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Lennons Længsel Bo Heimann Hent PDF Du kender formentlig en del af John Lennons sange
...men kender du historien bag dem?

Læs og få nednu mere ud af at lytte til dem!

Lennons storhed – længsel, vrede, mod, idealisme og (dag)drømme
– udsprang dybest set af smerten ved at miste sin mor to gange. Den første gang forfærdeligt; anden gang

næsten fatalt. Det var en smerte, der gjorde ham til storryger, narkomisbruger og dranker i store dele af de 40
år, han nåede at være her. En smerte, der var med til at gøre ham til en på mange måder forbandet dårlig
kæreste, mand og far. En smerte, der fik ham til at tugte selv gode venner med ufølsom og uretfærdig

sarkasme.

Johns nøgne ærlighed og insisteren på visioner om en bedre verden gjorde, at andre mennesker kunne
identificere sig med ham; at omgivelserne følte sig talt både til og med, og at han ikke blev opfattet som

hellig og bedrevidende, men som værende ’en af os’; som et både sårbart, bange og vredt menneske. Visioner
han stædigt advokerede for – på det personlige plan i ønsket om at blive et bedre menneske, og på det store

plan i forhold til at få skabt en ny samfundsorden.

Bogen formidler kærligheden til den Liverpool-dreng, der sang, sang og sang for at nå sin mistede moder,
men som måtte nøjes med at nå hele verden. Samtidigt giver denne lille bog dig som læser forhåbentlig et

givtigt indblik i John Lennons grundlæggende længsel som hans liv, levned og vigtigste sange voksede ud af,
sådan at hans sange efter endt læsning om muligt er endnu mere interessante at lytte til.

 

Du kender formentlig en del af John Lennons sange
...men kender du historien bag dem?

Læs og få nednu mere ud af at lytte til dem!

Lennons storhed – længsel, vrede, mod, idealisme og (dag)drømme
– udsprang dybest set af smerten ved at miste sin mor to gange. Den
første gang forfærdeligt; anden gang næsten fatalt. Det var en smerte,
der gjorde ham til storryger, narkomisbruger og dranker i store dele
af de 40 år, han nåede at være her. En smerte, der var med til at gøre
ham til en på mange måder forbandet dårlig kæreste, mand og far. En
smerte, der fik ham til at tugte selv gode venner med ufølsom og

uretfærdig sarkasme.

Johns nøgne ærlighed og insisteren på visioner om en bedre verden
gjorde, at andre mennesker kunne identificere sig med ham; at
omgivelserne følte sig talt både til og med, og at han ikke blev

opfattet som hellig og bedrevidende, men som værende ’en af os’;
som et både sårbart, bange og vredt menneske. Visioner han stædigt
advokerede for – på det personlige plan i ønsket om at blive et bedre

menneske, og på det store plan i forhold til at få skabt en ny
samfundsorden.

Bogen formidler kærligheden til den Liverpool-dreng, der sang, sang



og sang for at nå sin mistede moder, men som måtte nøjes med at nå
hele verden. Samtidigt giver denne lille bog dig som læser

forhåbentlig et givtigt indblik i John Lennons grundlæggende
længsel som hans liv, levned og vigtigste sange voksede ud af, sådan

at hans sange efter endt læsning om muligt er endnu mere
interessante at lytte til.
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