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A madár fütyüli már az ágon
A madár fütyüli már az ágon,
magyar cserkész a legelsõ a világon.
Hogyha megy, hogyha indul táborába,
a Jóisten mosolyogva néz le rája.
||: Kipakol és felveri sátorfáját,
dalos kedvvel, vígan végzi munkáját,
Ha dolgozik énekel, táborozik lélekkel,
akadályt õ nem ismer a világon. :||
21, 22, 23,
újonccserkész a legbénább a világon.
Hogyha megy, hogyha indul táborába,
tökfejét a sátorfába belevágja.
||: Lassan összeszedi kihalt tetemét,
hideg vízzel borogatja a fejét.
Sompolyogva tovább lép, mint egy vízbe
esett légy,
bénább cserkész nincs nála a világon. :||
Cserkészfiú, cserkészlány
Cserkészfiú, cserkészlány!
Szedd a lábad szaporán!
Figyeld a másik mit csinál!
Lemaradni nagy szégyen ám!
Bal, jobb, ba-al!
És közben leng a kar.
Most húzd ki a hátad és emelt fõvel
bátran nézz elõre!
Ba-al! S közben leng a kar!
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Daltól hangos
Daltól hangos erdõ, mezõ, berek
Merre járunk mi cserkészek.
Dalol a szív, muzsikál a lélek
Vele dalol a természet.
Aki dalol sose fárad el,
Aki felnéz sose csügged el.
Mert a dalos kedvet a jó Isten adja
Õ ad erõt a nagy harcra.
Dobog a föld lépéseink alatt,
Visszhangoznak a kõfalak.
Öreg házak közt ifjú legények
Dacosan, keményen lépnek.
Nyisd ki, anyám, az ablakodat,
Csókold meg a cserkészfiadat!
Szép Magyarországnak kicsi katonája
Büszke szemmel nézhetsz rája.
Édesanyám, kedves anyám...
Édesanyám, kedves anyám
Csak az a kérésem, /hogy
Cserkészruhát, cserkészruhát
Csináltasson nékem
Cserkészruhát, sej-haj,
Zöld nyakkendõt rája
Ez illik, illik, illik,
Ez illik, illik, illik
A cserkészlányára/fiára.
Édesanyám, kedves anyám,
Csak az a kérésem, /hogy
Túróscsuszát, túróscsuszát
Csináltasson nékem
Túróscsuszát, sej-haj,
Sok tepertõt rája
Ez csúszik, csúszik, mászik,
Ez csúszik, csúszik, mászik
A cserkész gyomrába.
Egyszer esik esztendõben
Egyszer esik esztendõben nagytábor
Egyszer eszünk szárazbabot csajkából
Te szakács, te szakács, a babra vigyázz,
Mert ha jön Kozma úr, az lesz csak a gyász!

Hogyne volna, hogyne volna jó világ,
Ez a tábor csupa derék mákvirág!
Csebogár*, csebogár, szentjánosbogár,
Táborban, sátorban, jaj, de jó a nyár!
Egyszer esik esztendõben karácsony,
Egyszer fõztem szárazbabot bográcson.
Csebogár, csebogár, csöpög a kanál,
Tinéktek, cserkészek, fõzzön a tatár!
Erdõ mellett kanyarog el a patak
Erdõ mellett kanyarog el a patak,
Magasra van dagadva.
Nagytáborba készülõdik a csapat,
Beszállt már a vonatba.
Bakonybéli pataknál,
Holnap ott is leszünk már.
Nagytáborba készülõdik a csapat,
Beszállt már a vonatba.
Erdõ mellet kanyarog el a patak,
Magasra van dagadva.
Üstök, kannák, cserkészek és kanalak
Garmadája dagasztja.
Kristálytiszta vizébõl,
Hej, mi nem lett szegénybõl.
Üstök, kannák, cserkészek és kanalak
Garmadája* dagasztja.

Jó a cserkész dolga,
Nincsen semmi gondja.
Hogyha megéhezik,
Hogyha megszomjazik,
Hátzsákját kibontja.
Fel, fel cserkészpajtás,
Fel, fel cserkészpajtás,
Fel a magas fára!
Ott van egy nagy szúnyog,
Ott van egy nagy szúnyog,
Jó lesz vacsorára.
Szívét máját esszük,
Csontját szopogassuk.
Ami hátramarad, ami hátramarad,
A lányoknak/fiúknak adjuk.

Megjött már a fecskemadár
Megjött már a fecskemadár,
fészket rakott nálunk.
Hívogat már a napsugár,
nagytáborba vágyunk.
Virág nyílik a hegyoldalon,
nincs szebb annál semmi.
Harsog a kürtszó, cserkészpajtás,
táborba kell menni.

Esik esõ, seje haj
Esik esõ, seje haj, mezei virágra.
Magyar cserkész, seje haj,
bársony barna homlokára.
Erdõ mezõ ázik, szegény cserkész fázik.
Húzd meg pajtás, seje haj,
mert még elázunk hazáig.

Nagytáborba indulnék
Nagytáborba indulnék,
nem bírja a hátam.
Mindent összepakoltam,
amit csak találtam.
Hej, édes, kedves hátizsákom
én csak attól félek,
Hogy összenyomsz és kiszáll
belõlem a lélek.

Fel, fel cserkészpajtás!
Fel, fel cserkészpajtás,
Fel, fel cserkészpajtás,
Fel a magas hegyre!
Szedjünk kék ibolyát,
Szedjünk kék ibolyát,
A zöld nyakkendõre!

Magyar cserkész nadrágja,
bõrnadrág szíj tartja.
Ha megtölti paszullyal,
ereszt egyet rajta.
Hej hozentrágeres német,
de sajnállak téged, / Miért te?/
Ha megtöltöd paszullyal,
mit eresztenél meg.

* csebogár = cserebogár /itt szentjánosbogár.../

garmada = halom, kupac
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