je sladko v ňadrách Maríny 

objatie vaše pocítiť! 

Jak mi je blaho nič, nič nežiadať, 

z objemu v objem naveky padať, 

troch nebies slasti prijímať! 

Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, 

Marínu drahú v peknej otčine, 

a obe v jednom objímať 
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Svety závistné medzi nás stali, 

roztrhli blahé objemy: 

Čože mohutné časy získali, 

rozlúčiac nebo od zemi? 

Láska na zemi nebo stvorila 

a nás naveky zväzkom spojila, 

ktorý sa nedá rozlúčiť: 

Vytrhnúť srdce môž’ osud divý, 

blesk očí zhasí hrob závistlivý: 

ľúbosť nemožno umučiť! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, 

možno mi ruky nedostať, 

možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, 

možno mi nemilým ostať, 

možno mi ústam smädom umierať, 

možno mi žialiť v samote, 

možno mi život v púšťach zavierať, 

možno mi nežiť v živote, 

možno mi seba samého zhubiť: — 

nemožno mi ťa neľúbiť! — 
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Marína moja! teda tak sme my 

ako tie božie plamene, 

ako tie kvety v chladnej zemi, 

ako tie drahé kamene; 

padajú hviezdy, aj my padneme, 

vädnú tie kvety, aj my zvädneme, 

a klenoty hruda kryje: 

Ale tie hviezdy predsa svietili, 

a pekný život tie kvety žili, 

a diamant v hrude nezhnije! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko mladé, rodisko moje 

aj mohyla mojich kostí! 

v tebe mám pekných obrazov dvoje 

a dvoje veľkých ľúbostí! — 

Ako je krásna tá moja deva, 

aká k nej ľúbosť vo mne horieva: 

tak ty a k tebe, otčina! 

Ako tys’ pekná, krajina moja, 

ako mladistvosť milá mi tvoja: 

tak pekná, milá Marína! 

 


