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Denis Leary byl průměrným až podprůměrným hercem, jenž se dlouhá léta nemohl prosadit. Prorazil až divadelními monology (později převedenými do knižní podoby), když (obrazně řečeno) místo pušky s jemným humorem použil kanon a naládoval ho tou nejtvrdší munici, proti níž jsou kameňáky zdvořilostní konverzaci anglických starších dam u odpoledního čaje, Leary se neprosadil přirozeným talentem (ať již hereckým či literárním), ostrovtipem, jedinečnou schopnosti vystihnout nevystihnutelné mistrnými tahy scénáristova (literátova) štětce, jímž by s mistrnou lehkostí a přesností zároveň načrtával kontury prostředí a osob, kterým by vkládal do úst na milimetr přesně dialogy. Nic takového!
  Aby zaujal musel si stoupnout před publikum, odhodit všechny skrupule a střílet po něm hlava nehlava takovými náboji jako sex, drogy, sebevraždy, rakoviny, smrt, chlast, erekci, úchyláky a jejich pohlavní orgány. V několika minutách se mu podařilo narušit snad všechna myslitelná tabu, to, o čem otrlejší mluví alespoň šeptem, to Leary hulákal na celý sál, věci, nad kterými lidé trnou hrůzou, mu přijdou náramně směšné. Zatímco po jejich vyslovení se jeho posluchači či čtenáři mají tendenci křižovat, on jen těžko potlačuje nezadržitelný záchvat smíchu. Leary se rouhá snad každým vyřčeným slovem.
  Pravda, jeho dílo je svým způsobem jedinečné, jeho rukopis nezaměnitelný. Lze v tomto faktu ovšem spatřovat nějakou hodnotu? Je to umění? Zaslouží si obdiv a vůbec pozornost autor, jenž se vysmívá chorobám slavných, dělá si legraci z jejich tragických smrtí, hrabe se v jejich osobních neštěstích a ty nejchoulostivější detaily jejich pohnutých osudů mu slouží k rozpitvávání a rouhačskému smíchu? Obdiv si asi nezaslouží, ale pozornost ano.
  Obdiv si nezaslouží divadelní monology ani jejich literární verze), jejichž hnacím motorem  jsou prvoplánové prostředky k šokování publika, fekální humor a totální „přepenisování“ textu. Leary si libuje za hranicemi vkusu, nechává obhrouble vyřvávat Ježíše Krista s hranolkami od „mekáče“ , s perverzním gustem si počvachtává v okolnostech tragických úmrtí Presleyho, Lennona, Mercuryho či JFK, až mu teče horem do holínek. Cynicky a křečovitě se pochechtává rakovině. Pravda, to, co si dovolí Leary, si dovolí málokdo, ale to rozhodně není důvod k obdivu. Autor si jde pro pozornost publika tou nejjednodušší cestou, na ty složitější a trnitější stezičky si netroufá, nebo nechce troufat.
  Learyho předimenzování textu černým humorem a oplzlostmi je značně kontraproduktivní. Prvních pár minut skutečně šokuje, ale když člověku kolem učí hvízdají ostré náboje bez přestání, brzy mu otrne a stává se vůči těmto dávkám imunní. Ty největší zvrácenosti se pak paradoxně stávají velkolepou nudou – Vystrčil penis? No jistě, ovšem. Uřízli mu ho. Ovšem jak jinak, zííív ...... Penis se zkrátka stává přirozený(í)m atributem textu stejně jako lucernička v Karafiátových broučcích. (... Herci by měli mít ve filmu za povinnost ukazovat penisy. /...../ Klidně ať si Robert De Niro v prvním záběru pokročí blíž ke kameře a řekne: „Tak hele, tojle je můj penis. Jak se Vám líbí? A teď se věnujme příběhu.“ Možná by nebylo špatný postavit na začátku všechny herečky a herce do řady. „Tak tohle jsou naše kozy a peniisy. A teď může začít děj.“ Budu k Vám upřímnej. Jsem sice heterosexuál, ale na penis Kevina Costnera bych byl taky zvědavej. /..../ Tanec s mým penisem v hlavní roli Kevin Costner“). Toť ukázka z jednoho odstavce knihy, podobných pasáží tu najdete habaděj.....
  Proč si tedy tento literárně dramatický „zvrhlík“ zaslouží pozornost? – Popsanou předimenzovanou munici se totiž mnohdy strefuje do černého, na nějž málokdo cílí. Feťáci, alkoholici, pravidelní návštěvníci „mekáče“, vegetariáni, fanatičtí ekologové, američtí politici s touhou řídit svět, feministky, silikonové děvy, konzumenti mainstreamové zábavy,  mediální blyštivé hvězdičky, ti všichni se nacházejí v Learyho hledáčku a koupí většinou plnou dávku. Jeho postřehy u těchto fenoménech dnešní doby jsou příkré jako ostatně všechna jim vypuštěná slova, ale sednou přesně. Společně s překladatelem knihy Jiřím Piluchou musíme autorovi přiznat věštecké schopnosti a předvídání vývoje ve společnosti. Knihu Rakovinu nevyléčíš sepsal Denis Leary na základě svých divadelních monologů již v roce 1992. Piluchou byla objevena a přeložena do češtiny až v roce 2004. Text je neskutečně aktuální a Learyho vize, v roce 1992 zřejmě považované za vizionářské, se mnohdy mnohdy splnily (včetně pádu amerických mrakodrapů!)  Některá témat, aktuální v roce 1992, se díky recyklací dějinných událostí opět i v těchto dnech stala žhavými a diskutovanými (Irák, Saddam, Bush ....)
  Věří si však autor tak pramálo, že se bojí názory na soudobou společnosti na některé historické mýty podávat „dietně“ , bez náležitého přepenisování“???? Musí být jim popisované situace tak vyhraněné, kontrastní a explicitně popsané?  Nedokáže téhož dosáhnout decentnějšími, ale o to možná působivějšími prostředky?
  Svízelné to je i s Learyho humorem, jestliže někteří komici dokáží lidi rozesmát bystrým mluveným slovem, jiní k tomu potřebují všemožné grimasy a další si musí k dosažení smíchu stáhnout gatě, pak si Leary stahuje gatě tak často, že už si je skoro ani zpět nenavléká, a přitom poměrně slušně ovládá bystré mluvené slovo. „Co jsi zač? -  Jsem vydra. – A co děláš? – Plavu na zádech a roztomile máchám ručičkami. – Jsi volná vydro? – A co ty? – Já jsem kráva. – Tak hybaj támhle do toho dobytčáku. – Ale jsem přece živočich! – Jseš bejzbolová rukavice,“ ilustruje velmi pregnantně Leary náš podivně rozpolcený a determinovaný ochranitelský pud ke zvířatům. Škoda , že na tyto své jazykové schopnosti nespoléhá častěji .....
  Potíž je i v tom, že Learyho monology jsou zasazeny do amerických reálií, a mnoho point spočívá ve jménech osobností sice známých, o nichž však evropský čtenář nezná potřebné reálie z jejich života. Tyto pointy čtenářovi až zpětně ozřejmí „biografický glosař“, jenž na konec ze své vlastní iniciativy zařadil zmiňovaný překladatel a autor doslovu Jiří Pilucha. Ten při převodu textu prokázal nejen bohatou slovní zásobu a jazykovou kreativitu a fantazii, ale také (až příliš) značné souznění s autorem, společné naladění na stejnou strunu humoru a světového názoru. (Své sympatie k Learymu ostatně explicitně vyjadřuje v doslovu, z něhož mj. vyplývá, že se chechtal podobně nezřízeně jako sám autor. – „Netrvalo dlouho a takové vlny výbuchu mého smíchu očesaly z okolních palem všechny kokosy a smetly do moře vozítko pobřežní stráže spěchající mě vykázat „Panebože tuhle knihu bych chtěl jednou přeložit. A postarat se aby u nás vyšla ......“)
  Leareyho myšlenky si zaslouží pozornost, ale dolovat je v tunách oplzlosti a buranského, těžkopádného „humoru“  je značně neradostný a nezáviděníhodný úkol. 
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