Kdo za to může?
Je pondělí večer, venku prší. Slyším, jak ve vedlejší místnosti dopadají
kapky na okno. Trochu mě to uklidňuje. Nejspíš to je kvůli tomu, že vím,
že mě tu drží jenom jedna zeď. Za chvilku mi ho sem přivedou, nevím,
co mám říct. Schválně jsem si svoji řeč řádně připravoval, ale teď mám v
hlavě prázdno. Nenapadá mě žádná souvislá věta, co by dávala smysl.
To ticho mě zabíjí. Nejradši bych si pustil rádio, ale vím, že se to teď
nehodí. Zapálím si cigaretu, to mi pomůže. Škrtnu sirkou a oheň náhle
vzplane. Na chvilku mě ozáří. Světlo mi tančí po obličeji, a pak náhle
zanikne. Popotáhnu si z cigarety. Vlije se mi nikotin do pusy, ještě
jednou se nadechnu, aby se mi dostal do plic. S lehkostí vydechnu, cítím
se jako v peřině. Ale mé pocity blaha přeruší kroky na chodbě.
Zvuky kroků se mi zabodávají do uší jako malé jehly. Celý napjatý vím,
že za okamžik ho uvidím na vlastní oči. Před očima se mi promítají jeho
činy jako nějaký film. Začínám rychle kouřit, abych se malinko uklidnil,
ale nepomáhá mi to. Už vidím stín, který se blíží. Hledím na otevřené
dveře a doufám, že za mnou přijdou a řeknou mi, že se schůzka ruší.
Proč mám takový strach? Čeho se tak bojím? Za svůj život jsem se
potkal s horšími lidmi, než je on. Čím se on liší od všech těch vrahů a
násilníků?
Vejde dovnitř, vypadá úplně normálně, jeho tvář je mi dokonce
povědomě blízká .. Bez toho vězeňského mundúru bych neřekl, že tento
člověk něco takového udělal. V tom se ozve strážníkův hlas.
„Tak tady ho máte, pane doktore.”
„Říkejte mi Johne, prosím”
„Dobře, kdyby něco, stačí říct, budeme hned vedle.”
„Dobře.”
Posadí se přímo přede mě. Strážníci ihned odešli a já s ním byl sám.
Nevěděl jsem, co mám říct. Jenom jsem ho zkoumal pohledem. Měl
velký, hnědý knír a dlouhé vlasy ulíznuté dozadu. Jen tak na mě koukal.
Po chvilce trapného ticha jsem promluvil.
„Chcete cigaretu?”
Překvapeně se na mě podíval. Jen kývl hlavou a nastavil mi pomalu
ruku. Opatrně jsem mu podal cigaretu a zapálil mu ji. Plný rozpaků jsem
začal svůj přednes.
„Jmenuji se John Bukhanovsky, jsem psycholog a zabývám se myšlením
sériových vrahů, abych mohl určit vrahovu motivaci. Připravil jsem si pár
složek o vás. Přečtu nějaké informace a vy mi řeknete, jestli jsem se v
něčem mýlil.”
Nepohnul ani svalem, jenom se na mě díval a občas popotáhl z cigarety.

„Pachatel se jmenuje Ted Ridgway. Byl odsouzen na doživotí za vraždu
osmi žen, ale domnívá se, že jich bylo deset. Pozoruhodné je, že
pachatel plně přemýšlel o všech vraždách a vše si dopodrobna
naplánoval. Proto se řadí mezi organizované vrahy. Je to všechno
pravda?”
Čekal jsem na odpověď. Jenom si tam dál pokuřoval a zíral na mě. Poté
oklepal a típl cigaretu.
„Ano, je.”
„Dobře, mám pro vás takový malý test, doufám, že budete
spolupracovat.”
Dívá se na mě těma temnýma očima. Ani nedokážu poznat, jakou mají
barvu. Jsou jen černé, nic víc v nich není. Zajímá mě, co ty jeho oči
všechno viděly. Promluvil, jeho hlas byl překvapivě velmi jemný, až mě
skoro pohladil.
„Dobře.”
To bylo všechno.
„Tak jo no, zavřete oči a představte si, že jste doma a popište mi, co
vidíte. Jak to vypadá u vás doma, kdo tam s vámi je a co dělá?”
Vidím, že se soustředí. Pohybuje zorničkami za zavřenými víčky. Jeho
obličej už není tak klidný. On se mračí.
„Vidím malý barák, spíš chatrč. Je u ní přivázaný pes.”
„Jak je velký ten pes a jak se chová?”
Vypadá, že se rozbrečí. Musí vidět něco víc než jen psa.
„Je velký a štěká, pořád jen štěká. Chci, aby přestal, ale nejde to. Běžím
rychle do domu.”
Jak to vypadá u vás doma?”
„Je tam malá předsíň s botníkem. Boty jsou všude rozházené.”
„Čí jsou ty boty, Vaše?”
„Nejsou, jsou moc velké. Přede mnou je zrcadlo, je špinavé a celé od
prachu. Jdu po chodbě. Na zdech jsou obrazy.”
„Co je na těch obrazech?”
„Oheň, na všech je oheň. Vešel jsem do svého pokoje.”
„Co tam vidíte?”
„Svou matku.”
„Co má na sobě vaše matka?”
Má na sobě bílý, průhledný župan se zlatými puntíky. Dva má přímo na
bradavkách.”
„A pod tím je nahá?”
„Ne, má pod tím krajkové spodní prádlo. Má světle zelenou barvu. Sáhla
mi na ruku. Má červeně nalakované nehty. Na prsteníčku má zlatý
snubní prsten.”
„Ten prsten je od vašeho otce?”
„Ano, říká mi něco, že jsem moc hodný chlapec. Dala mi pusu na tvář.

Dostal erekci. Chtěl jsem se ho zeptat, jestli ho jeho matka v mládí
vzrušovala, ale chtěl jsem, aby pokračoval.
„Odchází z mého pokoje, vidím, jak si do ložnice vede cizího muže.”
„Viděl jste toho muže někdy předtím?”
„Ne, neviděl, slyším že s ním začala souložit.”
„A co děláte?”
„Stojím za dveřmi a poslouchám.”
„Dobrá, už můžete otevřít oči. Vodila si vaše matka hodně často cizí
muže k vám domů?”
„Ano.”
„A kdy to tak začalo?”
„Od mých šesti let.”
„Měl jste svoji matku rád?”
„Ne.”
„Proč ne, ona vás bila?”
„Ne, ale jak by vám bylo, když každý den musíte poslouchat, jak vaše
matka spí za peníze s nějakým ztroskotancem, který si sotva vydělá na
krabičku cigaret.”
„Ano, to chápu. Můžete mi ještě jednou popsat, jak vaše matka
vypadala?”
Chvíli mlčel. Asi přemýšlel, jestli mi má říct pravdu, nebo si má vymýšlet.
Musel svoji matku brát jako odpad společnosti.
„Často nosila velmi upnuté šortky. Nejraději měla proužkované. Tričko si
zastrkávala za pásek a nosila veliký výstřih. Na krku měla často tři zlaté
náhrdelníky, a prsty jí zdobil jeden snubní prsten. Vlasy měla hustě
černé. Líbila se jí Marilyn Monroe, tak si česala vlasy podle ní. Nosila
hodně výraznou rtěnku. Byla červená jako krev. Taky se hodně líčila.
Strávila v koupelně klidně dvě hodiny, než vyšla. Často měla boty s
podpatkem, připadala si pak vyšší.”
„A váš otec?”
„Toho si nepamatuju.”
„Proč vás vůbec opustil?”
„Moje matka ho často podváděla, a když to zjistil, tak odešel.”
„A proč si vás nevzal s sebou?”
„Nevěřil jí, že bych mohl být jeho.”
Vypráví o tom tak klidně, skoro bych řekl, že ho to netrápí. Umí se dobře
ovládat.
„Rád bych se přesunul k vašim činům, pokud mi teda nechcete ještě
něco říct?”
„Ne, vůbec ne, jenom… jestli nemáte ještě jednu cigaretu?”
Opatrně mu ji podám a začnu číst.
„Zaujaly mě tři vraždy a jejich postupy. Tak doufám, že mi o nich něco
řeknete.”

„Můžete začít.”
„Dobře, tak tedy jako první oběť tady mám Ashley Campbellovou. Bylo jí
dvacet dva let a živila se prostitucí. Měla husté, černé vlasy a štíhlou
postavu. Nalezena byla 12. 6. 1993 u Green river. Byla zmlácená a
uškrcená. Měla vypíchnuté oči, vrah patrně věřil pověře, při které by se
otiskl oběti právě v nich. Nadále měla vyříznuté vaječníky, které se našly
u vraha doma. Je to pravda?”
Jen tam tak seděl bez emocí. Jak prázdný list papíru. Pořád se na mě
jen díval.
„Ano, je to pravda.”
Pokračoval jsem dál.
„Jako motiv se uvádí, že vraha ovládl pocit moci anebo sexuální
uspokojení. Postup vraždy byl promyšlený a provedený přesně podle
plánu. Proto se vrah řadí k organizovaným vrahům. Nejdříve se pachatel
tvářil jako zákazník, ale když mělo dojít na pohlavní styk, tak začal oběť
mlátit. Poté ji uškrtil šálou a vyřízl jí oči. Následně ji připravil o vaječníky
a tělo zakopal u řeky. Předpokládá se, že vyřezávání vaječníků mělo
symbolizovat pomstu prostitutkám.”
Najednou jsem si všiml, že se malinko rozrušil. Vypadalo to, že s něčím
nesouhlasí. Poprvé od té doby, co si sem sedl, projevil nějakou emoci.
„Máte k tomu něco, nebo můžu pokračovat?”
Zakýval hlavou, že ne. Chtěl jsem pokračovat, ale přerušil mě ohlušující
zvuk. Začalo mi pískat v uších, jako kdyby někdo vystřelil přímo mně u
ucha. Rána se plahočila celou místností. Přišlo mi, že ho to znepokojilo.
„Nemáte rád bouřku? Nejspíš to byl jenom hrom.”
„Ne, to ne, ale mám rád ticho a klid.”
Odpověděl mi rozklepaným hlasem.
„Kde jsem skončil? Ano, chcete mi ohledně té vraždy něco říct, nebo se
mám radši ptát?
„Radši se ptejte.”
„Proč jste tu dívku zabil? Byl to nějaký sexuální motiv, nebo jste chtěl mít
moc ve svých rukou?
„Zajímalo mě, jestli se dokážu vyspat se ženou.”
„Vy jste ještě panic?”
„Ano, jsem.”
„Byl to tedy sexuální motiv?”
„Ze začátku ano, ale potom toho na mě bylo strašně moc a já to
nezvládl.”
„Vy jste si to ale připravil dopředu, nemám pravdu?
„Ano, já věděl už před tím, že ji nejspíš zabiju, ale nebyl jsem si úplně
jistý. A když jsem pak byl v té situaci, tak to něco ve mně strašně chtělo.”
„Můžete mi prosím popsat, jak to probíhalo?”

„Jel jsem autem a věděl, že Ashley bude jako obvykle kolem jedenáctý u
hlavní silnice. Tak jsem tam přijel a řekl jí, že mám zájem o sex. Tak si
nasedla ke mně do auta a já jsem nás odvezl na takovou louku. Je to
kousek od města u takovýho lesa. V tu dobu už tam nikdo nechodí. Lidi
tam tomu říkají „Na Žvejkách“. Začali jsme se líbat. V tu chvíli se mi
začalo chtít zvracet, tak jsem se jí zeptal, jestli nemůžu zezadu, že pak
budu rychlejší. Měl jsem připravenou baterku v přihrádce. Začal jsem ji
mlátit zezadu do hlavy. Pak jsem vzal šálu, kterou jsem měl na sedadle a
uškrtil jsem ji. Hned potom jsem vzal nůž a vypíchl jsem jí oči. Potom
jsem šel do kufru a vyndal igelit. Ten igelit jsem dal na zem a ji na něj.
Vyřízl jsem jí vaječníky a schoval jsem si je do sáčku. Potom jsem ji
odvezl k řece a tam ji zakopal.”
Říká mi to, jako by šel včera koupit nákup. Přijde mu to úplně normální.
Je mi z toho na zvracení. Asi se po tomhle půjdu vyzvracet. Proč se mi
tohle děje? Vždyť jsem profesionál.
„Děje se něco, doktore?”
„Ale nic, v pohodě, můžeme pokračovat.”
Proč se to děje zrovna u něj? Je stejný jako ostatní, tak proč zrovna on?
Musím se ho na to zeptat, ale ještě ne, už by mi pak nemusel na nic
odpovědět. Musím vydržet.
„Proč jste jim teda vypichoval oči?”
„Věřil jsem, že se jim do nich otiskne můj obličej.”
Vytáhl jsem si ještě jednu cigaretu, abych to zvládl. Slyším, jak kapky
dopadají na okno. Zní jako bubny při orchestru. Představuju si, jak
kloužou ze skla. Pomalu a dlouze popotahuju, než se odhodlám k
dalšímu kroku. Po dlouhé pauze jsem mohl pokračovat. Podle mě věděl,
že mi není dobře, ale nijak se mnou nesoucítil.
„Dobrá tedy, můžeme přejít k další oběti. Její jméno je Ketrin Parksová.
Také se živila prostitucí a vypadala stejně jako ostatní oběti. Měla černě
vlasy a štíhlou postavu. Způsob vraždy byl takřka stejný jako u předešlé
oběti. Postup stejný až na pár odchylek, ale jestli k tomu máte co říct, tak
můžete.”
„S ní jsem došel dál.”
„Jak jako dál?”
„Poskytla mi orání sex. S každou mojí obětí jsem došel dál.”
„Jak to?”
„Líbila se mi.”
„A nepřipomínala vám někoho?”
Řekni mi to, a už to bude dávat smysl. Stačí jedno slovo a přišel jsem na
to.
„Ne.”
Hlavně zachovej klid, ty to z něj dostaneš.

„Bylo ještě něco jinak?”
„Nezvládl jsem to pokazil.”
„Jak jste to pokazil?”
„Když mi provozovala orál, tak jsem jí pozvracel.”
„A co jste udělal?”
„Hned potom jsem ji zabil.”
„Proč jste se pozvracel?”
„Nějak toho na mě bylo moc a začalo se mi dělat blbě a nevydržel jsem
to.”
„A vám se teda líbila. Vážně vám nikoho nepřipomínala?”
Sakra, ty blbče, to bylo moc brzo. Snad jsem to moc nepokazil.
„Ne, jak jsem řekl.”
Odvrátil pohled, když to řekl. Nejspíš už mi nevěří. Nevím, jestli je dobrý
nápad přejít k další vraždě. Musím něco vymyslet, aby mi zase začal
věřit.
„Máte ve věznici přístup k televizi?”
„Ano.”
„Jaký je váš oblíbený film?”
Touhle otázkou jsem ho překvapil. Podle mě jsem na dobré cestě. Aspoň
si na chvilku odpočinu od všech těch vražd.
„Mám strašně rád Gaunery.”
„Není to film od Tarantina?”
„Ano, je.”
„Proč ho máte tak rád?”
„Nevím, prostě se mi líbí. Dobrý herecký obsazení, dobrá režie a dobrej
styl vyprávění. Kdybych neudělal to, co jsem udělal, tak se určitě stanu
režisérem.”
On lituje toho, co udělal? Nechce se mi tomu ani věřit. Nejraději bych byl,
aby ničeho nelitoval, aby na to byl spíš pyšný. Jen tak bych mohl mít
důvod ho nenávidět. Jak se na něj mám teď podívat, když vím, že toho
lituje. Proč ho prostě nemůžu odsoudit a nezabývat se tím? Co on v
sobě může mít lidského? Proč prostě nemůže být zlý. Teď se na něj
nemůžu podívat. Doufám, že už sem vlítnou a odvedou ho. Jestli řekne
ještě něco podobného, tak ho asi praštím. Ne, musí mi to nějak potvrdit.
Teď lituji toho, že jsem si chtěl dát pauzu.
„Nevadilo by vám, kdybychom přešli k další vraždě?”
„Ne, vůbec ne.”
„Tak dobře, jako třetí tu mám Marthu Smithovou. Jako jediná se neživila
prostitucí. Jinak vzhledově byla stejná jako dívky před ní. Našla se až
jako třetí oběť a to úplnou náhodou. Její tělo bylo v dezolátním stavu. To
znamená, že vrah si s ní dal velkou práci, proto se domnívám, že tato
vražda nebyla naplánovaná dopředu, ale že se jednalo o impulz. Je

pravděpodobné, že oběť byla vrahova úplně první. Tělo se našlo s
dvaceti bodnými ranami na břiše. Nejspíš se jednalo o kus střepu,
protože se vražedná zbraň nikdy nenašla. Dále byla zbitá a měla
vypíchnuté obě oči. Poté jí vrah musel uříznout dva prsty na levé ruce,
přesněji prostředníček a ukazováček. Jsou náznaky i škrcení, ale
zemřela na vykrvácení. A v neposlední řadě byla znásilněna.”
Sundal jsem si brýle. Prohrábl jsem si vlasy, alespoň co mi z nich zbylo.
Na jeho obličeji bylo vidět, že tato oběť na něm něco zanechala.
„Co se stalo?”
Popotáhl nudli. Bylo vidět, že chce brečet, ale já jsem si ho nedokázal
představit, že by projevil nějakou lítost. A taky jsem doufal, že to neumí,
abych mohl lépe spát.
„Já jsem ji nechtěl zabít.”
„Prosím?”
Tahle věta mě bude pronásledovat do konce života.
„Chtěl jsem ji jenom znásilnit.”
„Vy jste mi říkal, že jste panic.”
„To jsem lhal. Když jsem si ji vyhlédl, tak jsem ji ihned napadl. Když jí
začalo docházet k, čemu se schyluje, něco zvláštního mi řekla…
Normální holka by se bránila a křičela o pomoc. Ale ona ne. Když jsem jí
sundal kalhotky, tak mi řekla, ať si pospíším, že to chce. Chápete to, já
se jí snažím znásilnit a ona mi řekne, že to chce. A začala říkat podobné
věci. Tak jsem jí začal škrtit. Pak jsem omylem rozbil okno u auta a začal
jsem ji bodat a bodat.”
Buch, buch – obě slzy spadly na stůl. Dvě slzy a já jsem jen seděl a
poslouchal.
„A pak už bylo jen ticho, krásný ticho. Já ji nechtěl zabít. Jenom bych ji
znásilnil, ale ona si za to mohla.”
On se cítil jako oběť. Málem jsem se pozvracel. Tento člověk si myslí, že
je oběť. Kdyby nebylo Marthy, nezačal by vraždit? Anebo by si našel
jinou dívku? Co by se stalo, kdyby ji jen znásilnil?
„Proč jste se rozhodl znásilnit zrovna ji?”
Řekni to a bude to dávat smysl. Už budu vědět, kdo za to může. Už budu
vědět, koho za tohle můžu vinit.
„Připomínala mi matku. Jak se oblékala, jaký měla účes. Kdyby to
nezačala říkat, tak jí nezabiju. Víte, jste dobrej, ale měl jste v tom jednu
chybu. To nebyla pomsta prostitutkám. To byla pomsta mé matce.”
Řekl a rozbrečel se. Nikdy v životě jsem neviděl víc rozbitého člověka.
Mám jen střípek jeho skládačky. Má v sobě ještě mnoho tajemství.
Udělal by to těm ženám, kdyby neměl takovou matku? Pak se jen zvedl
a řekl.
„Víte, mnoho věcí jsem pokazil, ale já nemůžu za to, odkud pocházím.
Kdybych byl se svým otcem, tak by se tohle nestalo. Já vím, že jsem

špatný člověk a že to nejde odpustit, ale doufám, že vy víte, že za to
nemůžu.”
Až teď po těch hodinách, co tu sedím, jsem si všiml, jakou má barvu očí.
Má ji modrou, docela jako můj syn. Už vím, proč on je ten nejhorší...
Možná jsme na úplném začátku všichni stejní, dobří... Jenom nám život
nedal příležitost dobrými lidmi být...Pak přišli strážníci a odvedli ho. Já se
ale musím sám sebe ptát. Jak jsme mu mohli pomoct? Člověk má
kořeny jenom jedny, jde jej z nich vyrvat?

