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kdokoli může nakreslit kocoura, holčičku nebo pána s kloboukem. ovšem jen někdo
může toho kocoura, holčičku nebo pána s kloboukem nakreslit úplně jinak než postavičky, které jsme už stokrát viděli, a zároveň tak, aby se z nich stali naši staří dobří
známí. Liniersovi hrdinové jsou totiž všichni báječně macanudo, čili parádní, prostě
v pohodě. a jsou tak dobře nakreslení, že jsou všichni krásní a i ti oškliví jsou tak
dokonale oškliví, až jsou krásní. postavy tohoto komiksu jsou solitéři – nevinní jako
popové hvězdy, malounko perverzní a elegantně lavírující mezi smutkem a údivem
jako anonymní herci už zapomenutých béčkových filmů. Na tenhle absurdní svět
plný překvapení mají zásadní vliv také pastelové barvy, tužky a vodovky.
a když jste macanudo, v pohodě, může se kolem dít cokoli. v legračně
hloupoučkém světě jsou věci čisté, protože jejich tvůrce si zasvěceně
všímá hlouposti všude kolem nás. Liniers kreslí tenhle tvrdý svět
s velkou jemností. melancholickou radost ze života klade do přímého
protikladu s instantním štěstím. Jeho kniha je krásná
a zábavná, on sám je macanudo.

Poznámka překladatelky:
Slovo macanudo znamená v argentinské
španělštině báječný nebo také báječně v klidu,
v pohodě, vzdáleně to trochu připomíná naše české
„to chce klid“ užívané starší generací, „to je hustý“
nebo „paráda“ užívané tou mladší.

tímto slavnostně
zahajujeme komiks
„macanudo“.
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A teď přichází taneční číslo jako
při zahájení světového šampionátu
ve fotbale!

Ach, na to
náš rozpočet
nebude stačit,
ale jestli chcete,
můžu něco zastepovat.

„Překvapení je esencí humoru. Takže kreslíte-li každý den komiks,
je největší výzvou překvapit sám sebe“. Bill Watterson
a v zahajovací
slavnosti na počest
tohoto komiksu
pokračujeme oslňujícím ohňostrojem!
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neberte si
Škyt
to tak. co
naděláte, když
nejsou prachy,
nejsou prachy.

Pan Reyes, člověk neschopný koncentrace

mám žolíka.

tučňákův sen
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ty, hele, a jak se má
jua n carlos ?
Co, ty to

nevíš?

je v reality show.
fakt?

... a teploty
se vyšplhají až
ke čtyřicítce.

celý den je zavřený na
jednom místě a lidi
sledujou, co dělá.

Nó, tak to se
mu vede skvěle!

usnul jsem s mokrou hlavou.

já nic neřek.

h el e, ty a aničk a,
to je vážný , c0 ?

No, co ti
mám povídat...?

Pojď
sem,
pojď. .

Hot dogu.

p
kla

Jejda, to je
fajn, tihle lidi,
co si s sebou
nosí skládací
střechu.

Fouká,
že?

anička je jen jedna!

Dost.
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A víš ty co,
Josefíno, já ti
nerozumím.

Koupila jsem ti tahle
sluchátka, aby ses
mohl dívat na horory
a nebudil mě.

u á á á á á á á áá !

Chci být s tebou,
ale nemusím
tě vidět.

Ale taky potřebuju
prostor pro sebe.
Jsem velmi nezávislá.

Podívej, José
Luisi, já tě mám
moc ráda, víš?

dObrej
nápad.

co se ti stalo?
Pořezal jsem
se o sklo.

Víš, jaký je tvůj
problém? Že všechno
děláš jenom napůl.
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alvarez,

mlč, jau, jau!
Nic mi neříkej!

král fotbálku.

Raz, dva,
tř…

už jenom alvarez.

hop

Všechno hrozně nadšeně začneš a pak nic
pořádně nedoděláš.

No, víš,
co seš?

Ach ne! Já
plešatím.

Hotovo,
teď to nikdo
nepozná!
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pojď sem, Rudolfe!

takže... řekli mi,
že jestli neudě lám
nebo neřeknu něco
vtipného, tak prý
už mě nikdy nenakreslí...

seš si jistý,
že jsi pes?

teda řeknu
ti, to je
fakt záhada.

vidíš!
Teď začne
padat
jídlo.

Už je to tu
zase!

Líbí se ti to?
Nastřelili mi to
včera. Novinka
v bodypiercingu.

a sakra.

ano, jsem bulteriér. Co jinýho
bych jako byl?

a nebolí to?
někdy.

Jáááu.

vím já...? třeba
křeček na
anabolikách?
tak co, jde to,
ty vyžle?
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ano, ano,
ano. Jen si
pojď pro
přesdržku.

udělám všechno,
co budeš
chtít.

pěkně prosím,
musí přeci existovat nějaký způsob,
jak bych slezl
a nebylo ze mě
psí žrádlo.

kamaráde,
tak se mi
zdá, že se
roztékáš.
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jejdamane.
Jsem šarpej. Psí
rasa z číny.
jo ták.

škráby
škráby
škráby
škráby
škráb

a v Číně teď ka frčí
kůže „xxl“ pro psy
velikosti „ m“?

jak se pořád
máš, šampióne!?
a co ty,
náčelníku !?

jak to jde, ty
titáne?!
ale, co ti mám
povídat...

kapitáne
galaxie, kosmu,
univerza?!

no, to už

j s em přehnal, co?

jsem v televizi,
tedy jsem.

a taky umím
francouzsky.

neotravuj.
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drby
drby
drby
drby
drby
drb

drby
drby
drby
drby
drby
drb

nemáte pár
drobáků?
Promiňte,
ale jsem švorc.

drby
drby
drby
drby
drby
drb

Drž se
chlupu,
přijde
to zas!
Já se
bojím!

drby
drby
drby
drby
drby
drb

tak
co?

zdá se,
že bude
pršet.

žbluňk

drahoušku, vám se zdá,
že by našemu krásnému
vztahu mohlo něco
scházet?

deodorant.

dnes: Tenis!!
Och...

pink

Vůbec nás nezajímá, co řeknete.
n e j s t e s l a v n ý.
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pink
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co
děj se
e?

potlesk
tlesk
potlesk potlesk po
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vše
c
šej hno j
dre de
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m
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nevykládej si to
nějak špatně, ale je
to vodítko nutné?

já se chci
svobodně prohánět
po zelených
loukách.

a to je trochu
problém, když na
mně tak visíš.

de

a pak… Tohle dílo jsem
nazval... „jak to provést, aby se člověk jako nějakej idiot tři hodiny
ani nehnul“.

Výborně,
nehýbejte se!

skvostné!

luisi, to je doba,
co jsme se neviděli!
jak to jde?

jde to.
je ze mě
zubař.

ale co ty,
člověče,
z tebe je prý
vládce
Francie.

no jo, sešikoval
jsem své věrné,
vyhrál krvavou
revoluci, svrhl
starý režim a jsem
tam, kde jsem.

tak to máš

Ten je ale plešatej...

dobrý!

auroro, leť !

hmm.

tak leť , sakra!
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nevěděl jsem,
Jestli si mám nechat
vytetovat krvavého
draka, nebo slovo
„moudrost“ ve staré
mandarínské čínštině, nebo aztécké znaky vyjadřující spirituální metafyzickou
transcendenci.

a co ti teda nako nec vytetovali?

snoopyho!

tý vado!

rebet.
rebet.
rebet.
rebet.

rebet.
rebet.
rebet.
rebet.

rebet.
rebet.
rebet.
rebet.

ty hele, romule ,
nenašt vi se, ale
já ti nerozu mím
ani slovo.

fakt hustý!

no tak, ven s tím...
kdo byl ten vtipálek,
co na mě plivnul?

kvo
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kvok

Vypadá to, že chutnáme jako kuřecí.
(pozn. překl.: v argentině jsou žabí stehýnka, stejně jako ve Francii, oblíbeným pokrmem. mezi argentinskými gurmány
převládá názor, že žabí maso chutná jako maso kuřecí.)
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Gervasio?
Tak kde seš,
Gervasio?

člověče,
a kdy už
si koupíme
ten nový
deštník?
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tři hodiny se snažím dostat
ven, ale vypadá to, že mi v tom
brání nějaké neviditelné si
lové pole.
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nemohl bys už konečně
s tou odrhovačkou
z Čelistí přestat!!

bzzzz

propáníčka!
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„utrpení člověka tváří
v tvář vlastní existenci“.
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klap
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klap

možná jen chce,
aby sis s ním
potřásl rukou,
ale moc
bych na to
nevsázel...

klap
klap

sándor, král balonků a mistr
abstraktního expresionismu.

Nemáš někdy
pocit, jako by
v životě existovalo ještě
něco víc,
než tohle?
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sakra jimmy, ten svět
to je jasný případ
je ale ukrutnej!
zločinu z vášně,
jimmy.
to teda
je, šéfe.

hej, já nejsem
mrtvej, jen
ospalej.

doprčic, to se mi stalo
u ž po třetí.
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Villegas by se chtěl oženit... ale ještě si není zcela jistý... vůbec si není jistý.

jen jsem si
vzpomněl, že žiju.

proč
brečíš?
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mami,
madariaga
se mnou
nemluví.

madariaga
je plyšový
medvěd. Bylo
by divné, kdyby s tebou
mluvil.

a já si myslela, že jsi snobáckej
náfuka.

dvacet sedm,
sedmdesát dva,
devadesát pět,
sto!

kvak
kvak

před pikolou
za pikolou nikdo
nesmí stát, nebo
nebudu hrát!

kvak
kvak
kvak
kvak

kvak
kvak

madariago,
tahle hra ti teda
moc nejde...

kvak
kvak

kvak
kvak

kvak
kvak

cože, vy to
nechápete? jsme
uvnitř krabice.

kvak
kvak

kvak
kvak

figueroa,
mim,
kterému se
nedaří
předvést své
číslo, tak
nakonec
musí
vysvětlovat
nahlas,
co dělá.
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člověče, nemůžeš
přestat s tím
randálem?

mami?

pan Vargas si najednou uvědomil, že
jeho život nikam
nesměřuje...

seš blbej.
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neber si to
osob ně, ale
„ fredastéér“
zrovna nejsi.

hudba! madariago, jde se
tancovat!

jindřiško...

to byl
dešť ový tanec.

ano mami?

když mně se
spustil alarm
a neumím ho
vypnout.

podívej se na tu
ale než
zem, ve které jed- vyrosteš,
nou budeš žít, jak tak se snad
jsme ji zasvinili. najde někdo,
kdo to
uklidí.
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