
Ženy světa, matky světa!
Dcery otců i matek.
Spolu se spojme a povstaňme...
Ať rozmotá se zmatek.

Silou obrovskou vládneme!
A skrýváme ji...v Tichu.
Proto se z hloubky ozvěme...
A prohlédněme svou pýchu!

V pokoře Srdce silného...
V pokoře mysli jasné...
V pokoře těla pilného...
Kdy? Když ne teď… ne?

Léčivou silou vládneme,
tvoříme lidská těla.
Čeho se tedy bojíme?
Jestli by...Ona...směla?

Kolik z nás volí často smrt?
Než, aby žila Život...
Zná, co je cesta oběti,
a v nitru...koní dusot!

Cváláme silou vraníků,
vládneme vůlí klisen,
záříme (k)lidem v hřívě lva...
Lvice v nás volá: “Pojď sem!”

Tento text je možné šířit dál, s uvedením autorky a odkazem na zdroj v nezkrácené, nezměněné podobě.

Pýchou je mlčet, za muže to nést.
Pýchou je zapírat sílu.
Tu, jenž je skrytá v každé z nás,
připravená k hlubokému dílu.

K projevu lásky a ochrany,
směrované světu i dětem.
Kéž muži se vedle nás postaví,
když my teď hneme světem!

Pohyb je třeba...zaznít DOST!
My jsme tu dospělé ženy a matky.
Proč máme mlčet, když máme moc,
Zastavit ve světě zmatky!

Hlas náš chce prostor, jsme tady taky!
Tisíce let tu rodíme...
Děti, co nuceny jsou konat války...
DOST! My tady léčíme!

Léčíme, tvoříme, rodíme...
Rodíme, léčíme, tvoříme...
Tvoříme, rodíme, léčíme...
Tak o Životě asi něco víme!

A máme k tomu všemu co říct...
Tak tady hluboce spojené stojíme
a k mužům moudrým voláme:
“Chopte se svých mužských míst!

SVĚTLO ŽENY
Pojď Ženo skrytá v Tajemství!
Pojď Ty, jenž vládneš Srdcem!
Prostoupená silou orgasmů,
pojď...přijď se svým hlasem!

Pýchou je totiž stranou stát...
Když jde o Život...děti...
Když chce Ti je vzít kdosi...stát?
Ty křehké Bytosti...lidské květy.

Dřív...než se stačí rozvonět,
ukázat světu svou krásu...
Už vlastnit je chtějí...uvěznit?
A hlásají zdraví, spásu…?

Ženy světa, matky světa.
Dcery otců i matek.
Svým hlasem pojďme zaznít DOST!
Ať zastavíme ten zmatek.

Volme své slovo pro Život.
Známe, co je to bolest.
Pro svoje otce, muže, syny...
Dokážeme vše unést!

Nesouce osudy matek i otců...
Obětujíc se Životu.
Dáváme těla, vědomy si začátků i konců,
vidíme za...tím, “hodnotu”.

Pojďte nás chránit, když máme rodit,
společně další generace plodit,
přejeme si prostor a klid,
ze Srdce utkat světelnou Života síť.

Co víc sociálního chceme vytvořit,
když nebudete nás a děti chránit.
Když nenecháte nás léčit a žít,
když dovolíte nechat své děti zranit.

Co dítě je bez ochrany otce,
jen děláme z nich tupé ovce.
Ať syn nebo dcera, zrozeni jsou i z Vás.
Tak ať i Vaše Srdce promluví, je totiž čas,
chránit nás, ať můžeme pozvednout svůj hlas.

Pramen léčení odhalit,
léčivou sílu projevit,
zdroj síly opět oslavit!
A svět pro naše děti ozdravit!

S přírodou spojit se,
doložit důkazy vědy.
Ze studně Moudrosti napít se...
Prosím, ochraňte naše řady.”

Ženy světa, matky světa...
Dcery otců a matek...
Dovolme mužům chránit nás,
už je čas...
Projevme vnitřní sílu, lásku, hlas,
Soucit v nás...

Sofie Sarras
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