
Stratenec III 
 

Naše krásne Slovensko dožilo sa „svojeti“, 

Za svojich synov životov vel´kých obetí. 

Nad slnko jasné všetkým vtedy bolo, 

že Slovensko by sa samo neubránilo. 

 

Dôkazom sú tu padlí bratia aj iných národov, 

všetkým vzdáváme hold tichou spomienkou. 

Oni, padli, by my sme v mieri št´astne žili 

a vlast´ich krvou vydobytú si nad´alej chránili. 

 

Třeba nám na chvíl´u nad rovom sa zastavit´ 

a kytičku kvetov či veniec k pamätníku položit. 

Nám Slovanom do vienka bolo vtedy dané, 

za svoje prežitie chopit´sa spoločne zbrane. 

 

Stratenec pochoval padlých aj ich zbrane, 

a my, po novom svoju vlast´si chráňme. 

Dedovizeň rodičmi nám s láskou odovzdanú, 

uchovajme svojim det´om cudzincovm nepredajnú. 

 

Chráňme si hory, lesy, pôdu, vodu pitnú, 

zákonmi zanechajme svoju vlast´nedobytnú. 

Tým naplníme odkaz čo tu ležia hrdinov, 

bez násilia a t´a žkých nezmyselných bojov. 

 

Nechceme ložiská vojnových plameňov, 

ale táboráky s posedením dobrých priatel´ov. 

Nechceme ani ničivé zbrane vo svete, 

chceme mier na našej krásnej planéte. 

 

Nové zbrane pre tak zvanú ochranu 

nie sú vôbec pre l´udstva istú záchranu. 

Prihováram sa tu odpočívajúcim, 

ale aj vám prítomným život oslavujúcim. 

 

Pozdravit´som prišla aj túto mierovú jar, 

slovo a kytičku kvetov nesiem ako dar. 

Dar v materinskej reči a dar prírody, 

Za pekného počasia či za nepohody. 

 

Za to, že dnes môžeme slobodne oslavovat´, 

za to, že máme slobodnú svoju krásnu vlast´. 

„Nech žije meir“, to heslo májovým bolo, 

dnes už sa do úzadia pokolenia stratilo. 

 



Zapadnuté prachom pre tých nezostalo, 

komu príkoria vojny sa v mnohom dostalo. 

Nebolo rodiny, čo by drahých nestratila, 

Nešťastím vel´kým, ked´celá zahynula. 

 

To na pamäti musíme všetci vlastenci mat´, 

že za mier treba neustále všemožně bojovat´. 

Bojovat´umom, prácou, umením, kulturou 

láska k vlasti nech je nám všetkým oporou. 

 

Bo na svete prevláda stále l´udská zloba, 

A zničit´chce mňa, teba a nevie, že aj seba. 

Pred zlom netreba zbabelo utekat´, 

Zlu treba hrádze l´udskosti stavat´. 

 

Túto úlohu už prenecháváme mladším, 

Aby svoj život robili čoraz krajším. 

Príroda nech nám je vzorom dennodenne, 

Ved´aj stromy si chránia svoje plody i korene. 
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