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Dogłębna i szczegółowa biografi a, napisana przez Anthony’ego Rey-
noldsa, opiera się na dziesiątkach wywiadów, które autor przeprowa-
dził specjalnie z myślą o tej książce. Wśród jego rozmówców znaleźli 
się muzycy grający z Cohenem, jego menadżerowie, wydawcy, fani, 
producenci, znajomi, przyjaciele i wrogowie.

Mimo że Cohen od czterdziestu lat unika mówienia o sobie, powstał 
w ten sposób sugestywny portet legendarnego artysty, który zyskał 
sobie wielu lojalnych wielbicieli na całym świecie. Śledzimy tu jego 
życie od poetyckich początków w Montrealu, gdzie ledwo wiązał ko-
niec z końcem, przez liczne podróże, romanse i kryzysy religijne aż 
po ostatnie trasy koncertowe. Niezwykłe życie i twórczość Leonarda 
Cohena nigdy wcześniej nie zostały opisane tak zajmująco i dokładnie.
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NIKT
NIE WYJDZIE STĄD

ŻYWYHistoria Jima Morrisona

JERRY HOPKINS & DANNY SUGERMANOto Jim Morrison – pieśniarz, filozof, poeta, skaza-
niec, charyzmatyczny i nawiedzony uczeń ciemno-
ści, który odrzucał władzę w jakiejkolwiek postaci. 
Odkrywca badający „...granice rzeczywistości, po 
to by sprawdzić co się stanie...”

– Wiesz, co powinniśmy zrobić? 
Jim leżał wyciągnięty na łóżku, gapiąc się w sufit. Mówił gło-

sem, który jego koledzy już dobrze znali – była to dziwaczna mie-
szanina prostackiej gwary z urąganiem nie wiadomo komu; trudno 
było poznać, czy chłopak mówi poważnie, czy się zgrywa. Czasa-
mi używał tego tonu do odgrywania swych złośliwych kawałów, 
to znów, jak tym razem, rozmawiając z kolegą z uczelni, Samem 
Kilmanem, pokrywał nim wątpliwości co do swego pomysłu.

– Nie wiem. Co masz na myśli?
– Załóżmy zespół rockowy – powiedział Jim, nie spuszczając 

oczu z sufitu.
– Do diabła, stary, nie grałem na bębnach od siedmiu lat. A co 

ty byś robił?
Jim usiadł.
– Ja będę śpiewał – prawie nie wymawiał tych słów – „Uhmmmm 

gonnnna singggg”.
Sam spojrzał na niego niedowierzająco.
– Umiesz śpiewać? – zapytał.
– A pierdolę. Nie umiem – odszczeknął Jim.
– No dobra, załóżmy, że mamy zespół i powiedzmy, że ty śpie-

wasz – czego nie umiesz – to jak siebie nazwiemy?
– Drzwi! Jest znane. I jest nieznane. A to, co je dzieli, to Drzwi 

i nimi właśnie chcę być. Ja chcę być Drzwiami! 
– „Ahh wanna be th’doooorrrr...”.
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Dogłębna i szczegółowa biografi a, napisana przez Anthony’ego Rey-
noldsa, opiera się na dziesiątkach wywiadów, które autor przeprowa-
dził specjalnie z myślą o tej książce. Wśród jego rozmówców znaleźli 
się muzycy grający z Cohenem, jego menadżerowie, wydawcy, fani, 
producenci, znajomi, przyjaciele i wrogowie.

Mimo że Cohen od czterdziestu lat unika mówienia o sobie, powstał 
w ten sposób sugestywny portet legendarnego artysty, który zyskał 
sobie wielu lojalnych wielbicieli na całym świecie. Śledzimy tu jego 
życie od poetyckich początków w Montrealu, gdzie ledwo wiązał ko-
niec z końcem, przez liczne podróże, romanse i kryzysy religijne aż 
po ostatnie trasy koncertowe. Niezwykłe życie i twórczość Leonarda 
Cohena nigdy wcześniej nie zostały opisane tak zajmująco i dokładnie.

OTO OPOWIEŚĆ O ŻYCIU, 
MIŁOŚCIACH I TWÓRCZOŚCI POETY,

AUTORA PIOSENEK I PIEŚNIARZA, 

„OBDARZONEGO GŁOSEM ZE ZŁOTA”, 
JAK LEONARD COHEN
POWIEDZIAŁ KIEDYŚ SAM O SOBIE. 
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NIKT
NIE WYJDZIE STĄD

ŻYWYHistoria Jima Morrisona

JERRY HOPKINS & DANNY SUGERMANOto Jim Morrison – pieśniarz, filozof, poeta, skaza-
niec, charyzmatyczny i nawiedzony uczeń ciemno-
ści, który odrzucał władzę w jakiejkolwiek postaci. 
Odkrywca badający „...granice rzeczywistości, po 
to by sprawdzić co się stanie...”

– Wiesz, co powinniśmy zrobić? 
Jim leżał wyciągnięty na łóżku, gapiąc się w sufit. Mówił gło-

sem, który jego koledzy już dobrze znali – była to dziwaczna mie-
szanina prostackiej gwary z urąganiem nie wiadomo komu; trudno 
było poznać, czy chłopak mówi poważnie, czy się zgrywa. Czasa-
mi używał tego tonu do odgrywania swych złośliwych kawałów, 
to znów, jak tym razem, rozmawiając z kolegą z uczelni, Samem 
Kilmanem, pokrywał nim wątpliwości co do swego pomysłu.

– Nie wiem. Co masz na myśli?
– Załóżmy zespół rockowy – powiedział Jim, nie spuszczając 

oczu z sufitu.
– Do diabła, stary, nie grałem na bębnach od siedmiu lat. A co 

ty byś robił?
Jim usiadł.
– Ja będę śpiewał – prawie nie wymawiał tych słów – „Uhmmmm 

gonnnna singggg”.
Sam spojrzał na niego niedowierzająco.
– Umiesz śpiewać? – zapytał.
– A pierdolę. Nie umiem – odszczeknął Jim.
– No dobra, załóżmy, że mamy zespół i powiedzmy, że ty śpie-

wasz – czego nie umiesz – to jak siebie nazwiemy?
– Drzwi! Jest znane. I jest nieznane. A to, co je dzieli, to Drzwi 

i nimi właśnie chcę być. Ja chcę być Drzwiami! 
– „Ahh wanna be th’doooorrrr...”.
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