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ก่อนถึงเพลงของจริง Cowgirls Don't Cry ของ Brooks & Dunn มาดูเพลงเด็กๆ กันก่อน หนูน้อยคนนี้เหมาะกับการร้องเพลง Cowgirls Don't Cry จริงๆ
มีการโห่ หรือ yodel ด้วย เธอชื่อ Cora Rose Wood อายุ 7 ขวบตอนบันทึกวิดีโอนี้เมื่อปี 2008 เธอร้องได้ดีไม่แพ้ผู้่ใหญ่ แถมยังโห่ได้ไพเราะน่ารักมากๆ
เพลงนี้ืเหมาะกับเธอจริงๆ

คอรา ร้องเพลงคาวบอยไว้หลายเพลง สนใจฟังเพลงนี้ คลิ๊กไปฟังได้ที่

Cowgirls Don't Cry

http://www.youtube.com/watch?v=AJCO66ibJYM

จาก คำบรรยายของผู้โพสต์ เขาบอกว่าเธอแต่งเพลงนี้เองด้วย ลองฟังเทียบกับเพลง Cowgirls Don't Cry ของ Brooks & Dunn แล้วไม่เหมือนกัน
แสดงว่าแต่งเนื้อเพลงใหม่จริงๆ โดยอาจมีพ่อแม่ช่วย เนื้อเพลงก็น่ารักมากๆ เนื้อเพลงของเธอกล่าวถึงชีวิตในฟาร์มบนหลังม้าและการเลี้ยงวัว พ่อสอนว่า อะไรอย่างนี้

เนื้อเพลงของ Cowgirls Don't Cry ของ Brooks & Dunn อยู่ข้างล่างนี้ ไม่เหมือนที่แม่หนูคนนี้ร้อง

http://www.youtube.com/watch?v=HECZbIMg9u8

Cowgirls Don't Cry
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Her Daddy gave her first pony พ่อให้ม้าตัวแรก
Then taught her to ride จากนั้นสอนเธอขี่ม้า
She climbed high in that saddle เธอปีนขึ้นอานม้าอันสูงนั้น
Fell, I don't know how many times ตก ! ไม่รู้ว่ากี่ครั้ง
Taught her a lesson that she learned สอนบทเรียนให้เธอรู้
Maybe a little too well อาจจะมากไปสักหน่อย
Cowgirls don't cry คาวเกิร์ลไม่ร้องไห้
Ride, baby, ride ขี่ไป แม่หนู ขี่ไป
lessons in life are going to show you in time บทเรียนในชีวิต จะสอนเธอเมื่อถึงเวลา
soon enough your gonna know why ไม่นาน เธอจะรู้ว่า ทำไม
it's gonna hurt every now and then มันอาจจะเจ็บในบางครั้ง
if you fall get back on again ถ้าตก จงกลับขึ้นไปใหม่
Cowgirls don't cry คาวเกิร์ล ไม่ร้องไห้
She grew up เธอเติบโตขึ้น
She got married ได้แต่งงาน
Never was quite right ไม่มีอะไรดูดีกว่านี้
She wanted a house, a home and babies เธอต้องการบ้าน บ้านใหญ่และทารกน้อย
He started coming home late at night เขาเริ่มกลับบ้านดึก
She didn't let him see it break her heart เธอไม่ปล่อยให้เขารู้ว่า หัวใจเธอแตกสลาย
She didn't let him see her fall apart เธอไม่ยอมให้เขารู้ว่า เธอแตกเป็นชิ้นๆ
'Cause Cowgirls don't cry เพราะคาวเกิร์ลต้องไม่ต้องไห้
Ride, baby, ride ขี่ไป ขี่ไป แม่หนู
lessons in life are going to show you in time บทเรียนในชีวิต จะสอนเธอเมื่อถึงเวลา
soon enough your gonna know why ไม่นาน เธอจะรู้ว่า ทำไม
it's gonna hurt every now and then มันอาจจะเจ็บในบางครั้ง
if you fall get back on again ถ้าตก จงกลับขึ้นไปใหม่
Cowgirls don't cry คาวเกิร์ล ไม่ร้องไห้
Phone rang early one mornin' โทรศัพท์ดังขึ้นในเช้าวันหนึ่ง
Her momma's voice, she'd been crying เสียงของแม่ ที่กำลังร้องไห้
Said it's your daddy, you need to come home แม่พูด ว่า พ่อของเธอ... เธอต้องกลับมาบ้าน
This is it, I think he's dyin' แค่นี้แหละ แม่คิดว่าพ่อกำลังจะตาย
She laid the phone down by his head แม่วางโทรศัพท์ลงไปใกล้ศรีษะพ่อ
Last words that he said คำสั่งเสี่ยสุดท้าย ที่พ่อพูด
Cowgirls don't cry คาวเกิร์ลไม่ร้องไห้
Ride, baby, ride ขี่ไป ขี่ไป นะลูก
Lessons in life show us all in time บทเรียนชีวิตจะสอนเราทุกคน เมื่อถึงเวลา
Too soon God lets you know why ไม่นานพระเจ้าจะบอกให้เจ้ารู้ว่า ทำไม
If you fall get right back on ถ้าลูกตก จงกลับขึ้นไปใหม่
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Good Lord calls everybody home พระเป็นเจ้า ย่อมเรียกทุกคนกลับบ้าน

วิดีโอข้างล่างนี้ เขาร้องกับ Reba McEntire นักร้องสาวที่ทำให้เพลงนี้ดังติดอันดับ Top ten ของอเมริกา Dunn เล่าว่า เขาเห็นข้อความ Cowgirl Don't Cry
บนเสื้อยืดของใครคนหนึ่ง ขณะที่นั่งรถผ่าน และเกิดไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมา โดยคิดถึงประวัติชีวิตของ Reba McEntire ที่เล่าถึงพ่อของเธอว่า พ่อเธอเข้มงวดแค่ไหน
ในยุคที่เธอเล่นกีฬาโรดิโอ จึงเขียนเนื้อเพลงและส่งไปให้ Reba ในคืนนั้น

Reba เป็นนักร้องคันทรีหญิง เกิดปี 1955 พ่อและปู่เป็นแชมป์กีฬาขี่ม้าคล้องวัว (Steer Ropper) เธอจึงถูกฝึกหนักเรื่องขี่ม้าต้้งแต่เล็ก Dunn
คงประทับใจประวัติชีวิตของเธอ จึงนึกถึงเธอเมื่อเห็นเสื้อเชิ้ตมีคำนี้ ที่งานแสดงสินค้าใน IOWA และเขียนเพลงขึ้นมาให้เธอร้องจนดังในระยะแรก

http://www.youtube.com/watch?v=QTCTXu98Ozk

http://www.youtube.com/watch?v=L85MxhgZbOI

Songfacts®: You can leave comments about the song at the bottom of the page.

This was written by Ronnie Dunn and his frequent collaborator Terry McBride.

Dunn explained this tale of a father who teaches his daughter to hold her head strong through the tough times to CMT News: "The
cowgirl thing is a theme they learn early on - to tough it out. It applies to horses so much with the principles you have to learn and the
discipline you have to learn to keep the horses up. You fall off the horse, you get up. You don't cry, or you cry a few times at first, and you
get over it. They're tough girls, but they're sensitive, too. They're women at the same time. They learn through the process to curb those
emotions. It's good to draw them out if you can. That's what the last verse of 'Cowgirls Don't Cry' is about: You're going to cry whether you
want to or not."

An alternate version of this song, which features Reba McEntire's vocals became a hit after she and the duo performed the song on the
2008 Country Music Association Awards. When this entered the Top Ten of the Billboard country charts, it became McEntire's 56th Top Ten
Country hit, overtaking Dolly Parton's record for the most Top Ten Country hits for a solo female.
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Dunn admitted to Great American Country that the idea for the duet with McEntire was sparked from a little friendly competition. He
explained: "She e-mailed me back about every other week going, 'Are you gonna cut that song? 'Cause if not, I am!' So we finally called a
truce, and we're doing it together."

Dunn told Great American Country that he first came across the phrase 'Cowgirls Don't Cry' on a T-shirt. He explained: "I saw it - the title on a T-shirt at the Iowa State Fair. Terry McBride and I were on the bus, and I started talking about it... and we started talking about Reba
and hearing her talk about how she grew up, how rough she thought her dad was on her in her rodeo days. We wrote it and sent the lyrics
to her that night."

เพลงโห่อีกเพลงที่น่าฟังที่แม่หนูน้อยคนนี้ร้องก็คือเพลงชื่อ Cookie โดยมีคุณแม่เป็นมือกีต้าร์เล่นไปด้วย ดูได้จากรูป

ลิงค์เพลงต่างๆ ที่เธอร้องมีดังนี้

Cookie คลิ๊กไปฟังได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=S6zKi4ty72Y

Old Paint (ม้าด่างแ่ก่ แสดงถึงความรักม้าที่ถูกใช้งานจนแก่ของคาวบอย))

http://www.youtube.com/watch?v=HYtnELiKy2E

Little Chappo (เพลงกล่าวถึงม้าตัวหนึ่ง แสดงถึงความรักม้าของคาวบอย)
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http://www.youtube.com/watch?v=WtJ7dc9myvc

I want to be a Cowboys' Sweetheart(ฉันอยากเป็นหวานใจคาวบอย)

http://www.youtube.com/watch?v=K9lqHsNsGMA

ใคร มีลูกหลานชอบร้องเพลง น่าฝึกให้ร้องเพลงคาวบอยแบบนี้บ้างนะครับ จะได้ช่วยเผยแพร่ไปให้รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นว่า เพลงคาวบอยจริงๆ นั้นเป็นอย่างไร
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