
Bodimo prapravljeni 
 
 
Mladi smo in radi bi živeli 
v povezanosti med seboj, 
ljubimo spoštujemo bližnjega, 
zato življenje lepše je. 
 
 

Bodimo pripravljeni, 
saj na vsakem koraku te čaka nekdo, 
razpnimo roke, odprimo srce 
in sprejmimo ga medse. 

 
 
Objemimo sedaj svojega prijatelja, 
naj med nama vedno ljubezen bo, 
korenine najnine so skupne, 
saj v veliki skavtski družini smo vsi. 
 
Veliko mladih tava še v temi, 
pojdimo ponje, ponudimo jim roko, 
prižgimo luč, preženimo temo, 
naj v njih svetloba vedno bo. 
 



 

Majhen deček 
 
 
Majhen deček zgubu se je v džungli. 
Tam ga najdejo volkovi, volčje je krdelo, 
postali so mu bratje. 
 
Zbrana vsa je džungla, 
mi volčiči smo. 
Kakor Mavgli tudi mi želimo obljubiti džungli. 
 
Tisti čas, ko ga Širkan je lovil, 
je za ceno bika odkupila ga Bagira, 
samo da reši dečka. 
Z Akelo, Bagiro in še s Kajo, Balujem in Ikijem. 
Z brati volkci po džungli se podi, 
z naravo se uči. 
 
Z nevarnostjo se spoprime, samo da reši džunglo. 
Zakon džungle vedno on spolnjuje, 
nikoli ne obupuje. 
 



 

Pesem SKVO 
 
 
Če ti je breme pretežko, misli na druge. 
Če ti oslabiš, oni odnehajo. 
Če ti sedeš, oni ležejo. 
Če ti dvomiš, oni obupujejo. 
 
 

Kdo bo rutkarje gor držal? 
Skupnost voditeljev, to smo mi 
in jum pomagamo! 

 
 
Če ti kritiziraš, oni rušijo. 
Če ti korakaš na čelu, oni te bodo prehiteli. 
Če ti žrtvuješ roko, bodo oni dali kožo. 
In če ti moliš, bodo oni svetniki! 
 



Ker sem skavt 
 
 
Novi dan se zbuja, 
sonce vzhaja že, 
hude nočne more 
so nevihte s strelami. 
 
nekaj mldaih skavtov 
je vso noč bedelo 
in so si prepevali, 
radi se imeli. 
 
 

Ker sem skavt, živim življenje, 
ker sem skavt, si žvižgam sebi, 
ker sem skavt, pomagam cel'mu svetu. 
Ker sem skavt, imam veselje, 
ker sem skavt, 'mam hrepenenje, 
ker sem skavt, 'mam rad celi svet. 

 
 
Kakor se kaplja rose 
združi v veliko morje, 
tako se naša sreča 
zliva v svetlo sonce. 
 
Srečen pa je tisti, 
ki naravo čisti. 
Bog jo je ustvaril, 
zares je lepa vsa. 
 
Ref. 
 
Hej! Vse živalce 
in pa rastline 
dvigajo cvetove, 
glave k Bogu. 
 
Gore ter doline 
in planine, 
reke in gozdovi 
slavo Ti šume. 
 
Ref.



Naš svet 

 
 

In rastemo, napredujemo, hodimo naprej. 
smo skavti, ki zaupamo, ljubimo vse ljudi. 

 
Hoteli smo naravo, 
hoteli spoznati, kaj dela so Boga, 
hoteli srečevati veselje tega sveta. 
 
Ref. 
 
Zdaj služimo z veseljem, 
pripravljeni smo narediti svet lep, 
kar najbolje se učimo, za nas in vse vas. 
 
Ref. 



Pridi k ognju 

 
 

Pridi k ognji, brat, pridruži se nam, 
pridi k ognju, brat, vedi, nisi sam, 
pridi v naravo, tja v družbo našo in vseh naravnih čudes. 
Pridi k  ognju, sestra, ne boj se nas, 
priidi k ognju, sestra, poj z nami naglas, 
poj veselo, naj odmeva naša pesem visoko med vrhovi dreves. 

 
 
Če se kdaj dolgočasiš in ne veš, kaj bi sam s seboj počel, 
pridi ven iz betonske džungle, saj tam zunaj lepo se boš imel. 
Tam sprostil boš misli, svojo dušo in telo, 
znova kot prerojen boš in lepše ti v življenju bo. 
 
Ref. 
 
Ko želiš si, da s tabo bi nekdo preživel čaroben dan, 
pridi ven v naravo, kjer vsak atom ti šepeče: "Rad te imam!" 
Veseli se trenutka, ko ti Jezus pride v srce, 
veseli se trenutka, ko v skavtskem duhu povežemo se. 
 
Ref. 
 



Lepši svet 

 
 
V svetu nasilja, vojn in gorja, 
bodimo mi glasniki dobrega duha, 
delajmo dobro, to vest nam veli, 
prisluhnimo obljubi, v srcu govori. 
 
 

Vlivajmo v vse ljudi  
veselja, sreče, radosti. 
Sonce naj bo naš svet, 
vemo, splača se živet'. 
Dež in grom naj zbledi, 
skavtska pesem naj doni. 
ODPIRAMO VRATA V LEPŠI SVET. 

 
 
Ceste so polne turobnih ljudi, 
tegobe jih težijo, v srcu jih boli, 
nasmeh na ustih bolečino stopi, 
delimo srečo vsem potrebnim pomoči. 
 
Ref. 
 



To smo mi 
 
 
Že skor' sto let pod istim se soncem, 
združuje skupnost veselih ljudi. 
Z rutko za vratom in s smehom na ustih, 
skavtstvo širimo. 
 
 

Milijone poje na ob tabornem ognju, 
milijone se nas zazira v nebo, 
milijone nas je obljubilo pustiti, 
boljše kot je bilo.



Skavt bom 
 
 
Priznam, da pred nekaj leti problematičen mulc sem bil, 
ušpiču marsikakšno oslarijo, na hektolitre alkohola spil. 
Ni temu blo ne konca , ne kraja, do takrat, ko sem užgal policaja; 
se je mama odločla, da temu kazen bo sledila, pa je zavpila: 
 

Sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš, z očkom bova ponosna nate. 
Sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš, imeli te bodo radi ljudje. 

 
Oče je vseskozi ugovarjal, da se mu kazen premila zdi, 
a sam pri sebi se je nasmehnu, ko videl, da me stvar zelo skrbi. 
Da se pa kazen ne bi pozabila, sta mi starša vsak večer jo ponovila. 
Toplo in nežno sta me objela, lahko noč mi zaželela in zapela: 
 

Sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš, z očkom bova ponosna nate. 
Sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš; sine, ti skavt boš, imeli te bodo radi ljudje. 

 
Vzgojni ukrep sem kmalu dočakal, k skavtom sta peljala me, 
ko sem jih vidu, s'm pomislu, zdej nočna mora začenja se. 
Da bi mi izkazali dobrodošlico, me oklicali za brata so 
in da bi pokazali, kako so mi naklonjeni, so mi s pesmijo povedali: 
 

Fant, ti skavt boš; fant, ti skavt boš; fant, ti skavt boš, družina bo ponosna nate. 
Fant, ti skavt boš; fant, ti skavt boš; fant, ti skavt boš, imeli te bodo radi ljudje. 

 
Saj vem, morda ne boste verjeli, a pri skavtih mi je všeč postal', 
saj, čeprav sem bil baraba pijana, vseeno čist' vsi so me spoštoval'. 
Posebno priljubljen pa sem postalm ker rad kitaro sem igral, 
si je vedno kdo želel, da sem jo v roke vzel in jim zapel: 
 

Ja zdaj skavt sem; ja, zdaj skavt sem; ja, zdaj skavt sem, družina ponosna name je. 
Ja zdaj skavt sem; ja, zdaj skavt sem; ja, zdaj skavt sem, imajo me radi ljudje. 

 
In kdor pozna me, vam bo povedal, da pri skavtih sem se zelo spremenil, 
zdaj policajev več ne tepem, kaj šele, da alkohol bi pil! 
A te spremembe ne obžalujem, saj, ko po mestu pohajkujem, 
ljudje za mno gledajo, s prstom name kažejo in mi pojejo: 

 
Ja zdaj skavt si; ja, zdaj skavt si; ja, zdaj skavt si, družina ponosna je na te. 
Ja zdaj skavt si; ja, zdaj skavt si; ja, zdaj skavt si, imajo te radi ljudje... 

 
 



Kraja 
 
Stopinje ubiram, kjer je tema, 
dihe zapiram v temo srca. 
V roku je nož, a utrip je v grlu, 
krila so zamrznila še zadnjemu čmrlju. 
 
 

Je luna je blato, je mraz 
in jaz se tiho plazim. 
Je luna je blato, je mraz 
in jaz se tiho plazim skozi čas. 

 
 
Rijem po blatu, strah je v očeh; 
mar se ne vidi, ni časa za smeh. 
Naposled pa končno potiho odidem, 
v duhu pokončno in z zvezdo v očeh. 
 
Ref. 
 
 


