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Americká zpěvačka, hudebnice, výtvarnice, spisovatelka, textařka a básnířka, jedna z hlavních protagonistek amerického punku a nové vlny Patti Smith (1946) odešla jako dvacetiletá do New Yorku, aby se stala umělkyní nebo aspoň milenkou umělce. Potkala tam svou životní lásku, jen o dva měsíce staršího Roberta Mapplethorpa (1946– 1989), začínajícího vizuálního umělce a pozdějšího slavného fotografa, a sama se začala věnovat umění: nejprve také výtvarnému, pak poezii, nakonec hudbě. Když Mapplethorpe zemřel na AIDS, slíbila mu Patti Smith, že o jejich několikaletém vztahu a celoživotním přátelství napíše knihu.
Stalo se tak až po letech, ale s velkým úspěchem: kniha Just Kids – Jsou to jen děti vyšla v roce 2010 a byla oceněna jednou z nejprestižnějších amerických literárních cen – Národní knižní cenou. Česky vyšla v překladu Jaroslava Riedela v nakladatelství Dokořán. Je to kniha velmi dobře napsaná, čtivá, čte se doslova jedním dechem, a nezbývá než souhlasit s citátem Keithe Edwardse na přebalu českého vydání, že „nemusíte být fanoušek Patti Smith, aby se vám ta kniha líbila“. Patti přišla do New Yorku v roce 1966 a její intimní vztah s Mapplethorpem trval až do roku 1972; po rozchodu však zůstali přáteli a Robert byl i nadále Pattiným dvorním fotografem. Patti Smith tedy líčí nejen jejich poměrně složitý, bouřlivý a přesto krásný vztah, ale také zajímavou dobu přelomu 60. a 70. let, atmosféru bohémského New Yorku té doby nebo bydlení v legendárním hotelu Chelsea. A samozřejmě počátky a vývoj své i Robertovy kariéry. Zatímco Mapplethorpe od počátku směřoval k umění vizuálnímu a k fotografii, Patti Smith se trochu hledala a vedle výtvarného umění zkusila hrát i divadlo a psát a recitovat básně, než své nejvlastnější vyjádření našla v rockové hudbě a tedy v psaní písní, koncertování a nahrávání. Své první, dnes již legendární album Horses vydala až v roce 1975, tedy po rozchodu s Robertem. Ten už během jejich vztahu zjistil, že je homosexuál a měl několik milenců; když se v roce 1972 rozešli definitivně, začal Robert žít se Samem Wagstaffem (1921–1987), o pětadvacet let starším kurátorem a sběratelem, bohatým mužem, který se stal nejen Robertovým partnerem a obdivovatelem jeho tvorby, ale i mecenášem (nejednou pomohl ale i Patti), který Robertovi umožnil konečně se věnovat jen tvorbě, proslavit se a zbohatnout. Patti bez idealizování či sentimentu, otevřeně, přesto však citlivě a místy velmi poetickým jazykem líčí společnou cestu k umění, jejich lásku, tápání i omyly, jejich chudobu, to, že jako devatenáctiletá otěhotněla a dítě pak dala k adopci, aby mělo lepší život, než jaký by mu mohla poskytnout ona; jak opustila továrnu v South Jersey a vydala se hledat štěstí do New Yorku, jak ji ovlivnil třeba zbožňovaný Arthur Rimbaud, po jehož stopách ve Francii se později vydala, jak s Robertem hledala své sebevyjádření a pomalu se dopracovávala až k hudbě (o níž nejprve psala do časopisů, mj. i do slavného Rolling Stone), jak celé dny pracovala v knihkupectví, aby uživila sebe a Roberta a on se mohl naplno věnovat tvorbě a brát jen příležitostné práce, i to, jak se musela vyrovnat nejen s četnými předsudky (nebrala drogy ani nebyla lesba, ačkoli si to o ní všichni mysleli), ale také s Robertovou probuzenou homosexualitou, s tím, že se o něj musela dělit s jinými muži – ačkoli to nakonec nepřestál jejich vztah, láska či spíše přátelství zůstalo a oni šli „oddělenými cestami stále spolu“, jak se jmenuje jedna z kapitol knihy. Když Robert umírá, ptá se Patti, zda jim umění ublížilo. „Snad ano, ale nikdo toho nemohl litovat,“ soudí Patti. „Jen blázen by mohl litovat toho, že propadl umění; nebo svatý.“

