Rudý Speciál
Pár slov úvodem
Jako již tradičně je říjen-listopadové vydání
Rudého Speciálu věnováno Freddiemu. Tentokrát jsme pro
Vás připravili rozsáhlou reportáž, která Vám přiblíží
jaký Freddie skutečně byl. V reportáži je čerpáno ze
spousty materiálů, ze zdrojů více či méně blízkých Freddiemu a z vlastních poznatků autorky. Jedná se jeden
z mnoha výkladů jeho povahy a osobnosti. Jaký doopravdy
byl by věděl asi jen on sám. Přesto je Mercurologie
poutavé čtení, které Vám dá možnost nahlédnout do jeho
nitra, na jeho pocity, na jeho názory i jeho negativní
vlastnosti.

Vzpomínka na Queen
Je to tady!!! U příležitosti devátého výročí
úmrtí Freddie Mercuryho připravil náš klub tradiční
Vzpomínku na Queen. I letos si v příjemné prostředí
a v obklopení fanoušků Queen připomeneme našeho milovaného Freddieho, jeho život, jeho hudbu. Bude se
vzpomínat, zpívat, poslouchat, prostě bavit se ve
společnosti naší „královny“ a jejího krále – Freddieho. Letos je Vzpomínka pojata ve větším stylu a
to především díky konání ve velkých prostorách (kam
už se konečně všichni vejdeme) a nabitému programu.

18. listopadu 2000 od 20.30
Kulturní dům Opatov
Opatovská 1754, Praha 4 - Jižní Město
Spojení: metro C "Háje", dále jedna stanice autobusem
linky č. 213 směr centrum
do zastávky "Metodějova",
dále šipky; nebo metro C "Opatov", dále jedna stanice
autobusem linky č. 213 směr Jižní Město do zastávky "Ke
Kateřinkám", dále šipky. Pro motoristy: z Exit 2 – Chodov, dálnice D1 400 m směr Háje.
Malé nahlédnutí do programu. O živou muziku se
postará nejlepší Queen revival ve střední Evropě skupina

Princess – Queen revival

.
Hudba Queen inspiruje umělce všech žánrů. Na Vzpomínce
na Queen vystoupí i skupina scénického tance Meče Blesky. Chybět nebude videoprojekce a soutěže. Chcete-li se
alespoň na chvíli stát Freddie Mercurym a odnést si domů
hodnotné ceny, už teď trénujte svůj hlas – zazpívat si
budete moci v Queen Karaoke. A bude toho ještě víc.
Všechny informace o Vzpomínce na Queen najdete na
www.fcqueen/vzpominka ; s dotazy kontaktujte redakci.
Tato akce je jedinou oslavou a připomenutím rockové
legendy Queen v Čechách. Zváni jsou všichni, kterým
Queen nejsou cizí. Věříme, že z Vás členů našeho klubu
nikdo chybět nebude. Akce se samozřejmě může zúčastnit
kdokoli, tedy i ten kdo naším členem není. Určitě
s sebou tedy vezměte všechny známé. Vzdát společně hold
Freddiemu a Queen je tou nejmenší věcí kterou my, čeští
a slovenští fanoušci můžeme udělat.
(kl)
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Queen na síti sítí
Brain
May
World:
The
May
keteers
Homepages
–
http://www.brianmayworld.com – další zajímavá stránka pro ty, kteří na
Queen ze všeho nejvíce obdivují Briana Maye a jeho geniální hru na kytaru. Vzhled je vytvořen podle obalu alba Another World (podobně jako
Brianovy oficální stránky). Obsah je celkem slušný. Mimo základní informace o Brainovi, koncertografii a raritní fotky, jsou na této stránce
aktuální novinky, ověřit své znalosti o Brianovi můžete v Brian May
quizu a nechybí tradiční hold Cozy Powellovi. A také něco co jinde nenajdete. Dozvíte se jaký má vztah Brain k Simpsonovým a Simpsonovi
k Brianovi.
Queeniac Zone - http://www.geocities.com/~jaymedecas/queen.htm Pokud máte rádi umění v jakékoli formě zavítejte na tuto stránku. Naleznete zde spousty více či méně povedených uměleckých ztvárnění skupiny
Queen a jejích členů. Dále pak velmi humorné přetextování písní (např.
verze Hammer To Fall pro ženy v domácnosti…). Výběr z textů s umělecky
zpracovaným pozadím – mohu jen doporučit, fotografie a obrazy jsou tam
nádherné. Naleznete tady také spoustu odkazů na další stránky – úhledně
seřazeno podle témat, která vás napadnou, od koupě či prodeje až po
zoroastrismus. Výborná stránka pro pobavení i poučení.
Queen Market - http://qm.meddows.com - Alex Smirnov se překonává. Součástí jeho stránek (www.meddows.com – popisovali jsme je minule)
je zajímavá novinka – Queen Market. Zde můžete vyměňovat, kupovat či
prodávat, prostě jestli zoufale hledáte něco od Queen, zasurfujte sem.
V malém „dotazníčku“ je možno zadat kritéria a vyhledávač Vám najde,
přesně to, co potřebujete. Protože jde ovšem o stránku poměrně novou, je
zde příspěvků zatím velmi málo. Nápad to není špatný, snad se časem
rozjede i návštěvnost.
(kl + ps)

Queenparáda
11. kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I Want It All
Bohemian Rhapsody
The Show Must Go On
Hammer To Fall
Five & Queen: We Will Rock You
F. Mercury: Living On My Own
Is This The World We Created
Innuendo
The Hitman
Under Pressure rah mix

3/7
1/11
2/10
5/2
-/1
-/1
9/3
4/6
6/5
7/5

+
+
*
*
+
-

Novinky
1. Bring Back That Leroy Brown(rock´n roll ze začátků Queen)
2. Brain May: Let Your Heart Rule Your Head(skladba původně napsaná pro
Lonnie Donnegana)
3. Flash(filmový hit)
Do slosování postupuje Jana Vlková z České Lípy.
(fk)
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Co je nového?

Na přelomu října a listopadu vychází nové album Queen. Ale netěšte se, moc nové nebude. Jedná se o box set Greatest Hits 1, 2, a 3
s názvem The Platinum Collection. Součástí kolekce by měli být nějaké
bonusové skladby.
Brian má zase plné ruce práce.
Začátkem října vyšlo nové sólové album Brianova dlouholetého kamaráda
kytaristy skupiny Black Sabbath Tony Iommiho. Brain hostoval ve
skladbách Flame On a Goodbye Lament. Na albu spolupracovalo mnoho muzikantů zvučných jmen. Mimo jiné Billy Idol, Ozzy Osbourne či Dave Grohl
z Foo Fighters.
Brian se také podílel na skladbě Raining In My Heart, která je jako bonus na australském vydání nejlepších hitů Quo s názvem Famous In The
Last Century.
Brian se připravuje na natáčení dalšího soundtracku. Půjde o hudbu
k filmu Clarinda, který by se měl začít natáčet začátkem příštího roku.
Informace pochází z webové stránky zpěváka Fishe, se kterým bude Brian
na soundtracku spolupracovat.
Londýnská aukční síň Sotheby´s pořádala v září aukci rock
n´rollových „památek“. Mimo jiné byla vydražena Freddieho kožená černá
bunda, kterou měl na sobě během natáčení klipu k písni „Time“ v roce
1988. Bundu, z dílny návrháře Jeana Paula Gaultiera, doposud vlastnila
Freddieho někdejší přítelkyně německá herečka Barbara Valentin. Vyvolávací cena byla v přepočtu 200 000 Kč. No nekupte to…
Dva ruští operní pěvci Nikolai Baskov a Larisa Rudakova hodlají
koncem tohoto roku nazpívat cover verzi hitu Barcelona.
Na oslavu vydání Freddie Mercury Box Setu se na internetu chystá
velká diskuse přes chat. Fanoušci budou moci klást živě otázky Freddieho
otci Jer Bulsarovi, Montserrat Caballé, Mary Austin, Jimu Huttonovi či
Peteru Freestoneovi.
(kl)
V této rubrice jsou použity informace agentury InfoNet, z časopisu OIQFC a mnoha internetových stran o Queen.

Mercurologie
Možná jste velkými příznivci Freddie Mercuryho. Mnozí z Vás si možná i
myslí, že ho dokonale znají. Je tomu tak skutečně? Nyní Vám nabízíme
velice nevšední cestou možnost, jak se dozvědět co nejvíce podrobností,
které se týkají jeho osobnosti a individuality. Nápad pochází z hlavy
člověka, který sám zkoumá již 8 let všechny detaily z Mercuryho života.
Dalo by se říci jedním slovem, takový velký Mercurolog. Snažila se sjednotit a uspořádat všechny podklady a zformovat je tak, aby možná co nejvíce odpovídali skutečnosti. Každý známe jisté příhody z jeho života a
tak přibližně víme, jak na různé věci reagoval. Abychom však mohli pátrat hlouběji, muselo se sáhnout do zdrojů víceméně esoterických. Na základě numerologických výpočtů a planetárních rozborů, za pomoci těch
nejkonkrétnějších studií lidské osobnosti jsme zhotovili celkový obraz
člověka, kterého důvěrně znáte, ale nikdy jste se ho neodvážili poznat
touto metodou. Hvězdy o člověku mnohé napoví. Nebylo snahou autorky cokoli přikrašlovat, ani zveličovat. Přibližme se k němu na dosah ruky a

zaručeně budeme cítit, že nám najednou připadá tak lidský a hmotný, jakoby stačilo už jen zavřít oči a uvidět ho. Nebylo by to krásné?
Freddie – osobnost
Byl to v zásadě velmi citlivý člověk. Měl potřebu doopravdy vědět, že
jeho citový život je uložen stranou všeho a v bezpečí, že se ho nedotýká
žádná přetvářka. Měl v povaze neustále něco tvořit, pracovat na sobě, na
svých snech a nápadech. Přizpůsobil se době i způsobu života na výslunní. Nezajímaly ho malichernosti, protože věděl, že jsou mnohem důležitější věci, kterých je třeba si všímat. Nenáviděl, když mu někdo lhal a
ani on sám to nedovedl. Nerad vyvolával hádky, protože to považoval za
jednu z malicherností. Nač si přidělávat zbytečně další starosti, zatímco podstatné věci unikají?! Měl na všechno svůj názor, který neměnil.
Stál si za ním, protože si byl jistý tím co chce a nedokázal se podřídit.
Freddie – změna postoje
Už nechtěl být tím bojácným, zakřiknutým, nesmělým klukem, který byl
vychovávaný k přepjaté mravnosti a ukázněnosti. Jelikož měl nějaké ideály, představy o tom, co chce jednou dokázat, věděl, že se musí změnit.
Odložit ustrašenost, protože ta se ve světě už nenosila. To vedlo ke
vzpouře. Vzepřel se vlastnímu strachu a udělal přesný opak toho, co by
od něho každý očekával. Jen tak mohl být novým, světu otevřeným člověkem, ovšem za cenu obětování vlastní nevinnosti. Důkazem toho, že chtěl
být jiným člověkem, byla změna jeho jména, které si tak pečlivě vybral.
Mercury, rtuť, která se řítí k vrcholu a dokáže zaplavit celý svět. Mercury, jméno posla, který přišel, aby zprostředkoval důležitý vzkaz: Život je jen jeden.
Freddie – vztah k umění
Často přemýšlel o smyslu života, zajímaly ho všechny umělecké směry, rád
se dozvídal něco nového, osvěžujícího, z čeho by mohl stvořit budoucího
dobyvatele rockového nebe. Co ho nezaujalo, to odložil a věnoval se poznávaní věcí, které mu byly něčím blízké, které v něm vzbuzovaly nové
myšlenky, nápady a emoce. Zacházel hodně do hloubky, nestudoval jen
krásné barvy na obraze, ale zjišťoval, co vůbec přimělo malíře
k malování. Nevnímal jen hudbu, ale také skladatele, který ji vytvořil.
Čím všestranněji a hlouběji, tím lépe. Viděl krásu v květinách, ve vzduchu, v lásce. Velký idealista s velkými sny. Zároveň byl však praktický,
s čímž souvisí i to, že všechny poznatky vjemy a city přenesl do umění,
které vytvářel. Používal toho jako inspirace. Když tvořil píseň, vzpomínal při tom na prožité emoce, které se v něm hluboko usadily. Když režíroval klip, použil všechnu svojí představivost. Rozhodně čerpal
z dětství prožitého v orientální Indii, Africe a ze světa fantastických
barev a zvuků. V tom byla praktičnost – zužitkovat emoce, které ho tvořily a kterých byl plný, že by je mohl rozdávat po hrstech. Byl racionální, kalkuloval vždy s tím, jak zapůsobit na lidi do takové míry, aby
v nich vzbudil zájem. Aby v nich rozvířil tytéž pocity, jaké vložil do
své hudby. Když šokovat, pak určitě! – jen aby to stálo za povšimnutí.
Miloval hry, koncerty a knihy, ale byl neobyčejně kritický k jejich obsahu.
Freddie – tajemnost
Rád zůstával obestřen tajemností. Proto o sobě nerad mluvil, anebo když
už mluvil, snažil se to vždy vyjádřit co nejtajemněji. Nikdy nebyl
schopný na sebe vyzradit ty nejintimnější věci, protože kdyby to byl
udělal, lidé by přišli o pocit, že si to směli vydobýt. Sám věděl, že
nejhezčí na všem je právě ono trápení a hledání. Být jako vesmír plný
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nenalezených pravd a nezjistitelných záhad. Cítil, že ho to mlčení posiluje.
Freddie – kritičnost
Hrozně rád druhé kritizoval a dobíral si je pro jejich nedostatky a dokázal to argumentovat téměř pedantsky. Měl v úmyslu je vyburcovat
k tomu, aby s ním vedli boj na intelektuální úrovni. Sám o vlastních
chybách věděl, ale otevřeně si je nikdy nepřipustil. Snažil se být co
nejdokonalejším ve všech směrech, aby druhým neposkytl příležitost či
důvod k tomu, aby se na něho vrhli a začali mu cokoli vytýkat.
V podstatě ostatní byli vůči němu tak trochu bezradní, protože on měl
vždy v zásobě připravenou zbraň. Vemte si chlup na dlani! Věděl, že pokaždé zvítězí, protože ve slovních hříčkách a metaforách byl nepřekonatelný.
Freddie – pravidla hry
V jádru svojí bytosti toužil, aby si ho lidé všímali a vážili sami o
sobě, aniž by je k tomu vedl fakt či vidina toho, že je slavný. Nucená
pozornost se mu nelíbila, přestože musel neustále něčím lidi připoutávat, aby se udržel na výslunní veřejného obdivu. Když už se jednou prodal světu showbyznisu, musel dodržovat chtě nechtě určitá pravidla. Co
nejvíce se ukazovat, co nejvíce šokovat, v podstatě čímkoli a neustále
něco hrát.
Freddie – práce
Jakmile šlo o něco důležitého, vždy to splnil do posledního puntíku. Na
tom si zakládal. Nesnesl pocit, aby odešel od nedodělaného úkolu a v tom
byl k sobě značně tvrdý.
Freddie – láska
Ačkoli byl hodně otevřený a vstřícný, nikdy nemluvil o lásce, asi proto,
že právě ona ho tolik zraňovala a především proto, že to byla čistě jeho
věc. Stálo hodně úsilí přivést ho na práh vztahu, který by pokládal za
skutečný. Rozhodně, ale nebyl typem člověka, který by zpíval serenády
pod oknem svého milence. Druh lásky, který by se projevoval dramatickými
city, sentimentálními sliby a slzavými vyznáními by ho dovedli akorát
tak vystrašit a přimět uprchnout. Rozhodně existovaly cesty, jak se dostat k jeho srdci. Tajné cesty. Agresivní pronásledování k nim nepatřilo. V milování byl vášnivý i něžný, uměl se proměnit z pevné skály na
všeobjímající horský potok a svými emocemi obšťastnit toho, koho miloval. Neznal hranice pro svou lásku a miloval ji stejně mocně, jako svoji
svobodu. Nemiloval však leckoho. Měl pro to vždy dobré důvody. Neotevřel
se každému, protože jak během let zjistil, mnohokrát se mu to krutě vymstilo. Leckteří ho vtáhli do vztahu a když se nabažili života po jeho
boku, chladně ho opustili. Než skutečně začal někoho milovat, trvalo to
dlouhá léta. Musel člověku naprosto důvěřovat. Čím více špatných zkušeností v lásce měl, tím větší práci mu dalo, aby zjistil, co skutečně
cítí.
Vnitřně usiloval o to být šťastný, zůstat věrný a mít rodinu, kterou by
miloval. Moc po tom toužil a moc ho to sužovalo. Při stylu života jaký
vedl, bylo téměř absurdní přeskočit k životu spořádanému a běžnému. Nahánělo mu to hrůzu a měl obavy z toho, že by to nezvládl.
Miloval děti nade vše a rád by svému dítěti věnoval lásku, která mu byla
v dětství odepřená. Pocit zoufalství nad vlastní neschopností vrátit se
zpět byl však silnější. Bál se stereotypu, který na něho doléhal při
pomyšlení na změnu života. Líbila se mu lehkomyslnost, zábava, svět plný
lákadel, objevů, dobývání, nespočetné příležitosti k navázání osudového
vztahu … Neuměl se tak lehce vzdát a představit si sám sebe u hořícího

Rudý Speciál
krbu, předčítaje svým dětem pohádky na dobrou noc. Vyhýbal se tomu jak
bylo možné a obhajoval to slovy, že není zrovna domácký typ člověka a že
musí být ustavičně v pohybu.
Freddie – vztah s Mary
Láska mu nikdy nezamlžila oči natolik,
aby neviděl chyby a nedostatky svého
vztahu či partnera. Vždy věděl, na čem
je, alespoň ve vztahu s Mary, který
prožíval doopravdy. Měl ji rád a byl jí
nesmírně zavázán. Věděl však, že jejich
plány se kdesi míjejí. Ona vyžadovala
péči, chtěla se usadit a mít s ním dítě,
což on neuměl vyřešit jiným způsobem, než
odloučením.
Do manželství by se nevrhnul v náhlém
vzplanutí vášně, protože manželství není
pro Panny přirozeným stavem.
Právě proto, že ji měl hluboce rád,
nechtěl se stavit do cesty jejímu štěstí.
Zvolil
cestu
kompromisu,
aby
tak
osvobodil sebe i ji. Vzdal se vztahu,
který mu mohl dát vše po čem prahnul na
úkor vlastní volnosti. Nebylo to pro něho
však jednoduché rozhodnutí. Několik let
ho to trýznilo a snažil se na to proto
zapomenout.
Jako se nešťastník chopí alkoholu, aby
utopil žal, on se vrhnul do šílených
jednonočních radovánek, aby utlumil tu palčivou bolest. Dělal to
automaticky, aniž by do toho vkládal kus sebe samého a aniž by z toho
pociťoval trvalejší radost. Dvakrát si nevybíral, nebylo to pro něj podstatné. Nestál o vážný vztah, jen chtěl zapomenout. Smířil se s tím a
snažil se nedělat si z toho zbytečně hlavu. Pro něho vše skončilo. Mohl
si užívat plnými doušky svobody, věnovat se nevázaně sexu, který miloval
….. zapíjel svůj žal a pil jako posedlý až do dna.
Freddie – společnost
Ve společnosti se vždy blýsknul svým šarmem a vtipem, věděl co zabírá a
čím se lidé baví. Jako společník byl všímavý a uměl naslouchat. Když se
mu někdo nelíbil svými přízemními narážkami, nemínil se s ním dál bavit.
Nikdy nikoho neurážel, v tom byl naprostý diplomat. Vše obešel s vtipnou
odpovědí či ironickou nadsázkou a tím to pro něho bylo odbyté. Rád byl
středem pozornosti. Dokazovalo mu to, jak se svět snadno nechá zmanipulovat a rád se vyžíval v pocitu, že je strůjcem takového monstra. Bylo
mu to náhradou ze vše, co kvůli slávě ztratil.
Freddie – peníze
Na své věci byl velmi opatrný. Peníze do toho však nepočítal. Byly pro
něho jen slabou útěchou v jeho samotě. Hýřil s nimi z toho důvodu, že
pro něho neměly cenu. Ano, mohl mít všechno nač si vzpomněl, to měl také
neustále na mysli. Pro něho však byli hodnotnější přátelé a proto je
opečovával ve snaze dopřát jim komfort a udělat jim radost. Měl potřebu
o někoho pečovat, někomu být k službě. Měl velmi starostlivou povahu a
kdykoli byl někdo z jeho přátel v nouzi, dlouho neotálel a přispěchal na
pomoc. Měl pocit, že jim to částečně dluží. Nevyžadoval po nich vděčnost, ani si je tím nekupoval. Byl ale přesto rád, když ho za to ocenili.

Rudý Speciál
Freddie – vzhled
Potrpěl si na hezký vzhled. Všechno muselo být dokonalé, jako on sám.
Obleky musely barevně ladit, fascinovat čistotou. Pro všechno měl své
místo. Dbal na detailní úpravu vzhledu a ve všem, včetně vizáže, měl
naprosto jasno. Byl pedantsky čistotný a trpěl, když neměl dostatek času
na prohlédnutí se v zrcadle, aby se ubezpečil, že může mezi lidi. Když
už jsem jednou Freddie Mercury, tak se vším všudy, ať se mají na co dívat! Byla to jeho přirozená vlastnost, kterou si Panny neumějí zkrátka
odpustit a hlavně připustit. Velmi kritizoval vlastní fotografie a nechal se fotit tak dlouho, dokud se sám sobě nelíbil. Dráždilo ho, když
si ho přátelé za to dobírali. Pro něho to bylo zcela samozřejmé a nerozuměl, proč to jiní pokládají za něco k smíchu. Ano, tušil, že přílišná
péče o zevnějšek se připisuje zženštilosti, ale on se zženštilý necítil.
Freddie a jeho talent
Měl šestý smysl, kterým se řídil. Byly to intuice a instinkty, které mu
říkaly, co má dělat. Jakási schopnost vidět do budoucnosti a neztratit
s ní krok. Právě předvídavost ho mnohému naučila, když hledal správnou
cestu a příhodnou chvíli k zasetí semínka, kterému stačilo dát úrodnou
půdu a nechat ho vzklíčit. Bez jeho šestého smyslu by hudba Queen postrádala sovu nadčasovost. Uměl si de facto načasovat vše, včetně svého
odchodu.
Když na něco dlouho nemohl přijít, byla jen otázka okamžiku, kdy se mu
to podaří. Odhalil každý klam, každý nedostatek, odstranil všechny mouchy a postaral se o to, aby jeho řešení bylo tím jediným a nejlepším.
Skoro pokaždé odhadnul kritické recenze dopředu.
Freddie – původní tvář
Měl potřebu být sám sebou. Trvalo
dlouho, než si uvědomil, kým doopravdy
je, jakmile strhne pódiovou masku. Sám
sebou byl pouze tehdy, když miloval. To
ostatní bylo záležitostí prestiže, uměle
zhotoveného
světa,
kde
úloha
herce
spočívá v tom, aby sovu roli sehrál co
nejdokonaleji a přiměl lidi k vítěznému
aplausu.
Freddie – vážit si sám sebe
Jen tedy, když miloval, uměl si vážit
sám sebe. Když ztratil motivaci a snad
také schopnost milovat doopravdy, jeho
život
se
ubíral
zvláštním
směrem.
Hlouběji a hlouběji až k samotnému dnu.
Jakoby bez přítomnosti lásky ztratil
půdu pod nohama a život pro něho neměl velký smysl. Bylo mu jedno, jaká
rizika s sebou nese promiskuita. Jednalo se o to, že ztratil schopnost
vážit si sám sebe.
Freddie – promiskuita
V lásce rozhodně hledal kvalitu, nikoli kvantitu. Protože kvalita je
těžko k mání v každé kategorii, neměl moc opravdových milostných vztahů
a ty, které prožil, byly většinou nějakým způsobem nešťastné a smutné.
Jeho reakcí na taková zklamání bylo pohroužit se do nejobtížnější možné
práce. Základním jeho instinktem byla cudnost, jakkoli málo pravděpodobně se to zdá. Od cudnosti ho mohl odvrátil pouze zatraceně dobrý důvod.
Bez reptání se podrobil pravidlům, kterým nerozuměl. Rozhodl-li osud o
tom, že se neožení, byl připraven ho přijmout. Jistým způsobem dokázal
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mít velmi poetické až křehké milostné románky. Dovedl být mistrem
v umění decentně svádět. Přirozeně muž je muž a ne všechny Panny mužského pohlaví zůstanou panici, ale vždy si zachovávají neposkvrněné myšlení. V jeho lásce bylo vždy něco čistého a cudného, co nikdy nelze pošpinit – ani ve víru vášně – přestože nešťastné okolnosti mohly zapříčinit,
že
naoko
vypadal
povrchně.
Neměl
žádné iluze. Chtěl
pouze
slušný,
upřímný
a
ryzí
vztah. Věděl velmi
dobře
jak
malou
šanci měl, aby ho
našel. Nebylo lehké
pohnout jeho city.
Nebyl
ani
z mramoru, ani bez
srdce. Všechno měl
na
pravém
místě.
Zvědavost
a
frustrovanost
ho
přiměla k tomu, že
se
úmyslně
oddal
promiskuitě, aby se
přesvědčil,
zda
nepostrádá mužnost.
Zkušenosti a ztráta
sebekontroly
však
znamenaly obrat o
180° směrem dolů.
Čím víc, tím líp a
to ve všem – tak
znělo jeho krédo.
Oblékl si mundúr,
aby
zakryl
něco
vespod,
co
ho
tížilo a nejlepší
sebeobranou
bylo
zaútočit.
Šokovat
celý svět a zničit
představu o Svatém
Ignácovi.
Uděl
přesně to, co se
příčí přirozenosti.
Zvrhnout
se
jako
hladové
zvíře
a
vysmát se sám sobě.
Povrchnost,
kterou
nikdy nevyhledával, se stala zdrojem jeho každodenní radosti. Už měl
plné zuby brát ohledy na to, co budou říkat lidé kolem a jaké kritiky
s na něho snesou. Výstřednosti ho vždy fascinovaly, extrémy ho vždy vyburcovaly z dlouhého spánku k dlouhodobému životu.
Freddie – odpočinek
Když cítil, že je čas pro odpočinek, nikdy neváhal a byl schopný upustit
od pracovních povinností, třebaže nepatřil mezi jedince, kteří s umějí
bezprostředně uvolnit a vypnout. Odpočíval způsobem, že trávil čas na
místech, která miloval. Tam mohl být opět sám se sebou a vrátit se ke
své přirozenosti. Nikdy však nesměl být příliš daleko od lidí. Ibiza,
Montreau, Mnichov, Kensington – tam všude čerpal životní sílu.
Freddie – drsná ironie
Často ironizoval vše, co řekl a vždy se snažil rafinovaně zamaskovat
svou odpověď do spleti nadsázek. Nakonec to vyznělo tak, jakoby on byl
ptající se a reportéři ti vyslýchaní. Věděl, jak obrátit dialog ve svůj
prospěch. Ironii však používal jen proto, aby zakryl svou vnitřní nejistotu. Ironie mu bylo obranou, jakýmsi pancéřovým štítem před dotěrnými
otázkami, které se dotýkaly jeho nitra. Neuměl odpovědět jednoduše a
když pak ano, pak tomu stejně málokdo rozuměl. Působilo to však okamžitě
a ve své podstatě to bylo přesvědčivé, upřímné a čisté. Musel se tomu
v duchu smát, tahle hra na schovávanou bylo pro něho přímo rozkošná!
Když už se jednou nechal přinutit k rozhovoru, stával se velkorysým.
Udělal si více času a byl ochotný se rozhovořit téměř o čemkoli. Byl
přesvědčený o tom, že kýžený úspěch se pak dostaví v plné parádě.
Freddie – komunikace
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Nezdržoval se s lidmi, kteří byli bezradní, nebo slibovali něco, o čem
byl přesvědčen, že nejsou schopni zastat. Považoval to za velkohubost a
neměl rád jedince, kteří si mysleli, že snědli moudrost světa.
Jakmile vedl dialog, často rád skákal druhým do řeči, protože měl pocit,
že jeho myšlenka je důležitá a je jí třeba prosadit ihned. Když mu ale
někdo jiný začal skákat do řeči, buď se nenechal překřičet, anebo se
tvářil zarputile. Potřeboval se hovoru zúčastnit, třeba i za cenu toho,
že bude mít poslední slovo. Většinou ho měl, jelikož si byl jistý, že
pouze s jeho metodou to může dospět k nějakému řešení. V tom byl naprosto sebejistý.
Freddie – radost bez přetvářky
Byl schopný se radovat jako malé dítě kdykoli a z čehokoli. Když někdo
z jeho přátel měl s něčím úspěchy, on byl ten první, kdo to věděl a udělal si čas na projev radosti. V tom byl Freddie čistý a férový. Občas
ale v duchu neodmyslitelně přičítal úspěchy druhých i svým zásluhám.
Navenek to však nebyl ochoten připustit. Byl si vědom, že má velký podíl
na úspěchu kapely a její existence.
Freddie – volný čas
Aby si připadal vyrovnaně, chodíval nakupovat krásné věci, navštěvoval
výstavy, koncerty, poslouchal klasickou hudbu...prostě, chtěl se stát
normálním člověkem. Potřeboval mít klid a pohodu. Jeho radostí byly
drobná zvířata, kocouři, rybičky...a ta mu nahrazovala dětskou náklonnost. Měl potřebu se někomu bezbrannému věnovat a cítit, že mu to přichází v nějaké podobě zpět. Že je mu opětována láska.
Málokdy měl čas číst si knihy, ale pokaždé, když nějakou objevil a byla
mu inspirací, vyvolalo to v něm úžasné pocity, posílilo to jeho bystrý
postřeh, donutilo ho to k přemýšlení nad niternými pocity a co víc, mohl
najít nový směr a opět něčím obohatit svou tvorbu.
Freddie – soupeřivost
Jisté kladné soupeření ho popostrkávalo stále vpřed. Jelikož byl ctižádostivý, měl pocit, že musí být ve všem první. Být druhý nebo poslední,
to nepřicházelo v úvahu. Když zjistil, že se ho někdo snaží trumfnout,
okamžitě udělal něco šíleného, nasadil tempo dříče a druhé překvapil
něčím novým ještě týž den. V tomto směru byl nepředvídatelný. Valil se
jako lokomotiva, aby nezůstal nikdy
v pozadí a ukázal, co všechno v něm je.
Nemohl připustit porážku na vlastním
území.
Freddie – oslavy
Dlouho se připravoval na nějakou oslavu,
plánoval dlouho dopředu, jak by měla
vypadat a jak by měl vypadat on. Za každou cenu co nejlíp, pochopitelně. Vše
měl předem do puntíku vymyšlené, jeho
fantazie
pracovala
s naprostou
přesností. Měl však také schopnost připravit se za pět minut, pakliže bylo
třeba. Blýsknout se, prosvištět večerem
tak,
aby
si
ho
každý
všiml
a
zapamatoval,
a
zmizet
stejně
tak
briskně, jako se objevil.
Byl
schopný
předstírat
nemoc,
když
nechtěl někam jít. V těchto chvílích se
dostal do popředí jeho skrytý talent pro

herectví. Občas se mu podařilo přesvědčit sama sebe o imaginárních chorobách, ale ostré oko a jasná hlava se nakonec postaraly, aby takový
sebeklam netrval dlouho.
Freddie – jak ho nerozčílit
Sdělit Freddiemu nepříznivé zprávy, to vyžadovalo mít dobrý důvod a
schopnost načasování. Nesměli jste ho provokovat, když byl v pilné práci, protože to dovedl být nevrlý a hodně nepříjemný. Neplatily na něho
žádné triky. Stačilo mu srozumitelně nastínit problém a hlavně si nic
nepřikrášlovat. Jakmile se problém naskytl poblíž něho, měl pocit, že se
ho také dotýká a tak se vždy snažil v situaci nějak napomoci. Uměl druhé
opravdově podržet a pomoci jim dostat se z bryndy ven. Ostatní ho také
právě proto vyhledávali, protože věděli, že má velmi dobrý úsudek a nikdy necouvá před problémy. Rozčílit ho však bylo snadné, když jste byli
nedochvilní. K tomu není žádná Panna shovívavá. Zpoždění je jistý druh
ztráty nebo plýtvání. Přesnost při zkoušení pro něho byla také velmi
důležitá. Každá nota a každý tón musel být při natáčení přesný, správný,
jinak se vše muselo opakovat, dokud nebyl zcela spokojený.
Freddie – za všechno platit daň
Věděl s naprostou přesností, co mu prospívá a co ho ničí. Nepotřeboval
nad sebou bič, ani žádného kazatele. Pochopil, že následky vždy ponese
za sovu nerozvážnost jen on sám a že za všechno zaplatí do posledního
centu. Bral život jako výzvu a každou situaci jako zkušenost, která ho
posílí na cestě vzhůru. Nikdy se nezříkal nových věcí, ale chtěl je naopak všechny zakusit a teprve pak zhodnocovat. To, že všechno má určitou
daň, věděl dávno předtím, než se vůbec do tak riskantního podniku pustil.
Freddie – plný lidskosti
Jakmile zpozoroval, že v jeho okolí je někdo nešťastný, byl soucitný a
pomohl svými penězi. Ke svým přátelům byl bez výjimky štědrý. Učinil
vždy impozantní gesta finanční pomoci těm, kteří si to v jeho očích zasloužili, nebo které měl opravdu rád.
Uměl se ale vžít do situace lidí, kteří přišli o všechno ne vlastní vinou.
Jeho jediným motivem byla snaha všem posloužit. Dal všechno do pořádku
ještě dříve, než o to byl požádán, aniž by zamýšlel být nezdvořilý, protože mu instinkt říkal, aby do chaosu vnesl řád.
Freddie – dobyvatel
Jakmile se pro něco jednou rozhodl, šel si ta tím, dokud to nezískal.
Stačilo mu, když si vybojoval po čem tolik toužil, ale pak to pro něho
ztratilo význam. Hřál ho doslova jen pocit toho, že získal, co chtěl a
že může pokračovat ve svém dobývaní zase někde jinde.
Freddie – víra v sebe
Vášnivě se vrhal do práce, až se stával otrokem činorodosti. Experimentoval se vším, co bylo neokoukané a původní. Potřeboval však cítit, že
je užitečný tím, co vytváří. Že za sebou zanechává hodnotné stopy, které
se nesmažou ze zemského povrchu. Věřil silně ve vlastní schopnosti a o
vlastní individualitě neměl nejmenších pochyb. Dělalo ho šťastným, když
věděl, že hudba, kterou vytváří, se líbí nejen jemu samotnému. Do své
práce dával celou svojí bytost, byl to jediný prostředek, kterým se mohl
vyjádřit a učinit tak sám sebe nesmrtelným.
(tv)
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Fotostory

Jak je neznáme ...
Brian v netradičním prostředí
Tentokrát se vydáme za Brianem a nahlédneme do míst a na
situace, které jsou nám, fanouškům, většinou utajené. Brian Vám
představí svůj dům a své děti, zastihneme ho na letišti, na nákupech. Netradiční je také pozorovat Briana relaxovat, nakupovat
či hrát na klavír.
(kl)
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Brian May nedávno nahrával soundtrack k filmu Furia, ke kterému
si jako hosta pozval svoji ..... (viz tajenka).
(fk)
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Queenskládačka
Soutěž Queenskládačka pokračuje druhým puzzle. Vaším úkolem je
sestavit obrázek, který jsme rozstříhali a zamíchali. Pro zachování kvality obrázku a pokud nechcete mít časopis v „salátové“
podobě, doporučuje list se soutěží ofotit, kopii vložit zpět do
časopisu a stříhat originál. Sestavené části podlepte. Obrázek,
který Vám vznikne je druhá čtvrtina skládané fotografie. Až bude
fotografie kompletní zašlete nám ji do redakce. Na tři vylosované šťastlivce čeká exklusivní CD dle vlastního výběru.
(kl)
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Queen life
29. část – Zázračné album

Album The Miracle spatřilo světlo světa 22. 5. 1989 a
hned bylo velmi úspěšné. Už první týden po vydání získalo platinovou desku. „Myslím si, že v našich posledních věcech scházel
lidem ten typický sound naší kapely“, řekl Roger, „The Miracle
naopak obsahuje všechny klasické prvky Queen, ale ve zhuštěné
podobě. Když budete pozorně poslouchat, tak uslyšíte skryté odkazy z předchozích desek.“ Jelikož bylo album na světě, čekalo
se, jak už to tak bývá, že skupina vyjede na turné. V rozhovoru
pro Radio One se však Freddie zmínil, že váhá, zda-li mají nějaké koncerty uspořádat. Tvrdil, že se chce oprostit od rutiny
album - turné - album - turné a že už by neměl lítat po jevišti
v cvičebním trikotu. Ostatní s ním sice nesouhlasili, ale respektovali jeho přání. V mediích se však po tomto výroku začali
objevovat zprávy, že je Freddie nemocný, když nechce vystupovat.
Šířili se fámy a spekulace, co s ním je. Freddie tyto historky
prostě ignoroval.
Dalším singlem z nového alba byla píseň Breakthru. Rytmus
skladby připomínal vlak a to skupinu inspirovalo k natočení videoklipu na jedoucím vlaku. Neboť chtěli aby to vypadalo hodně
realisticky, ne vagón ve studiu a promítání filmu na pozadí, na
dva dny si pronajali soukromou železnici, zakoupili starou parní
lokomotivu, která dostala nový kabát a jméno The Miracle Express
a vyrazili ďábelskou rychlostí. Počasí oba dny přálo, všichni se
výborně bavili a video dopadlo skvěle. Singl vydala EMI 19.
června.

V pořádání večírků byl proslulý Freddie, ale i Roger se
rozhodl uspořádat na oslavu svých čtyřicetin večírek ve velkém
stylu. Rozeslal pozvánky všem známým a požádal je, aby přišli
oblečení za školáky. Na své zahradě nechal postavit dva obrovské
stany, dřevěný taneční parket, pódium pro dvě kapely a světelné
zařízení k diskotéce, mezi které patřil i obrovský reflektor

osvětlující oblohu. Ten byl ovšem tak obrovský, že Roger musel
získat povolení k jeho provozu od aerolinií. Piloti by si jej
totiž mohli plést se světly na přistávací ploše. Povolení získal, žádné letadlo na jeho zahradě nepřistálo, ale přesto se
reflektor o rozruch postaral. K jeho domu se sjížděli ze všech
stran lidé v domnění, že zde přistává ufo. Světlo na obloze
totiž nápadně připomínalo neznámé létající předměty. Vládl tu
chaos, lidé ještě v pyžamech kličkovali před auty na silnici,
aby se mohli podívat zblízka na mimozemšťany. Místo zelených
mužíků však spatřili několik přiopilých lidí, převlečených za
školáky, což taky musel být celkem šok. Druhý den se všechno
objevilo na titulních stranách novin.
Začátkem srpna byl Freddie požádán, zda by se nenechal
modelovat pro muzeum voskových figurín. Již mnoho umělců, zde
mělo své podobizny, skupina Queen však doposud ne. Freddie nabídku přijal, ale zaslal pouze svojí fotografii, přesto, že
všichni ostatní seděli modelem. Brian se účastnil několika charitativních nahrávek a stihl si i zlomit ruku, když se projížděl
na skateboardu svého syna. Roger se dal opět do práce se skupinou Cross, která v přestávce připravovala nový materiál. Když se
s nimi Roger sešel, byl překvapen, kolik toho stihli udělat –
album bylo skoro hotové. A John, ten si užíval, jak jinak, zasloužené dovolené.
Z alba The Miracle vyšli ještě tři singly. Lehce v rytmu
funk - disco Invisible Man (7. 8.), méně úspěšný Scandal (9.
9.), skladba byla tvrdý zásah namířený přímo na tisk takovým
způsobem, aby se s ním kapela vypořádala po svém a přitom na ni
nikdo nemohl, a titulní The Miracle (27. 11.). S nápadem na video přišel Freddie. Šlo o to, že v klipu budou vystupovat malí
dvojníci skupiny a Queen opravdoví se k nim přidají v závěru.
V londýnských školách se začali konat konkursy s cílem vybrat
děti vypadající jako členové skupiny. Trvalo to několik týdnů,
ale výsledek byl výborný.
Přípravy nového alba Cross se blížili ke konci a skupina
přichystala k vydání singl Power To Love. Problém byl ovšem s
vydavatelskou firmou. Žádná z britských společností jim po neúspěchu alba Shove It nehodlala dát příležitost. Nakonec podepsali smlouvu s německou Electrolou. Takže singl vyšel 29. ledna
1990 pouze v Německu. Video bylo zcela nekonvenční se záběry na
kypré ženy v pumpkách, botách s přezkami a dlouhých parukách u
přepychové tabule. V Německu měl klip úspěch, pro Británii však
musel být přepracován.
Koncem listopadu kapela všechny překvapila prohlášením,
že se vrací do studií a bude připravovat další album. Bylo to
nečekaně brzo po vydání The Miracle. Oficiální stanovisko znělo,
že je motivuje úspěch posledního alba. Do studia v Montreux se
vrhli plni nápadů a nových plánů. Rozhodli se, že chtějí na novém albu pracovat všichni společně, ne jednotlivě. Tak dobře to
fungovalo u alba The Miracle.
Příště: Poslední společné album
(kl)
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Queen +
Kamarádi a kolegové se kterými někdy spolupracoval Brian:
Billy Squier
Americký sólista, který svou kariéru začal v roce 1979. Narodil
se v Bostonu, ale většinu svých pubertálních let trávil v New Yorku, kde
hrál s většinou neznámými skupinami, - coby zpěvák a kytarista. Za zmínku stojí asi pouze kapela s názvem Piper, kterou proslavil známý producent Queen Mack, tato skupina dosáhla celkem 3 hitů.
V osmdesátých letech se vydal na sólovou dráhu.Upustil ale od
svých hard-rockových kořenů a přešel na tzv. lehký popík. Díky tomu ale
jeho popularita velmi rychle klesala. V USA dosáhl jediného úspěchu
v roce 1993, kdy prodal 11 milionů nosičů svého alba „Tell The Truth“.
Ve Velké Británii mu kromě tohoto alba vyšlo ještě jedno – „Enough Is
Enough“ – na kterém se díky bohu vrátil ke svým hard-rockovým kořenům.
Celkem vydal 10 alb.
Brian nahrál kytaru v písni „Another 1984“ na albu „Signs Of
Life“, které vyšlo v roce 1984.“.
Lonnie Donegan
Britský kytarista a zpěvák. Narozen 29.4.1931 jako Anthony James
Donegan v Glasgow ve Skotsku.
Začátkem 50. let začal svou hudební kariéru ve skupině tradičního jazzu. Postupem času od tohoto hudebního směru trochu poodstoupil a
začal se věnovat žánru v té době oblíbenějšímu – SKIFFLU. Jeho pojetí
basy, valchy a levné španělské kytary pohnulo Johnem Lennonem a tisíci
dalšími lidmi. Na svých deskách si proto velmi zakládá na přímočaré
kytaře – za zmínku stojí album „Rock Island Line“. Typické je pro něj
střídání žánrů, od country až po odlehčený hard-rock. Jeho verze písně
„Battle Of New Orleans“ je prý přijímána daleko lépě, než originál od
Johny Hortona.
Brian nahrál kytaru v písni Diggin´ My Potatoes na albu „Radio
Voices“ z roku 1977. A ještě jednou byl přizván ke spolupráci v roce
1989 na albu „Let Your Heart Rule You Head“, kde přepsal a nahrál stejnojmennou píseň.

Meat Loaf
Americký zpěvák a herec. Narozen 27.9.1948 jako Marvin Lee Aday
v Dallasu ve státě Texas.
Kdo by neznal tohoto 140ti kilového pořízka se sáhodlouhými baladami a výpravnými videoklipy… Svou hudební kariéru začal v roce 1971
propadákovým albem. Úspěch přišel až o šest let později s albem Bat Out
Of Hell. Jeho hvězda začala stoupat a „Knedlík“ se vydal na turné, kde
setval až do úplného zničení hlasivek. Vydal se také na pole filmu, kde
ztvárnil několik více či méně úspěšných rolí. Během 80. Let prodstoupil
exotickou léčbu svých hlasivek a vydal se opět na turné. Ovšem plánovaný
úspěch se nedostavil. Roku 1993 připravil svůj comeback s albem Bat Out
Of Hell II.:Back Into Hell. Na pár měsíců byl opět číslo 1. Další album
následovalo roku 1995, ale jeho popularita opět pomalu klesá…
Brian spolupracoval na singlu „A Time For Heroes“. Byl vydán
v limitované edici pro Paralympiádu v USA, roku 1987.
(ps)
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Název: Queen Coverin´
Interpret: Queen
Datum vydání: není uvedeno
Vydavatel: není uvedeno
Popis: Skutečně zajímavé album. Jak už název napovídá album obsahuje skladby, které Queen převzali do svého, především koncertního, repertoáru od jiných autorů. Mezi
známými Big Spender, Hallo Mary Lou, Tutti Frutti, Imagine ad. naleznete písně o kterých jen málo kdo ví, že je
Queen přezpívali Saturday Nights Allright For Fighting od
E. Johna či Immigrant Song z dílny Led Zeppelin. Všechno
jsou živé nahrávky pořízené v období 1977 - 86 v různých,
ale většinou špatných kvalitách. Album doplňuje několik
raritních demosnímků a skladby od Larry Lurexe.
Hodnocení: Vřele doporučuji milovníkům koncertů Queen.
Freddieho při rocknrollech zní jak Elvis Presley.

Název: Surrender – Live
Interpret: Roger Taylor
Datum vydání: 1999
Vydavatel: EMI
7243 8 86888 0 2
Popis: Roger a jeho kapela dne 24. září 1998 vysílala
koncert přes internet a dostali se tak do Guinesovy knihy
rekordů za největší přístup na jeho stránku při tomto
koncertu. Roger se rozhodl vydat z této akce singl se
třemi skladby Surrender, No More Fun a Tonight. Surrender
navíc i jako video.
Hodnocení: Rogerův další pokus o zviditelnění se.
(fk + kl)
Tituly z této rubriky není možno objednat.
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Rozhovor s Johnem Deaconem
Když mluvíme o plánech do budoucna, studiu a tak. Queen
ti zabírají většinu tvého času, je asi velmi těžké udělat si
chvilku na vlastní projekty, sám sebe a třeba i na vlastní studio…
Ano, to je dost těžké. Za posledních čtyři až pět let
jsem věnoval Queen skoro všechen svůj volný čas. Je to složité,
když se o vás zajímá tolik nahrávacích společností a jste středem pozornosti. Musíte se hodně snažit. Na začátku naší kariéry
to bylo jiné. Byli jsme celkem neznámí a nahrávací společnosti o
nás zrovna moc nestály. Snažili jsme se někde uchytit, ale také
nám zbývalo poměrně dost volného času. Pak se to najednou rozjelo a volný čas byl fuč. Jsme teď všichni strašně moc zaměstnaní.
Doufám, že snad příští rok by se mi mohlo podařit si trochu odpočinout a pracovat i na vlastních projektech. Chtěl bych se
také zajímat o jiné věci a zkusit spolupráci i s jinými umělci.
Myslím, že v každé skupině se najde někdo, kdo by chtěl trochu
experimentovat, udělat něco jiného, než obvykle dělá. Takové
lidi bych chtěl dát dohromady. Vlastně ani jiné skupiny moc nepotkáváme. Máme takový vlastní koloběh a nikdo jiný do něj moc
nezapadá. Je to dost překvapující, co? Třeba za celý minulý rok
jsem potkal jenom Thin Lizzy...
To si pamatuji, když jsme se potkali v metru, tak jsi mi
o tom vyprávěl. Opravdu jsi potkal jenom je?
Jo, je to fakt dost překvapující. Někdy potkávám ještě
mladé začínající kapely. Ale to většinou jenom když přijdu brzy
do studia. Nemám ale čas s nimi mluvit, protože většinou mám
plnou hlavu našich věcí a oni taky. Je to opravdu dost zvláštní.
Myslíš, že by jsi se někdy mohl k takové skupině přidat
nebo jim nějak pomoci?
Možné to je. To nepopírám. Ale určitě to nevím. Jsme
v tomhle směru asi trochu divní spíš bychom asi dělali na
vlastní kariéře, než že bychom ze skupiny odešli a přidali se
k někomu jinému. Třeba Freddie minulý rok vyprodukoval takovou
malou věcičku, nějaký singl, ale zabralo mu to jenom pár dní.
Prostě si potřeboval chvilku odpočinout a dělat něco jiného, bez
nás. Ty víš, o jakou věc jde?
Jo, zaregistroval jsem něco takového…
My ostatní jsme mu to přáli. A taky jsme si užili aspoň pár dní
volna.
Ale Roger mu nazpíval vokály, ne?
Jo, to jo. Nazpíval. Stavil se za ním ve studiu a on tam zrovna
měl nějakou session, tak se Roger přidal. No a potom se jim to
líbilo, tak to do nahrávky použili.
Slyšel jsem nějaké zvěsti o tom, že by Roger taky něco
takového rád udělal. Je to pravda?
Někdy mívá takový nápady. Poslední dobou byl každou volnou
chvilku v nějakém nahrávacím studiu v Londýně a něco tam vždycky
nahrál a snad i nazpíval. Občas s různými muzikanty nebo sám.
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Koncem minulého roku, když byl v New Yorku, potkal se tam
s Ianem Hunterem. Společně s Brianem a Freddiem mu nazpívali
vokály na jeho album „All American Alien Boy“. Ale jestli si
domluvili něco dál, to přesně nevím. Snad by mu měli pomoct i
s druhým albem, které bude produkovat Roy Baker. Dělal nám už 4
alba.
Roy Baker je dobrý producent. Teda alespoň podle mého názoru…
To je, ale vždycky nás to stojí strašně moc kafe….
Opravdu? Myslím, že Queen mu velice pomohli nahoru. Teď
je dost uznávaný. Vždycky jste měli perfektní tým, ať už to byl
Roy (Baker)nebo Mike (Stone). Dokázali jste se vždycky dostat
přesně tam, kam bylo třeba. Lidi vždycky zaujme dobře udělaná
deska a taky kapela, která drží při sobě…
Jo, to máš pravdu. Přesně ale nevím, čím to je. Jestli
dobrým načasováním vydání desky, nebo tím, že si vás lidé už
předem někam zaškatulkují. Kdo ví? Je to asi jako s kuřetem
v troubě – můžete ho spálit, nebo taky nedopéct. Fakt nevím, čím
to
je.
Prostě
děláš
práci,
protože
si
myslíš,
že to má
smysl
a
najednou
se octneš
nahoře.
.. Je to
dost
zvláštní.
Třeba
naše
první
album…
Zrovna
moc
úspěšné
nebylo.
Ani jsme kvůli tomu nechtěli podnikat turné po malých klubech a
hospodách… Ale Freddie se na to hrozně těšil a všechny nás přesvědčil, že to má smysl. Bylo to takové jeho divadlo, ale jak
vidíte bylo úspěšné. Nějací lidi přišli i v době, kdy Anglii
ovládal punk. A líbilo se jim to, tak potom přišli znovu i se
svýma kamarádama…
(ps)
Pokračování příště
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Text Book

There must be more to life than
this
There must be more to life than
this
There must be more to life than
this
How do we cope in a world without
love
Mending all those broken hearts
And tending to those crying faces
There must be more to life than
living
There must be more than meets the
eye
Why should it be just a case of
black or white
There must be more to life than
this
Why is this world so full of hate
People dying everywhere
And we destroy what we create
People fighting for their human
rights
But we just go on saying c'est la
vie
So this is life
There must be more to life than
killing
A better way for us to survive
What good is life in the end we all
must die
There must be more to life than
this
There must be more to life than
this
There must be more to life than
this
I live in hope for a world filled
with love
Then we can all just live in peace
There must be more to life much
more to life
There must be more to life more to
life than this

Musí být víc důvodů žít, než
jen tohle
Musí být víc důvodů žít, než jen

tohle
Musí být víc důvodů žít, než jen
tohle
Jak máme přežít ve světě bez lásky
Zacelit všechna ta zlomená srdce
A dívat se na ty uplakané tváře
Musí být víc důvodů žít, než život
Musí existovat víc, než jenom setkávání očí
Proč nemůže být všechno jenom černé
nebo bílé
Musí být víc důvodů žít, než jen
tohle
Proč je tenhle svět plný nenávisti
Lidé všude umírají
A my jenom rozbíjíme, co jsme vytvořili
Lidé bojují za svá práva
Ale my jdeme dál a říkáme c’est la
vie
Tak tohle je život?
Musí být více důvodů žít, než je
zabíjení
Lepší způsob, jak přežít
Jak skvělý je život, ale na konci
musíme všichni zemřít
Musí být víc důvodů žít, než jen
tohle
Musí být víc důvodů žít, než jen
tohle
Musí být víc důvodů žít, než jen
tohle
Žiji a stále věřím, že svět bude
plný lásky
Že všichni můžeme žít v míru
Musí být víc důvodů žít, mnohem
víc, proč žít
Musí být víc důvodů žít, víc důvodů
žít než tohle.

Love me like there's no tomorrow
You had to kill the conversation
You always had the upper hand
Got caught in love and stepped in
sinking sand
You had to go and ruin all our
plans
Packed your bags and you're leaving

home
Got a one-way ticket and you're all
set to go
But we have one more day together
so
Love me like there's no tomorrow
Hold me in your arms tell me you
mean it
This is our last goodbye and very
soon it will be over
But today just love me like there's
no tomorrow
I guess we drift alone in separate
ways
I don't have all that far to go
God knows I've learned to play the
lonely man
I've never felt so low in all my
life
We were born to be just losers
So I guess there's a limit on how
far we go
But we only have one more day together so
Love me like there's no tomorrow
Hold me in your arms tell me you
mean it
This is our last goodbye and very
soon it will be over
But today just love me like there's
no tomorrow
Tomorrow God knows just where I'll
be
Tomorrow who knows just what's in
store for me
Anything can happen but we only
have one more day together
Just one more day forever so
Love me like there's no tomorrow
Hold me in your arms tell me you
mean it
This is our last goodbye and very
soon it will be over
But today just love me like there's
no tomorrow…

Mě miluj, jako by zítřek vůbec
neexistoval
Zabila jsi konverzaci mezi námi
Vždycky jsi mi vládla

Teď jsi se zamilovala a vstoupila
na tekutý písek
Šla jsi vpřed a ničila všechny naše
plány
Sbalila jsi si věci a teď mě opouštíš
Vydala jsi se na cestu bez zpáteční
jízdenky
Ale ještě nám zbývá jeden den,
takže
Mě miluj, jako by zítřek vůbec
neexistoval
Drž mě v náručí a říkej mi, že
Tohle je naše poslední sbohem a
brzy to skončí
Ale dneska mě miluj tak, jako by
zítřek vůbec nebyl
Myslím si, že každý půjdeme svou
cestou
Nevím, jak daleko až můžu zajít
Bůh ví, že jsem se naučil být sám
Ale nikdy v životě jsem se necítil
tak mizerně
Narodili jsme se proto, abychom
prohrávali
Myslím si, že mez ,jak daleko zajít, existuje
Ale už nám zbývá jenom jeden den,
kdy můžeme být spolu, takže
Mě miluj, jako by zítřek vůbec
neexistoval
Drž mě v náručí a říkej mi, že
Tohle je naše poslední sbohem a
brzy to všechno skončí
Ale ještě dneska mě miluj tak, jako
by zítřek nebyl
Zítra, Bůh ví, že budu
Kdo ví, co mě čeká zítra
Může se stát cokoli, ale my máme už
jenom
Jeden den, kdy můžeme být spolu
Jenom jeden dlouhý den, takže
Mě miluj tak, jako by nebyl vůbec
žádný zítřek
Drž mě v náručí a řekni mi, že
Tohle je naše poslední sbohem a
velmi brzy to všechno skončí
Ale ještě dneska mě miluj tak, jako
by zítřek vůbec neexistoval…
(ps)
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Kalendárium
6. listopad 1995 – vydání poslední
řadové desky Queen Made In Heaven.
Právě před pěti lety jsme poprvé
mohli slyšet toto album, které
připravovali celé čtyři roky od
úmrtí Freddie Mercury, a to první
zvěst že vyjde toto album zaznělo
už v ´92. Ale Brian, Roger a John
nechtěli nic uspěchat, nebo byli
smrtí
svého
přítele
natolik
zdrceni, že nemohli dál pracovat.
Tak či onak se dobrali k vítěznému
konci a album vydali, a my jsme
jim vděční. Tak nezapomeňte si
toto album 6. listopadu pustit.

24. listopad 1991 – úmrtí Freddie
Mercuryho. Ano, již tomu bude
devět let, kdy nás opustil Freddie
Mercury. Nás věrné posluchače i
blízké
přátele.
V tento
den
Freddie podlehl zákeřné nemoci
zvané AIDS. Bylo to v sedm hodin
večer,
kdy
naposled
Freddie
vydechl na své posteli ve svém
domě v Long Place, londýnské čvrti
Kensington. Jeho boj s nemocí byl
u konce, a tak zapalme v tento den
svíčku na jeho počest.

2. prosinec 1985 – vychází kolekce
třinácti
alb
Queen
Complete
Woprks. Dvanáct z nich bylo řadových alb Queen, ale to třinácté
bylo speciálně vydané jen v této
kolekci a tudíž je vyhledávanou
raritou.
Album
bylo
nazvané
Complete Vision a byli na nich B
strany singlů, nahrávek na žádném
jiném albu nevydané. Později song
One Vision vyšel na albu A Kind Of
Magic a Thank God It´s Christmas
(obal singlu na obrázku) na Greatest Hits III., ale ostatní songy
stále ještě nenajdete na žádném
oficiálním albu Queen.
(fk)

