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Patti Smith na pozadí svého vztahu s fotografem Robertem Mapplethorpem kreslí atmosféru New Yorku na konci šedesátých let. Memoáry Patti Smith Just Kids – Jsou to jen děti se přímo nabízejí ke srovnání s nedávnou autobiografií Život démonického Keitha Richardse. Je to ale podobnost čistě vnějšková, co do obsahu se k sobě obě knihy mají jako voda a oheň. Zatímco kytarista Rolling Stones ve svých pamětech hýří suchým humorem, střílí od boku jednu drogovou historku za druhou a svou citlivou duši maskuje fanfarónstvím a (sebe)ironií, zpěvačka, malířka a básnířka Patti Smith je mnohem zklidněnější, hloubavější a introvertnější. Vlastně je dobré si ujasnit, co od její knížky očekáváte. Pokud rock’n’rollové memoáry, strhující popis koncertů, zkoušek, fanoušků a mejdanů, jste na špatné adrese. Just Kids – Jsou to jen děti je příběhem jednoho nevšedního vztahu dvou začínajících umělců, Patti Smith a fotografa Roberta Mapplethorpa. Jejich setkání bylo z rodu těch, kterým se říká osudové, jako kdyby k sobě odjakživa patřili. Poutalo je k sobě mnohem víc než jen podobný pohled na svět, milovali se i navzdory skutečnosti, že Mapplethorpova sexuální orientace postupem času čím dál častěji volala po mužském objetí.
Patti Smith sama přiznává, že soužití s Robertem Mapplethorpem pro ni bylo v mnoha ohledech klíčové. Díky němu se z obyčejné holky, snad jen trochu uzavřenější a přemýšlivější, než bývá obvyklé, pozvolna stávala umělkyně, zahazující svůj ostych prezentovat veřejně svá díla. Zprvu kresby a verše, posléze i hudbu, v níž nakonec dosáhla největšího renomé. Krásně to vystihuje historka, kdy Patti a Robert kráčejí městem a prakticky z každého obchodu s deskami zní hit Because the Night, který Patti napsala společně s Brucem Springsteenem: „Robert byl na můj úspěch neskrývaně hrdý. Co chtěl pro sebe, chtěl pro nás oba. Vyfouknul perfektní proužek dýmu, mluvil tónem, který používal jen se mnou – předstírané nadávání – obdiv bez závisti, náš jazyk bratra a sestry. ,Patti,‘ řekl a převaloval ta slova v ústech, ,stala ses slavnou dřív než já.‘“ Patti Smith se skutečně slavnou stala, jak ale vyplývá z její knihy, sláva nebyla věc, po které bezpodmínečně toužila. Ke skládání písniček, koncertování a nahrávání desek ji vlastně muselo do značné míry přemluvit okolí. Paradoxní přitom je, že hned její debutové album Horses z roku 1975 patří mezi nejdůležitější rockové desky všech dob. Zpěvačka líčí svůj postupný přerod z nesmělé básnířky a malířky v rockerku věcně, střízlivě, bez patosu, zato ale s ohromným zaujetím pro věc a notnou dávkou pokory. Tuzemský čtenář se navíc nutně vědoucně pousměje u místa, kde Patti hledá další muzikantskou posilu a najde ji v „přitažlivém Čechoslovákovi“, který „svým vzhledem a hudebním stylem prosazoval tradici a příslib rocku, podobně jako Rolling Stones proslavili blues.“
Kniha příznačně končí úmrtím Roberta Mapplethorpa v roce 1989. Patti Smith byla v té době vdaná za bývalého člena skupiny MC5 Freda Smithe zvaného Sonic, a se svým někdejším partnerem se už nestýkala. Jeho smrt ji přesto velmi silně zasáhla a opět – Patti Smith ji v knize dokázala vylíčit velmi vkusně a citlivě.
Just Kids – Jsou to jen děti překračuje rámec běžné hudební biografie. Mnohem více je svědectvím o době, kdy se šedesátá léta v New Yorku zvolna překlápěla do sedmdesátých, zachycením tehdejší atmosféry a kulturně-společenského kvasu. Patti Smithto vše zachycuje čtivým způsobem s velkým smyslem pro detail. Setkání s osobnostmi jako Janis Joplin, Sam Shepard nebo Allen Ginsberg popisuje věcně, bez zbytečných gloriol kolem, zároveň ale cítíme, jak důležitá pro ni byla. I díky tomu se její kniha čte jedním dechem jako ta nejlepší beletrie.

