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Dvere od auta nám pred ošarpanou, zvláštnou budovou otvoril 
postarší ochrankár, ktorý tam bol skôr na otváranie dverí ako na 
stráženie. John ho pozdravil po mene a chvatne, no prívetivo sa 
usmial do objektívu fanúšikovi, ktorý si hviezdu vyčíhal. Dvakrát 
sa blyslo a John oslepený bleskom sa náhlil do vchodu. Žmurkal 
a náhle zastal. „Bože, miláčik. Nemám kľúč od bytu. Dúfam, že 
máš aspoň ten svoj.“ Yoko nezareagovala, ale vytiahla kľúč a otvo-
rila ním výťah. John sa na mňa ospalo zadíval. „Ani som sa ne-
musel pýtať,“ uškrnul sa. 

V byte ma previedol cez chodbu, kde viseli fotografie, až do 
kuchyne. Nakázal mi, aby som počkal, kým do seba niečo hodí. 
Yoko tam s nami nebola. Rozhliadol som sa po obrovskej, čerstvo 
vymaľovanej kuchyni, skvele zásobenej čajom aj kávou, korením 
a orieškami. Vtedy som začul hlasy zo vzdialenejšej časti bytu. 
Detský smiech a otcov hraný hnev. „Ty malý nespratník, prečo ešte 
nespíš? Pusu na dobrú noc by si dostal, aj keby si spal, ty moje 
slniečko!“ 

John sa vrátil do kuchyne s obnovenými silami, a kým postavil 
vodu na čaj, vysvetľoval mi, že Sean nie je zvyknutý, že mama 
a otec tak veľa pracujú. Pred prácou na albume bol John doma 
prakticky stále. 
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Do kuchyne potom vošla aj Yoko v kimone a John nám nalial 
čaj. „Tak čo, začneme?“ spýtal sa, keď sa posadil. 

Pozrel som sa na oboch a ešte chvíľu som počkal. „Takže je to 
konečne vonku: John Lennon a Yoko Ono sú späť...“

John ma nenechal dohovoriť a už štuchol Yoko. „To ako nao-
zaj?“ Žartoval. „A odkiaľ sme sa akože vrátili?“

Tiež som sa zasmial, ale pokračoval som: „Späť v nahrávacom 
štúdiu a po piatich rokoch, keď zmizli z očí verejnosti, opäť tvoria. 
Čo ste robili doteraz?“

John sa koketne obrátil na svoju manželku. „Chceš začať ty 
alebo začnem radšej ja?“ spýtal sa.

„Mal by si začať ty,“ zakončila rázne. 
„Vážne? Dobre teda...“ John sa oprel na stoličke a dlaňami tuh-

šie stisol šálku s čajom. Pozoroval, ako sa z neho parí. 

LENNON: Piekol som chlieb. 
Chlieb? 
LENNON: A staral som sa o dieťa.
... a v hlave sa vám hmýrilo tisíc tajných nápadov na 

nové projekty.
LENNON: Žartujete? Žiadne tajné projekty. Každá dobrá gaz-

diná vie, že starostlivosť o domácnosť a o dieťa je práca na plný 
úväzok. Všetky projekty musia ísť bokom. 

Len čo som dopiekol, cítil som veľké zadosťučinenie. Keď som 
však videl, že je po chlebe, pomyslel som si: Ježiši! A to nedosta-
nem nijakú zlatnú platňu ani povýšenie do rytierskeho stavu? 

Je to predsa obrovská zodpovednosť, že dieťa dostane dobre 
najesť, neprejedá sa a má dostatok spánku. Keby som ho neuložil 
do postele a predtým do pol ôsmej večer neokúpal, nik iný by 
to neurobil. To je skutočná zodpovednosť. Teraz už rozumiem 
všetkým ženám. A večer ich nečaká žiadna odmena. 

A čo malé odmeny, ako napríklad radosť z toho, že die-
ťaťu chutí alebo že dobre spí?



 17

LENNON: To je veľká radosť. Svoj prvý bochník som si do-
konca odfotil. (Yoko sa na tom smeje.) Bol som úplne natešený, 
mal som neuveriteľnú radosť. Ani vo sne by mi nenapadlo, že 
ma to bude tak tešiť. Akoby z tej rúry vyšiel čerstvý album. Bolo 
to dokonalé. Tá radosť ma tak premohla, že som začal variť pre 
všetkých! Robil som obedy pre šoféra, asistentky a všetkých, kto-
rí pre nás robili. „Poďte sa najesť!“ Veľmi sa mi to páčilo. 

Lenže neskôr ma to začalo vyčerpávať. Rozmýšľal som, čo sa 
to deje? V piatok upečiem dva pecne a v sobotu je už po nich. 

Nadšenie sa pomaly vytratilo a pečenie sa stalo rutinou. Zo 
Seana mám však radosť stále. Síce som ho neporodil, ale s Božou 
pomocou som sa tiež podieľal na jeho stvorení. Kŕmil som ho, 
dozeral, aby sa mu dobre spalo a naučil ho plávať. Vzal som ho 
k oceánu. Som na to veľmi hrdý. On je mojou najväčšou pýchou.

Prečo ste sa rozhodli ostať v domácnosti?
LENNON: Bola to vec samoliečby.
ONO: Nastal čas opýtať sa: Čo má pre mňa význam?
LENNON: Zistil som totiž, že je oveľa dôležitejšie čeliť sebe 

samému a realite, ako pokračovať v živote rockovej hviezdy a dať 
sa vláčiť názormi verejnosti alebo tým, ako dopadol koncert. Už 
to bolo iné. Ako príklad použijem Picassa. Až do konca života sa 
opakoval. Neznižujem veľkosť jeho talentu, ale posledných šty-
ridsať rokov vykrádal sám seba. Nikam to totiž neviedlo. Ako by 
ste to nazvali? Že zaspal na vavrínoch. 

Viete, mám už takmer štyridsať. Vždy som sa pokladal za 
umelca, hudobníka alebo básnika, je jedno, ako to pomenujete, 
a tá takzvaná bolesť umelca odjakživa vykúpila jeho slobodu. To, 
že som rock and rollový hudobník, sadlo môjmu talentu, aj pocit 
slobody bol úžasný. Lenže potom mi došlo, že v skutočnosti slo-
bodný nie som. Dotlačili ma do toho. Nebolo to len kvôli zmlu-
vám, hoci zmluvy boli len fyzickým zhmotnením väzenia. Radšej 
som mohol chodiť do práce na osem hodín. Rock and roll mi 
prestal pripadať až taký skvelý. V našej brandži sú len dve cesty: 
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do Las Vegas a tam zabávať publikum, ak máte také šťastie, alebo 
cesta do pekla, kam odišiel napríklad Elvis.

ONO: Možno by sme sa stali stereotypnými. Možno sme 
smerovali touto cestou. To sme však práve nechceli. Toto mi na 
umeleckej brandži vážne prekáža. Napadne ti napríklad: Budem 
umelec, ktorý kreslí kruhy. Zvykneš si na to a kruhy sa stanú tvo-
jou značkou. Získaš galériu, sponzorov, vystavuješ. Takto to cho-
dí. A o rok zmeníš názor a začneš kresliť trojuholníky. Ľuďom 
totálne chýba kreativita. Lenže ak v tom budeš pokračovať, čo ja 
viem, desať rokov, nakoniec ti dajú za to aj cenu. (Chichúňa sa.) 
Je to smiešne, ale tak to býva.

LENNON: Veľkú cenu dostaneš, keď máš ešte navyše rakovinu 
a keď si nekreslila celých dvadsať rokov nič iné len trojuholníky. 

ONO: A potom zomrieš.
LENNON: Správne. Najväčšou cenou bude, ak zomrieš. To sa 

naozaj oplatí, umrieť pred očami verejnosti. Takže my toto od-
mietame robiť. 

(Medzitým John vzal do ruky lyžičku a začal ňou klepkať po stole 
do rytmu slov.)

Práve preto sme prestali pozývať novinárov do našej spálne 
a Yoko skončila s popmusic. Na začiatku nášho vzťahu sme vstu-
povali na územie toho druhého aj v oblasti umenia, produkovali 
sme spolu buď filmy, alebo plagáty. Posúvali sme sa z avantgar-
dy do rock and rollu. Skúšali sme nájsť spoločné územie, ktoré 
bude zaujímavé pre nás oboch. Skúsenosti toho druhého boli 
inšpiratívne.

Veci, ktoré z toho vzišli, boli variáciou na jednu tému. Obaja 
sme chceli vedieť, čo spolu dokážeme vytvoriť, pretože sme túžili 
byť spolu. Nechceli sme tráviť náš spoločný čas len cez víkendy. 
Chceli sme byť spolu, žiť spolu a pracovať spolu.

Naším prvým spoločným dielom bolo, že sme novinárov poz-
vali stráviť s nami medové týždne. Najradšej by sme spolu robili 
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hudbu, ale to už bolo dávno. Ľudia nemysleli na nič iné len na 
Beatles, a to nás zväzovalo. No potom buď zabudli, alebo dozreli. 
Teraz sa nám spolu výborne pracuje, už to nie je len o tom zá-
zračnom chlapcovi z rockového sveta a o jeho čudnej japonskej 
víle. To bol obraz, ktorý vytvorili médiá. 

Prečo práve teraz?
LENNON: Dostal som inšpiráciu. Yoko inšpirácia nikdy neo-

pustila, ale mňa prepadla náhle. Už veľmi dávno som nič nena-
písal. Okrem toho som sa sústredil na rodinu a podvedome som 
vedel, že prvých päť rokov života môjho syna chcem stráviť s ním 
a odovzdať mu čo najviac.

ONO: (Johnovi) Nemyslím si, že to bolo len o inšpirácii. (Ob-
ráti sa ku mne.) Buď preto, lebo si sa zatiaľ venoval rodine, alebo 
práve preto, lebo si sa venoval malému, tvoja duša omladla. Už si 
len nevypúšťal platne jednu za druhou ako predtým.

LENNON: Máš, samozrejme, pravdu. Presne to som chcel po-
vedať. Asi som sa nevyjadril dosť jasne. Mohol som pokračovať vo 
svojej predchádzajúcej kariére, ale mňa to už nezaujíma. Už ma 
nebavilo každých šesť mesiacov vydať album, ako napríklad...

Ako napríklad Paul McCartney?
LENNON: Nielen Paul. Ako napríklad ktokoľvek. Skúsenosť, 

že som sa stal otcom, ma inšpirovala úplne novým spôsobom. 
Netušil som, že sa to deje. Potom som si na moment sadol a spý-
tal sa sám seba: Čo sa to deje? Je to tak, budem mať štyridsať, 
Sean päť. Nie je to úžasné? Dožili sme sa toho!

Áno, mám na krku štyridsiatku a vraj život sa začína až po šty-
ridsiatke. Aspoň tak tomu verím. Som v pohode. Mám sa skve-
le. Akoby som mal dvadsaťjeden. Teším sa na všetko, čo bude 
nasledovať.
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02

V miestnosti sa ochladilo. John podišiel bližšie k pootvorenému 
oknu a zavrel ho. Zatočil stoličkou a potom si na ňu opäť sadol. 
Počas rozhovoru sa na nej občas hojdal.

LENNON: Zrazu to zo mňa vytrysklo v podobe piesní, ale mu-
selo to tam tlieť celé roky.

ONO: Tie skladby sú výsledkom silnej inšpirácie.
LENNON: Ani pri jednej som si nepotreboval sadnúť a tlačiť 

na pílu.
Už ste sa niekedy pri tvorbe zasekli?
LENNON: Áno, dosť často.
Na svojich vlastných či na albumoch Yoko?
LENNON: Ja som lietal vo väčších problémoch ako Yoko. Ak si 

vypočujete Walls and Bridges (Lennonov posledný album), bu-
dete počúvať človeka, ktorý je depresívny. Poviete si, že je to lo-
gické, lebo mu dlhé roky hrozili deportáciou, no čímkoľvek to je, 
album znie depresívne. Chlapec vie napísať pesničku, ale chýba 
tomu iskra. Neznevažujem ten album, len chcem povedať, že sa 
presne ukázalo, ako som na tom vtedy bol, kde som bol...

ONO: Bol to posledný výdych.
LENNON: Nie, bol to čistý smútok.
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ONO: Bol to výdych, naozajstný výdych.
LENNON: Bolo to ako uuuuuufffffff (vydychuje). Neznamená 

to nič viac ani menej. 
Ako ste potom dospeli k ďalšiemu kroku namiesto po-

kúšania sa vydať ďalší výdych?
LENNON: Nuž, prestať je oveľa ťažšie ako pokračovať. Po-

znám to, urobil som už obe. V rokoch 1962 až 1973 som sa 
vôbec nezastavil, lebo som nemohol. Preto bolo prestať ná-
ramne zložité. Pochopil som, že podobne sa cítia muži, keď 
dosiahnu šesťdesiatpäť. Musia vypochodovať z kancelárie a už 
o nich nikto ani nezakopne. Tak som sa cítil. Nemal by som 
niečo robiť? Spraviť nový album? Skrátka čokoľvek? Pretože ja 
ani neexistujem, ak sa moje meno neobjavuje v tlači, ak pes-
nička nevyhráva hitparády alebo ak nevymetám správne kluby. 
Takto sa musia cítiť chlapíci, keď k nim niekto príde (klope 
po dlhokánskom dubovom stole, klop-klop-klop). Tvoj život sa 
skončil, kámo. Čas na golf. 

Lenže vy sám a dobrovoľne ste odišli do dôchodku.
LENNON: V podstate áno, ale napriek tomu som sa tak cítil. 

Náhle máte kopu voľného času, priestoru, ktorý treba nejako za-
plniť. Našťastie sa vyplnil, podľa zákona vesmíru: žiadne miesto 
nemôže byť dlho prázdne, onedlho sa naplní.

Väčšina ľudí by stále chrlila čosi nové.
LENNON: Väčšina ľudí nežije s Yoko Ono. 
Čo to presne znamená?
LENNON: Väčšina ľudí nemá takého partnera, ktorý im povie 

pravdu priamo do očí, a odmieta žiť s mizerným umelcom, v čom 
som pravdepodobne dosť dobrý. Dokážem oblafnúť každého, aj 
sám seba. Yoko je moja odpoveď. 

Čo vám ukázala?
LENNON: Ukázala mi, že sa dá žiť aj inak. „Nemusíš to robiť 

takto.“ „Naozaj? Fakt? Ale...“ Jasné, že až také jednoduché to nebo-
lo a nevyriešilo sa to za noc. Vyžadovalo si to dosť veľa odvahy. 
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ONO: To je len dôkaz, ako sme zmanipulovaní spoločnosťou. 
Naučili nás, ako máme neustále niečo dosahovať alebo snažiť sa 
niekým byť, ale aj práca v domácnosti niečo znamená, len to nikto 
neuznáva. Keď sme sa s Johnom rozhodli, že vystúpime z toho 
kruhu von, ľudia začali dobiedzať. „John, čo to robíš?“ Nemohli 
uveriť, že by sa mohol stať, v úvodzovkách, mužom v domácnos-
ti. No spýtali sa, ale mňa sa nepýtal nikto, lebo odo mňa ako od 
ženy sa očakáva, že nebudem robiť nič. 

Tak čo ste potom robili, Yoko?
LENNON: Ja som čistil po mačke a varil pre Seana, zatiaľ čo 

ona sedela v miestnosti plnej dymu s pánmi v oblekoch, ktorí si 
nemohli zapnúť gombík. 

ONO: (hovorí pomaly, veľmi zreteľne) Zaoberala som sa bizni-
som, starým biznisom – Apple, Maclen (nahrávacia a vydavateľ-
ská spoločnosť Beatles) a novými investíciami.

LENNON: Začalo to byť naliehavé. Buď by sme si niekoho za-
volali, alebo by to začal riešiť jeden z nás. Títo páni dostávali 
štvrť milióna dolárov za to, že sedeli za stolom, jedli lososa v ho-
teli Plaza... neviem, či ma za toto tvrdenie nezavrú, ale prevažná 
väčšina z nich nemala záujem nič riešiť. Každý právnik má svojho 
právnika. Každý beatlesák mal za sebou aspoň päť ľudí. Preto sme 
museli dozrieť aj na túto stránku a vyriešiť mnohé veci, aby sme 
mali konečne pokoj. A práve Yoko má na tieto veci žalúdok. 

ONO: Museli sme veľa vecí uzavrieť. Už to bolo nevyhnutné. 
Biznis nie je škaredé slovo. Pre nás je biznis celkom praktická 
vec, ktorá vie naplniť naše potreby. 

Yoko, mali ste nejaké skúsenosti v tejto oblasti?
ONO: Učila som sa. Právo už nie je pre mňa až taká záhada. 

Politici už nie sú pre mňa hádankou. Môj účtovník a právnik naj-
prv nevedeli prehltnúť fakt, že im diktujem, čo majú robiť. 

LENNON: Panovala taká predstava, že je to síce Lennonova 
manželka, no reálne ho predsa nebude zastupovať.
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ONO: V korporáciách mali právnici vo zvyku rozposielať do-
kumenty všetkým šéfom. Tiež som šéfka, no mne nikto nič nepo-
sielal, poslali to radšej Johnovi alebo môjmu právnikovi. Neviete 
si ani predstaviť, koľko urážok som si od nich vytrpela. Už som sa 
dosť napočúvala: „Neviete nič o práve, nemôžem sa s vami baviť!“ 
Na to som povedala: „Tak sa so mnou bavte tak, že tomu rozu-
mieť budem. Šéfujem tu ja.“

LENNON: A to nezniesli. Budú však musieť, lebo ona je tu tá 
reprezentatívna. (Smeje sa.) Sú to všetko veľkí a tuční muži, ktorí 
pijú na raňajky vodku, vykrikujú ako vycvičené psy, pripravené 
kedykoľvek zaútočiť. 

Raz sme si z nich riadne vystrelili. (Obráti sa k Yoko.) Na stret-
nutie s desiatimi židovskými právnikmi sme prišli s arabskou šat-
kou na hlave, ktorú sme si práve priniesli z Egypta. 

ONO: (Smeje sa.) Všetci zízali. 
LENNON: Minule im zarobila päť miliónov dolárov, ale oni 

bojovali a bojovali a nechceli jej to dovoliť, lebo to bol jej nápad, 
lebo je žena, a nie právnička. Nakoniec si to vydobyla a jeden 
z nich jej povedal: „Lennon to robí stále.“ Pritom Lennon s tým 
nemal vôbec nič spoločné. 

ONO: Nezareagovala som. Len som sa poďakovala a položila 
som. Naučila som sa, bola som príliš mäkká. Všetci riešia teraz 
Johnov album, kde sú dve skladby aj od Yoko. Nechávam to tak. 
A viete prečo? Lebo môj inštinkt pre biznis mi vraví, že ten risk 
za to stojí. 

LENNON: Naučili sme sa rešpektu. Nemôžeme niekam len 
tak vraziť a povedať: „Čaute všetci! Tu máte Johna a Yoko, ležia 
nahí v posteli, majú tam vlajky, Yoko vreští a on do toho búcha 
v pozadí na gitaru.“ Teraz vyjdeme radšej nepozorovane zadným 
vchodom.

ONO: Kedysi som uvažovala tak, že keďže mám skvelú pieseň, 
mala by byť na strane A, ale dnes som už múdrejšia.
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LENNON: Stále jej tvrdím, že béčko si nikto neprehrá. Chcem 
ťa na áčku. Mimochodom, s Jackom (Douglasom) ju chceme pre-
hovoriť, aby vydala singel. Every Man Has a Woman sa jej veľmi 
vydaril. Ja vždy mierim na najvyššie méty. Je mi jedno, či je Yoko 
známa, alebo nie. 

ONO: Funguje nám to preto, lebo obaja máme skúsenosti 
z druhej strany. John z domácnosti, ja z kancelárie. 

LENNON: To mi zachránilo život.
V akom zmysle?
LENNON: Nevedel som spracovať to, že človek akoby nemal 

právo na život, kým neplní sny druhým ľuďom, či sú rozporupl-
né, či sú to sny publika, alebo sú to len ilúzie o tom, kým by som 
mal byť. Ak sa na to pozriem spätne, tie sny neboli moje. 

A to vám ukázala Yoko.
LENNON: Chvalabohu. Veľa umelcov spácha samovraždu alebo 

začne piť, ako napríklad Dylan Thomas, prípadne prepadne šialen-
stvu ako Van Gogh. Gauguin sa tiež načisto zbláznil, keď namaľo-
val obraz pre dieťa, s ktorým nestrávil ani minútu spoločného času. 
Mal v úmysle vytvoriť majstrovské dielo, no dieťa medzitým zomre-
lo, Gauguin chytil kvapavku a obraz zhorel. Aj keby obraz ľahol po-
polom, mal radšej ostať s malým. Asi takto by som to uzavrel. 

Vždy som to takto vnímal, ale nevedel, ako z toho von. A ho-
vorí sa, že viac hláv znamená viac rozumu. Aby som citoval Dyla-
novho obľúbeného advokáta: „Keď sú na premýšľanie dvaja...“ 

(Yoko sa zasmeje a zagúľa očami. „No jasné,“ povie. „Musíme sem 
zaťahovať Boba Dylana?“

„Strih!“ zasiahol John a zatváril sa, že strihá imaginárnymi 
nožnicami. 

Telefón bol až podozrivo dlho ticho, ale zrazu zazvonil zvon-
ček. Yoko si zívla a vypla ho. Potom sa zdvihla na odchod. „Idem,“ 
povedala. „Premohla ma únava. Ty pokojne pokračuj, možno sa 
ešte pripojím.“
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„Budeme do pol deviatej,“ odvetil John. „Je lepšie, keď sme tu 
obaja. Inak to nie je ono. Ešte chvíľu teda ostaneme.“

Yoko potichu vyšla z izby. John nám dolial čaj.)

LENNON: Konečne som to pochopil. Pomyslel som si: Bože! 
Dokážem existovať aj nezávisle.

Musel to byť naozaj...
LENNON: Bolo to neskutočné. Bolo to ako...
... oživujúci pocit.
LENNON: Nielen to. Bolo to znovuobjavenie seba samého! 

Znovu som mal sám seba.

(John sa načiahol po cigarete, ako zvyčajne po gauloiske. Ponúkal 
ma, no odmietol som. „V poriadku, nechcete nikotín,“ povedal. Vlo-
žil si ju do úst a začal sa prehrabávať vo vreckách. „Schovala mi 
zapaľovač,“ posťažoval sa, potriasol hlavou a zasmial sa. „Toto robí 
vždy.“ Postavil sa, zapálil plynový horák na sporáku a naklonil sa, 
aby si zapálil. Vypol ho a znovu si sadol. Vydýchol oblak dymu.)

Čo to pre vás oboch znamená?
LENNON: Teraz sa vlastne pýtate na to, aký bol skutočný dô-

vod môjho stretnutia s Yoko. Netuším. Je to ako pýtať sa, pre-
čo ste sa narodili. Môžeme sa baviť o minulých životoch, karme 
a podobne, ale inak nemám ani poňatia. Pokračujeme v tom pre-
to, lebo chceme, aby to pokračovalo a aby to fungovalo. 

Vzťahy majú svoje fázy. Kritické úseky sa vyskytujú v rozlič-
ných cykloch. Dnes je moderné rozmýšľať štýlom, že načo praco-
vať na vzťahu, poďme si nájsť niekoho nového. Vtipné na karme 
je to, že aj keď si nájdete niekoho nového či ho vymeníte, alebo 
vzťah zničíte nezáujmom či sebectvom, musíte si cez to prechá-
dzať znova a znova až do konca. Ľudia odmietajú vidieť, že to 
musia prežívať stále dookola. Veria konceptu krízy po piatich 
či siedmich rokoch, že je to prirodzené ako príliv či odliv. Keď 
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nastane odliv, odsťahujete sa. Nechcem to príliš rozoberať, ale 
iste chápete, kam mierim...

Rozumiem tomu, ale ako ste na to prišli?
LENNON: Keď ma odkopla, bol som odkopnutý. Keď som 

bol odkopnutý, došlo mi, kde sa nachádzam. Bol som na lodi 
uprostred vesmíru a čokoľvek by sa stalo, hoci som si mohol nájsť 
niekoho nového, skončil by som na tomto osamelom mieste zno-
vu. Ak by som mal také šťastie. Ak vôbec. 

Máte na mysli váš rozchod na začiatku sedemdesia-
tych rokov? 

LENNON: Bolo to tuším v sedemdesiatom treťom, keď sme 
žili, pekne povedané, oddelene. Chvíľu mi trvalo, kým mi to do-
šlo. Ak by som mal to šťastie. Aj zákon karmy hovorí to isté. Ak 
si to neurovnáte v tomto živote, budete musieť v tom ďalšom. 
Kozmické zákony sa vzťahujú aj na úplne bežný život. Nazýva sa 
to instantná karma, aspoň ja to tak volám. Nie je to len niečo, čo 
prináleží kozmu, hoci, samozrejme, áno, ale platí to aj pre malý 
vesmír tu dolu a naše vzťahy s okolím. Zákony ovládajú aj vzťahy. 
Na polovici cesty sa môžeš vzdať, áno, cesta je príliš strmá, nejde 
to, zídeš dolu a pôjdeš odznovu. Alebo to môžeš skúsiť prekonať 
práve v danej chvíli. 

Raz ste sa však rozhodli, že cesta je príliš strmá.
LENNON: Áno, bolo to tak. Vtedy som tomu ešte celkom ne-

rozumel. Yoko a ja sme mali šťastie, že sme si tým prešli a vybrali 
sme sa šliapať odtiaľ, kde sme zastali. Chcelo to však veľa úsilia. 
Znovu sa do toho dostať a zosynchronizovať sa. Vyžadovalo si 
to čas.

Mal na vaše rozhodnutie ostať na materskej vplyv aj 
váš predchádzajúci rozchod?

LENNON: Ak poviem áno, bude to vyzerať ako patová situá-
cia... urobil to preto, lebo... Lenže tak to nie je. Je za tým čosi viac. 
Mohol by som povedať, a Yoko by tvrdila niečo odlišné, a predsa 
by to bola pravda. „Jasné, dali sme sa znovu dokopy a zhodli sa na 
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tom, že chceme dieťa, že je to pre nás veľmi dôležité a na ničom 
inom nezáleží.“ To, že prestali byť pre nás podstatné iné veci, že 
sme ich pustili, nás vnútorne uspokojilo. Mohli sme voľne dýchať, 
premýšľať a znovu snívať. Ako spieva v jednej zo svojich starších 
piesní, použila tam citát zo svojej knihy, ktorú napísala takmer 
pred dvadsiatimi rokmi. „Sen, ktorý snívate spolu... či sen, ktorý 
snívate sám, je...“ Už si na to presne nespomínam, musíte si to 
vyhľadať. „Sen, ktorý snívate sami, je jedna vec, ale sen, ktorý 
snívate spolu, je skutočný.“ Tak sme začali znovu snívať spolu.

(Zasmiali sme sa. Ten citát v skutočnosti znie takto: Sen, ktorý 
snívate sami, je len snom. Sen, ktorý snívate spolu, je skutočnosť.)


