Edith Piaf
(19.12.1915 - 11.10.1963)

Edith Piaf. Snad nejslavnější šansoniérka co kdy na tento svět vkročila. Uměla se smát i v těch nejbolestnějších chvílí svého života. A nazpívala snad nejslavnější píseň ,,Non Je ne regrette rien" která znamená v překladu ničeho nelituji. I když si Edith Piaf v životě prožila své, nikdy nelitovala. Za svuj Krátký život stihla pobláznit snad celou Francii a dokázala se vypořádat i se svým poměrně tvrdým životem. Na Edith ocenuji hlavně to že i když byla na dně, přesto se nezapomínala smát. Protože jak vždy řikala Edith Piaf Non Je ne regrette rien.

Nejprve co je to ten šanson
Jako je Hip Hop, metal, punk nebo prostě jenom dechovka je i šanson. Zaspívat šanson neni vubec jednoduché. A Šansoniéru je opravdu pramálo. Na zaspívání šansonu musíte mít víc než talent, protože šansonové písničky vypráví příběh a slova se tam skoro neopakují. Takže vlastně vyprávítě příběh, ale místo aby jste ho vyprávěli tak ho zpíváte. A tomu se říká Šanson. Určitě si myslíte že na tom nic neni. Ale to jste na velkém omylu. U nás v české republice je totiž jenom jedna šansoniérka která se jmenuje Hana Hegerová. Pouze jedna z české republiky. Ono nejde jenom o zazpívání ale i o to jak to obecenstvu podáte. Takže ten kdo zpívá šanson je už zpěvák na vrcholu. A to právě byla Edith Piaf.

Porod na chodníku
Přesně takhle se narodila nejslavnější šansoniérka Edith Piaf. Její matka byla bezdomovkyně a tak malou Edith porodila na chodníku v ulici Rue de Belleville 72 v Paříži. Do dnešních dnů je tam umístěna cedule s nápisem: „Na schodech před tímto domem se 19. 12. 1915 narodila Edith Piaf, zpěvačka, jejíž hlas otřásl světem." Narodila se jako Edith Giovanna. Edith stejně jako její matka se stala bezdomovkyní která nemá kde hlavu složit. Zimi strávila v Pařížských nevěstincích. O Edith se její matka nedokáže postarat a tak jí svěří své matce které patří noční klub blýzko kabaretu Moulin Rouge. Editina babička je ale alkoholička a žije ve špíně. O malou Edith se skoro nestará a místo mlíčka které by mělo pít malé dítě jí nalévá červané víno čímž Edith málem zabije. Do péče si jí tedy vezme jedna z prostitutek a dostane jí z hrozící smrti. Špatné zacházení se na Edith ale podepíše a tak v 5 letech na dva roky oslepne. (Slepotu zavinil zánět rohovky) Vychrtlá špinavá a slepá bloudí Edith Piaf Paříží. Prostitutka která se o Edith starala se nad její slepotou slitovala a tak začala šetřit na její uzdravení. Peníze nakonec našetří a slavné šansoniérce se po roce opět vratí zrak.

Krůček ke slávě
Když bylo Edith 15 let odešla od prostitutky která jí vypiplala a začala se starat sama o sebe. A začala tím že žebrala. Nevěděla jak na sebe upozornit aby jí lidé dávali peníze a tak začala zpívat. Jednoho dne ji objevil na rohu Rue Troyon (ulice nedaleko Champs-Elysées) majitel známého pařížského kabaretu „Le Gerny’s“ jménem Louis Leplée. Nabídl jí angažmá ve svém podniku. Edith tam prakticky v roce 1935 zahájila svojí pěveckou kariéru…
Louis Leplée se snaží nalézt pro Edith Gassionovou nové umělecké jméno, které by vystihovalo obsah zpívaných šansonů a pasovalo by současně k jejímu tělesnému vzezření. Edith byla malá. Měřila nanejvíš 150 cm. Měla černé kudrnaté vlasy ostříhané nakrátko. Po dlouhém přemýšlení se rozhoduje pro jméno ,,Piaf" což znamená vrabčák. Tak vzniká legenda Edith Piaf. Edith si Louise zamiluje a začne mu říká „papa“ (tatíček)

Edith na vrcholu slávy
Louis Leplée s ní v roce 1935 nahrává první gramofonovou desku s šansony „Mon apero“ (Můj frajer) a „La java de Cezigue“ (Cezigueův flám). Edith se zdá bát šťastná. Když se tyto desky prodali vyletěla Edith Piaf na vrchol slávy. Nebyl nikdo z francouzu kdo by si její desku nekoupil a neznal jí. I ten kdo šanson neposlouchá ho jen díky Piaf začal milovat. Malá černovlasá dáma se proslavila takřka do celičkého světa a všichni jí začali uznávat za jednu z největších šansoniéru té doby. edith se stala bohatou a žádanou. Pro někoho kdo celí život vyrustá na ulici to je opravdu obrovský šok. A Edith se s tim opravdu těžko vyrovnávala. Když se dala do kupy a začala si na život v blahobytu zvykat, přišel šok druhý. Edith Piaf najde Louise Lepléeho ve své kanceláři mrtvého. Policisté jí začnou obviňovat z vraždy. Toto Edith Psychycky neunese a začíná se hroutit. Vysvobození najde až v braní drog, které bere do konce svého života. Naštěstí netrvá dlouho a podezření stáhnou a do spisu napíšou sebevražda.

Marcel Cerdan
Do života slavné šansoniérky vstoupil druhý muž který se jmenoval Marcel Cedran. Byl to Francouzký boxer a beznadějně se do Edith zamiloval a ona pochopitelně do něj. Všechno jim klapalo a Edith s ním byla velice šťastná.,, Nikdy jsem nebyla šťastnější. Až Marcel mi otevřel oči a ukázal mi jak krásný muže život být." řekla Edith o svém milenci. Edith tedy byla opravdu šťastná. Měla někoho kdo jí miloval. Měla zástupy fanoušku po célém světě a byla bohatá. Vše se ale mělo rázem změnit. 27. 9. 1949 jí Marcel telefonoval z Francie, že za ní přijede lodí do New Yorku, kde v té době byla na turné po USA. Edith ovšem trvala na tom, aby přiletěl letadlem. Lodí prý to trvá věčnost. Do New Yourku ale už nikdy nepřiletěl. Letadlo kterým Marcel Cedran letěl havarovalo a nikdo z cestujících nepřežil. Když se to Edith dozvěděla byla na dně. Ale turné po New Yourku nechtěla zrušit a tak šokovaná ze smrti svého milence kterého milovala snad víc než svuj vlastní život, odzpívala písně pro fanoušky kteří na ní netrpjelivě čekali. Pro Edith Piaf to byla muka. Musela dělat veselou a šťastnou i když v té chvíli vubec nebyla. Uměla se smát i když byla psychycky na dně. Když se vrátila zpět do Francie začala se do sebe uzavírat. Že zemřel její milenec Marcel Cerdan jí poznamenalo na zbytek jejího života. A snad navždy si to dávala za vinu.
Edith na tom byla Psychycky velice špatně. A drogy které kvuli svím častým depresím brala více než dříve, nahradil alkohol. 

Non Je ne regrette rien
Edith vypadala hrozně. V dusledku stálích depresí, braní drog a pravidelné pití alkoholu to se slavnou šansoniérkou šlo od desíti k pěti. Z tohoto svinstva co si každý den ordinovala do těla začala blednout a chřadnout. Černé kudrnaté vlasy která byli vždycky bujné a lesklé byly prakticky nic. Hodně jich vypadalo. Edith začala příšerně hubnout a v dusledku otravy alkoholem a předávkováním všemožným sajrajtem se změnilo i její držení těla a doslova si tím zničila játra. Sotva chodila a opět začala slepnout. To jí ale neodradilo a tak zaspívala snad svou nejslavnější píseň Non Je ne regrette rien což znamená ničeho nelituji. Když přišlo její poslední vystoupení byla doslova kost a kuže. Z posledních sil se došourala k mikrofonu a začala zpívat píseň o svém životě. Píseň byla tak dojemná že snad každého rozbrečela. Lidem v sále se leskly oči.Překrásný Editin hlas a užasná francoužtina snad dohnal k pláči všechny na zemi když písen vyšla. 11.10.1963 vyčerpaná a unavená Edith Piaf nejslavnější šansoniérka ve svém domě v Paříži umírá. Edith Piaf která nikdy ničeho nelitovala. Když zemřela přišla se s ní rozloučit snad celá Francie. Od její smrti už ubjehlo 44 let. I po této dlouhé době víme kdo to byla Edith Piaf.
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Edith Piaf. Nejslavnější Francouzká šansoniérka
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Odpočívej v pokoji vrabčáčku. Ptáčku který si dobyl svět.
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