men love aven ue

ve věku 6 let (nahoře).
ve věku 10 let (nahoře vpravo).

protější strana
s-matkou Julii, zhruba rok 1951.
s-tetou Mimi a strýcem Georgem,
zhruba rok 1950 (dole).

Sláva kdysi prosperujícího přístavu Liverpool byla v-době mládí Johna
Lennona na ústupu. Druhá světová válka si vybrala nemalou daň a-během
jednoho z-nejhorších německých bombardování, večer 9. října 1940, se
v-porodnici v-Oxford Street narodil John Winston Lennon. Své prostřední
jméno dostal na počest válečného ministerského předsedy Velké Británie,
Winstona Churchilla.
Jeho matka Julia Stanleyová se provdala za Alfreda Lennona o-dva roky
dříve. Ten však den po svatbě vyplul na moře jako lodní stevard na trase do
Západní Indie a-jen zřídka býval doma. Když Julia na jaře roku 1940 zjistila,
že je těhotná, netušila ani, kde se manžel právě nalézá, aby mu radostnou
novinu oznámila.
Když byl Johnovi teprve rok, Julia se rozhodla, že mu nejlepší výchovu
dá její sestra, Mary Elizabeth Stanley Smithová. A-tak se John ocitl v-Mendipsu, domově své tety „Mimi“ a-strýce George, na ulici Menlove Avenue
číslo 251, v-liverpoolské čtvrti Woolton. „Moje teta bydlela ve dvojdomku
s-malou zahradou, v-jehož okolí žili doktoři, právníci a-podobní lidé,“ řekl
John později. „Nebyl jsem žádný ubožák z-chudinské čtvrti, jak mě později
líčili. Byl jsem krásné, pěkně oblečené dítě z-předměstí.“
Ale nebyl běžným chlapcem. Hračky ani hry ho moc nezajímaly. „Jeho
mysl se pořád někde toulala,“ řekla Lennonovu životopisci Rayi Colemanovi
teta Mimi. „Bu maloval, psal básničky nebo četl. Hrozný knihomol. Pořád
jen knížky, knížky a-knížky...“
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„Měla jsem dvacet svazků nejlepších světových
povídek a-John chodíval dozadu a-četl je pořád
dokola,“ dodává Mimi. „Když mu bylo deset let,
měl přečtenou většinu klasiků.“ Strýc George ho
naopak povzbuzoval, aby sledoval aktuální události a-četl noviny, a-tento zvyk zůstal Johnovi po
celý život.
V-roce 1945 nastoupil John na základní školu
v-Dovedale. Jeho slovní zásoba a-psaní učitelům
imponovaly a-malý chlapec exceloval ve výtvarné
výchově. Už v-tomto raném věku vyčníval, vyrušoval a-dělal třídního komika. „Kdykoliv něco dělal,
chtěl, aby to bylo neobvyklé,“ vzpomíná jeho spolužák. „Když se ve škole semlelo něco výjimečného, vždycky v-tom měl prsty on.“
Ještě než v-roce 1952 nastoupil John na střední školu Quarry Bank Grammar, bylo zřejmé, že
v-tomto školském systému mu pšenka nepokvete. Učitele příliš neuznával a-naprosto ignoroval
pevná pravidla. „Až se naučí zvládat sebe sama,
rázem pokročí o-notný kus dopředu,“ napsal jeden
učitel v-roce 1953. Téhož roku jej hodnotil učitel
přírodních věd, „Ubohé výsledky, nebo většinu
času věnuje vymýšlení ,vtipných‘ poznámek.“
Než nadešel rok 1955, bylo hodnocení lakonické:
„Beznadějný případ.“
Mimo školu to však bylo jiné. Ve dvanácti
letech začal John psát vlastní deník, který nazval
Daily Howl (Denní řev). Plný kreseb, novinek,
zpráv o-počasí a-komentářů, poskytuje Daily Howl
brzký vhled do Johnova absurdního humoru, ironie a-sarkasmu, jež se staly základním rysem jeho
pozdějších prací.
Jednou si zapsal inzerát, „Hledá se žena, nejlépe ženského pohlaví, pište na Rainhill 28.“ Jindy
jeho zpráva o-počasí říkala, „Dnes bylo sucho,
kromě přestávek na déš (kdy bylo mokro).“
Během hodin John posílal Daily Howl dokola po
třídě, čímž narušoval vyučování a-ještě více znechucoval učitele.
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fotografie třídy na škole Quarry Bank
Grammar z-května 1957. John stojí ve třetí
řadě shora, čtvrtý zprava. Nalevo od Johna
je jeho nejlepší přítel, Pete Shotton.

záložka
Indians (Indiáni), barevné pastelky, John
Lennon, 1952 (přední strana).
Football (Fotbal), vodové barvy,
John Lennon, 1952 (uvnitř).

uvnitř
Daily Howl, zhruba rok 1950.
protější strana
koncert s-The Quarry Men, 6. května 1957,
kostel sv. Petra, Liverpool.

John se také zabýval výtvarným uměním. Nakreslil řadu detailně propracovaných obrázků, z-nichž mnoho byly sžíravé karikatury učitelů a-jejich jmen,
například Hairy Smelly Smith (Vlasatý Smradlavý Smith), Nick O’Teen (souzvuk se slovem nikotin, tedy patrně šlo o-kuřáka, pozn. překl.) a-Warty Hairy
B. Turner (Bradavičnatý Vlasatec B. Turner.). Dvě z-jeho raných děl, Footbal
a-Indians, se později objevila na albu Walls and Bridges z-roku 1974.
Na konci jara 1957 John spolu s-mnoha dalšími šestnáctiletými Brity skládal národní zkoušky „O-level“ (zkoušky po čtvrtém ročníku šestileté školy):
Z-devíti předmětů devětkrát propadl. Ředitel školy zajistil Johnovi možnost
navštěvovat uměleckou školu. „Řekl: ,Jestli tam John nepůjde, možná promarní svůj život’,“ vzpomínal později Lennon.
Během této doby našel John další ventil svých uměleckých ambicí:
Rock’n’roll. „Netušil jsem, že hudba může být stylem života, než mě zasáhl
rock’n’roll,“ říkal. „A-ten změnil můj život.“
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