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Věnováno Deadpoolovi v každém z nás. 

Protože kdyby ne, mohl by se naštvat.





KNIHA PRVNÍ

KOLIK 
ZA TOHO 
PEJSKA 

VE VÝLOZE?





JEDNA

TAKŽE já si teď tak padám z mrakodrapu a… moment.
KDE JSOU DO P#$%@€ OBRÁZKY?
To se teď musím trápit ještě s tímhle? Co to vlastně je, 

to je jako nějakej extra dlouhej popisek? Ale no tak! Komiksy 
maj přece bejt totálně bezprostřední, akční, jako telka nebo… 
jako telka! Co běží, to běží, s tím se smiř. Obrázek vydá za ti-
síc sov. Třeba když řeknu červená, tak to není tak dobrý, jako 
když červenou vidíš, ne? Ale abysme si rozuměli, mě na ře-
čičky užije — neříkají mi Užvaněnej žoldák jen pro srandu 
králíkům —, ale vocaď pocaď. Jak řekl William Burroughs: 
„Jazyk je virus z vesmíru.“

No jasně, byl závislej na morfi u a nic takovýho jako 
nahej oběd neexistuje, ale já vám stejně nevím. Je mi jasný, 
že někteří už máte chytrácký průpovídky, jako když jsou 
obrázky tak super, co minulost postavy? Co zasazení příbě-
hu? Jak to chceš dělat v komiksu? Dobře, možná je občas 
potřeba nějaká ta kratší věta, ale autor, co aspoň trochu ví, 
co dělá, to umí zapracovat do dialogu, třeba takhle:
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A taky není potřeba nijak složitě vysvětlovat, co se kde 
zrovna děje. Když před sebou vidíš obrázek přes celou stránku 
a na něm nakreslenej bankovní trezor, tak asi nepředpoklá-
dáš, že se to bude odehrávat v sámošce, ne?

Tak co teda s touhle slovní omáčkou?
Momentíček. Už to chápu. Knížka. Je to knížka. To se 

fakt jako ještě dělají? Krucipéro.
Tak jo, to nějak dám. Jen jsem malinko rozhozenej. Jak 

jsem říkal, mluvení, to je moje.
Já vím, že jo.
Mimochodem, seznam se s mým vnitřním dialogem. 

Kdyby tohle byl komiks, v bublině by byl vyznačenej speciál-
ním žlutým popiskem. Tady to zatím vypadá, že se budeme 
muset spokojit s vytučněním.

Mně to nevadí.
Pojďme to už rozjet.
Aha, a vnitřní hlas číslo dvě to schytal kurzívou. Perfekt-

ní. Teď ale oba sklapněte a nechte mě už konečně pokračovat.
Ocel a sklo elegantního manhattanskýho mrakodrapu 

se mi slívají dohromady před očima, zatímco si to šinu dolů 
před jeho stylovým průčelím. Poněvadž nepatřím k těm, co 
lítaj nebo se houpou sem a tam jako Spider-Man, tak se mo-
mentálně… řítím dolů. Mrskám sebou jako ryba vyhozená 
z vody. Přesněji řečeno jako ryba vyhozená z vody vyhoze-
ná z okna. Hledám v tý velký mazanici cokoli, čeho bych 
se chytil, nebo tím aspoň zpomalil pád, ale smolík. Žádný 
stožáry, římsy, chrliče — jenom čistej polet, člověk se ani 
pořádně nerozkouká a hned skončí na dlažbě.

Vypadá to zle, ale já už mám něco napadáno. Padal jsem 
z baráků, padal jsem do důlních šachet, doupat zločinu, 
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mateřskejch lodí emzáků, ženskejm do ložnic — prostě kam 
si vzpomeneš. Padal jsem na hubu, na dno, na kolena, v ne-
milost — ale nikdy, nikdy jsem nepadl smrtce na kosu. Padal 
jsem taky na jiný lidi, kteří jí pak padli na kosu, ale k tomu 
je většinou potřeba mít lepší mušku.

Všecko to má ale jeden malilinkatej háček. Nepadám 
sám. Držím to nejroztomilejší štěňátko dalmatina, jaký si 
dovedeš představit. Před chvilkou jsem ho čapl v luxusním 
střešním apartmá támhle daleko nahoře. Věci ale nedopadly 
úplně, jak jsem plánoval, a povím ti, že takhle pořádně se 
po venku ještě neprolítal.

Hezky jsi to řekl.
No jo, seš bedna.
Podle zlatý známky na obojku s diamantama se jmenuje 

Kip. Ale tímhle tempem ho gravitace po setkání s betonem 
stejně přejmenuje na Flíčka. Za jinejch okolností, třeba kdyby 
sežral hromadu skautíků a chystal se vrátit pro nášup, by mě 
to netrápilo. Ne že by mě zabíjení nebavilo, ale tadyhle Kip 
neudělal nic, aby si zasloužil umřít předčasně.

Takže ty toho prcka máš rád?
To určitě ne! Je roztomilej, ale roztomilost je výsada slab-

ších jedinců. Já jsem tvrďák se zoceleným srdcem a držím si 
tyhle teploučký chlupáče od těla. Takže žádný sbližování 
člověka se psem. Ale… přál bych ti ho vidět, je tak sladkej, 
když se mu v tom větru zdvíhaj rozechvělý víčka!

Ehm. Tak jako tak teď přemejšlím — čistě jenom 
z principu, ať si rozumíme — jak ho udržet naživu. Minulej 
tejden jsem viděl na internetu video, ve kterým jedno štěňátko 
přežilo pád z devatenáctýho patra.

Seš si jistej, žes nehalucinoval?
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Možná, ale znělo to docela dobře. Zvlášť ta část o termi-
nální rychlosti, o tom, jak vzhůru směřující vektor odporu 
vzduchu odpovídá tahu gravitace, bla bla bla. Drobnej 
saveček jako Kip každopádně dosáhne terminální rychlosti 
dřív než takovej velkej chlap jako já.

Takže to znamená… že když se ho budu držet, tak mě 
to zpomalí, že jo?

Ne.
Vzhledem k tomu, že zatím ještě nabírám rychlost, mu-

sím ti dát za pravdu. Kip se musí smířit s mojí terminální 
rychlostí. A to nemůžu dopustit, tak se mu zadívám do těch 
jeho velikejch tmavejch vyplašenejch kukadel.

„Bude nejlepší se rozdělit, kamarádíčku!“ Vyhodím ho 
nad sebe. „Jenom leť, Kipe! Lítej jako pták, jak pták bouř-
livák!“

Tak a když už je teď sám, určitě bude v pohodě, přesně 
jako ten pes na videu. Nebo to byla kočka? Teď se mi zdá, že 
to asi byla kočka. A hrála na klavír. Pes, kočka, andulka… 
není to jedno?

Poslušně se dál řídím fyzikálníma zákonama. Dešťový 
mraky se mi točí nad hlavou jako smetana ve šlehači. Mňam. 
Šlehačka. Chvíli si říkám, že bych si po přistání mohl zajít 
na gáblík, ale v tahu vzduchu zespoda je cítit nezaměnitelnej 
smrad tohohle města, takže mě přejde chuť. Zem už je určitě 
dost blízko. Možná bych se měl podívat dolů, abych aspoň 
odhadl vzdálenost k chodníku, nebo se třeba zkusil zpomalit 
odrazem od zdi nebo něco.

Ale už je pozdě.
Je to na beton.
PLESK!
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O tom hojení už jsem mluvil, že jo? Víš, jako když třeba 
Wolverina, toho nerudnýho týpka z X-Menů, někdo střelí 
nebo řízne, jak se mu to samo zahojí? Tak já to mám taky tak, 
jenom… víc. Pokud mě celýho nestrčej do bazénu s kyselinou 
nebo nerozmetaj na molekuly, všechno mi doroste. Jasně, 
chápu tě, většina superhrdinů obžívá z mrtvejch tak často, že 
by jim ze záhrobí měli zřídit kyvadlovku, ale oni maj aspoň 
možnost zaklepat bačkorama. Když se některej nebo někte-
rá z nich vrátí, je k tomu potřeba spousta komplikovanýho 
vysvětlování — nebo, spíš většinou, reboot univerza.

Jsem teda prakticky nesmrtelnej. Ať to schytám sebe-
hůř, všechno nakonec doroste, i s tou rakovinou. Už jsem 
říkal, že mám rakovinu? Kvůli tomu jsem se vlastně zapsal 
do experimentu Zbraň X. Mimochodem, aby to náhodou 
nezapadlo, projekt Zbraň X vedla kanadská vláda. Říkal 
jsem si, že by mě to mohlo vyléčit. Ale místo toho zázračnou 
regeneraci získaly taky moje rakovinný buňky, takže jsem si 
z toho odnesl tělo plný lézí a hlavu plnou snů.

Nebo říkali přeludů?
Každopádně, když se ztratí nějaká ta noha nebo ruka? 

Dej tomu pár hodin a zase skáču přes kaluže. Rozdrcená leb-
ka? Tak den nebo dva. Jasně, mozek je určitě jeden z těch 
důležitějších orgánů, takže se občas probudím trochu zma-
tenější než obvykle, třeba mluvím francouzsky, myslím si, 
že tancuju s ruským baletem a tak různě. Ale o co mi jde 
— i přes to, co se říká o smrti a daních — já prostě neumřu 
a daně neplatím.

Asi to nezní tak strašně, dokud to ale nejsou tvoje kosti, 
co se láme, a tvoje vnitřnosti, co se z tebe sype jako zbytky 
z popelnice za italským bistrem. Problém je v tom, že vždycky 



8 | PACKY, PACKY, PACIČKY

cítím každou ránu. Mohl bych vyprávět donekonečna o pul-
zující, bodající agónii, která se v týhle chvíli šíří každým 
neuronem v mým těle, ale šetřím si to na svou další knížku, 
Tomuhle ty říkáš bolest? Teď ale celou záležitost uzavřu citá-
tem Ronalda Reagana, který krátce po tom, co chytil kulku, 
údajně poznamenal: „Au! Au! Au!“

Pochopitelně to je lepší než alternativa, tedy smrt. Vem 
si třeba ty dva týpky, na kterejch jsem přistál. Ještě je ani 
neznáš a oni přitom už neexistujou. Většina lidí si myslí, 
že jsem bezcitnej (a nechutnej, smradlavej atd.), ale toho 
prodavače párků je mi fakt líto. Toho burzovního makléře 
třeba ale tolik nelituju, ačkoli mě dost zaujaly jeho švýcarský 
hodinky. Pořád fungujou, dokonce i po mým přistání. Hele, 
on už je nepoužívá a mně zbývá akorát tolik funkčních prstů, 
abych si je…

BUCH!
Kip přistane do měkkýho, doprostřed mýho rozláma-

nýho hrudníku, a zní to, jako by se odrazil od mokrýho 
prdícího polštářku. Úplně ho to polekalo, tváří se, jako by si 
říkal: „Co to bylo?“ Jinak mu ale očividně nic není. Pak ten 
prďousek zahafá a peláší pryč. Pro něj dobrý. Pro mě špatný.

Ten podvraťák je totiž hlavní důvod, proč tady vůbec 
jsem. Teď musím v agónii čekat, dokud se mi nezahojí 
pastelky, a pak najdu pejska.

Není to nějaká písnička? Zahojím pastelky a najdu 
pejska?

Vůbec. Je to Dejte mi pastelku, nakreslím pejska.
Mimochodem, celá tahle scéna, to je perfektní příklad 

toho, jakou výhodu mají komiksy oproti próze. S obrázkama 
by to bylo mnohem lehčí. Dva svislý panely a pár naznače-
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nejch pohybů, možná jenom rychlý okýnko s reakcí pana 
párkaře a burzovního makléře, jak se diví, kde se najednou 
vzal ten stín, a je vymalováno. Nanejvejš půl stránky. A ta 
šlupka, když dopadnu? Ta by měla mnohem větší grády.

Copak si jenom počnou všichni tihle hlupáčci s těma 
svýma vyčteninama v našem novým, post-literárním světě? 
Muhehe!

Mezitím na chodníku…
Ale jo furt, dyť já vím. Laskavě na mě netlač.
Než stihnu vykřiknout: „Tady jsem, strýčku Fido!“ snese 

se ke mně vzácná návštěva shůry. Ze střešního apartmá, ne 
z nebe. Ježišmarjá, odkud asi. Návštěvník přistane přede 
mnou, a přitom nezaduní ani nepleskne o zem, ale snese se 
s konejšivě jemným předením trysek robotickýho obleku. 
No aha, on je to ten bláznivej hlídač, co mě vyhodil z toho 
střešního bytu! Vůbec ho nenapadlo, že ještě po cestě stihnu 
chňapnout Kipa. Přál bych ti vidět jeho výraz.

Nevím, jestli je tenhle týpek opravdu velkej a zlej, nebo 
jestli je to jenom tím nabušeným oblekem, co má na sobě, 
ale fakt ví, jak nastoupit na scénu. Trysky na jeho nohách 
zasyčej na chodníku a při tom odfouknou ještě horký párky 
do ulice. Kazí to jenom ten zvuk, co dělá, když se hejbe. 
Vrt-vrt. Totální vykrádačka Stark Industries. Takovejhle 
oblek si nemůžeš jen tak objednat na Amazonu, takže tuším, 
že má na sobě imitaci z čínskýho černýho trhu, kterou mu 
šéf pořídil na eBayi. Podělanej internet. To už jako dneska 
nikdo nepoužívá automatický zbraně?

Iron Jeliman se přivrtne blíž ke mně. A ten jeho oblek 
umí takovou tu věc, jak se mu na předloktí objeví raketomet. 
Jak něco takovýho může fungovat, to je pro mě záhada. 
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Ledaže by to bylo vyrobený třeba z vibrania, který dokáže 
pohlcovat vibrace. Jinak by mu zpětnej ráz z tý věcičky snad 
musel odpálit celou paži na opačnou stranu.

Ale zatím nestřílí. Přilba cvakne, stáhne se dozadu 
a odkryje nehezkej zjizvenej ksicht chlápka, co měl nejed-
nou zlámanej nos. Dá se mu to vyčíst z těch jeho přísnejch 
očí — tenhle týpek je zocelenej ulicí a je ve svým živlu. Není 
to žádnej zelenáč, co by si potřeboval něco dokazovat. Nej-
spíš má taky nějaký zkušenosti z boje, za který si vysloužil 
tuhle pozici hlídače bytů. Skoro ho respektuju.

Dokud neotevře pusu.
„Nevím, jak se ti povedlo přežít pád, ale je mi to jedno. 

Dej mi toho psa, nebo tě zdecimuju!“
Zasměju se. „Jakože mě zničíš z jedné desetiny?“
Natočí hlavu trochu na stranu, jako by nevěřil vlastním 

uším. „Cos to řekl?“
„Plecháčku, zdecimovat znamená zničit desetinu něčeho. 

Nevěříš? V tom obleku máš určitě internet. Vygoogli si to. 
Já počkám.“

„Zasranej gramatickej nácek.“ Zvedne předloktí, 
na kterým má tuším krátkej 37mm kanón. „Chci tím říct, 
že tě rozstřílím, už chápeš?“

„Jasně. Ale ono tady nejde ani tak o gramatiku, jako spíš 
o sémantiku, protože…“

Dloubne mě hlavní kanónu a mě to vzhledem k mýmu 
současnýmu stavu bolí. „Kde je to psisko?“

Když si všimne, že ležím uprostřed hromady pajšlu, 
kterej logicky nemůže patřit celej jenom mně, úplně ho to 
rozesmutní. 

„Tys… nepřistáls na něm, že ne?“
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