
Kdo by se kovbojů bál 
Píseň LT Jevíčko 2011 – Filip, Pája a Eliška 

                                              Dm                                                                                       C 

Pouští a prérií. Ti, kteří přežijí, tajemství odhalit smí. 
                                     Dm                                                                 F                  A                  Dm 

Co nám zas nachystá příroda nejistá, déšť, nebo slunce, kdo ví. 

Zem plná kovbojů a z pušek nábojů, není však čeho se bát. 

Nejlepší kovboji strachu se nebojí, společně umí se smát. 

 
                                                                                      F               C 

R: Hej, hej, hej, 
                                                                          Gm                                F 

kdo by se kovbojů bál. 
                                                                                       F         C 

Zazpívej, 
                                                                        B                    A                Dm 

v Johnsvillu každý je král. 

 

Přichází první den, tábor je připraven, vítá vás kovbojská banda. 

S Patrikem, Filipem i s jejich Šerifem čeká nás veliká švanda. 

Každý z vás Fenďu zná, na hlavě šátek má, vedle něj vedoucí Síma. 

Na pomoc utíká Sestřička Monika, i Sekáč Pavel je príma. 

Copatá Hanka i Lili Lenka jsou ženy, co rozumí srandě. 

Old Kruťas s kuchařkou Silvou pak v týlu jsou – Vítejte v kovbojské bandě. 

 

R: Hej, hej, hej ….. 

 

Johnsvill si založil osady se jmény Forestvill a Oklahoma, 

Texas a Summerfield už první domy má, budou se cítit jak doma. 

Pravého kovboje poznáte, protože neříká „hele“ a „cože“, 

umí být odvážný, poznávat ostatní a mluvit sprostě nemůže. 

 

R: Hej, hej, hej ….. 

 

Rýžovat zlato a peníze za to, to všichni chcem' moc a moc. 

Za prachy domečky, dodejte stromečky, postavte město za noc. 

Korálků deset je, kovboj je vyhraje, zasloužit on si je smí 

a dobrý skutek, ten zažene smutek, to správný kovboj už ví. 

 

R: Hej, hej, hej ….. 

 

Casino hazard je, každý v něm prohraje, kovboj však své štěstí má, 

hazardu nevěří, když vkročí do dvěří, podvodník prachy mu dá. 

Vlajkovka za námi, jen pár dní před námi, ke konci jsme blíž a blíž. 

Nikdo se nermoutí, řádíme na pouti, a ty z písně všechno víš. 

 

R: Díky vám 

za nejlepší tábor, co znám, 

hrajem' a zpíváme dál, 

kovbojem každý se stal. 

 

R: Hej, hej, hej ….. 


