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Abstract 

This bachelor thesis focuses on problems that may occur while translating song lyrics from 

English to Czech language. The thesis is based on selected lyrics by an American rock band 

Bon Jovi. 

The thesis is divided into two main parts. The first, practical, part consists of lyrics of 15 

selected songs from Bon Jovi catalogue which are mirror-translated into Czech using several 

suggestions and procedures mentioned and described in the second, theoretical, part. The 

thesis offers a closer look on translating song lyrics based on my practical experience and 

academic background provided by work of Jiří Levý, Olga Krijtová and Dagmar Knittlová. 

Key words 

Translation, lyrics, songs, music, titles, connotation, collocation, idioms, correspondence, 

research storytelling 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problémy, které mohou nastat při překládání textů písní 

z anglického do českého jazyka. Práce je vypracována na podkladu z vybraných textů 

americké rockové skupiny Bon Jovi. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, praktická, obsahuje 15 textů vybraných 

z diskografie skupiny Bon Jovi, které jsou zrcadlově přeloženy do češtiny za použití rad a 

procedur zmíněných v druhé, teoretické, části. Práce přináší bližší pohled na překládání textů 

písní založený na mé praxi a podložena pracemi od Jiřího Levého, Olgy Kristové a Dagmar 

Knittlové. 
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Introduction 

I have been a fan of Bon Jovi for twelve years now. This band means so much in my life from 

various points. It has opened my eyes in terms of music, musical instruments and 

arrangements. It has made me to find way to seek information and I could continue forever 

like this. However first and foremost, Bon Jovi were the reason I really wanted to learn 

English better and better. Not only did I want to know what their song titles mean, I wanted to 

understand the songs themselves. Another important impact was that I have found many 

friends with the same addiction and because they are from all around the world, English 

language was the key to communication. I owe this band a lot in terms of learning the 

language. 

Once my English improved, I started to translate the songs into Czech. I had not expected I 

could fall into this activity that much before I tried it for the first time. I knew nothing about 

any techniques, I only had the passion. The real creative approach was revealed to me by Mgr. 

Ženíšek during Translation seminar few years back. It opened my eyes and my way of 

translation has really changed since then. I would like to thank him for his support help and 

guidance. 

There was no question as to what topic to choose for my bachelor thesis. I had received very 

positive response from many friends whose English was not good enough to translate and 

understand the lyrics of our favorite band so it encouraged me to have a look at selected lyrics 

one more time and try to find where Czech people can have problems while translating song 

lyrics, with an obvious emphasis on Bon Jovi lyrics. 

All original English lyrics used in this thesis were taken from a discography section on this 

webpage: www.bonjovi.cz1 last visited on 4th April 2012. I have made minor corrections 

according to the actual songs and formatted the lyrics for purposes of this thesis. The 

songwriters are mentioned in the brackets along with the year of composition below the title 

of each song. Verses, choruses and solos are separated by empty lines. Each chorus and solo 

(either guitar or keyboards) is introduced with a note in italics and the section follows right 

after. If there is an empty line, it suggests that the chorus is a repetition of the one mentioned 

above. There may be more choruses in one song (the pattern of a bridge + chorus or lyrical 

differences between regular choruses). In that case, the choruses are numbered (I and II). 

                                                 
1 http://bonjovi.cz/default.asp?sekce=tex. 4 April 2012 
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Livin’ On A Prayer 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child 
– 1986) 
 
Once upon a time 
Not so long ago 
 
Tommy used to work on the docks 
Union’s been on strike 
He’s down on his luck 
it’s tough, so tough 
Gina works the diner all day 
Working for her man, 
she brings home her pay 
For love-for love 
 
Chorus I 
She says: We got to hold on to what we’ve got 
‘Cause it doesn’t make a difference 
If we make it or not 
We’ve got each other and that’s a lot 
For love-we’ll give it a shot 
 
Chorus II 
We’re half way there 
Livin’ on a prayer 
Take my hand an we’ll make it-I swear 
Livin’ on a prayer 
 
 
Tommy got his six string in hock 
Now he’s holding in what he used 
To make it talk-so tough, it’s tough 
Gina dreams of running away 
When she cries in the night 
Tommy whispers: Baby it’s okay, someday 
 
 
Chorus I 
 
Chorus II 
 
Livin’ On A Prayer 
 
Solo 
 
We’ve got to hold on ready or not 
You live for the fight 
when it’s all that you’ve got 
 

Neztratit víru 
 
 
 
Bylo nebylo, 
před nedávnem 
 
Tommy pracoval v docích 
Odbory byly ve stávce 
A smůla se mu lepila na paty 
Měl to těžké, tak těžké 
Gina pracuje v jídelně celý den 
Teď vydělává i za svého muže, 
Aby doma nějak vyšli 
A to vše z lásky 
 
Refrén I 
Říká: Musíme se držet toho, co máme 
protože nesejde na tom 
jak to vše jednou dopadne 
Máme jeden druhého a to je hodně 
kvůli lásce to přeci ještě zkusíme 
 
Refrén II 
Už jsme v půli cesty 
A stále doufáme 
Vezmi mě za ruku a já přísahám, že to 
dokážeme 
Nesmíme ztratit víru 
 
Tommy má kytaru v zastavárně 
a teď v sobě drží to, co byl dříve 
schopen vyzpívat - je to těžké, tak těžké 
Gina sní o útěku 
A když po nocích pláče 
Tommy ji šeptá: Lásko, jednou to zas bude 
dobrý 
 
Refrén I 
 
Refrén II 
 
Nesmíme ztratit víru 
 
Sólo 
 
Musíme vydržet, ať přijde cokoliv 
Život je boj 
a prát se s ním je vše, co máme 
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Chorus II 
 
Chorus II 
 
 
It’s My Life 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Max Martin - 
2000) 
 
This ain’t a song for the broken-hearted 
No silent prayer for faith departed 
And I ain’t gonna be just a face in the crowd 
You’re gonna hear my voice 
When I shout it out loud 
 
Chorus 
It’s my life 
It’s now or never 
I ain’t gonna live forever 
I just want to live while I’m alive 
(It’s my life) 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said I did it my way 
I just wanna live while I’m alive,  
It’s my life 
 
This is for the ones who stood their ground 
For Tommy and Gina who never backed down 
Tomorrow’s getting harder make no mistake 
Luck ain’t even lucky 
Got to make your own breaks 
 
 
Chorus  
 
Solo 
 
Better stand tall when they’re calling you out 
Don’t bend, don’t break, baby, don’t back down 
 
Chorus  
 
Chorus 
 
 
Something To Believe In 
(Jon Bon Jovi - 1995) 
 
I lost all faith in my God, 
in his religion too 

Refrén II 
 
Refrén II 
 
 
Je to můj život 
 
 
 
Tohle není píseň pro ty se zlomeným srdcem, 
není to tichá modlitba pro ty, co ztratili víru 
a já nechci být jenom jedním z davu 
můj hlas uslyšíš 
až budu zplna hrdla křičet 
 
Refrén 
Je to můj život 
Teď nebo nikdy 
a já přeci nebudu žít věčně 
tak si to musím užít, když jsem ještě tady 
(Je to můj život) 
Moje srdce je jako volná dálnice 
Jak Frankie řekl: Udělal jsem si to po svém 
Chci prostě žít, když jsem naživu 
Je to můj život 
 
Tahle píseň je pro ty, kteří se postavili na 
vlastní nohy 
Pro Tommyho a Ginu, kteří to nikdy nevzdali 
S každým dnem je těžší neudělat chybu 
A ani štěstí nemá zaručeno štěstí 
Musíš se o sebe postarat 
 
Refrén 
 
Sólo 
 
Raději stůj zpříma, když tě zavolají 
neohýbej se, nenech se zlomit, nedej se 
 
Refrén 
 
Refrén 
 
 
Mít v co věřit 
 
 
Ztratil jsem všechnu víru v mého Boha 
Jeho učení už mi nic neříká 
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I told the angels 
they could sing their song to someone new 
I lost all trust in my friends 
I watched my heart turn to stone 
I thought that I was left to walk this wicked 
world alone 
 
 
Tonight I’ll dust myself off, 
Tonight I’ll suck my gut in 
I’ll face the night and I’ll pretend 
I got something to believe in 
 
And I had lost touch with reason 
I watched life criticize the truth 
Been waiting for a miracle 
I know you have too 
 
Though I know I won’t win 
I’ll take this one on the chin 
We’ll raise a toast and I’ll pretend 
I got something to believe in 
 
Chorus 
If I don’t believe in Jesus, 
how can I believe in Pope 
If I don’t believe in heroin, 
how can I believe in dope 
If there’s nothing but survival, 
how can I believe in sin 
In a world that gives you nothing 
I need something to believe in 
 
Solo 
 
Chorus 
 
 
Undivided 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Billy Falcon - 
2002) 
 
That was my brother lost in the rubble 
That was my sister lost in the crush 
That was our mothers, 
those were our children 
that was our fathers 
that was each of us 
A million prayers to God above 
A million tears make an ocean of 

Řekl jsem andělům 
Že své písně už mohou zpívat někomu jinému 
Ztratil jsem veškerou důvěru v mé přátele 
Pozoroval jsem, jak se mé srdce proměnilo 
v kámen 
Až jsem měl pocit, že jsem na tenhle podlý svět 
zůstal sám 
 
Ale dnes ze sebe konečně setřu prach 
Dnes najdu zpět svou odvahu 
Nebudu se schovávat před strachem a budu se 
tvářit, že mám v co věřit 
 
Už jsem ztratil kontakt s realitou 
Viděl jsem, jak život kritizoval pravdu 
A čekal na zázrak 
A vím, že ty taky 
 
Přestože vím, že nevyhraji 
Stejně se tomu dnes postavím 
A při přípitku se budu tvářit, že 
Mám v co věřit 
 
Refrén 
Když nevěřím na Ježíše, 
Jak mám věřit Papeži 
Když nevěřím heroinu, 
Jak mám věřit drogám 
Pokud neexistuje nic jiného než přežití, 
Jak mám věřit hříchům 
Ve světě, který člověku nic nedá, 
Já potřebuji mít čemu věřit 
 
Sólo 
 
Refrén 
 
 
Nerozluční 
 
 
 
Byl to můj bratr, který zůstal v troskách 
Byla to má sestra, co se ztratila v tlačenici 
Byly to naše matky, 
Naše děti 
Naši otcové, 
Každý z nás 
A milion modliteb teď míří k Bohu 
A všechny slzy by vydaly na oceán 
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One for love, one truth 
One for me, one for you 
 
I found spirit, they couldn’t ruin it 
I found courage in the smoke and dust 
I found faith in the songs you silenced 
Deep down it’s ringing out in each of us 
Yeah… yeah, yeah, yeah, yeah 
 
One for love, one truth 
One for me, one for you 
 
Chorus 
Where we once were divided 
now we stand united 
we stand as one… undivided 
 
Solo 
 
How many hands? How many hearts? 
How many dreams been torn apart? 
Enough, enough… the time has come to rise 
back up as 
 
One for love, one truth 
One for me, one for you 
 
Chorus II 
 
 
Blood On Blood 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child 
– 1988) 
 
I can still remember 
When I was just a kid 
When friends were friends forever 
And what you said was what you did 
Well, it’s me and Danny and Bobby 
We cut each other’s hands 
And held tight to a promise 
Only brothers understand 
 
Chorus I 
But we were so young (so young) 
One for all and all for one 
Just as sure as river’s gonna run 
 
Chorus II 

 
Jedna za lásku, druhá za pravdu 
Jedna za mě, další za tebe 
 
Našel jsem v sobě odvahu, kterou nezboří 
Našel jsem kuráž v tom kouři a prachu 
Našel jsem víru v písních, které jsi promlčel 
Protože zní v hluboko v každém z nás 
Yeah… yeah, yeah, yeah, yeah 
 
Jedna za lásku, druhá za pravdu 
Jedna za mě, další za tebe  
 
Refrén 
Tam kde jsme dřív každý byli sám, 
Dnes stojíme při sobě 
Jako jeden… nerozluční 
 
Sólo 
 
Kolik rukou? Kolik srdcí? 
Kolik snů bylo rozprášeno? 
Dost, dost… čas se nachýlil, abychom konečně 
povstali jako 
 
Jeden za lásku a za pravdu 
Za mě i za tebe  
 
Refrén I 
 
 
Krev za krev 
 
 
 
Stále si pamatuji 
Když jsem býval ještě kluk 
Kdy kamarádi byli kamarády navždy 
A co jsi řekl, to jsi také udělal 
Jo, byli jsme to já Danny a Bobby 
Všichni jsme se řízli do ruky 
A pak je u sebe těsně přidrželi za přísahu 
které jen bratři rozumí 
 
Refrén I 
Ale byli jsme tak mladí (tak mladí) 
Jeden za všechny, všichni za jednoho. 
Nebylo na světě nic jistějšího 
 
Refrén II 
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Blood on blood 
One on one 
We’d still be standing 
When all was said and done 
Blood on blood 
One on one 
and I’ll be there for you 
till the Kingdom come 
Blood on blood 
 
Well Bobby was our hero 
Cause he had a fake I.D.  
I got busted stealing cigarettes 
And Bobby took the rap for me 
Danny knew this white trash girl 
We each threw in a ten 
She took us in this cheap motel 
And turned us into men 
 
 
Chorus I 
 
Chorus II 
 
Solo 
 
Now Bobby, he’s an uptown lawyer 
Danny, he’s a medicine man 
And me?  
I’m just a singer in a long haired rock’n’roll 
band 
Through the years and miles between us 
It’s been a long and lonely ride 
But if I got a call in the dead of the night 
I’d be right by your side 
Blood On Blood 
Blood On Blood 
 
Chorus II 
 
Blood On Blood 
Blood On Blood 
 
 
These Days 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora – 1995) 
 
I was walking around, just a face in the crowd 
Trying to keep myself out of the rain 
Saw a vagabond king wear 

Krev za krev 
Jeden za druhého 
Vydržíme než všechno, co bylo řečeno, 
Bude uděláno 
Krev za krev 
Jeden za druhého 
A já tu pro tebe budu 
Než přijde onen svět 
Krev za krev 
 
Jo Bobby, to byl náš hrdina 
Protože měl falešnou občanku 
Když mě chytili za kradení cigaret 
tak si to Bobby za mě odseděl.  
Danny znal tu jednu chudou venkovskou 
holku,  
Každý jsme přihodili pár babek 
a ona nás vzala do levného motelu 
A udělala z nás muže 
 
Refrén I 
 
Refrén II 
 
Sólo 
 
Teď je Bobby městský právník 
Danny, z toho je léčitel zaříkávač 
A já?  
já jsem zpěvák v jedné vlasaté rock’n’rollové 
kapele 
Přes všechny ty roky a míle mezi námi 
Je a byla to dlouhá a osamělá cesta 
Ale jestli mi zavoláš uprostřed noci 
tak druhý den jsem u tebe. 
Krev za krev 
Krev za krev 
 
Refrén II 
 
Krev za krev 
Krev za krev 
 
 
Dnes 
 
 
Šel jsem okolo, jako jeden z davu 
Snažil jsem se uchránit před deštěm 
Viděl jsem krále tuláků, 
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a styrofoam crown 
Wondered if I might end up the same 
There’s a man out on the corner 
Singing old songs about change 
Everybody got their cross to bare, these days 
 
She came looking for some shelter 
with a suitcase full of dreams 
To a motel room on the boulevard 
Guess she’s trying to be James Dean 
She’s seen all the disciples 
and all the "wanna be’s" 
No one wants to be themselves these days 
Still there’s nothing to hold on 
to but these days 
 
Chorus I 
These days - the stars seem out of reach 
These days 
- there ain’t a ladder on these streets 
These days - are fast, 
love don’t last in this graceless age 
There ain’t nobody left but us these days 
 
Jimmy shoes busted both his legs, 
trying to learn to fly 
From a second story window, 
he just jumped and closed his eyes 
His momma said he was crazy 
- he said momma "I’ve got to try" 
Don’t you know 
that all my heroes died 
And I guess I’d rather 
die than fade away 
 
Chorus II 
These days - the stars seem out of reach 
But these days 
- there ain’t a ladder on these streets 
These days are fast, 
love don’t lasts-in this graceless age 
Even innocence has caught the morning train 
And there ain’t nobody left but us these days 
 
I know Rome’s still burning 
Though the times have changed 
This world keeps turning round 
and round and round and round 
These days 
 

jak nosí polystyrénovou korunu 
Přemýšlel jsem jestli mohu skončit stejně 
Tady na rohu je starý muž, 
co zpívá staré písně o změně 
Dnes si každý musí nést své břemeno 
 
Přišla hledajíc nějaký přístřešek 
s kufrem plným snů 
Do motelového pokoje na hlavní třídě 
Asi zkouší být jako James Dean 
Viděla všechny žáky 
a ty „rádoby někdo“ 
Dnes nikdo nechce být sám sebou 
Dnes se stále není 
čeho podržet 
 
Refrén I 
Dnes – hvězdy vypadají nedosažitelné 
Dnes 
– tu k nim není na ulicích žádný žebřík 
Dnes – jsou dny rychlé, 
láska netrvá v této ošklivé době 
Dnes tu nezůstal nikdo kromě nás 
 
Jimmy se zkoušel se svázanýma nohama 
naučit létat 
Z okna v druhém patře 
prostě skočil a zavřel oči 
Jeho máma řekla, že byl blázen 
– on řekl : Mami, musel jsem to zkusit 
Copak nevíš, 
že všichni moji hrdinové zemřeli 
A já asi raději zemřu, 
než abych se pomalu vytratil 
 
Refrén II 
Dnes – hvězdy vypadají nedosažitelné 
Ale dnes 
– tu k nim není na ulicích žádný žebřík 
Dnes – dny jsou rychlé, 
nic netrvá v této ošklivé době 
Dokonce i nevinnost zachytila půlnoční vlak 
A dnes tu nezůstal nikdo kromě nás 
 
Já vím, že Řím stále hoří 
Myslel jsem, že se časy změnily 
Tenhle svět se točí pořád dokola 
a dokola a dokola a dokola 
Dnes 
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Solo 
 
Chorus II 
 
These days - the stars seem out of reach 
But these days 
- there ain’t a ladder on these streets 
These days are fast, 
love don’t lasts-in this graceless age 
There ain’t no time to waste 
There ain’t nobody left to take the blame 
These days - are fast, nothing lasts 
There ain’t nobody left but us these days 
 
 
Santa Fe 
(Jon Bon Jovi – 1990) 
 
They say that no man is an island  
And good things come to those who wait  
But the things I hear are there  
Just to remind me  
Every dog will have his day 
 
The spirits they intoxicate me  
I watched them infiltrate my soul  
They try to say it’s too late for me  
Tell my guns I’m coming home 
 
Chorus I 
I swear I’m gonna live forever  
Tell my maker he can wait  
I’m riding somewhere south of heaven  
Heading back to Santa Fe  
It’s judgement day in Santa Fe 
 
Once I was promised absolution  
There’s only one solution for my sins  
You gotta face your ghosts and know  
With no illusions  
That only one of you is going home again 
 
And I blame this world for making  
A good man evil  
It’s this world that can drive a  
Good man mad  
And it’s this world that turns a killer  
Into a hero  
Well I blame this world for making  
A good man bad 

Sólo 
 
Refrén II 
 
Dnes – hvězdy vypadají nedosažitelné 
Ale dnes 
– tu k nim není na ulicích žádný žebřík 
Dnes – dny jsou rychlé, 
nic netrvá v této ošklivé době 
Není žádný čas na plýtvání 
Není tu nikdo, kdo by na sebe vzal vinu 
A dnes tu nezůstal nikdo kromě nás 
Nikdo tu nezůstal kromě nás, dnes... 
 
 
Santa Fe 
 
 
Říká se, že žádný člověk není osamělý 
A že kdo si počká, ten se dočká 
Ale to, co já slýchám okolo sebe, 
Mi jen připomíná, 
Že na každého jednou doje 
 
Duchové mě otrávili, 
Pozoroval jsem, jak pronikli do mé duše 
Snaží se mi říct, že mně už není pomoci 
Ale řekni mým puškám, že já se vracím domů 
 
Refrén I 
Já přísahám, že budu žít navždy 
Řekni mému stvořiteli, že k němu se ještě 
nechystám, řítím se prérií jižně kus od ráje 
Přímo do Santa Fe 
Na den zúčtování 
 
Jakmile mi přislíbeno odpuštění 
Je tu jedno řešení pro mé hříchy 
Člověk se musí postavit svým duchům bez iluzí 
Protože jen jeden z nás se vrátí domů 
 
 
Já viním tento svět, 
Že udělal z dobrého muže zrůdu 
Tenhle svět dokáže přivést 
Normálního člověka k šílenství 
A je to tenhle svět, který se na vraha dívá jako 
na hrdinu 
Já viním tenhle svět, že mění dobré lidi 
k horšímu 
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Chorus II 
Now I ain’t getting into heaven  
If the devil has his way  
I swear I’m gonna live forever  
Heading back to Santa Fe  
Got debts to pay in Santa Fe  
It’s judgement day in Santa Fe 
 
Solo 
 
So I save a prayer  
For when I need it most  
To the Father, Son  
And the Holy Ghost  
And sign it from a sinner  
With no name  
When I meet my maker  
When I close the book  
On the hearts I broke  
And the lives I took  
Will he walk away  
‘Cause my soul’s  
Too late to save 
 
Chorus II 
 
 
Hey God 
(Jon  Bon Jovi, Richie Sambora - 1995) 
 
Hey God, I’m just a little man 
got a wife and family 
But I almost lost the house, 
yeah I bought into the dream 
We’re barely holding on 
when I’m in way too deep 
We’re two paychecks 
away from living out on the streets 
 
She’s a workin’ single mom, 
like a Saint she don’t complain 
She never says a word, 
but she thinks that she’s to blame 
Her son just got convicted, 
he blew some punk away 
She did her best to raise him, 
but the world got in the way 
 
Chorus 

 
Refrén II 
Já teď nemířím do nebe, 
Jestli už je ďábel na cestě 
Přísahám, že budu žít navždy 
A mířím zpět do Santa Fe, 
Mám tam ještě co vyřizovat, 
V ten den zúčtování v Santa Fe 
 
Sólo 
 
Schovávám si modlitbu 
Na okamžik, kdy ji budu nejvíce potřebovat 
K otci, Synu 
A Duchu Svatému 
A podepíšu se jako 
Hříšník bez jména 
A až potkám svého stvořitele, 
Až tu knihu mého života 
Plnou srdcí, která jsem ranil 
A životů. které jsem vzal, 
On odejde, 
Protože mé duši 
Už není pomoci 
 
Refrén II 
 
 
Hej Bože 
 
 
Hej Bože, já jsem jenom malej človíček, 
mám ženu a děti 
Ale skoro jsem ztratil dům, 
jo, propadl jsem snu 
Stěží vystačíme, 
když mně se v ničem nedaří 
Jsme dvě výplaty 
Od života na ulici 
 
Ona je pracující svobodná matka, 
jako svatá si nikdy na nic nestěžovala 
Nikdy neřekla ani slovo, 
ale myslí si, že za to může 
Její syn byl právě odsouzen, 
protože zastřelil nějakýho pankáče 
Snažila se ho vychovat co nejlíp, 
ale svět si to udělal po svém 
 
Refrén 
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Hey God 
Tell me what the hell is going on 
Seems like all the good shit’s gone 
It keeps on getting harder hanging on 
Hey God 
there’s nights you know I want to scream 
These days you’re even harder to believe 
I know how busy you must be, 
but Hey God.... 
Do you ever think about me? 
 
Born into ghetto in 1991, just a happy child 
Playing beneath the summer sun 
A vacant lots’ his playground, 
by 12 he’s got a gun 
The odds are bet against him, 
junior don’t make 21 
 
Chorus 
 
Solo 
 
I’d get down on my knees, 
I’m going to try this thing your way 
Seen a dying man 
too proud to beg a spit 
on his own grave 
Was he too gone to save? 
Did you even know his name? 
Are you the one to blame, 
I got something to say 
 
Chorus 
 
HEY GOD 
 
 
Last Man Standing 
(Jon Bon Jovi, Billy Falcon - 2005) 
 
Come see a living, breathing spectacle 
only seen right here 
It’s your last chance in this lifetime, 
the line forms at the rear 
You won’t believe your eyes 
Your eyes will not believe your ears 
Get your money out, get ready 
Step right up, yeah you, come here 
You ain’t seen nothing like him, 
he’s the last one of the breed 

Hej Bože 
řekni mi co se to tady sakra děje 
Vypadá to, že všechno dobrý už je pryč 
Je čím dál tím těžší přežít 
Hej Bože 
Ty víš, že jsou noci, kdy bych řval 
Dneska je mnohem těžší v Tebe věřit 
Já vim že musíš mít spoustu práce, 
ale Hej Bože... 
Vzpomeneš si na mě vůbec někdy? 
 
Narodil se v ghettu roku 1991 jako šťastný dítě 
Hrával si pod letním sluncem 
Staveniště bylo jeho hřiště, 
ve dvanácti už měl zbraň 
všechno hraje proti němu, 
sotva se dožije jednadvaceti 
 
Refrén 
 
Sólo 
 
Padnu na kolena, 
udělám to tak, jak chceš 
Viděl jsem umírajícího muže 
Jeho pýcha by mu nedovolila prosit 
O plivanec na jeho hrobě 
Byl už tak ztracený, že nešel zachránit? 
Znáš vůbec jeho jméno? 
Jsi ty ten jedinej koho můžeme vinit? 
A já toho mám hodně na srdci 
 
Refrén 
 
HEJ BOŽE 
 
 
Poslední správný chlap 
 
 
Pojď se podívat na živou, dýchající podívanou 
K vidění jen tady 
Je to tvoje poslední šance v tomhle životě 
Postav se vzadu do fronty 
Nebudeš věřit svým očím 
A tvoje oči nebudou věřit tvým uším 
Připrav si peníze, nečekej 
Ještě krůček, jo ty, jen pojď 
Nikdy jsi neviděl nikoho takového jako je on 
Poslední svého druhu 
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Better hold on to your honey 
Honeys, don’t forget to breathe 
Enter at your own risk, mister 
It might change the way you think 
There’s no dancers, there’s no diamonds 
No, this boy don’t lip synch 
 
Chorus 
Here’s the last man standing 
Step right up, here’s the real thing 
The last chance of a lifetime 
Come and see, hear, feel… 
the real thing 
 
See those real live calloused fingers 
wrapped around those guitar strings 
Kiss the lips where hurt has lingered 
It breaks your heart to hear them sing 
The songs were more than music, 
they were pictures from the soul 
So keep your pseudo-punk, hip-hop, 
pop-rock junk and your digital downloads 
 
Chorus 
 
Solo 
 
Take your seats, now folks 
it’s showtime 
Hey, Patrick, hit the lights 
There’s something in the air, 
there’s magic in the night 
Now here’s the band, the really play 
I’ll count the first one in 
I don’t know where it’s going 
We all know where it’s been 
 
Chorus 
  
 
The More Things Change 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora - 2010) 
 
The more things change, 
the more they stay the same 
The more things change, 
the more they stay the same 
 
Is it just me or does anybody see 
The new improved tomorrow isn’t 

Raději se přidrž své slečny 
A vy, děvčata, nezapomeňte dýchat 
Vstup je na vlastní riziko, pane 
Mohlo by to změnit způsob tvého myšlení 
Nejsou tu žádní tanečníci, žádné diamanty 
Ne, tenhle kluk nezpívá na playback 
 
Refrén 
Tady je ten poslední správný chlap 
Však pojď blíž, on je skutečný 
Poslední šance tohohle života 
Pojď se podívat, poslechnout si, pocítit… 
tu opravdovost 
 
Podívej se na ty opravdové, mozolnaté prsty 
Ovinuté kolem kytarových strun 
Polib ty rty, ze kterých doznívá bolest 
Láme to srdce, slyšet ho zpívat 
Ty písně byly víc než hudba 
Byly to obrazy z duše 
Tak si nechte ten svůj pseudo-punk, hip-hop, 
j-lo junk a digitální nahrávky 
 
Refrén 
 
Sólo 
 
Lidi, teď se posaďte, 
Představení právě začíná 
Hej Patriku, chop se světel 
Něco je ve vzduchu 
Je to kouzlo noci 
A tady je ta kapela, která opravdu hraje 
Odpočítám první písničku 
Nevím, kam až to dojde 
Ale vím, odkud to pochází 
 
Refrén 
 
 
Čím víc se věci mění 
 
 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
 
Jsem to jenom já, nebo i někdo jiný vidí, 
že ten nový a lepší zítřek není, 
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what it used to be 
Yesterday keeps coming round it’s just reality 
It’s the same damned song 
with a different melody 
The market keeps on crashing 
Tattered jeans are back in fashion 
Instead of records now it’s MP3s 
I tell you one more time with feeling 
Even though this world is reeling 
You’re still you and I’m still me 
I didn’t mean to cause a scene 
But I guess it’s time to roll up our sleeves 
 
Chorus I 
The more things change, 
the more they stay the same 
The same sun rises just another day 
You can hang in long enough 
they say you’re coming back 
Just take a look we’re living proof 
And baby that’s a fact 
You know 
The more things change, 
the more they stay the same 
The more things change, 
the more they stay the same 
 
You’re either running round in circles or  
You’re running out of time 
Everybody’s somewhere 
either twelve three six or nine 
The times they are a changin’ 
We’re here to turn the page 
Just the same old story 
but it’s told a different way 
 
Chorus II 
The more things change, 
the more they stay the same 
The same sun rises just another day 
If you hang in long enough, 
they say you’re coming back 
Just take a look we’re living proof 
And baby that’s a fact 
You know 
The more things change, 
the more they stay the same  
Never and forever 
just keep coming back again 
Don’t hold out for tomorrow 

co býval. 
Je to zas jen včerejšek, už je to tak. 
Pořád stejná písnička, 
jen s jinou melodií. 
Obchody se stále hroutí, 
roztrhané džíny se už zase nosí 
jen místo desek máme empétrojky 
Ještě jednou ti říkám, 
že i když tenhle svět trochu vrávorá, 
tak ty jsi pořád stejná a ani já se neměním. 
Nechci tady dělat scény, 
ale myslím, že je čas, si vyhrnout rukávy 
 
Refrén I 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Stejné slunce vychází každý den. 
Můžeš tu trčet napořád, 
ale oni budou říkat, že se sem stále vracíš. 
Vždyť koukej, my jsme toho živým důkazem, 
a to je fakt. 
Však přeci víš, že 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
 
Buď se motáš pořád dokola, 
nebo už ti dochází čas. 
Každý to má nějak, 
ať je kde chce a kdy chce 
Časy, jo ty se mění, 
a my musíme obrátit list. 
Je to pořád ta stejná pohádka, 
jenom se jinak vypráví 
 
Refrén II 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Stejné slunce vychází každý den. 
Můžeš tu trčet napořád, 
ale oni budou říkat, že se sem stále vracíš. 
Vždyť koukej, my jsme toho živým důkazem, 
a je to fakt. 
Však přeci víš, že 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Nikdy nebo navždy 
prostě se sem vracej 
Neupínej se k zítřku 
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or hold on to yesterday 
The more things change, 
the more they stay the same 
 
The more things change, 
the more they stay the same 
The more things change, 
the more they stay the same 
 
Solo 
 
Here comes the na na naa na na na na na  
These days it’s raise the roof 
instead of sha la la 
Here come the rappers, the dancers 
and the remixed drum machine 
This one is for the CEOs and record companies 
And if you waiting on a happy ending 
We’re gonna hit the hook one more time: 
 
The more things change, 
the more they stay the same 
The more things change, 
the more they stay the same 
The more things change, 
the more they stay the same 
The more things change, 
the more they stay the same 
 
You know 
 
Chorus II 
 
 
Bed Of Roses 
(Jon Bon Jovi - 1992) 
 
Sitting here wasted and wounded 
at this old piano 
Trying hard to capture 
the moment this morning I don’t know 
‘Cause a bottle of vodka 
is still lodged in my head 
And some blond gave me nightmares, 
I think that she’s still in my bed 
As I dream about movies 
they won’t make of me when I’m dead 
With an ironclad fist I wake up and 
French kiss the morning 
While some marching band keeps 

a nežij včerejškem 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
 
Sólo 
 
A pak začneš zpívat na na naa na na na na na 
Jenže dneska se už tleská na ša la la 
A pak přijdou rappeři, tanečnice 
a zremixovaný bicí 
Tahle písnička je pro všechny šéfy a nahrávací 
společnosti, 
ale jestli čekáte na šťastný konec, 
tak my to dáme ještě jednou: 
 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
Čím víc se věci mění, 
tím jsou stejnější 
 
Však přeci víš, že 
 
Refrén II 
 
 
Postel z růží 
 
 
Setím tu za tímhle starým klavírem, 
Zlomený a utahaný. 
Snažím se zachytit ten okamžik, 
Kdy dnešní ráno začne mít smysl. 
Jenže obsah láhve vodky 
Se zabydlel v mé hlavě 
A kvůli jedné blondýnce teď budu mít noční 
můry, navíc se obávám, že je stále v mé posteli, 
Zatímco já si sním, aby to dopadlo jak ve filmu, 
Ale stejně nikoho nebudu zajímat, až odejdu. 
Tak alespoň s pevným odhodláním dnes vstanu 
A políbím nový den na přivítanou, 
I když mi stále v hlavě zvoní 
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its own beat in my head 
While we’re talking 
About all of the things that I long to believe 
About love and truth and 
what you mean to me 
And the truth is baby you’re all that I need 
 
Chorus 
I want to lay you down on a bed of roses 
For tonite I sleep on a bed of nails 
I want to be just as close as the Holy ghost is 
And lay you down on a bed of roses 
 
Well I’m so far away 
That each step that I take is on my way home 
A king’s ransom in dimes I’d give each night 
Just to see through this payphone 
Still I run out of time 
Or it’s hard to get through 
Till the bird on the wire flies me back to you 
I’ll just close my eyes and whisper, 
baby blind love is true 
 
Chorus 
 
The hotel bar hangover, whiskey’s gone dry 
The barkeeper’s wig’s crooked 
And she’s giving me the eye 
I might have said yeah 
But I laughed so hard I think I died 
 
Solo 
 
When you close your eyes 
Know I’ll thinking about you 
While my mistress she calls me 
To stand in her spotlight again 
Tonite I won’t be alone 
but you know that don’t mean I’m not lonely 
I’ve got nothing to prove for, 
 it’s you that I’d die to defend 
 
Chorus 
 
Chorus 
 
 
 
 
 

Rytmus včerejší dechovky, 
Zatímco si povídáme 
O všech těch věcech, v které toužím věřit, 
O lásce, pravdě 
A o tom, co pro mne znamenáš. 
A pravda je, že vše, co potřebuji, jsi ty 
 
Refrén 
Chtěl bych si tě položit do postele z růží, 
Na dnešek jsem trpěl na posteli z hřebů 
Chtěl bych se dostat tak blízko, jak jen Duch 
Svatý dokáže a položit tě do postele z růží 
 
Jsem strašně daleko, tak daleko, 
Že každý můj krok je směrem domů 
Celé jmění bych v centech nasypal do automatu 
Abych se s tebou takto mohl každý večer setkat 
Jenže mi pořád dochází čas 
Nebo je to tak těžké se dovolat. 
Než mě ten pták na drátech odnese zpět k tobě 
Tak můžu jen zavřít oči na zašeptat, 
Že slepá láska je opravdová 
 
Refrén 
 
Kocovina v hotelovém baru, whisky už došla 
A barmance se zkroutila paruka 
A ještě ke všemu na mě dělá oči, 
Jo, mohl jsem na to kývnout 
Ale až k smrti jsem se smál 
 
Sólo 
 
Zavři oči 
A pamatuj, že na tebe myslím, 
Zatímco mě má milenka láká k sobě, 
Abych se jí věnoval. 
Dnes v noci nebudu sím, 
Ale ty víš, že to neznamená, že nejsem osamělý 
Nemám čím bych dokázal, 
Že jsi to ty pro čí ochranu bych zemřel 
 
Refrén 
 
Refrén 
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Happy Now? 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child 
– 2009) 
 
What would you say to me 
If I told you I had a dream, 
If I told you everything? 
Would you tell me to go back to sleep? 
Take a look in these tired eyes, 
They’re coming back to life 
I know I can change, 
got hope in my veins 
I tell you I ain’t going back to the pain. 
 
Chorus 
Can I be happy now? 
Can I let my breath out? 
Let me believe 
I’m building a dream 
Don’t try to drag me down 
I just wanna scream out loud 
Can I be happy now? 
Been down on my knees 
I learned how to bleed 
I’m turning my world around 
 
Can I be happy now? 
Can I break free somehow? 
I just wanna live again, 
Love again 
Pick my pride up off of the ground 
I’m ready to pick a fight, 
Crawl out of the dark to shine a light 
I ain’t throwing stones, got sins of my own 
Ain’t everybody just trying to find their way 
home 
 
Chorus 
 
You’re born then you die, 
it’s all gone in a minute 
I ain’t looking back, 
‘cause I don’t wanna miss it 
You better live now 
Cause no one’s gonna get out alive - alive 
 
Solo 
 
Chorus 
 

Konečně šťastný? 
 
 
 
Co bys mi řekl na to, 
kdybych ti pověděl, že mám sen, 
kdybych ti to všechno vyzvonil? 
Řekl bys mi, ať si jdu dál snít? 
Podívej se do mých unavených očí, 
ony se totiž zase probouzejí k životu. 
Vím, že se ještě mohu změnit, 
ta naděje mi koluje v žilách, 
a říkám ti, že zpět k té bolesti se už nevrátím. 
 
Refrén 
Můžu už být konečně šťastný? 
Mohu už volně dýchat? 
Nech mě věřit, 
protože já si buduji sen. 
Nesnaž se mě zničit, 
protože já chci křičet do světa. 
Můžu už být konečně šťastný? 
Už jsem byl na kolenou, 
naučil se krvácet, 
ale teď se můj život obrací k lepšímu. 
 
Můžu už být konečně šťastný? 
Mohu se nějak osvobodit? 
Já chci jen znovu žít, 
znovu milovat. 
Oprášil jsem svou hrdost 
a jsem připraven znovu bojovat, 
vymanit se ze tmy a zažehnout nové světlo. 
Nikoho neobviňuji, však mám sám své hříchy 
a každý se přeci snaží si najít svou cestu domů. 
 
 
Refrén 
 
Člověk se narodí a pak zemře, 
celé to trvá vlastně jen chvíli. 
Já se proto nedívám zpět, 
protože nechci nic zmeškat. 
Musíme žít dneškem, 
protože nikdo tu nebude navěky věčně. 
 
Sólo 
 
Refrén 
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Can I be happy now? 
I’m turning my world around 
Can I be happy now? 
 
 
Dry County 
(Jon Bon Jovi – 1992) 
 
Across the border 
they turn water into wine 
Some say it’s the devil’s blood 
They’re squeezing from the vine 
Some say it’s a saviour 
In these hard and desperate times 
For me it helps me to forget 
That we’re just born to die 
 
I came here like so many did 
To find the better life 
To find my piece of easy street 
To finally be alive 
And I know nothing good comes easy 
And all good things take some time 
I made my bed I’ll lie in it 
To die in it’s the crime 
 
You can’t help but prosper 
Where the streets are paved with gold 
They say the oil wells ran deeper here 
than anybody’s known 
I packed up on my wife and kid 
And left them back at home 
 
Now there’s nothing in this paydirt 
The ghosts are all I know 
 
Now the oil’s gone 
The money’s gone 
And the jobs are gone 
Still we’re hangin’ on 
 
Chorus 
Down in dry county 
They’re swimming in the sand 
Praying for some holy water 
To wash the sins from off our hand 
Here in dry county 
The promise has run dry 
Where nobody cries 
And no one’s getting out of here alive 

Můžu už být konečně šťastný? 
Můj život se teď obrací k lepšímu. 
Můžu už být konečně šťastný? 
 
 
Vyprahlá země 
 
 
Tady kousek za hranicí 
Se mění voda ve víno, 
Někteří říkají, že to je ďáblova krev, 
Co mačkají z hroznů. 
Jiní tvrdí, že to je jejich spasitel 
V těchto těžkých a chmurných časech. 
Mně jen pomáhá zapomenout, 
Že člověk se narodí, jen proto aby zemřel 
 
Přišel jsem sem jako mnozí další 
Najít lepší život 
Najít si svůj kousek blahobytu 
A konečně žít. 
Vím, že nic dobrého se nerodí snadno 
A vše má svůj čas. 
Ustlal jsem si postel a také si do ní lehnu, 
Ale zemřít v ní by byl zločin. 
 
Samozřejmě že se máš dobře, 
Když jsou ulice dlážděné zlatem 
A tady se říká, že ropné vrty jsou hlubší, 
Než si kdo dokáže představit 
Proto jsem si sbalil svých pár švestek 
A nechal ženu s dítětem samotné doma 
 
Ale z toho blahobytu tu není zhola nic, 
Duchové těch přede mnou jsou vše, co jsem 
našel 
Všechna ropa je pryč, 
Stejně tak i peníze 
A tím pádem veškerá práce 
A stejně se tu pořád snažíme 
 
Refrén 
Tady ve vyprahlé zemi, 
Kde by se dalo v písku plavat, 
Kde se modlíme za trochu svěcené vody, 
Abychom smyli hříchy z našich rukou. 
Tady ve vyprahlé zemi, 
I sliby už vyschly, 
Tady, kde nikdo nepláče 
A odkud se nikdo živý nevrátí 
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In the blessed name of Jesus 
I heard a preacher say 
That we are God’s children 
And He’d be back someday 
And I hoped that he knew 
Something as he drank his cup of wine 
I didn’t have too good of a feeling 
As I head out to the night 
 
I cursed the sky to open 
I begged the clouds for rain 
I prayed to God for water 
For this burning in my veins 
It was like my soul’s on fire 
And I had to watch the flames 
All my dreams went up in ashes 
And my future blew away 
 
Now the oil’s gone 
And the money’s gone 
And the jobs are gone 
Still we’re hangin’ on 
 
Chorus 
 
Solo 
 
Men spend their whole lives 
Waiting praying for their big reward 
But it seems sometimes 
The payoff leaves you feeling 
Like a dirty whore 
If I could choose the way I’ll die 
Make it by the gun or knife 
‘Cause the other way there’s too much pain 
Night after night after night 
 
Chorus 
 
 
Wanted Dead Or Alive 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora - 1986) 
 
It’s all the same, only the names will change 
Everyday it seems we’re wasting away 
Another place where the faces are so cold 
I’d drive all night just to get back home 
 
 

 
Požehnaným jménem Ježíše, 
Slyšel jsem kazatele říkat, 
Že jsme synové Boha 
A že On se sem pro nás jednou vrátí 
A já doufal, že ví, co říká, 
Při tom usrkávání vína. 
Neměl jsem ale nejlepší pocit, 
Když jsem vyrážel do noci 
 
Proklínal jsem oblohu, ať se rozestoupí, 
Na kolenou jsem prosil oblaka o trochu deště, 
Žádal jsem Boha o vodu, 
Abych uhasil ten žár v mých žilách. 
Cítil jsem, jako by má duše vzplála 
A já ty plameny musel nehybně pozorovat, 
Všechny mé sny se v nich měnily v popel, 
V němž odešla celá má budoucnost 
 
Všechna ropa je pryč, 
Stejně tak i peníze 
A tím pádem veškerá práce 
A stejně se tu pořád snažíme 
 
Refrén 
 
Sólo 
 
Lidé promrhají své životy čekáním 
A modlením se za odměnu 
Ale většinou to dopadne 
Že po výplatě se budeš cítit 
Jak nějaká špinavá děvka. 
Kdybych si mohl vybrat, jak zemřít, 
Tak jedině pistole nebo nůž, 
Protože všechno ostatní 
znamená jen více bolesti, noc po noci 
 
Refrén 
 
 
Ať to stojí cokoliv 
 
 
Je to pořád stejné, jen jména se mění 
Každý den se zdá, že ho žijeme zbytečně 
Zase další místo, kde lidé jsou tak chladní 
Klidně bych strávil celou noc za volantem, 
abych se dostal domů 
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Chorus 
I’m a cowboy, on a steel horse I ride 
I’m wanted dead or alive 
Wanted dead or alive 
 
Sometimes I sleep, 
sometimes it’s not for days 
And people I meet 
always go their separate ways 
Sometimes you tell the day 
By the bottle that you drink 
And times when you’re all alone 
all you do is think 
 
Chorus 
 
Solo 
 
 
I’m a cowboy, on a steel horse I ride 
I’m wanted dead or alive 
Wanted dead or alive 
I walk these streets, 
a loaded six string on my back 
I play for keeps, 
‘cause I might not make it back 
I been everywhere, still I’m standing tall 
I’ve seen a million faces 
And I’ve rocked them all 
 
I’m a cowboy, on a steel horse I ride 
I’m wanted dead or alive 
I’m a cowboy, I got the night on my side 
I’m wanted dead or alive 
Wanted dead or alive 
 
 
We Weren’t Born To Follow 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora – 2009) 
 
This one goes out to the man 
who mines for miracles,  
This one goes out to the ones in need. 
This one goes out to the sinner 
and the cynical. 
This ain’t about no apology.  
This road was paved 
by the hopeless and the hungry. 
This road was paved 
by the winds of change.  

Refrén 
Jsem jako kovboj, ale koně mám z oceli 
Ale stejně musím jet dál, 
Ať to stojí cokoliv 
 
Občas spím, 
ale spoustu dní taky vůbec 
A lidé, které potkávám, 
Mne bez povšimnutí míjí. 
Některé dny si zapamatuješ 
Jen podle lahve, kterou jsi vypil 
A ty dlouhé chvíli, kdy jsi sám, 
Stále jen přemýšlíš 
 
Refrén 
 
Sólo 
 
 
Jsem jako kovboj, ale koně mám z oceli 
Ale stejně musím jet dál, 
Ať to stojí cokoliv, 
Procházím se těmito ulicemi, 
S naladěnou kytarou na zádech, 
Hraji, abych přežil, 
Protože jinak se domů už nevrátím. 
Byl jsem už všude ale stejně to nevzdávám, 
Viděl jsem miliony tváří 
A všechny jsem je dostal 
 
Jsem jako kovboj, ale koně mám z oceli 
Ale stejně musím jet dál, 
Jsem jako kovboj a noc je moje 
A stále jedu dál, 
Ať to stojí cokoliv 
 
 
Jdeme si svou cestou 
 
 
Tahle píseň je pro ty, 
co si jdou naproti zázrakům, 
A pro ty, kterým se úplně nedaří. 
Tahle píseň je jak pro hříšníky, 
tak pro cyniky, 
A není o žádném omlouvání. 
Tyhle ulice jsou dlážděny 
hladovými lidmi bez naděje. 
Spolu s těmi všemi 
náznaky změny. 
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Walking beside the guilty 
and the innocent,  
How will you raise your hand 
when they call your name. 
 
Chorus 
We weren’t born to follow,  
Come on and get up off your knees. 
When life is a bitter pill to swallow,  
You gotta hold on to what you believe 
Believe that the sun will shine tomorrow 
And that your saints and sinners bleed. 
We weren’t born to follow,  
You gotta stand up for 
what you believe. 
Let me hear you say yeah, yeah, yeah - oh yeah 
 
This one’s about anyone 
who does it differently,  
This one’s about 
the one who curses and spits. 
This ain’t about our livin’ in a fantasy, 
This ain’t about givin’ up or givin’ in 
 
Chorus 
 
Let me hear you say yeah, yeah, yeah - oh yeah 
 
Solo 
 
Chorus 
 
We weren’t born to follow 
 
 
I’ll Be There For You 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora) 
 
I guess this time you’re really leaving 
I heard your suitcase say goodbye 
And as my broken heart lies bleeding 
You say true love is suicide 
You say you’ve cried a thousand rivers 
And now you’re swimming for the shore 
You left me drowning in my tears 
And you won’t save me anymore 
Now I’m praying to God you’ll 
Give me one more chance, girl 
 
 

Až budeš míjet vinného 
a pak nevinného, 
Jak se tomu postavíš, 
až na tebe zavolají 
 
Refrén 
My si jdeme svou cestou,  
Tak už vstaň z těch kolenou. 
A i když život je těžší zvládnout, 
Tak se musíš držet toho, čemu věříš. 
Musíš věřit, že slunce zítra zase vyjde 
A že jak hříšníci, tak i svatí trpí. 
My si jdeme svou cestou, 
Musíš si stát za tím, 
čemu věříš. 
Tak ať je tě slyšet. 
 
Tahle píseň je o těch, 
co to dělají jinak. 
O těch, 
co si musí zanadávat a odplivnout. 
Není o tom, že žijeme v pohádkách, 
Ale ani o vzdávání a podléhání. 
 
Refrén 
 
Tak ať je tě slyšet. 
 
Sólo 
 
Refrén 
 
My si jdeme svou cestou 
 
 
Budu tady pro tebe 
 
 
Nejspíš už touhle dobou odcházíš 
Slyšel jsem tvoje kufry říkat sbohem 
A jak moje srdce krvácelo 
Řeklas, že opravdová láska je sebevražda 
Řeklas, že jsi probrečela tisíce řek 
Ale teď už plaveš ke břehu 
Nechala jsi mě topit se ve svých slzách 
A už mě nikdy nezachráníš 
A tak se teď modlím k Bohu 
Abys mi prosím, dala ještě jednu šanci 
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Chorus 
I’ll be there for you 
These five words I swear to you 
When you breathe 
I want be the air for you 
I’ll be there for you 
I’d live and I’d die for you 
Steal the sun from sky for you 
Words can’t say what love can do 
I’ll be there for you 
 
I know you know we’ve had some good times 
Now they have their own hiding place 
I can promise you tomorrow 
But I can’t buy back yesterday 
And baby you know my hands are dirty 
But I wanted to be your valentine 
I’ll be the water when you get thirsty 
When you get drunk, I’ll be the wine 
 
Chorus 
 
Solo 
 
And I wasn’t there when you were happy 
I wasn’t there when you were down 
I didn’t mean to miss your birthday, baby 
I wish I’d seen you blow those candles out 
 
Chorus 
 
I’ll be there for you 
 
 
In These Arms 
(Jon Bon Jovi, Richie Sambora, David Bryan – 
1992) 
 
You want commitment 
Take a look into these eyes 
They burn with a fire, just for you now 
Until the end of time 
I would do anything 
I’d beg, I’d steal, I’d die 
To have you in these arms tonight 
 
Baby I want you  
like the roses want the rain 
You know I need you 
Like a poet needs the pain 

Refrén 
Budu tady pro tebe 
Těchto pět slov ti přísahám 
Když dýcháš 
Chci být pro tebe vzduchem 
Budu tady pro tebe 
Byl bych pro tebe žil i zemřel 
Ukradl bych pro tebe slunce z nebes 
Slova nemůžou vyjádřit, co láska dovede 
Budu tady pro tebe 
 
Vím, že víš, že jsme mívali dobré časy 
Ale ty už mají teď své skryté místo 
Můžu ti přislíbit zítřek 
Ale nemohu vykoupit zpátky včerejšek 
Ty miláčku víš, že nemám čisté svědomí, 
Ale já ti chtěl psát milostné dopisy. 
Budu vodou až budeš mít žízeň 
A když se opiješ, budu tím vínem 
 
Refrén 
 
Sólo 
 
Nebyl jsem tu, když jsi byla šťastná 
A nebyl jsem tu, když jsi byla na dně 
Nechtěl jsem zmeškat tvé narozeniny, zlato 
Přeji si, abych tě byl viděl sfoukávat ty svíčky 
 
Refrén 
 
Budu tady pro tebe 
 
 
V náručí 
 
 
 
Chceš se mi svěřit                                     
tak se mi podívej do očí  
které hoří jen pro tebe  
a budou až do konce světa 
Udělal bych cokoli  
žebral bych, kradl, třeba bych i zemřel  
jen abych tě dnes v noci mohl držet v náručí  
 
Baby, toužím po tobě  
tak jako růže touží po dešti  
Ty víš, že tě potřebuji  
jako básník potřebuje bolest  
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I would give anything 
My blood my love my life 
If you were in these arms tonight 
 
Chorus 
I’d hold you, I’d need you 
I’d get down on my knees for you 
And make everything alright 
If you were in these arms 
I’d love you I’d please you 
I’d tell you that I’d never leave you 
And love you till the end of time 
If you were in these arms tonight 
 
We stared at the sun 
and we made a promise 
A promise this world  
would never blind us 
These are my words 
Our words were our songs 
Our songs are our prayers 
These prayers keep me strong 
It’s what I believe 
If you were in these arms tonight 
 
Chorus 
 
Your clothes are still scattered 
All over our room 
This old place still smells like 
Your cheap perfume 
Everything here reminds me of you 
And there’s nothing 
that I wouldn’t do to be in your arms 
 
Solo 
 
And these were our words 
They keep me strong 
 
Chorus 
 
If you were in my arms tonight, 
If you were in my arms tonight, 
If you were in my arms, baby 
Like the roses need the rain 
Like the singer needs the change 
Like the poets need the pain 
I need you in these arms tonight 
If you were in these arms tonight 

Dal bych cokoli  
svou lásku, krev, svůj život  
A až bys byla v mém náručí  
 
Refrén 
Držel bych tě a nepustil  
klečel bych před tebou na kolenou  
udělal bych cokoli. 
Kdybys byla v mém náručí  
miloval bych tě, prosil bych tě 
říkal ti, že tě nikdy neopustím  
a budu tě milovat až do konce světa  
jen kdybys dnes v noci byla v mém náručí  
 
Hleděli jsme vstříc slunci  
a dali si slib  
že tenhle svět  
z nás nikdy neudělá slepce  
To jsou má slova  
to jsou slova našich písní  
naše písně jsou naše modlitby  
modlitby, které mi dávají sílu  
naději a víru, 
Že až bys byla v mém náručí 
 
Refrén 
 
Tvoje šaty jsou stále ještě poházené  
všude po pokoji, 
pořád tady voní  
tvůj laciný parfém. 
Všechno mi to tady připomíná tebe  
a není nic, co bych neudělal  
jen abych byl v tvém náručí  
 
Sólo 
 
To byla naše slova  
a ta mi dodávají sílu   
 
Refrén 
 
Kdybys dnes v noci byla v mém náručí  
kdybys dnes v noci byla v mém náručí  
kdybys dnes v noci byla v mém náručí miláčku 
Jako růže potřebuje vodu 
Jako zpěvák potřebuje změnu 
Jako básník potřebuje bolest 
Já potřebuji tebe dnes v noci v mém náručí 
Jen kdybys dnes v noci byla v mém náručí 
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Analysis of my translation 
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In this part of my thesis, I would like to describe the process of translating song lyrics based 

on my own translations of Bon Jovi lyrics. I have developed my own process throughout the 

years I am interested in this activity. There are several fields where you can face some issues. 

I will try to clear up the difficulties and provide some help and give advice for anyone 

interested in translating. I will offer my own practical experience as well as academic 

background by very useful works by Jiří Levý, Olga Krijtová and Dagmar Knittlová. 

Translate into verses or not? 

The biggest question a translator has to answer is whether he wants to translate the song lyrics 

into verses or rather use more prosaic style. The thing to start with is the purpose of the 

translation. There are the two suggested ways of translating and each of them has a group of 

reasons to choose it.  

First I will shortly speak about translating into verses. Why to choose it? If anyone wants to 

show his translating and rhyming skills, then this is the way to do it. Naturally, the result not 

only looks good but also sounds excellent. On the other hand the semantic viewpoint suffers 

there. To harmonize both viewpoints demands excellent skills from the translator and still it 

does not guarantee a satisfactory result. As Levý suggests, it is sometimes impossible to 

achieve. 

Zcela specifické tendence – a překladatelské obtíže – má verš rýmovaný. Stylizace jazyka zde 

dosahuje ještě vyššího stupně a projevuje se v jednotlivých národních literaturách obdobnými 

prostředky. (Levý 227) 

Specifickým, a z velké části nevyhnutelným rysem rýmu v překladové poezii je jeho volnější 

vztah k myšlenkové kompozici básně. Jen zřídka se stane, aby v češtině souzněla dvě slova, 

která významem odpovídají právě rýmové dvojici předlohy. (Levý 228) 

Another reason to translate a song in rhymes is for singing purposes. This demands not only 

rhyming but also rhythmic correspondence to fit into music. It happens quite often that both 

lyrics (the original and translated) share only the theme as shown in this example: 
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Knockin’ On Heaven’s Door2 
(Bob Dylan) 
 
Mama take this badge from me  
I can’t use it anymore 
it’s getting dark too dark to see 
feels like I’m knockin’ on heaven’s door. 

Nebeská brána3 
(Petr Kalandra) 
 
Mámo sundej kytku z kabátu  
za chvíli mi bude k ničemu  
můj kabát a kudlu vem pro tátu  
já už stojím před bránou s klíčem 

The way I have chosen for my translations is to concentrate on the meaning of the song itself. 

Sometimes it is difficult and it takes a long time to completely understand what the writer is 

actually trying to say. You have to read between the lines or you need to add some 

information to the translation which is not present in the original but emerges from other 

sources. 

Skutečnostní chápání je podmínkou uměleckého zvládnutí překladu také proto, že při 

nesouměřitelnosti onou jazykových materiálů není možná úplná významová shoda vyjádření 

mezi překladem a předlohou, a pak nestačí jazykově správný překlad, ale je nutná 

interpretace. Častý je případ, že mateřský jazyk není schopen významově tak širokého nebo 

mnohoznačného výrazu, jaký je v originálu; překladatel pak musí význam specifikovat, 

rozhodnout se pro jeden z užších významů, a k tomu potřebuje znát skutečnost, která se za 

textem skrývá. (Levý 59) 

Last Man Standing 
 
Come see a living, breathing spectacle 
only seen right here 
It’s your last chance in this lifetime, 
the line forms at the rear 
You won’t believe your eyes 
Your eyes will not believe your ears 
Get your money out, get ready 
Step right up, yeah you, come here 
You ain’t seen nothing like him, 
he’s the last one of the breed 
Better hold on to your honey 
Honeys, don’t forget to breathe 
Enter at your own risk, mister 
It might change the way you think 
There’s no dancers, there’s no diamonds 
No, this boy don’t lip synch 

Poslední správný chlap 
 
Pojď se podívat na živou, dýchající podívanou 
K vidění jen tady 
Je to tvoje poslední šance v tomhle životě 
Postav se vzadu do fronty 
Nebudeš věřit svým očím 
A tvoje oči nebudou věřit tvým uším 
Připrav si peníze, nečekej 
Ještě krůček, jo ty, jen pojď 
Nikdy jsi neviděl nikoho takového jako je on 
Poslední svého druhu 
Raději se přidrž své slečny 
A vy, děvčata, nezapomeňte dýchat 
Vstup je na vlastní riziko, pane 
Mohlo by to změnit způsob tvého myšlení 
Nejsou tu žádní tanečníci, žádné diamanty 
Ne, tenhle kluk nezpívá na playback 

 

                                                 
2 http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/dylan-bob/knockin-on-heaven-s-door. 2 April 2012 
3 http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/kalandra-petr/nebeska-brana. 2 April 2012 
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The notional dilemma I experienced when trying to translate this song is in part addressed by 

the Levý’s quote above. This song is about Jon Bon Jovi’s anger towards current situation in 

music business4. He has said that this song was inspired by the death of Johnny Cash so the 

only hero left alive was Bob Dylan – the last man standing.5 If I did not have this information, 

I would probably understand the song differently. 

When I translate a song lyric to Czech, I always think how to make it more comprehensible 

for Czech readers. The most accurate translation in terms of meaning is the driving force 

behind. Sometimes it is not easy to explain it in the same amount of words so I have to find 

the best solution between long descriptions and short notes. This is still connected to knowing 

the background as mentioned above and the ability to explain the thought in most efficient 

way. Sometimes it is necessary to say thoughts that are not explicitly written in the text but 

are clear to someone with higher level of understanding the language and the topic of the song 

or the interpret itself. 

Sveden snahou přetlumočit text domácímu čtenáři, vykládá často překladatel naplno 

myšlenky, které jsou v textu jen naznačeny a ponechány v podtextu. “Místa neurčenosti” jsou 

však stejně důležitou součástí výstavby díla jako významy vyjádřené. (Levý 146) 

Because I aim my translations at fans of the music I translate, I definitely prefer the way of 

translating to catch the meaning and not the form. I have been told many times that people 

prefer understanding the songs as much as possible when their abilities are not satisfactory 

enough to do it on their own. Moreover, not everybody has access into vaults of unofficial 

recordings, interviews or experience of other fans. All of those factors help to understand the 

songs better and reveal hidden information which may trickle down into the translated lyrics.  

Do a wide research 

This may sound as a cliché but it is an important part of the translating process. I consider it 

as the second step in the chronology of translating actions. Translating is partly an artistic 

process as Levý mentions: 

Cílem překladatelovy práce je zachovat, vystihnout, sdělit původní dílo, nikoliv vytvořit dílo 

nové, které nemělo předchůdce; cíl překladu je reprodukční. Pracovním postupem tohoto 

                                                 
4 “This Left Feels Right Live” Bon Jovi. Dir. Anthony M. Bongiovi. Prod. The Island Def Jam Music Group, 
2004. DVD. 
5 “ 100 000 000 Bon Jovi Fans Can’t Be Wrong” Bon Jovi. Prod. Ilene Schreibman; Jeff Fura. Edit. Brett Truett; 
Anthony Harrison. The Island Def Jam Music Group, 2004. Bonus DVD. 
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umění je náhrada jednoho jazykového materiálu jiným, a tudíž samostatné vytvoření všech 

uměleckých prostředků vycházejících z jazyka; v jazykové oblasti, v níž se odehrává, je tedy 

původně tvůrčí. Překlad jako dílo je umělecká reprodukce, překlad jako proces je původní 

tvoření, překlad jako umělecký druh je pomezný případ na rozhraní mezi uměním 

reprodukčním a původně tvůrčím. (Levý 85) 

Levý likened the role of translator to that of an actor. There are obviously differences, but the 

analogy is fairly self-explanatory and easy to grasp. 

V tom je překladu ze všech umění nejbližší herectví, i když v něm se moment původně tvůrčí 

uplatňuje silněji než v překladu. Herec vytváří totiž dílo zcela jiné kategorie, převádí literární 

text, jehož materiálem je jazyk, do útvaru scénického, jehož materiálem je člověk, herec; 

naproti tomu překladatel převádí dílo jen z jednoho typu jazykového materiálu do jiného typu 

materiálu téže kategorie. (Levý 85) 

Just as an actor must study the work of the author in order to interpret it the best way, 

translator must follow virtually the same trajectory. It is not only about looking for many 

various sources but also about choosing a style, the theory you might want to present. For all 

this you need to know the background and circumstances really well. 

The musician is usually influenced by many things happening around him, which leads to 

writing a song and especially the lyric to it. Knowing his incentive to write it helps me as a 

translator to find the best way to express his feelings in Czech. It could be meeting some 

people, visiting a country, life on the road, getting rich, political situation, broken relationship 

and similar (often very banal) informational input.  

The third source of information (apart from the lyric itself and background) could be the live 

performances. This is where many people may be limited with their possibilities. Not 

everybody is ready to spend considerable amounts of money on seeing the interpret live, or to 

invest that huge amount of time in order to collect unofficial recordings. Live version could 

differ significantly from the original. It could be adlibs that reveal some new truth about the 

song, it could be the intro to the song made by the singer or the way the singer sings specific 

parts of the song as could be seen at this comparison of the standard lyric of a song called 

Blood On Blood (here: page 7) and live version from Philadelphia, March 8 1989.6 

All of those parts could be proven by a song called Wanted Dead Or Alive.  

                                                 
6 http://www.youtube.com/watch?v=knQ9-KMi2sE evodevo69. “Jon Bon Jovi Vocal Tribute Pt.6: Blood on 
Blood Live 1989” Youtube. 17 May 2007. 2 April 2012. 
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Wanted Dead Or Alive 
 
It’s all the same, only the names will change 
Everyday it seems we’re wasting away 
Another place where the faces are so cold 
I’d drive all night just to get back home 
 
 
Chorus 
I’m a cowboy, on a steel horse I ride 
I’m wanted dead or alive 
Wanted dead or alive 

Ať to stojí cokoliv 
 
Je to pořád stejné, jen jména se mění 
Každý den se zdá, že ho žijeme zbytečně 
Zase další místo, kde lidé jsou tak chladní 
Klidně bych strávil celou noc za volantem, abych 
se dostal domů 
 
Refrén 
Jsem jako kovboj, ale koně mám z oceli 
Ale stejně musím jet dál, 
Ať to stojí cokoliv 

The title might suggest some parody on old western movies but reading the lyrics give you 

strange feeling and rather loose connections to western. It is necessary to know that the song 

was inspired by Bob Seger’s Turn The Page.7 Next important information is that it is about 

exhaustion on the tour, it was actually written on a tour bus8. Given those pieces of 

information, the expression of a steel horse is now clear as well as the title, which now refers 

rather to the public and manager wanting them to perform every night, no matter what it costs, 

be it the life – dead or alive, than someone wanting to catch and shoot them or whatever wild 

west association might occur. How important this song is for the band and their legacy could 

be apparent from Jon calling the song their national anthem.9 

The Title 

Při dumání o titulu díla sleduje autor i překladatel stejnou strategii: název musí táhnout. 
(Krijtová 47) 

The title dictates the feel, which dictates the chord progression and then the lyrical content. 
(Jon Bon Jovi) 10 

The title of the song is the crucial part of the translation. It is the first thing the reader sees and 

it must attract him. It should tell us a bit of what the actual thing is about. At this point it does 

not matter whether it concerns a song title or a book title. On the other hand it should not 

disclose everything from the piece of work (Levý 154).  

                                                 
7 http://www.youtube.com/watch?v=ioZ7h2qFbNU Balynce. “Bon Jovi - Detroit 2-20-2008 (Talking about Bob 
Seger)” Youtube. 21 February 2008. 2 April 2012. 
8 http://www.youtube.com/watch?v=dSej55T_M28 SirPsychoFlea. “Inside The Actors Studio - Bon Jovi” 
Youtube. 25 July 2011. 2 April 2012. 
9 http://www.youtube.com/watch?v=9x1-Q1aQoL8 bedesignt. “BON JOVI - Giants Stadium USA 2001 - 
Wanted Dead Or Alive“ Youtube. 10 November 2010. 2 April 2012. 
10 http://www.youtube.com/watch?v=dSej55T_M28 SirPsychoFlea. “Inside The Actors Studio - Bon Jovi” 
Youtube. 25 July 2011. 2 April 2012.  
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Song titles can be quite tricky sometimes because their denotative meaning is presented in the 

song but another and rather connotative meaning is important too. For example the song Raise 

Your Hands. They are singing about the actual movement of hands and it is followed by 

thousands of people raising their hands during live shows.11 On the other hand, it can also be 

reasonably assumed that the song is also about fighting back and not giving up. Another 

example could be Stick To Your Guns, where they sing about real guns and shooting them as 

well as about keeping your truth and defending your opinions and decisions. 

Jon Bon Jovi has mentioned that they usually start writing a song with the title. This adds 

more weight to the importance of the title, because it is the starting point and it dictates the 

tone and theme of the song, therefore the translator must pay special attention to the title as 

well. I personally prefer the opposite process when creating the title in Czech. I start with 

more literal version and continue polishing the body of the lyrics. After I have finished the 

whole text I go back to the title and it comes easier because I have already dived into the 

song, into its story, into its world. The title must represent bits of each. 

This process can be quite aptly exemplified using a song called We Weren’t Born To Follow. 

The title is clear to any native English speaking person but it is a bit complicated to translate 

into Czech. The literal translation would sound something like this: ‘Nenarodili jsme se, 

abychom následovali’. Not only does it sound stupid in Czech, but it is also too long. One 

might try to attain the best strategy intuitively, but it is also quite legitimate to seek refuge in 

the well-proven theoretical groundwork provided by Levý. 

Základní snahou překladatelovou je dílo domácímu čtenáři přetlumočit, tj. učinit mu je 

srozumitelným, prodat mu je formou pro něho srozumitelnou. Tento rámcový cíl často strhuje 

i v detailech. Překladatel má k textu poměr interpreta, proto text nejen překládá, ale také 

vykládá, tj. zlogičťuje, dokresluje, intelektualizuje. (Levý 145) 

As Levý says, the translator is there to make the text more logical for the reader, therefore I 

used this title: 

We Weren’t Born To Follow 
… 
Chorus 
We weren’t born to follow,  
Come on and get up off your knees. 
When life is a bitter pill to swallow,  

Jdeme si svou cestou 
… 
Refrén 
My si jdeme svou cestou,  
Tak už vstaň z těch kolenou. 
A i když život je těžší zvládnout, 

                                                 
11 http://www.youtube.com/watch?v=smQRfMk1tVg morizwan123. “Bon Jovi - Raise Your Hands (Live in 
Hyde Park, London 2003)“ Youtube. 28 September 2009. 2 April 2012. 
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You gotta hold on to what you believe 
Believe that the sun will shine tomorrow 
And that your saints and sinners bleed. 
We weren’t born to follow,  
You gotta stand up for 
what you believe. 
Let me hear you say yeah, yeah, yeah - oh yeah 

Tak se musíš držet toho, čemu věříš. 
Musíš věřit, že slunce zítra zase vyjde 
A že jak hříšníci, tak i svatí trpí. 
My si jdeme svou cestou, 
Musíš si stát za tím, 
čemu věříš. 
Tak ať je tě slyšet. 

 

Storytelling 

Even if the communication possibilities are limited in song lyrics, the song itself may tell a 

story. Bon Jovi frequently use their music for storytelling, and they have made it clear this has 

been a conscious artistic strategy. 

I was initially drawn to the storytelling of the songs--there was a beginning, middle, and an 

end to them," he explains. "It was cinematic. When we take the storytelling aspect of country 

music and incorporate it into our style of rock music, magic happens. (Jon Bon Jovi)12 

Jon talks about their collaboration with country music but they have been storytellers since 

their beginnings. One of examples is an epic ballad called Dry County:  

I came here like so many did 
To find the better life 
To find my piece of easy street 
To finally be alive 
And I know nothing good comes easy 
And all good things take some time 
I made my bed I’ll lie in it 
To die in it’s the crime 

Přišel jsem sem jako mnozí další 
Najít lepší život 
Najít si svůj kousek blahobytu 
A konečně žít. 
Vím, že nic dobrého se nerodí snadno 
A vše má svůj čas. 
Ustlal jsem si postel a také si do ní lehnu, 
Ale zemřít v ní by byl zločin. 

The epic storytelling could be hidden and it depends on the translator how he reveals of it. For 

the purposes mentioned in first section of this theoretical part, it is useful to update the 

original text in order to make more comprehensible and the story more obvious. Bon Jovi’s 

Hey God is an example of that. The second verse is not told in sentences, not even linked 

sentences, but it still tells a story: 

Born into ghetto in 1991, just a happy child 
Playing beneath the summer sun 
A vacant lots’ his playground, 
by 12 he’s got a gun 
The odds are bet against him, 
junior don’t make 21 

Narodil se v ghettu roku 1991 jako šťastný dítě 
Hrával si pod letním sluncem 
Staveniště bylo jeho hřiště, 
ve dvanácti už měl zbraň 
všechno hraje proti němu, 
sotva se dožije jednadvaceti 

                                                 
12 Brief Interview with Jon Bon Jovi. Country Weekly 24 April 2006: 58. Print. 
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Translation of proper and geographical names 

Names are a problematic part of translating. They can carry many different meanings and they 

can be used for variety of reasons. 

Vlastní jméno možno přeložit, pokud má hodnotu jen významovou… Jakmile přistoupí 

charakter jména, tj. závislost na národní formě (každý národ má rejstřík tvarů pro jména), je 

možná jen substituce nebo transkripce. … Když se význam ztratí úplně, pak je možný jen 

přepis, tj. zachování jména v cizím znění: Klim Samgin, Artamonov, Rudin, Riccault. Při 

překladu jde přirozeně jen o význam, jenž má platnost v celku díla, nikoli o významovost 

absolutní. (Levý 116) 

We can divide proper names into two main categories. Real names and character names. 

Using a real name in song lyrics must have a special reason and there is very probably 

distinctly echoes some factual or metaphorical reference. The name may play a symbolic role 

and suggest a type of character or abilities. 

These Days 
… 
She came looking for some shelter 
with a suitcase full of dreams 
To a motel room on the boulevard 
Guess she’s trying to be James Dean 
She’s seen all the disciples 
and all the "wanna be’s" 
No one wants to be themselves these days 
Still there’s nothing to hold on 
to but these days 

Dnes 
… 
Přišla hledajíc nějaký přístřešek 
s kufrem plným snů 
Do motelového pokoje na hlavní třídě 
Asi zkouší být jako James Dean 
Viděla všechny žáky 
a ty „rádoby někdo“ 
Dnes nikdo nechce být sám sebou 
Dnes se stále není 
čeho podržet 
 

Here in the lyrics of a sad song called These Days we have a connection to James Dean13. 

This allusion clearly evokes dangerous and wild life of a young person and it may suggest the 

fate of the character in the lyrics. The song was written in a depressive mood arising from 

what was going on in the society at that time.14 

Substituce je východiskem z nouze, k němuž se překladatel uchyluje, když není možný překlad 

pro těsnou závislost uměleckého prvku na jazyku nebo na cizích historických skutečnostech. 

… Ideálem je dosáhnout srozumitelnosti významové a přitom zároveň navodit představu 

cizího prostředí. (Levý 118) 

                                                 
13 http://www.imdb.com/name/nm0000015/bio. 4 April 2012 
14 http://www.youtube.com/watch?v=mqNg9BSjJuU psychorecords10. “Bon Jovi - These Days (Recorded live 
in Tampa, FL, USA, 10.09.1995)” Youtube. 22 February 2012. 4 April 2012 
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Levý says that the translator must be really sensitive when translating names into Czech. If 

there was a different person on the lyric, it would be necessary to try to find an equivalent 

character in our culture. James Dean is an internationally famous person so the substitution is 

not necessary. 

Character names are used for the purposes of storytelling, to make it more real. It draws more 

attention of the reader or the listener. Everyone can find themselves in the lyrics a live the life 

of the characters. The typical example of this is one of Bon Jovi’s biggest hits15 Livin’ On A 

Prayer: 

Livin’ On A Prayer 
 
Once upon a time 
Not so long ago 
 
Tommy used to work on the docks 
Union’s been on strike 
He’s down on his luck 
it’s tough, so tough 
Gina works the diner all day 
Working for her man, 
she brings home her pay 
For love-for love 

Neztratit víru 
 
Bylo nebylo, 
před nedávnem 
 
Tommy pracoval v docích 
Odbory byly ve stávce 
A smůla se mu lepila na paty 
Měl to těžké, tak těžké 
Gina pracuje v jídelně celý den 
Teď vydělává i za svého muže, 
Aby doma nějak vyšli 
A to vše z lásky 

This song is about blue collar people from New Jersey, the characters were given names 

Tommy and Gina. The story is about average people who have tough lives and odds are 

against them.1617 It was inspired by a real situation when a young couple got into problems 

because the girl got pregnant so they had to try their best to get by.18 The question is now, 

how to translate the names? Tommy can be Tomáš in Czech and Gina might be approximated 

as Jitka but I retained their original names in the translation. The names and the story refer to 

a specific time period of the late 1980s when the USA were in financial crisis.19 Levý says 

that the names must be comprehensible and keep the touch of foreign environment. 

Geographical names are easier to tackle in song lyrics. We can use very similar logic as with 

proper names. For real and well-known places it is better to stick to the original. For example 

the capital city of New Mexico – Santa Fe is a place many Czech people are presumably able 

                                                 
15 http://www.allmusic.com/artist/p3734/charts-awards/billboard-singles. 4 April 2012 
16 Liwsze, Dahlia. “From Runaway to Superman Tonight: Bon Jovi is Still Tres Bon” (cult)ure magazine. 11 
June 2010. 4 April 2012. 
17 Sullivan, Caroline. “Alan McGee meets Jon Bon Jovi“ theguardian. 5 November 2009. 4 April 2012. 
18 http://www.youtube.com/watch?v=dgnPBv1z8pA mumbai39. “Bon Jovi Prayer Acoustic Hammersmith 
Odeon Jan 10 90“ Youtube. 6 December 2009. 4 April 2012. 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Early_1980s_recession. 4 April 2012. 
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to locate. Moreover, it is known as one of the centres of the Wild West so substituting it with 

some Czech place would contribute very little to towards better understanding, while 

destroying the original flavour. 

Santa Fe 
… 
Now I ain’t getting into heaven  
If the devil has his way  
I swear I’m gonna live forever  
Heading back to Santa Fe  
Got debts to pay in Santa Fe  
It’s judgement day in Santa Fe 

Santa Fe 
… 
Já teď nemířím do nebe, 
Jestli už je ďábel na cestě 
Přísahám, že budu žít navždy 
A mířím zpět do Santa Fe, 
Mám tam ještě co vyřizovat, 
V ten den zúčtování v Santa Fe 

In other cases it is again better to use the real name to keep the unity of the text and difference 

of two separate cultures. We can help the readers with characterizing the given place to show 

it is a restaurant, club, bridge etc. 

Idiomatic Language 

Idiomy překládat nelze, ale každý nepřeložený idiom je ztráta. (Krijtová 29) 

Each language has its own set of typical connotations, idioms and proverbs, whose translation 

is really complicated. Even more complicated in song lyrics because we do not have that 

much space to explain what is really meant. It really depends on translator’s abilities to keep 

the text rich linguistically and stick to the meaning and not get lost in all other connections. 

The More Things Change 
… 
Here comes the na na naa na na na na na  
These days it’s raise the roof 
instead of sha la la 
Here come the rappers, the dancers 
and the remixed drum machine 
This one is for the CEOs and record companies 
And if you waiting on a happy ending 
We’re gonna hit the hook one more time: 

Čím víc se věci mění 
… 
A pak začneš zpívat na na naa na na na na na 
Jenže dneska se už tleská na ša la la 
A pak přijdou rappeři, tanečnice 
a zremixovaný bicí 
Tahle písnička je pro všechny šéfy a nahrávací 
společnosti, 
ale jestli čekáte na šťastný konec, 
tak my to dáme ještě jednou: 

One of the ways is to translate the expression so it is clear to the reader. Dictionaries offer 

many examples of idioms or proverbs. ‘Raise the roof’ has meaning to applaud, so in Czech 

‘tleskat’ is adequate. Urbandictionary.com is a useful source for unknown expressions. There 

is not always an answer but it can indicate in which form and environment the given 

expression might be used. 



 35 

Dalším skutečným oříškem je překládání tzv. Expletivních slůvek, embolofrastik, jimiž bývá 

text prošpikován, aby se na nich mohla uplatnit intonace sdělení. Jde o celkem bezobsažná 

slůvka, kterých by každý mohl vyjmenovat řadu z jazyka, z něhož překládá. V češtině jsou to 

např. ‘pak’, ‘jen’, ‘tedy’, ‘přece’, ‘prostě’, ‘jako’, ‘t řeba’ a ještě celá řada jiných 

nadbytečných stavebních prvků věty. Všechna ta slůvka vyrovnávají rytmus a činí řeč živou a 

plynulou. (Krijtová 21) 

We can find many words that have filling rather than lexical role in song lyrics. Krijtová 

mentions the reason in her work, it is for the rhythm purposes. On the other hand we use such 

words in Czech translations to make sound more natural and less plain as song lyrics 

sometimes might be. 

Happy Now? 
… 
You’re born then you die, 
it’s all gone in a minute 
I ain’t looking back, 
‘cause I don’t wanna miss it 
You better live now 
Cause no one’s gonna get out alive - alive 

Konečně šťastný? 
… 
Člověk se narodí a pak zemře, 
celé to trvá vlastně jen chvíli. 
Já se proto nedívám zpět, 
protože nechci nic zmeškat. 
Musíme žít dneškem, 
protože nikdo tu nebude navěky věčně. 

In this extract, we can see that the extra words such as ‘vlastně’, ‘jen’ and ‘proto’ make the 

Czech text smoother. 

This extract of a song called Happy Now is also an example of usage of a colloquial term 

from spoken language. ‘Ain’t’, ‘wanna’ and ‘gotta’ are parts of tenses which we can most 

comfortably translate in standard Czech. However if the song has a playful feeling, standard 

language can destroy the fun and lightness. This can be shown throughout the song The More 

Things Change (here: page 13). 
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Conclusion 

Translating song lyrics from English to Czech is great fun. It changes your opinion about the 

songs and makes you think about meaning of what the interpret wants to say. Furthermore, it 

is another way to keep in touch with language, to improve it and to learn to use it in a specific 

way. Translating is not only about understanding what is written but also about the ability to 

express yourself. 

The practical part was all about drowning into the world of Bon Jovi and trying to come as 

close as possible and offer it to Czech readers. I always enjoy myself a lot doing it. I have 

translated some of the lyrics for many times now. Even during my work on this thesis I 

changed the final versions a few times. It is all about looking for the best interpretation. 

The theoretical part was a new area for me because it made me think about the way I work. 

All of the procedures are automatic when I am translating. Thinking about how I actually do it 

opened my eyes and led to redo some parts. Reading works by Levý, Knittlová and Krijtová 

gave me different view of thinking about translating. 

Working on this thesis enriched my knowledge, not only in English but also in the process of 

translating and I feel that was really moved forward a few steps. 
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