SLIZSKÉ PÍSNĚ

Pod názvem Slizské písně vychází v edici Olivovníky básnická sbírka Jiřího Dědečka. Písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu v ní publikuje verše, kterými v 70. letech prokládal vystoupení na klubových koncertech s Janem Burianem. O charakteru většiny čtyřverší napovídá už obal Slizských písní s upozorněním, že obsahuje slova nevhodná pro mládež do 20 let, a motto sbírky „Rozkroky, rozkroky, rozkroky, všichni jsme vašimi poskoky...“.
„Většina hříček této sbírky vznikla v letech 1971-1978 z přetlaku testosteronu. Na některých je to poznat, jiné se to marně pokoušejí skrýt,“ napsal v doslovu Dědeček. Dodal, že několik nových veršů přidal „z vrozené hravosti po operaci prostaty“.
Autor se společně s grafikem Luďkem Kubíkem netají přáním, aby se malá knížečka s osmaosmdesáti stranami stala součástí a ozdobou dámských kabelek. Proto je v ní na stránkách kolem úsporných veršů i místo na poznámky, telefonní čísla a podobně.
„Slizské písně vznikly z radosti ze života, z radosti ze života i vycházejí a zbývá jen věřit, že spolu s Máchovým Májem se zařadí mezi základní díla českého romantického písemnictví,“ uvedla s nadsázkou Lenka Příhonská z vydavatelství Galén.
Jiří Dědeček se narodil 13. února 1953 v Karlových Varech. Od začátku 70. let vystupoval jako písničkář ve dvojici s Janem Burianem, od roku 1985 sólově. S Burianem vydal i první oficiální nahrávky a knihy. Zatím natočil devět řadových alb, na dalších se podílel jako interpret, textař nebo autor. Jeho písňové texty zpívají například Vladimír Mišík, Petr Skoumal, Nahoru po schodišti dolů band nebo skupina Panika.
Vydal knihy svých písňových textů, sbírky básní, fejetony, knihy pro děti a román Snídaně se psem. Je autorem textové části učebnice Český jazyk pro 9. ročník, napsal pravopisná cvičení z českého jazyka Veselé diktáty a je rovněž známým překladatelem. V současnosti píše i články a eseje pro rozhlas a různá periodika.

