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Rakovinu nevyléčíš


Možná provokativní název, takový je ale celý Denis Leary a koneckonců i jeho kniha, jež nyní vychází česky.
" Vždycky jsem měl za to, že smyslem sólových komických výstupů je propichovat bubliny okázalosti a porušovat pravidla," píše Leary v doslovu své knižní prvotiny. Autor je především hercem, objevil se v řadě známých filmů, jako třeba Takoví normální zabijáci, Vrtěti psem či Demolition Man, ale také režíruje a namlouvá kreslené filmy. Když si ovšem v roce 1990 sepsal Rakovinu nevyléčíš jako monoIog pro mezinárodní umělecký festival v Edinburghu, bylo to jako výbuch bomby. A to doslova, protože jeho vystoupení, a následné provozování v Londýně i New  Yorku budilo reakce skutečně značně protichůdné. Dotklo se však každého, a to je pro komika nejdůležitější. Mnoho lidí bylo Learovými šlehy, jeho sarkastickým a překvapivým stylem humoru šokováno, napadali jej pro cynismus, neúctu a podobně. "Některým věcem by se přeci člověk smát neměl!" ohrazovali se. Stejně tak byl ovšem veleben, a když vyšla Rakovina na CD, stal se svým způsobem hvězdou. Sám to komentuje takto: " Jakmile jsem si začal pohrávat s démony ve svojí duši a vypustil je na jeviště, nebylo už cesty zpátky. Dokonce i při takových vystoupeních, kdy mi celé ostrovy publika spílaly anebo se zvedaly a odcházely, jsem zažíval radostné vzrušení z toho, že jsem věrný pravdě daného okamžiku, okamžiku čelního střetu se svými strachy a posledlostmi." Texty, původně psané pro jevištní provedení, skvěle fungují i v knize. Leary se přitom s ničím nemaže, když navrhuje, že některým kapelám by se naopak nemělo bránit v předávkování drogami, aby už od nich byl pokoj, možná je to přes čáru. Možná ale taky ne... Jeho šlehy míří do všech řad, dělá si srandu z image správného Američana, tvrd'áka až za hrob, ze sexuální revoluce, silikonových poprsí, buranství a rádoby chlapáctví, oblbujících médií i světa reklamy, šije do americké zahraniční politiky a války v Iráku. Dělá si ovšem srandu i ze sebe. A to vše naprosto dokonale. Pěkně ostře, a na něčí vkus možná až příliš. Pokud bychom si však mohli připadat nějak dotčeni Learyho stylem satiry, stačí si připomenout staré "čistému vše čisté." Nestává se, aby se člověk chechtal při četbě nahlas, Learyho monology ale zabírají okamžitě. Nejradši bych místo celého tohoto povídání přetiskl nějaký úryvek z Rakoviny, ale nejde to. Bohužel.
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