
Ruty šuty    (Ivan Mládek)  
 
předehra jako sloka 
 
G           

1. Šinu si to starým Coloradem,  
            D 
v tom uslyším výkřik vzdálený 
G              G7     C         Cmi 
jel jsem podle hlasu a k mému úžasu, 
G             D7          G   
ležel tam muž k zemi skolený. 

   G           
Ref: Ruty-šuty, Arizona, Texas, 

               D  
ruty-šuty, Arizona má, 
G              G7    C         Cmi 
jel jsem podle hlasu a k mému úžasu, 
G             D7          G     
ležel tam muž k zemi skolený. 

2. Sklonil jsem se k jeho obličeji,  
poznal jsem v něm svého dvojníka, 
jeho tělo bylo probodáno nožem,  
teplá krev mu z rány vytéká.  

Ref: Ruty-šuty, Arizona, Texas... 
...jeho tělo bylo probodáno nožem,  
teplá krev mu z rány vytéká.  

mezihra jako sloka 

3. Pravil ke mně hlasem zmírajícím:  
"Příteli můj drahý jediný, 
byla to léčka, já to nevěděl,  
jako starej vůl jsem naletěl. 

Ref: Ruty-šuty, Arizona, Texas... 
...byla to léčka, já to nevěděl,  
jako starej vůl jsem naletěl. 

4. Nechtěj, chlapče, Arizonu znáti,  
těžký je tam život kovboje, 
musí umět střílet a holky milovat,  
jinak nechtěj Arizonu znát. 

Ref: Ruty-šuty, Arizona, Texas... 
...musí umět střílet a holky milovat,  
jinak nechtěj Arizonu znát. 
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