
                                    Strážkyně plamene

V malebném údolí pod lesnatými kopci  

u velké řeky v jedné Slovenské obci

žije hodná paní, jenž jmenuje se Lada.

Lada je zralá, však krásná jako za mlada

a kam vchází, přichází dobrá nálada.

Je velmi laskavá, i když se tváří přísně 

miluje hudbu a skládá krásné písně.

Tyto písně, jež Lada svým přátelům pěje,

jdou z jejího srdíčka a jsou plné naděje.

Přeji vám vidět, jak zpívání jí sluší

a slyšet její zpěv, ten umí pohladit duši!

Však je to tréma, která Ladě brání

šířit dál radost, jíž má na rozdávání.

Ve své duši má vepsány zásady etiky,

pracuje ve škole jako učitelka matematiky

Aniž to ví, tak skrze svět čísel a logiky 

provází své žáky do světlých úrovní.

Z jejího srdce prýští čisté chtění,

jenž taví v lásce ve skutky každodenní.

Její mluva je jasná a nese pečeť prostoty

a ač je krásná, nesnižuje se k roli kokety!

 Ženě je nutno uchování vnitřní čistoty!

Jiskru v oku máš Lado, jsi štěstím nabitá

kam vlétneš, tam svítíš jako kometa! 

Máš ráda ovoce, však sytí Tě i prána

jenž chutná Ti jako nebeská mana.

Máš krásné modré oči a blonďatou kštici,

a svého muže - strážce pořádku po levici.           

Svého muže i syna, oba miluješ hluboce,

ale uctíváš jen Pána, všehomíra Tvůrce! 

Strážkyně plamene svaté touhy po Světle! 

Životem v pravdě pěstuj duchovní květy,

Růži jako lásku a Lilii jako symbol čistoty!

Nechť je Tvá duše jako duhová brána,

z níž proudí chvalozpěv na Pána!

Strážkyně plamene vždy slouží jen Bohu

když věrně plní svou vznešenou úlohu.

V srdci muže zapaluje posvátnou touhu

a muž se stává pravým jen skrze čistý cit,

co nutí ho pravou ženu chránit a ctít!

Vždyť ona je ženou, jakou má žena být!

Co tak nezbytně potřebuje tento svět?

Vidět, jak žije čistý ženský květ!

Krása duše má vzbuzovat úctu i obdiv,

žena nemá stavět své vnady na odiv!

Jen žena, co plní své vznešené poslání

má křížek na čele jako Boží znamení!

Čeho se pak dotkne, to rozkvétá.

A má jemný půvab pravé ženy koketa?

Kéž duše dnešních žen prozáří čistota!      

                 


