
Bodimo Prijatelji 
 
Zarja soncu kaže pot 
rosa umije vcvet, štorklja preleti nebo, 
ptice zapojo o času, 
ko bila je tukaj, 
samo pesem prijateljstva. 
Samo pesem, ki imela je v sebi, 
tisto pravo prijateljstvo. 
 
 

Bodimi prijatelji vsi z vsemi ljudmi, 
bodimo prijatelji vsi z vsemi ž'valcami, 
bodimo prijatelji vsi tudi z žabami. 
 
 
Dajmo si roke, 
zapojmo kakor ptice, 
dajmo si roke, zapojmo. (2×) 
 
Bodimo prijatelji vsi... 
 
Dajmo si roke, 
zapojmo kakor ptice, 
dajmo si roke, zapojmo. 
Dajmo si roke, 
zapojmo pesem, 
dajmo si roke, zapojmo. 

 
Zarja soncu kaže pot, 
rosa umije vcvet, štorklja preleti nebo, 
ptice zapojo o času, 
ko bila je tukaj, 
samo pesem prijateljstva. 
Samo pesem, ki imela je v sebi, 
tisto pravo prijateljstvo. 
 
Večer počasi ugasne dan, 
veter je zaspan, štorklja preleti nebo, 
žabe si pravijo dolge zgodbe, 
kot bi bile same, 
brez večjih sovražnikov. 
Dolge zgodbe, ki nam povedo, 
kaj je pravo prijateljstvo. 
 

Bodimi prijatelji vsi ... 



 

Galeb 

 
Sam v svojem svetu hodiš, 
in iščeš, ne najdeš poti, 
poglej okrog, saj brez cilja blodiš 
in videl boš ljudi, 
ki ljubijo in upajo, 
da se ne izgubiš. 
 
 

Ko dlan stisne dlan, 
so solze le sledi, 
veselje nov up prebudi 
in dan je s soncem obsijan, 
veselje nov up prebudi 
še ti si skavt postal. 

 
 
Ne boj se ne boš več sam ostal, 
prijatelje našel si zdaj, 
nisi galeb, ki jato je iskal, 
nisi saj našel si kraj, 
kjer letaš in čutiš 
nov si človek postal. 
 

Ref. 
 
Galeb je jato svojo ujel 
in z njo ladjam belim sledi 
zdaj srečen, ljubljen, nič več negotov 
jasno širno nebo, 
bratov pesem veter nosi, 
morje, prijatelj njegov. 
 

Ref. 



 

Himna čete zelenih zmajev 
 
Heja hejo zeleni zmaji smo,  mi pojemo, 
mi plešemo kar je lepo. 
Heja hejo se orientiramo na sever, jug 
in vzhod zahod prijat'li so. 
Heja hejo bivake delamo, če dežja ni 
smo brez skrbi saj suhi smo. 
Heja heja hejo PP obvladamo, če kača pič 
ti nas poklič pripravljeni smo. 
Heja hejo mi Bog služimo pogumno 
z Božjo pomočjo po svet gremo. 
Heja hejo zapeli smo vam to, 
da bi spoznali kaj v življenju delamo. 



 

Oda čmrlju 
 
Visoko na nebu čmrlj leti, 
pod njim se skupina skavtov podi. 
Ob tabornem ognju, sredi šotorov, 
postavljenih ob robu zlatih borov. 
 

 
Vsak je vsakemu brat, 
vsak se z vsakim hoče igrat, 
s kitaro v roki poskuša si pet 
in kakšno skavtko v srček zadet. 
 
 

Nihče naj ne moti teh ljudi,  
k naravi in k Bogu so prišli, 
da bi bogastvo svoje delili 
si nove prijatle pridobili.  
 

Ref.  
 
In ko mrak pade dol na zemljo, 
okoli ognja vsi se zbero, 
v njihovih srčkih razleti se kamen, 
na koncu vsi zapojejo: »Amen«.  
 

Ref. 
 



Ostroglavci 
 
Ostrorogega kolišča, 
tacga vsakdo išče 
slo'vitega gospodarja, 
nevidni nam podarja. 
 
 

Ostroglavci veseli, 
so hitro tko zapeli, 
vesela pesem stega, 
se vsepovsod razlega. 

 
 
Vsi pravi Jelenjaki, 
se vozimo z drevaki, 
postrvi se lovi, 
obere do kosti. 
 
Ref. 
 
Če Jezerna pripluje, 
se Karo močno huduje, 
ona ga ne mara, 
le Jelen jo očara. 
 
Ref. 
 
Kolišče si zgradita, 
ko se poročita 
po barju se vozila 
in Karpa vznemirila. 
 
Ref. 
 
So somovi se vmešali 
in hitro so opešali, 
namest' dobii kar hoče, 
se Karpek tiho joče. 



Sam 

 
Sam v svojem svetu hodiš 
in iščeš, ne najdeš poti. 
Sam s seboj brez cilja blodiš 
in misliš, da nikogar ni. 
Ozri se raje na okrog, 
saj videl boš ljudi, 
ki ljubijo in upajo, 
da pravo pot dobiš. 
 
 

Ko dlan stisne dlan, 
so solze le sledi 
in skavt nasmejan 
zažvižga si v nov dan. (2×) 

 
 
Ne boj se več samote, 
ob tebi so prijatelji, 
zdaj si našel brate in sestre, 
ki zate jim veseeno ni. 
Nasmehni se, dvigni pogled, 
pogumno stopaj v temi, 
saj vodi te, varije On, 
ki življenje daje ti. 
 

Ref. 
 



Tamburina  

 
Sem še majhen, a že vem, 
da volčič postati smem, 
če živim zakone džungle 
in poslušam volke stare. 
 
 

Tamburina tam dum dum dum tam, 
tamburina tam tam dum dum dum, 
tamburina tam dum dum dum tam, 
tamburina tam tam. 

 
 
Skupaj srečo si delimo, 
v krdelu mi živimo 
nas Akela vedno vodi, 
skozi džunglo z nami hodi. 
 

Ref. 
 
 


