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COTTON EYED JOE 
"Cotton-Eyed Joe" inspiroval partnerský tanec, který je často tancován na venkově v USA a na celém 
světě. Film 1980 Urban Cowboy vyvolal obnovený zájem o tanec. Taneční figura má 32 taktů. 

Rednex https://youtu.be/qh2D_4mTb1g 

Square Dance_ Tanec na 32 taktů https://youtu.be/k39h4mQOdkY 

 

 

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe 

I'd been married long time ago 

Where did you come from, where did you go? 

Where did you come from, Cotton-Eye Joe? 

 

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe 

I'd been married long time ago 

Where did you come from, where did you go? 

Where did you come from, Cotton-Eye Joe? 

 

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe 

I'd been married long time ago 

Where did you come from, where did you go? 

Where did you come from, Cotton-Eye Joe? 

 

If it hadn't been for Cotton-Eye Joe 

I'd been married long time ago 

Where did you come from, where did you go? 

Where did you come from, Cotton-Eye Joe? 

 

He came to town like a midwinter storm 

He rode through the fields, so handsome and 
strong 

His eyes was his tools and his smile was his gun 

But all he had come for was having some fun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestli to nebylo pro Cotton-Eye Joe 

Byla jsem vdaná dávno 

Odkud jsi přišel, kam jsi šel? 

Odkud jsi přišel, Cotton-Eye Joe? 

 

Jestli to nebylo pro Cotton-Eye Joe 

Byla jsem vdaná dávno 

Odkud jsi přišel, kam jsi šel? 

Odkud jsi přišel, Cotton-Eye Joe? 

 

Jestli to nebylo pro Cotton-Eye Joe 

Byla jsem vdaná dávno 

Odkud jsi přišel, kam jsi šel? 

Odkud jsi přišel, Cotton-Eye Joe? 

 

Jestli to nebylo pro Cotton-Eye Joe 

Byla jsem vdaná dávno 

Odkud jsi přišel, kam jsi šel? 

Odkud jsi přišel, Cotton-Eye Joe? 

 

Přišel do města jako zimní bouře 

Jel přes pole tak hezký a silný 

Oči byly jeho nářadím, úsměv byl jeho zbraní 

Ale všechno proč přišel bylo pro zábavu. 

***** 
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