
Proud horké vody břinkl o dno vany. Záhy se celý prostor rozhučel a rozbublal zvukovým návalem 
naplno puštěného toku, jenž postupem času, jak se nádoba plnila, slábnul. Místnůstka se halila do páry 
a vlhkosti, načež I., která si právě napouštěla vanu, pootevřela větrací okénko na štěrbinku. Z opačné 
strany světlíku do koupelny rušivě pronikl zvuk z televize, jež hrála u kohosi ze sousedů.  Její zastřený 
hlomoz, neobvykle hlasitý v onu noční hodinu, postupně převážil nad sonickými vibracemi z tekoucí 
vody.    

Vana se záhy naplnila a I. zavřela kohoutek. Jak odvrátila hlavu, sahaje po šamponu, olejíčku, 
krémech a dalších hygienických proprietách, zaslechla zřetelné „KAP.“ V místnůstce s vynikající 
akustikou, kdy se jindy od zdí odrážely i vzdechy při masturbaci, měl tento ruch překvapivou hlasitost.  
KAP znovu a stejně výrazně, rozráželo to i matné zvuky televize odkudsi ze sousedství.  

KAP…No jo, netěsní kohoutek, postěžovala si I. nahlas na jedinou vadu její nejoblíbenější místnosti 
v bytě.  Zamilovala si ji právě díky tomu, že se nikde jinde tak procítěně neudělala. Masturbovala 
proto v koupelně čím dál častěji. Ještě jednou jí nervy otřáslo lehké KAP a poté tento zvuk z mysli 
vytěsnila, jak se nořila nejprve jednou, po chvíli i druhou nohou do napuštěné vany. Horkost jí 
přinutila pustit na chvíli studený proud. Předklonila se ke kohoutku a v tu ránu její postavou projela 
tuhá bolest v zádech, která ji přepadla toho dne ráno. Celý den dívce znepříjemňovala život svou 
trvalostí, dosud se však nedostavila v takové intenzitě, v jaké ji procítila teď. Odpoledne již I. pomalu 
ztratila kontakt se svými zády, jak se usilovně snažila ten nepříjemný pocit během práce vytěsnit. To 
se jí však nepodařilo a tupá bolest odkudsi zezdola a zezadu ji pronásledovala až sem, za zvukem 
kapajícího kohoutku.  

KAP se ozvalo znovu, i po silovém utažení studené vody. KAP Tentokrát to však mělo pro I. snad až 
úlevný účinek, neboť se na onen zvuk připoutaly dívčiny nervy, až dosud soužené bolestivě 
pulzujícími zády. I. nevěděla, co je toho příčinou, z jakého bodu v zádech to přichází, a ani kdy přesně 
ji to přepadlo. Bolest se prostě objevila, jako když se poprvé kýchne. A přesně tak si I. představovala, 
že odezní, zkrátka že v jeden moment přestane. V tuto chvíli proti ní bojovala způsobem, jenž 
považovala ve svém životě za nejlepší – horkou koupelí. KAP, ale to už známe, pomyslela si. Roztáhla 
se po dně vany. Díky tomu, že I. s vodou nešetřila, a ještě ke všemu horkou rozčeřila studenou, 
hladina vody se ustálila až u její brady. Dívka po zádech sjela až do téměř vodorovné polohy. Její 
postava byla nevysoká, takže se do nadprůměrně podlouhlé vany mohla natáhnout téměř naznak. Jen 
hlava jí vyčnívala z hladiny, kterou lehounce čeřily pravidelné kapky. KAP 

…KAP…KAP I. nemyslela na nic, KAP, jen uvolňovala svou mysl KAP a přecházela do stavu 
duševní strnulosti. KAP To KAPe nějak rychleji než předtím, pomyslela si, KAP přičemž přerušila 
svou meditaci. KAP Studená kape rychleji než teplá. KAP …KAP…KAP…tu další kapku už 
vytěsnila. Zazněla určitě, ale I. ji nevnímala. Ležela téměř naznak, hlavu měla lehce vysunutou do 
výšky, ale nehýbala se. Horká voda jí paralyzovala celé tělo. Jediný orgán, který se ještě hýbal, byla 
pravá ruka, jež se pomalu sunula k dívčině ohanbí. I. nikdy ve vaně neusnula, třebaže tento těžký den a 
nálada z něj jí nahnaly obavy, KAP aby se tak nestalo KAP. Už zase to slyší KAP. Přesto a nebo právě 
proto prstem rázně sjela k pysku. KAP Vášnivý sten se vrátil v ozvěně KAP, jež nebyla fyzicky zde, 
ale kterou I. cítila KAP pokaždé, když mnula svou mušličku KAP a třela ji až do vyvrcholení. KAP 
Zaúpěla blahem znovu a silou celého prostoru se tento zvuk magicky zhmotnil a jistě pronikl až 
k sousedům do kuchyně, přehlušujíc jejich už tak bezohledně hulákající televizi.  

I. byla na vrcholu, zasténala naposledy a ruka se jí sesunula podél těla.  KAP Tohle bylo rychlé. KAP 
I. vykvetl letmý úsměv na rtech, KAP pro cizí oči neviditelný. KAP Téměř stejně neznatelná byla 
vlnka vody, KAP jež miniaturní silou narazila na bradu I. KAP Bolest byla pryč. KAP I. necítila nic. 
Kromě KAPání do pomalinku chladnoucí vody. Čas se pomalu umýt a nakonec i opustit vanu, KAP 
usoudila po chvilce I. KAP Vlastně po dost delší chvilce. KAP Snad se bolest nevrátí. KAP Mysl I. 
začala pracovat v tempu zrychleného dechu. KAP Po orgasmu bývala citlivější než obvykle KAP. I. si 
však stěží vybavovala, že by ho někdy zažila podobně silný a krásný. KAP 



KAP…KAP…KAP…KAP …chvíle ticha, když se mysl dívky konečně zastavila. KAP I. nyní chtěla 
konečně hnout i tělem, KAP to se však neprobíralo. KAP No nic, tak zkusí na chvíli ucpat KAPající 
kohoutek palcem své nohy, KAP napadlo I. hravě. KAP Tím by onen pravidelný zvuk alespoň na 
chvíli KAP zastavila. Nahromaděná voda v kohoutku by KAP pak alespoň neudělala monotónní KAP. 
Bylo by to krásné polyfonní plesk. I. to ale neudělala, KAP tělo se jakoby nezájmem opět ani 
nepohnulo. KAP Možná jí to KAPání ani tolik nevadí. KAP Voda zatím pomalu vychladala, KAP 
ovšem stále byla pro dívku příjemná. KAP Vlnka téměř neznatelné síly narazila I. na bradu. KAP A 
znovu. KAP A ještě mnohokrát. KAP I. zůstala ležet ztuhlá ve stále ještě příjemně teplé vodě a 
přestala vnímat jakékoli ruchy z vnějšku. Líbilo se jí to.  

Nevěděla, jak dlouho takhle ležela. Nic nevnímala. Mysl jí postupně probrala až chladnoucí a již méně 
příjemná voda. KAP Mimo to jí zpoza světlíku pronikla do uší i znatelná, KAP třebaže utlumená a 
ševelící rezonance televize. KAP Vlnka téměř neznatelné síly narazila I. na okraj horního rtu. KAP A 
znovu. KAP A opět. KAP A síla pocitů, KAP jež vyvolávala, rostla. KAP Hlava dívky zatím zůstávala 
ve zdvižené poloze KAP nad naznak roztaženým tělem. KAP I. trčela ve vaně jako přilepená. KAP 
Zamyslela se nad tím a v tu chvíli se zaradovala. KAP Mohla se přece utopit, KAP když takto ztratila 
vědomí. KAP Má velké štěstí. KAP Ale nemůže tu být zas tak dlouho, KAP uvažovala. KAP Voda sice 
ještě zcela nevychladla, KAP každá další vlnka však čím dál více studila, KAP když s téměř 
neznatelnou silou narážela KAP na okraj dívčina horního rtu. KAP Už to nebylo příjemné.  

KAP. I. Byla rozhodnutá vylézt z vany, třebaže věděla, KAP že se ještě zcela neumyla. KAP Novou 
vodu si točit nechtěla. KAP Zkrátka vylézt ven, ale …ale jak? KAP Počkat, tak jednu nohu přes okraj 
vany…KAP…ne takhle ne, musí pokrčit kolena KAP a převážit se na nich. KAP Ne. Její nohy se ani 
nehnou. KAP Soustředí na ně svou mysl, KAP nervy vysílají signál k nohám…KAP…nic. KAP Tak 
ruce. KAP Opře se o okraje oběma rukama zároveň KAP a jejich silou se zdvihne. KAP To už vůbec 
ne. KAP Ruka se nepohnula ani o píď, KAP ani jediný prst vodu ve vaně nerozčeřil. KAP Ale …ale 
jak? KAP Dívka nechápala, že vůbec nedokáže hýbat tělem. KAP Cítila se tuhá jako guma a zrovna 
tak vlastní vůlí neohebná. KAP Nehybatelná.  

KAP Proč to nejde? To tak ztuhla? KAP Dvakrát, možná víckrát zamrkala očima KAP a otevřela ústa 
dokořán. KAP Jak sklonila bradu, nahrnul se jí do úst proud stydnoucí vody. KAP Nedokázala ji 
zadržet, KAP polkla, ale špatně se při tom nadechla a rozkuckala se. KAP Silou toho dívce nadskočil 
hrudník, KAP hladina ve vaně se rozčeřila KAP a voda vnikla I. do nosu. KAP Cítila, jak se její nervy 
divoce rozechvěly, KAP i když tělo samo nereagovalo. KAP Topila se a zoufale lapala po dechu. KAP 
Její jícen však nakonec pohltil proudy vody KAP a co dívku dusilo, to vykuckala. KAP Brada se jí při 
tom vymrštila do výšky KAP a hlava se zaklonila. KAP S tímto pohybem dívce natekla voda do uší 
KAP a zkreslila jí zvuky vlastního chroptění. KAP Nádech. KAP Výdech. KAP Pomalejší nádech. 
KAP Ještě pomalejší výdech. KAP A ještě mnohokrát. KAP  

Mysl I. se zvolna probírala z šoku. KAP Opět začínala z mozku volat své tělo. KAP Nervy pulzovaly, 
korpus však neodpovídal. KAP Topící se člověk rozhazuje rukama i nohama do všech stran, KAP to 
dívce problesklo myslí okamžitě. KAP Ovšem její končetiny se ani nehnuly. KAP Když kuckala, 
cítila, KAP jak její plíce i další vnitřnosti narážejí na tuhý KAP a bolestivý masiv uprostřed zad. KAP 
Ten se ale nepohnul ani při návalech topení. KAP I. se přesto pomalu uklidňovala, KAP touhy k 
pohybu se navracely. KAP Při každém pokusu o něj však tělo reagovalo stejně. KAP Nijak. KAP Ani 
když se divoce vzdouvala. KAP Nemůže se hýbat. KAP Ke všemu jí v útrobách začínala pálit řezavá 
chuť olejíčku, KAP který si lila do vody pro lepší pleť. KAP Pálí to! KAP A nemůže se hýbat…KAP 
Nemůže se hýbat!  

KAP Voda v uších začínala tlačit a KAP dříve sotva znatelné vibrace z KAPek se dostávaly dívce do 
mysli. KAP Jako když jí odkapává hrana. KAP Voda vystydla. KAP Koupelna byla sice stále vyhřátá, 
KAP ovšem z pootevřeného okénka do světlíku KAP proudil chladný vánek.  KAP I. dosud cítila 
studeno pouze na hlavě a v uších, KAP i tak se ji však úzkostné pocity svíraly KAP i bez strachu 



z podchlazení. KAP I. již věděla, KAP že si nemůže jen tak dovolit otevřít ústa. KAP Hladina vody se 
totiž KAPáním vyšplhala až vysoko na její horní ret. KAP Dívka dýchala silně nosem a chvěla se tam, 
KAP kde to ještě cítila. KAP Vždyť se před chvílí skoro utopila, ale žije. KAP Tak klid, jen klid, 
opakovala si. KAP  

I. si brzy uvědomila, KAP že vlastně nemůže jen tak volat o pomoc. KAP To by jí totiž vniklo do úst 
tolik vody, KAP že by se rozkuckala. KAP A možná tentokrát opravdu utopila. KAP Ale copak jsem 
úplně blbá? KAP, nevěřícně se ptala sama sebe. KAP Stačí přece trochu upít. KAP Až se vzpamatuje. 
KAP Zhluboka dýchala nosem, KAP chlad ze studené vody jí každým nádechem KAP pronikal do těla 
a zároveň i řezal v uších. KAP I. dýchala dál. KAP Nedokázala stále uvěřit tomu, co se jí stalo. KAP 
Nezvládla by to ani popsat lékaři, KAP i kdyby tu nějaký byl. KAP Jak může tělo takhle ztuhnout, že 
se nedá ani hnout? KAP Nikdy v životě o tom neslyšela. KAP To ta bolest v zádech! KAP To musí být 
tím. KAP …a ta koupel, KAP místo toho, aby jí bolest zmírnila, KAP tak jí dostala do této pasti. KAP 
I. ve vaně usnula a zatuhla. KAP Tak si to vysvětlovala. KAP 

KAP…KAP Interval KAPání se nezkracoval. KAP Jediná jistota. KAP I. stále dlouze dýchala, KAP 
snažila se nabýt alespoň trochu klidu KAP a důvěry v sebe samu. KAP Začínala rezonovat s téměř 
neznatelnými KAP vlnkami, které jí proudily do uší a ke rtům za pravidelného KAPání. KAP Každá 
její další myšlenka se stávala ohraničenou KAP vibrací z …KAP. Ticho, televize už není slyšet! KAP 
I. tuto myšlenku právě dotvořila, než se ozvalo další KAP. Akorát to stihnout… KAP…kapání jí 
prořízlo tok úvahy. KAP To už se nestane. KAP Počká si. KAP Jakoby najednou zkoušela s kapáním 
vyjednáKAPvat. Sakra! KAP Ale nedaří se jí to. KAP. Zatím. KAP Musí se jí to začít líbit. KAP Ta 
hra. KAP Co taky jiného zbývá. KAP Ale co to vlastně chtěla…? KAP  

Už ví, chtěla křičet. KAP Křičet o pomoc. KAP. K tomu stačí trochu upít. KAP. Upít vodu a uvolnit si 
ústa. KAP Už jí to jde. KAP. Už se jí myšlenky synchronizují s KAPáním. Tak. Bolí to v uších, to ano. 
KAP. Ale musí to vydržet. KAP Bolí to, doprdele! KAP Pít, bude pít. KAP A křičet. KAP To při téhle 
trýzni přece zvládne. KAP Jen ale aby ji hlasivky nezradily! KAP Ale jinak to stejně nezjistí. KAP … 
KAP Téměř neznatelně silná vlnka přetekla horní ret. KAP I. měla stále hlavu v ostrém úhlu, nos 
KAP, jediný zbývající zdroj života, KAP už byl blízko. KAP Cítila, jak jeho okolí lehce vibruje vodou 
KAP rozvířenou dechem. KAP Vždyť jsou to jen kapky! KAP Jak jen dlouho může trvat, KAP než se 
nakape plný kbelík? KAP Natož vana? KAP Zítra sem dá nádobu a zjistí to. KAP Pokud se tedy 
z tohohle dostane. KAP.  

Kapání přesto stále zklidňovalo mysl v panice. KAP Dávalo tomuto podivnému dění děsivou 
pravidelnost. KAP Jako hodiny, jež měří životní čas. KAP I. chtěla křičet. KAP Ale proč vlastně 
nekřičí? KAP Stačí pootevřít ústa. KAP Lehce. KAP Je studená. KAP Řeže v uchu. KAP Ale jen 
usrknout nestačí. KAP Musí víc, jinak se z chvíli utoKAPpí. Vyšla z pravidelnosti. KAP Omlouvá se. 
KAP Tak teď, prosím! KAP. Lok, KAP, druhý lok, tentokrát pořádný. KAP Voda chutnala vskutku 
příšerně po tom olejíčku.  KAP I. slabě kníkala, jak jí chemie otravovala žaludek KAP a propalovala 
se žáhou zpátky do úst. KAP A to chtěla křičet! KAP Voda aspoň klesla k dolnímu rtu. KAP Tedy to 
tak alespoň dívce přišlo. KAP Znovu pootevřela ústa a lokala. KAP A znovu při tom skučela, KAP jak 
ji řezala nepřirozená pachuť oleje. KAP Ulekla se, jak pomyslela na smrtelná pozření chemikálií. KAP 
Otráví se! KAP Musí přestat! KAP Voda už je naštěstí v bezpečné hladině u brady. KAP Ne! Je výš, 
KAP ale určitě zvládne otevřít ústa KAP a zakřičet. KAP Musí. KAP 

Výkřik „Pomoc!“ ani nedokončila. KAP Pálení dívku okamžitě paralyzovalo. KAP Hlas jí musel 
přeskakovat a selhat, KAP takže určitě nebyl slyšen. KAP Ale I. má vlastně vodu v uších, KAP takže 
neslyší nic. KAP Tedy něco málo možná ano, KAP ale jestliže neslyšela křičet sebe, KAP tak nemohl 
ani nikdo v okolí. KAP Televize sousedů bude jistě hlasitější. KAP Zkusí to znovu. KAP Kdo kdy ale 
reagoval na podobná volání?! KAP V práci se přece setkala i s případy domácího KAP násilí, kdo 
komu kdy přišel na pomoc? KAP  



 


