
Milí žáci, 

 

Moc Vás opět zdravím a zde je práce na 15.4. 

S pozdravem 

Lenka Krylová 

Dnes opět písnička! Tentokrát s názvem Lemon Tree. 

Najděte si na youtube písničku Lemon Tree a zde je text. 

Lemon Tree 
Fools Garden 

I'm sittin' here in the boring room 
It's just another rainy Sunday afternoon 
I'm wasting my time 
I got nothin' to do 
I'm hangin' around 
I'm waitin' for you 
But nothing ever happens and I wonder 

I'm drivin' around in my car 
I'm drivin' too fast 
I'm drivin' too far 
I'd like to change my point of view 
I feel so lonely 
I'm waitin' for you 
But nothing ever happens and I wonder 

I wonder how 
I wonder why 
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 
And all that I can see is just a yellow lemon tree 
I'm turnin' my head up and down 
I'm turnin', turnin', turnin', turnin', turnin' around 
And all that I can see is just another lemon tree 

Sing! 
Dap-dadada-dadpm-didap-da 
Dadada-dadpm-didap-da 
Dap-didili-da 

I'm sittin' here 
I miss the power 
I'd like to go out takin' a shower 
But… 
 

Hudební klenot 20. století. Jde o hitovku, kterou si jednou pustíte a už ji nemůžete dostat 
celý den z hlavy. Řeč je o skladbě Lemon Tree, kterou přivedla na svět německá 
skupina Fools Garden. Své středeční informace nese Kari. Lemon Tree byla nahrána 
roku 1994, objevila se na Dish of the Day a o rok později vyšla jako singl. V roce 1996 se 



tento song stal hlavním mezinárodním hitem. Skladba obsadila 1. místo v domácí německé 
hitparádě. Novou verzi této písně nahrála skupina v roce 2009 pro kompilaci High Times - 
The Best of Fools Garden. Dodnes je tento song velmi známý a dobře prodávaný po celém 
světě.  

Můžete mi napsat, kterou anglickou píseň máte rádi Vy? 

 

 

 

 


