
 
 
                             1.   Bubliny. 
 
     C                                                         G7 
1./ Ide koľaj po mašine, rožok pečie pekára, 
        C  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 „:/. 
 
 
                                         2. Chodím po lese. 
                   D 
1./ Chodím si po lese stále sem a tam, chodím si po lese stále sem a 
     A7                 D      D7    G                 D                 A7                D 
     tam. Chodím si po lese, našom lese a dúfam, že hríby nazbieram. 
 
                     D                                                                      A7 
R.: Spievam jau jau jupi, jupi jau, spievam jau jau jupi, jupi jau 
                    D        D7    G                D         A7         D 
     spievam jau jau jupi, jau jau jupi, jau jau jupi, jupi jau. 
 
2./ Zbieram hríby jeden po druhom, zbieram hríby jeden po druhom. 
     Zbieram všetky hríby, všetky hríby, všetky hríby jeden po druhom. 
R.: Spievam jau jau jupi, jupi jau... 
 
3./ Brat vodca ich všetky poráta. Brat vodca ich všetky poráta. 
     Poráta ich všetky, všetky poráta, tie, čo sú zlé, hodí za vráta. 
R.: Spievam jau jau jupi, jupi jau... 
 
4./ Dobré hríby pôjdu na guláš, dobré hríby pôjdu na guláš. 
     Dobré hríby pôjdu, dobré pôjdu, dobré hríby pôjdu na guláš. 
R.: Spievam jau jau jupi, jupi jau... 
 
5./ Guláš v kotle pekne klokotá, guláš v kotle pekne klokotá. 
     Guláš v kotle buble, pekne klokotá, budeže to veľká dobrota. 



R.: Spievam jau jau jupi, jupi jau... 
 
6./ Náš guláš je ako od mamy, náš guláš je ako od mamy. 
     Oblizujeme sa, oblizujeme sa, namôjveru až za ušami. 
 
R./ Spievam mňam, mňam, jupi jupi mňam. 
     Spievam mňam, mňam, jupi jupi mňam. 
     Spievam mňam, mňam, jupi mňam mňam jupi. 
     Mňam, mňam jupi jupi mňam.       (Recit.) jupi mňam. 
 
 
                                          3.     Na rozlúčku.  
 
          C       Am    Dm   G7     C         Am        Dm  G7   C      Am     Dm  G7  
1./ Prečože máme opustiť, čo každý z nás má rád? Prečo sa máme rozlúčiť  
            C      G7      C         G7  
     bez viery na návrat? 
                     C        Am   Dm   G7         C        Am       Dm  G7      C 
     Refr.: To nie je, nie je lúčenie, hoc′ chveje sa nám hlas? Sme navždy  
                Am     Dm   G7    C    G7      C 
                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 ... 
 
 
                                          4. Na uvítanie nováčika 

     C 

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

      F                                     C                           G7                                         C 

     Tak si sadni medzi nás a poď sa rozprávať, čo bude, keď začneš skautovať. 

                       G7                         C             G7                     C  C7       F                    C 

     Refr.: Tak vítaj, vítaj bratku k nám, ver u nás nie je nikto sám, tak vítaj, ruku nám  
                              F           G7    C 
               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 ... 

 

 
                               5. Ó, dualajne. 

 
G                                  D                                            G 
Ó dualajne halušky sú fajne, ó dualajne, halušky sú fajne. 
 
     G                                                   D 
1./ Jeden malý skautík rozpráva svoj žartík, 
                                                           G 
     keď bol spolu s Petrom na tábore letnom. 
 
R.: Ó dualajne halušky sú fajne, ó dualajne, halušky sú fajne. 
 
2./ Išiel som cez potok po kameňoch skokom, 
     kameň sa prevrátil, akoby som zmokol. 
R.: Ó dualajne... 
 
3./ Pri kuchyni blato, šmykol som sa na tom, 
     dvíham ruky hore, už sedím v kastróle. 
R.: Ó dualajne... 
 
4./ Varila v kotlíku, počúva muziku, 
     skočila doň′  žaba, hneď je veľká zvada. 
R.: Ó dualajne... 
 
5./ Podáva to jedlo, všetko sa tam zbehlo, 
     a ty nebuď smutná, hlavne, že im chutná. 
R.: Ó, dualajne... 
 
6./ Sedí skaut na strome, volajú ho dole, 
     nepôjdem ja dole, v stane máme mole. 
R.: Ó dualajne... 
 
7 / Leje ako z krhly, všetky veci zvlhli, 
     dumá vodca v stane, či pršať prestane. 
R.: Ó dualajne... 
 
8./ Neboj sa ty vodca, stačí počkať málo, 
     veď doteraz ešte, vždy pršať prestalo. 
R.: Ó dualajne... 
 
9./ A to už je všetko, Peter, ten je svedkom, 
     čo sa stalo skautom, na tábore letnom. 
R.: Ó dualajne... 



 
                             6. Plačú moje 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. 
 

 
                    7. Poďme bratia do Betléma. 
 
 
     D                                                                         A 
1./ Poďme bratia do Betléma ! Didlaj, didlaj, didlaj, dá. 
     G            D           Em    A7       D 
     Ježiško, dieťatko, ja Ťa budem kolísati,  
     G            D            Em   A7        D 
     Ježiško, dieťatko, ja Ťa budem kolísať. 
 
2./ Zvony zvonia, sniežik padá, didlaj, didlaj, didlaj, dá. 
     Vianoce idú k nám, narodil sa nám Ježiško, 
     Vianoce idú k nám, narodil sa Kristus Pán. 
 
3./ Poďme skauti, von do lesa, didlaj, didlaj, didlaj, dá. 
     Na stromy, ku stromom, dáme niečo pre vtáčiky, 
     Na stromy, ku stromom, dáme niečo vtáčikom. 
 
4./ Poďme skauti, do klubovne, didlaj, didlaj, didlaj, dá. 
     Máme tam Betlehem, pod jedličkou vysvietenou, 
     Máme tam Betlehem, pre nás všetkých celý deň. 
 
5./ Ku oslave piesne znejú, didlaj, didlaj, didlaj, dá. 



     Koledy vianočné, spievajú si všetci skauti, 
     koledy vianočné, spievajú si spoločne. 
 
6./ Radujme sa, veseľme sa, didlaj, didlaj, didlaj, dá. 
     Všade už svieti tam, betlehemské svetlo jasné, 
     všade už svieti tam, betlehemské svetlo nám. 
 
7./ Detské oči šťastím žiaria, didlaj, didlaj, didlaj, dá. 
     Svetielko blkoce, srdcia sa nám otvárajú, 
     svetielko blkoce, sú tu skautské Vianoce. 
 
 

 
     8. . Rudava. 

 
     G                C                    G 
1./ Na tábor sa mesačný svit znáša 
            D7                 
     príroda sa do tmy ponára 
               G         C                G 
     tmavý bod je už aj vlajka naša 
             A           D7          G      G7 
     táborák tíško sa rozhára. 
 
             C                  G 
R.: Len Rudava, len Rudava, 
    D7                          G   G7 
tá pení sa a neustále víri. 
       C                   G 
Len Rudava, len Rudava, 
    D7                                    G 
    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 ... 
 

 
 
 
 
 



                             9. TÁBOROVÁ 
 
     C                     G7      C                     F      C 
1./ Dnes to vie už každý tvor, že ideme na tábor,  
                         G7      C                          F     C 
     zažiť peknú príhodu, spoznať matku prírodu. 
R. / My voláme, my voláme 
      a spievame, a spievame. / 
      C                              G7                                 C 
      My voláme a spievame, že veľa radosti máme. 
 
2./ Na tábore, to sa vie, umývať sa musíme. 
     Preto 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. 
 
 
 

 
 



                10. Vodná. 
 

     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. 
 

 
 

 
                           11. Vyznanie oldskauta. 
 
                 E              A          E                                  H7              E 
1./ Keď sa život už k západu kloní a slnko za obzor tmavý zapadá. 
                         A            E                                             H7              E 
     Minulosť mi na dvere zvoní, čím som prešiel to mi v mysli napadá. 
               E              H7           E         A            H7               E 
     Refr.: Stráca sa dych ako zátka, stráca sa nad ohňom dym,   H7 
               E             E7                A         E               H7      E 
               stráca sa mladosť tak krátka, skúsim ísť ďalej s tým.    H7 
 



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 ako zátka, stráca sa nad ohňom dym, 
               stráca sa mladosť tak krátka, skúsim ísť ďalej s tým.  
 
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 ako zátka, stráca sa nad ohňom dym,  
               stráca sa mladosť tak krátka, skúsim ísť ďalej s tým. 
 
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 ako zátka, stráca sa nad ohňom dym, 
               stráca sa mladosť tak krátka, skúsim ísť ďalej s tým. 

 
                12. Naša zem je guľatá. 
 
     C                              G7                C 
1./ Naša zem je guľatá, umta, umta, umtata. 
                                     G7               C 
     Žijú na nej zvieratá, umta, umta, umtata. 
     F               C            F                 C 
     Keby bola hranatá, umta, umta, umtata. 
                                  G7               C 
     Nebola by guľatá, umta, umta, umtata. 
 
2./ Najväčšie zviera je slon, umta ... 
     Nos má ako saxafón, umta ... 
     Keby nemal saxafón umta ... 
     Nebol by to žiaden slon, umta ... 
 
3./ Najčistejšie zvieratká, umta ... 
     Sú na svete prasiatka, umta ... 
     Hoc sa v blate váľajú, umta ... 
     Predsa dobre chutnajú, umta ... 
 
4./ Oslík papká v bodľačí, umta ... 
     V brušku ho to netlačí, umta ... 
     Keby ho to tlačilo, umta ... 
     Zle by sa mu vodilo, umta ... 
 
5./ My sme malé vĺčatá, umta ... 
     Máme radi zvieratá, umta     
     Robíme im pohodu, umta ... 
     Keď chránime prírodu, umta ... 
 
6./ A my zase včielky sme, umta ... 
     Bývame vždy veselé, umta ... 
     Aby toho bolo dosť, umta ... 
     Spievame vždy pre radosť, umta ... 



                                              13. Nikto nemá zdanie. 
      E                                                            H7                       E            A      E 
1./ Nikto nemá zdanie, nikto nemá zdanie, čo je to skautovanie. Na tábore je to  
                  H7            E                                                                             H7  
     príma, i keď ti je v noci zima. Nikto nemá zdanie nikto nemá zdanie, čo je to  
                    E 
      skautovanie.  
 
2./ Keď slnko z oblakov, keď slnko z oblakov, díva sa na skautíkov. Rieka hučí  
     svoju pieseň, z devy padá strachu tieseň. Nikto nemá zdanie, nikto nemá 
     zdanie, čo je to skautovanie.  
 
3./ Táborák zaplanie, táborák zaplanie, a každý skaut povstane. Ruku svoju 
     zdvíha k sľubu, že chce slúžiť vlasti, ľudu. Nikto nemá zdanie nikto nemá 
     zdanie, čo je to skautovanie.  
 
4./ Kol´ vatry staneme, kol´ vatry staneme, jedným hlasom skríkneme. V jednote 
     je naša sila, dôveruj nám vlasť premilá. Nikto nemá zdanie nikto nemá 
     zdanie, čo je to skautovanie.  

 
            14. Nehovor, že nejdeš strážiť. 
 
     G                                         D                       G 
1./ Nehovor, že nejdeš strážiť, čo chceš dobre viem. 
                                                  D                  G 
     Tvojím fígľom, výhovorkám, dobre rozumiem. 
     C                    G               D               G 
     Márne všetky výhovorky, škoda rečí moc, 
     C                 G                   D                 G 
     vonku čaká hviezd tisíce, krásna letná noc. 
 
2./ Ľúbim si ja strážiť v noci malú dedinku. 
     Dumať, sniť a pozorovať spiacu rodinku. 
     Vidieť srnca na polianke, meteor hynúť,  
     len ma nechaj pospať ešte aspoň päť minút ! 
 
3./ Musím vyliezť zo spacáka, nieto pomoci. 
     Ocitol som sa uprostred chladivej noci. 
     Tiene sa už predĺžili, všade veľká tma, 
     priznávam sa, že to trochu dolieha na mňa. 
 
4./ Prepáč vodca, že ťa budím, veľkú starosť mám. 
     Hentam v kroví niekto chodí a ja som tu sám. 
     Nehnevaj sa preto na mňa, ale ja som stráž. 
     Máme zodpovednosť veľkú, za ten tábor náš. 
 
5./ Môžeš si ísť znova ľahnúť, všetko v poriadku. 
     Prezreli sme tam to krovie riadok po riadku. 
     Nevedel som, že sa tam ten ježko schováva 
     a pritom aj ľudské zvuky hlasno vydáva. 



 
 
                         15. Planie ohnisko v lese. 
 
      C                                     G7                 C 
1./ Planie ohnisko v lese, tichá pieseň sa nesie. Z diaľky odpovie echo, 
           G7                  C 
      ozvenou pozdrav náš. 
       C              C7         F        C        G7                    C 
      Čuj, čuj, počuj, čuj, čuj, počuj, ozvenou pozdrav náš. 
 
2./ Už sa vatra rozhára, vedúcich hlas zvoláva, deti v dumaní z lesa, kol 
      ohňa do kola. 
      Poď k nám, poď k nám, poď k nám, poď k nám, kol ohňa do kola. 
 
3./ Ten, čo sám blúdil lesom, ide k vatre, za hlasom, bratovi povie heslo,  
      aj meno, čo si dal. 
      Čuj, čuj, počuj, čuj, čuj, počuj, aj meno, čo si dal. 
 
4./ Vatra radostne práska, nás spája bratská láska, a čisté predsavzatia,  
      vždy každý splní rád. 
      Čuj, čuj, počuj, čuj, čuj, počuj, vždy každý splní rád. 
 
 

 
                                           16. S chuťou, veselo. 
 
        D    A     D             A    D                   A      D   F#m  Hm  Em  E7 A7   
1./ S chuťou, veselo do hôr sa dajme, na dážď a búrku my nič nedbajme! 
 
        D       A      D     A   D      A      D  A     D       A      D    H7  Hm   A7   D  
  R.: Huja, huja, huja ja, tečie voda zo skál, huja, huja, huja ja v prírode je raj. 
 
2./ Spevom do kola, hodne zvesela, tak nám ubehne celá nedeľa. 
  R.: Huja, ... 
 
3./ Batoh na chrbte tlačí, odiera, z očí každého radosť vyviera. 
  R.: Huja,... 
 
4./ V lone prírody okrejú sily, máme sa dobre, sťa lesné víly. 
  R.: Huja,... 
 
5./ Chrániť prírodu, robiť dobré len, to je zákon náš, to je skautský sen. 
  R.: Huja,... 
 
 
 
 
 
 



                 17. Na svoju česť. 
 
           D                                             A 
1./ Na svoju česť ti sľubujem, Ježišu môj, 
          D                                A       D             D7 
     Že všetko tebe venujem i život svoj. 
 
             G              D                A7            D 
R.: Len sily ráč mi viacej dať, v každej dobe, 
        G                    D            A7             D 
      aby som mohol vytrvať v svojom sľube. 
 
2./ Chcem slúžiť vlasti, národu, bez prestania. 
     Pomáhať chcem svojmu rodu, do skonania. 
 
R.: Len sily ... 
 
3./ Pre lásku k tebe, blížneho chcem milovať. 
     Slabého brata, biedneho, ochraňovať. 
 
R.: Len sily ... 
 
 

 
 

                               18. Spája nás nádej a láska. 
 
                            G                                    D7          G                       G7  
     R.: Spája nás nádej a láska, spája nás nádej a láska, spája nás nádej  
              C                G      D7        G 
           a láska,  neváhaj a daj sa k nám ! 
                G                                     D7                G                  G7              C 
1./ Vedľa Teba láska beží, bez nej žiť, to radšej nežiť. Vedľa Teba láska beží, 
             G      D7        G 
     neváhaj a daj sa k nám! 
     R.: Spája nás nádej ... 
2./ Keď Ti strom vyrastie hadí, keď Ti vo výhľade vadí, keď Ti strom vyrastie  
     hadí, tak ho ohňom lásky spáľ! 
     R.: Spája nás nádej ... 
3./ Cestou k svetlu rany znášaš, únavou do prachu padáš, cestou k svetlu  
     rany znášaš, však len s nádejou si kráľ. 
     R.: Spája nás nádej ... 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
                                              19. Hrali skauti. 

 
 

     G                              C                                  G                         D 
1./ Hrali skauti pri lese, hry, čo mali v notese a okolo šli turisti do hôr. 
     G                                C                              G                 D                   G    C   G 
     Išla tam tiež rodina, s nimi dcéra Helena a skauti spustili svoj hlasný chór. 
 
                 G                                  C                      G   
Refr.: Hej, hej, Helena poď k nám, usmej sa, ver u nás nájdeš priateľstvo  
            D  D7  G                                     C                   Em 
           a mier. Dobrodružstvo, veselosť, toho je vždy u nás dosť 
              Am               D                  G   
           a naberieš ten správny žitia smer. 
 
2./ Ísť potokom celý deň, spávať pod širákom len, to je výzva pre celý náš kmeň. 
     My sme skauti - roveri, príroda nás preverí a ten, kto nechce, ten nech neverí. 
 
Refr.: Hej, hej, Helena poď k nám... 
 
3./ Nemôžeme vždy len brať, musíme aj niečo dať, veď „slúžim“ naše heslo je 
     i cieľ. Pomôcť ľuďom, prírode, byť celý čas v pohode, to veľká radosť vždy je, 
     tak nám ver ! 
 
Refr.: Hej, hej, Helena poď k nám... 
 
4./ Dnes má deva dvadsať liet, skúsila ten krásny svet, svet objavov a čistých  
     radostí. Stále jej však v ušiach znie, skautov hlasné volanie, čo bolo pre ňu 
     veľké znamenie. 
 
Refr.: Hej, hej, Helena poď k nám... 
 
5./ A to ešte tak veru, nie je koniec príbehu, veď Helena sa stane nevestou. 
     Zvíťazila tam láska, koná sa svadba skautská a naposledy zaznie známy chór. 
 
Refr.: Hej, hej, Helena poď k nám... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


