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Abstract 

This bachelor thesis is focused on the translation and subsequent stylistic analysis of two 

chapters from the novel Limitless by Alan Glynn. The main aim of the thesis is to demonstrate 

certain problems one may encounter while translating fiction from the English language to the 

Czech language. The thesis consists of two main parts. The practical part features the 

translation of selected chapters of the novel, whereas the theoretical part is divided into four 

units and explores selected issues accompanying the translation process.   
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semantic ambiguity, analysis 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se soustředí na překlad a následnou stylistickou analýzu dvou kapitol z 

románu Všemocný Alana Glynna. Hlavním cílem této práce je poukázat na určité problémy, 

s nimiž se můžeme setkat během překládání beletrie z anglického do českého jazyka. Práce se 

skládá ze dvou hlavních částí. Praktická část obsahuje překlad vybraných kapitol zmíněného 

románu, zatímco teoretická část je rozdělena do čtyř částí a dotýká se vybraných problémů, 

které doprovázejí překladatelský proces. 

Klíčová slova 

Všemocný, překlad, Alan Glynn, lexikální aspekt, hovorový jazyk, slang, vlastní jména, 

významová nejednoznačnost, analýza 
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1 Introduction 

There are a few reasons why I made a choice to deal with this topic in my bachelor 

thesis. I had read several bilingual versions of some classic pieces of English literature during 

my studies at grammar school and was interested in translation. Several years later, as I found 

out there was a translation course at the Department of English language and literature of the 

Charles University, I decided to enroll in the seminar to learn more about it. This in fact 

strengthened my decision to write my thesis within the realm of translation studies. 

The novel, I chose to translate, is called Limitless. It was written by Alan Glynn, an 

Irish author, who definitely deserves more attention than he has been getting so far, especially 

in the Czech Republic. I was very surprised to find out that the novel had not been officially 

translated into Czech yet. Even though the book reads quite well, some features can be rather 

challenging for a translator, most notably the choice of lexis and syntactic structures.  

The thesis consists of two main parts. The practical part features the translation of two 

chapters of the novel mentioned above, whereas the theoretical part is divided into four units 

and focuses on certain differences between the source language and the target language. 

Furthermore, with the help of professional publications, it also clarifies the translation 

procedures and methods used in the first part of the thesis. 
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2 Alan Glynn’s Limitless 

Alan Glynn is an Irish writer born in 1960 in Dublin. “He studied English Literature at 

Trinity College and has worked in magazine publishing in New York and as an EFL teacher 

in Italy” (Glynn). Glynn has published four novels until now. The first one, The Dark Fields, 

was made into a successful movie in 2011. His second novel, Winterland, was published in 

2009 and was followed by Bloodland and Graveland, which completed his loose “Land” 

trilogy. For the second one, Bloodland, he received the Irish Book Award for Best Crime 

Fiction. He is married with two children and currently lives in Dublin (Glynn). 

It might be quite confusing, that the novel Limitless has not yet been mentioned in this 

account. It is in fact Glynn’s debut published as The Dark Fields in 2001. However, the movie 

based on the book was named Limitless. After the immense success of the movie, the 

narrative was re-released under the title Limitless in 2011. At first, the author was very 

unhappy with it, because the original title was taken from the last page of The Great Gatsby 

and for the book itself “Limitless” does not make as much sense as “The Dark Fields” at all. 

Eventually, he got used to it quite quickly and admitted that it actually makes more sense as a 

title for the film, given the changes made by the screenwriter (Marlow). 

It is a techno-thriller novel often considered “a pharmaceutical Faust” of the 21st 

century.
1 

 The book actually deals with addiction and morals. Its main character, Eddie 

Spinola, a desperate copywriter from New York City, is tempted by an illegal new drug called 

MDT-48 promising to heighten one’s intellectual capabilities. A drug that makes you focused, 

fast and charming. The author himself said: “The book started as a sort of what-if proposal. 

Thinking of the performance-enhancing drugs in sports, I thought, what if there were a 

performance-enhancing drug for businessmen, lawyers, politicians even?” (Marlow). 

Nevertheless, every drug provides its user with certain unwelcome side effects and may 

eventually become the worst nightmare. 
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3 Practical part 

The translation of two chapters of the novel Limitless by Alan Glynn 
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CHAPTER 2 

 

VERNON GANT. 

Of all the various relationships and shifting 

configurations that can exist within a modern 

family, of all the potential relatives that can 

be foisted upon you – people you’ll be tied to 

for ever, in documents, in photographs, in 

obscure corners of memory – surely for sheer 

tenuousness, absurdity even, one figure must 

stand towering above all others, one figure, 

alone and multi-hyphenated: the ex-brother-

in-law. 

Hardly fabled in story and song, it’s not a 

relationship that requires renewal. What’s 

more, if you and your former spouse don’t 

have any children then there’s really no 

reason for you ever, ever to see this person 

again in your entire life. Unless, of course, 

you just happen to bump into him in the 

street and are unable, or not quick enough, to 

avoid making eye contact. 

 

It was a Tuesday afternoon in February, 

about four o’clock, sunny and not too cold. I 

was walking along Twelfth Street at a steady 

clip, smoking a cigarette, heading towards 

Fifth Avenue. I was in a bad mood and 

entertaining dark thoughts about a wide 

range of subjects, my book for Kerr & Dexter 

– Turning On: From Haight-Ashbury to 

Silicon Valley – chief among them, though 

there was nothing unusual about that, since 

the subject thrummed relentlessly beneath 

everything I did, every meal I ate, every 

shower I took, every ballgame I watched on 

TV, every late-night trip to the corner store 

for milk, or toilet-paper, or chocolate, or 

cigarettes. My fear on that particular 

afternoon, as I remember, was that the book 

just wouldn’t hang together. You’ve got to 

strike a delicate balance in this kind of thing 

between telling the story and … telling the 

story – if you know what I mean – and I was 

worried that maybe there was no story, that 

the basic premise of the book was a crock of 

shit. In addition to this, I was thinking about 

my apartment on Avenue A and Tenth Street 

and how I needed to move to a bigger place, 

but how that idea also filled me with dread – 

2. KAPITOLA 

 

VERNON GANT. 

Ze všech rozmanitých vztahů a měnících se 

uskupení, které mohou existovat v rámci 

moderní rodiny, ze všech eventuálních 

příbuzných, ke kterým přijdete, ani nevíte 

jak, jsou tu lidé, s nimiž budete navěky 

spojováni v listinách, na fotografiích či 

v temných vzpomínkách.  Jedna osoba ovšem 

musí vyčnívat nad všemi ostatními. Ačkoli je 

to naprosto nepravděpodobné, možná až 

absurdní, v mém případě je to sám bývalý 

švagr. 

Nebudeme si nic nalhávat, není to zrovna 

vztah, který by vyžadoval obnovení. A co 

víc, pokud s vaším bývalým partnerem 

nemáte žádné děti, neexistuje důvod k tomu, 

abyste svého švagra ještě někdy v životě 

viděli. Pokud na něho ovšem nenarazíte na 

ulici a nejste dostatečně rychlí nebo schopni 

vyhnout se očnímu kontaktu. 

 

Stalo se to jednoho úterního odpoledne v 

únoru okolo čtvrté hodiny. Ten den svítilo 

slunce a nebylo ani moc chladno. Procházel 

jsem se po Dvanácté ulici, kouřil jsem 

cigaretu a poklidným krokem směřoval 

k Páté avenue.  Měl jsem špatnou náladu a 

hlavou mi běhaly nejrůznější temné 

myšlenky. Především to byla moje kniha pro 

nakladatelství Kerr & Dexter – Turning On: 

From Haight-Ashbury to Silicon Valley. 

Nebylo na tom nic neobvyklého, jelikož mě 

tato myšlenka neúnavně pronásledovala u 

všeho, co jsem dělal – u každého jídla, ve 

sprše, při sledování jakékoli míčové hry 

v televizi nebo při každé noční cestě do 

obchodu na rohu pro mléko, toaletní papír, 

čokoládu nebo cigarety. Co si vzpomínám, 

tak toho odpoledne jsem měl strach, že moje 

kniha jako celek prostě nebude dobře 

fungovat. Při psaní knihy totiž musíte najít 

křehkou rovnováhu mezi vyprávěním 

příběhu a … skutečným vyprávěním příběhu, 

jestli víte, co mám na mysli. Bál jsem se, že 

v mém případě tam žádný příběh není a že 

základní myšlenkou té knihy je jen snůška 

lží. Kromě toho jsem uvažoval nad tím, že 

bych se potřeboval ze svého bytu na rohu 
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taking my books down off their shelves, 

sorting through my desk, then packing 

everything into identical boxes, forget it. I 

was thinking about my ex-girlfriend, too – 

Maria, and her ten-year-old daughter, Romy 

– and how I’d clearly been the wrong guy to 

be around that situation. I never used to say 

enough to the mom and couldn’t rein in my 

language when I was talking to the kid. Other 

dark thoughts I was having: I smoked too 

much and had a sore chest. I had a host of 

companion symptoms as well, niggly 

physical things that showed up occasionally, 

weird aches, possible lumps, rashes, 

symptoms of a condition maybe, or a 

network of conditions. What if they all held 

hands one day, and lit up, and I keeled over 

dead? 

I thought about how I hated the way I looked, 

and how I needed a haircut. 

 

 

 

I flicked ash from my cigarette on to the 

sidewalk. I glanced up. The corner of 

Twelfth and Fifth was about twenty yards 

ahead of me. Suddenly a guy came careering 

around the corner from Fifth, walking as fast 

as I was. An aerial view would have shown 

us – two molecules – on a direct collision 

course. I recognized him at ten yards and he 

recognized me. At five yards we both started 

putting the brakes on and making with the 

gestures, the bug-eyes, the double-takes. 

 

 

‘Eddie Spinola.’ 

‘Vernon Gant.’  

‘How are you?’ 

‘God, how long has it been?’ 

 

We shook hands and slapped shoulders. 

Vernon then stood back a little and started 

sizing me up. 

‘Jesus, Eddie, pack it on, why don’t you?’ 

This was a reference to the considerable 

weight I’d gained since we’d last met, which 

was maybe nine or ten years before. 

 

 

Avenue A a Desáté ulice přestěhovat do 

něčeho většího. Zároveň mě ale ta představa, 

jak sklízím své knihy z polic, třídím osobní 

věci z psacího stolu a poté vše balím do 

stejných krabic, naplňovala hrůzou. No, 

zapomeňte na to. Přemýšlel jsem taky o své 

bývalé přítelkyni Marii a její desetileté dceři 

Romy. Zjevně jsem nebyl ten správný chlap, 

kterého v té situaci potřebovaly. Nedokázal 

jsem před Romy mluvit slušně, a nikdy jsem 

si příliš nepovídal s její matkou. Hlavou mi 

ale proudily i jiné ponuré myšlenky. Přeháněl 

jsem to s kouřením a cítil jsem bolest na 

hrudi. Občas se také objevila řada 

nepříjemných doprovodných příznaků jako 

podivné bolesti, případné otoky a vyrážky. 

Možná to byly symptomy nejednoho 

onemocnění. Co kdyby se všechny jednoho 

dne spojily, dostaly mě a já se svalil mrtvý na 

zem? 

Mimo jiné jsem dumal nad tím, že nesnáším 

svůj vzhled a že rozhodně potřebuju ostříhat. 

 

Odklepnul jsem popel z cigarety na chodník 

a pohlédl před sebe. Byl jsem asi dvacet 

metrů od rohu Páté a Dvanácté. Najednou se 

zpoza rohu Páté avenue vyřítil chlápek a 

pokračoval v chůzi stejnou rychlostí jako já. 

Letecký pohled by nás ukázal jako dvě 

molekuly, jejichž dráhy nevyhnutelně vedou 

ke srážce. Po deseti metrech jsem ho poznal a 

on mě zjevně poznal taky. Když jsme od sebe 

byli asi pět metrů, začali jsme zpomalovat a 

naše výrazy naznačovaly, že nevěříme svým 

očím. 

 

„Eddie Spinola.“ 

„Vernon Gant.“ 

„Jak se máš?“ 

„Bože, jak už je to dlouho?“ 

 

Potřásli jsme si rukou a poplácali po 

ramenou.  

Vernon pak trochu odstoupil a začal si mě 

prohlížet. 

„Ježiši, Eddie, kde jsi k tomu přišel?“ 

Byla to narážka na moji váhu, protože jsem 

od našeho posledního setkání, což bylo 

možná devět nebo deset let zpátky, značně 

přibral. 
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He was tall and skinny, just like he’d always 

been. I looked at his balding head, and 

paused. Then I nodded upwards. ‘Well, at 

least I still have some choice in the matter.’ 

He danced Jake La Motta-style for a moment 

and then threw me a mock left hook. ‘Still 

Mr Smart-ass, huh? So what are you up to, 

Eddie?’ 

He was wearing an expensive, loose-fitting 

linen suit and dark leather shoes. He had 

gold-rimmed shades on, and a tan. He looked 

and smelt like money. 

What was I up to? 

 

 

All of a sudden I didn’t want to be having 

this conversation. ‘I’m working for Kerr & 

Dexter, you know, the publishers.’ He sniffed 

and nodded yeah, waiting for more. 

 

‘I’ve been a copywriter with them for about 

three or four years, text-books and manuals, 

that kind of thing, but now they’re doing a 

series of illustrated books on the twentieth 

century – you know, hoping to cash in on an 

early boom in the nostalgia trade – and I’ve 

been commissioned to do one about the 

design links between the Sixties and the 

Nineties …’ 

 

‘Interesting.’ 

‘… Haight-Ashbury and Silicon Valley …’  

‘Very interesting.’ 

I hammered it home, ‘Lysergic acid and 

personal computers.’  

‘Cool.’ 

 

 

‘It’s not really. They don’t pay very well and 

because the books are going to be so short – 

only about a hundred pages, a hundred 

twenty – you don’t have much latitude, 

which actually makes it more of a challenge, 

because …’ 

 

I stopped. 

He furrowed his brow. ‘Yeah?’ 

‘… because …’ – explaining myself like this 

was sending unexpected stabs of 

embarrassment, and contempt, right through 

Vernon byl vysoký a hubený, tak jako 

vždycky býval. Podíval jsem se na jeho 

ustupující vlasy a zarazil jsem se. Po chvilce 

jsem kývnul směrem nahoru k jeho hlavě: 

„No, aspoň s tím můžu ještě něco dělat, ale 

tobě už vlasy nenarostou.“ 

Vernon začal poskakovat jako boxer a pak mi 

hodil falešný levý hák. „Pořád pan chytrolín, 

co? Tak co pořád děláš, Eddie?“ 

Měl na sobě drahý, splývavý lněný oblek, 

tmavé kožené boty a na opáleném obličeji 

sluneční brýle se zlatými obroučkami. No, 

vypadal dost zazobaně. 

Co pořád dělám? 

 

Najednou jsem chtěl, aby náš rozhovor 

skončil. „Pracuju pro Kerr & Dexter, vždyť 

víš, to vydavatelství.“ Popotáhl, přikývl a 

čekal, co řeknu dál. 

 

„Jako textař jsem s nima spolupracoval asi tři 

nebo čtyři roky na učebnicích, příručkách a 

tak.  Teď ale dělaj na sérii ilustrovaných knih 

o dvacátým století. Však víš, doufaj, že na 

nich vydělaj balík, dokud je nostalgie 

v kurzu. No a mě pověřili, abych pracoval na 

jedný z nich, která se věnuje designovým 

vazbám mezi šedesátými a devadesátými 

lety…“ 

 

„Zajímavý.“ 

„…Haight-Ashbury a Silicon Valley…“ 

„Hodně zajímavý.“ 

Pokračoval jsem dál, abych si byl jistý, že 

chápe, o čem mluvím: „kyselina lysergová a 

osobní počítače.“ 

„Bezva.“ 

 

„Ani ne. Moc dobře mi neplatěj a navíc 

budou ty knížky dost krátký, jen asi sto nebo 

sto dvacet stran, takže tam člověk nemá moc 

prostoru, kterej vlastně psaní dělá větší 

výzvou, protože…“ 

 

 

Zastavil jsem se. 

„No, pokračuj,“ nakrčil čelo. 

„…protože…“ – to vysvětlování mě 

přivádělo do nečekaných rozpaků a snažil 

jsem se vydržet jisté opovržení, které se 
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me and out the other side. I shuffled from 

one foot to the other. ‘… because, well, 

you’re basically writing captions to the 

illustrations and so if you want to get any 

kind of angle across you have to be really on 

top of the material, you know.’ 

 

‘That’s great, man.’ He smiled. ‘It’s what 

you always wanted to be doing, am I right?’ 

I considered this. It was, in a way – I 

suppose. But not in any way he’d ever 

understood. Jesus, I thought, Vernon Gant. 

 

 

 

‘That must be a trip,’ he said. 

 

Vernon had been a cocaine dealer when I 

knew him in the late 1980s, but back then 

he’d had quite a different image, lots of hair, 

leather jackets, big into Tao and furniture. It 

was all coming back to me now. 

 

 

‘Actually I’m having a hard time with it,’ I 

said, though I don’t know why I was 

bothering to pursue the matter. 

 

‘Yeah?’ he said, pulling back a little. He 

adjusted his shades as though he were 

surprised to hear what I’d said, but was 

nevertheless ready to start doling out advice 

once he’d nailed down whatever the problem 

might be. 

 

‘There are so many strands, you know, and 

contradictions – it’s just hard to work out 

where to start.’ I settled my gaze on a car 

parked across the street, a metallic-blue 

Mercedes. ‘I mean you’ve got the anti-

technology, back-to-nature Sixties, the Whole 

Earth Catalogue – all that shit … 

windchimes, brown rice and patchouli. But 

then you’ve got the pyrotechnics of rock 

music, sound-and-light, the word electric and 

the very fact that LSD itself came out of a 

laboratory …’ 

I kept my gaze on the car. ‘… and also that – 

get this – the prototype version of the 

Internet, the Arpanet, was developed in 

vznášelo ve vzduchu. Přešlapoval jsem líně 

z jedné nohy na druhou. 

„… protože, no, člověk tam v podstatě píše 

popisky k ilustracím, a pokud z toho chce 

něco vytěžit, musí to mít všechno hodně 

dobře nastudovaný.“ 

 

„To je skvělý, chlape,“ usmál se. „To jsi 

přece vždycky chtěl dělat, nebo ne?“ 

Když jsem se nad tím zamyslel, tak musím 

připustit, že měl svým způsobem pravdu. Ale 

ve smyslu, v jakém by to Vernon nikdy 

nepochopil. Pro Krista, pomyslel jsem si, 

Vernon Gant. 

 

„To musí bejt výjimečná zkušenost,“ řekl. 

 

Vernon, kterého jsem znal na konci 

osmdesátých let, obchodoval s kokainem. 

V té době vypadal ale docela jinak.  Měl 

hodně vlasů, nosil kožené bundy, zajímal ho 

taoismus a nábytek. Všechny ty vzpomínky 

se mi najednou vracely. 

 

„Vlastně, mám co dělat, abych to zvládal,“ 

odpověděl jsem mu. I když nevím, proč jsem 

se vůbec obtěžoval mu to vysvětlovat. 

 

„Jo?“ řekl a trochu se zarazil. Upravil si 

brýle, jako kdyby ho to, co jsem právě řekl, 

překvapilo. Přesto bylo vidět, že je připraven 

rozdávat rady, jakmile zjistí, v čem je 

problém. Ať už to byl jakýkoli problém. 

 

 

„Víš, existuje tolik pramenů a rozporů – je 

prostě těžký přijít na to, kde začít,“ zadíval 

jsem se na metalicky modrý Mercedes 

zaparkovaný na druhé straně ulice. „Chci 

říct, že tady je anti-technologie, návrat 

k přírodě šedesátých let, časopis Whole Earth 

Catalogue – všechny tyhle 

hovadiny…zvonkohry, hnědá rýže a pačuli. 

Ale pak tu máš taky pyrotechniku rockový 

hudby, zvukový a světelný efekty, slovo 

elektrický a samotnou skutečnost vynálezu 

LSD…“ 

Stále jsem zíral na to auto. „…A taky to, že 

prototypová verze Internetu, Arpanet, vznikla 

v roce devatenáct set šedesát devět na 
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nineteen sixty-nine, at UCLA. Nineteen sixty-

nine.’ 

 

I stopped again. The only reason I’d come 

out with this, I suppose, was because it was 

on my mind and had been all day. I was just 

thinking out loud, thinking – what angle did I 

take? 

 

Vernon clicked his tongue and looked at his 

watch. ‘What are you doing now, Eddie?’ 

‘Walking down the street. Nothing. Having a 

smoke. I don’t know. I can’t get any work 

done.’ 

I took a drag from my cigarette. ‘Why?’ 

 

‘I think I can help you out.’ He looked at his 

watch again and seemed to be calculating 

something for a moment.  

I stared at him in disbelief and was on the 

verge of getting annoyed. 

 

‘C’mon, I’ll explain what I mean,’ he said. 

‘Let’s go for a drink.’ He clapped his hands. 

‘Vamos.’ 

 

I really didn’t think my heading off with 

Vernon Gant was such a good idea. Apart 

from anything else, how could he possibly 

help me with the problem I’d just outlined to 

him? The notion was absurd. But I hesitated. 

 

I’d liked the sound of the second part of his 

proposition, the going for a drink part. There 

was also, I have to admit, a slight Pavlovian 

element to my hesitation – the idea of 

bumping into Vernon and heading off 

spontaneously to another location stirred 

something in my body chemistry. Hearing 

him say vamos, as well, was like an access-

code or a search-word into a whole phase of 

my life that had been closed off now for 

nearly ten years. 

 

I rubbed my nose and said, ‘OK.’ 

 

‘Good.’ He paused, and then said – like he 

was trying it out for size – ‘Eddie Spinola.’ 

 

We went to a bar over on Sixth, a cheesy 

Kalifornský univerzitě v L.A. Devatenáct set 

šedesát devět.“ 

 

Znovu jsem se zarazil. Předpokládám, že 

jediný důvod, proč jsem o tom začal mluvit, 

byl ten, že jsem nad tím uvažoval celý den. 

Jen jsem přemýšlel nahlas, přemýšlel – a 

k čemu jsem dospěl? 

 

Vernon mlaskl a podíval se na hodinky: „Co 

máš teď v plánu, Eddie?“ 

„Procházet se po ulici. Nic. Zakouřit 

si…nevím. Nemůžu se teď dokopat k žádný 

práci.“ 

Potáhnul jsem si z cigarety. „Proč se ptáš?“ 

 

„Myslím, že ti můžu pomoct.“ Znovu se 

podíval na hodinky a zdálo se, že chvíli něco 

propočítává.  

Nevěřícně jsem na něho zíral a byl jsem na 

pokraji rozčilení. 

 

„No tak, všechno ti vysvětlím,“ řekl. 

„Pojďme na drink,“ dodal, tleskl a pak 

zvolal: „Vamos“. 

 

Odejít s Vernonem Gantem vlastně nebyl 

moc dobrý nápad. Mimochodem, jak by mi 

vůbec mohl pomoct s problémem, který jsem 

mu zrovna nastínil? Byla to absurdní 

představa, ale přesto jsem váhal. 

 

Ta druhá část jeho nabídky týkající se drinku 

mi zněla dost dobře. Kromě toho musím 

uznat, že během váhání měl rozhodující 

slovo také určitý reflex – to náhodné setkání 

s Vernonem a náš spontánní odchod na jiné 

místo v mém těle vyvolaly jistý rozruch. 

Slyšet ho říkat „vamos“ bylo něco jako 

přístupový kód nebo vyhledávací slovo do 

celé fáze mého života, která byla už skoro 

deset let uzavřena. Až do dneška.  

 

 

Promnul jsem si nos a řekl: „Tak fajn.“ 

 

„Dobře,“ na chvíli se odmlčel a pak, jako by 

zkoušel, jak to zní, řekl: „Eddie Spinola.“ 

 

Šli jsme do jednoho baru na Šesté. Byl to 
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retro cocktail lounge called Maxie’s that used 

to be a Tex-Mex place called El Charro and 

before that had been a spit-and-sawdust joint 

called Conroy’s. It took us a few moments to 

adjust to the lighting and the décor of the 

interior, and, weirdly, to find a booth that 

Vernon was happy with. The place was 

virtually empty – it wouldn’t be getting busy 

for another while yet, not until five o’clock at 

least – but Vernon was behaving as though it 

were the small hours of a Saturday morning 

and we were staking our claim to the last 

available seats in the last open bar in town. It 

was only then, as I watched him case each 

booth for line of vision and proximity to 

toilets and exits, that I realized something 

was up. He was edgy and nervous, and this 

was unusual for him – or at any rate unusual 

for the Vernon I’d known, his one great 

virtue as a coke dealer having been his 

relative composure at all times. Other dealers 

I’d been acquainted with generally behaved 

like adverts for the product they were shifting 

in that they hopped around the place 

incessantly and talked a lot. Vernon, on the 

other hand, had always been quiet and 

businesslike, unassuming, a good listener – 

maybe even a little too passive sometimes, 

like a dedicated weed smoker adrift in a sea 

of coke-fiends. In fact, if I hadn’t known 

better, I might have thought that Vernon – or 

at least this person in front of me – had done 

his first few lines of coke that very afternoon 

and wasn’t handling it very well. 

 

We settled into a booth, finally, and a 

waitress came over. 

Vernon drummed his fingers on the table and 

said, ‘Let me see – I’ll have a … Vodka 

Collins.’ 

‘For you, sir?’ 

‘A whiskey sour, please.’ 

The waitress left and Vernon took out a pack 

of ultra-lite, low-tar, menthol cigarettes and a 

half-used book of matches. As he was 

lighting up a cigarette, I said, ‘So, how’s 

Melissa?’ 

Melissa was Vernon’s sister; I’d been 

married to her for just under five months 

back in 1988.  

nevkusný retro koktejl bar zvaný Maxie's, 

což v minulosti býval mexický podnik 

s názvem El Charro a ještě předtím zaplivaná 

díra Conroy's. Chvíli nám trvalo, než jsme si 

zvykli na osvětlení a výzdobu interiéru a co 

víc, než jsme našli stůl, se kterým byl Vernon 

spokojený. Bylo tam prakticky prázdno. 

Většinou se to tam začínalo plnit lidmi 

nejdříve kolem páté hodiny. Vernon se ale 

přesto choval, jako kdybychom dorazili 

v sobotních brzkých ranních hodinách a 

bojovali o poslední volná místa v posledním 

otevřeném baru ve městě.  Teprve pak jsem 

si všimnul, že se pozorně dívá kolem a 

ujišťuje se, že má v zorném poli všechny 

stoly a zároveň blízko toalety i východ, a 

uvědomil jsem si, že se něco děje. Byl 

podrážděný a nervózní, což pro něj bylo dost 

neobvyklé – nebo… každopádně to bylo 

neobvyklé pro Vernona, kterého jsem znával. 

Jakožto dealer koksu v té době disponoval 

velkou ctností, což byl relativní klid vždy a 

všude. Ostatní dealeři, které jsem znal, 

neustále poskakovali kolem a hodně mluvili, 

obvykle se chovali, jako kdyby na svoje 

zboží dělali reklamu. Zatímco Vernon byl 

vždycky nenápadný, věcný, nenáročný a 

navíc dobrý posluchač – někdy možná až 

příliš pasivní, jako silný kuřák trávy unášený 

mořem démonů koksu. Totiž, kdybych nebyl 

v obraze, možná bych si myslel, že si toho 

odpoledne Vernon – nebo alespoň ta osoba 

přede mnou – dal své první lajny koksu a 

moc dobře to nezvládal. 

 

Konečně jsme se usadili do jednoho boxu a 

přišla servírka. 

Vernon bubnoval prsty do stolu a řekl: 

„Podívám se. Dám si …vodku Collins.“  

„A pro vás, pane?“ 

„Jednu whisky sour, prosím.“ 

Servírka odešla a Vernon vytáhl krabičku 

ultra lehkých mentolových cigaret s nízkým 

obsahem dehtu a zbytek sirek. Zatímco si 

zapaloval cigaretu, zeptal jsem se: „Tak, jak 

se má Melissa?“ 

Melissa byla Vernonova sestra, s níž jsem 

byl v roce 1988 téměř pět měsíců ženatý. 
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‘Yeah, Melissa’s all right,’ he said and took a 

drag from the cigarette. This involved 

drawing on all the muscle power in his lungs, 

shoulders and upper back. ‘I don’t see her 

that often, though. She lives upstate now, 

Mahopac, and has a couple of kids.’ ‘What’s 

her husband like?’ 

 

‘Her husband? What are you, jealous?’ 

Vernon laughed and looked around the bar as 

if he wanted to share the joke with someone. 

I said nothing. The laughter died down 

eventually and he tapped his cigarette on the 

edge of the ashtray. ‘The guy’s a jerk. He 

walked out on her about two years ago, left 

her in the shithouse.’ 

 

I was certainly sorry to hear this, but at the 

same time I was having a bit of a problem 

working up a plausible picture of Melissa 

living in Mahopac with two kids. As a 

consequence, I couldn’t really make a 

personal connection to the news, not yet at 

any rate, but what I could picture now– and 

vividly, intrusively – was Melissa, tall and 

slender in a creamy silk sheath dress on our 

wedding day, sipping a Martini in Vernon’s 

apartment on the Upper West Side, her pupils 

dilating … and smiling across the room at 

me. I could picture her perfect skin, her shiny 

straight black hair that went half-way down 

her back. I could picture her wide, elegant 

mouth not letting anyone get a word in 

edgeways … 

 

The waitress approached with our drinks. 

 

Melissa had been smarter than anyone 

around her, smarter than me, and certainly 

smarter than her older brother. She’d worked 

as the production co-ordinator of a small 

cable TV guide, but I’d always pictured her 

moving on to bigger and better things, 

editing a daily newspaper, directing movies, 

running for the Senate. 

 

 

After the waitress had gone, I lifted my drink 

and said, ‘I’m sorry to hear that.’ 

‘Yeah. It’s a shame.’ 

„Jó, Melissa se má dobře,“ řekl a potáhnul si 

z cigarety, což zahrnovalo veškerou sílu 

svalů v jeho plicích, ramenou a horní části 

zad. „I když, nevidím ji moc často. Bydlí teď 

v severní části New Yorku, v Mahopacu, a 

má dvě děti.“  

„A co její manžel, jakej je?“ 

 

„Její manžel? To žárlíš, nebo co?“ Vernon se 

smál a rozhlížel se po baru, jako kdyby chtěl 

ten vtip sdílet s někým dalším. Nic jsem 

neříkal. Smích časem utichl a Vernon odklepl 

popel z cigarety na okraj popelníku. „ Ten 

chlap je pitomec. Jsou to dva roky, co od ní 

odešel a nechal ji v nesnázích.“ 

 

 

Samozřejmě mě mrzelo, co jsem slyšel, ale 

zároveň jsem měl trochu problém představit 

si věrohodný obraz Melissy, která žije 

v Mahopacu se dvěma dětmi. V důsledku 

toho jsem k těm novinkám nemohl zaujmout 

osobní přístup, ať jsem se snažil jakkoli. Co 

jsem si ale živě a neodbytně představil, byla 

Melissa – vysoká a štíhlá v krémových, 

hedvábných, pouzdrových šatech v náš 

svatební den. Usrkávající Martini v bytě u 

Vernona na Upper West Side, její rozšiřující 

se zorničky… a usmívající se na mě přes 

celou místnost. Pamatoval jsem si její 

dokonalou pleť a lesklé, černé vlasy, které jí 

sahaly do půli zad. Také jsem si vybavil její 

široká, elegantní ústa, která nikoho nepustila 

ke slovu… 

 

Servírka už se blížila s objednanými drinky. 

 

Melissa byla bystřejší než všichni kolem ní, 

než já, a rozhodně chytřejší než její starší 

bratr. Pracovala jako produkční 

koordinátorka programu malé kabelové 

televize, ale vždycky jsem si dokázal 

představit, že jednou bude dělat něco lepšího 

a významnějšího, jako třeba kandidovat do 

senátu, režírovat filmy nebo vydávat denní 

tisk. 

 

Jakmile servírka odešla, zvedl jsem svůj 

drink a prohodil jsem: „To je mi fakt líto.“ 

„Jo, je to smůla.“ 
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But he said it like he was referring to a minor 

earthquake in some unpronounceable Asian 

republic, like he’d heard it on the news and 

was just trying to make conversation. 

 

 

‘Is she working?’ I persisted. 

‘Yeah, she’s doing something, I think. I’m 

not sure what. I don’t really talk to her that 

much.’ 

 

I was puzzled at this. On the walk to the bar, 

and during Vernon’s search for the right 

booth, and as we ordered drinks and waited 

for them to arrive, I’d been having photo-

album flashes of me and Melissa, and of our 

little slice of time together – like that one of 

our wedding day in Vernon’s apartment. It 

was psychotronic, skullbound stuff … Eddie 

and Melissa, for example, standing between 

two pillars outside City Hall … Melissa 

doing up lines as she gazes down into the 

mirror resting on her knees, gazes down 

through the crumbling white bars at her own 

beautiful face … Eddie in the bathroom, in 

various bathrooms, and in various stages of 

being unwell … Melissa and Eddie fighting 

over money and over who’s a bigger pig with 

a rolled-up twenty. Ours wasn’t a cocaine 

wedding so much as a cocaine marriage – 

what Melissa had once dismissively referred 

to as ‘a coke thing’ – so, regardless of 

whatever real feelings I may have had for 

Melissa, or she for me, it wasn’t at all 

surprising that we’d only lasted five months, 

and maybe it was surprising that we’d even 

lasted that long, I don’t know. 

 

But anyway. The point here and now was – 

what had happened with them? What had 

happened with Vernon and Melissa? They 

had always been very close, and had always 

played major roles in each other’s lives. They 

had looked out for each other in the big bad 

city, and been each other’s final court of 

appeal in relationships, jobs, apartments, 

décor. It had been one of those brother-sister 

things where if Vernon hadn’t liked me, 

Melissa probably would have had no 

hesitation in just dumping me – though 

Řekl to způsobem, jako kdyby měl na mysli 

menší zemětřesení v nějaké nevyslovitelné 

asijské republice. Jako by to slyšel ve 

zprávách a snažil se náš rozhovor udržet jen 

ze zdvořilosti. 

 

„Má nějakou práci?“ snažil jsem se dál. 

„Jo, myslím, že něco dělá. Nejsem si jistej, 

co přesně. Vlastně s ní teď tolik nemluvím.“ 

 

 

Byl jsem v rozpacích. Cestou do toho baru, 

během vybírání toho správného stolu a 

čekání na objednané pití jsem měl záblesky 

momentek sebe, Melissy a naší krátké 

společné historie – jako tu vzpomínku na náš 

svatební den ve Vernonově bytě. Byly to 

psychotronické a vnitřní prožitky. Tak 

například Eddie a Melissa stojící mezi dvěma 

sloupy před radnicí. Viděl jsem Melissu, jak 

šňupe lajny, zatímco u toho klečí a skrz 

rozpadající se bílé řádky koksu zírá do 

zrcátka na svůj krásný obličej. Dále Eddieho 

v koupelně, v různých koupelnách a v 

nejrůznějších fázích nevolnosti. Taky se mi 

vybavil obraz, kde se s Melissou hádám kvůli 

penězům a se srolovanou dvacetidolarovkou 

se přeme o to, kdo z nás je větší lakomec. 

Naše svatba nebyla až tak o kokainu jako 

naše manželství, které jednou Melissa 

označila jako „záležitost koksu“. Takže bez 

ohledu na skutečné city, které jsem k ní mohl 

chovat, nebo ona mohla chovat ke mně, 

nebylo až takovým překvapením, že jsme 

spolu vydrželi jen pět měsíců. Možná bylo 

dokonce překvapivé, že jsme spolu tak 

dlouho vydrželi, těžko říct. 

 

V každém případě mě ale v té chvíli 

zajímalo, co se s nimi stalo. Co se stalo 

s Vernonem a Melissou? Vždycky si bývali 

tak blízcí a oba hráli v životě toho druhého 

důležitou roli. Navzájem na sebe dávali 

pozor v tom velkém zkaženém městě a 

přikládali velkou váhu názoru toho druhého 

ohledně vztahů, práce, bytů i dekorací. 

Kdybych se býval Vernonovi nezamlouval, 

tak by Melissa pravděpodobně vůbec 

neváhala a odkopla by mě – bylo to jedno 

z těch sestersko-bratrských pout. I když, já 
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personally, and if I’d had any say in the 

matter, as the boyfriend, I would have 

dumped the older brother. But there you go. 

That hadn’t been an option. 

Anyway, this was ten years later. This was 

now. Things had obviously changed. 

 

I looked over at Vernon as he took another 

Olympic-sized drag on his ultra-lite, low-tar, 

menthol cigarette. I tried to think of 

something to say on the subject of ultra-lite, 

low-tar, menthol cigarettes, but I just 

couldn’t get Melissa out of my head now. I 

wanted to ask him questions about her, I 

wanted a detailed up-date on her situation, 

and yet I wasn’t sure what right I might have 

– if any – to information here. I wasn’t sure 

to what extent the circumstances of Melissa’s 

life were any of my business any more. 

 

 

‘Why do you smoke those things?’ I said 

finally, fishing out my own pack of unfiltered 

Camels. ‘Isn’t it just a lot of effort for almost 

no return?’ 

 

‘Sure, but it’s about the only aerobic exercise 

I get these days. If I smoked those things,’ he 

said, nodding at my Camels, ‘I’d be on a life-

support machine by now – but what do you 

want, I’m not going to give up.’ 

 

I decided I would try and get back to talking 

about Melissa later on. ‘So, what have you 

been doing, Vernon?’ 

 

‘Keeping busy, you know.’ 

That could only mean one thing – he was still 

dealing. A normal person would have said I 

work for Microsoft now or I’m a short-order 

cook at Moe’s Diner. But no – Vernon was 

keeping busy. Just then it struck me that 

maybe Vernon’s idea of helping me out was 

going to be an offer of some cut-price blow. 

Shit, I should have known. 

But then, had I really not known? Wasn’t it 

nostalgia for the old days that had prompted 

me to come here with him in the first place? 

I was about to make some wisecrack about 

his obvious aversion to respectable 

bych se osobně jako její přítel, kdybych býval 

mohl do té záležitosti nějak mluvit, zbavil 

jejího staršího bratra. Ale musel jsem se 

smířit s tím, že to nebylo možné. 

V každém případě to bylo deset let zpátky a 

od té doby se toho evidentně hodně změnilo. 

 

Podíval jsem se na Vernona, zrovna když 

dlouze potahoval ze své ultra lehké 

mentolové cigarety s nízkým obsahem dehtu. 

Snažil jsem se vymyslet něco na téma ultra 

lehkých mentolových cigaret s nízkým 

obsahem dehtu, ale v té chvíli jsem prostě 

nemohl dostat Melissu z hlavy. Chtěl jsem se 

ho na ni ptát, chtěl jsem vědět detailní 

informace o její situaci, a přesto jsem si 

nebyl jistý, jakým právem se jich můžu 

dožadovat a jestli vůbec.  Nevěděl jsem, do 

jaké míry byly okolnosti Melissina života 

mojí záležitostí. 

 

„Proč vůbec kouříš tyhle cigarety?“ řekl jsem 

konečně a z kapsy jsem vylovil krabičku 

svých Kamelek bez filtru. „Není to jen 

zbytečně vynaložená energie?“ 

 

„Nepochybně, ale je to asi jediná aerobní 

činnost, ke který se v těchhle dnech dostanu. 

Kdybych kouřil tohle,“ řekl a kývnul směrem 

k mým Kamelkám, „byl bych teď asi na 

dýchacích přístrojích – ale stejně se toho 

nehodlám vzdát.“ 

Rozhodl jsem se, že zkusím navázat na náš 

rozhovor o Melisse: „Tak, co teď vlastně 

děláš, Vernone?“ 

 

„Jsem pořád v jednom kole, však víš.“ 

To mohlo znamenat jenom jedno – pořád 

dealoval. Normální člověk by řekl třeba: 

Pracuji pro Microsoft nebo Jsem kuchař 

v bistru Moe's Diner, ale ne – Vernon byl 

prostě v jednom kole. Najednou mi to došlo. 

Z Vernonova nápadu, jak mi pomoct, se dost 

možná nakonec vyklube nějaká výhodná 

kokainová nabídka. 

Sakra, měl jsem to vědět. 

Ale opravdu jsem to předtím nevěděl? 

Nebyla to snad nostalgie po starých časech, 

která mě přiměla, abych sem s ním šel?  

Zrovna jsem se chystal prohlásit něco 
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employment, when he said, ‘Actually, I’ve 

been doing some consultancy work.’ 

 

‘What?’ 

‘For a pharmaceutical corporation.’ 

My eyebrows furrowed and I repeated his 

words with a question mark at the end. 

‘Yeah, there’s an exclusive product range 

coming on-stream at the end of the year and 

we’re trying to generate a client base.’ 

‘What is this, some sort of new street 

language, Vernon? I’ve been out of the scene 

for a long time, I know, but …’ 

‘No, no. Straight up. In fact’ – he looked 

around the bar for a moment, and then went 

on in a slightly lower tone – ‘that’s what I 

wanted to talk to you about, this … creative 

problem you’re having.’ 

‘I—’ 

‘The people I work for have come up with an 

amazing new substance.’ He reached into his 

jacket pocket and took out his wallet. ‘It’s in 

pill form.’ From the wallet he produced a 

tiny plastic sachet with an air-lock seal across 

the top. He opened it, held the sachet with his 

right hand and tapped something out into the 

palm of his left hand. He held this hand up 

for me to see. In the centre of it was a tiny 

white unmarked tablet. 

‘Here,’ he said. ‘Take it.’ 

‘What is it?’ 

‘Just take it.’ 

I opened my right hand and held it out. He 

turned his left hand over and the little white 

pill fell into my palm. 

 

‘What is it?’ I said again. 

‘It doesn’t have a name yet – I mean it’s got 

a laboratory tag, but that’s just letters and a 

code. They haven’t come up with a proper 

name for it yet. They’ve done all the clinical 

trials, though, and it’s FDA-approved.’ 

He looked at me as though he’d answered my 

question. 

 

‘OK,’ I said, ‘it doesn’t have a name yet and 

they’ve done all the clinical trials and it’s 

FDA-approved, but what the fuck is it?’ 

He took a sip from his drink and another hit 

from his cigarette. Then he said, ‘You know 

vtipného o jeho zjevné averzi k slušnému 

zaměstnání, když z něho vypadlo: „Vlastně 

dělám jistou poradenskou práci.“ 

„Cože?” 

„Pro farmaceutickou společnost.“   

Zdvihl jsem překvapeně obočí a nevěřícně 

zopakoval jeho slova. 

„Jo, jde o exkluzivní sortiment, kterej má jít 

do oběhu ke konci roku, a my se snažíme 

vytvořit klientskou základnu.“ 

„Co to má bejt, nějakej novej druh 

pouličního slangu, Vernone? Už se v týhle 

oblasti delší dobu nepohybuju, já vím, ale…“ 

„Ne, ne, vážně. Vlastně,“ – na moment se 

rozhlédl po baru a pak tiše pokračoval – 

„jsem o tom chtěl s tebou mluvit, kvůli 

tomu…tvůrčímu problému, co tě trápí.“ 

 

„Já“ 

„ Lidi, pro který pracuju, přišli s úžasnou 

novou látkou.“ Sáhl si do kapsy u saka a 

vytáhl peněženku. „Je to ve formě tablet.“ 

Z peněženky vydoloval malý plastový sáček 

se vzduchotěsným uzávěrem a vyklepl 

z něho něco do dlaně levé ruky, kterou pak 

podržel nahoře, abych to viděl. Uvnitř byla 

malá, bílá, neoznačená pilulka. 

 

 

„Tady,“ řekl. „Vezmi si to.“ 

„ Co to je?“ 

„Prostě si to vem.“ 

Nastavil jsem dlaň pravé ruky. Vernon 

obrátil svou levou ruku a ta malá pilulka mi 

spadla do dlaně. 

 

„Co to je?“ zeptal jsem se znovu. 

„Ještě to nemá název – totiž, má to 

laboratorní značku, ale jsou to jen písmena a 

kód. Zatím nepřišli s žádným vhodným 

pojmenováním. Udělali už ale všechny 

klinický testy a je to schválený Úřadem pro 

kontrolu potravin a léčiv.“ 

Podíval se na mě, jako kdyby mi právě 

odpověděl na otázku. 

„Dobře,“ prohlásil jsem, „zatím to nemá 

název, udělali všechny klinický testy a je to 

schválený úřadem, ale co to sakra je?“ 

Napil se vodky, znovu si potáhnul z cigarety, 

a pak začal: „Znáš ten pocit, když přestaneš 
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the way drugs fuck you up? You have a good 

time doing them but then you get all fucked 

up afterwards? And eventually everything in 

your life … falls apart, yeah? Sooner or later 

it happens, am I right?’ 

I nodded. 

‘Well, not with this.’ He indicated the pill in 

my hand. ‘This little baby is the diametric 

opposite of that.’ 

I eased the pill from the palm of my hand on 

to the surface of the table. Then I took a sip 

from my drink. 

 

‘Vernon, please – come on, I’m not some 

high-school kid here looking to score my first 

dime bag. I mean, I’m not even—’ 

‘Believe me, Eddie, you’ve never done 

anything like this. I’m serious. Just take it 

and see.’ 

I hadn’t done any drugs in years, and for the 

exact reasons Vernon had given in his little 

sales pitch. I did have longings now and 

again – cravings for that taste in the back of 

the throat, and for the blissful hours of rapid-

fire talk, and for the occasional glimpses of a 

godlike shape and structure to the 

conversation of the moment – but none of 

that was a problem any more, it was like a 

longing you might have for an earlier phase 

in your life, or for a lost love, and there was 

even a mild, narcotic feeling to be had by just 

entertaining these thoughts, but as for 

actually trying something new, getting back 

into all of that, well – I looked down at the 

tiny white pill in the centre of the table and 

said, ‘I’m too old for this kind of thing, 

Vernon—’ 

‘There are no physical side-effects if that’s 

what you’re worried about. They’ve 

identified these receptors in the brain that can 

activate specific circuits and …’ 

‘Look,’ I was becoming exasperated, ‘I really 

don’t—’ 

Just then a phone started ringing, a cellphone. 

Since I didn’t have one myself, I figured it 

had to be Vernon’s. He reached into a side 

pocket of his jacket and pulled it out. As he 

was opening the flap and searching for the 

right button, he said, nodding down at the 

pill, ‘Let me tell you, Eddie, that thing will 

zvládat drogy?  Ze začátku si to užíváš, ale 

pak se všechno posere? A nakonec se 

všechno v tvým životě začíná rozpadat, je to 

tak? Dřív nebo pozdějc se to stane, nemám 

pravdu?“ 

Přikývl jsem. 

„Tak s tímhle ne,“ ukázal na pilulku v mojí 

ruce. „Tahle fantastická věc se od toho všeho 

diametrálně liší.“ 

Šetrně jsem přemístil tu pilulku z dlaně na 

povrch stolu a pak se napil ze své whisky. 

 

 

„Vernone, prosím tě, no tak. Nejsem nějaký 

středoškolský děcko, co hledá první zážitek s 

trávou. Chci říct, nejsem ani—“ 

„Věř mi, Eddie, nikdy předtím jsi nic 

podobnýho nezkusil. Myslím to naprosto 

vážně. Prostě si to vem a uvidíš.“ 

Roky jsem se drogám vyhýbal a přesně proto 

Vernon neodolal a pokoušel se mě 

přesvědčit. Tu a tam jsem toužil po té chuti 

v zadní části krku, po blažených hodinách 

záplavy diskusí a po těch nahodilých 

okamžicích, kdy se při rozhovoru cítíte jako 

bůh – ale nic z toho už se mě netýkalo. Bylo 

to něco jako touha po dřívější fázi vašeho 

života nebo vášeň pro ztracenou lásku. 

Dokonce jsem měl příjemný omamný pocit, 

jen když jsem na ty časy pomyslel. Ale 

pokud šlo skutečně o zkoušku něčeho 

nového, tak abych se do toho všeho dostal 

zpátky, no – podíval jsem se dolů na tu 

malou bílou pilulku uprostřed stolu a pravil 

jsem: „Už jsem na tyhle věci moc starej, 

Vernone—“ 

 

„Nemá to žádný fyzický vedlejší účinky, 

jestli ti dělá starosti tohle. Identifikovali 

určitý receptory v mozku, který můžou 

aktivovat konkrétní obvody a…“ 

„Podívej,“ začínal jsem být podrážděný, „Já 

opravdu ne—“ 

Najednou začal zvonit telefon, byl to mobil. 

Došlo mi, že to musel být Vernonův, jelikož 

já jsem žádný neměl. Sáhl do kapsy u saka a 

vytáhl ho ven. Zatímco hledal to správné 

tlačítko, kývnul hlavou směrem k té pilulce a 

řekl: „Něco ti řeknu, Eddie, ta věc vyřeší 

všechny problémy, který máš s tou svojí 
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solve any problems you’re having with this 

book of yours.’ 

As he raised the phone to his ear and spoke 

into it, I looked at him in disbelief. ‘Gant.’ 

He really had changed, and in a way that was 

quite curious. He was the same guy, clearly, 

but he appeared to have developed – or 

grown – a different personality. 

‘When?’ 

He picked up his drink and swirled the 

contents of the glass around a bit. ‘I know, 

but when?’ 

He looked over his left shoulder and then, 

immediately, back at his watch. 

‘Tell him we can’t do that. He knows that’s 

out of the question. We absolutely can’t do 

that.’ He waved a hand in the air 

dismissively. 

I took a sip from my own drink and started 

lighting up a Camel. Here I was – look at me 

– pissing the afternoon away with my ex-

brother-in-law. I’d certainly had no idea 

when I left the apartment an hour or so 

before, to go for a walk, that I’d be ending up 

in a bar. And certainly not with my ex-

brother-in-law, Vernon fucking Gant. 

 

I shook my head and took another sip from 

my drink. 

‘No, you better tell him – and now.’ He 

started getting up. ‘Look, I’ll be there in ten, 

fifteen minutes.’ 

Straightening out his jacket with his free 

hand, he said, ‘No way, I’m telling you. Just 

wait, I’ll be there.’ 

 

He turned off the phone and put it back into 

the side pocket of his jacket. 

‘Fucking people,’ he said, looking down at 

me and shaking his head, as if I’d 

understand. ‘Problems?’ I said. 

‘Yeah, you better believe that.’ He took his 

wallet out. ‘And I’m afraid I’m going to have 

to leave you here, Eddie. I’m sorry.’ 

He took a business card from his wallet and 

placed it carefully down on the table. He put 

it right beside the little white tablet. 

‘By the way,’ he said, nodding down at the 

tablet, ‘that’s on the house.’ 

‘I don’t want it, Vernon.’ 

knížkou.“ 

 

Když zvedl telefon a promluvil, nevěřícně 

jsem se na něho podíval. „Gant.“ 

Opravdu se změnil, a to docela zvláštním 

způsobem. Byl to pořád ten samý Vernon, ale 

zdálo se mi, že dospěl, nebo se rozvinul 

v jinou osobnost. 

„Kdy?“ 

Zvedl skleničku a trochu rozvířil její obsah. 

„Já vím, ale kdy?“ 

Ohlédl se přes levé rameno a potom se hned 

podíval zpátky na hodinky. 

„Řekni mu, že to nemůžeme udělat. Ví, že to 

nepřipadá v úvahu. Rozhodně to nemůžeme 

udělat,“ rozpustile zamával rukou ve 

vzduchu. 

 

Usrknul jsem doušek ze svého drinku a 

zapálil si cigaretu. To byl pohled, seděl jsem 

tam a ztrácel jsem čas se svým bývalým 

švagrem. Rozhodně jsem ještě hodinu 

předtím, když jsem odcházel z bytu a šel se 

projít, neměl ani tušení, že skončím v baru. A 

ještě k tomu se svým bývalým švagrem, 

podělaným Vernonem Gantem. 

 

Zavrtěl jsem hlavou a znovu jsem se napil. 

 

„Ne, radši mu to řekni, a to hned teď,“ 

začínal pomalu vstávat. „Poslyš, budu tam za 

deset, patnáct minut.“ 

Zatímco si volnou rukou rovnal sako, 

prohlásil: „Ani náhodou, rozumíš. Prostě 

počkej, za chvíli tam budu.“ 

 

Pak vypnul telefon a dal si ho zpátky do 

boční kapsy u saka. 

„Zasraný lidi,“ řekl, kroutil hlavou a díval se 

na mě, jako kdybych to měl pochopit. 

„Problémy?“ zeptal jsem se. 

„Jo, to mi teda věř,“ vyndal z kapsy 

peněženku, „a bohužel tě budu muset opustit, 

Eddie. Promiň.“ 

Z peněženky vytáhl svoji vizitku a opatrně ji 

položil na stůl hned vedle té malé bílé 

pilulky. 

„Mimochodem,“ kývnul směrem k té pilulce, 

„to je na účet podniku.“  

„Vernone, já to nechci.“ 
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He winked at me. ‘Don’t be ungrateful now. 

You know how much those things cost?’  

I shook my head. 

He stepped out of the booth and took a 

second to shimmy his loose-fitting suit into 

position. Then he looked directly at me. ‘Five 

hundred bucks a pop.’ 

‘What?’ 

‘You heard me.’ 

I looked down at the tablet. Five hundred 

dollars for that? 

‘I’ll take care of the drinks,’ he said and 

wandered over towards the bar. I watched 

him as he paid the waitress. 

Then he indicated back in the direction of our 

booth. That probably meant another drink – 

compliments of the big man in the expensive 

suit. 

On his way out of the bar, Vernon threw me 

a sidelong glance that said, Take it easy, my 

friend, paused, and then added, and make 

sure you call me now. 

Yeah, yeah. 

 

I sat there for a while pondering the fact that 

not only did I not do drugs any more, I didn’t 

drink in the afternoons any more either. But 

here I was, doing just that – at which point 

the waitress arrived over with the second 

whiskey sour. 

I finished up the first one and started in on 

the new one. I lit another cigarette. 

The problem I suppose was this: if I was 

going to be drinking in the afternoon, I would 

have preferred it to be in any of a dozen other 

bars, and sitting at the bar, shooting the 

breeze with some guy perched on a stool just 

like myself. Vernon and I had chosen this 

place because it was convenient, but as far as 

I could see it didn’t have any other 

redeeming features. In addition, people had 

started trickling in now, probably from 

surrounding offices, and were already getting 

noisy and boisterous. A party of five took the 

next booth up from mine and I heard 

someone ordering Long Island Iced Teas. 

Don’t get me wrong, I had no doubt that 

Long Island Iced Teas were good obliterators 

of work-related stress, but they were also 

fucking lethal and I had no desire to be 

Mrknul na mě. „Nebuď tak nevděčnej. Víš, 

kolik ty věci stojí?“  

Zavrtěl jsem hlavou. 

Odstoupil od stolu a chvíli trvalo, než si 

urovnal svůj splývavý oblek. 

Pak se podíval přímo na mě: „Pět set babek 

za kus.“ 

„Cože?“ 

„Slyšel jsi mě.“ 

Podíval jsem se dolů na tu tabletu. Pět set 

dolarů za tohle? 

„Postarám se o útratu,“ řekl a vydal se 

směrem k baru. Sledoval jsem ho, jak platí 

servírce. 

Hned potom ukazoval směrem k našemu 

stolu. Pravděpodobně to znamenalo další 

drink – jaká pocta od významného muže 

v drahém obleku. 

Když vycházel ven z baru, ještě se na mě 

periferně podíval pohledem, jakoby říkal: Jen 

klid, příteli. A poté dodal: A koukej mi co 

nevidět zavolat. 

To rozhodně… 

 

 Ještě chvíli jsem tam seděl a uvažoval nad 

tím, že jednak už s drogami nemám nic 

společného a navíc už ani nejsem zvyklý 

odpoledne pít. A přesto jsem tam byl, a dělal 

právě to, čemu jsem se roky vyhýbal, 

zatímco mi servírka donesla další whisky. 

Dopil jsem tu první, dal si doušek z té nové a 

zapálil jsem si další cigaretu. 

Předpokládám, že problém byl následující: 

Kdybych hodlal po odpoledních pít alkohol, 

býval bych preferoval jakýkoli z tuctu jiných 

podniků, seděl bych na baru a klábosil 

s nějakým chlapíkem sedícím na barové 

stoličce stejně jako já. S Vernonem jsme 

vybrali tohle místo kvůli vyhovující pozici, 

ale podle mě nemělo žádné jiné výhody. 

Kromě toho se tam pomalu objevovali další 

lidé, pravděpodobně z okolních kanceláří, 

kteří začínali být docela hluční. Hned ve 

vedlejším boxu u stolu se usadila parta pěti 

lidí a já jsem zaslechl, jak někdo z nich 

objednává ledové čaje Long Island. 

Nepochopte to špatně, neměl jsem žádné 

pochybnosti o tom, že jsou ledové čaje Long 

Island dobré vyhlazovače pracovního stresu, 

ale byly to taky kurevsky smrtící drinky. 
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around when that gin-vodka-rum-tequila 

thing started kicking in. Maxie’s wasn’t my 

kind of bar, plain and simple, and I decided 

to finish my drink as quickly as possible and 

get the hell out of there. 

 

Besides, I had work to do. I had thousands of 

images to pore over and select – to order and 

re-order and analyse and deconstruct. So 

what business did I have being in a Sixth 

Avenue cocktail lounge in any case? None. I 

should have been at home, at my desk, 

inching my way through the Summer of Love 

and the intricacies of microcircuitry. I should 

have been scanning all those magazine 

spreads I had from the Saturday Evening 

Post and Rolling Stone and Wired, as well as 

all the photocopied material that was stacked 

on the floor and on every other available 

surface in my apartment. I should have been 

huddled in front of my computer screen, 

awash in a blue light, making silent, steady 

progress on my book. 

 

 

But I wasn’t, and despite these good 

intentions I didn’t seem to be showing any 

signs of making a move to leave either. 

Instead, giving in to the numinous glow of 

the whiskey and letting it override my 

impulse to get out of there, I went back to 

thinking about my ex-wife, Melissa. She was 

living upstate now with her two kids, and 

doing … what? Something. Vernon didn’t 

know. What was that all about? How could 

he not know? I mean, it made sense that I 

wasn’t a regular contributor to the New 

Yorker or Vanity Fair, or that I wasn’t an 

Internet guru or a venture capitalist, but it 

didn’t make any sense at all that Melissa 

wasn’t. 

 

The more I thought about it, in fact, the 

stranger it seemed. For my part, I could 

easily retrace my steps back through the 

years, through all the twists and turns and 

taste atrocities, and still make a direct, 

plausible link between the relatively stable 

Eddie Spinola sitting here in this bar, with his 

Kerr & Dexter book contract and his monthly 

Proto jsem neměl nejmenší chuť být poblíž, 

až ta kombinace ginu, vodky, rumu a tequily 

začne působit. Maxie's nebyl můj typ baru, 

byl prostý a jednoduchý, a tak jsem se 

rozhodl dopít svou sklenku a co nejrychleji 

odtamtud vypadnout. 

Kromě toho jsem měl práci. Čekaly mě tisíce 

obrázků, které jsem musel pečlivě projít, 

vytřídit a vybrat ty nejlepší – nějak je 

uspořádat, pak zase změnit pořadí, 

analyzovat a rozebírat. Takže co jsem vlastně 

dělal v koktejl baru na Šesté avenue? Neměl 

jsem tam co dělat. Měl jsem být doma, u 

svého pracovního stolu, prodírat se materiály 

o sociálním fenoménu zvaném Léto lásky a 

složitostmi elektronických mikroobvodů. 

Měl jsem skenovat všechny ty rozšířené 

časopisy jako Saturday Evening Post, Rolling 

Stone nebo Wired stejně tak jako všechny ty 

kopírované materiály, které byly naskládané 

na podlaze a na všech dalších dostupných 

místech mého bytu. Měl jsem být schoulený 

před monitorem svého počítače, pohlcen 

modrým světlem a pomalu ale jistě pokročit 

ve své knize. 

Ale nebyl jsem tam, a navzdory všem těmto 

dobrým úmyslům se ani nezdálo, že bych se 

chystal odejít. Místo toho jsem se oddával 

posvátné záři whisky a nechal jsem ji potlačit 

svůj impuls k odchodu. V myšlenkách jsem 

se znovu vrátil ke své bývalé manželce, 

Melisse. Bydlela teď v severní části New 

Yorku se svými dvěma dětmi a dělala…co 

vlastně dělala? Něco. Vernon to nevěděl. Co 

to mělo znamenat? Jak je vůbec možné, že to 

nevěděl? Chci říct, dávalo smysl, že jsem 

nebyl pravidelným přispěvatelem New 

Yorkeru nebo Vanity Fair, nebo že jsem 

nebyl internetový guru či akční kapitalista. 

Nedávalo ale žádný smysl, že ničím z toho 

nebyla Melissa. 

 

Čím víc jsem nad tím přemýšlel, tím víc se 

mi to zdálo vskutku podivnější.  Co se týkalo 

mě samotného, mohl jsem snadno vystopovat 

své kroky uplynulých let. Přes všechny ty 

zvraty a zvěrstva tu byl ale stále přímý a 

věrohodný vztah mezi relativně stabilním 

Eddiem Spinolou, který právě seděl v tomto 

baru se svou Kerr & Dexter smlouvou a 
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health plan, and, say, some earlier, spindlier 

Eddie, hungover and vomiting on his boss’s 

desk during a presentation, or raiding his 

girlfriend’s underwear drawer looking for her 

stash. But with this domesticated, upstate 

Melissa that Vernon had sketched, there 

didn’t seem to be any connection – or the 

connection had been broken, or … 

something, I don’t know. 

Back then, Melissa had been akin to a force 

of nature. She’d had fully worked-out 

opinions about everything, from the origins 

of the Second World War to the architectural 

merits, or demerits, of the new Lipstick 

Building on Fifty-third Street. She would 

defend these opinions vigorously and always 

talked – intimidatingly, as if she were 

wielding a blackjack – about going back to 

first principles. You didn’t mess with 

Melissa, and she rarely, if ever, took 

prisoners. 

 

On the night of the Black Monday stock 

market crash, for instance – 19 October, 1987 

– I was with her in a bar down on Second 

Avenue, Nostromo’s, when we got talking to 

a party of four depressed bond-salesmen 

doing shots of vodka at the next table. (I 

actually think Deke Tauber might have been 

one of them, I seem to have a clear picture of 

him in my mind, at the table, glass of Stoli 

clenched tightly in his fist.) But in any case, 

the four of them were all shell-shocked and 

scared and pale. They kept asking each other 

how it had happened, and what it meant, and 

went on shaking their heads in disbelief, until 

finally Melissa said, ‘Shit, fellahs, don’t let 

me hold you back from the window-ledge 

there or anything, but couldn’t you see this 

thing coming?’ Sipping a frozen margarita 

and pulling on a Marlboro Light, she then 

launched – ahead of all the newspaper 

editorials – into a rapid-fire Jeremiad which 

deftly attributed Wall Street’s collective 

woes, as well as the country’s multi-trillion-

dollar debt, to the chronic infantilism of Dr 

Spock’s Baby Boomer generation. She 

bludgeoned the four guys into an even deeper 

depression than they’d probably bargained 

for when they agreed, back in the office, to 

měsíčním zdravotním plánem, a dříve 

vyzáblým Eddiem s kocovinou, který během 

prezentace pozvracel stůl svého šéfa nebo 

vzal útokem šuplík se spodním prádlem své 

přítelkyně, když hledal její tajnou skrýš. 

Nemohl jsem ale najít žádné pojítko k té 

zdomácnělé Melisse, kterou mi nastínil 

Vernon. Neviděl jsem tam žádnou spojitost, 

nebo bylo to spojení porušené nebo …něco, 

já nevím. Tehdy byla Melissa něco jako 

přírodní živel. Na všechno měla zcela 

promyšlené názory, od počátků druhé 

světové války až k architektonickým 

kvalitám a nedostatkům nového mrakodrapu 

Lipstick Building na Padesáté třetí ulici. 

Svoje názory si vždy dokázala důrazně 

obhájit a neustále suverénně mluvila o tom, 

že se musíme vrátit ke kořenům, čímž hodně 

lidem naháněla strach, jako kdyby vynášela 

eso. S Melissou si zřídkakdo zahrával, 

protože byla ke svým protivníkům málokdy 

milosrdná.  

Například té noci, v Černé pondělí 19. října 

1987, kdy se stal ten krach na burze, jsem 

s ní byl v baru Nostromo's na Druhé avenue, 

když jsme se najednou ocitli ve společnosti 

čtyř sklíčených obchodníků s dluhopisy. 

Seděli u vedlejšího stolu a dávali si panáky 

vodky. (Dokonce si myslím, že jeden z nich 

byl možná Deke Tauber. Zdá se mi, že mám 

v hlavě jasnou představu, v níž ho vidím, jak 

sedí u stolu a v ruce pevně drží sklenku 

vodky.) V každém případě byli ale všichni 

čtyři otřesení, vystrašení a bledí.  Neustále se 

jeden druhého ptali, jak se to mohlo stát a co 

to vlastně znamená. Nevěřícně vrtěli hlavou, 

až nakonec Melissa promluvila: „Sakra, 

chlapi, ne, že bych vám chtěla zabránit ve 

skoku z okna nebo tak něco, ale copak jste 

nepoznali, že to přijde?“ Usrkávala 

mraženou Margaritu, pokuřovala u toho 

lehkou Marlborku a pak začala – v předstihu 

všech novinových komentářů – tvrdě 

kritizovat Wall Street jako příčinu všeho 

neštěstí, stejně jako státní dluh, který činil 

několik bilionů dolarů. Nenechala nit suchou 

ani na chronickém infantilismu generace 

zvané Baby Boomers ovlivněné Dr. 

Spockem. Když se ti čtyři chlapíci pár hodin 

předtím v kanceláři rozhodli, že po tom 
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go for a quick drink – for a quick, innocent 

little post-crash post-mortem. 

 

 

I sat staring into my own drink now, 

wondering what had happened to Melissa. I 

was wondering how all of that bluster and 

creative energy of hers could have been 

channelled so… narrowly. This is not to 

denigrate the joys of parenthood or anything, 

don’t get me wrong … but Melissa had been 

a very ambitious person. 

Then something else occurred to me. 

Melissa’s way of looking at things, her kind 

of informing, rigorous intelligence was 

exactly what I needed if I was going to be 

whipping this Kerr & Dexter book into 

shape. 

Needing something, however, and being able 

to acquire it were of course two different 

things. Now it was my turn to be depressed. 

Then suddenly, like an explosion, the people 

in the next booth all started laughing. It went 

on for about thirty seconds and during it that 

numinous glow I had in the pit of my 

stomach flickered, sputtered and went out. I 

waited for a while, but it was no use. I stood 

up, sighing, and pocketed my cigarettes and 

lighter. I eased my way out of the booth. 

Then I looked down at the small white pill in 

the centre of the table. I hesitated for a few 

moments. I turned to go away, and then 

turned back again, hesitating some more. 

Eventually, I picked up Vernon’s card and 

put it in my pocket. Then I picked up the pill, 

put it in my mouth and swallowed it. 

I made my way over to the door, and as I was 

walking out of the bar and on to Sixth 

Avenue, I thought to myself, well, you 

certainly haven’t changed. 
 

 

 
 

 

 

krachu zajdou na jeden rychlý, nevinný, 

posmrtný drink, tak asi nepočítali s tím, že je 

někdo přivede do ještě hlubší deprese. 

 

Seděl jsem a zíral do své vlastní sklenky, 

zatímco jsem přemýšlel nad tím, co se asi 

Melisse stalo. Byl jsem zvědavý, kam se 

podělo všechno to její burácení a tvůrčí 

energie. Ne, že bych očerňoval radosti 

rodičovství nebo cokoliv jiného, nechápejte 

mě špatně… ale Melissa bývala velmi 

ambiciózní. 

Pak mě ale napadlo ještě něco. Způsob, 

jakým Melissa vnímala okolní svět, nebo 

styl, jakým dokázala podávat informace, její 

vyčerpávající inteligence. Přesně to jsem 

potřeboval ke zdokonalení své knihy pro 

Kerr & Dexter. 

Nicméně, něco potřebovat a umět to získat 

jsou dvě různé věci. S depresí teď byla řada 

na mně. 

Najednou se všichni lidi u vedlejšího stolu 

začali smát, bylo to jako exploze. Trvalo to 

asi třicet vteřin a ta posvátná záře v útrobách 

mého žaludku plápolala, prskala a nakonec 

vyhasla. Chvíli jsem čekal, ale k ničemu to 

nebylo. S povzdechem jsem vstal, z kapsy 

jsem vylovil cigarety a zapalovač a chystal se 

odebrat k východu. 

Pak jsem se podíval na tu malou bílou 

pilulku ležící uprostřed stolu a na několik 

okamžiků jsem zaváhal. Obrátil jsem se 

směrem ke dveřím. Potom jsem se ale otočil 

zpátky a zdráhal jsem se odejít. Nakonec 

jsem si vzal Vernonovu vizitku a vložil si ji 

do kapsy.  Pak jsem zvedl tu pilulku, dal 

jsem si ji do pusy a spolknul ji.  

Zamířil jsem ke dveřím, a když jsem 

vycházel ven z baru a vykračoval si po Šesté 

avenue, tak jsem si pomyslel: No…Eddie, 

očividně ses vůbec nezměnil. 
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CHAPTER 17 

 

OUT COLD UNTIL FOUR O’CLOCK the 

next morning, I spent a further two hours 

struggling to emerge from the other side of 

this paralysing blanket of drowsiness. Some 

time after six, aching all over, I dragged 

myself off the couch and slouched into the 

bathroom. I had a shower. Then I went into 

the kitchen and put on a large pot of coffee. 

 

Back in the living-room, smoking a cigarette, 

I found myself glancing continually over at 

the ceramic bowl on the shelf above the 

computer. But I didn’t want to get too close 

to it, because I knew that if I went on taking 

MDT, I would just end up having more of 

these mysterious and increasingly scary 

blackouts. On the other hand, I didn’t really 

believe that I’d had anything to do with 

putting Donatella Alvarez into a coma in the 

first place. I was prepared to accept that 

something had happened, and that during 

these blackouts I continued functioning on 

one level or another, moving about, doing 

stuff, but I refused to accept that this 

extended to me striking someone over the 

head with a blunt instrument. I’d had a 

similar thought a few minutes earlier in the 

bathroom, while I was having my shower. 

There were still bruises on my body, as well 

as that small circular mark, fading now, of 

what had seemed to be a cigarette burn. This 

was incontrovertible evidence, I’d concluded, 

of something, but hardly of anything to do 

with me … 

 

 

I wandered reluctantly over to the window 

and looked out. The street was empty. There 

was no one around – there were no 

photographers, no reporters. With any luck, I 

thought, the mystery trader of the tabloids 

had already become yesterday’s news. 

Besides, it was Saturday morning and things 

were bound to be a little quieter. 

 

I sat on the couch again. After a couple of 

minutes, I got back into the position I’d been 

in all night, and even started to doze a little. I 

17. KAPITOLA 

 

SPAL JSEM AŽ DO ČTVRTÉ HODINY 

dalšího rána a následující dvě hodiny jsem 

strávil tím, že jsem se snažil vymanit z toho 

ochromujícího závoje ospalosti. Někdy po 

šesté jsem se s bolestí po celém těle přiměl 

vstát z gauče a dobelhal jsem se do koupelny. 

Dal jsem si sprchu a potom jsem šel do 

kuchyně a připravil si velkou konvici kafe. 

 

Po návratu do obýváku jsem si uvědomil, 

zatímco jsem kouřil cigaretu, že můj pohled 

neustále směřuje k té keramické misce na 

polici nad počítačem. Nechtěl jsem se k ní 

ale dostat příliš blízko, protože mi bylo jasné, 

že pokud bych nadále užíval MDT, skončilo 

by to jen dalšími záhadnými a stále 

děsivějšími ztrátami vědomí. Na druhou 

stranu jsem ale opravdu nevěřil, že bych 

mohl mít něco dočinění s tím, že je Donatella 

Alvarezová v kómatu. Byl jsem připravený 

přijmout skutečnost, že se něco stalo a že 

jsem během těch výpadků nějakým 

způsobem fungoval, pohyboval se na 

různých místech a dělal určité věci. Avšak 

odmítal jsem připustit, že jsem někoho udeřil 

tupým předmětem do hlavy. Když jsem si 

před několika minutami dával v koupelně 

sprchu, tak mi hlavou běžela podobná 

myšlenka. Na těle jsem měl stále ještě 

modřiny, stejně jako tu malou, kruhovitou, 

blednoucí jizvu, která vypadala jako 

popálenina od cigarety. Dospěl jsem tedy 

k závěru, že to byly nezvratné důkazy o 

něčem, ale to něco mělo sotva co dělat se 

mnou… 

 

Zdráhavě jsem dobloumal k oknu a vyhlédl 

ven. Ulice byla prázdná. V okolí nikdo nebyl, 

žádní fotografové ani reportéři. S trochou 

štěstí, pomyslel jsem si, už zájem o 

záhadného obchodníka z bulvárních plátků 

opadl. Navíc byla sobota ráno a situace byla 

přirozeně trochu klidnější.  

 

 

Posadil jsem se zpátky na gauč a po několika 

minutách jsem zaujal stejnou pozici, v níž 

jsem byl celou noc. Dokonce jsem začal 
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felt pleasantly drowsy now, and kind of lazy. 

This was something I hadn’t felt for ages, 

and although it took me a while, I eventually 

linked it in with the fact that I hadn’t taken 

an MDT pill in nearly twenty-four hours, my 

longest – and only – period of abstinence 

since the beginning. It had never occurred to 

me before to just stop, but now I thought – 

well, why not? It was the weekend, and 

maybe I deserved a break. I would need to be 

charged up for the meeting with Carl Van 

Loon on Monday, but until then there was no 

reason why I shouldn’t be able to chill out 

like a regular person. 

 

 

 

However, by eleven o’clock I didn’t feel 

quite so relaxed about things, and as I was 

getting ready to go out a vague sense of 

disorientation crept over me. But since I’d 

never really given myself the chance to let 

the drug wear off properly, I decided to stick 

to my plan of temporary abstinence – at least 

until I’d spoken to Melissa. 

 

Down on Spring Street I left the sunlight 

behind me and stepped into the dim shadows 

of the bar where we’d arranged to meet. I 

looked around. Someone gestured to me from 

a booth in the corner, a raised hand, and 

although I couldn’t see the person clearly 

from where I was standing, I knew that it had 

to be Melissa. I walked over towards her. 

 

On my way to this place from Tenth Street, 

I’d felt very weird indeed, as if I had taken 

something after all and was coming up on it. 

But I knew it was actually the reverse, that it 

was more like a curtain being lifted on raw, 

exposed nerves, on feelings that hadn’t seen 

the light of day for some time. When I 

thought about Carl Van Loon, for example, 

or Lafayette, or Chantal, I was first struck by 

how unreal they seemed, and then by a kind 

of retrospective terror at my involvement 

with them. When I thought about Melissa, I 

was overwhelmed – blinded by a pixelstorm 

of memories … 

 

trochu podřimovat. Cítil jsem se v té chvíli 

příjemně ospalý a tak trochu líný. Bylo to 

něco, co jsem už hodně dlouho nepociťoval. 

Ačkoli mi to trvalo, nakonec jsem si 

uvědomil, že to je způsobeno tím, že jsem si 

už skoro čtyřiadvacet hodin nevzal pilulku 

MDT. Do té doby to byla moje nejdelší a 

zároveň jediná abstinence. Nikdy předtím mě 

nenapadlo, že bych mohl prostě přestat, ale 

v té chvíli jsem si pomyslel – no, proč ne? 

Byl zrovna víkend a možná jsem si zasloužil 

přestávku. Na pondělní schůzku 

s Carlem Van Loonem jsem potřeboval zase 

trochu nabudit, ale do té doby nestálo nic 

v cestě tomu, abych si mohl trochu 

vydechnout jako normální člověk. 

 

Jak se však blížila jedenáctá, zas tak 

v pohodě už jsem nebyl, a když jsem se 

chystal jít ven, pronásledoval mě mlhavý 

pocit dezorientace. Jelikož jsem ze sebe ale 

nikdy předtím nenechal tu drogu pořádně 

vyprchat, rozhodl jsem se držet se plánu 

dočasné abstinence – alespoň do té doby, než 

si promluvím s Melissou. 

 

Z prosluněné Spring Street jsem vstoupil do 

potemnělého baru, kde jsme se měli sejít. 

Rozhlédl jsem se kolem a všiml si zdvižené 

ruky. Někdo na mě mával od stolu v rohu. 

Nebylo tam ode mě moc dobře vidět, ale 

věděl jsem, že to musí být Melissa. Vydal 

jsem se směrem k ní.  

 

 

Když jsem byl na cestě do toho baru, cítil 

jsem se vlastně dost divně. Bylo to jako 

kdybych si nakonec něco vzal a začínalo to 

působit. Věděl jsem ale, že to bylo ve 

skutečnosti naopak. Jako by na ty citlivé 

záležitosti a pocity, které byly do té doby za 

pomyslnou oponou, znovu dopadlo denní 

světlo. Když jsem například přemýšlel nad 

Carlem Van Loonem, nebo nad Lafayette, 

nebo Chantal, tak mě nejprve napadlo, jak 

nereálný se každý z nich zdál, a potom mě 

zachvátila panická hrůza z toho, že jsem se 

s nimi zapletl. Když jsem pomyslel na 

Melissu, zaplavila, oslepila mě vlna 

barvitých vzpomínek… 
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She half got up as I arrived and we kissed 

awkwardly. She sat back down on her side of 

the booth. I slid into the opposite side to face 

her. 

 

My heart was pounding. 

 

I said, ‘How are you doing?’ and it 

immediately seemed odd to me that I wasn’t 

commenting on how she looked, because she 

looked so different. 

 

‘I’m OK.’ 

 

Her hair was short and dyed a kind of reddish 

brown. She was heavier – generally, but 

especially in the face – and had lines around 

her eyes. These made her look very tired. I 

was one to talk, of course, but that didn’t 

make it any less of a shock. 

 

‘So, Eddie, how are you?’ 

‘I’m OK,’ I lied, and then added, ‘I suppose.’ 

 

 

Melissa was drinking a beer and had a 

cigarette on the go. The place was almost 

empty. There was an old man reading a 

newspaper at a table near the door and there 

were two young guys on stools at the bar. I 

caught the eye of the barman and pointed at 

Melissa’s beer. He nodded back at me. The 

normality of this little routine belied how 

strange and unsettled I was feeling. A few 

weeks earlier I’d been sitting opposite 

Vernon in a booth of a cocktail lounge on 

Sixth Avenue. Now, thanks to some 

unaccountable dream-logic, I was sitting in a 

booth opposite Melissa in this place. 

 

‘You look good,’ she said. Then, holding up 

an admonitory finger, she added, ‘And don’t 

tell me I look good, because I know I don’t.’ 

 

It occurred to me that despite the changes – 

the weight, the lines, the weariness – nothing 

could eradicate the fact that Melissa was still 

beautiful. But after what she’d said I couldn’t 

think of any way to tell her this without 

sounding patronizing. What I said was, ‘I’ve 

Jakmile jsem přišel, tak napůl povstala a 

neobratně jsme se políbili. Posadila se zpátky 

na lavici na své straně boxu a já jsem vklouzl 

naproti ní, abychom na sebe dobře viděli. 

 

Srdce mi bušilo jako o závod. 

 

„Jak se máš?“ zeptal jsem se a okamžitě se 

mi zdálo divné, že jsem nekomentoval její 

vzhled. Vypadala jinak, hodně se změnila. 

 

 

„Mám se fajn.“ 

 

Měla krátké vlasy, obarvené na jakýsi 

červeno-hnědý odstín. Byla taky silnější, 

zejména v obličeji. Kolem očí se jí 

rozprostíraly vrásky, kvůli nimž vypadala 

velmi unaveně. Ovšem, já jsem neměl co 

říkat, ale přesto to byl šok. 

 

„Takže, Eddie, jak se daří tobě?“ 

„Dobře,“ zalhal jsem a potom jsem dodal: 

„Dejme tomu.“ 

 

Melissa pila pivo a kouřila u toho cigaretu. 

Bar byl skoro prázdný. Poblíž dveří seděl 

nějaký starý muž, který si četl noviny, a na 

baru byli dva mladí kluci. Navázal jsem oční 

kontakt s číšníkem, ukázal na Melissino pivo 

a on kývl směrem ke mně. Normálnost této 

rutinní záležitosti byla v rozporu s tím, jak 

divně a neklidně jsem se cítil. Několik týdnů 

předtím jsem seděl naproti Vernonovi u stolu 

v koktejl baru na Šesté avenue. A teď, díky 

nějaké nevysvětlitelné logice, jsem seděl 

naproti Melisse v tomhle baru. 

 

 

 

„Vypadáš dobře,“ řekla a hned poté varovně 

vztyčila ukazováček a dodala, „a neříkej mi, 

že já taky, protože vím, že to není pravda.“ 

 

Napadlo mě, že navzdory těm změnám – 

váze, vráskám a únavě – nemohlo nic zvrátit 

skutečnost, že Melissa byla pořád krásná. Po 

tom, co mi řekla, mě ale nenapadal způsob, 

jak jí to sdělit, aniž by to znělo povýšeně. 

Odpověděl jsem tedy: „V poslední době jsem 
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lost quite a bit of weight recently.’ 

 

Looking me straight in the eyes, she replied, 

‘Well, MDT will certainly do that to you.’ 

 

‘Yeah, I suppose it will.’ 

In as quiet and circumspect a voice as I could 

muster, I then asked, ‘So, what do you know 

about all of this?’ 

 

‘Well,’ she said, taking a deep breath, ‘here’s 

the bottom line, Eddie. MDT is lethal, or can 

be, and if it doesn’t kill you, it’ll do serious 

damage to your brain, and I’m talking about 

permanently.’ She then pointed to her own 

head with the index finger of her right hand, 

and said, ‘It fucked my brain up – which I’ll 

go into later – but the point I want to make 

now is, I was one of the lucky ones.’ 

 

I swallowed. 

 

The barman appeared with a tray. He placed 

a glass of beer down in front of me and 

exchanged the ashtray on the table with a 

clean one. When he’d gone, Melissa 

continued. ‘I only took nine or ten hits, but 

there was one guy who took a lot more than 

that, over a period of weeks, and I know he 

died. Another unfortunate shmoe ended up as 

a vegetable. His mother had to sponge him 

down every day and feed him with a spoon.’ 

 

My stomach was jumping now, and a mild 

headache had started up. 

 

‘When was this?’ 

 

‘About four years ago.’ She paused. ‘Vernon 

didn’t tell you any of this stuff?’ I shook my 

head. She seemed surprised. Then, as though 

great physical effort were required for what 

she was doing, she took a deep breath. ‘OK,’ 

she went on, ‘so about four years ago Vernon 

was hanging out with a client of his who 

worked at some pharmaceutical plant and 

had access that he shouldn’t have had to a 

whole range of new drugs. One of them in 

particular, which didn’t have a name yet and 

hadn’t been tested, was supposed to be … 

docela dost zhubnul.“ 

 

Podívala se mi přímo do očí a odvětila: „No, 

to má určitě na svědomí MDT.“ 

 

„Jo, to asi má.“ 

Pak jsem se zeptal, tak tiše a obezřetně, jak 

jsem jen dokázal: „Takže, co všechno o tom 

víš? 

 

„No,“ řekla a zhluboka se nadechla, „jde o to, 

Eddie, že MDT má, nebo aspoň může mít 

smrtící účinky. A pokud tě nezabije, tak 

skončíš s vážným poškozením mozku, a tím 

myslím trvalým.“ Potom si pravou rukou 

ukázala na hlavu a dodala: „Zkurvilo mi to 

mozek, ale k tomu se dostanu pozdějc. Je ale 

důležitý říct, že já jsem byla jednou z těch 

šťastných.“ 

 

Hlasitě jsem polknul. 

 

Barman se objevil s podnosem, položil přede 

mě sklenici piva a popelník na stole nám 

vyměnil za čistý. Jakmile odešel, tak Melissa 

pokračovala: „Vzala jsem si to asi jen 

devětkrát nebo desetkrát. Vím ale o jednom 

chlápkovi, co toho bral mnohem víc, po dobu 

několika týdnů, a zemřel. Další nešťastník 

zase skončil jako mrzák. Jeho matka ho 

musela každej den umývat a krmit lžící.“ 

 

 

Začala mě mírně bolet hlava a měl jsem 

žaludek na vodě. 

 

„Kdy to bylo?“ 

 

„Asi čtyři roky zpátky.“ odmlčela se.  

„Copak ti Vernon nic z toho neřekl?“ Zavrtěl 

jsem hlavou. Vypadala překvapeně a potom 

se zhluboka nadechla, jako kdyby pro to, co 

právě dělala, bylo zapotřebí velkého 

fyzického úsilí. „Fajn,“ pokračovala, „takže 

asi před čtyřmi lety se Vernon poflakoval 

s jedním svým klientem, kterej pracoval ve 

farmaceutickým závodě a měl přístup k celý 

řadě nových léků, což se nemělo stát.  

Zejména jeden z těch léků, kterej ještě neměl 

název a nebyl testovanej, měl bejt… úžasnej.  
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amazing. So, in order to test it, because of 

course they were too goddamned shrewd to 

test it themselves, Vernon and this guy 

started getting people – their friends basically 

– to take it.’ 

 

‘Even you?’ 

‘Vernon didn’t want me to take it at first, but 

he talked it up so much that I insisted. You 

know what I was like, curious to a fault.’ 

 

‘It wasn’t a fault.’ 

 

‘Anyway, a few of us found ourselves in on 

this – I don’t know – let’s call it an informal 

trial period.’ She paused and took a sip from 

her beer. ‘So what do you want, I took it and 

it was amazing.’ She paused again, and 

looked at me for confirmation. ‘I mean, 

you’ve taken it, you know what I’m talking 

about, right?’ 

 

I nodded. 

 

‘Well. I did it a few more times and then I 

got scared.’ 

 

‘Why?’ 

 

‘Why? Because… I wasn’t stupid. I knew no 

one could maintain that level of mental 

activity for very long and survive. It was 

nonsense. Let me give you an example, one 

day I read Brian Greene’s The Elegant 

Universe… superstring theory, yeah? I read it 

in forty-five minutes, and understood it.’ She 

took a last drag from her cigarette. ‘Don’t ask 

me about it now, though.’ She stubbed the 

cigarette out in the ashtray. ‘Then I had this 

thing I was supposed to be working on at the 

time, a series of articles about self-organizing 

adaptive systems – the research that’s been 

done into them, their wider applicability, 

whatever. My work-rate increased ten-fold 

overnight, I’m not kidding you. My boss at 

Iroquois magazine thought I was pitching for 

his job as Features Editor. So I guess I just 

chickened out. I panicked. I couldn’t handle 

it. I stopped taking it.’ 

 

A tak, aby ho otestovali, začali ho Vernon 

s tím chlápkem nabízet jiným lidem – 

v podstatě svým kamarádům. Byli totiž 

zatraceně chytrý na to, aby ho vyzkoušeli 

sami.“ 

 

„Dokonce i tobě?“ 

„Vernon nejdřív nechtěl, abych to brala, ale 

pořád o tom tak nadšeně mluvil, že jsem 

prostě trvala na svým. Vždyť víš, jaká jsem 

byla… až moc zvědavá, což byla moje slabá 

stránka.“ 

„Nebyla to slabá stránka.“ 

„Tak jako tak se nás několik ocitlo v tý – jak 

to nazvat – řekněme neformální skupině 

pokusných králíků.“ Na chvíli se odmlčela a 

lokla si piva. „Takže, co chceš vlastně slyšet? 

Vzala jsem si to a bylo to úžasný,“ znovu 

ztichla a podívala se na mě, jako by čekala, 

až jí to potvrdím. „Chci říct, tys to taky bral, 

takže víš, o čem mluvím, ne?“ 

 

Přikývnul jsem. 

 

„No, vzala jsem si to pak ještě párkrát, ale 

potom jsem dostala strach.“ 

 

„Proč?“ 

 

„Proč? Protože… jsem nebyla hloupá. 

Věděla jsem, že nikdo nemůže takhle ždímat 

mozek donekonečna a vyjít z toho bez újmy 

na zdraví. Byl to nesmysl. Jednoho dne jsem 

třeba přečetla Elegantní vesmír od Briana 

Greena… teorie superstrun, víš? Přečetla 

jsem to za čtyřicet pět minut a všemu jsem 

rozuměla,“ naposledy si potáhla z cigarety. 

„Dneska už se mě na to ale neptej,“ dodala a 

típla ji do popelníku. „V tý době jsem měla 

za úkol dělat na sérii článků o samo-

organizujících se adaptivních systémech – o 

výzkumu, kterej byl na nich prováděnej, o 

jejich širší použitelnosti, všechno. Moje 

produktivita se ze dne na den desetinásobně 

zvýšila, a to myslím naprosto vážně. Můj šéf 

v redakci časopisu Iroquois si myslel, že se 

mu snažím vyfouknout místo šéfredaktora. 

Řekla bych, že jsem prostě zbaběle 

vycouvala. Zpanikařila jsem a už jsem to 

nezvládala. Přestala jsem to brát.“ 
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She shrugged her shoulders a couple of 

times. 

 

‘And?’ 

‘And – eh – I started getting sick, after a few 

weeks, headaches, nausea. Talk about panic. 

I went back to Vernon to see if I maybe 

shouldn’t take another hit, or half a hit, see if 

that would make any difference. But that was 

when he told me about this other guy who’d 

just died.’ 

‘How had he died?’ 

‘Rapid two-day deterioration – headaches, 

dizziness, loss of motor skills, blackouts. 

Boom. He was dead.’ 

‘How much had he taken?’ 

‘One hit every day for about a month.’ 

I swallowed again and closed my eyes for a 

second. 

‘How much have you been taking, Eddie?’ 

She was looking directly at me now, with 

those remarkable deep brown eyes. She was 

biting on her lower lip. 

‘I’ve been taking a lot.’ I clicked my tongue. 

‘More than that guy.’ 

‘Jesus.’ 

There was a long pause. 

‘So you must still have a supply, then,’ she 

said eventually. 

‘Not exactly, I’ve got some left, a stash, but 

… I got it from Vernon. He supplied it to me 

and now he’s gone. I don’t know anyone 

else.’ 

She looked at me, slightly puzzled. Then she 

said, ‘That guy I told you about died because 

they didn’t know what they were doing, they 

had no idea about dosage or strength, or 

anything – and as well, people reacted to it 

differently. But it didn’t take them long to 

work all of that stuff out.’ She paused, took 

in another deep breath, and continued. 

‘Vernon was making a lot of money dealing 

MDT, and I haven’t heard of anyone else 

dying since the early days, so presumably 

whatever he gave you or told you was right 

for you. I mean, the dosage was worked out, 

right? You do know what you’re doing?’ 

‘Hmm.’ 

Did I tell her at this point that Vernon had 

only given me a sampler, and that he hadn’t 

Několikrát pokrčila rameny. 

 

 

„A?“ 

„A…po několika týdnech se u mě začala 

projevovat nemoc, bolesti hlavy, nevolnost. 

Propadla jsem panice. Vrátila jsem se 

k Vernonovi, abych zjistila, jestli se to zlepší, 

když si dám další dávku, nebo alespoň půl 

pilulky. Ale on mi zrovna řekl o tom druhým 

chlápkovi, co chvíli předtím zemřel.“ 

„Jak zemřel?“ 

„Během dvou dnů se mu to rapidně zhoršilo 

– bolesti hlavy, závratě, ztráta motoriky, 

ztráty vědomí… a najednou byl mrtvej.“ 

„Kolik toho bral?“ 

„Jednu dávku denně asi měsíc v kuse.“ 

Znovu jsem polkl a na vteřinu zavřel oči. 

 

„Kolik sis toho vzal ty, Eddie?“  

V té chvíli se dívala přímo na mě těma 

pozoruhodnýma, hlubokýma, hnědýma 

očima a kousala si spodní ret. 

„Bral jsem hodně,“ mlaskl jsem, „víc než ten 

chlápek.“ 

„Ježiši.“ 

Nastalo dlouhé mlčení. 

Nakonec řekla: „Takže musíš mít pořád ještě 

nějakou zásobu.“ 

„Ne tak docela, něco mi zbylo, mám tajnou 

skrýš, ale… je to od Vernona. Dal mi určitý 

množství, ale teď je pryč a já nikoho jinýho 

neznám.“ 

Trochu zmateně se na mě podívala a řekla: 

„Ten chlápek, o kterým jsem ti říkala, 

zemřel, protože nevěděli, co dělaj. Netušili, 

jak často se to má brát, nebo jakou to má sílu 

a tak. Každej na to taky reagoval jinak. Ale 

netrvalo jim to dlouho a všechno to nějak 

vyřešili.“ Na chvíli se odmlčela, znovu se 

zhluboka nadechla a pokračovala: „Vernon si 

dealováním MDT vydělával dost peněz a 

potom už jsem neslyšela o nikom, kdo by 

kvůli tomu zemřel. Takže cokoli ti dal, nebo 

řekl, bylo podle všeho přesně tak, jak to mělo 

bejt. Chci říct, to dávkování už bylo 

vyřešený, ne? Víš, co děláš, že jo?“ 

„Hmm.“ 

Řekl jsem jí v tu chvíli, že mi Vernon dal jen 

vzorek a že vlastně neměl ani možnost mi nic 
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had a chance to tell me anything? 

What I said was, ‘So what happened with 

you, Melissa?’ 

 

She lit up another cigarette and seemed to be 

considering for a moment whether or not she 

was going to let me sidetrack her. 

 

I took a cigarette, too. 

 

Then she began. ‘Well, naturally after me 

getting sick and that guy dying I didn’t go 

near it again, I didn’t touch it. But I was 

really scared. I mean I was married and had 

two small kids.’ When she said this, she 

almost flinched, as though reacting to a 

threatened slap in the face – as though she 

felt that articulating this level of 

irresponsibility should instantly have 

provoked a violent reaction from someone. 

After a moment, she went on. ‘Anyway, it 

never seemed to get much worse than bad 

headaches and occasional nausea. But over a 

period of months I noticed a pattern. I 

couldn’t concentrate on anything for longer 

than ten minutes at a stretch without getting a 

migraine. I missed deadlines. I became 

sluggish, lazy. I put on weight.’ She pulled 

contemptuously at her sweater. ‘My memory 

was shot to bits. That series of articles? 

Forget it – the whole thing just disintegrated. 

Iroquois magazine let me go. The marriage 

fell apart. Sex? Get out of here.’ She leant 

back and shook her head. ‘That was four 

years ago and I haven’t been the same since.’ 

 

‘And now?’ 

‘Now I live in Mahopac and waitress four 

nights a week at a place called Cicero’s. Now 

I can’t read any more – I mean, what, the 

fucking New York Post?’ 

 

I felt as though sulphuric acid were being 

secreted into the pit of my stomach. 

 

‘I can’t deal with stressful or emotional 

situations any more, Eddie. I’m wired up 

now because I’m seeing you, but after this 

meeting I’m going to have a headache for 

three days. Believe me, I’m going to pay 

říct? 

Místo toho jsem opáčil: „No a co se stalo 

s tebou, Melisso?“ 

 

Zapálila si další cigaretu a zdálo se, že 

zvažuje, jestli mě nechá takhle odbočit od 

tématu. 

 

Taky jsem si zapálil. 

 

A pak začala: „Po tom, co jsem onemocněla 

a ten chlápek umřel, už jsem s tím nechtěla 

mít nic společnýho, ani jsem se toho 

nedotkla. Ale byla jsem vážně vyděšená. 

Chci říct, byla jsem vdaná a měla dvě malý 

děti.“ Když to řekla, skoro s sebou trhla, jako 

by se uhýbala facce. Jako by měla pocit, že 

takový stupeň nezodpovědnosti v někom 

zaručeně vyvolá násilnou reakci. Po chvíli 

pokračovala: „Každopádně se mi zdálo, že to 

nikdy nebylo vážnější než nepříjemný bolesti 

hlavy a příležitostná nevolnost. Po několika 

měsících jsem si ale všimla určitýho vzorce. 

Nemohla jsem se na nic soustředit dýl než 

deset minut v kuse, aniž bych se vyhla 

migréně. Nezvládala jsem dokončit práci 

v termínu. Začala jsem bejt pomalá a líná. 

Přibrala jsem.“  Opovržlivě zatahala za svůj 

svetr. „Moje paměť se rozpadala na 

jednotlivý střípky. Pamatuješ na tu sérii 

článků? Zapomeň na to – ze všeho sešlo a 

propustili mě z práce. Rozpadlo se mi 

manželství. A sex? O tom ani nemluvím.“ 

Opřela se a zavrtěla hlavou. „Stalo se to před 

čtyřmi lety a od tý doby už nejsem stejná 

jako dřív.“  

„A co teď?“ 

„Bydlím teď v Mahopacu a čtyři noci v týdnu 

dělám servírku v baru Cicero’s. Už ani 

nemůžu číst – nebo snad mám číst podělanej 

New York Post?“ 

 

Cítil jsem se, jako kdyby se v útrobách mého 

žaludku vylučovala kyselina sírová. 

 

„Už nedokážu zvládat stresující ani emotivní 

situace, Eddie. Jsem teď nabuzená, protože tě 

vidím, ale po našem setkání budu mít 

třídenní bolest hlavy. Věř mi, draze za to 

zaplatím.“ 
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dearly for this.’ 

 

She half stood up and eased her way out of 

the booth. 

 

‘And I’ve got to pee. Which is another thing.’ 

She stood there, looking down at me, one 

hand scratching the back of her head. ‘But 

Jesus, you don’t need to know about that, 

right?’ 

 

Waving an arm dismissively, Melissa walked 

off towards the bathroom. 

 

I gazed out across the bar now, reeling from 

what she’d told me, barely able to 

comprehend it. First of all, it seemed 

incredible to me that we were actually in the 

same place together, sharing a drink, talking 

– and that right now she was over there in the 

bathroom, in jeans and a baggy sweater, 

peeing. Because any time I’d thought of her 

over the past ten years, the person I’d 

automatically visualized had been the thin 

shiny Melissa of circa 1988, the one with 

long black hair and prominent cheekbones, 

the Melissa I’d seen hike up her skirt a 

thousand times and pee and continue talking 

about whatever she’d been talking about. But 

the Melissa of those days, apparently, had 

unravelled in time and space and was a ghost 

now. I was never going to see her again, 

never going to bump into her in the street. 

She’d been supplanted by the Melissa I 

hadn’t kept up with, the one who’d gotten 

married again and had kids, who’d worked 

for Iroquois magazine, the one who’d 

allowed her teeming, tumultuous brain to be 

damaged, and permanently so, by some 

untried, untested and previously unknown 

pharmaceutical product … 

 

Before long, tears were gathering behind my 

eyes and I could feel a rawness in my throat. 

Then my hands started shaking. What was 

happening to me? It’d only been something 

like twenty-four hours since I’d taken my last 

dose of MDT and already it seemed that 

small cracks were appearing on the hard 

chemical shell that had formed around me in 

 

 

Napůl vstala a chystala se odejít od stolu. 

 

 

„A musím jít čůrat, což je další věc.“ Stála 

tam, dívala se směrem dolů na mě a jednou 

rukou se škrábala vzadu na hlavě. „Proboha, 

ale to asi nepotřebuješ vědět, co?“ 

 

 

Mávla nad tím rukou a odešla na toalety. 

 

 

Upřeně jsem zíral na bar a vzpamatovával se 

z toho, co mi řekla, stěží schopen to 

pochopit. V první řadě mi připadalo 

neuvěřitelné, že jsme vlastně společně na 

stejném místě, popíjíme spolu pivo a 

povídáme si, a že zrovna v té chvíli je 

Melissa na záchodě v džínách a vytahaném 

svetru a čůrá. A to proto, že kdykoli jsem na 

ni během těch deseti let pomyslel, 

automaticky jsem si představil tu štíhlou, 

zářící Melissu z roku 1988, tu s dlouhými 

černými vlasy a výraznými lícními kostmi. 

Tu Melissu, kterou jsem viděl asi tisíckrát, 

jak si vyhrnuje sukni, čůrá a pokračuje 

v povídání, ať už mluvila o čemkoli. Ale 

tahle Melissa se zjevně rozpadla v čase a 

prostoru a zbyl z ní jen duch. Věděl jsem, že 

už ji nikdy neuvidím, nikdy na ni nenarazím 

na ulici. Nahradila ji Melissa, s kterou jsem 

už nebyl schopný držet krok. Ta, jež se 

znovu vdala, měla děti a pracovala pro 

časopis Iroquois. Melissa, která dopustila, 

aby byl její bouřlivý mozek plný nápadů 

trvale poškozen nějakým nevyzkoušeným, 

netestovaným a dříve neznámým 

farmaceutickým produktem… 

 

 

Zanedlouho jsem měl oči plné slz a v krku 

jsem cítil bolest. Potom se mi začaly třást 

ruce. Co se to se mnou dělo? Od té doby, co 

jsem si vzal poslední dávku MDT, uběhlo jen 

asi dvacet čtyři hodin a už se zdálo, že se v té 

chemické skořápce, která se kolem mě za 

uplynulé týdny vytvořila, začaly objevovat 

drobné praskliny. Skrz ně střídavě 
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recent weeks. Seeping through these cracks, 

in turn, were some strong emotions, and I 

wasn’t sure how well I was going to be able 

to handle them. I pictured myself crying, 

sobbing, crawling across the floor, climbing 

up the walls, all of which seemed to make 

perfect sense for a while, as though it would 

be an exquisite relief. But then in the next 

moment Melissa was on her way back from 

the bathroom and I had to make some kind of 

an effort to pull myself together. 

 

She sat down opposite me again and said, 

‘You OK?’ 

I nodded, ‘I’m fine.’ 

‘You don’t look fine?’ 

‘It’s just … I’m happy to see you again, 

Melissa, I really am. But I feel so bad about 

… you know … I mean, I can’t believe that 

you’ve …’ 

The tears I’d been trying to hold back came 

into my eyes at this point. I clenched my fists 

and stared down at the table. ‘Sorry,’ I said, 

after a moment, and then smiled – but the 

expression on my face was probably so 

demented that it didn’t come across as a 

smile. I said ‘sorry’ again and as I wiped my 

eyes with one hand, I ground the knuckles of 

the other one into the surface of the wooden 

bench I was sitting on. 

 

Without looking directly at her, I could tell 

that Melissa was now engaged in a damage 

limitation exercise of her own, one which 

involved taking deep breaths and whispering 

the word shit to herself every couple of 

seconds. 

 

‘Look, Eddie,’ she said eventually, ‘this isn’t 

about me anymore, or about us – it’s about 

you.’ 

 

That statement had a steadying effect on me 

and I tried to focus on the implications of it 

for a moment. 

 

She went on, ‘The reason I called you was 

because I thought … I don’t know, I thought 

if you were doing MDT, or had done it, that 

you should at least know what had happened 

prosakovaly určité silné emoce a nebyl jsem 

si jistý, jak dobře je budu umět ovládat. 

Představil jsem si sám sebe, jak brečím, 

vzlykám, plazím se po podlaze a cítím se pod 

psa. Na chvíli to všechno naprosto dávalo 

smysl, jako kdyby to byla mimořádná úleva. 

Chvíli na to se ale Melissa vracela ze 

záchodu, a tak jsem musel udělat všechno 

pro to, abych se co nejrychleji vzpamatoval. 

 

 

 

Znovu se posadila naproti mně a zeptala se: 

„Jsi v pořádku?“ 

„Jsem v pohodě,“ přikývl jsem. 

„Ale nevypadáš tak?“ 

„To jen… Jsem rád, že tě zase vidím, 

Melisso, vážně. Ale cítím se hrozně 

ohledně… ty víš…totiž, nemůžu uvěřit, že 

jsi…“ 

Do očí se mi vehnaly slzy, které jsem se do té 

doby snažil zadržovat. Zatnul jsem pěsti a 

zíral do stolu. „Promiň,“ řekl jsem po chvíli a 

usmál jsem se – ale výraz na mé tváři byl 

pravděpodobně tak dementní, že ani 

nepůsobil jako úsměv. Znovu jsem se 

omluvil, a zatímco jsem si jednou rukou 

utíral slzy, kloubky té druhé jsem drtil o 

dřevěnou lavici, na níž jsem seděl. 

 

 

Aniž bych se podíval přímo na ni, věděl 

jsem, že právě prochází svým rituálem 

potlačujícím emoce. Vypadalo to tak, že 

zhluboka dýchala a každých pár sekund si 

pro sebe zašeptala „sakra“. 

 

 

„Podívej se, Eddie,“ řekla nakonec, „tohle už 

není o mě, nebo o nás – je to o tobě.“ 

 

 

Tohle tvrzení mě uklidnilo a snažil jsem se 

na chvíli soustředit na jeho důsledky. 

 

 

Melissa pokračovala: „Zavolala jsem ti, 

protože jsem si myslela… já nevím, myslela 

jsem, že jedeš v MDT, nebo jsi to bral, a že 

bys měl aspoň vědět, co se stalo mně. 
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to me. But I’d no idea you were so …’ she 

shook her head, ‘… involved. And then when 

I read that thing in the Post …’ 

 

I looked down into my glass of beer. I hadn’t 

touched it and didn’t think I was going to. 

 

‘I mean, day-trading? Short-selling biotech 

stocks? I just couldn’t believe it. You must 

be doing a lot of MDT.’ 

 

I nodded, in tacit agreement. 

 

‘But what happens when your supply runs 

out, Eddie? That’s when the real trouble’s 

going to start.’ 

 

Almost thinking aloud, I said, ‘Maybe I 

could stop taking it now. Or I could try 

weaning myself off it.’ I paused briefly to 

consider these options, but then said, ‘Of 

course there’s no guarantee that by doing 

either of those things I’d be doing the right 

thing, right?’ 

 

‘No,’ she said, looking quite pale and tired 

all of a sudden, ‘but I wouldn’t just stop. Not 

outright. That’s what I did. You see, it’s 

about dosage – how much you take, when 

you take it. That’s what they worked out after 

I started getting sick, and after that other guy 

died.’ 

 

‘So I should cut down? I should cut back?’ 

 

‘I don’t know. I think so. Jesus, I can’t 

believe that Vernon didn’t tell you about any 

of this stuff.’ 

 

I could see that she was puzzled. My story – 

or what she knew of it so far – obviously 

made very little sense. 

 

‘Melissa, Vernon never told me anything.’ 

 

As I said this, I realized that for my story to 

make sense – without being the full truth – I 

was going to have to lie to her, and in a fairly 

elaborate way. Certain obvious and very 

awkward questions naturally posed 

Neměla jsem ale ani tušení, že jsi do toho 

tak…“ zakroutila hlavou, „… zapletenej. A 

když jsem četla tu věc v novinách…“ 

 

Podíval jsem se do svojí sklenice s pivem. 

Ani jsem se nenapil a nemyslel jsem, že to 

vůbec udělám. 

„Intradenní obchodování? Krátký prodej 

biotechnologických akcií? Prostě jsem tomu 

nemohla uvěřit. Musíš toho brát fakt hodně.“ 

 

S tichým souhlasem jsem přikývl. 

 

„Ale co se stane, až ti dojde zásoba, Eddie? 

Pak teprv nastane skutečnej problém.“ 

 

 

„Možná bych to teď mohl zkusit přestat 

brát,“ řekl jsem, skoro jako bych přemýšlel 

nahlas. „Nebo bych se to mohl zkusit 

postupně odnaučit.“ Na moment jsem se 

odmlčel, abych ty možnosti zvážil, ale potom 

jsem dodal: „Neexistuje samozřejmě žádná 

záruka, že udělám správnou věc, pokud něco 

z toho zkusím, že?“ 

„Ne,“ odpověděla celá bledá a vypadala 

najednou docela unaveně, „ale já bych ze dne 

na den nepřestávala. Ne úplně. To jsem totiž 

udělala já. Víš, je to o dávkování – kolik toho 

bereš, když si dáváš. Po tom, co jsem 

onemocněla a zemřel ten chlápek, už to nějak 

vyladili.“ 

 

„Takže bych to měl omezit? Mám si snížit 

dávky?“ 

„Nevím. Řekla bych, že jo. Ježiši, nemůžu 

uvěřit, že ti Vernon nic z toho neřekl.“ 

 

 

Bylo vidět, že je zmatená. Můj příběh – nebo 

aspoň to, co z něho prozatím slyšela, jí 

očividně nedávalo moc smysl. 

 

„Melisso, Vernon mi nikdy nic neřekl.“ 

 

Jakmile jsem to vyslovil, uvědomil jsem si, 

že aby to celé dávalo smysl – aniž bych s ní 

sdílel celou pravdu – budu jí muset lhát, a to 

poměrně složitým způsobem. V tu chvíli se 

ovšem nabízelo několik zřejmých a velmi 
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themselves at this point, and I was dreading 

her asking them – questions such as: How 

many times had I actually seen Vernon? How 

had I come to have such a large supply of 

MDT? Why hadn’t I bothered to find out 

more about it? But to my surprise, Melissa 

didn’t put any of these questions to me, or 

any others for that matter, and we both fell 

silent for a while. 

 

I studied her face as she lit up another 

cigarette. I would have expected the Melissa 

I’d known ten years before to pursue me on 

every point here, to seek clarification, to have 

me piece it all together for her. But the 

woman sitting opposite me now had clearly 

run out of that kind of steam. I could see that 

she was curious, and wanted to know why I 

wasn’t being straight with her, but on another 

level it was also plain that she didn’t have the 

time or energy for this sort of thing any 

more. Vernon was dead. She’d said her piece 

to me about MDT. She was undeniably 

concerned about my predicament. But what 

else could she do or say? She had two kids at 

home and a life to cope with that was 

radically different from anything she might 

ever have envisaged for herself, or felt 

entitled to. She was tired. 

 

I was on my own. 

Melissa looked up at me. ‘I’m sorry, Eddie.’ 

 

‘One question,’ I said, ‘that client of 

Vernon’s you mentioned? The one who 

worked for the pharmaceutical plant? I 

suppose I should be talking to him? That 

would make sense, wouldn’t it?’ But I 

immediately saw from the expression on her 

face that she wasn’t going to be able to help 

me out. 

 

‘I only met him once, Eddie – four years ago. 

I don’t remember his name. Tom something 

– or Todd. That’s the best I can do. I’m really 

sorry.’ 

 

I began to feel panicky now. 

 

‘What about the police investigation?’ I said, 

nepříjemných otázek a já jsem se třásl při 

pomyšlení, že se mě na některou z nich 

zeptá. Byly to otázky jako: Kolikrát jsem se 

s Vernonem vlastně viděl? Jak jsem přišel 

k takovému množství MDT? Proč jsem se 

neobtěžoval o tom dozvědět něco víc? 

K mému překvapení se mě ale Melissa ani na 

jednu z těchto nebo jiných otázek nezeptala a 

oba jsme na chvíli ztichli. 

 

Pozorně jsem se jí díval do tváře, když si 

zapalovala další cigaretu. Od Melissy, kterou 

jsem znal před deseti lety, bych očekával, že 

bude usilovat o to, abych jí vše vysvětlil, a že 

po mě bude chtít objasnit každý detail. Ale ta 

žena, jež teď seděla naproti mně, už na to 

očividně neměla dost síly. Viděl jsem, že je 

zvědavá a že by ráda věděla, proč jsem k ní 

nebyl upřímný. Na druhou stranu bylo taky 

jasné, že už na tyhle věci nemá čas ani 

energii. Vernon byl mrtvý. Řekla mi svůj 

příběh o MDT a nepochybně byla mojí 

složitou situací znepokojena. Co jiného ale 

mohla říct nebo udělat? Doma měla dvě děti 

a svůj život, s nímž se musela vyrovnat. 

Život, který se radikálně lišil od toho všeho, 

co si pro sebe asi představovala, nebo na co 

cítila nárok. Byla unavená. 

 

 

Byl jsem v tom sám. 

Melissa na mě pohlédla: „Je mi to líto, 

Eddie.“ 

„Ještě jedna otázka,“ řekl jsem, „ten 

Vernonův klient, kterýho jsi zmínila? Ten, co 

pracoval v tom farmaceutickým závodě? Asi 

bych si s ním měl promluvit? To by dávalo 

smysl, ne?“ Ale hned jsem uviděl výraz v její 

tváři, který naznačoval, že mi s tím nebude 

schopná nijak pomoct. 

 

 

„Potkala jsem ho jen jednou, Eddie – čtyři 

roky zpátky. Nepamatuju si jeho jméno. Tom 

nějak dál… nebo Todd. Víc pro tebe nemůžu 

udělat. Je mi to fakt líto.“ 

 

V té chvíli mě zachvátila panika. 

 

„A co to policejní vyšetřování?“ zeptal jsem 
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‘No one ever got back in touch with me after 

that first day. Did they get in touch with you? 

I mean – did they find out who killed 

Vernon, and why?’ 

 

‘No, but they knew he’d been a coke-dealer 

at one point, so I guess they’re working on 

the assumption that it was … a coke thing.’ 

 

I paused here, a little thrown by the phrase, ‘a 

coke thing’. After a moment of reflection, 

and with the merest hint of sarcasm in my 

voice, I repeated it, ‘a coke thing’. This was a 

phrase Melissa had once used to describe our 

marriage. She picked up on the reference 

immediately and seemed to deflate even 

further. 

 

‘That still rankles, does it?’ 

‘Not really, but … it wasn’t a coke thing—’ 

‘I know that. Me making the comment was.’ 

I could have said a hundred different things 

in response to that, but all I could come up 

with was, ‘It was a strange time.’ 

‘That’s true.’ 

‘Whenever I look back on it now – I don’t 

know – it feels …’ 

‘What?’ 

‘It’s futile thinking about it, but there’s so 

much of it that I would do differently.’ 

The obvious follow-up question – like what? 

– hung in the air between us for a moment or 

two. Then Melissa said, ‘So would I.’ 

 

She was visibly drained now, and my 

headache was getting worse, so I decided it 

was time to extricate us both from the 

embarrassment and pain of a fraught 

conversation we’d wandered into carelessly, 

and which, if we didn’t watch it, could lead 

us into messy and very complicated territory. 

 

Bracing myself, I then asked her to tell me 

something about her children. It transpired 

that she had two daughters, Ally, eight, and 

Jane, six. They were great, she said, I’d love 

them – quick-witted, strong-willed tyrants 

who didn’t miss a trick. 

 

That was it, I thought, enough – I had to get 

se. „Po tom výslechu už se mi nikdo neozval. 

Tobě se ozvali? Totiž – zjistili, kdo zabil 

Vernona, a proč?“ 

 

„Ne, nepochybně se ale dozvěděli, že 

dealoval kokain, takže hádám, že vycházej 

z předpokladu, že to byla… záležitost 

koksu.“ 

 

Na chvíli jsem se zamyslel. To slovní spojení 

„záležitost koksu“ mě uvádělo do rozpaků. 

Po chvilce rozmýšlení, a s mírným náznakem 

sarkasmu v hlase, jsem to zopakoval: 

„záležitost koksu.“  Přesně tak jednou totiž 

Melissa označila naše manželství. Okamžitě 

pochopila, na co narážím, a vypadala ještě 

sklíčeněji než předtím. 

 

„Pořád tě to trápí, viď?“ 

„Ani ne, ale… nebyla to záležitost koksu“ 

„Já vím, ale to, že jsem to vůbec řekla, byla.“ 

Na tohle jsem mohl zareagovat stovkou 

různých odpovědí, ale v té chvíli mě napadlo 

říct jen: „Byla to zvláštní doba.“ 

„To je pravda.“ 

„Kdykoli se teď ohlídnu zpátky, tak – já 

nevim – je to…“ 

„Co?“ 

„Je zbytečný nad tím přemýšlet, ale je toho 

tolik, co bych dneska udělal jinak.“ 

Hned se nabízela otázka Jako třeba co? 

Nějakou chvíli visela ve vzduchu a potom 

Melissa dodala: „To já taky.“ 

 

Byla už očividně vyčerpaná a moje bolest 

hlavy byla čím dál tím horší. Rozhodl jsem 

se tedy, že je na čase nás oba vysvobodit 

z toho náročného rozhovoru plného rozpaků 

a bolesti. Pohybovali jsme se tak trochu na 

tenkém ledě, a kdybychom se neměli na 

pozoru, mohli bychom se dostat do svízelné 

situace. 

Takže jsem se odhodlal a zeptal jsem se jí na 

děti. Ukázalo se, že má dvě dcery – 

osmiletou Ally a šestiletou Jane. Řekla mi, že 

jsou báječné a že bych si ty bystré, 

cílevědomé a ostražité darebačky zamiloval. 

 

 

Pomyslel jsem si, že už toho bylo dost. 
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out of there. 

 

We spent a few more minutes chatting and 

then we brought it to a close. I promised 

Melissa that I’d keep in touch, that I’d let her 

know how I was getting on and that maybe 

I’d even come up someday to see her and the 

girls in Mahopac. She wrote down her 

address on a piece of paper, which I looked 

at and put into the pocket of my shirt. 

 

Seeming to draw on some final reserve of 

energy, Melissa then held my gaze and said, 

‘Eddie, what are you going to do about this?’  

 

I told her I wasn’t sure, but that I’d be OK, 

that I had quite a few MDT pills left and 

consequently had plenty of room to 

manoeuvre. I would cut down gradually and 

see how that worked out. I’d be fine. Since I 

hadn’t mentioned anything to her about the 

blackouts, however, this felt like a lie. But I 

didn’t think that under the circumstances 

Melissa would notice. 

 

 

She nodded. Maybe she had noticed – but 

again, even if she had, what could she do? 

 

Outside on Spring Street we said goodbye 

and embraced. Melissa got a taxi to Grand 

Central Station and I walked back to Tenth 

Street. 
 

Musel jsem se odtamtud dostat. 

 

Ještě pár minut jsme klábosili a pak jsme to 

zabalili. Slíbil jsem Melisse, že zůstaneme 

v kontaktu, že jí dám vědět, jak se mi daří, a 

že je jednoho dne možná dokonce navštívím 

u nich v Mahopacu. Na kus papíru mi 

napsala svou adresu. Podíval jsem se na něj a 

dal si ho do kapsičky u košile. 

 

 

S vypětím posledních sil se mi podívala do 

očí a zeptala se: „Co s tím hodláš dělat, 

Eddie?“ 

 

Odpověděl jsem, že ještě nevím, ale že budu 

v pohodě, protože mi zbylo ještě několik 

pilulek, a tudíž budu mít dostatek prostoru, 

abych to nějak zvládnul. Dodal jsem, že mám 

v plánu postupně snižovat dávku a uvidím, 

jak se to vyvine…a že budu v pořádku. 

Nicméně, vzhledem k tomu, že jsem se jí ani 

nezmínil o těch ztrátách vědomí, tak to byla 

vlastně lež. Za daných okolností bylo ale 

nepravděpodobné, že by si toho všimla. 

 

Melissa přikývla. Možná si toho všimla, ale i 

kdyby, tak co by mohla dělat? 

 

Venku na Spring Street jsme se rozloučili a 

objali. Melissa si vzala taxíka na nádraží 

Grand Central a já jsem se vydal zpátky 

k Desáté ulici. 
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4 Theoretical part 

Stylistic Analysis of my translation 
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Stylistic Analysis 

Translation is a process of reproducing the meaning of the given text. All translators therefore 

have to make many adjustments so as to accomplish their task. For the purposes of this thesis, 

I decided to analyze my translation from several different perspectives - morphological 

aspect, lexical aspect, national specific features and syntactic aspect. 

“Relations between languages can generally be regarded as two-directional, though not 

always symmetrical. Translation, as a process, is always uni-directional: it is always 

performed in a given direction. ‘from’ a Source language ‘into’ a target language” (Catford 

20). 

 

4.1 Morphological aspect 

Category of definiteness 

In English definiteness is mostly represented by a range of determiners. It is a semantic 

feature that helps us differentiate nouns or noun phrases on the basis of reference. 

Determiners include not only definite and indefinite articles but also quantifiers, such as 

“some” or “any”. In contrast, the Czech language it does not contain articles and therefore one 

has to find another way to express them in the text when translating.  

Jestliže ve výchozím jazyce existuje gramatická kategorie, kterou cílový jazyk nemá, 

nebo ji má, ale jen v omezené míře, je sice vždy možnost použít místo nezavedených 

gramatických prostředků prostředky lexikální, tím se ale dotyčný význam mnohdy 

zbytečně zdůrazní (např. v kategorii určenosti Close the gate: Zavírejte ta vrata, She 

was wearing a ring: Měla na ruce jakýsi prsten, Have some chocolates: Vezmi si 

nějaké bonbony. (Knittlová 92) 

As suggested by Knittlová, there is a possibility of using lexical means when translating 

determiners. Nevertheless, this way sometimes leads to the unnecessary accentuation of the 

meaning. Moreover, if one translated all the determiners, the Czech text would be too literal 

and unnatural. Some situations still require the use of lexical means, which can be seen in the 

examples below. 

 Examples: 

 It was a Tuesday afternoon in February, about four o’clock, sunny and not too cold. 

 Stalo se to jednoho úterního odpoledne v únoru okolo čtvrté hodiny. Ten den svítilo 

slunce a nebylo ani moc chladno. (9) 
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 …and how I’d clearly been the wrong guy to be around that situation. 

 Zjevně jsem nebyl ten správný chlap, kterého v té situaci potřebovaly. (10) 

 

 They had looked out for each other in the big bad city, and been each other’s final 

court of appeal in relationships, jobs, apartments, décor. 

 Navzájem na sebe dávali pozor v tom velkém zkaženém městě a přikládali velkou 

váhu názoru toho druhého ohledně vztahů, práce, bytů i dekorací. (16) 

 

Possessive pronouns 

As far as pronouns are concerned, when translating from the English language to the Czech 

language, we must be very cautious so as not to overuse personal or possessive pronouns. 

Moreover, we can very often see using the possessive pronoun instead of the dative case, even 

in good translations. So we should not write “moje tužka spadla pod stůl”, but rather “tužka 

mi spadla pod stůl” (Krijtová 20, as translated by Dominika Krejcarová). 

“Zájmena nám mohou i jinak hodně zatopit. Všichni z obecné školy víme, že se vždy 

přivlastňuje k podmětu. Přesto jsme už tolikrát slyšeli a četli věty typu: ’Vložte vaše body do 

našeho investičního fondu‘, že jsme schopni napsat v překladu třeba takový paskvil jako 

’smekl jeho klobouk‘” (Krijtová 20). 

Examples: 

 I looked over at Vernon as he took another Olympic-sized drag on his ultra-lite, low-

tar, menthol cigarette. 

 Podíval jsem se na Vernona, zrovna když dlouze potahoval ze své ultra lehké 

mentolové cigarety s nízkým obsahem dehtu. (17) 

Even though “his” is used for both “své” and “jeho” in English, in Czech we need to 

distinguish between these two. 

 He reached into his jacket pocket and took out his wallet. 

 Sáhl si do kapsy u saka a vytáhl peněženku. (18) 

 

Tenses 

Another issue to deal with is the difference between the English and the Czech tenses. The 

incorrect translation of tenses can be caused by inadvertence or lack of knowledge. Looking 
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specifically at the first example below, there are verbs in the past form, which might be 

inaccurately translated as “nesnášel jsem” and “potřeboval jsem”. 

“Velmi častým projevem gramatické interference je chybný překlad tzv. souslednosti časů, 

která existuje v řadě neslovanských jazyků (…) např.: Většinou jsme volili kulturní místa, jako 

byla Verona…/ jako je Verona…” (Kufnerová, Čtení 47). 

“V oblasti časové a způsobové kategorie nejčastější chybou překladatelů je nesprávná 

interpretace časů, které čeština nemá, případně zanedbání jejich kompenzace, zejména 

předminulého času např. časovým adverbiem” (Knittlová 93). 

Examples: 

 I thought about how I hated the way I looked, and how I needed a haircut. 

 Mimo jiné jsem dumal nad tím, že nesnáším svůj vzhled a že rozhodně potřebuju 

ostříhat. (10) 

 

 I watched him as he paid the waitress. 

 Sledoval jsem ho, jak platí servírce. (21) 

 

 I sat there for a while pondering the fact that not only did I not do drugs any more, I 

didn’t drink in the afternoons any more either. 

 Ještě chvíli jsem tam seděl a uvažoval nad tím, že jednak už s drogami nemám nic 

společného a navíc už ani nejsem zvyklý odpoledne pít. (21) 

 

4.2 Lexical aspect 

Proper nouns 

As Levý claims in his Umění překladu, there is no need to translate a proper noun if it does 

not carry a deeper meaning. This point of view is shared by a vast majority of the Czech 

translatological professionals. The authors of Překládání a čeština suggest that especially in 

English-to-Czech translations we should leave proper names in its original form, such as John 

or Mary (Kufnerová, Překládání 174). 

“Vlastní jméno možno přeložit, pokud má hodnotu jen významovou; takový výjimečný případ 

jsou pojmová jména ve středověkých alegoriích, ve fabliau nebo v komedii dell’arte: 

Misericordia – Milosrdenství, Frater – Mnich, Dottore – Doktor” (Levý, 116). 
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“Problém vlastních jmen je velmi důležitý: jména hrdinů procházejí celým dílem, takže 

nevhodný překlad zde může celé dílo i nepříjemně poznamenat” (Kufnerová, Překládání 174). 

I must admit that I have never even considered the possibility of translating the character 

names to Czech. So I believe that the preservation of the original names does not constitute a 

disturbing element in the story. Moreover, since the story takes place in New York City, I am 

of the opinion that it would sound ridiculous if I changed or translated the names. However, 

the names required a few adjustments due to inflection. I used Czech declension so as to avoid 

any nonsensical constructions. 

Examples: 

 Vernon clicked his tongue and looked at his watch. ‘What are you doing now, 

Eddie?’ 

 Vernon mlaskl a podíval se na hodinky: „Co máš teď v plánu, Eddie?“ (13) 

 

 But anyway. The point here and now was – what had happened with them? What had 

happened with Vernon and Melissa? 

 V každém případě mě ale v té chvíli zajímalo, co se s nimi stalo. Co se stalo 

s Vernonem a Melissou? (16) 

As regards female surnames, there is only one in the text – Donatella Alvarez. I intuitively 

chose to add the Czech suffix “ová” to the surname; for I believe that the word form 

Alvarezová sounds more natural to the Czech reader, not to mention the fact that it is still the 

standard codified alternative (Knappová, Přechylování). 

 

Names of places 

There are various ways of translating local names. According to Krijtová, everyone has the 

freedom to choose their method of translation when translating proper and local names. In 

other words, one should rely on his or her own judgment but one should be able to justify 

one's choice (Krijtová 23, as translated and paraphrased by D. K.). 

“Několikeré překlady jednoho a téhož díla podávají svědectví o urputné snaze buď dílo 

transponovat do našeho prostředí – sakumprásk i s místními a vlastními jmény, nebo 

zachovávat až pedantsky cizí kolorit se vším všudy. Nejlepší bude asi zlatá střední cesta” 

(Krijtová 23). 



43 
  

“Samostatným problémem je otázka místních jmen. U řady z nich je zde již historická tradice 

kulturních i jiných kontaktů, a tak se ustálila adaptovaná podoba jména: Paříž, Petrohrad, 

Londýn… Problémem bývají spíše názvy míst, která nejsou tak frekventovaná (např. 

Jaroslavl), dále jména pomístní, traťová, názvy ulic, náměstí apod.” (Kufnerová, Překládání 

175). 

Initially I was determined to keep the names of streets in their original form. However, it 

turned out to sound rather awkward. Consequently, I made a decision to translate most of 

them to Czech. As far as the expression “avenue” is concerned, it can be legitimately argued 

that it is very much typical “local color” of New York City and so it seemed necessary to 

preserve it in the text. Moreover, in the Czech language “avenue” is one of the synonyms of 

the word “ulice”. This is endorsed by leading modern Czech linguists such as Miloslava 

Knappová. 

“Nejsnadněji se publicisté a překladatelé vyrovnávají s názvy, v kterých se objevuje druhové 

obecné jméno, jež má vžitou českou podobu. Jsou to např. z francouzštiny přejatá slova 

bulvár a avenue: Přišel na bulvár Poissonnière, kráčel po avenue Viktora Emanuela III.” 

(Knappová, Začleňování). 

Example: 

 I was walking along Twelfth Street at a steady clip, smoking a cigarette, heading 

towards Fifth Avenue. 

 Procházel jsem se po Dvanácté ulici, kouřil jsem cigaretu a poklidným krokem 

směřoval k Páté avenue. (9) 

Numbered streets are considered the most common street names in the United States. These 

are in fact most often translated to Czech in fiction. Knappová points out that these names are 

often translated even in travelogues in which all the other names are usually left in its original 

form. She shows some examples from several Czech translations, such as “na rohu 

Dvaasedmdesáté a Lexingtonské” or “Třicátá čtvrtá ulice” (Knappová, Začleňování). 

Nevertheless, the problem came with the occurrence of Spring Street in the second chosen 

chapter. Its Czech translation “Jarní ulice” would be distracting and therefore I decided to 

leave it untouched. 

“Jak v literatuře překladové, tak i v publicistice, cestopisech a v ostatních druzích publikací 

se občas setkáváme s míšením jednotlivých způsobů začleňování cizích názvů do téhož 
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českého textu; nejčastěji vedle sebe stojí názvy původní a přeložené (jsou to obvykle ty, které 

jsou snáze přeložitelné)” (Knappová, Začleňování). 

 Outside on Spring Street we said goodbye and embraced. 

 Venku na Spring Street jsme se rozloučili a objali. (37) 

Names of cities frequently have no codified Czech equivalents. The same applies to specific 

city neighborhoods, such as the Upper West Side. Nevertheless, these names are often 

commonly known so there was no need to look for a suitable Czech expression.  

 ‘I don’t see her that often, though. She lives upstate now, Mahopac, and has a couple 

of kids.’ 

 „I když, nevidím ji moc často. Bydlí teď v severní části New Yorku, v Mahopacu, a 

má dvě děti.“ (15) 

 

 …but what I could picture now – and vividly, intrusively – was Melissa, tall and 

slender in a creamy silk sheath dress on our wedding day, sipping a Martini in 

Vernon’s apartment on the Upper West Side… 

 Co jsem si ale živě a neodbytně představil, byla Melissa – vysoká a štíhlá 

v krémových, hedvábných, pouzdrových šatech v náš svatební den. Usrkávající 

Martini v bytě u Vernona na Upper West Side… (15) 

Apart from the names of streets and cities, there are also a few names of bars and buildings. 

To be specific, I can mention for instance Conroy’s, Maxie’s, El Charro or Lipstick Building. 

With reference to the quotations mentioned below, I chose not to translate these in order to 

retain the characteristic features of the foreign environment. 

ʻV překladu má smysl zachovávat jen ty prvky specifična, které čtenář překladu může cítit 

jako charakteristické pro cizí prostředí, tj. jen ty, které jsou schopny být nositeli významu 

„národní a dobová specifičnost“ʼ(Levý 122). 

“Určitě není žádoucí, když předlohu transponujeme do českého prostředí” (Krijtová 30). 

 

Colloquial language 

Zlata Kufnerová argues that Common Czech, a primarily spoken informal variety of the 

Czech language, appeared in literary translation in the 1920s as an expression of the need to 

respond to the spoken mother tongue. Therefore, regarding the contemporary art of 
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translation, the presence of Common Czech in dialogues has become almost commonplace 

(Kufnerová, Překládání 71, as translated and paraphrased by D. K.). 

I contemplated the use of Common Czech in my translation for a long time. At first, I had 

used Standard Czech in the whole text. However, after reading it, I concluded that it sounded 

and looked austere and unnatural. I eventually decided to apply colloquial expressions in 

dialogues. I chose to base them on what is known as Prague type of Common Czech, 

described by Kufnerová as follows:  

…základem je obecná čeština tzv. pražského typu s typickými znaky v hláskové a 

tvarové rovině; mezi ně patří především -ej- místo -y-/-í- (přemejšlel, vadnej, zejtra), -

í- místo -é- (vlízt), zakončení -ma v instr.pl. substantiv (všema ostatníma kreténama; 

se svejma hormonama), dále apokopovaná zakončení -ej, -aj ve 3.os.pl. sloves 

(rachotěj, udělaj) a ve 3.os.sg. minulého času sloves (nes, řek, dones, nemoh) atd. 

(Kufnerová, Překládání 73) 

Not only did I follow these rules but I also based my decision on intuition. All the 

conversations to be found throughout the text can be depicted as informal (in the following 

case specifically the informal expression “yeah” and contracted forms) sometimes containing 

slang or even vulgar expressions, which can be seen in the following two subchapters. 

Moreover, Standard Czech in informal conversations is usually perceived as unnatural. 

Examples: 

 Yeah, there’s an exclusive product range coming on-stream at the end of the year and 

we’re trying to generate a client base. 

 Jo, jde o exkluzivní sortiment, kterej má jít do oběhu ke konci roku, a my se snažíme 

vytvořit klientskou základnu. (18) 

 

 But over a period of months I noticed a pattern. I couldn’t concentrate on anything for 

longer than ten minutes at a stretch without getting a migraine. 

 Po několika měsících jsem si ale všimla určitýho vzorce. Nemohla jsem se na nic 

soustředit dýl než deset minut v kuse, aniž bych se vyhla migréně. (31) 

Regarding colloquial language, I am quite influenced by the speech of my native region. I was 

born in eastern Bohemia and most of the local population often uses -ej- in place of -y-/-í- 

even in the middle position of some words, such as “vejkend” and “tejden” instead of 

“víkend” and “týden”. Nevertheless, this feature is not acceptable to all the inhabitants of the 

Czech Republic and therefore I tried to avoid these forms. 
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Slang 

The chosen material contains a considerable number of expressions regarded as slang. 

Although I had no problem with most of them, it proved to be quite difficult to find suitable 

equivalents for some of those expressions. With reference to Knittlová, as far as slang is 

concerned, I did not use any vulgar expressions in the Czech translation. 
 

“Slang chce šokovat, provokovat, je to jistý projev vzpoury či neposlušnosti” (Knittlová 110). 

 

Slang je vlastně tresť hovorového jazyka, vymyká se sice poutům standartní angličtiny, 

ale hodnotí se dnes jako živý, barvitější, slovníkově bohatší, pružnější atd… Není to 

však nějaký tajný kód, anglický mluvčí mu snadno rozumí, jenže ho nepovažuje za 

něco zcela regulérního. Je tedy zkreslením stylu, nahrazuje-li překladatel anglický 

slang slovy zhrubělými až vulgarismy. (Knittlová 111) 

 

Examples: 

 I was worried that maybe there was no story, that the basic premise of the book was a 

crock of shit. 

 Bál jsem se, že v mém případě tam žádný příběh není a že základní myšlenkou té 

knihy je jen snůška lží. (9) 

 

 Shit, fellahs, don’t let me hold you back from the window-ledge there or anything, but 

couldn’t you see this thing coming? 

 Sakra, chlapi, ne, že bych vám chtěla zabránit ve skoku z okna nebo tak něco, ale 

copak jste nepoznali, že to přijde? (23) 

 

 Still Mr Smart-ass, huh? 

 Pořád pan chytrolín, co? (11) 

The expression “crock of shit” could be translated in a more expressive way. However, with 

reference to Knittlová, I chose to apply this equivalent. 

Interestingly, the author made use of the word “fellah” which is regarded purely as an Irish 

slang expression.
2
 It is not that surprising since Alan Glynn is Irish. Nevertheless, the 

American variant of this noun would be “fella” or “fellow”. 
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As Limitless partly deals with drug issues, it naturally features drug-related slang terminology, 

such as “hit”, “deal” or “line of coke”. The verb “to deal”, which means “to sell illegal drugs” 

occurs several times in the text.
3
  I made a decision not to use the Czech equivalent 

“obchodovat s drogami” in all cases, but rather to involve the loan word “dealovat” in the 

translation. Since this expression is commonly known in the Czech drug slang, I believe it 

perfectly fits the storyline. The verb “to deal” is an ambitransitive verb, which means it can be 

used either as transitive verb or intransitive verb without requiring any morphological change.  

 ‘How much had he taken?’ ‘One hit every day for about a month.’ 

 „Kolik toho bral?“ „Jednu dávku denně asi měsíc v kuse.“ (30) 

 

 That could only mean one thing – he was still dealing. 

 To mohlo znamenat jenom jedno – pořád dealoval. (17) 

 

 ‘No, but they knew he’d been a coke-dealer at one point, so I guess they’re working 

on the assumption that it was … a coke thing.’ 

 „Ne, nepochybně se ale dozvěděli, že dealoval kokain, takže hádám, že vycházej 

z předpokladu, že to byla… záležitost koksu. (36) 

 

Vulgarisms 

The translation of vulgar words turned out to be rather a difficult task. Although I had 

intended to depend on the Czech professionals in translation, I eventually had to find another 

way. The Czech translation theory in fact does not say much about swear words so I tried to 

base the procedure mostly on using online sources. 

“Vulgarismy patří mezi tzv. slova tabuová, k nimž, jak lze pozorovat, je postupem času 

společnost stále tolerantnější” (Kufnerová, Překládání 108). 

ʻ“Vulgarismy nelze potřít“ a mají se tlumočit pokud možno opět pomocí vulgarismů, 

především tam, kde slouží emoci. A ony slouží emoci ve většině případů, v této své roli jsou 

nenahraditelné, jejich vyřazení by hraničilo s překladatelskou počestnostíʼ (Jaluška). 

Jiří Goláň argues that we have to take into account that colloquial language and expressivity 

in Czech do not work the same way as in English and every single lexical unit can have 

various meanings depending on the context. Furthermore, it also depends on the personal 

point of view because “judging the adequacy of a translation is very subjective” (Goláň 36). 
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Example: 

 ‘Fucking people,’ he said, looking down at me and shaking his head, as if I’d 

understand. 

 „Zasraný lidi,“ řekl, kroutil hlavou a díval se na mě, jako kdybych to měl pochopit. 

(20) 

 

 You have a good time doing them but then you get all fucked up afterwards? And 

eventually everything in your life … falls apart, yeah? 

 Ze začátku si to užíváš, ale pak se všechno posere? A nakonec se všechno v tvým 

životě začíná rozpadat, je to tak? (19) 

 

Idioms 

English is rich in idioms and collocations, which might be a complication for many 

translators, and not only for them. Idiom is a phrase that cannot be understood from the 

meanings of its constituents and therefore it is necessary to capture the meaning of the whole 

phrase while translating (Kufnerová, Překládání 86). 

“Kde slovo nemá význam samo o sobě, nýbrž jen jako součást celku, překládá se celek bez 

ohledu na významy jednotlivých slov. Jako lexikální jednotka se překládají ustálené fráze, 

idiomy a většina lidových rčení a přísloví” (Levý 129). 

“Frazeologismy jsou „kořením jazyka“ a jako takové nejsou vždy jednoznačně či snadno 

transponovatelné do jazyka jiného. Proto musí překladatel buď vybírat – je-li z čeho – nebo 

použít opisu, kompenzace, dotvořit výraz apod.” (Kufnerová, Překládání 88). 

“Obecně platí, že idiomy, frazeologismy, přirovnání (k příslovím ještě dojdeme) překládáme 

českých ekvivalentem” (Krijtová 29). 

From my perspective, the text features many idioms which are commonly known, such as 

“bump into someone” or “stub out a cigarette”. Some of them, on the other hand, were not so 

readily accessible. 

Examples: 

 Melissa’s way of looking at things, her kind of informing, rigorous intelligence was 

exactly what I needed if I was going to be whipping this Kerr & Dexter book into 

shape. 
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 Způsob, jakým Melissa vnímala okolní svět, nebo styl, jakým dokázala podávat 

informace, její vyčerpávající inteligence. Přesně to jsem potřeboval ke zdokonalení 

své knihy pro Kerr & Dexter. (24) 

 

 … I would have preferred it to be in any of a dozen other bars, and sitting at the bar, 

shooting the breeze with some guy perched on a stool just like myself. 

 … býval bych preferoval jakýkoli z tuctu jiných podniků, seděl bych na baru a 

klábosil bych s nějakým chlapíkem sedícím na barové stoličce stejně jako já. (21) 

 

Acronyms 

With regard to acronyms, I had to make a few adjustments. Whereas some acronyms are 

considered common knowledge (I could mention FBI, USA or NASA), the other might be 

incomprehensible to a Czech reader. This case is, I believe, represented in the examples 

below. 

Examples: 

 They’ve done all the clinical trials, though, and it’s FDA-approved. 

 Udělali už ale všechny klinický testy a je to schválený Úřadem pro kontrolu potravin 

a léčiv.
4 

(18) 

 

 …the prototype version of the Internet, the Arpanet, was developed in nineteen sixty-

nine, at UCLA. Nineteen sixty-nine. 

 …prototypová verze Internetu, Arpanet, vznikla v roce devatenáct set šedesát devět na 

Kalifornský univerzitě v L.A. Devatenáct set šedesát devět. (13) 

The acronym UCLA stands for the University of California, Los Angeles.
5  

It is very likely 

that most of the presumed Czech readers would not be familiar with this shortened form. 

However, the City of Los Angeles is often known by its initials L.A. and therefore I decided 

not to use the whole name of the city. 

 

Foreign language in the text 

According to Knittlová, if a foreign language is used in order to indicate the atmosphere of a 

certain situation, it should remain in its original form even in translation. This concerns 
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salutations, greetings and social phrases (Knittlová 114, as translated and paraphrased by D. 

K.). 

There is only one foreign word in the text – “vamos”. It can be translated as “let’s go” and 

may be also used with a question mark, which slightly shifts the meaning of the word to 

“Shall we go?”.
6
 However, I believe it is vital to justify my decision not to change it in my 

translation. I chose to follow the advice of Knittlová and therefore I left it untouched. Even 

though most Czech people probably do not know what “vamos” means, I expect them to 

understand the meaning by looking at the context. 

Example: 

 ‘Let’s go for a drink.’ He clapped his hands. ‘Vamos.’ 

 „Pojďme na drink,“ dodal, tleskl a pak zvolal: „Vamos“. (13) 

 

Semantic ambiguity 

While translating I came across a number of semantic ambiguities both in the source and the 

target language. I always tried to find a suitable solution to each of them. The most 

remarkable examples can be seen below. 

Examples: 

This case features the ambiguity of reference - “the matter” can refer either to the weight or to 

the hair, it depends on the point of view. Having considered both options, I eventually decided 

on the following translation.  

 ‘Jesus, Eddie, pack it on, why don’t you?’ 

This was a reference to the considerable weight I’d gained since we’d last met, which 

was maybe nine or ten years before. He was tall and skinny, just like he’d always 

been. I looked at his balding head, and paused. Then I nodded upwards. ‘Well, at least 

I still have some choice in the matter.’ 

 „Ježiši, Eddie, kde jsi k tomu přišel?“ 

Byla to narážka na moji váhu, protože jsem od našeho posledního setkání, což bylo 

možná devět nebo deset let zpátky, značně přibral. Vernon byl vysoký a hubený, tak 

jako vždycky býval. Podíval jsem se na jeho ustupující vlasy a zarazil jsem se. Po 

chvilce jsem kývnul směrem nahoru k jeho hlavě: „No, aspoň s tím můžu ještě něco 

dělat, ale tobě už vlasy nenarostou.“ (10) 
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Another obscurity came with the occurrence of the word “jacket”. I hesitated whether I should 

translate it as “bunda” or as “sako” since the English expression stands for both of these 

meanings. In the book, we learn that “he was wearing an expensive, loose-fitting linen suit 

and dark leather shoes” (Glynn 8). Although the story takes place in February, which is one of 

the coldest months in NYC requiring warm clothes, I chose to follow the description of 

Vernon's clothing. Therefore, I made a decision to make use of the Czech word “sako” after 

all. This option is also seconded by Dagmar Knittlová: 

“V souvislosti s otázkou ekvivalence připadá důležité místo polysémii. Zde je pak ekvivalent 

výsledkem výběru z množství jednotek Cj…” (Knittlová 20). 

 He turned off the phone and put it back into the side pocket of his jacket. 

 Pak vypnul telefon a dal si ho zpátky do boční kapsy u saka. (20) 

As I wanted to retain the characteristic features of the foreign environment, I decided not to 

translate names of the bars and buildings. However, in the following case I found it necessary 

to insert the additional word “mrakodrap” (skyscraper in English) so as to clarify the type of 

the building.
7 

Again, this explicative attitude is endorsed by major Czech translatologists, 

perhaps most explicitly by Knittlová. 

“Překladatelé někdy přidávají ve snaze o větší explicitnost informace, které byly ve Vj jen 

implikovány… Tyto informace většinou vyplývají z kontextu a jejich explicitní vyjádření 

způsobuje víceslovnost českého pojmenování a prodloužení cílového textu” (Knittlová 38). 

 She’d had fully worked-out opinions about everything, from the origins of the Second 

World War to the architectural merits, or demerits, of the new Lipstick Building on 

Fifty-third Street. 

 Na všechno měla zcela promyšlené názory, od počátků druhé světové války až 

k architektonickým kvalitám a nedostatkům nového mrakodrapu Lipstick Building na 

Padesáté třetí ulici. (23) 

 

4.3 National specific features 

Currency and measures 

One should not convert foreign currency to the currency of their nation when translating. 

Therefore, I chose to leave the currency (in this case the U.S. dollars) untouched. This attitude 

is suggested by Jiří Levý, among others. 



52 
  

Převádět cizí měnu není možné, protože měna je charakteristická vždy pro určitou 

zemi a koruny by nám lokalizovaly překlad do našeho prostředí. Nutno tedy ponechat 

rubly, pesety, marky, centy; nanejvýš je možno pro srozumitelnost převádět méně 

známé mince na známější: místo anglického „crown“ překládat „pětišilink“, místo 

„guinea“ a „sovereign“ „libra“…(Levý 124) 

Examples: 

 I looked down at the tablet. Five hundred dollars for that? 

 Podíval jsem se dolů na tu tabletu. Pět set dolarů za tohle? (21) 

Nevertheless, there was an exception concerning currency. The informal expression “buck” 

can be translated to the Czech language as “doláč” or “babka”.
8 

 Then he looked directly at me. ‘Five hundred bucks a pop.’ 

 Pak se podíval přímo na mě: „Pět set babek za kus.” (21) 

Another specific example is a “rolled-up twenty” which could be translated literally as 

“srolovaná dvacka”. However, this translation might be quite confusing, since “twenty” is 

associated with a twenty-crown coin in the Czech Republic.  The expression “twenty” stands 

for the United States twenty-dollar banknote, and therefore I used the expression 

“dvacetidolarovka”. 

 Melissa and Eddie fighting over money and over who’s a bigger pig with a rolled-up 

twenty. 

 …se s Melissou hádám kvůli penězům a se srolovanou dvacetidolarovkou se přeme 

o to, kdo z nás je větší lakomec. (16) 

As far as measures are concerned, the situation is quite different from the one above.  I chose 

to comply with the following advice from Levý and thus replaced yards by meters. Even 

though the measure of a yard is probably known by most Czech people, they are usually more 

familiar with the semantic content of the word meter after all. 

Právě vědomí národní specifičnosti odlišuje problematiku při překládání měr a vah od 

překládání měny. Nezvyklé měrné systémy, např. ruský a anglický, často nahrazujeme 

naší metrickou soustavou. I když aršíny, stopy, couly, pinty, gallony apod. mají jistou 

hodnotu koloritní, nemají zase pro české čtenáře jasný významový obsah, čtenář nemá 

u méně známých měr představu o velikosti. (Levý 124) 

Example: 

 The corner of Twelfth and Fifth was about twenty yards ahead of me. 

 Byl jsem asi dvacet metrů od rohu Páté a Dvanácté. (10) 
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I have to admit that initially, feeling an obligation to be accurate, I mathematically converted 

yards into meters. For instance, I translated “twenty yards” as “osmnáct metrů”, knowing that 

1 yard equals 0,914 meters. However, since the chosen text is a piece of fiction, there is no 

need to be that precise, at least not in this particular situation. Hence I decided – with the help 

of the publication Umění překladu – to provide my translation with only an approximate 

conversion. 

“Metrické soustavy bude také jinak převádět v beletrii a jinak v literatuře věcné: ve vědeckém 

díle musí přepočítávat matematicky (10 yards – 9 metrů, resp. 9,14 m), kdežto v beletrii 

přibližně (ten yards – deset metrů)” (Levý 135). 

 

Famous people 

One of the phrases in Glynn's novel features Jake LaMotta, an American former world 

middleweight champion boxer. He was famously depicted by Robert de Niro in the movie 

called Raging Bull, which is actually one of his nicknames. After retirement, he “owned and 

managed bars, and became a stage actor and stand-up comedian” (Biography). 

“Velkou potíží pro překladatele jsou narážky na fakta běžně známá v době a oblasti vzniku 

originálu, ale neznámá v prostředí, do něhož se dílo převádí (…) V překladu se zpravidla 

významový obsah ztrácí: narážka nejen nevyvolá představu konkrétní, ale čtenář často 

neporozumí ani jejímu významu obecnému, typizačnímu” (Levý 125). 

“Vědecké práce se někdy hodnotí podle toho, kolik odkazů a poznámek mají pod čarou a ještě 

častěji v aparátu na konci. U beletrie takové poznámky a vysvětlivky ruší” (Krijtová 34). 

Even though Jake LaMotta is or used to be very famous in the United States, I would say he is 

not commonly known in the Czech Republic. At first, I thought about using an additional 

explanatory phrase but then I realized that the name is not that important to the story. So 

eventually I left the name out and used a hyperonymical expression “boxer”. It was a very 

difficult decision, but I still think that it achieves the intended meaning. 

Example: 

 He danced Jake La Motta-style for a moment and then threw me a mock left hook. 

 Vernon začal poskakovat jako boxer a pak mi hodil falešný levý hák. (11) 
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Translation inevitably leads to certain losses, i.e. the target text will always lack some 

culturally relevant features that are contained in the source text. (Knittlová 24, as translated by 

D. K.) 

 

4.4 Syntactic aspect 

Reporting clauses 

Asymmetry in reporting clauses is one of the most striking examples of different stylistic 

conventions. While in literary works written in English the reporting verb “say” is usually 

repeated, in the Czech language we try to semantically enrich reporting clauses in order to 

develop the storyline (Kufnerová, Překládání 106, as translated and paraphrased by D. K.). 

“Většině profesionálních překladatelů je dnes již jasné, že v angličtině je stereotypní 

opakování slovesa „said“ v uvozovacích větách dáno tím, že anglická literatura tu prostě má 

jinou konvenci a zpravidla v tomto případě uvozovací věty různě obměňují” (Levý 144). 

There are two basic options, the reporting verb “say” can be either substituted by another 

word or completely omitted. Regarding my translation, I often tried to choose from the variety 

of reporting verbs depending on the context. 

Examples: 

 ‘Problems?’ I said. 

 „Problémy?“ zeptal jsem se. (20) 

 After the waitress had gone, I lifted my drink and said, ‘I’m sorry to hear that.’ 

 Jakmile servírka odešla, zvedl jsem svůj drink a prohodil jsem: „To je mi fakt líto.“ 

(15) 

 

 I was about to make some wisecrack about his obvious aversion to respectable 

employment, when he said, ‘Actually, I’ve been doing some consultancy work.’ 

 Zrovna jsem se chystal prohlásit něco vtipného o jeho zjevné averzi k slušnému 

zaměstnání, když z něho vypadlo: „Vlastně dělám jistou poradenskou práci.“ (18) 

 

Functional sentence perspective 

In the English language the word order happens to be fixed, whereas the word order of the 

Czech language is relatively free and therefore it can be changed as needed. In Czech we tend 
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to put the most important word or the new piece information to the end of the sentence. So my 

translation required a few adjustments regarding word order as well. 

“Česká věta se vyznačuje, jak známo, tzv. aktuálním členěním, jehož podstatou je rozlišování 

informace již známé, tzv. základu výpovědi neboli tématu, a informace v dané situaci nové, 

jádra výpovědi neboli rématu. (…) Zde překladatelé velmi často chybují, neboť v českém textu 

ponechávají slovosled originálu” (Kufnerová, Čtení 46). 

“Pro začátek si vystačíme s triviální poučkou: v češtině se nejdůležitější slovo klade na 

konec.(…) Jako překladatelé z jazyků s pevným slovosledem bychom se měli cítit 

privilegovaní, že máme takovou svobodu rozhodování” (Krijtová 20).  

Examples: 

 There were still bruises on my body, as well as that small circular mark, fading now, 

of what had seemed to be a cigarette burn. 

 Na těle jsem měl stále ještě modřiny, stejně jako tu malou, kruhovitou, blednoucí 

jizvu, která vypadala jako spálenina od cigarety. (25) 

 

 Before long, tears were gathering behind my eyes and I could feel a rawness in my 

throat. 

 Zanedlouho jsem měl oči plné slz a v krku jsem cítil bolest. (32) 

 

Negation 

There is a significant difference between Czech and English with regard to negative 

constructions. With a few exceptions, negation is expressed only once in English sentences. 

However, the Czech language allows us to use more than one negative element in a sentence.  

Examples: 

 There was no one around – there were no photographers, no reporters 

 V okolí nikdo nebyl, žádní fotografové ani reportéři. (25) 

 

 Believe me, Eddie, you’ve never done anything like this. 

 Věř mi, Eddie, nikdy předtím jsi nic podobnýho nezkusil. (19) 
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Passive voice 

Another syntactic aspect to be discussed is the passive voice. English, as well as other 

Germanic languages, is known for its frequent occurrence of the passive, whereas in the 

Czech language we do not use passive constructions that often. Hence I had to transform most 

of them into the active voice. In other words, it was often necessary to introduce the agent of a 

sentence despite the fact that the English version featured no agent. 

“Trpný rod čeština v beletrii v podstatě nepoužívá, pokud nejde o případy, kdy se autor 

záměrně vyhýbá explicitnímu vyjádření činitele” (Knittlová 94). 

“Čeština neužívá tak často pasiva jako např. germánské jazyky” (Krijtová 20). 

Example: 

 … and I’ve been commissioned to do one about the design links between the Sixties 

and the Nineties … 

 No a mě pověřili, abych pracoval na jedný z nich, která se věnuje designovým 

vazbám mezi šedesátými a devadesátými lety … (11) 

 

Participle  

Regarding the chosen text, I had to deal with many clauses containing non-finite verb forms. 

The most frequent were participles, most of which could be identified as present active 

transgressives. Even though transgressives exist in the Czech language, they are considered 

archaic and used only occasionally. Therefore, I replaced them by finite verb forms. 

“Čeština naopak používá na místě infinitivních, gerundijních a participiálních čili tzv. 

nominálních tvarů slovesných raději určitých tvarů slovesných, a tedy vět, ať už hlavních či 

vedlejších” (Knittlová 95). 

Examples: 

 He sniffed and nodded yeah, waiting for more. 

 Popotáhl, přikývl a čekal, co řeknu dál. (11) 

 

 ‘Why do you smoke those things?’ I said finally, fishing out my own pack of 

unfiltered Camels. 

 „Proč vůbec kouříš tyhle cigarety?“ řekl jsem konečně a z kapsy jsem vylovil 

krabičku svých Kamelek bez filtru. (17) 
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 ‘You look good,’ she said. Then, holding up an admonitory finger, she added, ‘And 

don’t tell me I look good, because I know I don’t.’ 

 „Vypadáš dobře,“ řekla a hned poté varovně vztyčila ukazováček a dodala, „a neříkej 

mi, že já taky, protože vím, že to není pravda.“ (27) 
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5 Conclusion 

This bachelor thesis aims to demonstrate certain problems one may encounter while 

translating from the English language to the Czech language. The practical part is provided 

with my translation of two chapters of the novel Limitless by Alan Glynn. 

I decided to divide the theoretical part into four chapters depending on the linguistic 

disciplines.  The first one is based on morphology, the second one – the most comprehensive 

unit – deals with lexical analysis of the translation, approaching issues such as colloquial 

language or semantic ambiguity. The following two chapters are concerned with syntax and 

national specific features. The methods and procedures used in the translation are based 

mainly on major translatological publications by Levý, Knittlová and Kufnerová. 

Initially, even though I had already gained some knowledge of translation theory 

before, being a beginner, I made many common mistakes. However, gradually I managed to 

eliminate most of them. I came across a number of issues I had to tackle while translating. 

The most problematic features were syntactic structures, choice of lexis and semantically 

ambiguous passages. I often needed to reread the target text so as to find out that some 

sentences sounded unnatural. Furthermore, I was often tempted to preserve the English word 

order in the target language. All of this made me realize how demanding and unappreciated 

translation is. Though it was not an easy task, I am grateful that I was given the opportunity to 

improve myself in the field of translation. Moreover, I need to admit that I really enjoyed the 

whole process of compiling my thesis. 

I believe that I managed to achieve the balance between faithfulness and intelligibility 

in my translation. Furthermore, I hope the expanded English phraseology and newly gained 

translatological expertise will prove rewarding towards my future professional development.  
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