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Portrč t jednoho z nejhors ı
ch sč riovy ch vrahu s IQ 70, jehoz po cely zivot ovladaly nejnizs ı
zvı
recıpudy a ktery pod vlivem koktejlu z drog a alkoholu zavrazdil a umucil vı
ce nez 150 lidı
,
z nichz si nekterč opč kal a vytvoril sbı
rku receptu pro mlsny kanibalsky jazy cek ..

Zaznam interview s autenticky m sadisticky m kanibalem z roku 1991, proti kterč mu je
smys leny filmovy Hanibal Lecter jen amatč rsky brı
dil.

Jste zoufalıa chorobne touzı
te, aby se Vas imi problč my konecne nekdo zaby val ? Chcete-li,
aby si Vas vs imli, stante se teroristou, naucte se vyrabet bomby a odpalujte je. Pocı
tejte ale s
tı
m, ze ve hre na kocku a na mys se brzy zmenırole a Vas odchyt bude jen otazkou casu.

PORTRE TY VRAHU Ý JOSEF K., CESKY ROZPAROVAC
S IQ 145

V psychologicky ch testech inteligence Josef K. exceloval. Docı
lil neuveritelny ch 145 IQ ! Krivka
popisujı
cıstrukturu jeho rozumovy ch schopnostıkulminovala v matematickč m nadanı
,
v tvorivosti a pameti. Josefu K. tahlo na jedenatricet a mel za sebou patnact zleps ovacı
ch
navrhu, s est vynalezu, z toho pet patentovany ch „ a s est vrazd dı
vek ve veku osmnacti az
dvaadvaceti let.
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PORTRE TY VRAHU - ED KEMPER, OBR ZE SANTA CRUZ
Dalo by se rı
ct, ze Edmund Emil Kemper by mohl inspirovat Alfreda Hitchkoka k natocenı
strana 35
slavnč ho filmu Psycho. Oproti filmovč mu hrdinovi ma vs ak skutecny vrah, Ed Kemper,
poctivy ch 160 kg, merıvı
ce nez dva metry a jeho IQ prekracuje 140. Svoji matku nevycpal, ale
vzal ji kladivem po hlave, hlavu urı
znul a pak soulozil s jejı
m telem.

PORTRE TY VRAHU - FUCK THE SYSTEM BY CHO
SUNG-HUA

Na zacatku byl sen o novč m zivote v USA a na konci deziluze a masakr na Univerzite s bilancı
32 mrtvy ch a 12 tezce zraneny ch. Svuj cin vrah oduvodnil slovy ďTe“ musı
te zı
t s tı
m, ze na
vas ich rukach ulpela krev, kterou nikdy nesmyjeteú.
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PORTRE TY VRAHU Ý RITUA LY SMRTI
Na zaver sč rie clanku o vrazı
ch pripojujeme pohled ocima kriminalistu, seznamı
me se blı
ze s
metodami chytanınebezpecny ch zlocincu, zamerı
me se na obecny profil sč riovy ch vrahu a
rozpoznavanıbludu, pod jejichz vlivem pı
chajızlociny.
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PORTRE TY VRAHU - ALBERT FISH
Nejsnazs ızpusob, jak zjistit rozdı
l mezi realitou a obecny m povedomı
m o brutalite masovy ch vrahu s ı
reny m
z mč diı
, je shlč dnout film Mlcenıjehnatek a pak se seznamit s zivotopisem nejuchylnejs ı
ho sč riovč ho vraha
Alberta Fishe ..

Dlouho jsem vahal, zda tohle tč ma dat na nas web, ale nakonec jsem si rekl, ze ano. Text
cerpa z knihy "Bestialnıvrazi". Na óvod zacneme s óchylem, ktery se jmenoval Albert Fish a
ktery patril mezi nejvets ımonstra, jaka chodila po tč hle zemi ne ani tolik poctem vrazd, ale
mnozstvı
m perverznı
ch óchylek toho nejhors ı
ho razenı
. Sam mel rodinu cı
tajı
cıs est detıa na
prvnıpohled vypadal jako hodny usedly , óplne obycejny , prosty clovek. Kdyz FBI odhalila jeho
zverstva, byl to jiz stary pan v duchodu a vzevrenı
m pripomı
nal hodnč ho dedecka. Cely jeho
zivot vs ak pripomı
na horor, ktery zatı
m zadny jiny vrah nedokazal prekonat.
V pondelı11. brezna 1935, na zacatku soudnı
ho procesu s Albertem Fishem ve Westchesteru,
byli divaci ohromeni nevinny m vzhledem tohoto starce, kterč ho tisk prekrtil na "Lidoz routa".
Vyhubla tvar, rı
dkč s edivč vlasy, ózky s edivy knı
rek, modrč slzı
cıoci, kterč se vyhy baly
kontaktu s davem. Jeho shrbenč a unavenč telo jako by nepatrilo petas edesatiletč mu muzi.
Byl s edivy , nevy razny , banalnı
. Na sobe mel s patne strizenč s aty s edč barvy a pruhovanou,
narychlo uvazanou kravatu kolem hubenč ho krku. Kontrast se zverstvy, z nichz byl obzalovan
v óvodnıprokuratorove reci, byl obrovsky .
Albert Fish

Chuda, ale soudrzna rodina Buddovy ch zila v jednom byte v New Yorku se svy mi dvema detmi,
desetiletou Grace a Edwardem, ktery si hledal praci pres lč to. 27. kvetna 1926 si podal
inzerat: "Mlady, osmnactilety muz by rad pracoval na venkove . Kontaktujte Edwarda Budda,
15. zapadnıulice, c ıslo 406."
Wisteria Cottage: du m hru zy
Na druhy den se u Buddovy ch objevil jisty Frank Howard. Vlastnil farmu ve Farmingdale na
Long Islandu, byl zenaty a mel s est detı
. Pestoval hlavne zeleninu a jezdil traktorem. Howard
najal Edwarda a vyplatil mu zalohu na plat, potom vysvetlil rodicum, ze jeho sestra porada
oslavu narozenin jednoho z jeho detıa pozadal Buddovy o dovolenıvzı
t tam s sebou malou
Grace. "Miluju deti," rekl. "A privedu vam jızpatky, jeste nez se setmı." Buddovi vahali,
ale nakonec Grace povolili odejı
t. Mela prece tak malo prı
lezitostı
, aby se mohla pobavit. Aby je
uklidnil, dal jim Frank Howard adresu svč sestry, ktera bydlela na Columbus Avenue, blı
zko
137. ulice. Buddovi nevedeli, ze Columbus Avenue koncına 110. ulici.
Ruku v ruce zamı
rili Howard s dı
tetem ke stanici metra na 14. ulici. Cestou se domnely farmar
zastavil u stanku s novinami a vyzvedl si tezky , prevazany balı
cek, zabaleny do tmavohnedč ho
papı
ru. Podekoval obchodnı
kovi, ze mu ho pohlı
dal a strcil mu do ruky drobnč . Kdyz prijeli na
Grand Central Station, nasedli muz a holcicka do vlaku ve smeru na Irvington v okrese
Westchester. Kdyz dojeli na mı
sto a vystoupili na nastupis te, mala Grace rychle vbehla zpatky
do vlaku a o nekolik sekund pozdeji byla zpatky: "Balıcek! Zapomnel sis balıcek!"
Z nadrazıs li pes ky do Mountain Road v Greenburghu. Na konci ulice tam stal dum, stranou od
ostatnı
ch, blı
zko lesa: Wisteria Cottage. Uvnitr to bylo cı
tit zatuchlinou a Howard prikazal
Grace, aby si s la hrat ven, nez prijde sestra. V prvnı
m patre byla mı
stnost s odlepeny mi
tapetami, chude zarı
zena jednı
m stolem a dvema houpacı
mi zidlemi. "Frank Howard" hledel z
okna na Grace, ktera trhala kyticky. Svlč kl se do naha, rozbalil tmavohnedy balı
k a vyndal z
nej to, co pozdeji ve svy ch priznanı
ch bude nazy vat "nastroje Pekla": pilku, sekacek na maso a
www.eDen-X.cz
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dlouhy reznicky nuz. Pak se vyklonil z okna a zavolal na Grace, aby pris la za nı
m.
Pozdeji vypravel: "Peclive jsem zavrel dvere pokoje, dokud neprisla az nahoru. Pak
jsem dvere otevrel. Kdyz videla, z e jsem nahy, chtela utŘct. Chtela sebehnout po
schodech, ale chytil jsem ji. Rekla mi, z e to povımamince. Kdyz jsem ji dostal do
pokoje, poloz il jsem ji na zem na kus platna, ktery jsem si pripravil. Potom jsem ji
vlastnıma rukama uskrtil. Klekl jsem si jına prsa, aby byla rychleji mrtva. Pak jsem ji
svlŘkl. Vzal jsem nu z a prorızl jsem jıkrk. Mezitım jsem jıpoloz il prazdny hrnec pod
hlavu. Mela dlouhŘ vlasy a krev se jıdo nich vsakla. Zbytek vytekl do hrnce, kterŘho
jsem se pozdeji zbavil. Potom jsem jejıtelo rozrezal na tri kusy, nejdrıv hlavu, pak
trup tesne nad pupkem. V lese stal altanek. Byly v nem cistŘ zachody, v nichz jsem
schoval par bılych boticek a urıznutou hlavu. Overil jsem si, z e nejaky nahodny
prıchozısi jich nemu z e vsimnout. Trup a nohy jsem pribil na dvere a pak jsem je
zavrel. Potom jsem si na zahrade umyl ruce ... Vratil jsem se zpatky za ctyri dny. Telo
uz zacınalo smrdet. Oknem jsem vyhodil oba kusy, kterŘ byly v pokoji, pak jsem
sesel dolu , sebral jsem je a srovnal k sobe u kamennŘ zdi za domem. Ale neschovaval
jsem je. Pak jsem prinesl hlavu, jejız vlasy uz byly ztvrdlŘ krvıa poloz il jsem ji na
stejnŘ mısto. Takhle bylo telo prakticky celŘ. Pak jsem se vratil domu ."
V popisu vrazdy Grace Buddovč , tak, jak figuruje v policejnı
m hlas enı
, podepsanč m Albertem
Fishem, chybınekterč prı
s ernč detaily, kterč starec na pokracovanıvypravel svč mu
psychiatrovi, dr. Fredericu Werthamovi. Kdyz Fish zbavil mrtvolu ódu, odrı
zl cast predloktıa
par dals ı
ch kousku, kterč zabalil do kapesnı
ku. Z kapsy saka vyndal vatu, kterou polil
benzinem do zapalovace, jenz si prinesl v malč lahvicce. Naklonil se dopredu, zastrcil si vatu
do konecnı
ku a sirkou ji zapalil.
Pod vlivem bolesti zacal "Frank Howard" tancit a nesouvisle rvat, zatı
mco se pach spalenč kuze
mı
sil s medeny m zapachem rozlitč krve. Takovy m zpusobem dosahl orgasmu a ejakulace.
Druhy den rano, po navratu do New Yorku, se vydal do obchodu, kde si koupil kilo cibule,
petrzel, mrkev a tri kila brambor. V kuchyni vysypal obsah kapesnı
ku na stul a sekackem
rozsekal cast predloktına ctyri kusy, pak je
hodil do hrnce s vodou, do nehoz uz predtı
m nasypal zeleninu a dochutil bujonem. Po devet
dnıtak jedl ruznč casti tela Grace Buddovč . Nekdy si znovu narezal cary masa. Aby zpestril
svuj jı
delnı
cek, pekl si na slanine pruhy masa, kterč odrı
zl z hy zdı
. Svč mu psychiatrovi se
priznal, ze tohle jı
dlo ho udrzovalo ve stavu permanentnı
ho orgasmu, o kterč m v noci snil.
Znovu se videl v okamziku zlocinu, kdy si spalil konecnı
k. "Bolest je tak nadherna. Jen
kdyby to aspon tak nebolelo!"
Vysetrovanıpreslapuje na mıste
Navzdory houzevnatosti detektiva Williama Kinga, vys etrovanıani po nekolika letech zadnč
vy sledky neprineslo. Nikdo nechapal, proc byla Grace Buddova unesena: Buddovi meli tak
nı
zkč prı
jmy, ze by nemelo smysl je vydı
rat a ostatne zadnou zadost o vy kupnč rodina
nedostala. Tisk se k prı
padu pravidelnč vracel dı
ky vlne ónosu, ktera zatopila zemi. Rozhorcenı
verejnosti dosahlo kulminacnı
ho bodu v souvislosti s ónosem deŠatka Charlese Lindbergha 1.
brezna 1932. Policie vys etrovala podezrelč a ztracela se na nekonecny ch fales ny ch stopach.
11. listopadu 1934, vı
ce nez s est let po ónosu, prı
pad Grace Buddovč znovu vyletel na povrch.
Jejımatka, Delia Buddova, dostala tento dopis:
Mila panıBuddova!
V roce 1894 jeden mu j kamarad slouz il jako namornk na lodi Tacoma pod kapitanem Johnem
Davisem. Loé vyplula ze San Francisca do Hongkongu. Kdyz dopluli na mısto urc enı, mu j prıtel
a jeho dva druzi se rozhodli vydat na pevninu a opıt se. Kdyz se vratili, loé uz odplula bez nich.
V tČ dobe panoval v Cıne hladomor. Jakykoliv druh masa se prodaval mezi jednım az tremi
dolary za libru. Ti nejchudsıtrpe li tolik, z e prodavali reznıku m svČ de ti, mladsıdvanacti let, aby
je naporcovali a prodali dal. V jakČmkoliv obchode c love k mohl dostat steak, kotletu, nebo
ragť. Podle vaseho vybe ru vam urızli kus z nahČho te la chlapce nebo dıvky. Zadek, ktery je
nejlibove jsıc astı, se prodaval jako zadnıhove zıa byl nejdraz sı. John zu stal v Hongkongu tak
dlouho, z e v sobe objevil chuó na lidskČ maso. Kdyz se vratil do New Yorku, unesl jednoho
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sedmiletČho a jednoho jedenactiletČho kluka a odvedl je k sobe domu . SvlČkl je a svazanČ je
strc il do skrıne . Mnohokrat, ve dne v noci, je bil pres zadek a muc il je, aby jejich maso
zme kc il. Nejdrıv zabil toho starsıho, protoz e jeho zadek byl masite jsı. Kaz dou c ast jeho te la, s
vyjimkou hlavy, kostıa vnitrnostı, uvaril a sne dl. Dıte bylo opec eno v troube (cely jeho zadek),
uvareno, usmaz eno a rozsekano do omac ky. Ten mensıchlapec prosel tım samym. V tČ dobe
jsem bydlel v c ısle 409 na 100. vychodnıulici, po pravČ strane . John mi o svych delikatesach z
lidskČho masa tak c asto vyprave l, z e jsem se rozhodl takČ ochutnat. V nede li 3. c ervence 1928
jsem prisel k vam, do c ısla 406 na 15. zapadnıulici. Prinesl jsem syr a jahody. Obe dvali jsme
spolec ne . Grace se mne posadila na kolena, objala me . Rozhodl jsem se ji snıst. Vymyslel jsem
si narozeniny a vy jste jıpovolila, aby sla se mnou. Odvedl jsem ji do jednoho opuste nČho
domu ve Westchesteru, ktery jsem objevil. Kdyz jsme tam prisli, rekl jsem jı, aby zu stala
venku. V prvnım patre jsem se svlČkl do naha, abych se neumazal od krve. Kdyz jsem vsechno
pripravil, sel jsem k oknu, abych zavolal Grace. Az do jejıho prıchodu jsem se schoval do
skrıne . Kdyz vide la, z e jsem nahy, rozplakala se a chte la utČct. Chytil jsem ji. Hrozila, z e to
vsechno rekne mamince. SvlČkl jsem ji. Hodne se branila, kousala a skrabala. Uskrtil jsem ji,
pak jsem ji rozrezal na kousky a maso jsem si odnesl domu , kde jsem ho uvaril a sne dl. Ani
vam nemu z u vypove de t, jak byl jejızadec ek, upec eny v troube , libovy a delikatnı. Trvalo mi
deve t dnı, nez jsem ji celou sne dl. Neznasilnil jsem ji, ac koliv bych byval me l prılez itost,
kdybych si to pral. Zemrela jako panna.
Tenhle dopis, nebo spı
s jeho obalka poskytla stopu. Hlavicka byla nes ikovne pres krtana a
detektiv William King velmi rychle des ifroval adresu "New York Private Chauffers Benevolent
Association" se sı
dlem v Lexington Avenue, cı
slo 627. Bohuzel, pri vys etrovanıse zjistilo, ze
zadny z clenu asociace nezna "Franka Howarda", ani nikoho jinč ho, kdo by odpovı
dal jeho
fyzickč mu popisu.
"Vz dycky jsem touz il zpu sobit si bolest."
Detektiv William King si pozval vs echny cleny asociace. Jeden mlady muz jmč nem Sicowski,
dobrovolny domovnı
k, se priznal, ze s est mesı
cu predtı
m ukradl nekolik obalek a hlavickovy ch
papı
ru a odnesl si je domu na Lexington Avenue. Ale tam takč nikdo "Franka Howarda" neznal.
King znovu vysly chal mladč ho muze. V tč dobe jes te bydlel na svč starč adrese, v zarı
zenč m
pokoji, v cı
sle 200 na 52. vy chodnıulici. Sicowski si vzpomnel na jeden detail: kdyz se
stehoval, nechal obalky na policce. Kdyz detektivovč zkoumali registr najemnı
ku zarı
zeny ch
pokoju, pris li na to, ze pokoj byl pronajat nejakč mu starci, jehoz popis odpovı
dal "Franku
Howardovi". Muz se zapsal pod jmč nem Albert H. Fish. Ale Albert Fish neocekavane opustil
svuj najem 11. listopadu, v den, kdy panıDelia Buddova dostala dopis. Presto si King zachoval
zablesk nadeje, protoze Fish rekl majiteli, ze ceka s ek na petadvacet dolaru od svč ho syna a
ze si pro nej prijde. Detektivu Williamu Kingovi uz stacilo jen cekat. Spolu s nekolika kolegy se
schoval do jednoho pokoje v cı
sle 200 na 52. vy chodnıulici. 4. prosince ho upozornil inspektor
z pos tovnısluzby, ze dopis, adresovany na jmč no Albert Fish, prave pris el do trı
dı
cı
ho
pos tovnı
ho centra.
13. prosince 1934 pris el nejaky starec, aby si vyzvedl svuj s ek. William King ho zatkl. Kdyz
Albert Fish spatril detektivy, pohrozil jim britvou, ale King mu jediny m pohybem tuhle smes nou
zbran vyrazil z ruky. Zatcenıukoncilo s estiletč vys etrovanıa policista se spokojil jenom tı
m, ze
rekl: "Konecne te mam."
Albert Fish skoro okamzite priznal, ze je "Frank Howard", autor vrazdy Grace Buddovč , ale
jeho doznanıtı
m nekoncilo. Prı
pad Buddovč odhalil existenci zasvecenou vrazdam a
nejs ı
lenejs ı
m perverzitam.
Albert Fish se narodil v roce 1870 a ve veku peti let mu na nadrazıPennsylvania Station
zemrel otec na infarkt. Jeho matka musela pracovat, aby uzivila dvanact detı
. Albert se ocitl v
sirotcinci St.John's Refuge, kde se stal velmi rychle nestaly m a nervoznı
m dı
tetem. Pocuraval
se, precpaval se jı
dlem, neustale utı
kal. Jak jsme se dovedeli od dr. Frederica Werthama, ve
dvou generacı
ch rodiny Fishu byli mentalne postizenı
. Dva z Albertovy ch stry cu zemreli v
psychiatricky ch lč cebnach - jeden z nich trpel "naboz enskou psycho zou". Albertova matka
sly chala na ulici hlasy a mela vizualnıhalucinace. Jeden z jeho mlads ı
ch bratru, popisovany
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jako "slabČho ducha", zemrel na hydrocefalitidu. Dals ıbratr byl alkoholik nejvys s ı
ho stupne,
jedna sestra byla dementnı
. Po s kole, kterou Albert dokoncil jen obtı
znč , nikdy nesehnal
kvalifikovanč zamestnanı
. Jako adolescent pracoval v obchode a pak se ucil malı
rem pokoju.
Tato profese mu poslouzila jako zaminka, aby mohl uspokojovat svč perverzity a zustat
nepotrestan. Dı
ky nejbanalnejs ı
mu vzhledu zustaval takrka neviditelny pro oci eventualnı
ch
svedku.
Ve veku peti let byl Albert Fish casto trestan reditelkou sirotcince, ktera deti bila na holy
zadek. Cı
til v tom takovou radost, ze to vzdycky zarı
dil tak, aby byl trestan co nejcasteji. Rad
se takč zócastnoval trestanıjiny ch detı
. Ostatnısirotci si z Alberta delali legraci, protoze
vy prask v nem vzdycky vyvolal erekci. Sirotcinec byl pro chlapce i dı
vky a konverzace se v
nem casto tocila kolem sexu. Albert zacal velmi brzy onanovat a zacaly ho pritahovat i ostatnı
,
perverznejs ısexualnıhry. Spolu s kamarady ho napadlo, ze zapalıkonsky ocas, ktery predtı
m
polili benzinem. Tento incident dı
te velmi poznamenal, a kdyz ve veku sedmi let opous tel
sirotcinec, pritahoval ho sadomasochismus. "Vz dycky jsem touz il zpu sobovat bolest
druhym a chtel jsem, aby mi i oni ubliz ovali. Cely z ivot jsem miloval vsechno, co
bolelo."
Kdyz se vratil k matce, ktera dostala zamestnanıve statnısprave, prodelal Albert Fish vazny
pad, kdyz lezl na strom. Od tč doby cı
til zavrate, bolesti hlavy, neodbytnč koktanı
. Dal se
pocuraval v posteli a spoluzaci se mu vysmı
vali. V tč dobe si takč zmenil krestnıjmč no a z
Hamiltona se stal Albertem, aby se vyhnul vy smes nč prezdı
vce "Ham and Eggs". Jeden z jeho
stars ı
ch bratru, ktery byl namornı
kem, mu ukazal kresby nahy ch muzu a zen a vypravel mu o
svy ch dobrodruzstvı
ch s kanibaly. Albert svč ho bratra nutil, aby mu tyhle historky neustale
opakoval a v noci si o nich snil. Zacal sledovat cernou kroniku v novinach a vystrihoval si
detailnejs ıclanky. Kdyz ho William King zatkl pro vrazdu Grace Buddovč , nas el u Alberta
velkou sbı
rku vy strizku o Fritzovi Haarmanovi, "Reznıkovi z Hannoveru", coz byl sč riovy vrah
kanibal. Objevil rovnez spisy Edgara Allana Poea, jejichz stranky byly velmi opotrebovanč ,
hlavne kolem povı
dky Jama a kyvadlo: samozrejme, protoze to je dlouhč lı
cenıpopravy...
V roce 1882 se Albert Fish seznamil s mlady m telegrafistou, ktery ho vzrus oval tı
m, ze mu
vypravel o svy ch dobrodruzstvı
ch v bordelech. Udrzovali spolu homosexualnıstyky. Milenec
Alberta nutil pı
t svou moc a jı
st exkrementy. Kdyz se Albert v roce 1890 usadil v New Yorku,
stal se z nej muzsky prostitut a vı
kendy travil tı
m, ze navs tevoval verejnč lazne nebo
koupalis te, aby tam mohl pokukovat po detech. V tč dobe znasilnil prvnı
ho chlapce, zatı
mco
jeho prvnıvrazda nesla datum 1910, kdy ve Wilmingtonu zabil jednoho homosexuala. V roce
1898 navs tı
vil s jednı
m ze svy ch milencu muzeum voskovy ch figur a byl fascinovan lč karsky m
obrazem, ktery ukazoval rozpulenıpenisu. Nekolikrat se do muzea vratil a travil celč hodiny
pred tı
mto penisem "rozpu lenym ve dvı".
ObscŘnnıkorespondence
Ve svč m psychiatrickč m hlas enısestavil dr.Wertham seznam sexualnı
ch perverzit Alberta
Fishe:
- sadismus
- masochismus
- bicovanıaktivnıi pasivnı
- autokastrace a kastrace ostatnı
ch
- exibictonismus
- voyerismus
- akty vpi-chovanı
- pedofilie
- homosexualita
- koprofagie
- ondinismus
- fetis ismus
- kanibalismus
- hyperhedonismus
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V roce 1898 se Fish ozenil s mladou, devatenactiletou zenou, ktera mu dala s est detıa ktera
ho po dvaceti letech manzelstvıopustila. Albert se nestaral o rozvod a ilegalne se ozenil jes te
trikrat. O svč deti se staral a vychovaval je sam, i kdyz mel obcas velkč financnıproblč my. Ve
chvı
li, kdy byl zatcen, opet nemel zamestnanıa detektiv William King, ktery se slitoval nad
maly mi detmi, jez byly viditelne s patne zivenč , jim dal penı
ze, aby si mohly jı
t koupit neco k
jı
dlu. Fish takč miloval svy ch pet vnoucat, ale jeho laska byla poznamenana, jako ostatne
vs echno, jeho perverznı
mi sklony, o cemz svedcıdopis, adresovany vnucce Mary Nicholsovč :
Moje zboz novana Mary, mu j milac ku!
Dostal jsem tvu j nadherny dopis. Byval bych ti odpove de l uz davno, ale mezi rentgeny, lČkari a
mym advokatem jsem velmi zaneprazdne ny. A pak, vıs, z e mi je uz 65 a moje oc i uz nejsou to
co kdysi. Tak mu j zboz n ovany milac ek bude mıt osmadvacatČho 18. Rad bych byl u toho,
protoz e ty vıs dobre, co bych ti dal. Poc kal bych, az si lehnes do postele a pak bych ti prisel
pe kne narezat a prisil bych ti osmnact ran na tvu j holy zadek ... Mary, milac ku, za ne kolik dnu
dostanu du chod a pak ti poslu 20 dolaru . Nemu z u ti koupit hodinky, ale takhle si je vyberes
sama. Doufam, z e tvoje draha Maminka, kterou zboz nuji a kterou mam rad porad, se ma lıp.
Vyprave las mi, z e chodıs na zapasy. Tady v New Yorku jsou porad. Na gymnaziıch a v YMCA
jsou velkČ bazČny. Kdyz se tam ne jaky chlapec nebo mlady muz chce vykoupat, musıse
svlČknout a plavat nahy. Jeden z nejve tsıch bazČnu v USA je v YMCA na 8. avenue nebo na 57.
zapadnıulici. Ne kdy je tam vıc nez 200 muz u a chlapcu ťplne nahych. Kdokoliv se tam mu z e
jıt podıvat za 25 centu . A ty vıs velmi dobre, mu j zboz novany milac ku, z e ve tsina dıvek se rada
dıva na nahČ chlapce. Zvlasó na velkČ chlapce. A vıs, moje draha Mary, co vsechno dıvky
de lajı, aby se toho predstavenımohly zťc astnit? MnohČ majımuz skČ ťc esy. OblČkajıse do
satu svych bratru a na hlavy si nasazujıc epice. Velmi c asto se chlapec, kdyz vyleze z vody,
dostane do blızkosti dıvky, prevlec enČ za chlapce. Je tak blızko, z e se dıvka mu z e dotknout
jeho nahČho te la. Ve tsina muz u a chlapcu vı, z e se na ne dıvky dıvajı, ale je jim to jedno.
Davej si pozor, az pu jdes ven, hlavne kdyz bude snıh. Nezapomen si obout ty boty s
kauc ukovou podraz kou. Teé bych se, mu j milac ku, velmi rozzlobil, kdybys mi co nejdrıv
neposlala dalsız tvych nadhernych dopisu . Jestli me nechas c ekat, prijdu te navstıvit a
poradne ti nasekam - ty vıs kam!
Mary Nicholsova byla citovana jako svedek obhajoby. Pri procesu vypravela o ruzny ch hrach,
jichz se musela na prı
kaz svč ho dedy zócastnovat, spolu se svy mi bratry a sestrami:
"V te dobˇ mi bylo dvana
ct let a on na
s nutil hra
t Buck-Buck, How Many Hands Up."
VysvlŘkl se donaha a nechal si jen tmavohnedŘ spodky. Potom si klekl na vsechny
ctyri doprostred pokoje. Dal nam do ruky hu l a museli jsme si mu sednout na zada.
Pak jsme mu museli malovat prsty na zada cıslo od jednŘ do deseti. Kdyz ho neuhadl,
coz se stavalo vz dycky, dali jsme mu holıtolik ran, kolik odpovıdalo cıslu... Maminka
se tech her vz dycky zŠcastnovala. Hrali jsme to kaz dy vecer, vz dycky skoro hodinu...
Taky jsme hravali "Sack of Potatoes Over". Zase mel na sobe jenom spodky. Pak
jsme mu vylezli na ramena a on nas spoustel dolu po svych zadech. Cestou jsme ho
museli skrabat nehty. Kdyz byla hra u konce, mel vz dycky zada Šplne ruda. Jednou
chtel, abychom si strkali jehly pod nehty, ale to nas moc bolelo, a tak jsme toho
nechali... Kdyz se setmelo a hry byly u konce, vz dycky sel na zachod a prinesl roli
toaletnıho papıru. Pak ho uprostred mıstnosti zapalil. A tohle delal kaz dy vecer."
Jiny clen rodiny upresnil, ze starec spaval nekolik nocıza sebou na koberci v salonu. Kdyz se
ho zeptali, proc to dela, oznamil, ze mu to prikazal sv. Jan Krtitel. Fish si vystrihoval inzeraty z
novin nebo ze snatkovy ch kancelarıa pak psal pozoruhodnou spoustu obscč nnı
ch dopisu, v
nichz pouzı
val ruznč pseudonymy. Nejcastč ji se podpisoval jako Frank Howard, Robert
Hayden, Thomas A. Sprague nebo John W. Pell. Predstavoval se casto jako rezisč r
hollywoodsky ch filmu. Nekterč z techto dopisu se uchovaly v archivu okresu Westchester. Tady
je nekolik vy natku:
Byl bych rad, kdybyste me teé mohla vide t. Sedım na z idli. Cıtım bolest v zadech, te sne nad
hyz de mi. Az me svlČknete, budete moct obdivovat dokonalou formu. Moje slaéounkČ srdıc ko,
uz ochutnavam vase lahodnČ c uranky a vase lahodnČ kakanı. Musıte se vyc urat do sklenic ky a
ja to pak pred vami vypiju do poslednıkapky. Rekne te mi, az se vam bude chtıt na velkou
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stranu. Poloz ım si vas do klına, vyhrnu vam sukni, abych mohl lıbat vase kalhoty a pritisknout
ťsta na vasi rozkosnou slaéounkou prdelku abych mohl spolykat vase maslovČ burac ky,
jakmile se objevı, c erstvČ a teplČ souc asne . Tak takhle se to de la tady v Hollywoodu.
[1929]
Mu j jediny syn Bobby se stal v devıti letech mrzakem dıky zachvatu infantilnıparalyzy. Pro
svoje dobro musıbyt pravidelne bic ovan devıtiocasou koc kou. Ale ujisóuji vas, z e se
nepoc urava ani nepokakava do postele nebo do kalhot. Reknu vam, az bude potrebovat jıt na
zachod, aó uz kvu li c . 1 nebo kvu li c .2. Kvu li c .1 mu musıte rozepnout kalhoty a vyndat mu
jeho malČho ptac ka. Vzadu stac ırozepnout tri knoflıky. Usetrıte c as a nebudete ho muset
celČho svlČkat. Je to pohodlnČ i kvu li vyprasku ... Doktor oznamil, z e tri nebo c tyri poradnČ
vyprasky na jeho nahy zadek mu ude lajımoc dobre, protoz e je moc masity na tom mıste . Moc
mu to pomu z e. Odpove zte mi, jestli nebudete vahat pouz ıt hu l nebo devıtiocasou koc ku, az to
bude potrebovat.
[1930]
Moje draha a lıbezna holc ic ko Grace,
Prave jsem dostal tvu j dopis, ve kterČm me oslovujes Mily Roberte. Moje slaéounkČ srdıc ko,
ulovila jsi me . Jsem tvu j otrok a vsechno, co mam, patrıtobe . Curak -koule - zadek a vsechny
penıze, kterČ si prejes. Jenom kdybys byla moje roztomila z enuska, neme la bys ze mne strach.
O de venko mČho srdce, jak bych te zboz noval: jak. Objımanı-sukanı-vyprasky, pak bych te
ZULIBAL tam, kam jsem te narezal. Na tvou rozkosnou, boubelatou. krasnou prdelku... Uz bys
nepotrebovala toaletnıpapır, aby sis utırala svou boubelatou prdelku, protoz e bych vsechno
spolykal a pak bych lızal tvou rozkosnou prdelku svym jazykem, az by byla ťplne c ista!
Robert Hayden
[9. listopadu 1934]
Mila panı,
Jsem vdovec se tremi chlapci 13-15-19. Chte l bych je dat do penzionatu, aby ti dva mladsı
mohli dokonc it skolu. Chci slusnou stravu, c istČ postele a vypranČ pradlo. Davam prednost
vdove , ktera ma dostatec ne starou dceru, aby jımohla pomoct. Henry a John mi zpu sobili
hromadu problČmu tım, z e chodili za skolu. Jejich reditelka, panıBruceova, me ujistila, z e
kdyby to byli jejıvlastnısynovČ, dala by kaz dČmu z nich poradny vyprask kaz dy den a cely
me sıc a John by me l narok jeste na prıdavek devıtiocasou koc kou, nez by sel spat. Je to hlavne
on, koho je potreba karat. Ja sam na to nemam c as a navıc si myslım, z e vyplacet de ti je
prace pro z enu. Touz ım po materskČ z ene , ktera mu z e a preje si na sebe vzıt celou
zodpove dnost za ty chlapce. Aó koukajıposlouchat a kdyz si nebudou chtıt ve set kalhoty,
potrestejte je poradnym vypraskem. Nevahejte jim poznamenat ku z i a posluz te si devıtiocasou
koc kou, kdy si vy budete myslet, z e je to nutnČ. Robert je mdlČho rozumu v du sledku padu.
Ac koliv mu brzy bude pe tadvacet a je statny a silny, je snadne jsımu dat na zadek nebo ho
zbic ovat nez Henryho. Ten kolem sebe kope, kdyz je tak potrestan. Chci z enu, ktera mu z e bıt
jednoho, nebo i vsechny tri najednou, kdyz to bude nutnČ. Nas doktor rıka, z e kdyz Bobby
nebude bit pres zadek nebo bic ovan, stane se naladovym a mohlo by se opravdu stat, z e by
ztratil rozum. Proto musıbyt takČ bit. Teé je ve Philadelphii a stara se o ne j jedna c erna z ena,
kterou znam uz pe tadvacet let. Ma sedmnactiletou dceru a obe z eny ho trestajıenorme . Henry
a John jsou v Upper Darby Pa; starajıse o ne dve sestry, jeste mladČ dıvky. Obe dve vedou
penzion pro Chlapce a dıvky, kterym jeste nenısedmnact let. Jsou velmi prısnČ a vsichni
chlapci nebo de vc ata, kterıneposlouchajı, jsou potrestani vypraskem pred celou trıdou. John je
na svu j ve k velky chlapec a hrozne se stydı, kdyz musıspustit kalhoty a nechat si narezat na
zadek pred mnoha mladymi dıvkami. Chci mısto, kde mohou byt vsichni spolu. Jsem pripraven
vam zaplatit 35 dolaru tydne za vsechny tri a prıdavek 15 dolaru , kdyz budu prıtomen. Ale
vezmete si je na starost a musıte me ujistit, z e pouz ijete smetak nebo devıtiocasou koc ku.
Preji si z enu, ktera nebude v rozpacıch, kdyz bude muset svlČkat Bobbyho, podobne jako
Johna a Henryho. Tak jestli vas to zajıma, napiste mi, kudy se jede do vaseho ťstavu.
A.H.Fish [21. listopadu 1934]
Sedmadvacet hacku na ryby zabodnutych do tela
Z cistč ho masochismu si Fish ukladal ruznč tresty, jako ze se bodal trny na ruzı
ch do prirozenı
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a pak jedl okvetnılı
stky. Nejspektakularnejs ıze vs ech techto aktu bodani a pı
chanıbylo, ze si
umı
stil rybarskč hacky do ruzny ch castıtela, predevs ı
m v panevnıoblasti a kolem genitaliı
. Po
jeho zatcenıodhalil 28. prosince 1934 rentgen sedmadvacet hacku, z nichz nekterč byly
zapı
chnutč do tela uz nekolik let. Nekterč z nich se nachazely v zonach extrč mne
nebezpecny ch pro Fishovo fyzickč zdravı
, tesnč vedle tracnı
ku, konecnı
ku nebo zlucnı
ku. Jeden
z jeho synu behem procesu oznamil, ze dals ıhacky nas el schovanč v knize povı
dek Edgara
Allana Poea, na zacatku DobrodruzstvıArthura Gordona Pyma.
V roce 1922, v padesati dvou letech, se Albert Fish stal obetınabozensky ch halucinacı
.
Chvı
lemi chodil dokola a kricel: "Jsem Kristus!" a pokous el se smy t ze sebe svč hrı
chy tak,
ze se sebetry znil nebo praktikoval lidskč obeti. "SĎastnıjsou ti, kterıvezmou svoje deti a
rozbijıjim hlavu kameny. Slysel jsem hlasy, kterŘ mi tohle rıkaly. Kdyz jsem
nerozumel, pokousel jsem se zbytek doplnit cetbou bible. Poz ehnanıjsou lidŘ, kterı
bicujısvŘho syna, aby ho napravili, protoz e za to bude odmenen. Tahle myslenka na
lidskou obeĎke mne prisla od Abrahama nabızejıcıho svŘho syna Izaka. Vz dycky
jsem vedel, z e budu muset takŘ nabıdnout dıte jako obeĎ, abych se potrestal za
ohavnŘ skutky a hrıchy, kterŘ jsem spachal pred ocima Boha. Mel jsem vize
zmucenych tel jako nekde v Pekle."
Rodina Fishova tus ila nekterč ze starcovy ch sexualnı
ch perverzit. Jeho nejstars ısyn Albert Jr. o
tom svedcil behem procesu. V roce 1929, kdyz se vratil do bytu, o ktery se delil se svy m
otcem na 74. ulici, ucinil zvlas tnıobjev pod kuchynskou vy levkou. Nohou se uhodil o
podomacku vyrobeny obus ek, asi s edesat centimetru dlouhy , ktery byl ukoncen vycnı
vajı
cı
mi
hreby. Kdyz si ho tricetilety Albert Jr. prohlč dl zblı
zka, nas el na nem stopy krve a promluvil si o
tom se svy m otcem. Ten na jeho otazky nejdrı
v odmı
tl odpovedet, ale kdyz na nich syn trval,
nakonec se priznal: "Pouz ıvam ho ja sam. Obcas cıtım nezadrz itelnŘ chvenı, a pokaz dŘ,
abych se toho zbavil, mucım se tımhle obuskem." Oba muzi uz o tom nemluvili, ale
jednoho dne v roce 1934 pristihl Albert Jr. svč ho otce v plnč akci. Starec stal óplne nahy
uprostred pokoje se zavreny mi okenicemi. Jednou rukou onanoval a druhou se bil pres zada
okovany m obus kem. Pri kazdč rane vyskocil a zarval bolestı
. Oblicej mel splaveny potem a
krev mu tekla po hy zdı
ch dolu.
Jina cast svedectvıAlberta Fishe Jr. vzbudila takovou senzaci, ze novinari starce poctili
pseudonymem "Moon Maniac". Nekdy uprostred noci, v nı
z byl mesı
c v óplnku, dostaval Albert
St. nezadrzitelnou chuŠ na syrovč maso. Podle jeho syna "oblic ej mu strasne zrudl, coz bylo
spıs bizarnı, protoz e ve dne vu bec nevychazel ven. Vyraz jeho oc ıpu sobil dojmem, z e spatril
ne co, z c eho me l strach. Jako kdyby ho ne kdo pronasledoval."
Albert Fish byl oficialne zatcen osmkrat v letech 1902 az 1933. Poprvč za pokus o podvod.
Jindy za to, ze kradl z pokladny v obchode, v nemz pracoval. Kvuli nekryty m s ekum byl
odsouzen k podmı
nenč mu trestu. Frenetickč rozesı
lanıobscč nnı
ch dopisu ho stalo devadesat
dnıvezenı
. Trikrat poby val rovnez v psychiatricky ch óstavech. V roce 1930, dva roky po vrazde
Grace Buddovč , byl propus ten z jednoho z nich s diagnozou: "Nenıblazen, ani nebezpec ny.
Jedna se o psychopatickou osobnost, se sexualnıcharakteristikou." Sest mesı
cu po svč m
osvobozenız nemocnice v Bellevue, byl znovu zatcen policiı
, protoze poslal obscč nnıdopis
reditelce jednč soukromč s koly. Kdyz policie prohledala jeho byt, objevila dals ıdopisy,
schovanč pod matracı
, dale devı
tiocasou kocku a mrkev s frankfurtsky m parkem, ktery byl v
óplnč m rozkladu a z jeho smradu se zvedal zaludek. Kdyz jeden z policistu zkoumal zblı
zka
mrkev a parek, konstatoval, ze obe veci jsou pokryty fekaliemi. Znechucene se na to zeptal
starce: "Cpu si je do zadku," us klı
bl se Fish. To ho stalo desetidennıpobyt v psychiatrickč
lč cebne.
"Aspon sto obetı"
Kdyz se ho dr.Wertham zeptal, na kolik detızaótocil, Albert Fish odpovedel: "Aspon na sto."
Jako v prı
pade Jeffreye Dahmera, "Kanibala z Milwaukee", vets ina Fishovy ch obetıpochazela z
nejubozejs ı
ch vrstev populace. Byly to hlavne cernos skč deti, protoze podle Fishe, policie se o
ne starala jen malo, kdyz zmizely. Nekolikrat si zaplatil sluzby jednč cernč holcicky, kterč platil
pet dolaru vzdycky, kdyz mu privedla malč ho chlapce. Podle jejı
ho vyjadrenıjezdil po
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triadvaceti statech, "od New Yorku po Montanu. A v kaz dŘm state mel nejakŘ dıte."
Nekdy musel rychle odjet, protoze "kolem zmizenıde tızac aly kolovat rec i." Dokonce byl
nekolikrat vys etrovan, ale nikdy se nestal realne podezrely m, protoze mel "tak nevinny
vzhled."
Po svč m zatcenıa po doznanık vrazde Grace Buddovč , priznal Albert Fish dals ıspachanč
zlociny, ale nemohl specifikovat ani jejich raz ani jmč na obetı
. Detektiv William King ho jen ve
state New York podezrı
val z peti dals ı
ch vrazd holcicek, ve ctvrtı
ch Brooklyn a Bronx: Florence
McDonneltovč , Barbary Wilesovč , Sadie Burrough-sovč a Heleny Sterlerovč . Pata obeŠ,
jedenactileta Yetta Abramowitzova, byla znasilnena, pobodana a us krcena na stres e jednoho
cinzaku. Predpokladany vrah Heleny Sterlerovč , cerny tulak jmč nem Lloyd Price byl zatcen,
odsouzen k smrti a popraven, ackoliv stale tvrdil, ze je nevinen. Policie te“ z tohoto zlocinu
zacala podezrı
vat Fishe. Vys etrujı
cısoudce tvrdil, ze Albert Fish zabil s estnact az sto obetı
,s
cı
mz souhlasil i detektiv William King. Dr. Frederic Wertham byl presvedcen, ze pocet detı
,
zavrazdeny ch jeho pacientem, by mohl jı
t az do nekolika set, mozna dokonce az kolem 400
obetı
, coz by z Fishe udelalo nejplodnejs ı
ho zlocince vs ech dob. Behem prı
prav procesu, Fish
napsal dopis svč mu obhajci Jamesovi Dempseymu, v nemz se priznal, ze 11. ónora 1927 zabil
ctyrletč ho Billa Gaffneyho:
Existuje verejna skladka v Astorii, na Riker Avenue. Uz lČta tam lidČ vyhazujıhromadu ve cı.
Tady je mu j plan: pred ne kolika lety jsem z il v c ısle 228 na 81. vychodnıulici, v poslednım
patre. Predpokladejme, z e se vam priznam, z e jsem... malČho Gaffneyho (sloveso ve Fishove
dopisu chybı") stejnym zpu sobem jako holku B. Nic to nezme nı, protoz e jsem uz obvine ny ze
zloc inu.
NicmČne musım pripustit, z e ridic tramvaje, ktery me identifikoval v doprovodu malČho
chlapce, me l pravdu. Mu z u vam rıct, z e jsem v tu chvıli hledal uspokojivČ mısto, abych vykonal
svou praci. Vydal jsem se proto na skladku v Riker Avenue. Je tam opuste ny du m, nedaleko od
mısta, odkud jsem ho privedl. Ten du m jsem maloval pro jeho majitele ne kolik let predtım. Byl
to kovar. Zapomne l jsem jeho jmČno, ale mu z ete se zeptat mČho syna Henryho, ktery mu
kupoval auto. Otec toho c love ka z il v dome . Gene, John a Henry mne pomahali malovat. V tČ
dobe tam na silnici parkovalo par starych aut.
Tam jsem privedl chlapce. Nejdrıv jsem ho svlČkl, pak jsem mu spoutal ruce a nohy a ude lal
jsem mu roubık z kusu spinavČho hadru, ktery jsem tam nasel. Potom jsem spalil jeho saty,
boty jsem vyhodil do odpadkovČho vozu a vratil jsem se domu tramvajıaz na 59. ulici. Byly
dve hodiny rano a zbytek cesty jsem sel pe sky.
Druhy den rano, kolem druhČ hodiny odpoledne jsem si prinesl svoje nastroje a takČ poradnou
devıtiocasou koc ku. Vyrobenou doma. S kratkou rukojetı. Rozrızl jsem jeden svu j pasek na dva
kusy, pak jsem z kaz dČ poloviny narezal sest pruhu , kolem dvaceti centimetru dlouhych.
Bic oval jsem jeho zadek, az mu krev tekla po nohach. Urızl jsem mu usi, nos, zve tsil jsem mu
pusu od ucha k uchu. Vyndal jsem mu oc i z oc nıch du lku . V tu chvıli uz byl mrtvy. Zabodl jsem
mu nu z do bricha a k rane jsem priloz il ťsta, abych vypil krev. Sebral jsem c tyri starČ pytle na
brambory. Pak jsem mu urızl ruce a nohy. Prinesl jsem si s sebou kleste . Slouz ily mi k tomu,
abych mu ustıpl nos, usi a ne kolik kousku masa z jeho bricha. Pak jsem prerızl trup te sne pod
pupkem. Potom nohy asi pe t centimetru pod jeho zadkem. Narezal jsem hlavu, ruce, paz e a
nohy pod koleny.
Vsechno jsem to dal do pytle s kamenım, zavazal provazkem a hodil jsem to do stojatČ vody
rybnıku, ktery uvidıte u silnice, kdyz pojedete na North Beach. Voda je tam hluboka kolem
metru a pu l. Hned se to potopilo. S masem jsem odjel domu . Me l jsem predek te la s kousky,
kterČ mam nejradsi. Jeho ptac ka, varlata a roztomily, pe kne baculaty zadec ek, abych si ho
mohl upČct v troube a snıst. Z usı, nosu a kousku oblic eje a bricha jsem pripravil ragť. Dal
jsem do ne j cibuli, mrkev, turın, celer, pepr a su l. Bylo moc dobrČ. Pak jsem rozrızl hyz de ,
ptac ka a varlata na dve pu lky a umyl jsem je. Jıdlo jsem strc il do trouby a zapalil jsem ji. Pak
jsem urızl platky slaniny a poloz il jsem je na obe pu lky hyz dı. Oloupal jsem c tyri cibule a asi po
c tvrt hodine jsem na maso nalil asi pu l litru vody, aby pustilo sóavu, nez tam dam cibuli.
Pravidelne jsem maso zalČval sóavou na dreve nČ lz ıci. Aby maso bylo lepsıa sóavnate jsı. Za
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dve hodiny byly hyz de pe kne opec enČ. Nikdy jsem nejedl pec enou kru tu, ktera by byla aspon z
poloviny tak dobra, jako jeho rozkosny, buclaty zadec ek. Jıdlo jsem me l na c tyri dny. Jeho
ptac ek byl skve ly, ale varlata byla moc tvrda: nemohl jsem je rozkousat. Hodil jsem je do
zachoda.
Mu z ete dat tenhle dopis mym de tem a kdyz to bude nutnČ, budu o tom sve dc it. Mohl bych
vyprave t detaily, jako kdybych diskutoval o c ase, co zpu sobil. Mısto, kterČ jsem popsal, je
idealnıpro takovy c in. A kdyz budete mluvit s novinari, rekne te jim, z e Bu h mi prikazal, abych
smyl svČ hrıchy a abych se mu vydal na milost a nemilost. Zaveéte je k tČ skladce. Budou jako
blazni. Jaka nova senzace! Gene, John a Henry, kterıse mnou v tom dome pracovali, vam
moje slova potvrdı. Nebo si myslıte, z e bych me l zavolat otce Malleta z kostela Dıku vzdanı
Panne Marii ve White Plains a vyzpovıdat se mu? Pak reknete vsechno.
Napiste mi, abych ve de l, co vy chcete, abych ude lal. Jestli vam to mu z e pomoct, zeptejte se
reditele ve znice Caseyho nebo doktora (symptomy otravy olovem), cela l-b-14, volanıo pomoc
v 7 hodin vec er. Kdyz jsem byl na hlavnım odde lenıpolicie, od 13 do 14 prosince, jeste jsem
nic nepriznal. Kdyz du stojnık F. W.King opustil vysetrovacımıstnost, serz ant Fitzgerald me
surove uhodil do bricha, ac koliv jsem sede l. Mu z u vam to ukazat be hem navste vy. Rekl mi, i
kdyz jsi starec, jestli se k nic emu nepriznas, vezmu te s sebou dolu a tam ochutnas mu j
obusek. Chte l bych, abyste vy si ho vzal kvuli mne na paskal.
Poz adejte du stojnıka Kinga, aby vam dal mu j muc ıcıobusek. Ma ho. Dokaz e to stav mČho
ducha. Je to prkynko s vyc nıvajıcımi hrebıky.
"Lıbilo se mi, kdyz jsem je slysel kricet bolestı."
Fish detailne vysvetlil Werthamovi, jak to zarizoval, aby vylakal svč malč obeti do sklepu
cinzaku, v nichz pracoval jako malı
r pokoju. Nabı
zel jim pamlsky nebo drobnč penı
ze. Vzdycky
je svazal, nez je znasilnil a zbil. Nekdy je nekolik dnu za sebou mucil, nez je zabil a urı
zl jim
ódy. Nekdy jim daval roubı
k, "ale radsi jsem to nedelal, protoz e se mi lıbilo, kdyz jsem
je slysel kricet bolestı." Jedna z nejhors ı
ch prı
s emostı
, spachany ch Fishem, se odehrala v
roce 1911 v Saint Luis. Seznamil se tam s Keddenem, devatenactilety m tulakem, hezky m, ale
mentalne retardovany m chlapcem:
"Cestoval z jihu nakladnım vlakem, ktery vezl banany. Ve vago nu s nım bylo pe t c ernochu a
veskery c as travili tım, z e se bavili vsemi moz nymi sexualnımi aktivitami, hlavne felacıa
homosexualitou. Seznamil jsem se s nım a vzal si ho domu . Byl pokryty vsım moz nym
hmyzem. Oholil jsem mu vsechny chlupy, i ty z podbrisku. Asi dva az tri tydny jsme de lali
spoustu sadistickych a masochistickych ve cı. Bic oval me a hrali jsme si na erotickČ hry - otec a
syn, profesor a jeho z ak. Cural na me a ja jsem jeho c uranky pil nebo jsem jedl jeho
exkrementy a pak jsem ho prinutil, aby to de lal takČ.
Nase hry byly c ım dam tım sadistic te jsı. Ne kolikrat jsem mu porezal zadek, abych se napil jeho
krve. Jednoho dne jsem ho privazal na z idli a zarıdil jsem to tak, aby me l erekci. Pak jsem vzal
nu z ky a zac al jsem mu strıhat penis, ale zme nil jsem nazor. Chlapec vypadal, z e strasne trpıa
ja jsem nemohl snČst jeho pohled plny bolesti. Prevazal jsem mu jeho porane ny ťd, poloz il
jsem mu na postel deset dolaru a utekl jsem do jinČho me sta."
Odsouzeny k smrti
22. brezna po ctyrhodinovč m jednanıvynesla porota svuj verdikt: Albert Fish, navzdory
evidentnı
m dukazum s ı
lenstvı
, je odsouzen k smrti. Fishova reakce byla na órovni jeho
osobnosti:
"Jaka to bude radost umrıt na elektrickŘm kresle! To bude Šz asnŘ mrazenı. JedinŘ,
kterŘ jsem jeste nikdy nezkusil." Pak, po chvilce vahanıdodal: "Ale to nenıdobry vyrok.
Vıte, ja opravdu nejsem dusevne zdrav. A moje ubohŘ deti, co si beze mne pocnou?"
I pres poslednıpokus dr. Frederica Werthama a Fishova obhajce Jamese Dempseyho, byla
poprava stanovena na 16. ledna 1936 ve veznici Sing Singu. Jako poslednıjı
dlo si Fish
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objednal pecenč kure, kterč mu prinesli vykostenč , aby se vyhnuli vs em pokusum o
sebevrazdu. Nekolik mesı
cu predtı
m si totiz Fish rozrezal zapestıkostıze steaku. Kolem
jedenactč hodiny vecer posadili Alberta Fishe na elektrickč kreslo. Dozorci mu umı
stili
elektrody na oholenč nohy. Fish podal nekolik listu papı
ru svč mu obhajci, ktery odmı
tl sdelit
obsah novinarum: "Tenhle text nikdy nikomu neukaz u. Jsou to nejhnusnejsı
obscŘnnosti, jakŘ jsem kdy v z ivote cetl."
Albert Fish

V 11 hodin 9 minut zapjali proud pro nejstars ı
ho odsouzence k smrti, ktery byl kdy v Sing
Singu popravovan. Prvnıvy boj nefungoval. Jeden newyorsky novinar, ktery byl poprave
prı
tomen, vypravel, ze kolem Fishovy hlavy se objevil mrak koure: sedmadvacet kovovy ch
hacku, zabodnuty ch v tele, zpusobilo zkrat. Druhy vy boj poslal Fishe do jinč ho sveta.
Jeden z nejvets ı
ch perverznı
ku v dejinach zlocinu byl mrtev. Odnesl si s sebou svč tajemstvı
:
kolik obetıve skutecnosti zavrazdil?
aleff, 04.03. 2007
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PORTRE TY VRAHU - OTTIS TOOLE, KANIBAL Z
JACKSONVILLE, CA ST 1

Portrč t jednoho z nejhors ı
ch sč riovy ch vrahu s IQ 70, jehoz po cely zivot ovladaly nejnizs ızvı
recıpudy a
ktery pod vlivem koktejlu z drog a alkoholu zavrazdil a umucil vı
ce nez 150 lidı
, z nichz si nekterč opč kal a
vytvoril sbı
rku receptu pro mlsny kanibalsky jazy cek ..

Jestli jste po prectenızivotnı
ho prı
behu Alberta Fishe zı
skali dojem, ze se mu jinıvrahovč sotva
vyrovnajı
, dnes nıpojednanız knihy Bestialnıvrazi Vas bohuzel vyvede z omylu. Na rozdı
l od
Alberta Fishe nenıhomosexualnıpyroman a kanibal Ottis Toole se svy m milencem, takč
sč riovy m vrahem, Henry Lee Lucasem tak perverznı
, ale rozsah a zpusob jeho vrazdenıje
podobne s okujı
cı
. Ottis Toole byl mdlč ho rozumu a na formovanıjeho zivotnı
ch postoju mely
vliv metody jeho vy chovy. Babicka praktikujı
cıwoodoo a satanismus na nem praktikovala
desivč ritualy, sestra Drusilla ho prevlč kala za devce a privedla k drogam a homosexualnı
prostituci a oba otcovč , vlastnıi nevlastnıs maly m Ottisem soulozili jako by se nechumelilo.
To ale nebylo to nejhors ı- Ottis se seznamil s jiny m sč riovy m vrahem Henrym Lee Lucasem a
spolecne fetovali, vrazdili, mucili a opč kali svč obeti nad ohnem. Ottis byl navı
c pyroman a
Henry nekrofil. Aby toho nebylo dost, oba se zapletli se satanistickou sektou, ktera vyznavala
kult pekla a lidsky ch obetı
. V prvnıcasti se seznamı
me s zivotnı
m prı
behem Ottise Toola, jak je
zaznamenan v policejnı
ch protokolech a v druhč casti bude nasledovat interview s tı
mto
autenticky m kanibalem.
Toto vs e nenınikterak pribarveno. Je to hola pravda, realita vs ednı
ho dne, s jakou se muzete
setkat i Vy kdekoliv a kdykoliv ..
D ablovo dıte
Ottis Elwood Toole se narodil v Jacksonville na Floride 5. brezna 1947. Byl osmy m dı
tetem
Sarah Tooleovč a jejı
ho manzela alkoholika, Williama Henryho Toolea, malı
re pokoju.
Manzelsky par privedl na svet devet detı
. Rodina zila ve Springfieldu, v severnı
m okrsku
jacksonvillskč ho down-townu. Kdysi to byla elegantnıctvrt', ale butiky nahradily pochybnč
bary a vladla tam silna kriminalita. Sarah Tooleova pris la o tri deti v nı
zkč m veku: dvojcata
zemrela jes te drı
v, nez dosahla dvou let a poslednınarozenč dı
te, Albert, zemrel na zapal
mozkovy ch blan. Kratce po Ottisove narozenıvyhodila Sarah Tooleova svč ho manzela za dvere
a ten uz o sobe nikdy nedal vedet. Sarah byla prinucena pracovat, aby uzivila svou drobotinu,
a deti vychovavala tvrde, aplikujı
c na ne prikazanıbible, z nı
z neustale citovala prı
klady.
Ottis byl az presprı
lis bojacny a neustale se schovaval pod suknemi svč matky: vyzadoval
mnohem vets ıpozornost, nez ostatnıbratri a sestry. V peti letech doprovazel svou babicku,
ktera propadla satanismu, pri nocnı
ch expedicı
ch, a pomahal jıpohrbı
vat mrtvoly na
hrbitovech. Babicka byla skutecna carodejnice, nadana nadprirozenou mocı
. Ottise trestala tak,
ze mu vylč vala na hlavu obsah nocnı
ku, kdyz nechtel poslouchat. Brzy ho zacala prezdı
vat
"The Devil Child", "D ablovo dıte ". Ve s kole Ottis slouzil jako hromosvod svy m spoluzakum,
kterıho zahrnovali posmes ky a nadavkami, protoze se prı
lis pomalu ucil svy m lekcı
m, dokonce
i tem nejelementarnejs ı
m. Jednoho dne po nem jedno dı
te na s kolnı
m dvore hodilo kamen,
ktery ho zasahl do hlavy. Na Ottisovi tento incident zanechal nasledky, mel krece a trpel
casty mi dus evnı
mi krizemi. Daval prednost spolecnosti svy ch bratru a sester, zvlas te svč stars ı
sestry Drusilly. Drusilla ho rada prestrojovala za devce. V deseti letech uz ztratila panenstvıa
svč ho bratra zasvetila do sexu. Ottise sexualne zneuzı
val jeho otec a v jeho sexualnı
m
zneuzı
vanıpokracoval i jeho nevlastnıotec Robert Harley. Drusilla Ottise nutila, aby se uz od
s esti let prostituoval, ale byla zatcena policiıa poslana do poleps ovny. Ottis, ktery se ucil malo
a s patne ve specializovany ch trı
dach, delal dı
ky Drusille obrovskč pokroky v oblasti sexu. Ale z
eroticky ch her svč sestry se nekdy cı
til s patne a daval prednost sexualnı
m radovankam, kterč
ho ucil jeden dospely muz ze sousedstvı
. Jeho spoluzaci se vzrus ovali pri pohledu na nahč zeny
v girlie magazı
nech, ale Ottis vuci nim zustaval chladny . Naopak pohled na pozar ho uvrhl do
hlubokč erotickč extaze, ktera okamzite vyprovokovala silnou erekci. Ottis miloval ohen,
hlavne kdyz v noci s lehal vysoko. Zakladal pozary v opus teny ch domech ve ctvrti, v nı
zv
Jacksonvilie bydlel, pak se ukry val do stı
nu, ukajel se pri pohledu na ohnovč divadlo a
onanoval pritom jako blazen. Byl po tom vets inou tak vycerpany , ze se nemohl postavit na
nohy a musel si nekolik desı
tek minut odpocinout, nez se mohl vratit domu. Ohen a sex ho
www.eDen-X.cz
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osvobodily od strachu a napetı
, kterč ho neustale pronasledovaly. Pak se cı
til s Šastny .
Prvnızlocin ve ctrnacti letech
Toole uskutecnil nekolik óteku, ale vzdycky se vratil domu. Od osmi let pravidelne pozı
val
velkč mnozstvıalkoholu a drog. Ve dvanacti letech byl poprvč zatcen policiıkvuli kradezi kola.
Propustili ho pod soudnıdozor, ale o nekolik mesı
cu pozdeji byl prekvapen pri dals ıkradezi.
Tentokrat ho soud odsoudil 30. rı
jna 1960 k pobytu v poleps ovne State School for Boys na
Floride. Kdyz toto zarı
zenıopustil, rozhodl se definitivne skoncit se s kolnıdochazkou. Navzdory
svč mu mladč mu veku meril vı
c nez metr osmdesat a mel peknou postavu. Umel se branit a
trestat ty, kterısi z nej delali legraci. Matka se pokusila zklidnit jeho nasilnou povahu a cpala
do nej barbituraty, ale nic s nı
m neporı
dila a Ottise z pras kovč zavislosti vytahl jeden z jeho
bratru. Vytrvale navs tevoval Confederate Park, kde verejnč zachodky slouzily jako mı
sto
schuzek pro homosexualy. Behem lč ta roku 1964 byl zatcen pro prostituci a odsouzen k
trı
mesı
cnı
m nuceny m pracem na trestaneckč farme na severu mesta. Mesı
c po propus tenıbyl
odsouzen k osmdesati dnum vezenıza kradez autobaterie.
Prı
s te uz mu autobaterie nestacila, ale ukradl auto a pokusil se prejet do sousednı
ho statu.
Vyfasoval dva roky nuceny ch pracıve Federal Correctional Institute v Ashlendu v Kentucky.
Propus ten byl v roce 1967 a zustal na svobode pouhč tri ty dny, nez byl znovu zatcen. Az do
zacatku sedmdesaty ch let strı
dal kratkč periody svobody s pobytem za mrı
zemi. V petadvaceti
letech mel Ottis Toole na krku trinact trestu za kradeze, prostituci, potulku ci za nelegalnı
drzenıstrelnč zbrane.
Jestlize byl zaty kan pro bezvy znamnč delikty, jako vrah zustal nepotrestan. Podle jeho
vlastnı
ch slov, behem jednoho ze svy ch pocetny ch óteku do Kalifornie, spachal ve veku
ctrnacti let svou prvnıvrazdu, kdyz si jako stopar zastavil auto, rı
zenč jednı
m obchodnı
m
cestujı
cı
m a jeho druhem. Mezi obema muzi dos lo k hadce a ridic ubodal svč ho prı
tele. Ottisovi
se podarilo z auta uprchnout. Po kratkč honicce v lese se Toole dostal k volantu a prejel s ofč ra
jeho vlastnı
m autem.
Ottis Toole

Toole byl dus evne zaostaly a s IQ 75 mel stale velkč problč my se ctenı
m a s psanı
m. Kdyz byl
propus ten, vratil se ke svč rodine, ke svč matce Sarah, k nevlastnı
mu otci Robertu Harleymu a
k sestre Drusille. Ta, podobne jako Ottis, propadla alkoholu a drogam a sbı
rala muze. Porodila
tri deti, kterč mela s dvema ruzny mi muzi: Sarah, Lorraine "Becky" Poweltovou, ktera se
narodila 27. ónora 1967, a Franka Jr., ktery se narodil v roce 1968. Ottis Toole se ozenil, ale
jeho zena ho opustila uz po trech dnech, znechucena jeho homosexualnı
mi sklony. Dı
ky lekcı
m
svč sestry si zachoval chuŠ prevlč kat se za zenu. Zrucne nalı
ceny a s oholeny mi chloupky po
celč m tele dosahl velkč ho óspechu ve specializovany ch barech jacksonvillskč ho podsvetı
. V tč
dobe si dokonce pı
chal hormonalnıinjekce, aby se mu zvets ila prsa a aby si dodal zensky
vzhled. Ottisovy mi oblı
beny mi muzi byli bisexualovč : rad je vodil domu, miloval se s nimi a
dı
val se, jak se mazlıs jeho malou neterıSarah. V noci ztracel vs echny zabrany, kdyz se
vydaval "na lov". Kdyz pracoval, zdal se by t óplne jiny : umel snas et bolest, dokazal docela
sam zvednout skrı
n, ale jinak byl zakriknuty a rezervovany . Se svy mi kolegy prakticky
nemluvil. Jeho charakter se okamzite zmenil, kdyz si myslel, ze si z nej nekdo dela legraci.
Jedna z jeho sester si vzpomı
nala, jak jednou pronasledoval nejakč ho muze, ktery mu rekl, ze
je teplous . Z bezprostrednıblı
zkosti na nej vystrelil z karabiny raze 22.
Vrah na ceste
V roce 1974 se Toole toulal po zapadnıcasti USA se starou dodavkou. V tč dobe nikdo jeho
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prejezdum nevenoval pozornost, ale kdyz policie pozdeji porovnala jeho trasy, byl podezrı
van,
ze behem s esti mesı
cu zavrazdil nejmč ne ctyri osoby. 18. dubna 1974 byla v Lincolnu v
Nebrasce zavrazdena ctyriadvacetileta Patricia Webbova. 1. cervence zmizela v Goldenu v
Coloradu za tajemny ch okolnostıctyriadvacetileta Shelley Robinsonova, jejı
z nahč telo bylo
nalezeno 1. srpna v Berthed Pass. Z jejıvrazdy byl obzalovan Ted Bunty, ale poslednısvedek,
jeden policista, ktery videl Shelley nazivu, si vs iml, jak nastupuje do starč dodavky, rı
zenč
"zarostlym a spinavym muz em". Ted Bunty, ktery chodil vzdycky bezchybne oblecen, rı
dil
cocinelle.
Dne 19. zarı1974 vstoupil nejaky muz se zbranıv ruce do masaznı
ho salonu v Colorado
Springs. Jedna zamestnankyne, Yon Lee, byla ubodana a pak jıbylo prorı
znuto hrdlo. Pak se
vrah vrhl na Sun Ok Cousin, kterou znasilnil, pobodal a nakonec zastrelil. Pak ótocnı
k zacal
znovu strı
let na obe obeti, ale Yon Lee prezila tak dlouho, ze mohla popsat vraha jako hladce
oholenč ho muze, merı
cı
ho metr petaosmdesat a vazı
cı
ho kolem devadesati kilo, ktery rı
dil
bı
lou dodavku. Z naprosto zahadny ch duvodu policie zatkla a nakonec nechala odsoudit Parka
Estepa, knı
ratč ho vojaka, metr sedmdesat pet vysokč ho a vazı
cı
ho sotva sedmdesat kilo, ktery
vlastnil cervenou dodavku. Ottis Toole vzdycky ujis Šoval o svč vine a zda se, ze od tč doby mu
órady zacaly verit, protoze musel by t prevezen do Colorada, aby mohl by t vyslechnut.
Dne 10. rı
jna 1974 byla v Pueblu v Coloradu unesena jedna-tricetileta Ellen Holmanova. Jejı
mrtvola byla nalezena na hranici s Oklahomou: byla zavrazdena tremi kulkami do hlavy. Policie
tvrdı
, ze Toole je jejıvrah.
Sılenstvıve dvou
Dne 14. ledna 1977 se Ottis Toole k velkč mu prekvapenırodiny ozenil s zenou o dvacet ctyri
let stars ı
, nez byl on sam. Novella Tooleova s ózasem zjistila, ze musısdı
let loze s muzi, kterı
svedli jejı
ho manzela: "Ne kolik nocıpo svatbe mi Ottis oznamil, z e je hrozne nervo znı, protoz e
nemu z e mıt muz e. Kvu li tomu me l ne kolik zachvatu vzteku a ne jaka z ena uz ho nedokaz e
vzrusit." Kdyz zatouzil po nejakč m partnerovi na noc, vydaval se Toole do Main Street v
Jacksonville, do mı
stnınocleharny Armady spasy. Tam se v ónoru 1979 potkal s Henry Lee
Lucasem. Oba muzi se uz znali z jednoho baru v Pennsylvanii, kde spolu vypili par piv, kdyz
Ottis jel na Floridu.
Henry Lee Lucas je bezpochyby jednı
m z nejkontroverznejs ı
ch sč riovy ch vrahu v dejinach
americkč ho zlocinu. Tento pochybny sadista a bisexual se narodil 23. srpna 1936 a byl
odsouzen pro dvanact vrazd. Navı
c je v podezrenı
, ze se prı
mo podı
lel na dals ı
ch sto padesati
sedmi vrazdach. V roce 1960 Lucas zavrazdil svou matku, alkoholicku a prostitutku, stravil
deset let ve vezenıa na zacatku sedmdesaty ch let byl vzapetıznovu odsouzen pro pokus o
ónos dvou nezletily ch mladı
ku. Pak se protloukal vs elijak, toulal se po cely ch Spojeny ch
statech. Vrazdil. Znasilnoval mrtvoly zen, muzu i detı
. V roce 1985, kdyz se predtı
m priznal,
zmenil strategii a ujis Šoval, ze jeho doznanıjsou lzi. Potom znovu svoje zlociny priznal. Ale i
kdyby byl Henry Lee Lucas jen vynalč zavy simulant, s urcitostıspachal nekolik desı
tek zlocinu.
Policie nalezla mrtvoly i dukazy na mı
stech, ktera urcil. V devadesaty ch letech slouzil jako
zaminka v boji o sfč ry vlivu mezi texasky mi politiky, tiskem, nektery mi bezohledny mi novinari
a Texas Rangers, kterıbyli obzalovani z toho, ze na Lucasse svedli prı
lis mnoho nevyres eny ch
zlocinu. Vys etrovanıa Lucasuv proces nadale pokracujı
.
V onu ónorovou nedeli roku 1979 Toole skutecnou povahu Henryho Lee Lucase neznal. Odvedl
ho k sobe, umyl ho a stal se jeho milencem. Vedel, ze Lucas nema penı
ze, a tak mu nabı
dl,
aby u nej zustal. Oba muzi prı
lezitostne pracovali pro jeden stavebnıpodnik v Jacksonville,
ktery se jmenoval Southeast Color Coat. Nevydelavali moc, neco kolem sta dolaru ty dne, ale
za tuto chabou mzdu, doplnenou drobny mi kradezemi, k velkč Tooleove radosti koupil Lucas
ojetč auto. Toole miloval automobily, ale nevlastnil ridicsky prukaz, za coz byl dvakrat zadrzen
policiı
, a ne vzdycky dokazal presnč interpretovat znacky. Personalnıreditelka Eileen Knightova
si na Toolea a Lucase velmi dobre vzpomı
na: "Ottis me l pravidelnČ absence, ale my jsme ho
vz dycky znovu zame stnali, protoz e pracoval dobre. Oba c asto opouste li Jacksonville. Toole se
zajımal jen o jedinou ve c: o svu j stary bourak. Myslım, z e ho pouz ıvali ke kradez ım, protoz e na
lidi, kterınepracovali pravidelne , me li nezvykle moc pene z."
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Lucas a Toole se cı
m dal tı
m casteji toulali po dalnici 1-35. Casto s sebou bravali Drusilliny
deti, Franka a predevs ı
m Becky, do nı
z se Lucas zamiloval. V tč dobe bylo Friede "Becky"
teprve dvanact let. Jejich zlociny nebyly nikdy pripravovanč , vyuzı
vali prı
lezitostı
, kterč jim do
cesty privedly stopare nebo automobilisty, kterımuseli kvuli nehode zastavit na odstavnč m
pruhu dalnice. Obeti obvykle odvezli v opacnč m smeru, zavrazdili a velmi casto oba znasilnili a
pak zohavili. Toole, ktery mel slabost pro lidskč maso, si opč kal na ros tu ruce nebo stehna
svy ch obetı
. Henry Lee Lucas tento druh jı
dla nemel moc rad, tvrdil, ze Tooleova s Šava je moc
korenena. Behem jednč z cest predstavil Toole Lucase jednč satanistickč sekte, nazvanč "The
Hand of Death", pro kterou oba muzi vykonavali radu "poslanı": ónosy detı
, lidskč obeti,
dodavky obetıpro extrč mnıpornofilmy, snuff movies, v nichz se zabı
jelo pred kamerou. K
jejich prvnı
m znamy m obetem patril mlady par, Kevin Key a Rita Salazarova, jejichz
automobilu dos el na dalnici 1-35 benzin. Mladč ho muze zastrelil Toole deseti vy strely z
karabiny z bezprostrednıblı
zkosti, o Ritu se postaral Lucas. Jejich tel se nedotkli a spokojili se
dolary, kterč nas li v kapsach obetı
. 2. rı
jna 1979 dos el benzin ctyriatricetiletč Sandre Mae
Dubbsovč nedaleko Austinu v Texasu. Stopla si dva s ı
lence, kterıji zavrazdili triceti bodny mi
ranami a Toole vynal z mrtvoly vnitrnıorgany. Pak oba muzi nekolikrat telo znasilnili. Dne 1.
listopadu byla nalezena naha mrtvola dodnes neidentifikovanč zeny. Jediny m rozlis ovacı
m
znakem byly oranzovč boty, dı
ky ktery m dostala zena prezdı
vku "Orange Socks". Telo bylo
polozeno na moste, nedaleko dalnice I-35. "Orange Socks" byla us krcena, ale nebyly na nı
shledany znamky sexualnı
ho nasilı
. Serif Boutwell, ktery byl poveren vys etrovanı
m techto trı
vrazd, objevil v regionalnı
m tisku zpravy o podobny ch vrazdach, jejichz obeti byly roztrous eny
podč l tč to dalnice. Narychlo svolal na 28. rı
jna 1980 do Austinu konferenci, na nı
z se dostavili
policejnıdustojnı
ci z osmnacti jurisdikcı
. Spolecne prostudovali asi dvacet vrazd. Obeti byly
ruznč ho veku i pohlavı
, nekterč podstoupily sexualnınasilı
, jinč byly us krceny, ubodany, nebo
jim byla rozbita lebka ódery kameny. Policistč si vymenili informace a rozhodli se, ze se budou
vzajemne informovat o vs ech novy ch zlocinech.
Zrada
16. kvetna 1981 zemrela Ottisova matka na srdecnıinfarkt ve veku sedmdesati let. Pohrbili ji
na evergreenskč m hrbitove. Ottis tuto skutecnost odmı
tal prijmout. Casto rı
kal Henrymu Lee
Lucasovi, ze jeho matka zrovna spı
. V noci chodı
val na hrbitov, prelezl ze“ a lehal si na hrob.
Cı
til, jak se trese zeme, ale to bylo zpusobeno vlaky, projı
zdejı
cı
mi kolem hrbitova. Ottis slys el,
jak s nı
m matka mluvı
, rı
kala mu, aby spachal sebevrazdu a pris el za nı
.
Dne 27. cervence v jednom obchodnı
m centru v Hollywoodu na Floride zmizel s estilety Adam
Walsh a 10. srpna byla jeho hlava nalezena v kanale Vero Beach. Tento prı
pad vyprovokoval
jeho rodice ke skutecnč krı
zovč vy prave. Podarilo se jim prinutit Kongres, aby odsouhlasil
zakon, umoznujı
cırodicum zmizely ch detıkonzultovat pocı
tac FBI. John a Reve Walshovi takč
zalozili asociaci "Adam Walsh Child Resouce Center" ve West Palm Beach na Floride, ktera je
urcena na pomoc pri techto patranı
ch. John Walsh je rovnez producentem poradu America's
Most Wanted, ktery rekonstruuje nevyres enč prı
pady a hleda svedky. Podle tohoto prı
padu
byly natoceny i dva televiznıfilmy: Adam (1983) Michaela Tuchnera a Adam: His Song
Continues (1986) Roberta Markowitze. Po jejich uvedenıv americkč televizi nasledovalo
vysı
lanıfotografiızmizely ch detı
: urcity pocet nezvestny ch detıbyl dı
ky tomuto postupu
nalezen.
Rok 1981 byl pro Toolea s patny m rokem. Dne 16. prosince zemrela Drusilla na nadmernou
davku drog. Jejıdeti, Becky a Frank, byly svereny do opatrovanıjednč statnıfloridskč instituci.
O ctrnact dnıpozdeji Becky uprchla a pridala se k Henrymu Lee Lucasovi, ktery opustil Ottise,
jenz stale slys el hlasy, mluvı
cıo sebevrazde.
Dne 4. ledna 1982 óplne shorel jeden stary viktoriansky dum v Jacksonville a v jeho zdech
nas el smrt petas edesatilety George Sonnenberg. Po vys etrovanıse policie priklonila k nazoru,
ze se jedna o nes testıa teprve v roce 1983 oznacil Lucas Toolea odpovednč ho za tento pozar.
Toole bral odjezd prı
tele jako zradu, propadl depresı
m a utapel se v alkoholu a v drogach. Od
ónora 1982 do ónora 1983 se toulal po cely ch Spojeny ch statech, cestou zavrazdil devet osob
a zalozil skoro stovku pozaru v Jacksonville a v jeho okolı
.
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Mezitı
m se Henry Lucas a Becky Poweltova usadili v jednč cı
rkevnıkomunite v Montague, v
Texasu. Osmdesatileta farmarka Kate Pearl Richova je prijala jako sluhy. Dne 18. zarı1982 se
s erif v Montague dovedel o zmizenıstarč damy. Velmi rychle zacal podezrı
vat Lucase, ktery
odjel do Kalifornie. Kdyz se Lucas 17. rı
jna 1982 vratil do Montague, byl sam. Vysvetlil s erifovi,
ze ho Becky opustila s jednı
m ridicem nakla“ aku a ze o zmizenıKate Richovč nic nevı
. Jeho
auto, kterč nechal v Kalifornii, neslo na jednom ze sedadel stopy krve. Lucas souhlasil s
vys etrenı
m na detektoru lzi. Test posı
lil policisty v jejich podezrenı
, ale neprinesl takovč
dukazy, aby mohl by t Lucas zatcen, i pres pocetnč vy slechy podezrely trval na svč vy povedi a
policistč byli prinuceni ho propustit.
Lucasova priznanı
Lucas nebyl obycejny zlocinec. Mı
sto aby uprchl, zustal. Nakonec byl 11. cervna 1983 zatcen
pro nelegalnıdrzenıstrelnč zbrane a 15. cervna se priznal, ze zavrazdil nespocetnč mnozstvı
osob, mezi nimi i svou druzku Becky Powellovou, kterou ubodal 24. srpna 1982, protoze se
chtela vratit do Jacksonville. Kdyz ji zabil, naposled se s nıpomiloval, pak jejıtelo rozrezal na
devet kusu, kterč rozhazel v lese. Doznal se rovnez k vrazde Kate Richovč , jejı
z spalenč kosti
byly nalezeny v peci. Lucas starou panıznasilnil. V nasledujı
cı
ch mesı
cı
ch Henry Lee Lucas
priznal, ze spolupracoval na nekolika stovkach zlocinu, ale pak se zaprel a vrazdu svč matky
nepriznal. Tento s ikovny manipulator vyuzil skvele touhy policistu uzavrı
t vys etrovanı
nevyres eny ch prı
padu. Nestydate lhal a bral na sebe odpovednost za vrazdy, kterč nespachal.
Ale vodil vys etrovatele na mı
sta, kde se skutecne nachazely lidskč zbytky. Texas Rangers a
jacksonvillska policie ho stale cinızodpovedny m za sto padesat sedm vrazd, z nichz sto osm
spachal s Ottisem Toolem. Oba ovs em vrazdili i jednotlive.
Henry Lee Lucas

Dne 22. cervna 1983 navs tı
vil s erif Boutwell Henryho Lee Lucase, ktery podepsal priznanı
,
ty kajı
cıse vrazd Sandry Mae Dubbsovč , Kevina Keye a Rity Salazarovč . Z vezenınapsal
Ottisovi Tooleovi a ujistil ho, ze policii nic nerekl, coz nebyla pravda. Kurioznınahodou se Toole
nachazel uz od 6. cervna za mrı
zemi. Udali ho dva spolupachatelč , s nimiz zakladal pozary.
Toole byl shledan vinny m a 5. srpna byl odsouzen k dvaceti letum vezenı
. Na zaklade
Lucasovy ch priznani Texas Rangers uvedomili policii v Jacksonville, ktera vysly chala Lucase 11.
srpna. Behem tohoto rozhovoru se policistč dovedeli, ze za domnelou smrt nes Šastnou
nahodou George Sonnenberga stojıOttis Toole. Kdyz se vratili do floridskč ho statnı
ho vezenı
,
nemeli jacksonvills tıpolicistč zadnou praci se zı
skanı
m doznanıOttise Toolea, ktery je podepsal
v plnč m rozsahu. Jes te dokonce doplnil, ze zalozil vı
ce nez sto pozaru v minulč m roce. Dne 21.
srpna se Toole pı
semne doznal, ze zavrazdil malč ho Adama Walshe a ze "rad soustal toho
chutnČho kluka, jehoz vykriky utrpenımu prinesly spoustu radosti". Sč f Leroy Hessler svolal
tiskovou konferenci a informoval sdelovacıprostredky, ze "ne kterČ detaily mu z e znat jen vrah.
Toole je vinen. Presve dc il me o tom." Toole zazil ve vezenıtezkč chvı
le, jeho spoluvezni na nej
mocili nebo mu hazeli jı
delnımisky do obliceje. Ve skutecnosti mu tento dopis, obsahujı
cı
doznanı
, diktoval jiny sč riovy vrah, Gerard John Schaefer, autor Denı
ku vraha, ktery byl
podezrely z vrazd triceti ctyr zen. Videl jsem tento dopis a mohu ujistit, ze byl napsan
Schaeferovou rukou a Ottisem Toolem jen podepsan. Z jiny ch zdroju jsem mohl rovnez cı
st
jiny dopis G.J.Schaefera, adresovany soudnı
m organum, v nemz zadal o polehcujı
cıokolnosti,
protoze udal "nebezpec nČho zloc ince, jakym je Toole". Policistč netrvali dlouho na svy ch
prvnı
ch dojmech a o nekolik ty dnu pozdeji oznamili, ze Toole nenıoficialne povazovan za
podezrelč ho v prı
padu vrazdy Adama Walshe.
Dne 28. prosince 1983 byl Lucas letecky dopraven do Jacksonville, aby tam mohl by t poprvč
od svč ho zatcenıkonfrontovan s Toolem. V kratkč m rozhovoru, ktery byl nafilmovan, se Lucas
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svč mu milenci a komplicovi priznal, ze zavrazdil Becky Powellovou a zadal ho o prominutı
.
Toole mu odpustil. Oba muzi se kratce objali a pak byli oddeleni policisty a vysly chani v
oddeleny ch mı
stnostech.
Podle vylı
cenıjejich zlocinu je moznč konstatovat, ze Henry Lee Lucas a Ottis Toole jsou
kocovnısč riovıvrazi, kterısi svč obeti vybı
rali mezi stopari a stoparkami. Lucas zabı
jel skoro
vzdycky zeny, Toole daval prednost muzum. Lucas zabı
jel nozem, nebo svč obeti s krtil,
zatı
mco Toole pouzı
val strelnč zbrane, predevs ı
m karabinu raze 22. Oba muzi skoro vzdycky
svč obeti, mrzacili. Lucas je kousal nebo je porezal nozem, urezaval jim genitalie a pokous el se
jim rezat i hlavy. Alespon v jednom prı
pade projel Lucas nekolik statu s urı
znutou zenskou
hlavou polozenou na zadnı
m sedadle auta. Toole radeji rozrezaval muzskč mrtvoly - hlavne
hy zde a zebra - aby je mohl upč ct a snı
st. Lucas takrka systematicky znasilnoval zeny, kterč
zabil, Toole delal totč z spı
s s muzi. Navzdory detailnı
m priznanı
m, jedina cast jejich lı
cenı
vzbudila pochybnosti. Jednalo se o jejich spolupraci se satanistickou sektou "The Hand of
Death", pro kterou meli konat "poslanı." Policie nikdy nedokazala existenci takovč skupiny,
ktera by mela organizovanou formu.
Odsouzeni k smrti
V patek 13. dubna 1984 byl Henry Lee Lucas odsouzen k smrti za vrazdu Becky Powellovč a
"Orange Socks". Na konci roku 1991 byl souzen a odsouzen za nasledujı
cızlociny:
- na dozivotıza vrazdu Kate Richovč , 80 let;
- na dozivotıza ubodanıLindy Phillipsovč , 26 let, 9. srpna 1970 ve Virginii;
- na dozivotıza zabitıdustojnı
ka policie Clemmieho Curtise, 3. srpna 1976 ve Virginii;
- k s edesati letum vezenıza znasilnenıa zavrazdenıLillie Pearl Dartyovč , 18 let, 1. listopadu
1977 v Texasu;
- na sedmdesat pet let vezenıza us krcenıDianny Bryantovč v Texasu;
- na dozivotıza ubodanıGlenny Biggersovč , 66 let, 19. prosince 1982 v Texasu. Jejıtelo bylo
nabodnuto na kul a do krku jıbyla vbodnuta vidlicka;
- na dozivotıza zavrazdenıneidentifikovanč obeti, 17. brezna 1983 v Texasu;
- na dozivotıza vrazdu Laury Jean Domezovč , 16 let, 18. dubna 1983 v Texasu.
V prosinci roku 1990 byl Henry Lee Lucas obvineny ze ctyr vrazd, spachany ch na Floride. Prı
s te
musıby t vydan k dals ı
mu soudnı
mu stı
hanı
. Oficialne zustava obzalovan z dvaceti dals ı
ch
vrazd. Nekterč jurisdikce se vzdaly jeho stı
hanı
, aby zustaly us etreny kontroverzısdelovacı
ch
prostredku a politiku, kterč se nabalily na Lucasovu osobnost. Nekterıprokuratori vahali, zda
majıprikrocit k soudnı
mu stı
hanıkvuli prı
lis vysokč cene procesu - nekdy vı
c nez nekolik
milionu dolaru - kdyz uz byl Lucas odsouzen v Texasu k smrti. 22. brezna 1989, po ruzny ch
odvolanı
ch, ktera automaticky nasledujıpo kazdč m odsouzenık smrti v USA a zpomalujı
soudnıproceduru, bylo stanoveno prvnıdatum popravy na 3. prosince 1990. Ale 29. prosince
Court of Criminal Appeals znovu odlozil popravu na pozdejs ıdatum.
Ottis Toole byl 18. kvetna 1984 odsouzen k smrti za vrazdu George Sonnenberga. Pokud bude
Lucas popraven, stane se to smrtelnou injekcı
, protoze byl odsouzen v Texasu, zatı
mco Toole
by se dockal elektrickč ho kresla, neboŠ jeho prı
pad byl souzen na Floride. Ale v listopadu 1985
Vys s ısoudnıdvur statu Florida zmenil rozsudek smrti na dozivotı
, neboŠ shledal, ze jeho
odsouzenıneprihlč dlo k polehcujı
cı
m okolnostem, predevs ı
m k chatrnč mu mentalnı
mu stavu v
dobe vrazd. Presto byl Toole odsouzen na dozivotıza vrazdu Ady Mildred Johnsonovč , 19 let,
na Floride. Musıjes te projı
t soudnı
m rı
zenı
m pro spoustu dals ı
ch vrazd ve statech Florida,
Virginie, Georgie, Colorado a v nekolika okrscı
ch statu Texas. Je jistč , ze stravızbytek zivota
za mrı
zemi, dokonce i v prı
pade, kdyby byl znovu odsouzen k smrti, coz je pravdepodobnč .
Automaticka odvolanı
, ktera by nasledovala, v sobe nesou riziko, ze budou redukovat jeho
odsouzenına dozivotıkvuli jeho mentalnı
mu stavu a pak budou nasledovat psychiatricka
vys etrenı
.
aleff, 09.03.2007
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PORTRE TY VRAHU - OTTIS TOOLE, KANIBAL Z
JACKSONVILLE, CA ST 2

Zaznam interview s autenticky m sadisticky m kanibalem z roku 1991, proti kterč mu je smys leny filmovy
Hanibal Lecter jen amatč rsky brı
dil.

Interview autora knihy Bestialnıvrazi Stč phane Bourgoina s tı
mto autenticky m kanibalem,
podezrı
vany m z vı
ce nez stovky zlocinu, je reprodukovano jako celek, aniz by z nej bylo
cokoliv vypus teno (coz vysvetluje nektera opakovanı
), aby odrazilo co nejverneji dus evnıstav
takovč ho vraha. Informace, obsazenč v tomto portrč tu Ottise Toola jsou naprosto presnč a
shodujıse s policejnı
mi protokoly nebo se zpravami socialnı
ch pracovnı
ku ty kajı
cı
ch se Toolova
neuveritelnč ho detstvı
.
Rozhovor se uskutecnil v listopadu 1991. Obsahuje odpornč pasaze, kterč Ottis Tool vypravel
neutralnı
m hlasem, zbaveny m vs ech emocı
, jako kdyby vypravel o bezvy znamny ch vecech,
dokonce i kdyz se tato stras na fakta ty kala jeho detstvıa s patnč ho zachazenı
, kterč ho se mu
dostalo. Vy jimky tvorily okamziky, kdy Ottis Toole mluvil o svč m obdivu k ohni, pak se jeho
tvar rozzarila a jeho vzrus enıbylo viditelnč .
"Delejte si legraci z jeho kanibalskych receptu "
Kdyz jsem pripravoval interview s Ottisem Toolem, pozadal jsem o radu Sondru Londonovou,
editorku jeho kreseb, ktera se s nı
m nekolikrat setkala. Tady jsou nekterč z jejı
ch rad: Bude
leps ıse vyjadrovat v konkrč tnı
ch termı
nech. Abstrakce nepochopı
. Jinak zustane netecny ,
nebo bude odpovı
dat nesmyslne. Ackoliv se predpoklada, ze je mentalne retardovany , umıse o
sebe postarat, i kdyz jeho mozek nefunguje na plny vy kon. To platıhlavne o jeho pameti. Po
prudkč rane do hlavy, kterou dostal v detstvı
, trpıpocetny mi epilepticky mi zachvaty. V osmi
letech zacal pı
t a o rok pozdeji uzı
vat drogy, hlavne speed a LSD. Je schopny si detailne
vzpomenout na nejaky zlocin, ale nenıschopen ho s jistotou situovat v case a prostoru. Behem
vrazedny ch vy letu s Lucasem se Toole drzel vets inu casu v pozadıa nechaval Lucase, aby ho
vezl, kam se mu zlı
bilo.
Stupen jeho vnı
manızavisına davce thorazinu a dilantinu, kterč uzı
va. Kdyz ho rozesmejete,
zı
skate si jeho duveru a bude vam odpovı
dat i na prı
mč otazky. Bude se smat, kdyz mu
reknete o jeho pecenınebo kdyz se zmı
nı
te o jeho prevlč kanıse do zensky ch s atu. Rad se
nechava srovnavat s Bonnie a Clyde, kdyz se mluvıo nem a o Lucasovi. Hlavnıfaktory, kterč
ho motivovaly a klı
cova slova jsou "OHEN" a "HENRY". Jeho vlastnıciny na nej nepusobı
,
nebude v rozpacı
ch, kdyz s nı
m budete mluvit o jeho zrudnostech.
Vyjadruje se velmi potichu, s lehkou vadou vy slovnosti. Nesmı
te na nej spechat a musı
te mu
doprat cas na odpove“ . Jeho duch se obcas toula jiny mi smery. Jedina vec, kterou je velmi
tezkč z nej dostat, je jeho detstvı
. Bolıho, kdyz ma o nem mluvit prı
mo. Je dulezitč navazat s
nı
m srdecny kontakt.
Sondra Londonova mi doporucila, abych interview necı
m zlehcil, nejaky m vtipem o jeho
kanibalsky ch receptech naprı
klad, nez se dostaneme k Lucasovi. Nejleps ıbude, kdyz ho
necham, aby si sam urcoval smer interview. "Protoze je velky kurak, prineste mu balı
cek
koolek a on vam za to bude naveky vdecny . Abyste ho ujistil, ze prichazı
te ode mne a ze jste
prı
tel, reknete mu: Sondra rı
kala: jsem vas prı
tel a chci, abyste byl s Šastny ."
Ve vezenıve Starku
Ottis Toole je veznen ve Florida State Prison ve Starku, asi hodinu jı
zdy od Jacksonville. Tato
cast Floridy ma daleko ke glamour obrazu Miami nebo Fort Lauderdale. Lidč jsou tu chudı
,
farmy jiste zazily leps ıdny, a silnice, ktera vede do Starku, je lemovana stanky s opry skanou
barvou, v nichz vam nabı
zejırajcata a mı
stnıvy robky. Za volanty svy ch stary ch dodavek, ve
slameny ch kloboucı
ch, s bezzuby mi ósty a s obliceji ztmavly mi slunı
ckem se tady farmari
podobajılidem z hlubokč ho Jihu. Starke, coz v anglictine znamena zoufaly , dela svč mu jmč nu
cest. Vezenskč straznıveze, z nichz ozbrojenıdozorci strezınas e nejmens ıgesto. Nez se
dostaneme do navs tevnı
ho salu, musı
me projı
t pres no man's land, kde ctyri metry vysoka
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kovova mrı
z je vybavena kotouci elektrifikovanč ho ostnatč ho dratu. Tento systč m je
kontrolovan z urcitč vzdalenosti, dvere se otevrou teprve tehdy, jsou-li predchazejı
cıuzavreny.
Prijal nas asi ctyricetilety dozorce, opravdovy obr. Jmenuje se Bruce. Svy m zpevavy m
akcentem nam vysvetlil, ze tady pracuje uz dvacet let. Personal veznice cı
ta tri sta dvacet
dozorcu na tisı
c sto padesat pet veznu, z nichz tri sta dvacet dva je odsouzeno k smrti. Je to
nejprı
snejs ıvezenıv USA: v prumeru tu usmazına elektrickč m kresle jednoho vezne kazdč
dva mesı
ce. V tomto vezenıs nejvys s ıostrahou je vezneno nejvets ıprocento sč riovy ch vrahu.
Je jich asi tricet a nejslavnejs ız nich je Gerald Stano. Bruce nam hrde vypravı
, ze kvuli Tedu
Buntovi vstali obyvatelč Tallhallassee a Jacksonville, kde tato zruda zabila mnoho zen, v
hodinu jeho popravy a ve spolecnč m souhlasu rozzehli svoje zapalovace a oslavili jeho
zaslouzenou smrt. Musı
me podstoupit prohlı
dku. Dozorci demontujıkameru a zvukovy
material. Nemame povoleno ve veznici filmovat s vy jimkou mı
stnosti, kde budeme hovorit s
Ottisem Toolem. Aby se ujistili o nas ıdobrč vuli, dozorci pozadali nas eho kameramana Oliviera
Raffeta, aby z kamery vyndal baterie a kazetu. Pak musı
me projı
t elektronickou kontrolou,
ktera se podoba letis tnıkontrole, ale je mnohem citlivejs ı
: prı
stroj zachytıi cvocky na my ch
podpatcı
ch!
Potom jsme pros li skrz dvoje kovovč dvere a ocitli jsme se v Chodbe smrti, ktera je
rezervovana odsouzeny m. Je natrena vybledlou zlutou barvou a na zemi je svetlezelenč
linoleum, ackoliv vnitrek vezenıje cely svetle hnedy . Vs ude je neskutecne cisto. Vpravo, na
konci chodby, asi padesat metru od nas, vidı
me dvere, v nichz je prosklenč okč nko. Bruce nam
vysvetluje, ze se jedna o popravcıkomoru. Dnes rano tam probı
hajızkous ky, protoze kazdy
den musıby t elektrickč kreslo uvedeno do chodu. Hned vlevo je mrı
zova klec, ktera je
pripevnena ke zdi a v nı
z jsou dve malickč mı
stnustky z neprustrelnč ho skla, v nichz se vezni
nemohou postavit. Je v nich uzavreno nekolik muzu, kterıcekajına vy slech. Jes te tam budou,
az budeme o pet hodin pozdeji vezenıopous tet. Jeden ze sč riovy ch vrahu, s nı
mz se chystame
delat interview, Gerard John Schaefer uz na nas s ósmevem na rtech ceka. Je prekvapen, ze
jsme ho poznali. Jeho interview bude trvat neco pres dve hodiny a pak hned bude navazovat
rozhovor s Ottisem Toolem.
Nachazı
me se v malč svetlč mı
stnosti, sotva ctyri krat tri metry velkč , v nı
z je jeden stul a dve
zidle z umelč hmoty. Panuje v nıpekelnč vedro. V tomto stı
snenč m prostoru jsme zavreni
ctyri. Dozorce privadıToolea a sundava mu pouta ze zapestı
. Je vysoky , asi metr osmdesat
osm. Protoze mam v hlave fotografii z doby jeho zatcenı
, konstatuji, ze hodne zestarl. Zda se
by t stars ınez na svy ch ctyriactyricet let. Ma opravenč zuby. Vypada krehce, jeho gesta jsou
zzens tila a usmı
va se. Jeho pohled se obcas ztracıkdesi v mlhach, coz je nam nekdy velmi
neprı
jemnč . Hlas ma jemny , na hranici slys itelnosti a casto uprostred vety prestava mluvit a
preskakuje k jinč mu nametu. Vypada naprosto neprı
tomne, kdyz nam vypravıo svy ch
nejhruznejs ı
ch cinech: jeho hlas zustava monotonnıa nemenıintonaci, aŠ uz mluvıo svč m
kanibalismu, nebo o cigaretach. Nenımezi tı
m zadny rozdı
l. Naopak, je velmi dojat, kdyz mu
rı
kam o jeho vztahu k ohni. Jeho tvar ozivne a on sam se ponorıdo jakč si extaze. Zacı
nam
konverzaci:
Ottis Toole

"Ottisi, vase prıtelkyne Sondra Londonova mi rekla, abych vam predal vzkaz: Jsem vas prıtel a
chci, abyste byl sóastny. Rozumıte tomu?"
"Jo, rozumım."
"Dostal jsem recept na vasi sóavu pro pec enı, ktery jste mi poslal a dokonce jsem ho
vyzkousel."
"A chutnala vam?" pta se me s ťsme vem.
"Byla vyborna ... ale nepouz il jsem stejny druh masa, jako vy."
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"Hodıse ke kaz dČmu masu!"
A vypukne v smıch.
"Slysel jsem, Ottisi, z e chcete publikovat knihu vasich kanibalskych receptu . Je to pravda?"
"Ano ... Ne jakej chlapek v Australii vyde lal tisıc dolaru s jednım z mych receptu pri ne jakym
kucharskym konkurzu."
"Opravdu?"
"Ano. Dokonce mam jeden novinovy c lanek, ktery uvadı"Kanibalsky recept".
Nasledujıcıotazka se tyka odvolanıHenryho Lee Lucase, ktery oznamil, z e nikdy z adny zloc in
nespachal a z e Toole je lhar.
"Henry vsude rıka, z e jste lhar..."
"Ja? Lhar? (Oz ivne.) Byli jsme spolu v tolika procesech ... to nemu z ou bejt lz i..."
"Rıka, z e to je proto, abyste se stal slavnym."
"To on se chce stat slavnym. To on vsechno zac al ... To on zac al tohle svinstvo ..."
"Jak jste se setkali?"
"Potkal jsem Henryho pred ne kolika lety v Jacksonville. Sebral jsem ho, kdyz tamtudy jenom
projız de l."
"Kdyz jste ho potkal, ve de l jste, z e uz ne koho zabil?"
"Ne ... to nemu z u rıct ... Vypadal, jako bych ho nasel v popelnici ... Byl hnusnej, kdyz jsem ho
potkal a nechte l se mejt. Celou tu dobu jsem ho musel nutit, aby se umyl. Ne kdy se nekoupal
tejden nebo dva. Rıkal jsem mu: "Ne, takhle nemu z es zu stat! Musıs se koupat kaz dej den ...
ne jednou za tejden nebo za c trnact dnı." Rıkal jsem mu: "Protoz e ty a ja jsme milenci,
milac ku, musıs se koupat, protoz e ja nerad spım se spinavym chlapem. Musıs bejt c istej." Mam
rad, kdyz muz vonı, vıte ... Nesmısmrde t. Musel jsem mu porad opakovat, aby se myl. Ale
neve de l jsem, z e zabil n aky lidi... Napsali o ne m hromadu knız ek -.. Jedna se jmenuje The
Hand of Death, jina Lucas, a taky dr.Norris o ne m psal... Vım, z e Sondra Londonova zac ala
psat knız ku o mne , ale rekli mi, z e mi ta knız ka nadrz ovala, a tak ji odmıtli vydat ...
Kaz dopadne si mu z e psat co chce, je mi to jedno, lidi verej tomu, c emu chte j ve rit... i kdyz to
nenıpravda ... to nevadı."
"Zlobıte se na Henryho, z e vas oznac il za lhare?"
"No ... ja nevım, jak bych moh bejt lhar... to on vsechno zac al... Dlouho jsem neve de l, z e zabil
svou mamu ... a byli jsme milenci. Homosexualnımilenci. Vsechno, co chte l de lat, jsem ja
de lal se zavrenejma oc ima ... Je o ne m jedna knız ka, ktera se jmenuje Henry ... To on vsechno
rozjel ... pıt krev ... jıst lidi ... to bylo v ty knız ce ... Ale ne kdy to nenıpravda ... vıte, to
vsechno vyprave l Henry... Kdyby to cely nerozjel, nebyl bych teé v takovym pru seru. Za
poslednıc tyri me sıce jsem byl c tyrikrat odsouzen k doz ivotı... Stravil jsem spoustu Casu v
Chodbe smrti... dostal jsem se z nıv roce 1986. Lucas nechce rıct pravdu o sobe , tak proc
potom vyklada vsechny ty pitomosti? Proste se snaz ıvyhnout poprave ... a jıt rovnou do pekla
... v kaz dym prıpade pu jde rovnou do pekla. Celou tu dobu si hraje s D ablem, keca ..."
"Kdybyste ho me l znovu potkat, co byste mu rekl?"
"Nic bych mu nerek ... Nechte l bych uz s nım mıt nic spolec nyho ... Moz na bych mu rozmlatil
palici ... To bych ude lal... Jo, rozmlatil bych mu palici."
"Rad jste zabıjel?"
"Jo. Proc ne? Vıte ... psat knihy, davat interview v c asopisech, v radiu nebo v televizi, do toho
me nacpali. Teé uz se na tom nic moc nezme nı. Jak uz jsem rekl, lidi verej tomu, c emu chte j
ve rit. A k nic emu nebude, kdyz Lucas tu svou historku zme nı... Skrıpli ho, hned tak se z toho
nedostane, zu stane v lapaku ... lıta v tom ... pe kne ho strc ej na gril a adijČ kamarade! Musısi
to uve domit."
"Jaky byl Henry, kdyz jste se potkali?"
"Klidnej, moc toho nenamluvil... ale c love k s nım nikdy neve de l na c em je, byl nevypoc ıtatelnej
... Porad klidnej ... Jednou jsem se dokonce rozhod, z e ho vyhodım z baraku, ale rodic e trvali
na tom, abych si ho nechal ... Jindy se chte l utopit a chte l, abych to ude lal taky ... Kdyz bude
takhle pokrac ovat, s radostıbych ho utopil sam ... Strc il bych mu hlavu do blata ... To on zac al
vykladat vsechny ty historky, oznamil, z e zavraz dil 600 lidı, pak 360, potom 300 a teé rıka, z e
nezabil nikoho ... Ale musel ne co ude lat ... Pro nic za nic lidi neodsuzujou k smrti ... musel
ne co ude lat... lz e ..."
"Co se vam na ne m lıbilo?"
"V tČ dobe jsem ho me l rad jako nikdy nikoho, rad jsem s nım de lal vsechno, dokonce i ty
nejhorsıve ci ... cpal jsem se drogama a de lal jsem spoustu takovejch kravovin ... byl jsem
uplnej blazen ... ve tsinou jsem ani neve de l, kde jsme, kdyz jsme jezdili autem ... kouril jsem,

www.eDen-X.cz

Strana 21 (celkem 59)

bral jsem pilulky ... taky jsem chlastal... prakticky porad ... a pak me policie vzala chloupky a
vlasy, aby je zkoumala ... prinutili me , abych masturboval do prezervativu ... nutili me de lat
hromadu ve cı... nevım, co se teé stane ... minulej tejden jsem dostal novou obsılku, abych se
dostavil k procesu pro vraz du ... (Ukazal mi papıry.) ... Tohle dostavam porad ... chodım od
jednoho procesu k druhymu ... pokrac uje to ... nikdy to neprestane ..."
"Vım, z e jste miloval poz ary ..."
(Jeho oblic ej se rozzaril, siroce se usmal a nasledujıcıslova doprovazel velkymi gesty)
"Zboz nuju je, hlavne kdyz plameny jsou vysoky jako tri patra ... to se mi hned postavı...
vzrusuje me to ..."
"Proto jste jich tolik zapalil?"
"Jo ... (Byl velmi vzruseny) Tady jsem nemohl zapalit nic, protoz e tady nic nehorı... (Uderil
pe stıdo ste ny) ... nic, nez beton a ocel... tady nic nehorı... Ale kdyz vidım ohen, vz dycky se mi
postavı... Strıkam ... je to sexualnı... Nic me tak nevzrusuje, jako poradnej ohen ... Dokonce i
tady jsou chlapci, kterıse porad pokousej na me skoc it... (Zasmal se) Ne ktery jsou hezky, ale
jiny nestojej za nic ... s ne kteryma bych nenechal o samote ani myho psa." (Dal se do smıchu)
"Ohen je lepsınez sex?"
"Rek bych, trochu ohne a trochu sexu, to by bylo prıma ... Ohen a sex najednou ... to by se mi
paradne postavil ... vıte, ja opravdu miluju ohen ... pu sobıto na me , je to jako droga ... cıtım
se uvolne ne ... opravdu mam rad, kdyz je hodne vysokej, kdyz ma plameny jako barak. Malej
ohen me zajıma mın ... Ne kdy si v cele snım o tom, z e vidım ohen vysokej jako c tyri nebo pe t
pater... Opravdu me to vzrusuje ... Ale tady to nenımoz ny ... Daj se zapalit jenom matrace a
... to nenınic moc ... Od ty doby, co jsem tady zavrenej, jsem z adnej ohen nezapalil ... aspon
ne takovej, jakej bych chte l vide t..."
"Zapalil jste jich hodne ?"
"Kdyz jsem z il na ulici, zapaloval jsem cokoliv ... pak jsem klidne c ekal, az prijedou hasic i a
honil jsem si ho ... to na me vaz ne pu sobilo ... rad se dıvam na plameny, jak stoupaj k nebi...
nad baraky ... to na me pekelne pu sobı... Ale tady je vsechno z betonu, s vyjimkou matracı...
ale ty hned zhasnou ... Starke je postavenej z betonu a oceli, nic nehorı... nehorı, jenom
noviny ... Snım o obrovskym poz aru ve ve zenı, s velikyma plamenama ... To by me hrozne
vzrusilo ... znam ve zne , ktery chte li zapalit ve zenı, ale neslo to ... neudam je, protoz e je
moz na presve dc ım, aby to zkusili jeste jednou ..."
"Vım, z e jste se rad prevlČkal za z enu."
"De lal jsem to c asto ... ale starnu, teé je to te z sı. Kdyz jsem byl mladsı, rad jsem to de lal
porad. Dokonce jsem si pıchal z ensky hormony, holil jsem si nohy, paz e a prsa, abych moh
nosit saty s vystrihem ... a s rozparkama po stranach ... Kdyz jsem byl mladej, balil jsem stary
prachac e ... Pokaz dy jsem si vyde lal sto dolaru za jedno c ıslo ... jenom takhle! (Luskl prsty)
Hned napoprvČ ... Tady mate, do prdele, sanci vyde lat si tak osm dolaru (Zasmal se)... tady je
jeden, kterej to de la za vajgla ... a jinej zadarmo ... Jo, ta doba mi chybı... kdyz jsem si moh
vzıt paruku (Naznac uje pohyby a jeho gesta jsou velmi z enska) ... strıhal jsem si oboc ı, lıc il
jsem si oc i ... uz to nemu z u de lat ... ale pokrac uju v tom ... mam hromadu muz skejch, ktery
by se mnou chte li soustat... s jedne ma mi to stojı, s jinejma ne ... ale ohen me opravdu
vzrusuje ... to se mi postavıvz dycky ..."
"S Henrym jste se prevlČkal za z enu?"
"Jo ... To bylo prıma, kdyz jsem byl pe kne nalıc enej, me l jsem paruku a saty ... s tım lıc enım a
s tou parukou, to by byl malČr ve ve zenı. V ty dobe jsem se pomiloval i se starym de dkem,
protoz e me l prachy ... Teé zase ja balım kluky a de dky ... tady to nenımoc te z ky ... kdyz se
mi ne jakej muz skej lıbı, reknu mu: "Pojé, milac ku, zahrajeme si na taóku a na mamku."
"V kolika letech jste spachal svu j prvnızloc in?"
"Bylo mi c trnact."
"Vzpomınate si na to?"
"Stopoval jem v Kalifornii a nechal jsem se sbalit dve ma chlapkama ... a pak se pohadali a
jeden druhyho ubodal... rek, z e me taky zabije, a tak jsem vyskoc il z auta ... vybe h za mnou,
pronasledoval me , vratil jsem se do auta a toho chlapka jsem rozmac kal jeho vlastnım autem
... byl jsem teprve kluk a ani nevım, kde se to stalo ... Ude lal jsem to a hotovo ... bué on nebo
ja ... kdyz jsem byl dıte , tak me znasilnili..."
"Kolik jste me l za sebou vraz d, kdyz jste se setkal s Lucasem?"
"Uz jsem to nepoc ıtal..."
"Hodne ?"
"Jo ... ale nedaval jsem na to pozor ... Ty lidi jsem nezabıjel jenom pro radost ze zabıjenı... to
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mu j duch ... ne kdy jsem ho uz nekontroloval..."
"Co vas nutilo ty zloc iny pachat?"
"No, ne kdo me treba uhodil, nebo se me snaz il prejet... mstil jsem se ... nebylo to kvu li jedny
ve ci, ale kvu li spouste ve cem ... uz jsem je nedokazal poc ıtat ... vraz dy, bylo jich tolik, z e uz
jsem je nepoc ıtal ... jako prezident... ten posıla lidi na druhej konec sve ta a ti tam jiny lidi
zabıjej... kohokoliv ... kdo vejde do dverı... ja jsem nezabıjel lidi, ktery vesli do dverı... to
jenom mu j duch me nutil zabıjet ... ve tsinu c asu jsem o sobe neve de l... Dokonce si to ani
nedokaz u vysve tlit..."
"A kolik lidıjste zabili s Henrym?"
"Ne co pres stovku ... sto padesat..."
"Kdo jich zabil vıc?"
"On. Treba zabil ne jakou z enu, a kdyz byla mrtva, tak s nısukal ... taky chte l sukat se psem ...
Sukal se vsım, co me lo nakou dıru ... Jednou jsem ho vide l, jak sousta s kravou ... (Zasmal
se)... Stoupnul si na kybl a strc il ptaka do kravy, pak se krava otoc ila a on ji polıbil ... rek jsem
mu: "To uz je trochu moc, ty soustas s kravou a pak ji lıbas." Sel moc daleko ... Byl
hnusnej..."
"To se vam nelıbilo?"
"Neve de l jsem, co si mam myslet ... Byl jsem ťplne mimo sebe, tak jsem neve de l, co si mam
myslet ... Ani nevım, kde jsem ve tsinu c asu byl... De lal jsem vsechno, co on ... byl to mu j
milenec ..."
"Narizoval vam, abyste vraz dil lidi?"
"Ano ... Ve tsinou mi rıkal, co mam de lat... Jednou naloz il jednu z enu, sukal s nı, pak ji zabil a
znova s nısukal... pak uvide l tu zkurvenou kozu na louce a taky ji chte l vosukat... Rek jsem
mu: "Ty ses fakt strelenej, kdyz ho chces nacpat do kozy!" Zul si vysokČ boty, koze do nich dal
zadnınohy a pak ho do nızezadu strc il ... (Napodobil pohyby) ... za celej z ivot jsem nic
podobnyho nevide l... soustal s kozou ... nikdy jsem nevide l tak hnusnyho chlapa ... to uz bylo
moc... nevım, jak jsem k takovymu chlapovi prisel..."
"Jak jste zabıjeli vase obe ti?"
"Kaz dopadne ... bylo to hnusny ... ale ja jsem byl ve tsinu c asu nacpanej a mimo sebe ..."
"Co jste cıtil be hem vraz d?"
"Jako kdyby mi stoupal adrenalin ... jako kdyz se c love k uvolnuje ... jako zablesk v mozku ...
nevım, co se mu stane ... myslım, z e ho usmaz ej..."
"A po vraz de ?"
"Bylo to jako zablesk ... zablesk, kterej vam stoupal do hlavy ... ne kdy jsem me l pocit, z e
omdlım, z e upadnu na zem ... je to te z ky vysve tlit... ani tomu moc nerozumım ... dokonce ani
nerozumım tomu, proc jsem to de lal ... Vıte, bylo to ťplne ujety ... bylo toho moc ... (Zmocnil
se balıc ku koolek, kterČ jsem mu pristrc il po stole) ... vyuz iju toho, kdyz se bachari nedıvaj...
dam si to do kapsy ..."
"V urc itou chvıli jste dokonce vase obe ti ukriz ovavali, viéte?"
"Ach ano ... me li tam velkej oltar a kdyz jsme jim prorızli krk, pili krev a ne kdy si mrtvoly varili
... ne kdy jim prorızli krk novıc lenovČ a pak soustali s te lem ... a pak soustali se zvıratama a
zabıjeli zvırata a pak se zvıratama soustali jeste jednou ... a pak byla velka oslava, pri ktery se
sne d nakej c love k a zvırata ..."
"To bylo v dobe , kdyz jste byli c leny satanistickČho kultu?"
"Ano, de lali to ... bylo tam tolik lidı, uz nevım, kdo ... kaz dopadne ve tsina te ch lidıme la masky
... ne ktery jsem znal ... jako toho chlapka, kterej prodaval v Jacksonville ojety auta ... kdyz
mezi ne c love k jednou vstoupil, uz toho nemoh nechat, jinak by se vas z ivot stal peklem jeste
horsım, nez predtım..."
"Jak se ta sekta jmenovala?"
"Hand of Death"... to uz je let, co existuje ... ale davaj si velkej pozor... Henry mi o nich
povıdal prvnı... za chvilku si vyde laj spoustu prachu , kdyz prodavaj de ti do Mexika..."
"Proc de ti?"
"Ne ktery lidi je pouz ıvali do pornofilmu ... jiny byly prodany prımo bohatejm lidem ... Ale ja
jsem se tım nikdy nezabejval... nemoh bych ublız it dıte ti... mam rad de ti... ale ostatnı...
nevım, co de lali de tem ... dıte potrebuje lasku, nikdy bych dobrovolne dıte ti neublız il..."
"Vz dycky jste jedli vase obe ti?"
"PoprvČ jsem ne koho sne dl a ani jsem neve de l, z e je to c love k ... ve de l jsem, z e je to opec eny,
ale ... nebylo to spatny se sóavou na pec enı... mu j vlastnırecept (Usmal se) ... je te z ky poznat
rozdıl ... myslel jsem, z e je to normalnımaso ... nemyslel jsem, z e je to ne kdo mrtvej... kdyz
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jsem dojedl, rekl mi: "Prave jsi sne d c love ka!"... a ja jsem mu rek: "CO?" ... Neve de l jsem to
... chuó se od jinyho masa moc nelisı... ne kdy jsem vu bec neve de l, z e jım c love ka, byl jsem
mimo ... taky jsem pil krev ..."
"Jak jste to de lali, kdyz jste chte li ne koho snıst?"
"Zapalili jsme velkej ohen ... ne kdo z toho taky de la omac ku ... rıkali mi, z e je to moc dobry,
ale ja jsem to nikdy neochutnal... Henry by to moh jıst ve dne v noci... je to opravdovej
kanibal ... me l sılenej pohled ... nikdy jsem predem neve de l, co ude la ... opravdu jsem musel
bejt blazen, abych tohle de lal..."
"Henry takČ jedl lidi?"
"Ano, samozrejme ... teé rıka, z e ne, ale je to lhar... me l rad kaz dej kousek ... srdce ... de lal si
jedno jıdlo z dusenyho masa, se srdcem a s z ebrama ... rıkal mi, z e je to nejlepsıkus ...
nejlibove jsıbyly hyz de ... ano, hyz de byly vybrany jıdlo..."
"A co jste me l nejradsi vy?"
"Ja jsem to nejed porad ... z ebra ... ale byl jsem ťplne oz ralej, kdyz jsem je jed ... Lucas mi
daval ochutnat, ale nikdy bych tomu byl neve ril, az teprve kdyz jsem ho vide l, jak ne komu
podrız krk a pak vzal hrnek, nachytal do ne j krev, ktera strıkala a vypil ji ... pak oznamil, z e to
bylo dobry ... lepsınez sampansky nebo vıno ..."
"Myslım, z e kdyz jste byl mladsı, slychal jste, jak na vas mluvıhlasy mrtvych. Je to pravda?"
"Ano ... slysel jsem hlasy mrtvejch ... jeste teé bych moh jıt k hrobu my mamy, lehnout si na
ne j a slysel bych a cejtil, jak se chve je zeme ... a slysel bych, jak se tam dole hejba ... a velmi
dobre vım, z e ona by me taky slysela ... cejtım, jak se chve je zeme ... chodil jsem tam
porad..."
"S babic kou jste chodıval c asto na hrbitovy?"
"Vyhrabavali jsme kosti ... sbırala korenıa mıchala je s kostma a de lala smlouvy s D ablem ...
ume la c arovat, me la panenky vťdť ... ne kdy vzala kure a zakroutila mu krk..."
"De lal jste pro ni tuhle spinavou praci?"
"Jo .... Musel jsme de lat, co mi rekla ... rıkala mi, z e patrım D ablu ... "De lej, co ti rıkam,
nemu z es toho nechat, nikdy nebudes moct D abla opustit" ... byla to opravdova c arode jnice ...
nosila dlouhy saty, me la velmi dlouhy vlasy, zakryvala si oblic ej ... chodila na hrbitovy, do
stodol, zaklınala, zapalovala oltare ... doma me la lidsky lebky ... ukazala mi, jak vzıt suplık,
obratit ho a ude lat z ne j oltar... rezala mrtvym ruce, pridavala do toho korenıa vsechno to
mıchala v poharu ... bylo to hrozne zajımavy ... kdyz jsem byl jeste ťplne malej, tata me
potrestal tak, z e me strc il pod susic ku a svazal dve koc ky za ocasy ... byl jsem dole a koc ky se
trhaly ... padaly z nich vnitrnosti a na oblic ej mi strıkala krev ... rval jsem ... byl jsem hrozne
malej ... pro me byl jako D abel ... bylo to, kdyz jsem byl malej... de lal si jıdlo z psu ... znasilnil
me , kdyz jsem byl malej ... pokrac oval jsem ... neprestal jsem ... kdyz jsem byl ťplne malej,
moje sestra me prevlıkala za holku ... bylo to c ım dal tım sılene jsı... nemoh jsem se zastavit
... horsıa horsı... neve de l jsem, jak to mam ude lat... de lal jsem, co mne poruc ila mama ...
ne kdy se babic ka snaz ila sehnat ťplnČ c erstvou mrtvolu, ktery urızla hlavu ... vzala hlavu do
rukou a c ekala az ku z e vyschne ... jindy stahla ku z i z hlavy a natahla si ji na te lo ... rıkala, z e
takhle jejıku z e zu stane mlada ... tohle jsem de lal, kdyz jsem byl malej... Bylo to dobre nebo
spatne ? Ja nevım ... nemoh bych to rıct... de lal jsem vsechno, co mi rekli... ne kdy c urala do
velkyho hrnce a pak mi to lila na hlavu a rıkala, z e takhle me D abel neopustı... no ... tohle
de lala..."
"Myslıte si, z e za to, c ım jste se stal, mu z e tohle?"
"Ja nevım ... to je te z ky pochopit ... ale chodım od procesu k procesu ... prıstıtejden mam
dalsı... (Ukazal mi papıry)... Podıvejte ..."
"Je to proces pro vraz du?"
"Ano ... namaloval jsem vam obrazek ... mu z ete si ho nechat (Dal mi ho)... Je to darek ..."
"Dıky."
"Nechte si ho."
"Jak je moz nČ, z e jste se priznal k smrti malČho Adama Walshe a z e za vas Gerard Schaefer
napsal doznanı?"
"To nebyl mu j zloc in ... v knize se pıse, z e jsem podezrelej c ıslo jedna ... zkouseli rıkat, z e
jsem to ja, ale ja jsem v tom zloc inu nevinne ... je to v knız ce Henry... je tam plno historek ...
naka z enska na Floride oznamila, z e existuje jinej podobnej zloc in z roku 1985 ... predtım ...
ale to byla holka a ne kluk ... bylo jıdeve t nebo deset let ... ale to uz jsem byl ve ve zenı...
nikdy nenasli te lo Adama Walshe ... jenom Walshovu hlavu a taky ty holky ... kdybych ten
zloc in spachal, ve de l bych, kde to te lo je ... ale ja to nevım ..."
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"Proc jste se tedy priznal?"
"Prinutili me ... bili me , musel jsem se priznat ... vıte, jaky jsou lidi: myslısi, z e kdyz jste zabil
jednou, tak automaticky ve rı, z e jste zabil taky spoustu ostatnıch ... chode j se na vas dıvat ...
chte j skonc it svoje vysetrovanıa za chvıli jsou frustrovany a nute j vas nasilım, abyste se
priznal... Ale to nebyl mu j zloc in ... Vide l jste mu j snubnıprstynek? Ne kdo ho pro me ude lal...
je ude lanej doma..."
"Kdo ho ude lal?"
"Dobrej prıtel ... velmi dobrej prıtel. (Usmal se) ... Podıvejte se ... Vypada jako pravej, z e jo?"
"Je to prıtel, se kterym byste se chte l oz enit?"
"Ne, z ijeme odde lene ... uz se nechce z enit... zme nil nazor... rek ne a takto mezi nama
skonc ilo ..."
"Koho mate rade ji, Boha nebo D abla?"
"Kdyz ve rıte v Boha, ve rıte taky v D abla ... ve rıte v oba... Clove k nemu z e rıct, z e ve rıv D abla,
kdyz neve rıtaky v Boha ... Vz dycky je jeden z nich silne jsı... Moc tomu nerozumım ... moc
bych chte l, ale nejde to ..."
"Az umrete, kam pu jde vase duse?"
"Kdyz ve rım v D abla, tak me bude mıt D abel, kdyz v Boha, tak me bude mıt Bu h ... Nevım, na
jakou stranu pu jdu ... Jestli me D abel bude dal posóuchovat nebo ne ... Vıte, on si me uz
dlouho podava ..."
V tu chvı
li ves li do malč mı
stnosti dozorci.
Konec interview.
Kdyz Ottis Toole odchazel, pozadal me, abych mu napsal. Slı
bil, ze mi pos le obrazky a napı
se
"dlouhy a mily dopis".
aleff, 09.03.2007
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PORTRE TY VRAHU - FUCK THE SYSTEM BY GEORGE METESKY
Jste zoufalıa chorobne touzı
te, aby se Vas imi problč my konecne nekdo zaby val ? Chcete-li, aby si Vas
vs imli, stante se teroristou, naucte se vyrabet bomby a odpalujte je. Pocı
tejte ale s tı
m, ze ve hre na kocku
a na mys se brzy zmenırole a Vas odchyt bude jen otazkou casu.

Dnes nıprı
beh z knihy "Bestialnıvrazi" je velmi poucny . Pojednava o zivotnıdraze cloveka, ze
kterč ho se stal terorista v dobe, kdy terorismus jes te v obecnč m povedomıverejnosti
prakticky neexistoval. Od r. 1940 po 17 let terorizoval s ı
lenec, jehoz zacaly noviny nazy vat
"Mad Bomber", cely New York asi tricı
tkou bomb, z nichz vets ina vybuchla. Tato kauza stala na
zacatku etapy, kdy byli kriminalistč donuceni vyvinout novč metody, podle ktery ch mohli
odchytavat s ı
lence, jejichz ciny se vymykaly bezny m pravidlum.
Princip, jı
mz se rı
dil "Mad Bomber", je stejny jako v internetovy ch diskusı
ch. Otrava trpı
cı
hypertrofiıvlastnı
ho ega se naboura mezi diskutujı
cıa kdyz jsou jeho chorobnč vy plody
ignorovany, sttupnuje tlak a nes tı
tıse niceho, jen aby si ho ostatnıvs imli i za cenu, ze mu
reknou, aŠ tahne. Kdyz na takovč ho blba nekdo zareaguje, koleduje si o vycerpavajı
cıklysty r a
je-li diskuse otevrena a vyobcovanıdotycny ubozak celıtak, ze se pokazdč prihlas uje odjinud,
nutı
/terorizuje ostatnı
, aby se na mı
sto vy meny nazoru mezi sebou soustredili na jeho
chorobnč vy plody, se ktery mi svč okolıotravuje. Prı
beh "Mad Bombera" je velmi podobny tč to
modelovč situaci az na to, ze k vynucenıpozornosti pouzı
val bomby a jimi zabı
jel lidi. Podarilo
se mu vytvorit skutecnou psychozu atentatu, dokud dr. James A. Brussel neukoncil jeho radenı
dı
ky nove zavedenč metode psychologickč ho portrč tu, ktery orientoval patranıpolicie
spravny m smerem.
Az si budete cı
st dnes nıclanek, popremy s lejte ... je totiz pravidlem, ze kdyz se nekdo
projevuje podobne jako "Mad Bomber", jedna se v podstate o dus evne nemocnč ho ubozaka,
jehoz vcasny odchyt, odeslanıdo blazince a lč cba u psychiatra muze predejı
t situacı
m, kdy
sı
lenec nadela poradnou paseku. Jak je videt na dnes nı
m prı
behu, muze to v extrč mnı
ch
prı
padech stat desı
tky zbytecne zmareny ch lidsky ch zivotu ..
Prvnı
, na kolene vyrobena bomba, neexplodovala. Zamestnanci Consolidated Edison Company
ji objevili 16. listopadu 1940 na parapetu jednoho okna v 64. ulici. Skladala se z medenč
trubky, nacpanč strelny m prachem. Byla zabalena v papı
ru, na ktery terorista napsal vzkaz:
"Vy sejdıri z Con. Edison, tohle je pro vas." Tenhle vzkaz policii zmatl: kdyby by vala byla
bomba vybuchla, dopis by byl znicen. Vedel terorista, ze jeho prı
stroj nevybuchne? Mozna ani
nepomyslel na znicenısvč ho vzkazu? Pro obyvatele New Yorku je Consolidated Edison
Company totč z co pro nas CEZ a policie okamzite pomyslela na vs echny, kterımeli s touto
spolecnostınejakč spory. Ale pole nespokojeny ch nebo propus teny ch zamestnancu a
neuspokojeny ch predplatitelu bylo prı
lis velkč , aby mohlo prinč st sebemens ınadeji na óspech.
Mı
stnost, kde George P. Metesky vyrabel podomacku bomby a jeho dopisy

Vs ichni na tento incident zapomneli, kdyz v zarı1941 byla nedaleko jinč filialky Con. Edison
nalezena druha bomba. Byla umı
stena ve vlnenč muzskč ponozce, casovacısystč m nebyl
zapnuty , ale vy roba byla identicka s prvnıbombou. Kratce po vstupu USA do valky, dostalo
hlavnınewyorskč policejnıcentrum dopis, ktery byl dan na pos tu ve Westchesteru, stat New
Jersey: "Behem valky uz nebudu vyrabet bomby - K tomuto rozhodnutıme privedly
moje vlasteneckŘ pocity - Con. Edison bude muset sloz it svŘ Šcty spravedlnosti Zaplatıza vsechny hanebnŘ skutky... F.P."
V letech 1941 az 1946 bylo poslano nekolik desı
tek podobny ch dopisu policii, spolecnosti
Consolidated Edison, novinam New York Times a nekolika biografum. Byly podepsany "F.P." a
zminovaly se o "hanebnych skutcıch". Vs echny byly napsany velmi peclivč a ve vs ech byly
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namı
sto tecek pouzı
vany pomlcky. Pak se "F.P." na ctyri roky odmlcel. Predvedl se az 29.
brezna 1950, tentokrat s propracovanejs ı
m zarı
zenı
m. Bomba, ktera nevybuchla, byla
nalezena na nastupis ti Grand Central Station. Dve nasledujı
cıbomby fungovaly perfektne: v
dubnu 1950 v New York Public Library, a pak znovu na Grand Central Station, v telefonnı
budce. Nas testınikdo nebyl zranen. Pak az do prosince byly tri dals ıbomby vcas znes kodneny
v obytny ch domech spolecnosti Con. Edison a v jednom kine. Nekolik dnu pred vanoci Herald
Tribune obdrzel nasledujı
cıoznamenı
:
"SŘfredaktorovi Herald Tribune - Vsiml jste si bomb ve vasem meste - Jste-li
znepokojen, je mi to lıto - dokonce i kdyby byli zranenı. Ale tak to je - spravedlnosti
musıbyt ucineno zadost. Jsem nemocny a za to musıCon. Edison zaplatit - ano,
budou litovat svych hanebnych skutku -prinutım je, aby se sami vydali spravedlnosti
- verejnŘ mınenıje odsoudı- dejte si pozor, protoz e brzy umıstım bomby pod sedadla
v biografech. F.P."
V lednu 1951 zatelefonoval "F.P." novinam Journal-American, aby si postezoval: jeho pocetnč
dopisy nebyly nikdy publikovany. Rozcilene zavesil, kdyz predtı
m pohrozil, ze vyhodıredakci
denı
ku do povetrı
. Skutecne, na prı
kaz policie noviny teroristovy dopisy nepublikovaly, aby se
zabranilo panice. Z "F.P." se staval expert. Zpocatku z osmi bomb explodovaly dve, ale v roce
1951 a 1952 ctyri nasledujı
cıbomby fungovaly. Tentokrat bylo mnoho zraneny ch a explozivnı
napln pomalicku zvys ovala svou sı
lu. I pres relativnımlcenıtisku, vyzadanč policiı
, "F.P." se na
zacatku roku 1953 dostalo prezdı
vky "Mad Bomber", "Sıleny terorista".
Behem dvou nasledujı
cı
ch let "F.P." nechal vybuchnout osm bomb, z nichz vets ina byla ukryta
v naplni kresel v kinech, z nichz bylo vyrı
znuto dno, aby se do nich dalo zarı
zenıvlozit. V roce
1955 explodovalo s est bomb, aniz by se policie nebo mč dia zmı
nily o dopisech "Mad Bombera",
obsahujı
cı
ch dals ıvy pady proti Con. Edison. Behem roku 1956 rytmus atentatu akceleroval,
zatı
mco dopisy byly cı
m dal tı
m dels ıa zmatenejs ı
. V breznu 1956 "F.P." napsal Herald
Tribune:
"Zatımco vybuchujıobeti - prohnily tisk se ani nezmınıo techto monstroznıch cinech
- Tyhle zru dy rıkajı, z e jsem psychopat - kdyz budu pokracovat, budou mi tak rıkat nebo jinym podobnym jmŘnem - Trest bude nasledovat -vsechna mısta, ktera se plnı
u Con. Edison - jsou te„ mym cılem - bude tam umısteno 54 bomb - ctyri telefonicka
zavolanı. SŘrie bude pokracovat az do procesu s Con. Edison - Venuji svu j z ivot tŘto
praci - Necekejte z adnŘ zavolanı, kterŘ by vas upozornilo na bomby v kinech -protoz e
vase akce si ode mne nezasluhujız adnŘ Šsilı-Moje utrpenı- Moje financnıztraty vsechno musıbyt Šplne zaplaceno - Tohle vsechno prinese paniku - rozcılıa otravı
prohnily tisk a autority New Yorku - uvedomısi, z e nekdo mu z e byt jeste horsı, nez
oni. Nechci nic jinŘho, nez spravedlnost. F.P."
2. prosince 1956 v 8 hodin vecer obrovska exploze tezce zranila s est osob mezi navs tevnı
ky
Paramount Theater v Brooklynu. Nasledujı
cıden policejnıprefekt New Yorku Stephen Kennedy
oznamil na tiskovč konferenci, ze jeho oddelenısoustredıves kerč ósilı
, aby tyto atentaty
zastavilo, "i kdyby bylo nutnČ k tomu pouz ıt neobvyklČ metody." Cas pospı
chal, protoze
explozivnısı
la bomb se jes te zvets ila a jenom zazrakem jes te nebyl nikdo zabit.
Mezi "neobvyklymi metodami" figuruje navs teva inspektora Howarda Finneyho, reditele
policejnılaboratore v New Yorku, u doktora Jamese A. Brussela, psychiatra z profese a
zkus enč ho kriminologa. Dr.Brussel uz byl policii dostatecne znam z pocetny ch policejnı
ch
shromazdenı
, na nichz spolupracoval jako prednas ejı
cı
. Za necelč dve hodiny Finney seznamil
dr. Brussela s prı
padem a nechal ho, aby si prostudoval chabč indicie, kterč mel k dispozici:
fotografie bomb a dopisy "Mad Bombera". Brussel tento den detailne popsal ve svč m dı
le
Casebook of a Crime Psychiatrist(1968).
Jak definovat takovč ho muze? Dr. Brussel si byl jist, ze terorista je muz. Neznamy je
presvedcen, ze spolecnost Con. Edison se na nem dopustila nespravedlnosti a zpusobila mu
vaznč onemocnenı
. Tato fixnıidea dominuje jeho mys lenkam uz sedmnact let. Dokonce verıv
existenci jakč hosi komplotu, ktery proti nemu vede Con. Edison. Bojuje sam proti vs em. Podle
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dr.Brussela tento muz trpıakutnıparanoiou. Vychazeje z tohoto dus evnı
ho stavu, psychiatr
muzi prisoudil nasledujı
cıfyzickou charakteristiku: "Je symetrickČ postavy. Ani tlusty, ani
tenky." Pro toto zjis tenıvys el Brussel z pracınemeckč ho psychiatra Ernsta Kretschnera, ktery
studoval vı
ce nez deset tisı
c nemocny ch a dos el k zaveru, ze 85% paranoiku ma atletickč ,
dobre rostlč telo. "Je strednıho ve ku," pokracoval dr.Brussel, "protoz e paranoia se rozvıjı
pomalu a nedosahne svČho vrcholu pred 35 rokem z ivota". Protoze "Mad Bomber" poklada svč
bomby uz sedmnact let, rekl bych, ze jeho vek se pohybuje kolem padesatky. Dopisy "Mad
Bombera" nazory dr.Brussela potvrzovaly. Pı
smo bylo cistč , presnč , dokonalč . Byl-li
zamestnancem spolecnosti Con. Edison, jeho prace musela by t prı
kladna. Vedl klidny zivot az
do chvı
le, kdy utrpel onu predpokladanou nespravedlnost. Styl jeho dopisu prozrazoval dobrč
vzdelanı
, ne sice univerzitnı
, to ne, ale alespon na órovni gymnazia nebo nejakč prumyslovky.
Pouzı
vanıponekud formalnı
ho jazyka napovı
dalo, ze by se mohlo jednat o muze narozenč ho v
cizine, nebo o cloveka, ktery zil v cizine s rodici: pouzı
val vy razy jako naprı
klad "hanebnČ
skutky" nebo "Con. Edison", ackoliv jaky koliv rodily Newyorcan pouzı
val zkratku "Con. Ed".
Jako kazdy skutecny paranoik vykresloval perfektnıpı
smena, s vy jimkou W...
Proc se toto pı
smeno podobalo spı
s dvojitč mu U nez W? "Jazyk je zrcadlem duse," vysvetloval
dr.Brussel. "Kdyz vidım toto zakrivenČ W, musım myslet na par nader, vide nych zpredu. Nebo
na muz sky sourek. Tohoto muz e vzrusuje cosi sexualnıho." Klı
c k tomuto vzrus enıobjevil
dr.Brussel na fotografii rozparanč ho kresla v kine. I fakt, ze "Mad Bomber" ukry val sva zarı
zenı
v kinech, svedcil o tom, ze podstupoval riziko, coz nes lo dohromady s ostatnı
mi zalibami.
Neztracel cas: umı
stil svč zarı
zenıa s el pryc. Rozrezana kresla, stejnč tak jako zakrivenč W
predstavovaly v ocı
ch dr.Brussela anomalie ve sporadanč m zivote teroristy. Potreboval najı
t
logickč zduvodnenı
. Toto W a muzova iracionalnıgesta ukazovala, ze "Mad Bomber" pohrda
muzskou autoritou, aŠ uz to bylo ve vztahu k by valy m zamestnancum Con. Ed., nebo k policii.
Nemel rad svč ho otce. Dokonce ho nenavidel. Proc tento antagonismus vuci otci? Protoze jeho
sexualnıvy voj neprekrocil stadium incestnılasky k matce. Co toho mohlo by t prı
cinou? "Dve
resenımi prichazejına mysl," rı
kal doktor. "Bué jeho matka zemrela, nebo ho opustila ve
velmi ťtlČm ve ku. Kdyz rozrezava sedadla, vyjadruje tım svou touhu proniknout do svČ matky
nebo ji vykastrovat, moz na dokonce obojınajednou."
Kdyz rozvinul tuto hypotč zu, dr.Brussel vytvoril portrč t osamelč ho, svobodnč ho muze, kterč ho
zeny zajı
majıjen malo nebo vubec ne. Byl jes te panic? Nemel pratele. Byl vychovany , mily ,
usmevavy , nikdy ve svy ch vztazı
ch nes el daleko a udrzoval je jen povrchne. Z il urcite v
nejakč m domku: daleko snadneji tam mohl v óstranıvyrabet svč bomby. Z il sam, nebo ve
spolecnosti nekoho materskč ho, stars ızeny, ktera mu pripomı
nala matku. Mozna tety?
Dr.Brussel dokonce posunul svouhypotč zu az k tvrzenı
, ze "Mad Bomber" byl Slovan. Tradice
opravdu chtela, aby bomby a noze byly typickč zbrane pro lidi ze strednıEvropy. Jestli je
Slovan, musı"Mad Bomber" chodit pravidelnč na ms e, v nedeli, do katolickč ho kostela. Jeho
dopisy byly skoro vs echny dany na pos tu v New Yorku nebo v okrese Westchester, coz ovs em
neznamenalo ze ve Westchesteru bydlı
. Prave naopak. Protoze s lo o cloveka vy jimecnč
opatrnč ho, urcitč je daval do schranky nekde mezi svy m bydlis tem a New Yorkem. Dr.Brussel
posunul jes te dal svč dedukce a navrhl, ze muz bydlıv Bridgeportu v Connecticutu, kde byla
velmi silna koncentrace Polaku a odkud silnice ve smeru na New York prochazela
Westchesterem.
V tento okamzik schuzky, ktera trvala uz tri hodiny, zustali inspektor Finney a dals ıpolicistč
ohromeni a trochu neverı
cı
. Nemoc, kterou "Mad Bomber" trpı
? Dr.Brussel si myslel, ze by se
mohlo jednat o rakovinu, tuberkulozu nebo ze muz je kardiak. Nakonec se rozhodl pro
problč my se srdcem. Pak, na zaver rozhovoru, psychiatr poradil policistum, aby proverili co
nejrychleji vs echny vetve prı
padu. "Myslım si, z e teé touz ı, aby byl objeven. Jeho bomby jsou
c ım dal tım silne jsı. Povaz uje se za inteligentnıho, ale nenısi jist, ve dı-li to i ostatnı... Jeho
anonymita ho zac ına frustrovat... Jak ho privČst k tomu, aby v ne m tento pocit frustrace jeste
narostl? Moz na tım, z e tomuhle nadrazenČmu muz i naznac ıme, z e jsme chytrejsınez on. Mohl
by takovČ vyzve odolat? Moz na by ho to prinutilo, aby se nechal odhalit."
Dr.Brussel pozadal policisty, aby publikovali jeho teorie ty kajı
cıse identity "Mad Bombera".
Tı
m by ho mohli prinutit jednat prostrednictvı
m dopisu, ktery by mohl prozradit jeho presny
vek nebo jiny detail, aby ukazal, jak se policie a ten psychiatr, ktery si o sobe myslıkdovı
co,

www.eDen-X.cz

Strana 28 (celkem 59)

zmy lili. Ve chvı
li, kdy se policistč chystali odejı
t z ordinace dr.Brussela, dal jim psychiatr
poslednıindicii: "Az ho budete zatykat, protoz e jsem si jist, z e ho dopadnete, bude mıt na sobe
saty se zapnutou vestou."
Nasledujı
cıdny, na vanoce roku 1956, policejnıprefekt Kennedy dodrzel svuj slib a odhalil
svoje "neobvyklČ metody". Poskytl verejnosti hypotč zy dr.Brussela. Policie byla zavalena
nespocetny mi telefonaty. Nekolik slibny ch stop se nakonec ukazalo by t klamny ch. Marne byli
vysly chani podezrelı
, kterımuseli by t propus teni. Behem tč doby spolecnost Con. Ed. poverila
nekolik svy ch zamestnancu, aby systematicky prohlč dli archivnıdokumentaci,
nashromazdenou od tricaty ch let.
"Mad Bomber" prijal vy zvu a umı
stil bombu 28. prosince do Paramount Theater de Times, ale
ta nevybuchla. Potom, o nekolik dnıpozdeji, osobne zatelefonoval dr.Brusselovi a vyhrozoval
mu, co udela, kdyz psychiatr neskoncıse svy m vy zkumem. Denı
k Journal Americain pozadal
"Mad Bombera", aby se vzdal. Ten odpovedel jednı
m ze svy ch obvykly ch dopisu a upresnil, ze
"v tomto ohledu nenıpitomec", aniz by prozradil cokoliv kompromitujı
cı
ho o svč identite.
18. ledna 1957 nas la sekretarka Con. Ed. Alice Kellyova zajı
mavou stopu ve spravnı
dokumentaci. Na prvnıpohled tyto doklady nic neodlis ovalo od ostatnı
ch, krome castč ho
pouzı
vanıtermı
nu "hanebnČ skutky" ve stı
znostnı
ch dopisech. George Metesky byl vzorny
zamestnanec spolecnosti v letech 1929-1931, ale 5. zarı1931 ho omracil unikajı
cıplyn. Lč kari
nenas li zadnč viditelnč zranenı
, ackoliv Metesky si stezoval na castč bolesti hlavy a dals ı
symptomy. Con. Ed. mu zaplatila nekolik mesı
cu nemocenskč , nez ho znovu poslala na
podrobna lč karska vys etrenı
, ktera nenas la nic nenormalnı
ho. George Metesky byl nakonec
propus ten kvuli pocetny m absencı
m a 4. ledna 1934 spolecnost zaloval s tı
m, ze nes testıu
neho vyvolalo tuberkulozu. Prokuratura zalobu neprijala, protoze z lč karskč ho hlediska nemela
zadny smysl. Az do roku 1937 George Metesky zaplavoval Con. Ed., órady a nekterč sdelovacı
prostredky dopisy plny mi nadavek a hrozeb, nez se, jak se zdalo, definitivne odmlcel.
Alice Kellyova informovala svč nadrı
zenč a ti okamzite zavolali policii. Georgeovi Meteskymu
bylo 54 let, pochazel z Polska, byl katolı
k a pravidelnč navs tevoval nedelnıms e. Byl svobodny .
Bydlel ve Waterbury v Connecticutu (nedaleko Bridgeportu) spolu se dvema stars ı
mi sestrami,
rovnez svobodny mi. Mel symetrickč telo a od svč ho nes testınepracoval. Oba rodice uz
zemreli.
Mezitı
m 15. ledna 1957 Journal Americain uverejnil novou vy zvu "Mad Bomberovi", ktery na ni
21. ledna odpovedel. V dopise projevil svou obvyklou domy s livost, ale objevila se v nem i
jedna velmi dulezita indicie. "Mad Bomber" priznal, ze byl zranen 5. zarı1931 pri nes testıv
Con. Ed. Tvrdil, ze podle tohoto datumu policie jeho identitu nemuze objevit, protoze v kazdč m
prı
pade tento fakt existuje jen v jeho osobnı
m spisu. Incident byl ve svč dobe nepatrny a nikdy
se o nem neobjevila ani zmı
nka v nejaky ch novinach. Dı
ky tomu, ze Alice Kellyova nas la spis
George Meteskyho, byla te“ policie presvedcena, ze se jedna o jednoho a tč hoz cloveka.
George P. Metesky u soudu a ve vezenı

21. ledna 1957 kratce pred pulnocızazvonili ctyri dustojnı
ci policie u dverıdomu George
Meteskyho. Ten je vychovane prijal a s ósmevem je pozval, aby se posadili. Kdyz ho policistč
pozadali o vzorek pı
sma, Metesky oznamil: "Vım, proc jste tady. Myslıte si, z e jsem "Mad
Bomber." Namı
sto odpovedi se Metesky spokojil s ósmevem. Jeden z inspektoru se ho zeptal,
co znamenajıinicialky "F.P." a Metesky rekl, ze jde o "Fair Play". Policistč ho pozadali, aby se
oblč kl a doprovodil je. Metesky si neomylne oblč kl s aty a zapnul si vestu. Byl obvinen a
souzen. Nakonec byl shledan dus evne nemocny m a umı
sten do psychiatrickč lč cebny v
Matteawanu. Jeho psychologicky profil dokonale korespondoval s dus evnıa fyzickou
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charakteristikou jeho osobnosti. Dr.James A. Brussel se zmy lil jen v jednom jedinč m bode:
domnı
val se, ze "Mad Bomber" je kardiak, zatı
mco George Metesky ve skutecnosti trpel
tuberkulozou.
aleff, 17.03.2007
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PORTRE TY VRAHU Ý JOSEF K., CESKY ROZPAROVAC S IQ
145

V psychologicky ch testech inteligence Josef K. exceloval. Docı
lil neuveritelny ch 145 IQ ! Krivka popisujı
cı
strukturu jeho rozumovy ch schopnostıkulminovala v matematickč m nadanı
, v tvorivosti a pameti. Josefu K.
tahlo na jedenatricet a mel za sebou patnact zleps ovacı
ch navrhu, s est vynalezu, z toho pet patentovany ch
„ a s est vrazd dı
vek ve veku osmnacti az dvaadvaceti let.

V knize …Rozhovory za mrız emiú PhDr. Karel Havlı
k, psycholog a publicista na pozadı
osobnostnı
ch zvlas tnostıpachatelu odhaluje hlubs ımotivy jejich cinu. V tomto netradicnı
m
pojetıkriminalistickč ho zanru upoutajıvy povedi vrahu, prostitutek, homosexualnı
ch muzu i
zen, sexualnı
ch deviantu a aktč ru znasilnenı
.
Dnes nısonda do mysli vraha odhaluje dals ıdesivou realitu zlocinu. Zajı
mavou paralelu lze najı
t
v celkem óchylnč m ceskč m filmu "Postel" Oskara Reifa z roku 1998, kde je hlavnıhrdina
sevren ze vs ech stran bizarnı
m svetem dominujı
cı
ch zen vykazujı
cı
ch mnohč psychopatickč
prvky - svetem, z nehoz nenıóniku krom srti nebo zes ı
lenı
. Kdyz se souhrou nahod ocitne
obzalovan pro vrazdu pred soudem, jeho obhajce je zena, soudce je zena a pochopitelne
vyfasuje dozivotı
, aniz by nekoho zajı
malo, zda je ci nenıvinen. Kultovnıscč na tohoto filmu se
odehrava ve vezenskč cele, kam Lubos e odvedou prı
mo od soudu a jemu dochazı
, ze zde
stravızbytek zivota ..
Lubos se rozkoukava v s eru kolem, kdyz tu si vs imne naznaku pohybu v rohu cely, z nehoz se
vzapetıvynorızchatraly kmet s bı
ly m plnovousem a rozedrany mi zbytky s atu, ktery k Lubos ovi
pravı
: “Podej mi dz banek vody synku…. Lubos ho zkous ıvyzpovı
dat, jak dlouho je jiz ve
vezenı
, ale starec si to presne nepamatuje, je zde jiz vı
ce nez 10 let a ztratil pojem o vnejs ı
m
svete. Jedinč , cemu je rad, ze zde nezakopne o zadnou zenskou a ze ma konecne svuj klid.
Lubos se ho pta: “A za co Vas zavreli ?… a starec na to: “Zabil jsem svou z enu.… Lubos
stale nechape a pta se: “A proc jste zabil svou manz elku ? Z jakŘho du vodu ?…, na coz
starı
k klidne a bez zavahanıodpovı
da: “.. srala me ..… a odvalıse zpatky do tmy v rohu
vezenskč cely ..
Film je fikce a interview s vrahem nı
ze je real. Vets ina vrahu ma prumernč nebo podprumernč
IQ a o to vı
c mrazı
, kdyz se ctenar muze seznamit se skutecny mi pohnutkami psychopata,
jehoz IQ se blı
zıhranici geniality
Bry le pod vysoky m celem, soumernč rysy, hladce vyholena tvar s tenky mi, na pohled prı
sny mi
rty pripomı
naly spolu s drobnou, s tı
hlou postavou a vybrany m vyjadrovanı
m vysokos kolskč ho
docenta. S jemny m óklonem pozdravil, podal ruku a s naznakem ósmevu usedl v prı
tmı
navs tevnımı
stnosti. Az nynıjsem si povs iml za bly skavy mi skly bry lıs tiplavy ch hnedy ch ocı
,
kterč by vajıprı
znacnč pro nekterč psychopaty.
Josef K. si odpykaval prvnırok dozivotnı
ho vezenı
. Ihned navazal kontakt. Z ive se zajı
mal
o ohlas svč ho prı
padu na verejnosti, o nemz se pri soudnı
m projednavanıhodne psalo.
Ocividne jej tes ilo, ze se tisklo jeho jmč no palcovy mi titulky na prvnı
ch strankach. Prezdı
vka
"Rozparovac ", kterou mu novinari prirkli, jej prı
mo nadchla. Rozdıl je v tom „ pravil
posmutnele „ z e londynskŘho rozparovace se policii nepodarilo odhalit.
Zrejme se nedopustil tolika chyb, jako vy. Vraz dil sice z eny ze spolec enskČho dna, ale jinak si
v nic em nebyly podobnČ, a nachazeli je v ru znych zapadlych c tvrtıch. Vy jste zabıjel na
stejnČm mıste , stejnym zpu sobem a vz dy jste mrtvoly zahrabal spadanym listım. U soudu se
vas z adny nezeptal, proc vas ten lesık za me stem tolik pritahoval?
Mam-li byt uprımny, tez ko bych na to odpovıdal. (Na okamzik se odmlcel. Zrak mu spadl
na ruce polozenč v klı
ne.)
Zkusım vam pomoci. Necely kilometr od lesıka se rozklada zchatrala me stska perifČrie a v nı
nızky, opryskany domek o dvou mıstnostech, kde jste vyru stal.
Nerad na detstvıvzpomınam.
Ani na maminku?
www.eDen-X.cz
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Odvrhovala me, vybıjela si na mne nastradanou zlobu z nesĎastnŘho souz itıs otcem.
Presto jsem k matce prilnul a tatu jsem proklınal za pitı, za to, z e ji mlatil, za to, z e ji
posılal "s lapat", za to, z e jsme z ivoriliÚ
Ve c trnacti jste se neudrz el a bodl jste vravorajıcıho otce, ktery se k ranu vratil z pitky, do zad.
Tata to prez il a vas zavreli do polepsovny. Vyhraval jste tam, jako predtım na zakladnıskole,
matematickČ olympiady a jednou jste prchl k matceŽ
Mısto, aby se radovala „ skocil do reci „ me odvedla na policii. Nemohla to byt moje
prava matkaÚ
Zemrela nahle, kdyz vas usve dc ili z prvnıvraz dy osmnactiletČ Ilony, kterou objevili nahodou
pod zetlelym listım na okraji lesıka, s rozparanym brichem. Znalci tenkrat tipovali spravne .
Neslo o vraz du z vilnosti. Za sexualnıho devianta vas nikdy neoznac ili. Zadny si tenkrat
nepovsiml napadnČ podobnosti zavraz de nČ dıvky s vasımatkou. Blondyna s vlnitymi vlasy,
ťzkymi rty a vyssım c elem. Slapka od hotelu Central.
Matka me nechala vz dycky na holickach. Nezajımaly ji moje jednicky na vysvedcenı
ani dvojky a trojky z chovanıza to, z e jsem nesedel poslusne v lavici a prochazel se
v tom lesıku. Ucenımi slo samo. SlysenŘ jsem mohl kdykoliv reprodukovat. UcitelŘ ze
me byli na vetvi. Jen matce to bylo jedno. Stavalo se, z e cely tyden neprisla domu .
Unikal jsem k dedeckovi, primari na chirurgii, ktery matku vydedil, ale me akceptoval
Ý dokud jsem svet nezbavil tŘ devky.
Pripada mi to tak, z e jste se rozhodl oc istit tohle me sto od prostitutek.
Intuitivne snad. Nevybıral jsem si je s tım vedomım. Vıte sam, z e jsem s kaz dou
nejaky cas z il, z e jsem ji miloval, a jednoho dne cosi ve mne ruplo a ja jsem s nima
musel jıt do toho lesıkaÚ
DivnČ je, z e jste v zabıjenıpokrac oval. Za prvnıvraz du vas po osmi letech na amnestii
propustili s trıletou podmınkou. Me l jste dostatek pene z za vynalezy, kterČ jste ve ve zen skČm
zlepsovatelskČm krouz ku ude lal, a bez okolku vas hned prijali, ac koliv nemate poz adovanČ
vzde lanı, do elektrotechnickČho vyzkumnČho ťstavu.
Cıtil jsem se spokojen. Mel jsem na vıc, nez ti inz enyrkovŘ. Po zkouskach a na
prımluvu reditele Šstavu me prijali rovnou do tretıho rocnıku pru myslovky. Na dalku
jsem studoval hrave. Bavilo me, jak profesori pri zkouskach zırajıÚ
Neme l jste pocit, z e strc ıte vsechny do kapsy?
Pocit? Byl jsem o tom presvedcen.
To byl du vod, z e jste Darinu obelhal?
V dopise, ktery poslala matce a ktery soud jako jeden z podpu rnych du kazu citoval,
mela pravdu. Predstavil jsem se jıjako vedecky pracovnık v oboru kybernetiky.
Musel jste ve de t, z e se do vas zblaznila i bez titulu . Imponoval jste jı, jak se sve rila v dopise
matce, svojıbezprostrednostıa predevsım rec mi. Zamilovala se do vas usima, z e?
Snad mate pravdu. V posteli se mi posmıvala. Jablko se nazakutalelo daleko od
stromu. Slapala jako jejımatka, ale slıbila mi, z e nebudeÚ
Sliby byvajıchyby.
Veril jsem tomu, protoz e jsem zaz il totŘz . Mela takŘ otce alkoholika a taky ji vyhnal
na ulici. Po incidentu s mym tatou jsem se zarekl, z e se v z ivote alkoholu nenapiju.
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Nesnasım, kdyz se mi smejıza abstinenci.
Darina se takČ posmıvala?
Snad i proto to ve mne prasklo, nemohl jsem to napetıvydrz et a pozval ji do lesıka.
Jejımrtvolu nasli az po pu l roce. Mezitım se vam podarilo rozparat bricha dalsım obe tem. Jak
jste se s nimi seznamil?
Pritahoval jsem je, kdyz jsem se po vecerech prochazel sam ulicemi. Pripadal jsem
jim neskodny a opusteny. Jinak si to neumım vysvetlit. Zacali jsme si povıdat
a s nekterymi jsem se okamz ite naladil na jednu vlnu.
S dlouhovlasymi blondynami s ťzkymi rty.
Az u vysetrovatele, kdyz predestrel fotografie, jsem si to takŘ plne uvedomil. Uhadl
jste, z e by se na nich cosi z mŘ matky naslo. Mohu vas ubezpecit, z e jsem tech devcat
poznal vıc a jsem presvedcen, z e bych na ne ve zlŘm nesahl.
Sahl jste pouze na vybranČ.
Kajina se mi zprotivila po ctrnacti dnech. Vyspal jsem se s nıa ona tu samou noc
vyrazila do baru. Vratila se az za dva dny a za dalsıdva dny to zopakovala. Odesla
beze slova a vratila se sĎastna.
Nevracela se tak z flamu vase matka?
Na matku jsem nikdy pri devkach nevzpomınal. Tusım, z e me chcete zasadit do
nejakŘ psychologickŘ skatulky. Nedelejte si nasilı, tam me nemu z ete vtesnat.
De vky se staly vasım osudem. Snaz ıte se mi pritom namluvit, z e jste jiz pri seznamovanı
o jejich zabitıneuvaz oval. Naskladame-li vase vraz dy do poradıza sebou, vypada to na
predem promysleny plan. Ta podobnost je az zaraz ejıcı.
UjisĎuji vas, z e v tom nebyl zamer. Vadily mne. Z niceho nic me stvaly, to se nedalo
vydrz et, jak me cım dal tım snadneji rozcılily.
Z nic eho nic to urc ite nebylo. Neprestaly vas po par dnech, a potom, kdyz vas neuznavaly
v posteli, brat?
Mylıte se. Byl jsem pro ne nekdo.
Asi to nedavaly patric ne najevo.
Nesnasel jsem jejich zatracenou ironii, nesnasel jsem jejich nahlŘ odchody
a necekanŘ prıchody, trpel jsem, jakmile se pustily do zesmesnovanıtech panu ,
s nimiz stravily noc. NezodpovednŘ behny to byly. A kdyz jsem si predstavil z ivot
jejich detıÚ
Jen jedna z vasich obe tıme la pe tiletČho chlapce.
Porodila ho uz v sestnacti, zu stal v kojeneckŘm Šstavu a dodnes z ije v detskŘm
domove. Adopci do slusnŘ rodiny nepovolila. Takova byla Irena.
Iveta, pohledna devatenactileta prodavac ka, ktera si obc as zadala s bohatymi porevoluc nımi
podnikateli, s vami pravde podobne ote hotne la. Stihl ji osud jako ty predchazejıcı. Nemohl jste
ji povaz ovat za de vku. Tu jedinou jste nezahrabal pod listı. Vyplasil vas kdosi?
Ne, k tomu bych se nechtel vracet.
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Proc jste s nısel do toho lesıka?
Ěplne nahodou. Nejak nas tam tu nedeli nohy zavedly.
Krac et nedaleko me lkych hrobu c tyr milenek vyz adovalo od vas notnou porci otrlosti. A na nu z
jste rovne z nezapomne l.
Nu z jsem nosil za pasem, kdykoliv jsem se oblŘkl. Verte, z e nevım, proc takŘ IvetaÚ
Byl byste ochoten zkusit analyzovat poslednıokamz iky jejıho z ivota?
Levou rukou jsem ji drz el okolo pasu a vytahl nu z , totŘz jako u tamtechÚ
Nechci popis, ktery jsem si prec etl v soudnıch protokolech. Zajıma me , co se udalo te sne pred
vysunutım noz e.
Prochazeli jsme seÚ Basnila o tom, jak chce se mnou z ıtÚ A polıbila me tak krasne
na celo, az se mi zatmelo pred ocimaÚ Jeste jsme usli nekolik kroku aÚ
Nebyl jste s vasımatkou alespon jednou v z ivote na prochazce v tom lesıku?
Tenkrat, to bylo v mych deseti letech, me vzala toho vlahŘho vecera za ruku,
povıdala si se mnou, dovadeli jsme mezi stromy, bylo mne nadherneÚ Usedli jsme na
cerstve spadanŘ listıa ona me pohladila, pohladila me a polıbila, tak jemne me
polıbila na celoÚ
aleff, 24.03.2007
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PORTRE TY VRAHU - ED KEMPER, OBR ZE SANTA CRUZ
Dalo by se rı
ct, ze Edmund Emil Kemper by mohl inspirovat Alfreda Hitchkoka k natocenıslavnč ho filmu
Psycho. Oproti filmovč mu hrdinovi ma vs ak skutecny vrah, Ed Kemper, poctivy ch 160 kg, merıvı
ce nez dva
metry a jeho IQ prekracuje 140. Svoji matku nevycpal, ale vzal ji kladivem po hlave, hlavu urı
znul a pak
soulozil s jejı
m telem.

Dnes nıclanek predstavuje dals ısondu do mysli vraha, ktery si navı
c dı
ky svč inteligenci byl
plne vedom svč ho maniakalnı
ho s ı
lenstvı
. Uryvek z knihy ďBestialnıvraziú je skutecne
unikatnı
m svedectvı
m pohnutek a pocitu, dı
ky jimz byl Ed neustale pohanen k dals ı
mu
vrazdenı
, dokud neobratil svou frustraci proti vlastnımatce, jejı
z brutalnıvy chova mela za
nasledek tak silnč sklony Eda Kempera k vrazdenı
. Potč , co si Ed vyrı
dil ócty se svou matkou,
jiz necı
til nutnost dale vrazdit a sam se vydal policii, ale vezmeme to hezky po poradku ..
Ed Kemper

Kemper byl osmkrat odsouzen pro vrazdu prvnı
ho stupne. Vyhnul se trestu smrti, ktery byl v
tč dobe v Kalifornii zrus en (a od tč doby uz byl zase obnoven). Odpykava si svuj trest ve
Vacaville nedaleko San Francisca, coz je nejprelidnenejs ıvezenızapadnı
ho sveta se svy mi
deseti tisı
ci uvezneny mi. Ed Kemper patrıdo kategorie organizovany ch vrahu. Vs echny
Kemperovy citace pochazejız rozhovoru, uskutecnenč ho v listopadu 1991. Zpovı
dat Eda
Kempera nenısnadnč . Nekolik dnu predtı
m mi s č f oddelenıkriminalnıanaly zy FBI John
Douglas vypravel nasledujı
cıanekdotu:
Koncem sedmdesatych let jeho kolega Robert Ressler navstıvil Kempera potretıve ve znici
nejvyssıostrahy, aby si s Kemperem popovıdal mezi c tyrma oc ima. Po c tyrech hodinach
zmac kl Ressler tlac ıtko zvonku, aby zavolal dozorce. Be hem patnacti minut zazvonil trikrat.
Zadna odpove é. Kemper ho upozornil, z e nema smysl se rozc ilovat, protoz e to byla hodina
strıdanıstraz ıa podavanıjıdel odsouzenym k smrti. A s jistou vyhru z kou v hlase a s ťsklebkem
ve tvari Kemper dodal, z e na zavolanınikdo neodpovınejmČne c tvrt hodiny.
…A kdybych najednou zac al sılet, me l bys hromadu problČmu , co? Mohl bych ti usmiknout hlavu
a poloz it ji na stu l, abych mohl privıtat dozorce, az prijde ..." Neprılis klidny Ressler mu
odpove de l, z e by takovy c in jeste zhorsil jeho pobyt ve ve zenı. Kemper mu na to rekl, z e
kdyby ne co takovČho provedl s agentem FBI, zıskal by obrovsky respekt mezi ostatnımi ve zni.
"A ty si myslıs, z e jsem sem prisel beze zbrane ?" rekl muz z FBI. "Vıs stejnČ tak dobre jako ja,
z e navste vnıci majızakazano nosit s sebou zbrane ," odpove de l Kemper se smıchem.
Ressler zkusil techniku vyjednavanı, ktera se pouz ıva v prıpade ťnosu rukojmıa snaz il se
zıskat c as. Mluvil o valec nČm ume nıa o sebeobrane . Nakonec se dozorce objevil a Ressler si
zhluboka vydechl ťlevou. Kdyz Kemper opouste l hovornu, mrkl na Resslera, poloz il mu paz i
kolem ramen a oznamil: "Je ti jasnČ, z e jsem si de lal jenom legraci, vié?"
Od tohoto incidentu uz nesmeli agenti FBI vysly chat sami sč riovč vrahy.
OBROVSKA TOUHA PO POMSTÍ
Edmund Kemper, kterč ho vychovavala hrozna matka, nevahajı
cısvč ho syna zavı
rat do sklepa,
se stal velmi bojacny m a cı
m dal tı
m vı
c se stranil ostatnı
ch. Snil o tom, ze se pomstı
, vymy s lel
si morbidnıhry, v nichz smrt a mrzacenıhralo hlavnıroli. Byl si vedom svy ch nedostatku a
obdivoval svč ho neprı
tomnč ho otce a herce Johna Waynea - je ostatne zvlas tnı
, jaky m
fascinujı
cı
m zpusobem pusobil tento herec na mnohč sč riovč vrahy, aŠ uz to byl John Wayne
Gacy nebo Herbert Mullin, ktery filmovou hvezdu zurive nenavidel.
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matka Eda Kempera

"John Wayne se hodne podobal mČmu otci," rekl Kemper, "fyzicky, i zpu sobem, jak jednal. Mu j
otec byl porızek, ktery mluvil silne a nahlas. Podobne jako John Wayne me l i on malČ nohy.
Kdyz jsem se poprvČ vypravil do Los Angeles, ihned jsem pospıchal vloz it svČ nohy do otisku
Johna Waynea, kterČ jsou zve c ne ny pred Chinese Grauman Theater. Byl jsem hrdy, kdyz jsem
zjistil, z e moje nohy jsou ve tsınez jeho." Otec Edovi Kemperovi chybel a s matkou Clarnell si
vubec nerozumel. Vztekal se, kdyz videl, ze jeho matka se znovu provdala, ackoliv jeho
nevlastnıotci, kterınasledovali v nepretrzitč m sledu, se k nemu chovali velmi laskave, ale on
jim upı
ral legitimnımı
sto svč ho prirozenč ho otce.
"Byl jsem neklidnČ dıte a nikdy mi na mysl neprisla myslenka, z e by se moji rodic e mohli
rozvČst. Nenavide l jsem myslenku, z e by se nase rodina mohla takhle rozpadnout. Miloval
jsem svČ rodic e stejnym dılem. Hodne se hadali a moje matka me la ve tsinou navrch, mČho
otce neustale poniz ovala a bez prestanımu opakovala, z e je uboz ak bez budoucnosti. Otec to
nakonec vzdal a opustil nas. V noci jsem c asto plakaval, kdyz jsem slysel jejich hadky.
Rozvedli se. Moje matka hodne pila a po rozvodu se to jeste zhorsilo. Me l jsem dve sestry.
Matka me brala, jako bych byl tretıdcera a neustale do me huc ela, z e mu j otec byl lump. Chte l
jsem se mu podobat, ale neslo to. Moje o pe t let starsısestra me c asto bila a moje mladsı
sestra lhala a ja jsem byl pru be z ne trestan mısto nı. Me l jsem pocit, z e se na me hne va cely
sve t a z e vsechno beru za opac ny konec. Hromadil jsem v sobe frustrace a hroznou chuó se
pomstıt.
…Hrali jsme si na elektrickČ kreslo a na plynovou komoru." V osmi letech hral Kemper roli obeti
trestu smrti a obe sestry hraly role katu: "Bydleli jsme v Montane , v dome , ktery me l obrovsky
sklep, jako ne jakou hradnıve z . Bylo mi osm a moje fantazie fungovala na plny plyn. Byl tam
velky kotel pro ťstrednıtopenı, radiatory a potrubı, kterČ de lalo spoustu hluku. Ten kotel me
fascinoval, me l jsem pocit, z e v ne m z ije D abel. Hluk znepokojoval chlapce mČho ve ku: D abel
spal v mČ loz nici a ve dne bydlel v tom kotli. Ne kdy jsem se v noci probouzel a chodil jsem se
fascinovane dıvat na zablesky, kterČ z kotle vychazely a zvlastnım zpu sobem zarily. Na noc
moje sestry a matka odesly do prvnıho poschodı, kde me ly pokoje. Ja jsem spal ve sklepe .
Proc ? Ja jsem byl v pekle, zatımco ony stoupaly k nebi... Se svou mladsısestrou jsme zac ali
vymyslet morbidnıhry. Hrali jsme si na elektrickČ kreslo nebo na plynovou komoru. Bylo to v
dobe , kdy Caryl Chessman byl odsouzen k smrti. Protoz e jsem neme l moc hrac ek, hry nam
prerusily monoto nnost prostredı. Nechal jsem se lanem privazat ke kreslu a de lal jsem, jako z e
mnou prostupuje bolest, kdyz moje sestra spustila spınac ."
Ed Kemper vypravel o hre na elektrickč kreslo jako o necem naprosto normalnı
m pro dı
te
svč ho veku, jako o prostredku, jak "prerusit monoto nnost prostredı". Jeho matka, stejne tak
jako jeho ucitelč , nebrali tyto morbidnıpredstavy vazne. Vets ina sč riovy ch vrahu projevuje
znamky svč ho óchylnč ho chovanıuz od mladı
, ale zadny rodic si nemyslı
, ze by se jeho dı
te
mohlo stat budoucı
m Jackem Rozparovacem. Kdyz clovek mluvıse sč riovy mi vrahy, priznavajı
se, ze uz v detstvıcı
tili touhu zabı
jet nebo se dat zabı
t. Nenıto predstava, ktera se nahle
objevıaz behem dospı
vanıpod vlivem drog nebo alkoholu. Myslına to uz v sedmi nebo v osmi
letech, jako naprı
klad Kemper. Toho fascinovalo jedno kouzelnickč vystoupenıa jeho hry pak
nabyly jes te zrudnejs ıpodoby:
"Jednou jsem byl v ne jakČm obchode sve dkem kouzelnickČho triku s falesnou guillotinou. To se
poloz ıbrambora pod ostrıa ne kdo strc ıkrk do otvoru, ktery je pro tento efekt zarızen. Cepel
spadne a pouze brambora je rozrıznuta na dve pu lky. Kouzelnık poz adal o dobrovolnıka a
prihlasila se jedna krasna mlada dıvka, kterou postrc il dopredu jejıprıtel. Vsichni se smali. Ale
ja jsem se v tu chvıli ocitl ve stavu absolutnıho vzrusenıa ztratil jsem kontakt s realitou. Byl to
nesmysl. Copak si c love k dokaz e predstavit, z e by ne komu urızli hlavu v ne jakČm obchode ? Ale
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ja jsem byl naprosto fascinovany, pocit, z e by ne kdo mohl ne komu urıznout hlavu, byl v mych
oc ıch tak vzrusujıcı, z e me pak po mnoho tydnu pronasledoval. Uz davno pred mym prvnım
zloc inem jsem ve de l, z e ne koho zabiju, z e se to skonc ıprave takhle. Predstavy jsou prılis silnČ,
prılis pronikavČ. Vım, z e nikdy nebudu schopen je zvladnout. Vracejıse neustale a jsou prılis
vypracovanČ ... Ne kdy se mluvıo odvracenČ tvari toho nebo onoho c love ka. Vsichni lidČ myslı
na ve ci, kterČ uchovavajıv sobe co nejhloube ji, protoz e jsou prılis krutČ a hroznČ, nez aby
mohly byt vyjadreny: Rad bych tomu c love ku urızl hlavu, nebo ho zabil. De lame to vsichni,
vıce c i mČne . Ja jsem na to myslel porad. Neustale jsem me l negativnımyslenky. V urc itČm
okamz iku vaseho vyvoje dosahnete toho, z e tuto morbidnıfazi prekonate. Ja ne. Dospe ly
c love k mu z e vČst dıte a ukazat mu jinou cestu. Moje matka tam naopak byla jen proto, aby me
nenavide la a bila. Ukazala mi, jak mu z e byt muz bezvyznamny. Svym zpu sobem predesla o
ne kolik let feministickČ hnutı! Vım, z e nenıspravnČ mluvit takhle o ne kom, kdo je po smrti a
nemu z e se branit. Ale jejıvlastnıotec byl kdosi naprosto bezvyznamny a ona musela vzıt ve ci
do svych rukou uz brzy ve svČm mladı. Maminka se zaobırala vsım. Neve de la, z e by mohla
jednat jinak."
FASCINOVANY REZA NIM HLAV
Kemper byl neustale v konfliktu se svou matku a o nic lı
p si nerozumel ani se svou sestrou:
"Na sestru jsem z arlil. Me la hodne pratel a ja jsem je neme l. Matka jıve novala svou pozornost,
svou naklonnost, svu j respekt. Ja jsem byl porad jenom karan. Obecne proste me la vsechno,
co ja jsem neme l. Jednou jsem si z New Yorku privezl startovacıpistoli. Moje sestra ji
nenavide la, protoz e nebyla jejı. Navıc se vztekala, z e nemohla jet do New Yorku. Ne kolik dnu
po mČm navratu, pod zaminkou hadky mezi nami, vzala moji hrac ku a hodila ji po mne . Nejen,
z e se pistole rozbila, ale jeste me zranila na uchu. Abych se pomstil, rozbe hl jsem se do jejıho
pokoje a nu z kami jsem ustrihl hlavic ku jejıpanence, pak jsem jıurızl ruce a zmrzac enou
Barbie jsem sestre vratil."
Kemper se pokous ıracionalizovat svč predstavy mrzacenıpanenky: pomstil se sestre, protoze
mu znicila jeho pistoli. Vyjadruje tak touhu vets iny sč riovy ch vrahu vypadat normalne. Kdyz
mluvil o mrzacenısvy ch obetı
, Kemper rı
kal, ze jim rezal hlavy a ruce proto, aby znemoznil
jejich identifikaci, coz se na prvnıpohled muze zdat normalnıpro vraha, ktery se snazı
vyklouznout policii. Tento cin nicmč ne protirecımetodam modernı
ho patranı
, pri nemz se obeti
identifikujınejen podle zubu a otisku prstu. Oddelenıódu od trupu nezmenilo na prı
padech nic,
krome faktu, ze ukojilo predstavy, kterč v sobe Kemper nosil uz od ótlč ho detstvı
. Nejdrı
v
predstı
ral vrazdu v ritualnıceremonii a pak zmrzacil symbolickou panenku. Nasledujı
cıetapa uz
vyzadovala, aby zavrazdil zivoucıbytost, aby ji vlastnil, coz je klı
covč slovo ve vrazednč
karič re Edmunda Kempera. O nekolik mesı
cu pozdeji se stala jeho prvnıobetıdomacıkocka.
Jejıtelo zaziva pohrbil a pak kocce urı
zl hlavu, kterou hrde odnesl domu, kde ji exhiboval jako
trofej ve svč m pokoji. Navzdory svč mu mladısnil o lasce a sexu a jeho erotickč snenıbylo
nevyhnutelne doprovazeno nasilı
m.
"Kdyz se setme lo, tajne jsem odchazel z domu a bez cıle jsem se potloukal po ulicıch. Rad
jsem zdaleka sledoval mladČ z eny. Predstavoval jsem si, jak je miluju a jak jsem jimi milovan,
ale porad jsem ve de l, z e to nikdy nebude moz nČ. JakČ byly moje predstavy? Vlastnit urıznutČ
hlavy mladych z en. Muz i se mi nelıbili."
ROZENY NEKROFIL
Tı
m, ze Kemper nebyl takrka nikdy schopen vyjadrit nejakou naklonnost normalnı
m zpusobem,
prezentoval znamky, ves tı
cırozenč ho nekrofila. Jednou si jeho sestra delala legraci z toho, ze
se mu lı
bila jeho ucitelka. Zeptala se ho, proc ji nekdy nepolı
bı
. A mlady Ed odpovedel:
"Nejdrıv bych ji musel zabıt a pak bych ji polıbil." Nebyl daleko od realizace tč to predstavy,
protoze se jednou v noci vypravil k domu, v nemz ucitelka bydlela, s bajonetem svč ho
nevlastnı
ho otce. Predstavoval si, ze ji zabije, urı
zne jıhlavu, kterou si odnese domu a
pomiluje se s nı
. Jeho spoluzaci se v jeho prı
tomnosti necı
tili dobre, protoze Kemper s nimi
nemluvil a spokojoval se jen tı
m, ze na ne dlouze hledel. Tento ostrakismus se jes te zvy s il,
kdyz bylo Kemperovi trinact let, protoze ho silne podezrı
vali, ze zabil psa ze sousedstvı
. Druha
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kocka, ktera davala prednost spolecnosti Kemperovy stars ısestry, se stala obetıjeho pokusu.
Tentokrat bylo zvı
re zmasakrovano ranami macety a Kemperova matka nas la jejırozlozenč
zbytky ve skrı
ni. Ed kocce nejprve odrı
zl vrs ek lebky, aby mohl lč pe vyndat mozek a pak jı
zasadil nespocetnč mnozstvıran. Behem operace byl postrı
kan krvı
.
V tč dobe se takč chtel pomstı
t spoluzakum. Ani jeden z jeho nevlastnı
ch otcu, ktery se k
nemu choval laskave a braval ho sebou na ryby a na lov, nebyl v bezpecıpred vrazedny mi
predstavami mladč ho Kempera. Predstavoval si, jak jednoho dne k nemu prijde zezadu s
zeleznou tycı
, zabije ho a ukradne mu auto, aby mohl odjet do Kalifornie za svy m vlastnı
m
otcem. Svuj plan nakonec zamı
tl, ale nahradil ho ótekem:
"Ve c trnacti letech jsem odesel z domova a PROC? Abych jel za svym otcem. Snil jsem,
premyslel a neustale jsem si predstavoval samČ vraz dy. Myslel jsem uz jenom na ne .
Nedokazal jsem myslet na nic jinČho. Moje matka me rila vıc nez metr osmdesat a vaz ila
pe tadevadesat kilo, ale nebyla obČznı. Byla to z ena, ktera me de sila. Me la takovČ hlasivky, z e
si to ani neumıte predstavit. Svymi paz emi ze z eleza pravidelne muz e tloukla. Nad vsemi
manz eli dominovala. StejnČ to bylo i s mym otcem. A jednou toho me l uz po krk. Nerıkam, z e
to vsechno byla jejıchyba. Casto me bila, kdyz usoudila, z e jsem ne co neude lal, jak bych me l.
Jednou me tvrde uderila pres pusu opaskem a roztrhla mi rty. Rekla mi, abych drz el hubu,
nebo by si sousedi mohli myslet, z e me bije! Dovedete si to predstavit?
Neme l jsem povoleno kric et. V jejıch oc ıch jsem byl jen maly smrad. Nemohl jsem se jı
postavit c elem. Pokousel jsem se jıvzdorovat lstı. Kdyz mi nedala moje tydennıkapesnČ, vzal
jsem si ho sam. Ale penıze jsem neukradl. Sebral jsem deset centu tuhle, pe tadvacet centu
tamhle. Poc kal jsem si, az bude opila, protoz e jsem ve de l, z e nebude svoje drobnČ poc ıtat. Pak
si toho vsimla a me la skodolibou radost z toho, kdyz penıze poc ıtala prede mnou. Vıc nez rok
jsme si spolu hrali na koc ku a na mys. Nez jsem navstıvil svČho otce, rozhodl jsem se, z e uz se
jejıpene z enky ani nedotknu. To jınahnalo strach. Obecne mi rıkala: "Navec erıme se a pak ti
uste drım poradny vyprask. Mysli na to trochu ..." Pokousela se me vsemi prostredky ponız it."
Ed Kemper pak odjel na nejaky cas za svy m otcem do Kalifornie:
"Byl jsem sóastny, kdyz jsem mohl odjet z Montany a vratit se do Kalifornie, kde jsem se
narodil. Montana byla jejım rodnym statem, mym ne. V zime tam byla zima a v lČte horko.
LidČ tam byli sympatic tı, ale nebyli to moji lidČ. Zu stal jsem me sıc se svym otcem a s mym
nevlastnım bratrem. Otec se k nam choval skve le, jako bychom uz byli mladımuz i. On takČ
pochazel z velmi matriarchalnırodiny. Je to ten druh rodin, z nichz syn odchazıhledat
matersky obraz a skonc ıtak, z e si ho vezme za z enu. Ale ja jsem tak me l dominantnıbabic ky
v obou ve tvıch rodiny. Vztahy s mym otcem byly skve lČ, s nım bych byval me l sóastnČ de tstvı.
Te ch tricet dnı, kterČ jsme spolu stravili, mi otevrelo oc i. V tČ dobe jsem se cıtil jako paranoik.
Kdykoliv jsem vstoupil do ne jakČ mıstnosti, hovor hned ustal a vsichni se na me dıvali, protoz e
jsem byl nejve tsıchlap, kterČho kdy vide li. Ti, kterıbyli malınebo me li jen prostrednıpostavu,
mi zavide li a byvali by chte li, aby si jich takČ vsimli. Ve rili, z e je to prıma. Ja ne. Ukladal jsem
v sobe obrovska kvanta frustrace a nenavisti. Neve de l jsem, jak tyto pocity usme rnit nebo se
jich zbavit. Casto jsem si predstavoval, z e jsem poslednıc love k na Zemi. Co by se stalo, kdyby
c love k byl sam, se vsemi te mi auty, lode mi, letadly, a nebyl by tu nikdo, s nımz by se musel
de lit. Tato myslenka se stala obsesıa ja jsem rozpracovaval kolem tČto predstavy cely scČnar.
Lidi tam sice byli prıtomnı, ale nez ivı. Uz mi nemohli ubliz ovat. V dobe , kdy jsem dosahl
puberty, jedna spoluz ac ka po mne zac ala touz it, ne sexualne , fyzicky, ale citove . Neve de l
jsem, jak se mam zachovat. Nebyl jsem pripraveny. Me la prede mnou naskok, byla krasna a
agresivnı. Dostal jsem z nıstrach a ona me nechala byt. Prala si se mnou mıt fyzicky styk,
objımat me , ale ja me l strach.
Neustale jsem me l pocit, z e jsem cizinec a cıtil jsem se byt v ťstranı. Me l jsem sebevraz ednČ
tendence. Pohraval jsem si se smrtı. Jedna z mych oblıbenych zabav byla natahnout se
doprostred silnice, jako kdyby me prave ne kdo porazil a c ekat, az prijede ne jakČ auto. Pral
jsem si, aby ne jaky ridic byl dost oz raly na to, aby me prejel, ale vsichni brzdili a zastavovali
prede mnou. Pak se vztekali, kdyz jsem vstal a utekl. Byla to hra. Teé se tomu sme ju, ale vam
to ukaz e, v jakČm dusevnım stavu jsem tehdy byl a jak malo jsem si vaz il svČho vlastnıho
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z ivota."
CHTÍL JSEM JENOM VÍDÍT, JAKE TO JE, ZABIT BABICKU
Vztahy mezi Kemperem a jeho matkou Clarnellou se dal zhors ovaly. Matka svč ho syna
povazovala za óplne pras tenč ho a poslala ho k rodicum z otcovy strany na jeden ranc v
Kalifornii. Tam, 24. srpna 1963 ve veku s estnacti let zabil babicku a dedecka rucnicıraze 22 s
dlouhou hlavnı
. Pak jes te Maude Kemperovou podrezal kuchynsky m nozem. Vyvedlo ho to z
mı
ry, a tak zavolal svč matce, aby ji o svč m cinu uvedomil. Kdyz se ho policistč ptali na motiv,
odpovedel: "Chte l jsem proste ve de t, jakČ to je, zabıt babic ku." Litoval, ze nenas el odvahu ji
svlč knout. Jeho zmatena prohlas enızpusobila, ze byl internovan v prı
sne strezenč nemocnici
Atascadero:
"Vanoce jsem stravil v prıtomnosti svČho otce, ktery se prave znovu oz enil, ale tentokrat se to
vsechno zvrtlo s mou nevlastnımatkou a s mym nevlastnım bratrem. Vsichni jsme chte li zıskat
otcovu pozornost a jeho lasku. Marne jsem hledal ne jakČho dospe lČho c love ka, ktery by me
mohl vČst. Mu j otec tohle nape tınesnesl a poslal mČ ke svym rodic u m, aby se me zbavil. Brali
me jako zkrachovalou existenci, a tak, abych je neotravoval, poslali me do hor. Dobra, takhle
mi to nerekli, ale bylo to tak. Zu stal jsem tam ne kolik me sıcu a zpoc atku slo vsechno dobre,
hlavne protoz e jsem byl daleko od Montany. Ale po ne jakČm c ase lak popraskal, protoz e moje
babic ka me chte la vychovavat stejne tvrde , jako svČ tri syny. Doufala, z e me osvobodıod
negativnıho vlivu mČ matky, ale ve skutec nosti ho nahradila svym. A ja jsem byl totalne
neschopny pochopit tak komplexnıpsychologickČ vztahy. Nedoprala mi ani chvilku klidu.
Jakmile jsem se jen trochu vzdalil, kaz dou hodinu kric ela mČ jmČno, aby ve de la, co provadım.
Porad mi vyprave la o klidu venkova, o mıru a lasce ke zvıratu m. Pozemek se roztahoval na
c tyrech hektarech a ona me neustale pronasledovala a huc ela do me : "Neber si tu pusku a
neubliz uj nasim malym pratelu m." A vıte, co jsem de lal ja? Zabıjel jsem vsechno, co se jen
pohnulo. Racci me li ve zvyku prelČtat pozemek. Po ne kolika tydnech tohoto masakru si to
museli rıct, protoz e ranc oblČtali. Teé se tomu sme ju, ale legrace to nebyla. Strılel jsem na
vsechno, co se pohnulo, vyde laval jsem 25 centu pokaz dČ, kdyz jsem zabil zajıce nebo
ne jakČho jinČho hlodavce. V tČ dobe jsem nic il z ivČ bytosti, abych vide l, kam az mohu zajıt.
Psychiatri milujıtenhle z anr: kluk zabıjıptaky, a proto se stane maniakem. Tohle vsechno ve
mne vrelo. Vasne , nape tı, frustrace. Predstavoval jsem si babic c inu smrt. Uz jsem myslel na
to, z e jıurıznu hlavu, ale nakonec byl zloc in spontannıjako ne jaka exploze. Nestac il jsem si to
predem uvaz it."
V roce 1969 byl Ed i pres nazory psychiatru sveren do pč ce svč matky.
"Atascadero jsem opustil 30. c ervna 1969 v poledne. Musel jsem lete t malym letadlem do
Madera County, kde jsem me l byt souzen soudem pro nezletilČ. Uve znili me pod ko dovym
c ıslem 5100, coz znamenalo, z e jsem byl nemocny, kdyz jsem zloc in spachal, ale z e jsem za
ne j pravne odpove dny. Predstavoval jsem nebezpec ıpro svou osobu i pro spolec nost a musel
jsem se podrobit lČc enı. Be hem pobytu v Atascaderu preslo moje ko dovČ c ıslo z 5100 na 5567
a ja jsem se tudız stal mentalne nebezpec ny a nezodpove dny za svČ c iny. V tom prıpade
stac ilo, abych se choval dobre a mohl jsem byt propuste n do domacıho osetrovanı. Myslım, z e
jsem jediny vrah, ktery tuhle instituci opustil s c istym rejstrıkem. Psychiatri me propustit
nechte li. Chystali se me poslat do Agnew State Hospital, odkud bych se byl dostal az po mnoha
letech a jeste i potom bych byl pec live strez en. Nezapomınejte, z e mi jeste nebylo
jednadvacet, z e jsem neme l z adnou zkusenost s laskou ani se sexem a z e jsem nikdy v z ivote
nepracoval. Zkratka, dostal jsem se pred komisi, ktera me la rozhodnout o mČm podmınec nČm
propuste nı. Zadal jsem, aby me sve rili do pČc e rehabilitac nıho centra, kterČ se nachazelo
nedaleko bydliste mČ matky. Ale prepoc ıtal jsem se. Pustili me na podmınku osmnacti me sıcu k
matce. Me l jsem je poslat do haje. V tČ dobe moje matka alkoholic ka, byla oficialne prohlasena
za mou prıtelkyni a poradkyni. Rıkal jsem si, z e teé se to zme nı, protoz e se ze mne stal tvrdy
chlap a ona na me bude hlede t jinak a bude na me hrda. Ve ve zenıjsem studoval.
V Atascaderu jsem se ocitl jako nezletily v psychiatrickČm ťstavu pro otrlČ zloc ince. V roce
1964 byl pru me rny ve k ve znu 36 let. Podle zakona jsem me l byt v Napa State Hospital, coz
byla instituce s minimalnıochranou, ale soudce byl tak rozhorc en mym zloc inem, z e prohlasil
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ne co v tom smyslu, z e "toho mladČho muz e prece neposle do ne jakČho Disneylandu". Proto
jsem se ocitl v Atascaderu, ve spolec nosti lidı, kterym bylo v pru me ru o dvacet let vıc nez mne .
Ve rte mi, z e jsem rychle dospe l. Dokonce jsem tam zachranil z ivot jednomu klukovi, kterČho
chte li uskrtit. Od sestnacti do jednadvaceti let jsem byl ve ve zenı. Byla to doba hippies a konce
valky ve Vietnamu. Kdyz jsem se ocitl na svobode , myslel jsem, z e se zapojım do sve ta
dospe lych, z e se zaradım do spolec nosti. Mladez se be hem mČho ve zne nıťplne zme nila. Ale
vsechno to skonc ilo spatnČ. Proc ? Matka pracovala na univerzite , ale zakazovala mi, abych se
stykal se studenty, protoz e jsem byl nula jako mu j otec, a protoz e jsem nebyl hoden se s nimi
stykat. Byli pry pro me prılis dobrı. Proto jsem ty svatČ obrazky rozbıjel. Chte l jsem jim ublız it.
Kvu li svČ matce jsem se prakticky nikdy nestal muz em. Mu j sexualnız ivot neexistoval a nutne
se z toho musela vyvinout ťchylka. Nikdy jsem nenavstıvil z adnou peep-show hrozne jsem se
bal. Hodne jsem onanoval a pri tom jsem si predstavoval vsechno moz nČ. Presto jsem me l tri
kratkČ znamosti a dvakrat jsem chytil kapavku. Nepouz ıval jsem prezervativ. Dnes bych byl
dıky AIDS odsouzenym c love kem."
CHTÍL JSEM SPOLECNOST UHODIT TAM, KDE JI TO BUDE NEJVIC BOLET
Clarnella Kemperova se usadila v Santa Cruz, kde pracovala na mı
stnıuniverzite. Na zacatku
sedmdesaty ch let Kemper pusobil dojmem, ze se zaradil do spolecnosti a po nekolika
kratkodoby ch zamestnanı
ch, kdy delal naprı
klad u benzinovč pumpy, byl prijat do Spravy silnic
a mostu statu Kalifornie. V noci autem jezdil po dalnicı
ch a trı
bil svou priblizovacıtechniku ke
stoparkam, kterč nakladal po desı
tkach. Te“ uz vedel, jak se ma nenucene chovat k temto
mozny m obetem, kterč vubec netus ily, ze jsou podrobovany peclivč mu vy slechu, protoze
Kemper si svč obeti nevybı
ral nahodou. Psychiatrovi Donaldu Lundeovi se priznal, ze si velmi
peclivč pripravil seznam moralnı
ch a fyzicky ch vlastnostı
, kterč musely mı
t jeho budoucıobeti.
Nesmely to by t "spinavČ hippies", ale mladč zeny z dobry ch rodin. Mezi otazkami tohoto
seznamu figurujınaprı
klad otazky na zamestnanıotce, mı
sto bydlis te, jestli studujına
univerzite atd. Bylo absolutne nutnč , aby obeŠ odpovı
dala obrazu, ktery si Kemper udelal o
studentkach, jez mu matka zakazala navs tevovat. Po vrazde Aiko Koovč se ho zmocnily
pochybnosti o óctyhodnosti jeho obeti, takze si autem zajel k jejı
mu bydlis ti, aby si overil, v
jakč m dome bydlela. Behem dvou let si proveril kolem trıaz ctyr set mlady ch zen, kterč vzal
stopem. Jako mnoho ostatnı
ch sč riovy ch vrahu i on velmi peclive chystal svč zlociny, vybı
ral si
typ obeti a s el az tak daleko, ze vybavil auto specialnı
m zarı
zenı
m, kterč mohlo uzavrı
t pravč
prednıdvere a kterč se dalo spous tet pakou pod sedadlem ridice.
"Ve de l jsem, jak si opatrit obe ti, ale nezajımaly me spinavČ hippies, kterČ byly v tČ dobe vide t
skoro vsude. To by byvalo bylo prılis jednoduchČ. Mohl bych jich zabıt pohodlne spoustu.
Samozrejme , z e by to s nimi byvalo bylo jednodussı, ale to nebyl mu j cıl. Chte l jsem
spolec nost uhodit tam, kde ji to bude nejvıc bolet, kdyz ji vezmu to, co bylo pro ni nejvzacne jsı
- budoucıprıslusnıky elity, bohatČ holky, s jejich nadrazenym vzhledem, de vky z nejvyssı
spolec nosti."
Nekterč vecery navs tevoval mı
stnıbar, kde se spratelil s policisty, z nichz nekterıpovedou
patranıo jeho budoucı
ch zlocinech. V dobe, kdy svč zlociny pachal, chodil dokonce Ed Kemper
s dcerou s č fa kriminalnıbrigady ze Santa Cruz, ktery ho nekolikrat zval na veceri a povazoval
ho za dobrou partii pro svou dceru!
"Co by se byvalo stalo, kdybych prijal jeho pozvanı? Sel bych k nim, sedl bych si ke stolu a uz
jsem se v duchu vide l, jak vyndavam revolver a jednoho po druhČm je zastrelım. Pak bych
jejich urezanČ hlavy poloz il do talıru , umyl bych se a sel bych klidne pryc . Nazıtrıby polda
neprisel do prace. Jeho kolegovČ by byli znepokojenı. ZadnČ zpravy. Sli by k ne mu a objevili by
masakr. Zu stali by tam stat jako solnČ sloupy. Nakonec, to on rıdil celČ vysetrovanı. V takovČm
dusevnım rozpoloz enıjsem se v tČ dobe nachazel. A proc se nic nestalo? On sam mi tuhle
otazku po mČm zatc enıpoloz il. Odpove de l jsem mu, z e on i jeho dcera se ke mne chovali
mile."
7. kvetna 1972 nalozil dve osmnactiletč stoparky, Mary Ann Pesceovou a Anitu Luchessovou.
Po mnoha zajı
z“ kach je nakonec odvezl do jednč slepč ulicky a tam je ubodal dy kou.
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"Na Mary Ann, ktera se mi c asto v myslenkach vracı, me ne co pritahovalo. Nerıkam to proto,
z e bych cıtil ne jaky soucit, kdyz o nımluvım. Naopak, ona predstavovala prave to, co me nutilo
takovČ c iny spachat... Chovala se povysene , pohrdave . Nebyla ani hezka ani oskliva.
Kalifornanka. Drz ela si me na distanc... Mary Ann byla expertkou na autostop. Kdyz jsem
zastavil, nechte la nastoupit, ale ja jsem si vypracoval neomylnou presve dc ovacıtechniku.
Vz dycky jsem se podıval na hodinky, jako chlapek, ktery si rıka: "Mam c as se zastavit?" Je
neuve ritelnČ, jak tohle fungovalo. Mary Ann nastoupila i s kamaradkou. Rozjeli jsme se a ja
jsem si ji prohlız el ve zpe tnČm zrcatku. Hlede la mi prımo do oc ı. Me l jsem c ernČ bryle, kterČ
nebyly ťplne nepru hlednČ. Nase pohledy se zkrız ily, a namısto, abych se jızeptal, proc se na
me tak dıva, rıkal jsem si v duchu, z e by snad bylo lepsı, kdybych zastavil a nechal je
vystoupit. Zkoumave na me hlede la dal. Je to souc ast hry, kdyz se muz a z ena vzajemne
pome rujı. Predstavoval jsem si, jak je naloz ım a zabiju, ale az do tČto chvıle jsem vz dycky
odmıtal neťspe ch. Proklınal jsem svou slabost. Rıkal jsem si, z e musım konec ne jednat. Bylo to
trochu jako ruska ruleta, i kdyz jsem svu j z ivot neriskoval. Neustale jsem flirtoval s
nebezpec ım, se vzrusenım. Ve de l jsem, z e kdyz vyndam zbran, budu je muset zabıt. Nemohl
jsem je nechat uniknout. Mary Ann me strhla ke zloc inu svou nadrazenostı, odstupem, jakym
se ke mne chovala. Uz jsem to nemohl snČst. Pe t let jsem nesouloz il. Byl jsem prılis
nedoc kavy.
Kdyz jsem se odhodlal k c inu, byl to hrozny sok. Hromadil jsem hloupost za hloupostı. Chte l
jsem ji uskrtit, ale neslo to. Branila se a zac ala kric et. Byl jsem frustrovany. Vzal jsem nu z a
bodl jsem ji. Neumrela. Ve filmech se umıra okamz ite . V z ivote to vu bec takhle nenı. Kdyz do
ne koho bodnete nu z , tec e krev. Krevnıtlak slabl. Dal jsem ji bodal tak trochu vsude do zad.
Otoc ila se a jednou rukou jsem se dotkl jejıho prsu. Namıril jsem na z aludek. Me l jsem strach,
z e ji bodnu do prsou, to bylo pro mne obtız nČ. Chte l jsem ji umlc et. Nakonec skonc ila tak, z e
me la pusu rozrıznutou od ucha k uchu. Ve rte mi, vım, co rıkam. Ztratila ve domıa
pravde podobne umrela o par sekund pozde ji. Vystoupil jsem z auta, ruce jsem me l pokrytČ
krvıa porad jsem opakoval: "A je to, je to hotovo, a je to, je to hotovo."
Teé jsem musel zabıt tu druhou. Chvıli jsem zu stal sede t, s revolverem za opaskem. Kdyby me
byval motivoval sex, mohl jsem zu stat sede t v aute . Jeste nebyla ťplne mrtva, jejıte lo bylo
jeste teplČ. Stac ilo, abych se otoc il a mohl jsem se s nıpomilovat. Byl jsem jeste v soku a
zakopl jsem, kdyz jsem vystupoval z auta. Malem jsem se rozplacl na zem. Ve de l jsem, z e
kdyz jsem Mary Ann zabıjel, jejıkamaradka musela slyset krik. V urc itou chvıli jsem jıprikryl
rukama pusu a nos, ale ona stČnala dal. Hrozne me to deprimovalo, protoz e to nesnasım. Na
to se nezapomına. Plıce Mary Ann byly sama dıra, takz e slova a zvuky z nich vychazely jako
ne jakČ bublanı. Me l jsem pocit, z e mu j mozek exploduje. Bylo to ne co jako psychoticka noc nı
mu ra. A tak jsem jıprorızl krk. Kdyz jsem vystoupil z auta, zapomne l jsem nu z uvnitr a musel
jsem se pro ne j vratit. Otevrel jsem kufr a ta druha holka uvide la moje ruce, postrkanČ krvı.
Zakoktal jsem ne jakou neurc itou omluvu, abych se jıto pokusil vysve tlit. Cıtil jsem, z e mi chce
za kaz dou cenu ve rit, protoz e to byla jejıjedina nade je, z e to prez ije. Prikazal jsem jı, aby
vylezla z kufru. Neuve domovala si, z e drz ım nu z v ruce. Zac al jsem ji bodat. Branila se zuby
nehty a kric ela. Chytil jsem ji jednou rukou a druhou jsem ji dvakrat bodl do boku. Cekal jsem,
z e upadne, ale ona kric ela dal a krev jıstrıkala z pusy a postrıkala mi oblic ej. Kric el jsem na ni,
aó toho necha a ona prestala. Ne kolikrat rekla: "Ne! Ne!" Jednou rukou jsem jızakryl pusu.
Divoce me kousla do prstu . Strc il jsem jıprsty do ťst a v tu chvıli ztratila ve domı. Umırala. Jejı
paz e se pohybovaly na vsechny strany. A pak, to bylo strasnČ, se jıve domıvratilo a ona se me
zeptala: "Proc ?" Ja jsem takČ chte l ve de t proc a pristoupil jsem az k nı. O ne kolik sekund
pozde ji ji premohly krec e, rukama bila do vzduchu, odevsad jıstrıkala krev a ona mluvila dal.
Strıdave opakovala: "Ne! Ne! Ne!" a "Proc ? Proc ? Proc ?" Bylo to ťplne sılenČ. Uz jsem necıtil
nic, uz jsem nebyl souc astılidskČ rasy. O ne kolik okamz iku pozde ji zemrela."
URIZNUTE HLAVY JSOU NÍCO JAKO TROFEJ
Kemper odvezl obe mrtvoly k sobe domu a vyfotografoval si je polaroidem. Rozpitval je a s
nektery mi castmi tela se ukajel:
"Vratil jsem se do svČho bytu s obe ma te ly v kufru. Kufr byl plny krve, protoz e jedna mrtvola
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byla noz em ťplnČ probodana. Druhou jsem posadil na zadnısedadlo. U majitele domu byli na
navste ve dva pratelČ. Diskutovali spolu a ja jsem si predstavoval jejich prekvapenı, kdybych
jim obe mrtvoly hodil k noham. Tahle myslenka me vzrusila ... Kdyz jsem mrtvolam urızl
hlavy, odnesl jsem si je do loz nice. Poloz il jsem je na kreslo a dlouho jsem na ne hlede l, nez
jsem si je odnesl do postele, kde jsem si s nimi hral. Jedna hlava spadla na zem a kutalela se
po koberci, de lajıc hluk. Mu j soused zdola me nenavide l, protoz e jsem c asto de lal ramus
dlouho do noci. Vzal koste a zabouchal na strop. Zarval jsem: "Kamo, je mi lıto, ale upadla mi
hlava. Promin ...
Zaz iva si z eny ode mne udrz ovaly odstup. Nede lily se se mnou. Pokousel jsem se navazat
styky, ale ve skutec nosti to neslo ... Kdyz jsem je zabil, vım, z e mi patrily. Byl to pro me
jediny zpu sob, jak je mıt. Chte l jsem je jenom pro sebe. Bylo to totČz , co ony de laly se mnou.
UrıznutČ hlavy jsou ne co jako trofej. Hlava de la c love ka. Te lo uz nenınic, kdyz je hlava
urıznuta. Ale nenıto ťplne presnČ. Na z enach zbyva jeste spousta zajımavych ve cı, i kdyz
chybıhlava, ale osobnost zmizı."
Nazı
trıpohrbil Kemper zbytky tel na horach Santa Cruz a hlavy hodil do jednč rokle:
"Ne kolikrat jsem se vratil na mısto, kde jsem pohrbil Mary Ann ... Pral jsem si, aby byla u me
... Protoz e jsem ji miloval a touz il jsem po nı." Fotografie Mary Ann a Anity uz ho
neuspokojovaly, a tak ctrnactč ho zarınalozil do auta mladickou Aiko Koovou. Bylo jıpatnact
let. Kemper vypravı
: "Chvıli jsem si myslel, z e dalsızloc in odloz ım a z e mi budou stac it
fotografie, ale jejich efekt trval asi dva tydny. Pro me obe ó takČ hraje roli, roli Kalifornanky,
kterČ je vsechno dovoleno a ktera si mu z e vsechno dovolit. Zarivy ťsme v na rtech. Fakt, z e
nastupovaly do mČho auta, byl spıs tragicky, ale bylo to, jako kdyby me ly na krku pove senou
ceduli, na kterČ bylo jasne napsano, z e je mam zabıt. Tyto dıvky byly dostatec ne starČ na to,
aby ve de ly, co de lajıa hlavne co nemajıde lat, jako byl naprıklad autostop. Vz dycky me
prekvapovalo, z e pokrac ovaly ve stopovanıi tehdy, kdyz byly nalezeny prvnımrtvoly.
Vysmıvaly se mi tım, z e si dopravaly pravo jednat tak, jak se jim zlıbilo. Presve dc ovalo me to o
tom, z e spolec nost je tak praste na, jak jsem si myslel. Bylo to ne co, co se me dotykalo: cıtily
se v bezpec ıve spolec nosti, v nız ja jsem neznamenal nic.
Cetl jsem, z e na americkČm Zapade vyde lavali ku z i pove sencu a de lali z nıboty, nebo z e lebku
pouz ıvali jako kalamar. Ostrıhal jsem vlasy jednČ ze svych obe tıa ude lal jsem si z nich
rohoz ku. Ale za dva nebo za tri tydny jsem se jızbavil, protoz e to bylo prılis stresujıcı. Prılis mi
to pripomınalo realitu. Hodne jsem fantazıroval, coz se podobalo stavu po velkČ davce drogy.
Znal jsem vrahy, kterısi konzervovali c asti mrtvol v zavarovacıch sklenicıch. Bal jsem se,
protoz e jsem ve de l, z e se pomalic ku dostavam do tohoto stadia. Musel jsem se zastavit, pokud
jsem se nechte l stat novym Edem Geinem. Testoval jsem hranice svČho vesmıru. Predvade l
jsem, z e mohu z ıt uprostred svČho spolec enstvı. Vsichni me povaz ovali za prımovČho
chlapıka."
Kemper us krtil Aiko Koovou, pak jejıtelo znasilnil a odvezl si ho domu.
"Nejdrıv jsem se ji pokusil zadusit, ale ona se divoce branila. Myslım, z e k tomu doslo, kdyz
znovu nabyla ve domıa pochopila, co se de je. Zpanikarila. Nakonec jsem ji uskrtil jejısalou ...
Po vraz de jsem byl vyc erpan, bylo mi horko a me l jsem hroznou z ızen. Zastavil jsem se v
jednom baru, abych si vypil par piv, zatımco te lo porad lez elo v kufru mČho auta. Kdyz jsem
mrtvolu nesl domu , malem me s nıprekvapili sousedi. Urezat ruce a nohy vyz aduje
puntic karskou praci s noz em a sekerou. Zabralo mi to asi c tyri hodiny. Urıznout ťdy, zbavit se
krve a umyt vanu a celou koupelnu."
Druhy den rano navs tı
vil Kemper svč dva psychiatry, kterıusoudili, ze je vylč cen, ackoliv
urı
znuta hlava Aiko lezela v kufru jeho auta. Edovi se podarilo dosahnout toho, ze jeho trestnı
rejstrı
k byl na doporucenıtechto psychiatru vymazan!
Zaver jejich zpravy: "Z psychiatrickŘho hlediska nevidım z adny du vod, proc by mel byt
povaz ovan za nebezpecnŘho. JedinŘ nebezpecıve skutecnosti spocıva ve zpu sobu,
jakym rıdısvu j motocykl nebo auto."
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"Zabil jsem ji ve c tvrtek vec er," pokracuje Kemper. "Druhy den rano jsem v zame stnanı
oznamil sČfovi, z e jsem nemocny. Urezal jsem te lu nohy a ruce. V patek vec er jsem se zbavil
mrtvoly a nechal jsem si jen ruce a hlavu, kterČ mohly byt identifikovany. V sobotu rano jsem
odjel z domova a vzal jsem si je s sebou. Hledal jsem vhodnČ mısto, abych je mohl pohrbıt.
NenısnadnČ se takovych ve cızbavit. Ne kolikrat jsem jen tak tak nebyl pristiz en pri zakopavanı
mrtvoly. Kdyby bylo te lo objeveno, sve dci by si mohli vzpomenout, z e nedaleko parkovalo
bČz ovČ auto. V sobotu rano jsem navstıvil svČho psychiatra ve Fresnu a odpoledne jsem zasel
za tım druhym. Sobotnıvec er jsem stravil se svou snoubenkou a s jejırodinou v Turlocku a v
nede li vec er jsem se vratil domu ."
CO-ED KILLER
Uplynuly ctyri mesı
ce, nez "Co-Ed Killer" uderil znovu. 9. ledna 1973 byla studentka Cindy
Schallova prinucena pod hrozbou namı
renč ho revolveru nastoupit do kufru Kemperova auta, v
nemz byla okamzite zabita. Kdyz se Kemper vratil do bytu svč matky, polozil mrtvolu na postel
a znasilnil ji. Kdyz ukojil svuj nekrofilnıchtı
c, ve vane urezal od tela ruce a nohy. Hlavu pohrbil
pod oknem pokoje svč matky a zbytek nahazel do more.
"Kdyz me policie zatkla, objevila u me doma savli a vsichni si urc ite mysleli, z e to je zbran,
ktera mi slouz ila k rezanıhlav. Poslali ji do FBI na testy, odkud jim prıkre odpove de li, z e na
c epeli nejsou z adnČ krevnıstopy. Clove k rozumıjejich nespokojenosti, kdyz vı, z e takovČ testy
stojıne kolik desıtek tisıc dolaru . Ve skutec nosti jsem jim rıkal, z e jsem tou savlıjenom sekal
do stromu, neve rili mi. A muz , ktery ji pouz il, byl sČf policie, otec mČ snoubenky, kterČmu
jsem tu savli predtım ukazoval. Velmi c asto jsem olejoval c epel a brousil ji. Je pravda, z e jsem
myslel na to, z e bych ji mohl pouz ıt na sekanıhlav. Byla c astımČho fantazırovanı. Jiny expert
se rovne z zmylil, kdyz ujisóoval, z e k rezanıhlav mi slouz ila elektricka pila, abych snadno
prerızl kosti. Ne. Pouz ıval jsem jednoduchy kapesnınu z , s c epelısotva deset centimetru
dlouhou. Nejdrıv jsem musel zabodnout c epel do masa, pak noz em otoc it, abych prerusil
obratel. Rıkalo se, z e jsem hlavy rezal vz dycky mezi druhym a tretım krc nım obratlem. Uz jste
se ne kdy pokouseli rezat hlavu mezi dve ma obratli? PoldovČ byli pitomci."
Na konci prosince byla objevena tela. Dı
ky casty m navs tevam baru, kam chodı
vali policistč , byl
Kemper informovan o vy voji patranı
. A uderil znovu. 5. ónora 1973 pris la rada na Rosalindu
Thorpovou a Alici Linovou, kterč upadly do sparu obra ze Santa Cruz.
"Thorpova me la velmi sirokČ c elo a ja jsem si zkousel predstavit, c emu se mu z e podobat jejı
mozek uvnitr lebky. Chte l jsem, aby ji moje kulka zasahla presne do stredu mozku. Sekundu
predtım se jeste hybala a sekundu na to uz byla mrtva. Vystrel, pak ticho, absolutnıticho ...
Linova, ktera sede la na zadnım sedadle, si rukama zakryla oblic ej. Vystrelil jsem na ni dvakrat
skrz ruce. Minul jsem ji. Teprve tretırana byla dobra a zasahla ji do spanku ... Projız de li jsme
prave kolem straz nıbudky kolejnıpolicie a ja jsem slysel, jak Linova na zadnım sedadle umıra.
Kdyz jsme konec ne vyjeli z me sta, zpomalil jsem, pak jsem jıobratil hlavu na stranu a z
bezprostrednıblızkosti jsem ji zabil."
Kemper nacpal obe mrtvoly do kufru a odjel k matce, kde klidne snedl veceri. Pak vys el ven a
urı
zl obe hlavy, ale to ho neuspokojilo, a tak se vratil pro telo Alice Linovč a znasilnil ho na
podlaze v kuchyni. Potom mu v kufru urezal ruce.
"Vım, z e to bylo velkČ riziko naloz it ne jakou studentku prımo v univerzitnım arealu, a dve z e
jen znasobily riziko, ale ja jsem ve de l, z e si to mohu dovolit. Jednou jsem za bılČho dne naloz il
tri studentky na University Avenue v Berkeley a malem jsem je zabil. Byval bych mohl bez
problČmu dıky randalu na dalnici, ktery by prehlusil vystrely. Musel jsem toho nechat, protoz e
jsem ťplne ztracel sebekontrolu. Cım dal tım vıc jsem pil. PolicistČ me znali z baru, ktery jsme
navste vovali, jako velkČho pijaka a to byl moz na jeden z du vodu , proc me nepodezrıvali. Kdyz
jsem byl mezi lidmi, byl jsem skoro porad opily vınem nebo pivem, nebo pod vlivem
nejru zne jsıch barbituratu , ale zu staval jsem strızlivy, kdyz jsem pachal zloc iny. Proc ? Kdyz
jsem byl opily, nemohl jsem se nic eho dopustit. Proto jsem pil skoro neustale: chte l jsem to
sılenstvızastavit. Ale je te z kČ zu stavat permanentne opily. Vypil jsem mezi pe tadvaceti az
triceti litry vına tydne , coz bylo dvakrat vıc, nez vypila moje matka.
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Asi me sıc a pu l po tom, co jsem zabil poslednıstudentky, jsem si vnutil test. Naloz il jsem dve
holky, kterČ se podobaly mym predchazejıcım obe tem a namıril jsem si to s nimi na dalnici A13 ve sme ru na silnici 580. Poz adaly me , abych je odvezl k Palomares Drive, kde jsem uz
zabıjel. Univerzita se nachazına druhČ strane a ony mne neve rily, kdyz jsem je presve dc oval,
z e musıme zme nit sme r. "Ale my chceme jet tudy," rıkaly. I kdyz nepojedeme do Palomares
Drive, i kdyz zastavıme drıv, je tam jedna slepa ulic ka ... A ony budou mrtvČ, jestliz e moje
vnitrnıpudy nabudou vrchu. Kdyz budeme pokrac ovat tımhle sme rem, test zajde prılis daleko.
Me l jsem pocit dČja vu, jako kdyby se jednalo o ty dve prvnı. Uz jsem se svych pudu pokusil
zbavit, trochu jako ne kdo, kdo chce prestat kourit nebo pıt. Hadali jsme se dal. Jestli se dajıdo
kriku, budu ztracen, protoz e ne kdo by mohl zatelefonovat poldu m. Nemohl jsem jim rıct, z e to
de lam proto, abych jim zachranil z ivot. To naneste stıneslo a ony se zac aly bat. Rekl jsem jim,
aby se nebaly a aby poc kaly na prıstıkriz ovatku: "Kdyz se spletu, pojedeme po jinČ silnici.
Du ve rujte mi." A v duchu jsem si rıkal "hovno". Revolver je pod mym sedadlem. Dojeli jsme na
dalnici a cedule ukazovala vyjezd na Millis College. Holky se porad baly. Neposlouchal jsem
jejich prosby, nejel jsem jejich cestou a to je de silo. Vyloz il jsem je pred vchodem na
univerzitu a vsadım se s vami, z e si prıste dajıpozor, nez zase pu jdou stopovat. Jsem si skoro
jist, z e stale neve dı, jak ten den jen o vlasek minula smrt. Ja jsem pochopil, z e se nedokaz u
zastavit. Uz jsem se nedokazal kontrolovat. Ve de l jsem, z e budu znova vraz dit. Bylo to
nevyhnutelnČ."
MÍL JSEM CHUT ZNICIT VSECHNY SVE SOUSEDY
Kemper nezrı
zene pil a bez prestanıse has teril se svou matkou. Opravdu ztracel ves kerou
kontrolu a planoval s ı
lenč projekty:
"Chte l jsem demonstrovat svou sılu ťradu m v Santa Cruz. Dokazat jim, z e si nede lam legraci,
z e majıco do c ine nıs opravdovou zru dou. Me l jsem chuó znic it vsechny svČ sousedy, asi
dvanact rodin. Mu j ťtok by byl pomaly, metodicky, tichy. Ve de l jsem, z e bych to dokazal."
Nakonec behem velikonocnı
ho vı
kendu kladivem ubil svou spı
cımatku, pak jıurı
zl hlavu a telo
znasilnil.
"V tydnu, ktery predchazel vraz de mČ matky, jsem si v hlave prehraval cely film. Moje matka
zemre. Zavraz dım ji. Pak se vydam na policii v nade ji, z e me zastrelına ulici. A budou v prdeli.
Budou muset vsechno vysve tlit, protoz e ja uz tady nebudu. Toto presve dc enıme cely tyden
c ım dal tım vıc spoutavalo. Na Velky patek se pracovalo jen dopoledne a odpoledne jsem se
vratil domu . Cely vec er jsem pil. Spal jsem, kdyz se matka vratila domu . Udalosti se odehraly
tak, jak jsem si to naplanoval. Po jejım navratu jsem se probudil. Poslednıslova, poslednı
hadka. Sel jsem do jejıho pokoje, abych si s nıpopovıdal. Nechci se omlouvat, abych vysve tlil
sva gesta. Chci vam jenom proste rıct, z e jsem si ne kde hluboko v sobe pral, abych dokazal
vyslovit slova, ktera bylo zapotrebıvyslovit nebo aby ona rekla ne co, co by byvalo okamz ite
zastavilo tohle sılenstvı. Naivne jsem v ne co takovČho doufal.
Bohuz el... Prave si c etla. Odloz ila knihu a oznamila mi: "Pane Boz e, zu stanes tady stat celou
noc, aby sis se mnou povıdal?" To byla jedna z jejıch oblıbenych frazı, kterČ mi rıkala, kdyz
jsem ne kdy vec er prisel do jejıho pokoje. Ve tsinou jsem odpovıdal ne a sel jsem pryc . Ve de la,
z e me zranila a z e zıtra zase bude vsechno normalnı. Ten vec er jsem se rozhodl, z e uz
nebudeme mluvit. Vratil jsem se do svČho pokoje a na chvilku jsem se natahl. Zu stal jsem tam
dve nebo tri hodiny a nemohl jsem usnout. Muselo byt c tyri nebo pe t hodin rano. Sel jsem do
jejıho pokoje a kladivo jsem drz el v ruce. Pak jsem jıprorazil spanek, prorızl krk, zvedl bradu,
vyrızl jıhrtan a zahodil jsem ho do odpadkovČho kose. Uz od malic ka na me neprestavala rvat
a nadavat mi. Vz dycky jsem svou matku povaz oval za ne koho velmi pu sobivČho, za bytost
takrka neznic itelnou. Me la pozoruhodny vliv na mu j z ivot. A teé jsem byl velmi prekvapeny,
kdyz jsem si uve domil, jak je zranitelna, stejne lidska, jako moje ostatnıobe ti ... Dlouhou
chvıli jsem z toho zu stal sokovan a hrozne me to zmatlo, i kdyz se mi po jejım zmizenıulevilo."
Kemper polozil matcinu hlavu na krbovou rı
msu a strefoval se do nıs ipkami. Nazı
trıpotkal
jednoho prı
tele, ktery mu uz dels ıcas dluzil deset dolaru. Kemper se ho chystal zabı
t, ale muz
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mu penı
ze vratil, coz mu zachranilo zivot.
CITIL JSEM, ZE ĚPLNÍ ZTRA CIM SEBEKONTROLU
Stale pod vlivem vrazednč ho tres tenı
, zavolal Kemper Sally Hallettovou, prı
telkyni svč matky a
pozval ji na veceri s prekvapenı
m. Jakmile si Sally sedla, omracil ji, us krtil a urı
zl jıhlavu: "Po
svČm prıchodu klesla na z idli a rekla mi, z e je mrtva ťnavou. Tak jsem ji vzal za slovo."
Kemper jejıtelo ulozil do postele a sam usnul v loznici svč matky. Kdyz se probudil, byla
Velikonocnınedele. Odjel autem a v dome nechal vzkaz: Sobota, 5 hodin 15 minut rano.
Nesmela trpet kvuli tomu prı
s ernč mu "KrvavČmu reznıkovi". Bylo to kratkč - spala - chtel
jsem, aby to bylo tak. Nebyla to nedbala a nedokoncena prace, chlapci. Proste mi chybel cas.
Musı
m udelat spoustu vecı
!!! Po osmactyricetihodinovč jı
zde byl Kemper prekvapen, ze ho
jes te nezatkli, pouze dostal pokutu pro prekrocenırychlosti. Nacpal se tabletami No-Doz, aby
zustal vzhuru a pokracoval v ceste az do Colorada: "Ve de l jsem, z e pri nejmensım incidentu
ztratım pu du pod nohama. Nikdy jsem takovy pocit neproz il. Me l jsem strach."
Zatelefonoval svy m pratelum z policie v Santa Cruz, aby se udal. Ale jako kdyby to byl
poslednıgag - nikdo mu neveril! Nekolikrat mu zavesili pred nosem. Presto nakonec presvedcil
jednoho policistu, aby ho zatkl. Ve svy ch detailnı
ch zpovedı
ch, priznal Ed Kemper svuj
kanibalismus:
"Skutec ne jsem sne dl c asti te la z mČ tretıobe ti. Narezal jsem si kousky masa a dal jsem je do
mrazaku. Ctyriadvacet hodin na to jsem maso uvaril v hrnci na spagety, spolu s cibulıa syrem.
Chutnalo to jako mrsina. Orel nebo medve d. Znate c ernou krev? Je to neokyslic ena krev,
kterou c love k mu z e vide t jen na okamz ik, nez vstoupıdo styku se vzduchem. Potom krev
zc ervena. Kdyz je krev v te le, je c erna jako dehet. Sne dl jsem kus nohy, kterou jsem namac el
cely den do c ernČ krve. A proc jsem to ude lal? V Montane jsem lovil zvırata, a tak jsem jen
pokrac oval ve svych zkusenostech s kanibalismem. Kdyz jste byl dıte , jsem si jist, z e jste si
poloz il tuto otazku: jak bych reagoval na pustČm ostrove , na ne mz bych byl se tremi dalsımi
lidmi, a neme li bychom co jıst? Kdyby jeden z nas onemocne l? Vsechny tyhle historky
pochazejız II. sve tovČ valky. Slysel jsem je vyprave t byvalČ prıslusnıky namornıpe choty. A
pak, jistym zpu sobem jsem znovu vlastnil svou obe ó, kdyz jsem ji jedl ... Ke konci jsem byl c ım
dal tım nemocne jsı, z ıznıcıpo krvi, a presto me ty potoky krve znechucovaly. Po c em jsem
naopak strasne touz il, bylo asistovat smrti a vychutnavat triumf, ktery s tım byl spojeny, mu j
vlastnıtriumf nad smrtıostatnıch. Bylo to jako droga, ktera me hnala porad dal. Chte l jsem
triumfovat nad svou obe tı. Porazit smrt. Ony jsou mrtvČ a ja jsem naz ivu. To je moje osobnı
vıte zstvı."
SANTA CRUZ: "MURDERVILLE, USA"
V dobe, kdy Ed Kemper pripravoval svč vrazednč krizackč tazenı
, Santa Cruz uz ochutnalo
bezprecedentnıvlnu vrazd, ktera jıvynesla titulek "Hlavnıme sto zloc inu" v USA. 19. rı
jna 1970
psychoticky vrah John Frazier, posedly okultismem, zavrazdil pet clenu rodiny dr.Otaha a
nechal nasledujı
cıvzkaz na prednı
m skle jejich rolls royce:
Halloween 1970. Dnes zac ına Tretısve tova valka, vyhlasena lidem SvobodnČho vesmıru. Kdo
ode dneska znesve tıprirozenČ prostredınebo ho znic ı, podstoupısmrtelny trest, ktery vykona
lid SvobodnČho vesmıru. Ja a mısoudruzi budeme bojovat az do smrti proti komukoliv, kdo se
postavıproti prirozenČmu z ivotu na tČto planete . Materialismus musızemrıt nebo lidstvo
vyhyne.
Od svč ho odsouzenıv roce 1973 Ed Kemper studuje informatiku a aktivne spolupracuje na
programu, ktery se venuje prepisum literarnı
ch del do Braillova pı
sma pro slepce, za coz dostal
radu ocenenıod americky ch óradu. Tyto trofeje, tak rozdı
lnč od tech, kterč sbı
ral predtı
m, jsou
vystaveny v prijı
macıhale pro navs tevy Vacavillskč veznice. Uz nekolik let je Kemper zpusobily
zı
skat podmı
necnč propus tenı
, ale je takrka nemoznč , aby mu bylo povoleno. Ostatne on sam
je v tomhle ohledu dostatecne rozumny , aby radeji zustal ve vezenı
.
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Dr. Donald T. Lunde, ktery pracuje na Stanfordskč univerzite, je psychiatr, ktery Eda Kempera
zna nejlč pe. Opakovane byl poveren, aby ho behem veznenıvys etroval. Kdyz si prohlč dl
Kemperovo interview, kterč bylo natoceno ve vacavillskč veznici, dr. Lunde, ktery svč ho
pacienta nevidel uz skoro dvacet let, nam poskytl nekolik reflexı
, ty kajı
cı
ch se Kemperova
prı
padu:
"Kemper je velmi inteligentnı. Jeho IQ ho radıdo kategorie, kterou reprezentuje 1 az 2%
populace. Je nutnČ byt velmi inteligentnı, aby bylo moz no spachat sČrii podobnych zloc inu a
nenechat se dopadnout, protoz e to on sam se vydal dobrovolne policii. Pro Kempera a pro
sČriovČ vrahy obecne je pro jejich ego velmi du lez itČ prelstıt policii. Ne kterıjdou az tak daleko,
z e se vysmıvajıautoritam prostrednictvım dopisu , jako Jack Rozparovac nebo "Samu v syn",
jinıposılajızvlastnıvzkazy zako dovanČ do zve rokruhu, kterČ obsahujıkousky ode vu se
stopami krve. Kenneth Bianchi, jeden ze "Skrtic u z kopcu ", sledoval vysetrovanıpolicie na
univerzite a pracoval pod velenım serifa. Tito vrazi jsou fascinovani policiı. Kdyz Kemper
telefonoval, aby se udal, policista vybuchl smıchem: "Velky Ed? Velky Ed Kemper? Se kterym
pijeme Jury Room?" Serz ant mu ne kolikrat zave sil pred nosem a myslel si, z e se jedna o vtip.
Kdyz Kemper chodil s dcerou sČfa policie a vodil mu ji z ivou a zdravou domu , nejdu lez ite jsıpro
ne j bylo ukazat, z e je nejmazane jsıze vsech. Kdyz mi Kemper tuhle historku vyprave l,
vz dycky se rozesmal. Tyto charakteristickČ vlastnosti nachazıme u ve tsiny sČriovych vrahu , ale
jeste v tomto ohledu nemame dostatek informacı. Ve tsina z nich ma podobnČ zkusenosti s
matkou be hem de tstvı. Je to sme s agrese a bizarnıho chovanı, velmi vzdalena od normalnıho
de tstvı. Jsou to matky, kterČ dokaz ou svČ de ti bıt a o pe t minut pozde ji s nimi spat. Sex a
agrese. Je to ve k, kdy dıte musıodde lit sex a agresi, ale tito jedinci se uc ıpravy opak.
Kdyz Kemper oznamil: "Chte l jsem ublız it matce," dotkl se klıc ovČho problČmu. Kemper vraz dil
z eny, kterČ spojoval s matkou. Ta pracovala na univerzite , vybıral si tedy studentky. Konec nČ
na Velky patek svou matku zabil, urızl jıhlavu a poloz il ji na polic ku. Sobotu stravil tım, z e jı
nadaval: "Kric el jsem na ni ve ci, kterČ jsem jıchte l rıct cely z ivot, a poprvČ me neprerusovala."
Kdyz zabil svou matku, uz necıtil potrebu vraz dit dal. Kdyz vidım tenhle film, mam pocit, z e se
Kemper cıtıve ve zenıdobre: jeho poslanıspoc ıvalo v tom, znic it svou matku, ale ve dome
nejednal."
"Proc Kemper pitval prvnıobeti a pak od toho upustil?"
"Je to zvlastnı," odpovedel dr. Lunde, "ale postupne prestal byt zve davy. Existuje rovne z jiny
du vod, mnohem neprıjemne jsı. Uchovaval kusy masa v lednic ce. Vlastnil takČ sbırku fotografiı,
porızenych polaroidem, na nichz byly zohavenČ mrtvoly jeho prvnıch obe tı. Tentyz Kemper,
ktery mluvıtak rozvaz nym hlasem a zda se byt perfektne pri smyslech, mi daval nasledujıcı
kanibalskČ recepty: "Pripravil jsem si sóavnatČ ragť z kousku masa a ze spaget." Rıkal mi,
kolik se tam musıdat cibule a syra a popisoval mi chuó toho jıdla. Cıtil skutec nou radost, kdyz
jedl svČ obe ti a pritom se dıval na fotografie. Po trech nebo c tyrech tydnech se vraz ednČ pudy
znovu staly prılis silnymi a nutily ho znovu zabıjet... Kdyz sČriovıvrazi nejsou zatc eni, c asovy
interval mezi kaz dym zloc inem se postupne zkracuje. Je to jako droga."
"Kemper vypravı, aniz by cokoliv skryval, nejstrasne jsıdetaily svych zloc inu , ale je velmi
rezervovany co se tyc e jeho matky. Priznava se ke kanibalismu, ale pomlc ı, z e si z matc iny
urıznutČ hlavy ude lal cıl pro sipky. Snaz ıse vypadat rozumne , ale nicmČne vysve tluje, jak
vyrızl matce hrtan a jakČ me l potız e, nez se mu podarilo jıurıznout hlavu."
"Jeho matka," pokracoval dr. Lunde, "me la velmi silnou osobnost a neustale ho sraz ela. Me la
hromovy hlas a velmi c asto mu nadavala. Kemper tım po lČta velmi trpe l. Dal si praci s tım, z e
tenhle du lez ity hlasovy organ vyrızl, rozsekal ho na cucky a vyhodil do odpadku . Je to
evidentnısymbol, pochopitelny i pro zac ınajıcıho psychiatra. SČriovıvrazi se po svych c inech
snaz ıracionalne vysve tlit svoje chovanı. Kemper se nikdy moc nehlasil k nekrofilii. Snaz il se,
aby ho povaz ovali za vraha, dokonce i za kanibalskČho vraha, ale ne za sexualnıho zvrhlıka."
"Pane doktore, behem interview si Kemper dvakrat protirecil, kdyz evokoval zamerny nebo
neómyslny vy ber svy ch obetı
. Jak to bylo ve skutecnosti?"
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"Kemper si svČ obe ti vybıral velmi pec live . Vide l jsem dokonce seznam napsany jeho rukou,
ktery uvadı, jakČ charakteristickČ vlastnosti musıabsolutne mıt jeho budoucıobe ti. MladČ
z eny, kterČ ho zastavily pri autostopu, zavaloval otazkami. Zame stnanıotce? Mısto bydliste ?
Popis jejich domu? Na kterČ univerzite studujı? Jeho matka mu c asto opakovala, z e studentky
z dobrych rodin, vzde lanČ, krasnČ a inteligentnıby vz dycky odmıtly sejıt se s takovym
uboz akem, jako je on: a prave takovČ typy z en Kemper vyhledaval. Kdyz stoparky
nekorespondovaly s jeho kritČrii, vystupovaly z jeho auta z ivČ a zdravČ. Podle vlastnıho
sve dectvıKemper do svČho auta naloz il tri sta az c tyri sta stoparek.
Jeho vraz dy byly ostatne velmi pec live pripravovany, podobne jako u ve tsiny nepsychotickych
sČriovych vrahu . Upravil auto, takz e mohl uzavrıt dvere dıky mechanismu, ktery se nachazel
pod jeho sedadlem. Jakmile dıvka nastoupila do jeho auta, ocitla se v pasti. Du kazy? Stopy
skrabancu od nehtu , nalezenČ na pravych dverıch. Ted Bundy, Kenneth Bianchi a Angelo
Buono instalovali do svych aut podobnČ zarızenı."
"Domnı
vate se, ze Kemper je i v tuto chvı
li nebezpecny ?"
"Tam, kde se nachazı, ne. Kemper se zajıma o vraz dy z en. Ve vacavillskČ ve znici jsou jen
muz i. Vraz ednČ pudy, kterČ Kempera nutily zabıjet, byly orientovany proti matce. Ta je mrtva
a ja si nemyslım, z e Kemper by byl teé nebezpec ny, i kdyby se mohl potkavat s z enami."
aleff, 30.03.2007
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PORTRE TY VRAHU - FUCK THE SYSTEM BY CHO SUNG-HUA
Na zacatku byl sen o novč m zivote v USA a na konci deziluze a masakr na Univerzite s bilancı32 mrtvy ch a
12 tezce zraneny ch. Svuj cin vrah oduvodnil slovy ďTe“ musı
te zı
t s tı
m, ze na vas ich rukach ulpela krev,
kterou nikdy nesmyjeteú.

Kdo sleduje v techto dnech zpravodajstvı
, vı
, ze je rec o 23letč m pristehovalci z Koreje, ktery
se pred ty dnem umı
stil na prvnıpozici v pomyslnč hitparade masovy ch vrahu v USA, kdyz
postrı
lel 32 svy ch spoluzaku a dals ı
ch 12 vets inou tezce zranil. Nezli se pozornost mč diıse
svou obvyklou fales nou moralkou presune k podruzny m tč matum jako je drzenızbranıv USA,
xenofobie a vyvolavanıstrachu a standardne bude tato hruzna udalost omı
lana pod vs emi
mozny mi zaminkami do omrzenı
, muzeme se v kratkosti zamyslet nad tı
m, co se ve
skutecnosti stalo a kde se berou duvody pro podobnč jednanı
. Nikde totiz nenıpsano, ze se
podobny masakr neodehraje zı
tra v CR.
Vezmeme to ale od zacatku ..
Puvodne provozovali rodice vraha patrı
cıke strednıtrı
de antikvariat v Soulu. Meli za to, ze USA
bude pro jejich dve malč deti leps ımı
sto k zivotu, ze je dostanou na dobrč s koly a pak budou
moci vč st leps ızivot nez jejich rodice, kterıse pro budoucnost svy ch detıobetujı
, aby se
detem dostalo dobrč ho vzdelanıa to jim pomuze postavit se na vlastnınohy a mozna jim i
otevre dvere do leps ıspolecnosti. Prı
snč vedenıvlastnıAsiatum melo obema detem vs tı
pit
zpusobnč vychovanı
. Do USA se rodina dostala klasickou cestou pristehovalcu na pozvanı
prı
buzny ch, kdyz bylo budoucı
mu masovč mu vrahovi 8 let. Svuj kramek v Soulu prodali a za
vystehovanıdali skoro vs echny svč penı
ze.
Dcerka pak v USA óspes ne vystudovala universitu v Princetonu a synek se dostal na prestiznı
Polytechnickou Univerzitu ve Blackburgu ve Virginii. Princeton se nachazıv New Jersey, kde ze
vs ech pristehovalcu prevladajınejvı
c kresŠansky orientovanıPolaci, zatı
mco Blackburg je
v jizanskč Virginii. V New Jersey je mı
sty natolik prudč rnıspolecnost, ze potkate jen
nealkoholickč a nekurackč restaurace plnč tlusŠochu, co dokazou na posezenısporadat 46 cm
velkou a 2 cm tlustou placku nazy vanou po italsku pizza a zapı
t to pullitrem tmavč ho teplč ho
napoje pripomı
najı
cı
ho starou dobrou meltu, jı
z zde prezdı
vajıkafe. Naproti tomu se Americky
jih odjakziva vyznacoval jistou sporadanostıstarousedlı
ku majı
cı
ch ovs em specifickč zpusoby
nahledu na to, co je americkč a co se sem pristehovalo odjinud. Ve zdejs ı
m kraji bylo nekolik
stoletıudrzovano otrokarstvıjako zcela normalnıspolecensky rad, takze si lze celkem zive
predstavit, jak se asi deti z bohats ı
ch rodin starousedlı
ku chovajık chudč mu korejskč mu
pristehovalci, i kdyz pristehovalci z Koreje tvorıcca. 15% studentu Polytechnickč univerzity.
Z ceskč televize zna sice divak mnoho americky ch filmu, ale kdyby meli lidč moznost slys et
dialogy v originale bez dabingu, asi by utrpeli s ok, kdyz by slys eli mluvit anglicky Arnolda
Schwarzenegera nebo Bruce Lee. Pripoctete si k tomu tedy i (ne)schopnost Asiatu mluvit
plynne anglicky a muzete si udelat predstavu, jakč psycho se na americky ch s kolach kazdy
den odehrava.
Rodice zili ve fales nč m pocitu s testı
, ze obe deti dostali na univerzitu, ale jejich prı
lis na snaha
dbat u detına vzdelanı
, vy chovu a formalnıznaky spolecenskč ho uplatnenıasi nejak vı
c nez je
zdravo vytesnila prostor pro obycejnč lidskč city. "Sung-hu dˇlal svy m rodicu m starosti,
kdyz byl maly , protoze nemluvil, byl ale zpu sobny . Nevım, jak mohu odcinit svou
odpovˇdnost za to, ze jsem sve dˇti nevychoval ra
dnˇ. Nevım, jak mohl Cho Sung-Hu
nˇco takove ho udˇlat, kdyz jeho rodice odes li do daleke zemˇ a tvrdˇ pracovali," rekl
po masakru jeho dedecek Kim denı
ku Dong-a ilbo. Cho Sung-Hu studoval na virginskč
univerzite na bakalare anglickč literatury. Se svy mi rodici zil podle agentury Reuters v USA uz
od roku 1992.
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DEN D / PONDÍLI 16. DUBNA 2007 PO RA NU ..
6:30
Student Cho Sung-Hu se oblč ka do bojovč ho óboru, ktery pozdeji popsala jedna prezivs ı
studentka jako nejakou nepovedenou skautskou uniformu. Do tas ky dava balı
cek
s videokazetou a fotografiemi. Kontroluje munici, zbrane a pribaluje tezky retez.
7:00
Cho Sung-Hu vchazıdo pokoje na kolejı
ch a chladnokrevne zastrelıv posteli chlapce a dı
vku.
Potč se klidny m krokem odebere na pos tu.
7:15
Policie po telefonickč zprave o strelbe ve West Amber Johnston Hall dorazına mı
sto a nalč za
dve obeti strelby.
7:30
Policistč neóspes ne pronasledujımuze podezrelč ho z dvojnasobnč vrazdy.
8:25
Vedenıinstitutu se radıo zpusobu, jak informovat studenty o strelbe v Amber Johnston Hall.
9:00
Vedenıinstitutu je policiıinformovano o dosud neóspes nč m vys etrovanıvrazd.
9:01
Cho Sung-Hu podava na pos te v Blackburgu zasilku pro informacnı
ho reditele televiznıstanice
NBC, Steve Capuse. Zasilka obsahuje videonahravku s jeho zpovedı
, ktera poslč ze obehne cely
svet. Zatı
mco studenti a personal fakulty dostavajıvarovnč SMS, ze v arealu univerzity dos lo
ke strelbe, Cho Sung-Hu se s tas kou pres rameno blı
zık Norris Hall, kde jsou poslucharny plnč
studentu, na nichz zamy s lıvykonat svou pomstu.
9:26
Personal fakulty a studenti jsou prostrednictvı
m e-mailu informovani o strelbe ve West Amber
Johnston Hall, ale to jiz v nekolika trı
dach probı
ha masakr v podobe hromadnč popravy.
Utocnı
k nejprve zajistıdvere budovy retezy, aby z nıstudenti nemohli uniknout. Nekterıpo
prvnı
ch vy strelech v hruze vyskakujız oken 2.patra, jinıse naopak od oken drzıco nejdal a
tisknou se k podlaze.
Podle jednč studentky byl pachatel behem ótoku divne obleceny . "Vypadal jako clen
dˇtske ho skautske ho oddılu," lı
cila dı
vka, ktera prezila masakr v jednč z uceben jen dı
ky
tomu, ze predstı
rala, ze je mrtva. Podobnč s testıvs ak nemelo dals ı
ch 20 jejı
ch spoluzaku,
kterıv tu chvı
li lezeli mrtvına podlaze.
Cho Sung-Hu, ktery po celou dobu vrazdenınepromluvı
, jen chladnokrevne vymenuje
vyprazdnenč zasobnı
ky a systematicky zabı
jı
. Kdyz slys ız trı
dy, kde pred chvı
lıvs echny
postrı
lel, jes te nejakč zvuky, vratıse, aby svč dı
lo dokonal a pokous ıse prostrı
let dovnitr.
Obetımasakru se stane takč 76lety profesor Liviu Librescu. Prezivs ıstudenti po tragč dii
vypovı
dali o jeho hrdinstvı
. Ucitel totiz zahyne, kdyz zevnitr ucebny branıCu Sung-huovi vejı
t.
Snazıse vstup zabarikadovat a studenti tak majıcas utı
kat oknem. Pak ho zasahnou kulky,
kterč pronikly skrz dvere, nastane ticho a Cho Sung-Hu jde vrazdit o trı
du dal.
Zranenı
, ktera lidem zpusobuje, jsou podle pozdejs ı
ch informacılč karu brutalnı
. "Za
dnaz
obˇtınemˇla v tˇle me nˇ nez tri strely," upresnuje doktor Joseph Cacioppo z nemocnice v
Blacksburgu.
9:45
Sı
rıse prvnıinformace o strelbe v Norris Hall a davy studentu v panice prchajız budov. Po
svč m prı
jezdu policie vnika do vrat budovy, zabarikadovany ch zevnitr pomocısilnč ho retezu.
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Podle zvuku vy strelu se necha vč st do druhč ho patra budovy. Masovč ho vraha nachazıpolicie
lezet v jednč z trı
d mezi jeho obeŠmi potč , co si sam vzal zivot. Obeti lezıve ctyrech ucebnach
a na schodis ti severnıkoleje, uvede nasledne policie.
NBC / STREDA 18. DUBNA 2007 Ý “ZAHNALI JSTE MÍ DO KOUTA…
"Stanice NBC News po obdrzenıza
silky okamzitˇ kontaktovala ďrady a predala
materia
ly Federa
lnımu ďradu pro vys etrova
nı(FBI)," rekl zastupce virginskč statnı
policie Steven Flaherty na tiskovč konferenci. Podle NBC se jednalo o nesourody a casto
nesouvisly video manifest o 1800 slovech a 43 fotografiı
ch. Na 11 z nich je zachycen sam
strelec se zbranemi v rukou mı
rı
cı
mi na kameru, na sobe khaki vestu ve vojenskč m stylu,
cernč palcaky, cernč triko, batoh a cernou baseballovou cepici obracenou dozadu. Na
nektery ch fotografiı
ch se usmı
va, na jiny ch se mracınebo vzteka. Ve stredu v nocnı
ch
zpravach stanice NBC odvysı
lala óryvky z videonahravky. Student jihokorejskč ho puvodu tam
podle agentury AP rı
kal:

"Zahnali jste mˇ do kouta a ponechali jste mi jedinou moznost. Mˇli jste stovky
miliard s ancıa zpu sobu jak zabra
nit dnes ku. Rozhodnutıbylo na va
s. A vy jste se
rozhodli prolıt mou krev. Teň musıte zıt s tım, ze na vas ich ruka
ch ulpˇla krev,
kterou nikdy nesmyjete.
Vandalsky jste devastovali me srdce, zna
silnili mou dus i a podpa
lili me svˇdomı.
Mysleli jste, ze dusıte zivot jednoho pateticke ho mladıka. Dıky va
m, umıra
m jako
Jezıs Kristus, pro inspiraci generacıslaby ch a bezbranny ch lidı.
Vas e mercedesy va
m nebyly dost, vy spratci. Vas e zlate na
hrdelnıky va
m nebyly
dost, vy snobove . Vas e svˇrenecke fondy va
m nestacily. Nestacily va
m vodka a
kon ak. Vs echno vas e hy renıva
m nestacilo na ukojenıvas ich pozitka
rsky ch potreb.
Mˇli jste vs echno.
Kdyz pris el cas, udˇlal jsem to.
Musel jsem to udˇlat !!!„
Drsna slova, uvedomı
me-li si, ze jsou vyvazeny smrtınekolika desı
tek nevinny ch lidı
. Video je
moznč shlč dnout zde.
Rektor univerzity zrus il do konce ty dne ves kerou vy uku. V univerzitnı
m kampusu probehlo
vzpomı
nkovč shromazdenıza obeti vrazednč ho radenı
. Mimo tyto politickč a filozofickč otazky
ale hroznč udalosti v Blacksburgu predevs ı
m stresujıamerickč studenty, kterınejsou s to
pochopit, proc se to vs echno stalo.
KDO BYL CHO SUNG-HU ?
Uzavreny clovek, ktery se tč mer s niky m nesty kal. Tak popisovali spoluzaci jihokorejskč ho
studenta Co Sung-hua, vraha 32 lidına univerzite v americkč m Blacksburgu. V jeho pokoji na
univerzitnıkoleji se nas el dlouhy a "jızlivy" dopis. Cho Sung-Hu v nem vysvetluje svuj cin:
"Donutili jste mˇ udˇlat to." Spı
la bohaty m dˇtem, zpustle mu zivotu a necestny m
s arlata
nu m„, citovala CTK denı
k Chicago Tribune.
Cho Sung-Hu vs ak byl takč autor dvou s kolnı
ch pracıplny ch hruznč ho nasilı
. Nekterıstudenti
se hned potč , co univerzitou zacala obı
hat zprava, ze dos lo k masakru, intuitivne ptali, zda je
vrahem Cho Sung-Hu. Vodı
tkem k pochopenımotivu vraha jsou i jeho s kolnıprace. Svy m
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obsahem plny m krutosti pred casem upoutaly katedru anglictiny. Jeho s kolnıprace posuzovalo
i vedenıuniverzity a profesorka anglickč literatury zakazala Cho Sung-Huovi, aby se ócastnil
jejı
ho vyucovanı
. Asi vycı
tila temnou stranku jeho zvracenč povahy drı
ve nez ostatnıa
nevedomky sobe zachranila zivot tı
m, ze se od nej zavcas izolovala. Dve divadelnıhry jsou
plnč chladny ch a nasilnicky ch postav. Student Ian McFarland se o hrach vyjadril na svč m
internetovč m blogu. "Bylo to nˇco jako nocnımu ra. Ty hry byly skutecnˇ zvra
cene . Na
hru zne na
silı, ktere (v nich) pu sobily zbranˇ, bych ani nedoka
zal pomyslet."
Jinak znıasi takovč prohlas enıv Evrope a jinak v USA, kde je nos enızbrane jednou z nejvı
ce
hajeny ch svobod obycejny ch obcanu. Nekterıdokonce po hruznč udalosti prohlas ovali, ze
kdyby mel nekdo po ruce zbran, mohl vraha zastrelit a us etrit tak ostatnıstudenty masakru.
Z ijeme v 21. stoletı
, ale jak je videt, lidem jsou stale vlastnıpostoje typu …zub za zub, oko za
oko . Nevı
m, zda tomu spravne rozumı
m, ale zastrelı
-li kdo vraha, nenınahodou sam takč
vrahem ???
Mate-li zajem, muzete si hry precı
st v originalnı
m znenızde:
Hra 1: Mr. Brownstone (170KB)
Hra 2: Richard McBeef (211KB)
Dals ılidč popsali Cho Sung-Hu jako odtazitč ho cloveka, ktery malokdy s neky m promluvil.
Jeho podivı
nstvıpotvrzujıvy povedi dvou by valy ch spolubydlı
cı
ch. Masovy vrah z Virginie se v
minulosti lč cil na psychiatrii a mel zaznam u policie. Predloni si na nej u straznı
ku stezovaly
studentky. Baly se ho, protoze je pronasledoval - nejprve v listopadu a potč znovu v prosinci
2005. Obtezoval je e-mailem, telefonaty i sledovanı
m. Kdyz Cho Sung-Hu vypovı
dal na policii
kvuli obvinenız pronasledovanıdı
vek, jeden z jeho spolubydlı
cı
ch policii upozornil, ze by mohl
Cho Sung-Hu spachat sebevrazdu, napsal americky denı
k Chicago Tribune. Od tč doby o nem
policie neslys ela .. tedy az do 16.4. 2007 ..
Kvuli vy s e popsanč mu incidentu se vs ak Cho Sung-Hu dostal na nekolik dnıdo mı
stnı
psychiatrickč lč cebny, uvedl s č f univerzitnı
ch straznı
ku Wendell Flinchum. Nevedel vs ak, jaky
byl vy sledek jeho vys etrenı
, ani zda tehdy Cho Sung-Hu s umı
stenı
m v lč cebne souhlasil. Ani
jedna z dı
vek, kterč tehdy pronasledoval, nebyla pri pondelnı
m ótoku zranena, doplnil
Flinchum.
PROC SE TO STALO ???
Nejsem kriminalista nebo psycholog. Jen se zajı
mam o krajnısituace a premy s lı
m o duvodech,
proc se masakry jako ten ve Virginii stavajı
. Cetl jsem jiz takč hodne kazuistik, tak si dovolı
m
pridat na zaver par tezıa budoucnost ukaze, nakolik byly spravne formulovanč .
Zpravy o masakru jsem zachytil jen okrajove, ale mou zvedavost vzbudil drobny detail, kdyz
byl citovan Cho Sung-Huuv dopis nalezeny na koleji, kde spı
lal necestny m s arlata
nu m„ „
okamzite mi to pripomnelo bigotnı
ho kresŠana George Meteskyho znamč ho jako Mad bombera
a jeho spı
lanıo hanebny ch skutcıch„. Podobnč drobnosti vets inou zvestujıznepokojivč
udalosti, kterč prijdou v podobe zvraceny ch ótoku namı
reny ch tam, odkud se dotycny
domnı
va, ze pochazızlo, kterč mu znemoznuje zı
t tak jako ostatnı
.
Cho Sung-Hu sice sam sebe vnı
mal jako Jezı
s e Krista a manifestacne popravil nekolik desı
tek
svy ch spoluzaku, jejichz chovanımu zpusobovalo frustrace, ale ve skutecnosti to byla Cho
Sung-Huova neschopnost mı
t obycejnč citovč vazby na okolı
. Jeho chovanınaplnuje evidentnı
znaky maniodepresivnıpsychozy. Cho Sung-Hu nebyl nic jinč ho nez nebezpecny sadisticky
sociopat, ktery si vybil svoje komplexy mč necennosti na tech, kterč povazoval za duvod svy ch
depresıa vzal je s sebou proti jejich vuli jako svč rukojmına onen svet, aby tem, co prezijı
jeho radenıdokazal, ze udelali chybu, kdyz ho prehlı
zeli a jı
m opovrhovali.
Svojıroli zde jiste sehrala nevs ı
mavost okolıa verı
m, ze Cho Sung-Hu popsal velmi presne
nes vary spolecnosti, kterč ho zahnaly do kouta, z jehoz sevrenıse ďvykoupilú hromadnou
vrazdou a aktem pomsty na tech, ktery m nestal ani za letmy pohled, i kdyz mohl mı
t pocit, ze
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je leps ınez oni. To ale v zivote mnohdy nestacıa nikoho to neopravnuje k tomu, aby bral
pravo do vlastnı
ch rukou. Jeho skutek proto nebude nikdy inspiracıslaby m a bezbranny m
lidem, ale Cho Sung-Hu bude povazovan za obycejnou zrudu, ktera neunesla vlastnınicotnost
a zbabele se pomstila na nevinny ch.
Nestrannč ho pozorovatele pak zaujme postoj americkč policie, ktera cituji …o motivech
vraz de nızatım neuvedla z adnČ informace , i kdyz vs e dulezitč je moznč vycı
st z charakteru
provedenıtč popravy, ze stop, co vrah zanechal ve svč m dosavadnı
m zivote a
z videonahravky, kterou zaslal do NBC.
Nenıto dobra vizitka stavu americkč spolecnosti. Tohle vs echno se nestalo nekde v
kosmopolitnı
m New Yorku nebo San Diegu, ale na poklidnč prestiznıuniversite v konzervativnı
jizanskč Virginii. A nenıto zadna fikce, je to jen obycejna skutecnost, ktera bude mı
t prı
s te
jes te hrozivejs ırozmery. Osobne si neumı
m predstavit hruzu, v jakč se popisovanč hromadnč
vrazdenımuselo odehravat a uz vubec si neumı
m predstavit, jak se asi cı
tımatka vraha,
z jejı
hoz luna vzes la takova zruda ..
aleff, 21.04.2007
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PORTRE TY VRAHU Ý RITUA LY SMRTI
Na zaver sč rie clanku o vrazı
ch pripojujeme pohled ocima kriminalistu, seznamı
me se blı
ze s metodami
chytanınebezpecny ch zlocincu, zamerı
me se na obecny profil sč riovy ch vrahu a rozpoznavanıbludu, pod
jejichz vlivem pachajızlociny.

V minuly ch dı
lech popisujı
cı
ch zlociny nejs ı
lenejs ı
ch sč riovy ch vrahu jsme se zamerili na
konkrč tnızlocince, jejichz skutky se neslavne zapsaly do historie lidstva. Bohuzel pro vs echny,
nejedna se o nic ojedinelč ho, s cı
m bezny clovek nemuze prijı
t do kontaktu. Naopak ! Je-li
lidska psychika vys inuta mimo normal, muzou nabrat udalosti rychly spad i ve vas em
nejblizs ı
m okolıa vy to zjistı
te teprve ve chvı
li, kdy se zacnou dı
t zverstva na lidech, kterč
osobne znate. S respektem k rodinam vs ech obetısi presto myslı
m, ze je nutnč pochopit, co se
odehrava v mysli techto vrahu a jakč motivy je vedou k provozovanıjejich óchylny ch ritualu
zanechavajı
cı
ch za sebou smrt, aby mel clovek moznost rozeznat vcas signaly, kterč vrazdenı
predchazejı
.
Co se ty ce pohlavısč riovy ch vrahu, porovnejme procenta s obycejny mi vrahy.

Ve srovnanıs vrahem vs eobecny m, ktery pouzı
va predevs ı
m strelnou zbran, sč riovy vrah dava
prednost kontaktu se svou obetı
. Pouzı
va nuz, s krtınebo ubijısvou obeŠ nejaky m predmetem.
Protoze sč riovy vrah zabı
jıopakovane, menınekdy svou metodu, cehoz si muzeme vs imnout
zejmč na u psychotiku, kterınepripravujısvuj zlocin predem a improvizujına mı
ste. Tento fakt
se projevuje ve statistikach sloucenı
m prirozeny ch zbranıa strelny ch zbranı
. Z eny, kterč
zabı
jejıv sč rii, jsou mč ne nasilnč nez muzi a majıpozoruhodnou slabost pro jed (45%), coz je
oblı
bena zbran "c ernych vdov" a "osetrovatelek smrti".
Sč riovy vrah, ktery spacha svuj prvnızlocin je mlady muz ve veku kolem 27 let. 71%
sč riovy ch vrahu spachalo svuj prvnızlocin pred 30 rokem svč ho zivota. Na rozdı
l od vs ech
ostatnı
ch vrahu je to spı
s beloch (83%) a ótocıpredevs ı
m na zeny (v 65%), pokud je
heterosexual. Vrazdısvč obeti v danč m teritoriu, ve meste nebo ve state, ktery je blı
zko jeho
bydlis ti v 63% prı
padu (u zen 51%).
Sč riovy vrah casto touzızabı
jet uz nekolik let pred svy m prvnı
m zlocinem - a jeho vzhled
vzbuzuje duveru. Ve vets ine prı
padu sč riovy ch vrahu nepsychotiku, obeti svč budoucıvrahy
nasledovali dobrovolne. Tak naprı
klad Ted Bundy predstı
ral, ze ma zlomenou ruku a prosil
mladč zeny, aby mu pomohli rı
dit jeho volkswagen. Tento typ vraha takč vyuzı
va inherentnı
pravnıproblč my USA, kde existuje vı
ce nez 16 000 policejnı
ch sil, nezavisly ch jedna na druhč .
Typicky m prı
kladem je homosexualnıvrah John Wayne Gacy, ktery zavrazdil 33 mladı
ku.
Nekolikrat se jeho jmč no objevilo v souvislosti s nekolika zmizely mi chlapci. Figuroval jako
jejich zamestnavatel, ale pokazdč bylo vys etrovanıvedeno policiız jinč ho okrsku v Chicagu.
Nedos lo k zadnč vy mene informacı
. Nikoho dokonce ani nenapadlo si overit, jestli Gacy nebyl
obzalovan uz predtı
m, coz byl presne ten prı
pad, protoze Gacy stravil rok ve vezenıza pokus o
vrazdu, doprovazeny sodomiı
.
INTELIGENCE SE RIOVY CH VRAHU
Vy zkumy, ty kajı
cıse stupne inteligence zlocincu - mereny ch Stanford-Binetovy m testem provadenč od padesaty ch let, prokazaly prumerny inteligencnıkvocient od 91 do 93 stupnu,
ackoliv prumer nekriminalnıpopulace se pohybuje kolem 100. Muzeme namı
tnout, ze uveznenı
vrazi nejsou reprezentativnı
m vzorkem sveta zlocinu obecne a ze ti nejinteligentnejs ız nich
uniknou zatcenıdı
ky vys s ı
mu inteligencnı
mu kvocientu.
Zlociny, spachanč mč ne inteligentnı
mi zlocinci jsou ty, kterč jim prinesou okamzity zisk: nasilı
vykonanč proti obeti, sexualnıuspokojenı
, ótok na neznamč ho cloveka, s nı
mz se vrah
nahodou potka v pustč ulicce nebo loupeznč prepadenı
... Inteligentnejs ızlocinec pripravuje
svč zlociny peclive, organizuje je do nejmens ı
ch detailu, aby se vyhnul jakč koliv chybe.
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Sč riovy vrah je obvykle velmi inteligentnı
. Podle nedavny ch studiıFBI se jeho inteligencnı
kvocient pohybuje kolem 110 a inteligencnıkvocient zlocince, ktery se dopous tıznasilnenıv
sč rii je jes te vys s ı
: 120. Ale tyto standardnıtesty neukazujıvzdycky skutecnou óroven
inteligence nejakč ho zlocince: starost s jakou svč zlociny planuje, jeho schopnost manipulovat
okolı
m nebo óskoky, kterč pouzı
va... Sč riovy vrah, pokud nezabı
jız prospechu, vrazdıvelmi
casto stejnč typy osob. Ted Bunty ótocil jen na mladč studentky s dlouhy mi vlasy, kterč mu
pripomı
naly snoubenku, jez ho nekolik let predtı
m odmı
tla. Tato snoubenka pro nej
reprezentovala matku, ktera ho odhodila a nechala ho adoptovat. Idea cestovanıje velmi
dulezita pro sexualnısadisty. Zabijaci jako Ed Kemper, Ted Bunty, Randy Kraft nebo Larry
Eyler nevahali ujet nekolik stovek kilometru, aby si vybrali a us tvali svč obeti. Velka vets ina
sč riovy ch vrahu byla rovnez ty rana behem detstvı
, jako napr. Ed Gein, Charles Manson, Henry
Lee Lucas nebo Ottis Toole.
Zlocin je vrahem povazovan za jaky si druh ritualu. Tato individua majıstrach ze sexu a jsou
schopni se milovat jen s bezmocny mi, omdlely mi nebo mrtvy mi obetmi. Harry Lee Lucas svč
obeti zabı
jel, aby se mohl ukajet na ruzny ch castech jejich tela, kterč odrezaval. Sč riovy vrah
nepovazuje svou obeŠ za lidskou bytost, ale za vec, trup a ódy mu slouzıjen k tomu, aby
uspokojily jeho zadost. Pro nej nenıdulezita identita mrtvoly, ale to, co predstavuje. Idea
ritualu ma velmi dulezitou funkci ve vs ech zlocinech sč riovy ch vrahu. Tito zlocinci priznavajı
,
ze si predstavovali nescetnekrat svč zlociny drı
v, nez je realizovali.
GENEZE A VIDINY SE RIOVY CH VRAHU
Vrazdy, z vets ıcasti spachanč sč riovy mi vrahy, majıskryty motiv, jenz je vets inou sexualnı
ho
puvodu a ktery pramenız vrahovy ch obsesı
. Dopadnout sč riovč ho vraha je prace extrč mne
tezka, hlavne pokud se jedna o organizovanč ho psychopata, coz je nejrozs ı
renejs ıkategorie
techto vrahu. Policie stojıtvarıv tvar zlocinu bez motivu a nedisponuje zadnou konkrč tnı
indiciı
.
Kvalita pusobenırodiny je dulezity m faktorem ve vy voji dı
tete. Zavislost dı
tete na rodicı
ch a na
dals ı
ch clenech rodiny utvarıjeho zivot v dospelosti a jeho reakce vuci spolecnosti. Tyto prvnı
citovč vazby, nebo jejich absence, kterč pusobıod nejótlejs ı
ho veku, se vry vajıdo dus e dı
tete
a urcujıjeho vnı
manımimo rodinny ramec. Obecne se pripous tı
, ze osobnost jedince se vytvarı
behem prvnı
ch let zivota. Ackoliv trvanıextrč mnı
ch stresu ci zavislost na alkoholu nebo
drogach muze zpusobit i pozdejs ıs kody, tato prvnılč ta jsou kriticka pro strukturu a rozvoj
osobnosti. Stava se zrı
dka, ze vrah pochazız vrelč ho a chapajı
cı
ho prostredı
. Vets inou byl
budoucıvrah zanedbavanč dı
te nebo se stal obetızneuzı
vanı
, kterč se projevilo velky m poctem
konfliktu behem detstvı
, aniz by bylo dı
te schopnč se vzeprı
t a pouzı
t adekvatnısystč m
obrany. Nicmč ne mnoho lidıbylo vychovavano v podobnč m prostredı
, aniz by se z nich stali
zlocinci. Tato frustrace, stresovč stavy a krize strachu, spojenč s chronickou neschopnostıse
ovladnout, muze vč st cloveka k totalnıizolaci ve spolecnosti, kterou povazuje za nepratelskou
entitu.
Behem tohoto procesu se takovy clovek cı
m dal tı
m vı
c izoluje. Nekterıjedinci si vybı
rajı
sebevrazdu uz v dospı
vanı
, aby nemuseli poznat zivot v osamelosti a frustraci. Tento typ
cloveka se podcenuje a spolecnost odmı
ta, protoze je presvedcen, ze se ho lidč stranı
. Rodina
a jeho okolıho obecne popisujıjako klidnč ho, prı
jemnč ho cloveka, ktery si svč pocity nechava
pro sebe, ale ktery nikdy nekonkretizuje svoje schopnosti. Behem dospı
vanıby mohl spachat
akty voyerismu nebo fetis ismu, kterč substituujıjeho neschopnost mı
t normalnısexualnı
vztahy s zenami. Jiny typ jedince, ktery se uzavı
ra pred spolecnostı
, je clovek, ktery se chova
nepratelsky vuci svč mu okolı
. Svč nepratelstvıvyjadruje agresivnı
mi gesty, ktera jeho okolı
bude povazovat za nerozumna nebo blazniva. Toto nepratelstvıse bude manifestovat
predevs ı
m behem puberty, v dobe dospı
vanı
. Takovč ho cloveka jeho okolıpopisuje jako
burice, provokatč ra, manipulatora, egoistu. Zakusıtezkosti v rodine, s prateli, s predstaviteli
autority. Vyjadruje se antisocialnı
mi gesty, ktera ho mohou dovč st az k vrazde. Hleda zpusob,
jak by se pomstil spolecnosti a potrestal ostatnı
, kterıse cı
tıdobre.
Historie techto jedincu tedy odhaluje, ze pocetnč problč my existovaly uz v lune jejich rodinnč
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struktury. Polovina vysly chany ch sč riovy ch vrahu melo nejakč ho zlocince v rodine. 53,3% z
nich melo ve svč m rodinnč m kruhu predky s psychiatrickou minulostı
. Potvrzuje to
nedostatecny kontakt mezi rodici a dı
tetem a neadekvatnıstyky, 69% z techto rodin melo
problč my s alkoholismem, 33,3% uzı
vala tvrdč drogy, 46,2% zakusila enormnısexualnı
tezkosti. Lze konstatovat, ze vets ina techto zlocincu zila podprumerny m zivotem a mela se
cleny svč rodiny spı
s e negativnıkontakty. Prirozeny otec opustil domacnost jes te drı
ve, nez
dı
te dosahlo 12 let ve 47% prı
padu. Matka zastavala dominantnıpostavenıu 66% sč riovy ch
vrahu, ale 45% z nich cı
tık matce chlad. 70% ma stejnč vztahy k otci. Toto nedostatecnč
mentalnıokolınebylo kompenzovano nejaky m vzorem, stars ı
m bratrem nebo sestrou, protoze
velka vets ina techto jedincu byla nejstars ı
m dı
tetem. Rodice byli prı
lis zaneprazdneni svy mi
vlastnı
mi sexualnı
mi problč my, uzı
vanı
m drog nebo alkoholu, a nelze zapomenout ani na jejich
hadky. Takovırodice, kterısvy m detem nenabı
dli zadnč vedenı
, predstavujıvzor deviantnı
ho
chovanı
.
INDIVIDUA LNI CHOVA NI
Kdyz clovek zkouma individualnıvy voj techto zlocincu, je prekvapen vy skytem dvou faktoru:
trvalč zneuzı
vanı
, kterč je psychickč (v 30%), psychologickč (69%) nebo sexualnı(40%), a
existence predstav a vysnenč ho zivota.
Vets ina z techto vrahu zduraznila zivotnıdulezitost predstav a vysnenč ho zivota na bazi
agresivity, v nemz se mı
cha sex a smrt. Vs ichni uvedli, ze davali prednost svy m fantaziı
m pred
realny m zivotem. Ne vs echny deti odpovı
dajısvč mu okolıfantaziemi, v nichz se objevuje
nasilı
. A nas testıne vs echny deti, kterč se ukry vajıdo techto fantaziı
, pachajızlociny. Nicmč ne
vrazi behem svy ch prohlas enıodhalili vysoky stupen egocentrismu ve fantaziı
ch, orientovany ch
k sexu a k agresi. Vı
ce nez polovina z nich uvadı
, ze se fantaziemi plny mi nasilızaobı
rala uz
pred 18 rokem svč ho zivota a 21% z nich tyto fantazie realizovalo do jednoho roku po jejich
objevenı
.
Kdyz byli zlocinci pozadani, aby vyjmenovali svč sexualnıpreference, vy sledek byl naprosto
vy mluvny :
81%
72%
71%
39%
25%
23%
22%
17%
11%
07%

pornografie
fetis ismus
voyerismus
sadomasochismus
exibicionismus
bestialita
obscč nnıbicovanı
travestismus
prostituce
koprofagie

Vs echny tyto formy sexualnı
ch projevu jsou razu samotarskč ho. Kdyz byli tito lidč vys etrovani
o prı
prave svy ch zlocinu a o jejich vrazednč m jednanı
, vs ichni potvrzovali velkou dulezitost
svy ch fantaziı
. Priznavali se, ze po prvnıvrazde byli velmi zaneprazdneni a nekdy i stimulovani
vzpomı
nkami na svuj cin, coz prispı
valo k napajenıfantaziıjejich prı
s tı
ch cinu.
Dı
ky tomu zacı
name lč pe rozumet zlocineckč mu vy voji sč riovy ch vrahu, pocı
naje
neuspokojeny m zivotem v rodinach, ktery je obracık imaginarnı
mu svetu plnč mu nasilı
,v
nemz se dı
te konecne stane panem. Kontrola nad tı
mto vysneny m vesmı
rem se stava
rozhodujı
cıv ocı
ch dı
tete a pozdeji i dospelč ho. Nenıto predstava óteku do leps ı
ho sveta, s
nı
mz se muzeme setkat u detı
, kterč se tak zotavujız nadmernč ho ty ranı
. Takovılidč
nekompenzujıtuto stimulaci a agresivitu nejaky mi tvurcı
mi aktivitami nebo idylicky mi
mys lenkami. Jejich energie je usmernovana k agresivnıa dominujı
cıfantazii, vsugerovava jim
opakovanou projekci jejich vlastnı
ho zneuzı
vanıa oni se identifikujıs agresorem.
Uz jsme si rekli, ze tito jedinci jsou nadani nadprumernou inteligencı
, a presto jejich vy sledky
ve s kole, na univerzite, jejich sexualnıvztahy, jejich vy kony ve vojenskč sluzbe nebo v
zamestnanıdosahujızarmucujı
cıórovne. Vı
ce nez polovina z nich nedokoncila s kolnıdochazku,
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zbytek dostaval jen velmi prumernč znamky v 68% prı
padu.
Takovılidč si nedokazou zachovat zamestnanı
: 80% z nich menıneustale mı
sto. Navı
c se u
vets iny z nich jedna o nekvalifikovanou praci. Takrka 45% z techto sč riovy ch vrahu si v jisty
moment zvolilo vojenskou karič ru a vı
ce nez polovina z nich byla vyrazena z duvodu
lč karsky ch, psychiatricky ch nebo pro neposlus nost. Krome toho 25% z nich se behem vojenskč
sluzby dopustilo kriminalnı
ho cinu. Co se ty ce jejich sexualnı
ch zkus enostı
, 44% sč riovy ch
vrahu doznava, ze nepoznalo "normalnı" styky pred prechodem na zlocineckou cestu.
Tyto vrazednč fantazie, vlastnısč riovy m vrahum, z nich cinıextrč mne nebezpecnč jedince.
Vypadajınormalne, dokud nejaky banalnıincident nespustıexplozi. Pro Teda Buntyho to byl
pohled na studentku, podobajı
cıse jeho by valč snoubence, pro Carttona Garyho to byla stars ı
belos ka, podobajı
cıse tem, kterč zamestnavaly a nenavidely jeho matku cernos ku. Co se ty ce
Johna Wayna Gacyho, banalnıhadka s jednı
m z jeho zamestnancu - dospı
vajı
cı
m chlapcem,
ktery si stezoval na svuj plat - zapusobila tak, ze ho uvrhla do vrazednč ho s ı
lenstvı
.
Sč riovy vrah je nemocny clovek. Uz zabı
jenınemuze zastavit, a v zadnč m prı
pade po tom ani
netouzı
. Z ije jen prostrednictvı
m smrti ostatnı
ch. Kdyz se ocitnou za mrı
zemi, sč riovıvrazi
priznavajıskoro vzdycky svoje zlociny. Majıdokonce tendenci prisoudit si vı
c zlocinu, nez ve
skutecnosti spachali. Da se to vysvetlit jejich nesoumeritelny m egem, jejich touhou po slave.
Je to takč cast jejich prirozenosti, ktera je nutımanipulovat pravnı
m systč mem.
PSYCHOTICKY VRAH A PSYCHOPATICKY VRAH
Z psychiatrickč ho hlediska muzeme diagnostikovat dva druhy jedincu, kterıpachajısč riovč
zlociny: psychoticky paranoik, ktery muze by t schizofrenikem, a psychopat, jehoz osobnost je
rozhodne asocialnı
. Tyto suchoparnč termı
ny nejsou vzdy dobre chapany.
Abychom je zjednodus ili - asocialnıosobnost predstavuje nasledujı
cıcharakteristika:
1) Chybıjızralost, je to bytost nevdecna, cynicka, neloajalnı
, buricska, ktera vyuzı
va ostatnı
.
2) Protoze necı
tıempatii, je neschopna pochopit, jak mohou jejıciny zranit lidi, kterıji
obklopujı
.
3) Ostatnılidč pro takovč ho cloveka existujıjen proto, aby mohli naplnit jeho potreby.
4) Proto je sexualnızivot asociala typicky manipulativnıa neverny .
Vets ina z techto jedincu rozvı
jıasocialnıosobnost dı
ky s patnč mu zachazenı
, kterč ho se mu
dostalo v detstvı
, bu“ proto, ze mel abusivnırodice, nebo proto, ze byl opus ten. Reakce na
takovč s patnč zachazenımuze uvrhnout jedince do jes te nebezpecnejs ı
ho stadia a
transformovat ho v sociopata. Ackoliv takovy clovek je moralne naprosto necitelny a cit mu
óplne chybı
, pusobıjako kdyby si svoje emoce nechaval pro sebe. Sociopat je "ohebny",
obvykle velmi inteligentnıa casto se mu podarıbrilantnıkarič ra. Tento profesionalnıóspech
nekdy kompenzuje tı
m, ze ma nesmı
rny pocit osobnıneschopnosti. Sociopat prozı
va velkč
uspokojenız toho, ze muze kontrolovat ostatnı
. Manipulace se pro nej stane obsesınekdy az
natolik, ze pomalu mı
rık jedinč mu cı
li: rozhodovat o zivote a smrti nejakč osoby.
Psychopat, opravdovy hedonista, hleda neustale svč vlastnıuspokojenı
, i za cenu ójmy
druhč ho cloveka. Pokud psychopat zabı
jı
, necı
tızadnč vy citky ani nema zadny pocit viny,
protoze si nic takovč ho neuvedomuje. Hruza spocı
va v tom, ze ma naprosto normalnıvzhled,
protoze se stava mistrem v manipulacnı
m umenı
. Nenına nem videt ani nejmens ıstopa
nejakč ho bizarnı
ho chovanınebo iracionalnı
ho mys lenı
. Kdyz je zatcen, jeho povrchnıs arm a
vyjadrovacıschopnosti mu dovolujısimulovat uprı
mnost a vy citky, aby zmy lil svč zalobce. Ve
vezenıse sč riovy vrah psychopat stava vzorny m veznem. Je nejnebezpecnejs ıze vs ech
sč riovy ch vrahu, coz mu umoznuje co nejdč le unikat policejnı
mu patranı
.
PSYCHOLOGICKY PORTRE T-ROBOT
Tento portrč t-robot, ktery je zpracovavan novy m zpusobem, je zvlas tnısmes vys etrovatelskč
prace v terč nu, psychologie, dedukce a intuice, zalozena na mnohaletč zkus enosti v
pronasledovanıvrahu. Aby se nekdo mohl stat clenem tč to elitnıjednotky FBI - Behavioral
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Science Unit (BSU) nebo Crime Investigative Analysis, ktera sı
dlıv Quanticu, v podzemı
National Academy - musımı
t za sebou dlouhou zkus enost vys etrovatele v terč nu,
specializovanč ho na vrazdy. Tak by nikdy nemohl by t sveren ókol mladč stazistce, jakou byla
Clarice Starlingova, zahrana Jody Fosterovou v Mlcenıjehnatek, aby vys etrovala sč riovč ho
vraha takovč ho kalibru, jaky m byl Hannibal Lecter. Tito analytici se koncentrujına svou praci.
Jejich miniaturnı
, krychlovč kancelare nedovolujınejmens ırozpty lenı
. Nachazejıse v mı
stech,
kde byl kdysi protiatomovy kryt. Z adna okna, vecnč svetlo zarivek, velmi omezeny prostor,
nas testıkompenzovany skvelou órovnıkantiny FBI.
Nekterč z jejich dedukcıse podobajıjasnovidectvı
, ackoliv jsou vy sledkem mnohaletč
zkus enosti a vychazejız parametru, zı
skany ch systematicky m vys etrovanı
m nasilny ch
zlocincu:
- jestlize je tvar obeti zohavena k nepoznanıdı
ky ranam nebo jinč mu druhu mucenı
, ve vets ine
prı
padu to ukazuje na predchazejı
cıstyky mezi vrahem a obetı
;
- kdyz se na mı
ste krvavč ho zlocinu nachazınejaky velmi cisty prvek, jako napr. vana, peclive
vycis tena od krvavy ch skvrn, velmi pravdepodobne to znamena, ze vrah byl pred mč ne nez
s esti mesı
ci propus ten z nejakč ho psychiatrickč ho zarı
zenı
;
- sexualnısadistč majıtendenci urazit se svy mi auty velmi dlouhč vzdalenosti.
Specialistč na psychologicky profil stanovili dva typy sč riovy ch vrahu. Zlocinec organizovany
planuje svč zlociny naprosto vedome a vodısvč obeti na mı
sto cinu. Zlocinec neorganizovany
se mč ne stara o prı
pravu a mı
sta jeho zlocinu odrazejıjeho mentalnızmatek. Toto rozlis enıje
praktickč . Nabı
zıokamzity dus evnıportrč t a svy mi konotacemi podava dukazy o objektivite.
Prirozene tato metoda identifikace nenıneomylna, protoze je kombinacızkus enosti a intuice.
Nicmč ne srovnavacıprvek mezi zatceny mi vrahy a jejich psychologicky m profilem, ktery byl
vytvoren jes te pred jejich zatcenı
m ukazuje na pomer óspes nosti 77%. Sč riovıvrazi, kterıse
casto dopous tejıbizarnı
ch cinu, mucı
, pojı
dajınebo znasilnujımrtvoly, majıidealnımoznost
obhajovat se svy m s ı
lenstvı
m. Presto si tento zpusob obhajoby jen malokdy vybı
rajı
.
"Zabıt ne koho, to nenısnadna ve c," ujis Šuje John Douglas, s č f oddelenıkriminalnıanaly zy FBI.
"Je to interakce mezi dve ma osobami: mezi vrahem a jeho obe tı. Musıte ve de t, co obe ó mohla
ude lat. A na to c love k jen tak nenajde recept. Cım vıc bude vrah jednat na mıste c inu, tım pro
nas bude lehc ıvytvorit jeho psychologicky profil. Je evidentnı, z e kdyz vrah zu stane dlouho na
mıste c inu, aby se zabyval obe tı, necha tım vıc du kazu o svČ vine ." Vytvorit psychologicky
profil nejakč ho jedince nenısamoócelnč , i kdyz to nemuze prı
mo identifikovat pachatele. Ale
pokud je portrč t-robot spravne analyzovan, muze urcit typ cloveka, cı
m vı
c spachal zlocinu,
obsahujı
cı
ch jistč charakteristickč definice.
JE SNADNE PRELSTIT PSYCHIATRA?
Zlocinci umejıprelstı
t psychiatra. Co ten dela? Stravınekolik hodin v prı
tomnosti zlocince a pak
napı
s e zpravu. Zlocinec mel cely zivot na to, aby se naucil podvadet lidi, aby se zameroval na
jejich slabč stranky, aby pochopil, co chtejıvedet, aby jim mohl vypravet, co chtejıslys et. Ve
chvı
li, kdy se psychiatr setka se sč riovy m vrahem, zlocinec ma cas vyuzı
t vs echno, co slouzı
jeho zajmum. Ma pred nami jednu vy hodu: nevı
me, co si myslı
. Psychiatri nejsou pripravenı
setkat se s takovy m individuem. Neuvedomujısi, ze stojıtvarıv tvar vrahovi, jehoz zpusob
mys lenıje óplne odlis ny . Psychiatr se ho snazızaradit do ramce svy ch kategoriı
...
Vs ichni v sobe nosı
me schopnost spachat zlocin, ale jedinec, pro kterč ho je zlocin
permanentnı
m stavem dus e, hledına zivot jiny ma ocima. Kdybychom byli naprı
klad zlodeji a
kdybychom ves li do nejakč mı
stnosti, patrilo by nam vs echno, co by se v nınachazelo. Stacilo
by jen najı
t zpusob, jak se toho zmocnit. Tito jedinci berou existenci jako jednosmernou cestu.
Vets ina sč riovy ch vrahu jsou psychopati a podobajıse lidem, kterč potkavame bezne na ulici.
Nejsou vydani napospas maniodepresivnıpsychoze, nejsou ani neklidnı
, ani deprimovanı
, ale
jejich vrazdy a naslednč zohavovanıobetınemajılogickč vysvetlenı
.
Lidč myslı
, ze puvod jejich chovanımusı
me hledat v neprı
znivč m socialnı
m prostredı
, v bı
de, v
tezkč minulosti... Nikdo opravdu nevı
, proc jsou takovı
. Musı
me pochopit, kdo jsou, abychom
je dokazali poznat a zatknout je jes te drı
v, nez se dopustıprvnı
ho cinu. Jinıjsou presvedceni,
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ze je to otazka geneticka. Myslı
m, ze nemame dostatecnč mnozstvıinformacı
, abychom mohli
s jistotou potvrdit tu ci onu teorii. Dulezitč je dospet do takovč ho stadia, abychom je dokazali
velmi brzy identifikovat. Tito jedinci jako deti kradli, chovali se krute ke zvı
ratum, projevovali
fetis istickč a pyromanskč sklony, neustale byli neklidnıa neuspokojenı
, zatı
mco ostatnıdeti se
ucily hrat si ve spolecnosti. Jeden trinactilety chlapec v souvislosti s vys etrovanı
m napr.
prohlasil: "Nechci vČst takovy z ivot, jako mu j starsıbratr. Chodıdo skoly, vec er se vracıdomu ,
sportuje. Je jako pes privazany na vodıtko."
Ovs em snaha vcı
tit se do mys lenek sadisty, jenz uty ral obeŠ pro vlastnırozkos , nas ponekud
paralyzuje a podvedome nas vede zvedave nahlč dnout do sveta veru vydareny ch potomku
marky ze de Sada a uz predem trneme obavami, co uvidı
me. NeboŠ dava-li sexus cloveku krı
dla
k napsanıtech nejózasnejs ı
ch vers u nebo melodiı
, dokaze ho stejnou silou strhnout i do
nejhnusnejs ı
ho bahna. Bojı
me se toho, co uzrı
me v lidskč m podvedomı
. Obludnč ciny jiny ch
nam mozna pripomenou nekterč nas e vlastnıpredstavy a tuzby. Stydı
me se za ne, nekdy
pravem, vets inou zbytecne. Kazdopadne bychom se k nim priznali snad jen na mucidlech.
Nebo psychiatrovi, tezko rı
ct, co je hors ı
...
O to casteji pak zvracenč ciny psychopatu a deviantu nazy vame bestialnı
mi. Hovorı
me o
monstrech, o zvı
ratech v lidskč kuzi. Coz je hluboka my lka - nektery ch cinu je z celč prı
rody
schopen dı
k svč mu vyvinutč mu mozku a jeho abnormalnostem jedine clovek. Vyrovnat se s
osobou vraha, ma-li clovek moznost s nı
m prı
mo hovorit, nenıjednoduchč . Pro ilustraci na
zaver pripojuji vsuvku Viktorı
na Sulce, autora knihy Panoptikum sexualnı
ch zlocinu, jehoz
slova leccos napovı..
Jen zrı
dka se dostane znalcum tak uprı
mnč zpovedi, jak tomu bylo v prı
pade mladickč ho
sexualnı
ho agresora, pachatele nekolika velmi surovy ch znasilnenı
. Rozbor jeho cinu a pocitu
jsem publikoval v roce 1996 pod jednoznacny m nazvem JSEM LOVEC! Pripravil si do tas ky
s atek, nuz, ktery si sam vyrobil, bundu, maskace a kanady - vs echno to uschoval v blı
zkč m
lesı
ku. Pozdeji svou vy bavu doplnil o cutoru. pasek a s nuru na pradlo. Kdyz pris el do hospody
nebo na zabavu, dal si pivo. Puvodne mu stacily ctyri pullitry, behem casu se vypracoval az na
osm. Zas el se ke skry s i prevlč knout a vzı
t si vy zbroj. Pak sledoval zeny. Mel pocit, ze je lovec,
ktery jde za zverı
. Rı
kal si to v duchu, porad si to opakoval. Zpı
val si loveckč pı
snicky...
Ve ctvrtč trı
de zakladnıs koly se s ostatnı
mi spoluzaky pri hrach svazovali. Lı
bilo se mu to.
Stejne jako kdyz na tabore strkal nejakč mu klukovi papı
ry do pusy, az se try zneny pozvracel to ho vzrus ilo. V puberte chodil onanovat do sklepa, pris krcoval se. Privazoval se nahy k
trubkam, predstavoval si, ze je ukrizovany . V osmč trı
de osahaval spoluzacky. Kdyz kricely,
utı
kaly a schovavaly se, zjistil, ze je to nejleps ıze vs eho, co dosud zazil.
Zatı
mco predtı
m si predstavoval trapenč osoby v neurcitč m nebo muzskč m pohlavı
, zacaly te“
prevazovat dı
vcıobjekty. Masochistickč vy strelky ho ovs em neopustily: privazoval se k
nabytku, predstavoval si, ze jde na popravu, lehl si svazany pred pus teny plynovy sporak nebo
do vany s vodou. Nekdy si predstavoval, ze mı
sto neho lezıbezmocna dı
vka. Pris krcoval si
prirozenıprovazkem, daval si pleny mezi nohy, cokoliv z toho ho dokazalo vzrus it...
Pak pris la uz zmı
nena lovecka č ra a nas testıi relativne vcasnč dopadenı
, protoze model svč ho
chovanı- prilozit zene nuz k hrdlu, pod pohruzkou smrti ji znasilnit a nasledne ji nutit k
oralnı
mu sexu - mel uz dokonale zvladnuty . A brzy by mu tyhle kratochvı
le prestaly zakonite
stacit... Behem vazby mel sen: Jednu holku privazal k tramu, s druhou soulozil a pak ji pojı
dal
jako kanibal. Ta privazana se na to musela dı
vat. Kricela strachy - a jes te vı
c kricela, kdyz ji
zaziva zakopal do zeme.
"Jsou to prece nemocnılidČ," rı
kajıo svy ch pacientech nekterısexuologovč . Spolu se zaryty mi
pseudohumanisty z nejruznejs ı
ch spolku a s nebezpecne ótlocitny mi damami z prezidentskč
kancelare pak sborove volajı
: "ZasluhujılČc bu, ne ve zne nı!"
Domnı
vam se, ze tento lidumilny prı
stup, ktery nas testızdaleka nesdı
lejıvs ichni odbornı
ci, je
ve svč profesionalnıoptice notne pokriveny . Pokud nekdo spacha sexualne motivovany trestny
cin (lhostejno, zda byl ci nebyl soudnı
mi znalci uznan za prı
cetnč ho, tj. jeho rozhodovacıa
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ovladacıschopnosti nebyly v dobe pachanıtrestnč ho cinu podstatne snı
zeny), musıby t od
spolecnosti, kterou ohrozuje, dlouhodobe a neprodys ne izolovan!
Coz bohuzel nenıprave prı
pad dnes nı
ch psychiatricky ch lč ceben, kde pacienty s narı
zenou
ochrannou óstavnılč cbou hlı
da zdravotnicky personal... A pokud se ma deviantnıjedinec vratit
na svobodu, mel by o tom - s rizikem vlastni zodpovednosti - spolurozhodovat lč kar a okresnı
soud. Nikoliv ovsem v poloanonymnı
m mı
ste veznice, ale tam, kde k puvodnı
mu zlocinu dos lo.
Tam aŠ reknou lidem, vcetne pozustaly ch po obeti, pekne do ocı
: "Jsme presve dc eni, z e pan X.
Y. uz nenınebezpec ny."
Ne. ja nevolam po dozivotnıkriminalizaci lidı
, kterıuznali, ceho se dopustili, pochopili smysl
narı
zenč lč cby, prı
padne dali souhlas ke kastraci. Nezapomnel jsem na slova jiz citovanč ho
brnenskč ho kriminalisty mjr. Matous ka:
"Kdyz je clovek na mıste cinu a vidızuboz enou, utyranou obeĎ, zatne zuby a rıka si:
Tak tohohle pachatele musıme dostat!
A potom proti vam sedıclovek se zpackanym detstvım a zpackanou vychovou, jehoz
deviaci moz na zavinil komplikovany porod ..
- to je pak trochu o necem jinŘm..."
Nı
ze jsou uvedeny zdroje na webu, ze ktery ch bylo pri sestavenısč rie "PortrČty vrahu " cerpano
nebo kde je kvalitne problematika vrahu zpracovana:
Muzeum zlocinu
vrazi.webz.cz / archiv elektronicky ch verzıknih o vrazı
ch
Ministerstvo vnitra / statistiky kriminality v CR
aleff, 02.06. 2007
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