
Bubliny. 
(Nápev: Šel dráteník po ulici.) 

          C                                    G7 

1./ Ide koľaj po mašine, rožok pečie pekára, 

        F           C           G7                C 

    /: futbal kope futbalistu, lopta chytá brankára :/. 

 

2./ Tečie voda hore vŕškom, ryba chytá rybára, 

    /: zajac strieľa poľovníka, chorý lieči lekára :/. 

 

3./ V Bratislave na námestí, tam je veľké divadlo, 

    /: sadla krava na včeličku, pustila jej žihadlo :/. 

 

4./ Že nám slnko v noci svieti, to ťa nesmie napadnúť! 

    /: Študent skúša profesora a nechá ho prepadnúť :/. 

 

5./ A k tej našej milej škole, čo by sme len dodali, 

   /: počítač je nahnevaný, keď, žiak pracuje pomaly :/. 

 

6./ Túto našu krásnu pieseň, dospievame a to hneď ! 

  /: treba už len poznamenať:“ skauta bojí sa medveď „:/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na uvítanie nováčika 
(Ako: Elena, ty si život môj) 

 

    C        

1./ Prichádza k nám celkom nový brat. Zdá sa, že je ku nám  

            F                                          G7 

    akurát! Tak si sadni medzi nás a poď sa rozprávať, čo bude, 

                     C 

    keď začneš skautovať. 

               G7                    C        G7 

    Refr.: Tak vítaj, vítaj bratku k nám, ver u nás nie je nikto 

    C C7     F               C        F      G7      C 

    sám, tak vítaj, ruku nám daj, veď u nás je stále máj. 

 

2./ Poď s nami užiť si prírody, spoznať čaro nočnej oblohy, nuž  

    tak poď a počúvaj, čo v diaľke šepce les, skautský zákon bude  

    ťa vždy viesť. 

    Refr.: Tak vítaj ... 

 

3./ Na tábor pôjdeme do diaľav, chceme spoznať iný kraj a mrav.  

    Zájdeme si do čias indiánov prérijných, vzory budeme si  

    brávať z nich ! 

    Refr.: Tak vítaj... 

 

4./ Avšak skauting nie je iba med, nepevný ten zanechá ho hneď.  

    Disciplína, poslušnosť a služba národu k vyšším cieľom ťa  

    vždy povedú. 

    Refr.: Tak vítaj ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rudava. 
(Na nápev havajskej piesne Aloha oe) 

 

    D           G            D 

1./ Na tábor sa mesačný svit znáša 

          A                 

     príroda sa do tmy ponára 

           D      G            D 

     tmavý bod je už aj vlajka naša 

         E         A       D    D7 

     táborák tíško sa rozhára. 

 

        G           D 

R.: Len Rudava, len Rudava, 

   A                  D  D7 

tá pení sa a neustále víri. 

    G           D 

Len Rudava, len Rudava, 

   A                       D 

tá pení sa a náhli kamsi v diaľ. 

 

2./ Nočná stráž už osamela v tieni, 

    večierka tiež dávno doznela, 

    mesiac zalial všetko svitom bielym, 

    počuť dych spiaceho priateľa. 

R.: Len Rudava, len Rudava ... 

 

3./ Ešte niekto vonku v noci spáva. 

    s hviezdami sa ticho rozpráva 

    chcel by získať tri orlie perá 

    nočný chlad má tu za súpera. 

R.: Len Rudava, len Rudava ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁBOROVÁ 
(Podľa nápevu piesne Na silnici do Prášil) 

 

    D              A     D              G    D 

1./ Dnes to vie už každý tvor, že ideme na tábor,  

                 A    D                 G    D 

     zažiť peknú príhodu, spoznať matku prírodu. 

 

R. / My voláme, my voláme 

      a spievame, a spievame. / 

      D                 A                     D 

      My voláme a spievame, že veľa radosti máme. 

 

2./ Na tábore, to sa vie, umývať sa musíme. 

    Treba pridať do kroku, otužiť sa v potoku. 

R./ Otužovať, otužovať,  

    sa musíme, sa musíme. / 

    Sme do toho celí hustí, namočíme si prsty. 

 

3./ Jeden skaut mal na tričku, ihličnatú vetvičku. 

    Pýtame sa, čo to je, nech nám na to odpovie. 

R./ A odpoviem, a odpoviem, 

    Že už to viem, že už to viem. / 

    Však hovoril aj môj tati, že je to strom listnatý. 

 

4./ Na noc tešíme sa zvlášť, vtedy vždy držíme stráž. 

    Cez deň sme plní túžby, hlásime sa do služby. 

R./ A do služby a do služby, 

    sa tešíme, sa tešíme / 

    a keď tá chvíľa nastane, strážime vo vlastnom stane. 

 

5./ Ráno býva kontrola, záhada to hotová. 

    Nevieme, odkiaľ sa vzal, ten, čo náš stan rozhádzal. 

R./ A konečne, a konečne, 

    Už to vieme, už to vieme,/ 

    Už máme úsmev na líci, boli to trpaslíci. 

 

6./ A keď tábor balíme, na ďalší sa tešíme. 

    Skauting, ten je veselý, žijeme s ním rok celý. 

R./ My voláme, my voláme , 

    a spievame a spievame. / 

    My voláme a spievame, nech skauting navždy zostane. 

 

 

 

 



Plačú moje modré oči 
(Nápev: Pláčou tvoje modré oči) 

    G                     D                 G 

1./ Plačú moje modré oči, vietor mraky rozháňa, 

                                     D                 G 

     viem, že môj sen v daždi končí, blíži sa čas čakania. 

     C                           G                 D 

     Zostanú len prázdne chvíle, pieseň, ktorú nedohral. 

     G                   D                      G 

     Táborové rána milé, blednú v mojich spomienkach. 

 

2./ Skaut, čo ukradol mi srdce, býval v stane oproti, 

    Cítila som niečo vrúcne, ten čas už sa nevráti. 

    Krásnych desať dní to bolo, dýchali sme spolu vzduch. 

    Pomáhal mi cez prekážky, len dotykom svojich rúk. 

 

3./ Uzlovanie, morzeovku, skúšali sme mnoho dní, 

    Až sme dorazili spolu, na stanicu lúčení. 

    Snívala som, že mi povie: prídem, tak sa zatiaľ maj ! 

    On však zbalil veci svoje, a odišiel kamsi v diaľ. 

 

4./ Plačú moje modré oči, vietor mraky rozháňa, 

    viem, že môj sen v daždi končí, blíži sa čas čakania. 

    Zostanú len prázdne chvíle, pieseň, ktorú nedohral. 

    Táborové rána milé, blednú v mojich spomienkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vodná 
(Nápev: My pluli, dál a dál) 

 

     E                         H7 

1./ Na brehu riečky, náš tábor stojí. 

                            E 

     Na dlhú cestu každý sa strojí. 

               E7                     A 

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní. 

                E          H7    E 

      Tam končí únava, splnia sa sny. 

 

2./ Voda je pre skauta ten správny živel. 

    Každému po vode šťastie raz príde. 

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní. 

       Tam končí únava, splnia sa sny. 

 

3./ Tá naša riečka vody má chladné. 

    A čistý piesok cítime na dne. 

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní. 

       Tam končí únava, splnia sa sny. 

 

4./ Plávame vo vlnách, vo vlnách jemných.  

    Po našej riečke, zákutiach temných. 

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní. 

       Tam končí únava, splnia sa sny. 

 

5./ Sadneme do loďky, pôjdeme dolu. 

    Po prúde rieky, k Čiernemu moru. 

Refr.: Pôjdeme do diaľav, zo všedných dní. 

       Tam končí únava, splnia sa sny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyznanie oldskauta. 
(Na nápev piesne „Ztrácím svou lásku“) 

 

        E          A      E                      H7   

1./ Keď sa život už k západu kloní a slnko za obzor tmavý  

        E               A        E 

    zapadá. Minulosť mi na dvere zvoní, čím som prešiel  

            H7         E 

    to mi v mysli napadá. 

           E         H7       E      A         H7  

    Refr.: Stráca sa dych ako zátka, stráca sa nad ohňom  

    E H7 E        E7          A       E          H7   

    dym stráca sa mladosť tak krátka, skúsim ísť ďalej 

      E    H7 

    s tým. 

 

2./ Ťažkostí a problémov bolo, neľahký bol tento mladosti 

    čas. Vyhrával som len o jedno kolo, ale život ten  

    vždy útočil zas. 

    Refr.: Stráca sa dych ... 

 

3./ Zlatý poklad, ten som si vždy chránil, bola to  

    veselosť, môj stály hosť. Všetky prekážky som ňou 

    odstránil, ostatné strácam, tej však je stále dosť  

    Refr.: Stráca sa dych ... 

 

4./ Moja rada sa ku každému vinie, vážte si tento svoj  

    zázračný vek ! Lebo keď tento čas sa pominie, 

    nenájdeš už na to liek.. 

    Refr.: Stráca sa dych ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieseň na rozlúčku. 
(Nápev: Valčík na rozloučenou) 

 

       C    Am   Dm  G7      C      Am      Dm G7    C  

1./ Prečože máme opustiť, čo každý z nás má rád? Prečo sa  

    Am   Dm    G7     C     G7     C   G7 

    máme rozlúčiť bez viery na návrat? 

      C       Am     Dm   G7       C      Am  

Refr.: To nie je, nie je lúčenie, hoc′ chveje sa nám  

     Dm  G7    C      Am     Dm   G7   C   G7    C 

     hlas? Sme navždy láskou spojení a zídeme sa zas. 

 

2./ Prečože slza trbliece sa v oku tvojom zas, keď ruka  

    ruku prepletá a priateľov znie hlas? 

    Refr.: To nie je ... 

 

3./ Ľavé ruky si podáme, z hrudi vyderie sa vzdych, však 

    iskra z vatry zostane v tých našich srdciach  

    skautských 

    Refr.: To nie je ... 

 


