Písňové texty Zuzany Michnové papír unese

Písňové texty zpěvačky a písničkářky Zuzany Michnové vždy snesly měřítka pomyslné »skutečné« poezie, měřítka papíru a soustředěné četby. Ať už je Michnová psala pro sebe, potažmo pro svoji kapelu Marsyas, nebo pro jiné interprety jako Kamila Střihavku, Báru Basikovou či Romana Dragouna.

Vydání textů Zuzany Michnové ve sbírce Země Bójů je užitečné. Teprve v tištěné podobě často vytanou významy, které mohly při poslechu písní zůstat skryté za prvním plánem, za fonetickou hříčkou nebo za nezvyklým členěním vět kvůli snazšímu frázování a dosažení vnitřních rýmů. O požitku z prosté krásy veršů nemluvě.
Tištěná podoba pochopitelně odhalí i formální nedokonalosti. Nepříjemně zatahat za uši může třeba »cimrmanovský absolutní rým« v titulním textu Země Bójů (kam patřím já/vím jenom já), v písničkové verzi omluvitelný. Ale vyhledávat takové momenty je hnidopišské.

Při pročítání starých textů Marsyas se mimoděk vybaví spory oblíbené mezi kritiky v sedmdesátých letech, kdy se hojně disputovalo o tom, zda má písňový text vůbec nárok na zařazení do kategorie poezie. Michnová už tehdy mohla nad podobnými dohady mávnout rukou. Jako v éře klasického Řecka, v dobách báje o satyrovi Marsyasovi a Apollónovi (kterou Michnová využila jako předlohu své zřejmě nejznámější písně), kdy se poezie samo sebou »zpívala« neboli podávala formou melodramu a podobný spor byl už z podstaty nesmyslný.

Sbírka Země Bójů shrnuje téměř kompletní textařskou tvorbu Michnové. Chybí pouze několik textů, vyškrtnutých na žádost autorky, přičemž argumentem k vyřazení byla právě přílišná závislost slov na hudbě. Písňové texty doplňuje devět krátkých, svěže vyznívajících prozaických odstavečků vzpomínek Michnové na Marsyas a muzikantské kolegy.

Apendix obsahuje podrobnou autorskou diskografii Zuzany Michnové, sleeve-note k deskám Marsyas i dva články Jiřího Černého pro časopis Melodie z let 1975 a 1980. Chybí podrobnější profil Marsyas a Michnové - příležitost vydání knihy k jeho zpracování přímo vybízela. Edice P. S. vydavatelství Galén, ve které knížka vychází, má však za cíl přinášet sbírky písňových textů, nikoliv suplovat biografie písničkářů.

