A JA WOLĘ SWOJĄ MAMĘ 
wyk. M. Jeżowska, sł. A. Osiecka

Pewnego razu Kinga spotkała Wikinga, 
Mieszkał na obrazku i zrywał się o brzasku, 
I zwiedzał wielkie morza, i Kindze było go żal. 

A ja wolę moją mamę, 
Co ma włosy jak atrament, 
Złote oczy jak mój miś 
I płakała rano dziś. 

Pewnego dnia Dorota znalazła w lesie kota, 
Wzięła więc go do domu zamiast dać byle komu 
I świetnie się bawili, i w zgodzie sobie żyli. 

A ja wolę moja mamę, 
Co ma włosy jak atrament, 
Złote oczy jak mój miś 
Może się uśmiechnie dziś.


Co to za lekarz?

Kardiolog leczy chore serduszka 
chirurg, gdy trzeba zagląda do brzuszka,
okulista leczy oczy, dermatolog skórę,
zaś psycholog w mig odgoni lęków ciemną chmurę.

Tyle różnych nazw, tyle różnych ludzi
a leczeniem ciała, ducha każdy z nich się trudzi

Pediatra Cię leczył gdy byłeś całkiem mały,
laryngolog, gdy gardło i uszy bolały.
Żebyś prosty był jak struna zadba ortopeda
byś wyraźnie mówił, pragnie logopeda

Tyle różnych nazw, tyle różnych ludzi
a leczeniem ciała, ducha każdy z nich się trudzi


Czekolada

Pochodzę z domu z zasadami 
Nigdy nie miałem randeus vous
Na spacer zawsze z rodzicami 
Chodziłem grzecznie tam i tu
By wyjść samemu nie ma mowy
O kinie ani mi się śni
Na deser tort czekoladowy
Codziennie mama daje mi

A ja nie chcę czekolady
Chcę by miłość dał mi ktoś
Chcę by zabrał mnie od mamy
Bo słodyczy mam już dość

Dziś były moje urodziny
Och nie zapomnę tego dnia
Zebrał się cały zjazd rodziny 
I każdy prezent dla mnie miał
Słodyczy się zebrało wiele
Czekoladowy cały stos
A ja się tak zdenerwowałem
Że wykrzyczałem w cały głos


Człowiek zimy
Słowa i muzyka hm. Mariusz Leńczuk

Gdy świat przykrywa biała pierzyna		D A
Gdy pod butami skrzypi ostry mróz		G D A
Ze swego domu już się wychyla 
Na białych nartach człowiek zimy znów 

Ref.: Sypie śnieg – do zabawy zapraszam cię		G – G D A
Sypie śnieg – już na łyżwach zuch za zuchem mknie 
Bałwan znów marchewkowo dziś odmrozi nos
Każdy zuch chce człowiekiem zimy zostać			G D A

Wśród białych płatków kręcą się zuchy
Poubierane w ciepłe szale dziś
Szukają tropów zimowych ptaków
Jak człowiek zimy dopomogą im


Dni niczyje

Włóczykije, włóczykije		D A G D
Jak się Wam na świecie żyje? 	G D E A
Stare porzucacie miejsca		D A G D
By gdzie indziej szukać szczęścia. 	G D A D

Dokąd ciągle wędrujecie
Po calutkim chyba świecie?
Środkiem lasu niespodzianek,
Których nie jesteście panem.

Odkrywacie tajemnicę,
Która się nazywa życie.
Dni są piękne i niczyje, 
Kiedy jesteś Włóczykijem.

Błyskawica tańczy z gromem.
Ona Włóczykija domem.
Włóczykije, włóczykije
Jak się Wam na świecie żyje?


ESKIMOS MUCZANCZA

Renifer obgryzał chrobotka, 			C G C C7
Nastawał polarny dzień nowy		F G C C7
Eskimos Muczancza nałożył fufajkę		F G C a
I ruszył jak co dzień na łowy. 	 (bis) 	F G C a

Jak znaleźć białego niedźwiedzia
Gdy biało jest wszędzie dokoła
Gdzie jesteś niedźwiedziu, gdzie jesteś polarny?
Zgłodniały Eskimos zawołał.       (bis)

Niedźwiedzia Eskimos nie znalazł
Choć silny był bardzo i krzepki.
Powrócił do igloo, rozpalił ognisko
I zrobił grochówkę z torebki	 	 (bis)

Właściwie zrobiłeś Muczanczo
Wszak niedźwiedź pokarmem jest marnym
Najlepiej smakuje harcerska grochówka
I w Polsce i w kręgu polarnym. 	 	 (bis)


Gdy małego spytasz zucha 

Gdy małego spytasz zucha,		D A
Czy jest ładny jego znak:		A7 D
Biały orzeł, słonko złote,		e A7 D
Zuch opowie tak:			A7 D

Owszem owszem, tak, tak, tak, 	A7 D
To jest ładne to ma smak.		A7 D
Owszem, owszem, tak tak, tak, 	e A D
Dla nas zuchów, to w sam raz. 	A7 D

A na zbiórce gry zabawy, 
Poznajemy, co to świat. 
Gdy ktoś spyta, nie ma sprawy, 
Odpowiemy tak:

Na wycieczkę, gdy idziemy, 
świeci słońce, śpiewa las, 
Ptak do marszu gwiżdże zuchom, 
My śpiewamy tak:


ISKIERKI

Gdy siedzisz wieczorem przy ognisku	D h
I blask płomieni rozjaśnia twarz		G A
Widzisz ulatujące w górę 
Do nieba, iskierki, aż...

Iskierki małe, iskierki ciepłe,
Iskierki uśmiechnięte są
Rozbawią Cię, rozweselą też,
Pomogą także - jeśli tylko chcesz

Trzymamy się razem, każdy to wie,
Że razem łatwiej żyje się
Masz jakiś problem, nie przejmuj się
Przyjdź do nas, rozwiąże się


Jeden świat, wiele dróg, jedna Obietnica

Świat dla zucha to nie tylko		D A h G
Dom, podwórko, szkoła		D A D
Jego światem jest przygoda
Która głośno woła

Światem zucha wyobraźnia
Obowiązków sporo
I przyjaciół jest gromada
Którą zuch ma wkoło

Cały świat jeden świat		A
Na nim setki dróg			G D
Cały świat, jeden świat
Słychać tupot małych nóg
Nie wystarczy mieć, nie wystarczy być
Obietnicę swą ma zuch
Żeby lepszym stawać się

Świat dla zucha to nie tylko
Miejsce, gdzie zamieszkał
Światem zucha cała ziemia
Każdy zuch koleżka

Zuch odnajdzie takie dzieci
Choć różna ich mowa
Które tak jak on potrafią 
Dotrzymywać słowa


KOŁYSANKA DLA MISIA

Gdy z drzew ostatni spadnie liść
I nocka już zapada
Do gawry człapie bury miś
I do snu się układa.

Dobranoc miśku, pada śnieg
Na świerki, jodły, sosny
Więc w łapy wtul kudłaty łeb  
I pośpij miśku pośpij.

Lecz jak tu spać, gdy słońca blask
Choć zima grozi chłodem
Gdy czuje się konwalii smak
I barć pachnącą miodem.


KUNDEL BURY 
muz./sł. tradycyjna

Gdy był mały, to znalazłem go w ogródku 
I wyglądał jak czterdzieści dziewięć smutków. 
Taki mały, taki chudy, 
Nie miał domu, nie miał budy, 
Więc go wziąłem, przygarnąłem, no i jest. 

Razem ze mną kundel bury, 
Penetruje wszystkie dziury, 
Kundel bury, kundel bury, 
Kundel bury fajny pies. 
Kundel bury, kundel bury, 
Kundel bury fajny pies. 

Gdy jest obiad to o kundlu najpierw myślę, 
Gdy jest brudny, to go latem kąpię w Wiśle. 
Ma numerek i obrożę 
I wygląda nie najgorzej, 
Chociaż czasem ktoś zapyta: co to jest? 

Ludzie mają różne pudle i jamniki, 
Ale ja bym nie zamienił się tam z nikim. 
Tylko mam troszeczkę żalu, 
Że nie dadzą mu medalu, 
Bo mój kundel to na medal przecież jest. 


LATO, LATO 
muz. W. Krzemiński, sł. L. Kern

Już za parę dni, za dni parę, 
Weźmiesz plecak swój i gitarę, 
Pożegnania kilka słów, 
Pitagoras, bądźcie zdrów, 
Do widzenia wam, canto cantare. 

Lato, lato, lato czeka, 
Razem z latem czeka rzeka, 
Razem z rzeką czeka las, 
A tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato, nie płacz czasem, 
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 
Przyjedziemy lada dzień. 

Już za parę chwil, godzin parę, 
Weźmiesz rower swój no i dalej, 
Polskę całą zwiedzisz wszerz, 
Trochę rybek złowisz też, 
Nie przyjmując się niczym wcale. 

Lato, lato mieszka w drzewach, 
Lato, lato, w ptakach śpiewa, 
W słońcu każe okryć twarz, 
Lato, lato jak się masz. 

Lato, lato dam ci różę, 
Lato, lato, zostań dłużej, 
Zamiast się po krajach włóczyć stu, 
Lato, lato zostań tu.


Lubię podróże 

Lubię podróże i lubię kwiatów woń 		C a d G
Zielone wzgórze i morskiej wody toń
Ciepły ogniska blask, gdy zapada mrok

Lubię podróże i podróżować chcę
Przez wielka burzę i śnieżnobiałą mgłę
W dżungli zabłądzić chcę, bo nie boję się


MAM CHUSTECZKĘ HAFTOWANĄ 
muz./sł. tradycyjna

Mam chusteczkę haftowaną, 
Co ma cztery rogi,
Kogo kocham, kogo lubię,
Rzucę mu pod nogi,
Tego kocham, tego lubię, tego pocałuję,
A chusteczkę haftowaną tobie podaruję.


Mam parę lat...

Mam parę lat i jestem zuchem		C D G e
Znam prawo zucha i mundurek mam		C D G e
Patrzę oczkami no i słucham uchem		C D G e
Dla swojej druhny będę kwiatki rwał	C D G

Bo w życiu zucha nie jest źle oleole		C D G
Zuch może robić to, co chce oleole		C D G
Ale o jednym niechaj wie niech wieeee	C D G e
Aby nie czynić w życiu źle! 			C D G


Mały zuch

Taki mały i nieśmiały,
Kroczy drogą wprost przed siebie
Uśmiechnięty zuch

Hej maluchu, hej kolego
Spróbuj tańczyć, spróbuj śpiewać
Zacznij bawić się wesoło.

Nie ustawaj w pląsach, grach
Bądź wesoły zawsze tak
Twa gromada niechaj śpiewa
Krocząc drogą.

Bądź wesoły, bądź radosny
Roześmiany, rozbawiony
Mały polski zuch

Kiedy smutek cię ogarnie
Nie trać czasu
Do gromady zuchów zapisz się!


Mirmiłowo

Zbudujemy w środku puszczy przeogromną chatę	G e C D
Wokół chaty zbudujemy jeszcze inne chaty
Potem fosę wykopiemy, ogrodzenie damy
Żeby jacyś źli zbójcerze w okna nie zerkali

Mirmiłowo – na Wyspie Wolin
Mirmiłowo – osadą jest
Mirmiłowo – na Wyspie Wolin
Mirmiłowo – wspaniałe jest

Tutaj zuchy się zmieniają w bardzo dzielnych wojów
Każdy pragnie zdobyć sławę w swym codziennym boju
Po przygody wyruszają w lasy im nieznane
Kiedy wrócą do osady będą wyczerpani


Modlitwa zucha

Panie Boże miej mnie			D G
W swojej opiece zawsze, 		A D
Kiedy bawię się, śpiewam, 		D G
Nawet wtedy, kiedy klaszczę. 	A

Pomóż mi być dobrym zuchem, 		G A
Pomóż dobrze służyć Polsce. 		D h
Wiem, że niełatwa to jest rzecz, 		G A
Ale obiecuję, że postaram się. 		D h G A


MY JESTEŚMY KRASNOLUDKI 

My jesteśmy krasnoludki, 
Hopsa sa, hopsa sa, 
Pod grzybkami nasze budki, 
Hopsa, hopsa sa, 
Jemy mrówki, żabkie łapki, 
Oj tak tak, oj tak tak, 
A na głowach krasne czapki, 
To nasz, to nasz znak. 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy, 
Trutu tu, trutu tu, 
Gdy ktoś senny, to uśpimy, 
Lulu lulu lu, 
Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, 
Ajajaj, ajajaj, 
To zapłacze niezabudka, 
Uuuuu.


Mydło wszystko umyje 
wyk. Fasolki

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 
Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 
Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 
A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. 

Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 
Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 
Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 
Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 
I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.


Na Wojtusia 
sł. J. Porazińska

Z popielnika na Wojtusia
iskiereczka mruga:
chodź, opowiem ci bajeczkę,
bajka będzie długa.

Była sobie raz królewna,
pokochała grajka,
król wyprawił im wesele
i skończona bajka.

Była sobie Baba Jaga,
miała chatkę z masła,
a w tej chatce same dziwy!...
Cyt! Iskierka zgasla.

Na wyspach Bergamutach
Piosenka z Filmu "Akademia Pana Kleksa" sł. Jan Brzechwa

Na wyspach Bergamutach 
Podobno jest kot w butach, 

Widziano także osła, 
Którego mrówka niosła, 

Jest kura samograjka 
Znosząca złote jajka, 

Na dębach rosną jabłka 
W gronostajowych czapkach, 

Jest i wieloryb stary, 
Co nosi okulary, 

Uczone są łososie 
W pomidorowym sosie 

I tresowane szczury 
Na szczycie szklanej góry, 

Jest słoń z trąbami dwiema 
I tylko... wysp tych nie ma!!!!


Obozowe smuteczki

Czasem pada deszcz i namioty mokną	a e
Skrada się jak zwierz tuż pod nasze okno	d a
Choć nie widać go, bo jest jak powietrze	a e
Ale czemuś tak zuchom płacze serce		d e a

Ref.:
Obozowy smuteczek za mamą i za tatą	C G
Za chomikiem puchatym i za rybką pyzatą		d a
Za rowerem w piwnicy i za kotem na dachu		C G 
Za spacerem po ulicy, za siostrą i za bratem		d e a

Lecz kiedy wyjdzie słonko i zuch się lepiej czuje		F G C a
W zabawie, skokach, pląsach, wesoło podśpiewuje 		F G C a

Ref.:
Pożegnałem smuteczek za mamą i za tatą etc.


Piosenka o druhu Kamyku

Nie znaliśmy Cię,			e
Ty nie znałeś nas,			D
Połączył nas krzyż,			e
A rozdzielił czas.			D
Nieubłagany, zimny czas...		e D e

Kamykiem wciąż zwiemy Cię i każdy zuch		G D C
Dzielnym chce tak, jak Antek być. 
Wskazałeś nam całym życiem swoim, jak
Lepszym się stać, jak trzeba żyć.
On zawsze będzie jednym z nas... 			e D e

Bywało, że wiatr
Zły w oczy Mu wiał,
Lecz Kamyk, jak mur
Przy prawdzie wciąż stał.
Jak szaniec pod ostrzałem kul...

Ty wodzem nam bądź,
I prowadź wciąż nas,
Gdzie ogniska blask,
I harcerski szlak.
Byśmy też mogli być, jak Ty...


Piosenka o Janosiku
Sł. Z. Aleksandrowa, przekład Józef Waczków, muz. M. Jordanski

Hen, wysoko, nad Tatrami sokół się unosi,
Na wyprawę z kamratami idzie nasz Janosik.

Janosiku, rozbójniku,
Byłeś w baśni i legendzie,
Twoja sława dziś nie milknie,
W tej piosence z nami będziesz,
Twoja sława dziś nie milknie,
W tej piosence z nami będziesz.

Mija wioski, gęste bory i ubogie chaty,
Zmierza prosto kędy dwory możnych i bogatych.

A nazajutrz wieść się szerzy w górach i po lesie,
Że Janosik od bogaczy cenne łupy niesie.

biedni ludzie z chat wychodzą w drodze go witają,
a Janosik hojną dłonią złoto im rozdaje.


Piosenka zbójcerzy
Słowa i muzyka hm. Mariusz Leńczuk Piosenka do obrzędowości kolonii zuchowej „Gród Mirmiła” na podstawie komiksów „Kajko i Kokosz".

Ref.: Ho, ho, ha		a e
Ho, ho, ha			a e
Nasza dola nie tak zła		d G C
Ha, ha, ho
Ha, ha, ho
Za zbójcerzem idzie zło

Każdy, kto się trochę boi
Stać nie może w naszej zbroi
I choć ciemne sprawki znamy
Zwykle szybko uciekamy

Z Mirmiłowa dzielni woje
Dają nam przykłady swoje
Stoją w boju niczym pchełki
Bo to ludek jest niewielki


Plastelina

Ulepiłem sobie domek z niewidzialnej plasteliny		C G
Dwa okienka dwa kominy z niewidzialnej plastelinty	a G
A w okienkach kwiatki bratki z niewidzialnej plasteliny	C G
Dla taty krawat w kwiatki z niewidzialnej plasteliny	a G

La,la,la,la...		C G a G

Ulepiłem sobie pieska łaciatego z czarnym pyskiem 
Lalke Kasię i Tereskę i pistolet i siostrzyczke 
Natrudziłem się okropnie ,zbiłem łokieć,stukłem szklanke 
Mamo,tato chodżcie do mnie mam ja dla Was niespodzianke 

Czemu na mnie tak patrzycie i zdziwione macie miny 
Czyście nigdy nie widzieli NIEWIDZIALNEJ PLASTELINY 


Płonie ogień

Płonie ogień na kominku, rzuca iskier moc,			d g d
A za oknem coraz ciemniej, Zbliża się już noc.		A7 d A7 d

Przy kominku ciepło jasno, Piosnki chyżo mkną, 
Oczy zuchów w ogień patrzą, Nowa myślą tchną. 

Bo zuch czuwa zawsze, wszędzie, w każdej chwili dnia, 
Duma kim w przyszłości będzie, komu pomoc da.

Gaśnie ogień na kominku, Niknie iskier moc,
A za oknem coraz ciemniej, Cyt! Przyszła już noc.


Polski Zuch
słowa: Leon Dmytrowski

Dzielny, odważny jest polski zuch
Śpiewa wesoło, tańczy wesoło,
Bystre ma oczy i dobry słuch.
Oto jest polski zuch!

Mocne ma ręce, odważnie gra
I ciągle śpiewa, włazi na drzewa.
Szumi mu łąka, do lasu gna, 
Przyrody mowę zna.

Wie, co ma robić, jakim ma być, 
Słowa nie złamie, nigdy nie skłamie.
Świat mu się śmieje, chce mu się żyć, 
Skakać, do celu bić.

Jemu nie obce rzeka ni ląd,
Pływa wspaniale, skacze zuchwale.
Czy jest z Warszawy, Gdańska czy stąd
Znany mu każdy kąt.


PSZCZÓŁKA MAJA 

Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie 
|wiat, w którym baśń ta dzieje się 
Malutka pszczółka mieszka w nim 
I wiedzie wśród owadów prym 

Tę pszczółkę, 
którą tu widzicie zowią Mają 
Wszyscy Maję znają i kochają 
Maja fruwa tu i tam 
|wiat swój pokazując nam 

Dziś spotka Was maleńka, 
zwinna pszczółka Maja 
Mała, śmiała, rezolutna Maja 
Nasza przyjaciółka Maja 

Maju (x3) 
Maju cóż zobaczymy dziś?


Puszczańska gromada 

Czy to w słońce, czy w deszcz
Puszczą wędrować chcesz
Poznać ptasie świergoty wśród drzew
To kukułka zastuka, dzięcioł w sosnę zastuka
Nad polaną się wznosi nasz śpiew

Bo puszczańska gromada, oho
Przez zarośla wędruje oho
Słucha, co puszcza gada oho
Leśnych dróg wypatruje oho

Idzie druhna i druh
Również niejeden zuch
Pod stopami zieleni się mech
Lis do lasu uchodzi, borsuk z nory wychodzi,
A sarenka umyka wśród drzew.

Bo puszczańska gromada, oho
Przez zarośla wędruje oho
Słucha, co puszcza gada oho
Leśnych dróg wypatruje oho

Bo puszczańska gromada, oho
Przez zarośla wędruje oho
Słucha, co puszcza gada oho
Leśnych dróg wypatruje oho


RADNY - ZUCH
sł. A.Poraj, muz. K.Świerczewski

1.To od nas zależy, czy dobrze jest, czy źle, 	 C G C
czy miasto to pięknieje, czy wszystko wali się.

Bo radny, bo radny nie może być bezradny,		F G C a
na niego przecież liczą inni ludzie.			F G C
Bo radny, bo radny powinien być zaradny 		F G C a
i „nie” powiedzieć głupocie i nudzie.		F G C

2.Widzimy problemy - rozwiążmy zatem je!
Jak pomóc, jak zaradzić -każdy Radny wie!

3.To my odpowiadamy za szkołę, szpital,skwer , 
za rozwój i naukę i czystej rzeki szmer .


Robinson
Sł. Henryk Ryszard Żuchowski, muz. Alina Jaroń

Jeśli jesteś Robinsonem, Sam potrafisz w lesie być
I nie tęsknisz wciąż za domem, Na odludziu umiesz żyć.

Robinsonie, Robinsonie,
Przy ognisku wszystkich zbierz.
Ogień twój wesoło płonie,
Przyjacielem człowiek, zwierz.

Chętnie każdy zuch pokaże, Jak na drzewo umie wejść
I przez potok po konarze Jak Robinson zgrabnie przejść.


Słoń różowy

1. Był sobie słoń różowy Jak poziomkowy krem 
Od pięty, aż do głowy, Dlaczego? Bo ja wiem? 
Mówiłem druhnie o nim, A druhna mówi mi, 
Że nie ma takich słoni, Że pewnie mi się śni. 

Ref.: A jeśli to był tylko sen, 	E a
To skąd się bierze hałas ten? 		E C
Słoń różowy, słoń różowy		F G
Na różowej trąbie gra:		C a
Bum ta ra ra, bum ta ra ra,		G E a
Bum ta ra ra ra ra ra.			a

2. Paruje w kotle kawa, roznosi miłą woń
A tu leci dziwna sprawa Wytrąbił kawę słoń
Mówiłem druhnie o nim, a druhna mówi mi
Że nie ma takich słoni, że pewnie mi się śni

3. Wieczorem przy ognisku, gdy słoń przy ogniu siadł 
Zrobiło się różowo, różowy cały świat. 
Lecz nikt go nie wypędzał, bo właśnie o to szło, 
Że nie ma takich słoni, więc jak wypędzić go?


SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE
sł. Anna Poraj, muz. i wykonanie „Zakaz Wyprzedzania”

Z roku na rok ciągle nowych na rękawie
Kolorowych znaczków kod
Kuchcik, Wyga, Grajek, Sobieradek
A to jeszcze nie jest wszystko, bo

Dzielność to nie tylko znaczek
Charakteru nie wyszyjesz choćbyś chciał
Służbę, miłość, wiarę,
Nie nad łokciem, ale w sercu będziesz miał

Coraz więcej jest ich w Tobie
One lubią harcerskiego ognia krąg
Sprawiedliwość, wolność, wierność
A to jeszcze nie jest wszystko przecież, bo

Dzielność to nie tylko znaczek
Charakteru nie wyszyjesz choćbyś chciał
Służbę, miłość, wiarę,
Nie nad łokciem, ale w sercu będziesz miał I x2 

Na całe życie,
zostaną w Tobie
po twoich czynach
Każdy już powie jakiś Ty człowiek

chwyty:
D h D h D h D h
ref.:
G Fis h G G Fis h G

Sprzedawca
Słowa i muzyka hm. Mariusz Leńczuk

Mąka, kasza, cukier, mleko, ryż i gwoździe, 	C a C a
Dwie parówki, trzy kefiry, ciemne spodnie,
Zuch pomoże, zuch dobierze, zuch policzy,
Bo sprzedawca z niego świetny i uczynny

Ref.: Sprzedajemy, kupujemy i liczymy		G
Sprowadzamy, wysyłamy,				F
Handlujemy						C a C a

Na straganie, w wielkim sklepie czy w hurtowni
Zuch sprzedawca nie oszuka, nie poskąpi,
Bo dla zucha być uczciwym to jest honor,
Zuch sprzedawca to zuch dzielny i oszczędny.


Szczotka, pasta
wyk. Fasolki

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
Tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby bo wiem dobrze o tym,
Ten kto nie myje ten ma kłopoty.
Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć.

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko ooo, 
Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko ooo, 
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo ooo, 
Po jedzeniu kręć nią żwawo ooo. 
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.



TO ZUCHY
sł. i muz. Andrzej Starzec

Mundur, chusta, pas zuchowy,	C (D)
Beret zdobi głowę,			GC (AD)
A na piersi pięknie błyszczy		C (D)
Znaczek kolorowy.			GC (AD)

To zuchy, to zuchy,		F (G)
Co tu dalej kryć.		C (D)
To zuchy, to zuchy,		G (A)
Dobrze zuchem być.		/2x C (D D7)

Biały orzeł to odwaga,
Słońce radość głosi.
Zuch jak sama nazwa mówi
Odważny być musi.

Zuchy to morowa wiara, 
przyznacie to sami 
Jak dorosną i zmądrzeją 
będą harcerzami.


Tropiki

Przez Afrykański busz, nie przejdziesz ani rusz	D
I nikt nie przedrze się bez noża			A7 D
Jest tylko jeden mąż, co piersią pruje gąszcz	D
To noso- noso- noso - nosorożec			A7 D

Tropiki tropiki tropiki			D
Ach upojny jest wasz urok		A7
dziki dziki ach ha ha ha		D A7

Murzynów czarnych stu na bębnach bum, bum, bum 
Co przy ognisku pije wodę 
W szuwarach słychać szum, krokodyl wciąga brzuch 
A słoń wyciąga ciąga, ciąga trąbę

Na dworze ciemna noc, jakbyś złożył koc 
I nic nie widać, chociaż świeci lampa 
I nagle skoczył kot, lecz to nie mógł być kot 
To na pewno pewno, pewno to był lampart


Wesół i śmiały

Wesół i śmiały, dzielny, choć mały, 
Oto jest chłopak zuch. /x2 

Szczudła, łuk czy Lanka. 
Latawiec, skakanka, 
W zabawach sam za dwóch. /x2 

Przez rów przeskoczy, do gier ochoczy,
Oto jest chłopak zuch. /x2

Sam sobą kieruje,
Starszym ustępuje,
Dla swych przyjaciół druh. /x2

Zuch pływać umie, zwierza rozumie,
Czujny ma węch i słuch. /x2

W mieście w polu czy w lesie,
Śpiewa i śmieje się,
Oto jest chłopak zuch. /x2


Wyliczanka na pobudkę
Słowa i muzyka hm. Mariusz Leńczuk

Wstaje dzień, słońce zaspane 	C a d G
Budzi się z chmurek wełnianych
Będzie czas w domu odsypiać
Teraz zuch przygodę chwyta

Raz, dwa – wystawiamy lewą nogę
Raz, dwa – wyruszamy po przygodę
Raz, dwa – teraz prawa niech dołączy
Raz, dwa – niech sen oczu już nie męczy

Dwa, trzy – wychodzimy z łóżek wszyscy
Dwa, trzy – powitajmy dobre myśli
Dwa, trzy – przygód sto dziś na nas czeka
Dwa, trzy – załóż buty, już nie zwlekaj

Wstaje dzień, słońce już świeci
Widzę tu zebrane dzieci
Każdy zuch oczy przeciera
Śpiew i szum nagle zamiera
Raz, dwa!


Wyprawy
Słowa i muzyka hm. Mariusz Leńczuk. Do sprawności Staś i Nel.

Na wielbłądzie i na słoniu, poprzez trawy i przez piachy 		C G
W wielkiej burzy, żółtym słońcu na wyprawy wyruszamy		d C F G

Ref.x2:
Na wyprawy, na wyprawy 
z lwem i małpą, słoniem starym		 F G C a (F G C a)
Z zuchem, co się trochę boi,
że przygody nie dogoni 			d G C C7 (d G F G C)

Taka właśnie jest Afryka, jeśli wchodzisz drzwi zamykaj
Na wyprawy wyruszamy, do przygody zapraszamy


Zaczarować świat
Słowa i muzyka hm. Mariusz Leńczuk

Czarowanie, zaklinanie – magiczny świat, 	G G 6/4 D
Malowanie, rysowanie – bez żadnych wad,
Zdobywanie, odkrywanie – zabawy smak,
Odkurzanie i czytanie magicznych ksiąg.

Ref.: A w tych księgach stara wiedza	C D
Która może radość dać			C D
Zapisane, że uśmiechem			C D
Jest najłatwiej zmienić świat			C A D

W kotłach chemii i fizyki zaklęty czar
W starych księgach botaniki suszony kwiat
W małym szkiełku astronoma jest planet sto
W bibliotece pośród książek odnajdziesz moc.


Zuchowa gromada

Gdy chcesz poznać świat i nowych kolegów
Mile spędzić czas, stań z nami w szeregu
Przeżyjemy wraz, 
Piękny czas zuchowych lat.

Więc zuchem bądź, sia la la la la la
Więc zuchem bądź, sia la la la la la 
Więc zuchem bądź, sia la la, więc zuchem bądź!

Bo to właśnie my, zuchowa gromada
Uczymy się żyć, bawić i pomagać
I wesołym być – jeśli chcesz
To do nas przyjdź.

I zuchem bądź, sia la la la la la
I zuchem bądź, sia la la la la la 
I zuchem bądź, sia la la, i zuchem bądź!

Naszą bazą jest podwórko i szkoła
No, a w letni czas kolonia zuchowa
A wyróżnia nas – mundur i zuchowy pas.

Więc zuchem bądź, sia la la la la la
Więc zuchem bądź, sia la la la la la 
Więc zuchem bądź, sia la la, więc zuchem bądź!

Nasze życie jest fajne, kolorowe,
A nasz główny cel
Trzy gwiazdki zuchowe
Znaczek zucha swój i sprawności cały wór.

Więc zuchem bądź, sia la la la la la
Więc zuchem bądź, sia la la la la la 
Więc zuchem bądź, sia la la, więc zuchem bądź!


Zuchowe gwiazdki

Każdy zuszek zdobyć może			D
Gwiazdki trzy w srebrnym kolorze. 		A
Gwiazdkę pierwszą, gdy zdobędzie, 		A 
Zuch ochoczy z niego będzie. 		D

Gwiazdka druga znaczy wiele,
Zuch jest sprawny w każdym dziele,
Nie ma przeszkód z nim do pracy,
Tacy z niego są junacy.

Kto chce zdobyć gwiazdkę trzecią,
Tu uwaga wszystkie dzieci.
Powiem w sposób lapidarny,
Zuch być musi gospodarny.


ZUZIA LALKA NIEDUŻA 
sł. Dorota Gellner, wyk. Fasolki 

Zuzia lalka nieduża 
I na dodatek cała ze szmatek 
W kratkę stara spódniczka 
Łzy na policzkach 
A w główce marzeń sto 

Refren: 
Lecz kocham ją najbardziej ze wszystkich moich lal 
Choć nie ma sukni złotej 
Zabiorę ją na bal 

Zuzia lalka nieduża płaszczyk za krótki 
Zbyt duże butki 
Fartuch biały z kieszonką 
w kieszonce słonko 
A w główce marzeń sto 

Zuzia lalka niewielka 
Bródka malutka 
Nos jak muszelka 
Oczy ma jak pięć złotych 
wełniane loki a w główce marzeń sto.


