Josh a Diana
Príchod

Josh vkročil na školský večierok. Bol smädný a toto bol prvý podnik, kde bolo otvorené. Zamieril
si to rovno k baru pre dospelých. Do oka mu padla blondína s peknou postavou a krásnymi blond
vlasmi. Nevedel odhadnúť jej vek, ale podľa postavy usudzoval, že to bude niečo cez tridsiatku.
Mala biele šaty s veľkými čiernymi motýľmi na sebe. Vedľa nej na stole bol položený biely klobúk
s čiernou mašľou.
Keď Josh podišiel bližšie, uvidel ako ju začal obťažovať holohlavý pán snedej pleti.
"Johny, daj mi pokoj! Nejdem s tebou na izbu a už vonkoncom nie do sprchy!" bránila sa
blondína.
"Ale Diana, nevieš aký som dobrý a akého ho mám veľkého!" dobiedzal John.
"O to dáma nemá záujem, John!" zamiešal sa do rozhovoru Josh.
"Ty sa do toho nepleť!" John sa postavil a chcel akože sotiť do Josha. John bol však opitý a tak sa
Josh v poslednej chvíli uhol a John spadol na zem.
Blondína sa otočila a pekne namaľovaná tvár prezrádzala, že tých tridsať bolo málo. Josh tak
zmenil odhad. Napriek hádanému veku sa mu zdala sympatická. Usmiala sa a Josh úklonom hlavy
a rukou pozdravil.
"Pane, opustite toto miesto. Toto je školský večierok a predpokladám, že ked sa John pozbiera,
bude zbytočne agresívny.," obrátil sa na Josha asi organizátor.
"Oukej!" povedal Josh. Svojim oblečením kontrastoval. Bol oblečený v čiernych kožených
nohaviciach, v čiernom tričku kde bola zobrazená päsť s vystretým ukazovákom a v čiernej
koženkovej bunde. Na hlave mal čiernu pirátsku šatku s ohnivými plameňmi. Bradatý Josh sa
otočil a pomaly vykročil von. Nasadol na motorku a dával si prilbu s nakreslenou hadiou hlavou.,
Prišla k nemu blondína. Dlhé biele vlasy spadali na poprsie. Mala hlboký výstrih a zdalo sa, že asi
nemá podprsenku. Josh sa ani nečudoval, že takto výzývavo oblečená dráždila chlapov okolo
seba.
"Ďakujem," pribehla Diana.
"Niet za čo," pousmial sa Josh. S obľubou si ju odmeriaval a obzeral zmyselne jej krivky. Výstrih
magneticky priťahoval jeho oči. "Nechcete sa previesť na harleji?"
"Ja neviem, mám tam dcéru," odvetila Diana. Previesť sa v tento horúci večer by veru nebol zlý
nápad. Muž jej bol sympatický,ale ho poznala len desať minút.

"Ja som Josh!" Josh natiahol pravú ruku.
"Teší ma, ja som Diana!" Diana tiež podala pravú ruku.
"A myslíš si, že tú štvrťhodinu by si jej chýbala?"
"To nie," Diana sa pozrela oknom a tam deti mali diskotéku.
"Tak naskoč!" Josh naštaroval motorku.
Zaklopkali opätky. Josh v spätnom zrkadle uvidel, ako Diana prekladá nohu na motorku. Odhalila
kúsok zo svojich opálených stehien. Josh sa pomaly rozbiehal kontrolujúc či Dianine opätky
nezavadzajú. Diana chytila Josha okolo pása. Hodila hlavou trochu dozadu, aby mala vlasy na
chrbte.
Josh sa rozbehol, ale nešiel rýchlo. Očkom pokukoval po Diane, ako sa jej vlasy trepocú vo vetre.
"Juchú!" Diana na chvíľu pustila jednou rukou a natiahla ju hore. Hneď ju dala naspäť okolo pása.
Josh uvidel, že sukna odhaľuje stehná. Znížil rýchlosť. Rýchlo natiahol ruku a pohladil blondínu
od polky stehna smerom ku kolenu. Diana si položila tvár na Joshov chrbát. Obe ruky trochu
natiahla. Končekmi prstov zablúdila tam, kde začínali mužové stehná.
"Teraz nie!" zamrmlal Josh. Otočil motorku k parkovisku podnika, kde mala Dianina dcéra
večierok. Tam Diana vystúpila, no neodchádzala. Sadla si na motorku pred Josha,. Boli tvárami k
sebe. Josh ju objal. Pobozkal ju na ústa. Popritom ju jednou rukou chytil za poprsie a tou druhou
zablúdil pod sukňu.
"Mami?" tenký detský hlások prerušil tieto chvíle pri západe slnka.
Diana dala Joshovi rýchly božtek a vysadla si z motorky. Upravujúc šaty išla k dcére. Oči mala
sklopené. Červenala sa.
"Odveziem vás domov?" opýtal sa Josh.
"Mami, zoberme si radšej taxik," ozvala sa Nelly, Dianina dcéra.
"Načo? Sadni si predo mňa, odvezieš sa na motorke. Mama za mňa, ok? Taxik je drahý,"
presviedčal ich Josh.
"Ja neviem. Ale dobre!" Diana sa nakoniec rozhodla. Josh ju priťahoval.
Josh pomohol Nelly nasadnúť si. Diana si sadla za Josha. Na Nelly Josh prehodil svoju koženkovú
bundu. Josh išiel pomaly ulicami Minericku, kam ho Diana navigovala. Minerick bolo malé
mestečko na stredozápade Štátov. Mohlo mať tak pár tisíc obyvateľov. Väčšinou ľudia pracovali v
dvoch väčších továrňach. Bolo tam pár obchodíkov a jeden supermarket. Minerick sa skladal zo
štyroch rovnobežných ulíc a priestor medzi nimi bol vyplnený rôznymi činžiakmi či blokmi
poschodových domov. Bokom od stredu bolo námestičko, ktorým po okraji pretekala asi tri
metre hrubá riečka. Po viac ako štvrťhodine ho Diana stopla. Nelly aj Diana si vystúpili.

"Majte sa! Ozaj, kde tu je nejaký hotel?" opýtal sa Josh.
"Prejdeš dva bloky a potom zahneš doľava. A po sto metroch je taká štvorpodlažná budova. Za
ňou je kruhový objazd," vysvetľovala Diana.
"Dobre. Dik," povedal Josh.
"Počkaj! A pusa na rozlúčku?" Diana sa milo usmiala.
Josh zdvihol ruku a kývol Diane. Josh ju objal niečo vyššie nad zadkom. Diana sa natiahla
dopredu a dala mu bozk na ústa.
"Počúvaj, a nechceš ísť ku nám?" opýtala sa šeptom, ked mali blízko čela k sebe.
"Mne to je jedno. Môžem," povedal Josh. Odparkoval motorku na parkovisko a zobral si tašku,
ktorú mal schovanú pod sedadlom.
"Mami," ozvala sa nechápavo Nelly. "A prečo Josh ide s nami?"
"Lebo je neskoro. Vieš, že starý Fergusson by ho k sebe nezobral," Diana nevedela, ako to má
vysvetliť.
Josh galantne otváral dvere, keď ich Diana odomkla. Vyšli na tretie poschodie. Diana odomkla a
Josh sa vyzul pred vchodom. Vzal si topánky do ruky a vošiel dnu. Úzka chodbička sa na konci
zatáčala doprava a končila malou kuchynkou s malým jedálenskym kútikom. Byt tvorili dve izby,
prvá obývačka a do spálne sa išlo z jedálenskeho kútika.
"Posaď sa v obývačke. Uložím Nelly spať a prídem," s úsmevom hovorila Diana.
Kým Josh čakal, poobzeral si izbu. Nábytok, koberec i gauč volali po výmene. Ani upratané nebolo
a po zemi boli omrvinky z chipsov. Na stolíku pred telkou bola krabica od pizze a v nej dva
nedojedené kúsky. Zapol telku a asi dvojcentimetrový pás v hornej časti mu bránil vo výhľade.
Radšej telku vypol. Zapol lampu pri gauči a tá blikala ako vysielačka Morseovej abecedy. Chvíľu
dlhšie, chvíľu kratšie.
"Josh, dáš si?" ozvala sa Diana vo dverách. Mala dvojdielne hodvábne pyžamo a v rukách držala
fľašku vína s dvoma pohárikmi. V rozstrapatených vlasoch, bosá a v dopoly rozopnutom pyžame
vyzerala veľmi sexi.
"Ale len jeden pohárik. Mám ťažký deň za sebou," hovoril Josh a popritom si vyberal deku, ktorú
mal pripnutú na batohu. Deka mala zboku zips a Josh si zapnutím zipsu urobil spacák. "Môžem sa
osprchovať?"
Diana prikývla. Zmizla a za chvíľu doniesla osušku, navoňanú Dianinou obľúbenou voňavkou.
Podala ju. Natiahla sa skúšajúc, či ju Josh nepobozká. Ten odišiel do kúpeľne, kde si dal dlhú
sprchu. Diana bola nervózna. V duchu prepočítavala, či bude mať dosť na nájom po tak dlhej
sprche. Otvorili sa konečne dvere na kúpelni. Pre paru nebolo vidieť Josha. Ten v dlhých bielych
spodkoch a v čiernom tričku vyšiel von. Diana mu hneď podávala pohár s naliatym vínom. Sama

si dala jeden , kým bol Josh v kúpelni.
Josh si sadol na gauč. Diana si sadla vedľa neho. Skrčila si nohy k sebe a vyložila si ich tiež na
gauč. Pritúlila sa k Joshovi. Josh ju objal okolo pliec. Diana si dala hlavu na jeho rameno a zatvorili
sa jej oči. Hneď zaspala po únavnom dni. Josh sa opatrne vyvliekol spod Dianinho zovretia.
Opatrne ju odniesol na rukách do spálne. Prikryl ju perinou. Dlaňou prešiel po jej líci. Diana sa v
spánku usmiala. Josh jej odhrnul vlasy, aby uvidel milú tvár. Josh si všimol, že aj Nelly je
odkrytá. Zakryl aj Nelly, aby jej v noci nebola zima.

"Ja krava sprostá. Zase som niekomu naletela," zvolala Diana. Ráno vošla vošla ráno do obyýačky.
Zdalo sa jej, že Josh je dlho potichu. Nechcela, aby dlho spal. Bol víkend a chcela si ho užiť s
Joshom. Josh však po sebe pekne poupratoval.
"Mami, ktosi trúbi na motorke," vbehla Nelly za Dianou do obývačky.
Obe vošli na balkón v spálni. Josh bol dole na motorke. Zakričal na obe.
"Poďte mi pomôcť," a rukou kývol aby mu otvorili. Diana si rýchlo navliekla tenisky a bežala dole.
Otvorila dvere . Josh vošiel dovnútra s dvoma plnými taškami. Diana bola prekvapená.
"Bol som v noci hladný. Nič poriadne som nenašiel. Išiel som nakúpiť. Môžem uvariť obed?" Josh
vysvetľoval. Diana ho narýchlo objala okolo pliec. Dala mu pusu na líčko miesto pozdravu.
Zobrala jednu nákupnú tašku. Josh išiel prvý, ale cez dvere pustil Dianu prvú. Za dverami ju
jemne capol po zadku. Diana nadskočila a nejaké ovocie povypadalo z tašky.
"Dievčence, môžu byť špagety?" veselo sa opýtal Josh.
"Ja neviem. Nelly chceš špagety?" Diana sa obrátila na Nelly.
"Ak Joshovi neprihoria ako tebe, mami!" zasmiala sa Nelly.
"Joshovi neprihoria. to sa ty neboj. Nelly, spravím ti ich nasladko?" Josh bol veselý. Nelly sa
nadšene usmiala a prikývla.
"Choď do svojej izby, ja Joshovi pomôžem!" prikázala Diana.
Ppri rozhovore odniesli nákup do kuchyne. Diana bola prekvepená z nakúpených vecí. Na chuť
niektorých potravín a ovocia zabudla. Rozmýšľala, koľko ten nákup mohol stáť. Určite nie päť
alebo desať dolárov. Nosom zachytila krásnu vôňu korenia. Ale tú cítila, aj keď odložila korenie
do skrinky. No keď prešla okolo Josha, zistila, že to on tak vonia. Oprela sa o linku a nohy
natiahla dopredu.
"Josh, mohol by si mi podať horčicu? Je tu hore na poličke. Nedočiahnem ju," zavolala na Josha.
"OK, lady Dajana," zamyslene povedal Josh. Rozmýšľal, kde odloží nejaké konzervy. Zdvihol hlavu
smerom, kde ukazuje Diana. Išiel zobrať horčicu. Natiahol sa. Zistil, že je pár centimetrov od

Diany. Objavila samierna hrča v Joshovom rozkroku. Diana mu dala ľavú ruku okolo krku a
pobozkala ho. Medzitým pravou rukou ho chytila za zadok. Mierne si ho pritlačila, aby sa tam
dole dotkli.
"Mami!" Nelly nečakane vbehla do kuchyne. Diana Josha pustila. Josh sa otočil chrbtom k Nelly a
tváril sa, že mu niečo spadlo na zem.
"Áno, Nelly?" opýtala sa Diana.
Nelly sa začervenala a cúvla. Sklonila hlavu. Otočila sa a odišla do spálne.
"Pôjdem za ňou. Tam napravo dole sú hrnce. Ostatné si pohľadaj," ešte vo dverách sa zaľúbene
pozrela. Naznačila bozk a odišla za Nelly. Josh chvíľu hrkotal hrncami, napúšťal vodu a potom
počula ako niečo krája. Zopár razy počula vrzgnúť linku. Vtedy si spomenula, že tam ma
prichystané peniaze na nájom. O chvíľu Josh odišiel na záchod. Diana rýchlo vošla do kuchyne.
Potichu išla skontrolovať peniaze. Počula škripot dverí na kúpelni. Josh už šiel späť. Zobrala
peniaze. Dala si ich do vrecka kraťasov. Usmiala sa na Josha a sklopila oči.
"Bola som sa napiť," stihla povedať, než zmizla v spálni.
Josh sa usmial popod nos. Pravým okom na ňu žmurkol. Diana mu žmurknutie opäatovala.
Zatvorila dvere. Prikázala Nelly, nech si ide písať úlohy. Chvíľu kontrolovala, či si ich píše spávne.
Potom počítala peniaze na nájom. Napočítala o päťdesiat dolárov viac, ako tam dala. Potešila sa,
vedela že sú od Josha.
"Josh, poď sem, prosím ťa! Nevieš mi poradiť, ako sa toto vypočíta?" zavolala Josha do spálne.
Josh prišiel. V bieložltých ponožkách s nákresom piva vyzeral smiešne. Diana mu dala prečítať
príklad. Josh chvíľu porozmýšľal a na papier to všetko napísal, aj ako to riešil.
"Ďakujem, Josh," povedala Nelly. Okamžite to písala do zošita.
"Ako si na to došiel?" bola zvedavá Diana.
"Jednoducho. Kuknem a vidím," povedal Josh a zarehotal sa. "Na Iowskej štátnej sme to takto
hovorievali."
"Ty máš výšku?"
"Vyhodili ma," povedal Josh polopravdu. Prv než odišiel preč, spravil štátnice. "Idem kuknúť
špagety. Za chvíľu budú hotové."
Josh odišiel. Chvíľku hrkotali taniere a iné veci. Potom ich zavolal. Diana išla prvá. Josh medzi
utierkami našiel obrus s dvoma škvrnami od červeného vína a prestrel ho na stôl. Na ňom boli
obité taniere i príbor. Do vázičky vložil nejaké kvety. Josh uvaril nejakú jedoduchú polievku, ale
nie instantnú. Nelly si vypýtala aj druhúhý raz. Diane tiež chutilo. Pod stolom chytila oboma
chodidlami jednu z Joshových nôh, ktorú jemne jedným chodidlom masírovala. Josh vstal. Nabral
na taniere špagety. Posypal ich na jemno pomletými orechami, posypal práškovým cukrom a

polial roztopenou nutellou. Keď si Josh sadol, tak on svojimi chodidlami chytil chodidla Diane.
Jemne jej masíroval vrch oboch chodidiel. Ľavú ruku si položil na stôl. Diana ju chytila svojou
rukou. Obaja pozerali ako chutia sladké špagety Nelly. Josh na pitie urobil citronádu. Nelly sa
nedokázala sa ani pohnúť. Taká bola najedená.
"Mňaaaaam. To bolo dobré," zalizla sa Nelly. Diana ešte neochutnala zo špagiet.
"Choď si ľahnúť. Ja poumývam riady a potom ja s Joshom pôjdeme von. Dobre?" Diana poslala
Nelly preč.
Keď Nelly odišla, začala Diana zbierať taniere.
"A tebe nechutili?" Josh bol zvedavý, prečo sa Diana nedotkla jedla.
"Nemám odvahu!" povedala Diana smutne.
"Prečo?"
"Nechcem si zvyknúť. Ja ich takto urobiť neviem."
"Však keď budeš mať chuť, tak mi povieš a ti ich spravím, nie?"
"Dobre. Dám si ich neskôr. Najedla som sa polievky," povedala. Josh natiahol voľnú ruku.
Pohladil Dianu po líci. Diana mu ju chytila. Na chrbát Joshovej ruky dala pusu. Potom poumývala
taniere a Josh ich poutieral.
"Nelly, už ....!" chcela povedať, že už idú. Uvidela Nelly schúlenú na posteli, ako spí. Zobrala deku
a prikryla ju. Obliekla si kvietkované letné šaty. Cestou po schodoch chytila bojazlivo Joshovu
ruku. Ten ju chytil pevne za ruku, až Diana zjajkla.
"Zavedieš ma k starému Fergussonovi?" opýtal sa Josh.
"Tebe sa u nás nepáči?" Diana bola prekvapená.
"Páči. Až moc. Ale nechcem byť na príťaž."
"Ak budeš stále tak dobre variť, tak určite nie!"
Potom sa prechádzali mestom, ruka v ruke. Josh kúpil obom zmrzlinu. Po hodinke dobrej nálady
sa obaja vrátili späť. Nelly ešte spala. Ako odomykali, tak sa zobudila. Hnevala sa, že ona nemala
zmrzlinu.
"Počkaj! Uvarím ti čokoládu!" žartovne ju zahriakol Josh.
"Pche!" Nellyna tvár sa stiahla do grimasy, akoby varená čokoláda bola niečo odporné.
"Ešte si neochutnala Joshovu!" machroval Josh.
Josh dal do plechového hrnčeka trochu mlieka a v ňom rozpustil čokoládu na varenie. Každému
nalial trochu. A aj keď bolo horúco, varená čokoláda chutila všetkým. Za chvíľu prišla Nellyna
kamarátka a Nelly odišla von.

"Rozmaznávaš nás. Zviažeme ťa a už nikde ťa nepustíme," vyčítavo povedala Diana.
"Nebude ti vadiť, keď tu pár dní zostanem?"
"Aj pár týždnov. Ozaj, ty nerobíš?"
"Nie. Mám nejaký biznis a občas mi príde pár dolárov na účet. A ty?"
"Ja pracujem vo firme, za pásom. Jeremy´s Indefatigable Trucks."
"Neberú nových?"
"Ale hej, tam u nás sa to mení stále."
Josh sa natiahol na gauči. Počúval Dianu ako rozpráva. Tá si sadla do kresla. Rozhovorila sa . O
firme, o práci i o sebe. Josh pozorne počúval. Ak bol na niečo zvedavý, tak sa opýtal. Keď prišla
Nelly, Diana bola v dobrej nálade. Nelly počula smiech až pred vchodové dvere do bytu.
"Mamiiii? Máme ešte tie dobré špagety?" vykríkla Nelly, kým sa vyzúvala.
"Prihrej si!" povedala Diana, keď Nelly prišla do obyvačky.
Josh mal nohy natiahnuté dopredu. Jednu ruku mal okolo Dianinho pleca. Diana mala hlavu na
Joshových kolenách a ležala. Nelly sa začervenala a odišla do kuchyne prihriať si večeru.

Práca
"...napichla si niekoho a ten jej spravil taký nákup," šepotala jedna staršia pani.
"Ktovie, ako na ňom jazdila. No aspoň nebude taká vychrt..."povedala druhá. Keď zbadali Dianu,
obidve stíchli. Prezliekali sa do pracovného odevu, šedých nohavíc a bordovočerveného trička.
Diana nepočula všetko, iba koniec. Už pri kuchynke začula, že ju ohovárajú. Rýchlo sa prezliekla
do svojho čierneho trička s väčším výstrihom. Zobrala si svoje veci a odišla preč zo šatne.
"Aj v kine boli spolu. Ale je asi alkoholik, každý deň si kupuje pivo!" doznieval šepot za skrinkami.
Diana zbadala Josha, keď vychádzal od šefa. Šéf bol rovesník Diany, chudý a nakrátko ostrihaný
pán s prísnym pohľadom. Josh mu podal ruku . Otočil sa a skoro vrazil do Diany. Diana sklonila
hlavu, ale Josh stihol zbadať, že makeup pod očami je rozmaznaný od mascary. Dal jej pusu na
líco. Ukázovákom pod bradou jej zdvihol tvár.
"Čo sa deje, ty moje slniečko?" opýtal sa Josh.
"Ale nič. Čo hovoril Mr. Nosemaker?" Diana bola zvedavá.
"Zajtra nastupujem. Musím si ísť kúpiť nejaké veci. Vraj kým som na skúšku, tak monterky
nedostanem," odpovedal.
"Dobre, ja už musím ísť. O druhej končím. Prídeš po mňa?"

"Mhm," povedal Josh a bozkom na líce sa rozlúčil.
Ešte pozeral chvíľu ako mizne v chodbičke, ktorá viedla do výroby. Diana bola schúlená. Hlavu
mala sklonenú. Vyzerala, že ju niečo trápi.
Smena sa vliekla. Aj cez prestávku Diana počula, ako ju ohováraju. Aj Dasha sa vyzvedala, akého
to má priateľa, no bála sa jej s tým zdôveriť. Tešila sa na koniec smeny až tak veľmi, že sa zabudla
pri odchode odhlásiť. Bola rada, že Josh ju odviezol. Josh sa povyzvedal, načo ma Diana chuť a
kúpil potrebné veci. Ked prišli domov, Josh sa pustil rýchlo variť.
Kým Diana jedla, išiel sa prezliecť. Tričko nebol problém, kúpil si také s vlkmi vpredu, na jednom
bol vlk so slúchadlami, na druhom kračajúci vlk s vycerenými zubami a na treťom bola zavíjajúca
svorka vlkov. Horšie to bolo s montérkami. Už ich mal dopoly oblečené, keď vošla Diana.
Postavila sa veľmi blízko a objala ho okolo krku. Dali si dlhý bozk na ústa. Ku koncu ho pohladila
medzi nohami po trenkach. No v tom zaštrngotali kluče. Josh sa rýchlo doobliekal. Neudržal
rovnováhu a treskol s veľkým rachotom na zem.
V práci sa mu darilo celkom dobre. Rýchlo sa naučil, ako to tam funguje. Keď chcel vidieť Dianu,
musel pohľadať veľké číslo 13. Tam sa montovali svetlá do auta. Josh pracoval na stanovisku číslo
1, kde sa začínala celá výroba príchodom šasi do haly. Svoju motorkársku šatku nosil stále na
hlave. Dianina kamarátka, Dasha, po ňom vykrikovala, že je ako indián.
"Počkaj! Ja ti to vrátim!" vyhrážal sa Josh Dashe. A kedykoľvek sa na neho pozrela, Josh hodil
vážnu tvár , natiahol obočie, zovrel pery a vážne prikyvoval hlavou. Dashe sa síce začali diať
čudne veci, ale vždy sa našiel kolega, najmä taký starší šedovlasý pán s orlím nosom, ktorý za tým
bol. Dasha bola silnejšej nižšej postavy, ale zato mladá žena blondína plná veselých úsmevov.
Josh si ju obľúbil, aj ked s ňou veľmi málo komunikoval. Aj toho indiána jej nechcel odpustiť len
kvoli tomu, že sa chcel s ňou zasmiať.
Raz, v piatok na poobednej smene, už odchádzali, si Dasha čosi zabudla. V hale bolo ticho.
Osvetlený bol len chodník. Už zabudla, že si z nej chce Josh vystreliť. Vedela, že Josh v polke
smeny odišiel, lebo ho vraj bolel zub. Išla si spokojne domov a ani si nevšimla, že spoza štvorky
za ňou išiel Josh v ponožkach. Bol asi tak dva-tri kroky za ňou. Pomaly išiel, ked niečo
zašuchotalo. Dasha zastala. Obzrela sa doľava, obzrela sa doprava. Josh sa ako karatista vyhýbal
iba otáčaním hornej časti tela. Dasha pokračovala ďalej. Na konci bol úsek, ktorý sa krížil s cestou
vozíčkarov. Bolo tam vypuklé zrkadlo, kde človek automaticky otočil hlavu. To urobila aj Dasha.
Josh v tom momente vyskočil. Dasha sa pozrela do zrkadla. Uvidela veľkú indiansku tvár s
vyplazeným jazykom.
"Aaaaaa!" vykríkla Dasha a omdlela. Diana sa obzrela, išla pár krokov popredu. Uvidela ako Josh
hádže indiansku masku za stroje a zachytáva Dashu, aby si neudrela hlavu o zem. Diana pribehla.
Jemne prefackávala Dashu, aby sa prebrala. Po minute Dasha otvorila oči.
"Josh! Ja ťa zabijem!" povedala pokojným hlasom, ale oči prezrádzali, že je aj tak veselá.

Odchod
Dni ubiehali. Joshovi sa zapáčilo u Diany. Aj Nelly si zvykla na Josha. Začala postupne viacej jesť.
Josh sa však striedal s Dianou. Diana nevarila predtým zle, naučila sa chutne. Bola prekvapená, že
rôzne dobroty sa vedeli uvariť bez nejakých špeciálnych korenín a špeciálnych prísad. Stačilo
odhadnúť množstvo soli, čierneho korenia alebo iného bežne dostupného a lacného korenia . Už
to pomohlo, aby jedlo bolo chutnejšie. Josh vedel vždy prekvapiť s nápadmi vo varení. Dokonca
keď urobil šunkovú salámu alebo domáce klobásky na grilovanie, tak bola až vo vytržení.
Josh sa správal stále slušne. Okrem jedného piva pred spaním mu nemohla nič vyčítať. Vedel jej
pomôcť s domácimi prácami: pral, žehlil, vysával, zametal, umýval podlahu i riad, vynášal smeti.
Niektoré staré veci jej vymenil za nové. Rozpadajúce skrinky podoťahoval, opravil sifon, ked
nefungoval. Tým, že bol väčšinou veselý, si získal Dianu aj Nelly.
Nelly pomáhal s úlohami. A keď mala Diana s Nelly nejaký problém, nechal Dianu nech jej sama
dohovorí. Keď Diana na chvíľu odišla, rozumne Nelly dohovoril bez kriku. A keďže vedel ako na
Dianu, tak aj Nelly mala pomocníka.
Po meste chodili bežne za ruku. Vyzerali ako mladý zaľúbený pár. Aj reči v práci pomizli, keď
kolegyne videli, že Josh býva u Diany dlhšie. V práci bolo tiež vidieť, že Diana sa zmenila.
Josh jej pomohol aj s nájmom a z výplaty jej pokúpil nejaké pekné voňavky či kvalitnejšie veci na
oblečenie. Nelly sa tiež potešila, keď uvidela mamu žiariť radosťou, lebo odkedy bol Josh u nich,
bola mama menej nervóznejšia. Keď sa niečo pokazilo, Josh jej s tým pomohol, tak nenervačila.
Aj Nelly mala zopár vecí, čo jej Josh pokúpil, alebo prispel, ked to boli veci, do ktorých sa
nerozumel. Po prvý raz mohla ísť na výlet s triedou na konci roku a konečne mala nový bicykel.
Nelly sa naučila s Joshom aj korčulovať na kolieskových korčuliach, ktoré jej Josh tiež kúpil. Nelly
vedela, že môže prísť za Joshom, keď má nejaký problém. Diana ju mohla nechať s Joshom, aby
si ona mohla vyjsť s kamaratkami von.
Len Diana bola nebola úplne šťastná. Josh bol k nej milý a pozorný. Stále si ju ale nechcel pustiť k
telu. Bozkávali sa, vedel jej spraviť super masáž okolo krku. Bežne sa dotýkali na citlivých
miestach. No keď sa jej kamrátky pýtali aký je v posteli, nevedela odpovedať. Kamarátky si
mysleli, že sa nechce chváliť, aby jej ho neprebrali. Diana aj skúšala, či sa Joshovi nepáči nejaká
kamarátka, ale ako vždy bol ku každej žene len galantný.
Skúšala aj trik, že si zabudla osušku, či niečo na oblečenie. Ale Josh sklopil oči či odvrátil tvár. Aj
mu omylom vbehla do kúpelne, no on nereagoval. Urobila aj romantickú večeru, keď Nelly
spala, aby ich nevyrušila ako obyčajne, no vtedy sa k nej pritúlil len oblečený. Skúšala mu dať
jeho ruku na svoje prsia, myslela si, že keď ucíti ako jej tvrdnú bradavky, to s nim niečo spraví.
Bola aj v dvojdielnych plavkach a akože sa jej podprsenka roztrhla, vtedy jej letmo pobozkal nahé
prsia. Rýchlo zobrala jeho ruku a dala mu ju na spodný diel plaviek, ale okrem toho že ju pohladil
tam dole, zase z toho nič nebolo. Len ona bola rozhorúčená a roztúžená, že si musela hodiť
sprchu a predstavovala si že ju hladí po celom tele a bozkáva kde sa len dalo. Stále cítila tam dole

jeho dlaň.
Vtedy sa prvý raz uzavrel. Nechcel s ňou pár dni okrem pracovných vecí rozprávať. Nechcel ju
vtedy ani pobozkať, ani pohladiť. Jej to chýbalo. Stále viac po ňom túžila, po tom aby sa s nim
mohla milovať. Chýbal jej divoký sex i jemné, láskyplné milovanie. Mala ho rada, za to že jej
pomáhal, ale aj za to, že nehľadal u nej len sex. Začala mať starosti, či je vôbec na dievčatá, a tie
bozky len nehrá. Alebo či mu to tam dole funguje tak ako má a sa len hanbí, ak by nie. Možno
ešte nebol so ženou a sa hanbil, aby sa vedel "trafiť". No nezdal sa jej nejaký neskúsený a tak
túto variantu vypustila z hlavy.
Prišla zima a blížili sa Vianoce. Diana sa tešila, že aspoň na Vianoce by mohol byť ochotnejší.
Pošetrila si nejaké peniaze, kedže jej Josh pomáhal aj finančne. Kúpila mu veľké darčekové
balenie piva s pollitrákom. Už dávno tam mal skrinku so svojimi vecami a na poličke v kúpelni i
holiace veci. To boli asi prvé krásne Vianoce čo zažila Nelly. Hoci Josh spieval falošne a darčekov
nebolo veľa, zažila aj niečo iné ako tichú slávnostnú večeru. Josh jej dal trochu vína napriek
Dianinim protestom. Nelly unavená večerou a dobrou náladou odišla spať. Diana sa chytila
príležitosti. Ponúkla mu piva. Josh ako obyčajne si dal jedno.
"Daj si, sú Vianoce!" ponúkala ho. Keď videla že začína byť opitý, sadla si k nemu na kolená a
začali sa bozkávať. Nenápadne mu rozopla nohavice a už pomaly dávala ruku pod trenky, keď si
odtiahol hlavu a rázne zakýval, že nie. Postavil sa a potácavo odišiel na záchod. Počula, či skôr si
domyslela , že použil svoju ruku, aby uvoľnil tlak v nohaviciach. Veľmi ju to vtedy ranilo.
Po Vianociach nastali menšie zmeny vo firme. Čoraz viac počúvala, že jej frajer je bonzák. Pred
kolegyňami sa bránila tým, že aj jej niektoré podmienky priťažili. Na fajront sa pohádala s
kolegynaňi, ktoré ju stále ohovárali. Nahnevaná si sadla do Joshovho auta. Josh kúpil auto na
jeseň. Nelly sa potešila, že na prázdniny budú mocť chodiť na výlety. Aj boli spolu na pár dní na
chate, vtedy Josh spával vedľa Diany v posteli a Nelly na prístelku vedľa nich.
"Čo sa deje?" prvý začal Josh. Opýtal sa až doma, lebov aute bola Diana nahnevaná.
"Hentie kravy sprosté furt do mňa rýpu. Že si bonzák a že chodiš žalovať na nich."
"Sú tam kamery, ja som to vždy hovorieval. Aj tebe, aby si sa tam pred kamerami moc
nenatŕčala!"
"No ja viem. Len vraj tie kamery sú tam kvôli tebe!"
"Boli tam aj predo mnou. Za to, že sa teraz častejšie kontrolujú ja teda nemôžem!"
"To je jedna vec. A že kvôli tebe im strhávajú prémie. Že robíš rýchlo a potom oni nestíhajú."
"Nemajú sa vykecávať. Koľkoráz som ich tam videl kvákať ako v nejakej talkshow!"
"Len stále sa na mňa hnevajú, že môj frajer..."
"Som tvoj priateľ. Nespávame spolu," Joshova reakcia prekvapila Dianu.

"Prečo sa nechceš so mnou milovať?" opýtala sa priamo so smútkom v očiach Diana.
"Lebo mám na to svoje dôvody. Nestačí ti, že ti pomáham?" vyletel Josh.
Diana sa zvrtla. Rozbehla sa do spálne. Dvere nezavrela. Josh počul ako plače do vankúša. Josh sa
rozhodol odísť. Veci na oblečenie si nahádzal na kopu. Zobral kopu do náručia spolu s vecami z
kúpelne. Všetky veci hodil na zadné sedadlá do auta. Vrátil sa hore. Videl, že ho Diana s
uplakanými očami čaká v obývačke. Na konferenčný stolík hodil klúčik od bytu.
"Maj sa!" nahnevane sa rozlúčil.
"A čo poviem Nelly?" bojazlivo sa opýtala Diana. Nevedela, či má vstať a nejako ho uchlácholiť.
"Tvoj problém!" odvrkol Josh. Prvý raz čo ho uvidela nahnevaného. Josh tresol dverami a Diana
sa pustila plakať.

Asi hodinu potom prišla Diana k starému Fergussonovi do hotela. Dúfala, že Josh odišiel iba tam.
"Pane, máte dolu návštevu. Hľadá vás tu nejaká pani!" ozvalo sa Joshovi v hotelovom telefóne.
Josh prišiel dole. Vyzeral hrozivo. Tvár prezrádzala hromy blesky v prípade nevhodného slova.
Diana sa bála. Vedela, že toto je malé mesto. Rýchlo by sa roznieslo, že ju nechal človek, s ktorým
vydržala viac ako polroka.
"Zabudol si si kefku a nejaké iné veci!" Diana sa snažila o chladný ton. Plač však držala na
krajičku.
"Poď hore!" prikázal Josh.
"Pane, toto nie je hodinový hottel, dôrazne vás ...!" zaplietol sa starý Fergusson.
"Toto je pracovná návšteva!" povedal Josh a starkému dal do náprsného vrecka stovku.
"Keď iba pracovná návšteva, tak potom áno!" povedal Fergusson narovnávajúc bankovku.
Vo výťahu boli obidvaja potichu. Josh odomkol. Vošli do izby. Josh zamkol. Obrátil sa na Dianu,
ktorá stála v chodbičke ako zmoknuté kura. Chvíľu pozeral na jej prsia i zadok. Diana sa hanblivo
usmiala. Josh k nej pomaly pristúpil. Počas dlhého bozku na ústa jej zobral tašku s vecami a
opatrne tašku položil na zem. Začal Dianu divoko bozkávať a popritom ju aj seba vyzliekal.
Postupne prišli k posteli, kde si obaja polonahí sadli. Josh bozkával Dianine prsia a rukou zablúdil
pod nohavičky. Hladil ju tam dole, až kým neucítil, že je pripravená. Popri bozkávaní jej stiahol
nohavičky a uložil ju do postele. Prv než si ľahol, dal si dole spodky tiež. Obaja tak ležali nahí na
posteli, túliac a bozkávajuc sa. Keď sa mu zdalo, že Diana je dosť rozvášnená, uložil ju na chrbát a
pomaly do nej vnikol.
- má ho malého, ani ho tam necítim, preto sa asi hanbil - preblyslo hlavou Diane. Josh bol však
dostatočne hlboko, aby ju to vzrušovalo. Najprv pomalými pohybmi panvy, potom postupne

zrýchľoval tempo, až ucítila, ako z Josha čosi uniklo. Chvíľu počkala a potom sa vymenili, Josh si
ľahol na chrbát a ona si na neho rozkročmo sadla. Dala si ho tam. Josh jej hladil stehná, chytal za
zadok i stláčal prsia. Ale veľmi ju vzrušovalo, ked si dával palce dole k jej ohanbiu a krúživými
pohybmi palcov ju dráždil. Pokojne a jemne milovanie sa premenilo na divokú jazdu, až kým aj
Diana nedosiahla vrchol.
Keď sa obidvaja upokojili, spokojne ležali jeden druhému v náruči, zohrievajuc jeden druhého
vlastným telom, a sa jemne bozkávali. Josh ju tentoraz dráždil na klitorise iba rukou a ona jeho
penis tiež dráždila iba rukou. Diana odhrnula perinu, aby uvidela Joshov penis. Chystala sa, že
mu to spraví ústami, ale Josh zakýval hlavou, že nie. Rukou ju otočil na brucho, a kľakol si tak, aby
ju mohol pomilovať odzadu. Dianu až nadhadzovalo, ako divoko sa Josh hýbal až do svojho
vrcholu.
Potom si ľahli a Diana si dala svoju hlavu na Joshovu hruď a počuvala Joshovo srdce. Josh na pár
minút zdriemol. Zobudil ho až jemný božtek na pery a tichý šepot.
"Josh, miláčik, vstávaj!"
Josh otvoil oči a usmial sa na Dianu.
Odišiel do sprchy. Diana prišla za nim. Josh pustil telovo teplú vodu. Zobral sprcháč a od pliec
natieral Dianu. Diane sa zdalo, že až moc sa zaoberá jej prsiami. Josh sa však kochal aj očami. Ale
potom prešiel rukami na boky a keď natieral zadok, tak sa priblížil a začali sa znova bozkávať.
Pomaly ju navigoval ku stene. Keď Diana ucítila, že sa opiera o stenu, nadvihla jednu nohu. Josh
ju poriadne chytil. Nadvihol si ju, aby aj v sprche si mohli užívať jeden druhého.
"Zajtra príde McDeck do firmy, aj ty si to počula?" opýal sa jej, keď objednal jedlo na izbu a spolu
tam jedli.
"Nie. Ten starý tučný páprda sa príde pozrieť na tie staré fuchtle?" Diana sa zatvárila začudovane.
"No hej," Josh sa tomu zasmial.
"Asi sa poriadne nudí, ked už sem príde až z dalekeho Detroitu."
"Asi!"
Diana sa pri odchode rozlúčila krátkym božtekom. Josh sa rozhodol, že pár dní zostane, nech
starý Fergusson moc nehundre.

"... vraj ju opustil..." šuškali si dve staršie panie. Hneď nato sa začali tomu smiať, ani ich
netrápilo, že Diana je tam. Dianu to už teraz netrápilo. Spomenula si na včerajšie horúce
popoludnie. Znervóznilo ju, keď na Joshovom stroji bol niekto druhý. A to bola už polka smeny.
Kde je?
Prišla majstrová a zavolala tie dve staré panie. Obidve sa vrátili nahnevané, nadurdelé a ku koncu

smeny si balili veci. Škaredo zazerali na Dianu, ale už sa neodvážili nič povedať.
"Diana, sám McDeck si ťa vyžiadal. Ale moc by som sa netešila, lebo už vyrazil asi päť ľudí,
vrátane tvojho Josha" posielala majstrová s vážnou tvárou Dianu do kancelárii. Diana sa ľakla.
Preto tu Josh nebol.
Rýchlo sa upravila, a pozrela do zrkadla. Bola už prezlečená v čiernych koženkových nohaviciach
a bielom svetri. Učesala si vlasy. Traskoliac išla do kancelárii, cez ktoré sa prechádzalo do
kancelárie šéfa. McDeck sedel v kresle a pozeral von oknom. Diana na neho nevidela. Pozdravila
a čakala. Po chvíľke si odkašlala, aby dala najavo že tam stále stojí.
"Krásna lady Dajana...." oslovil ju neznámy. Ale prečo mal hlas ako Josh?
"Josh?" neisto sa opýtala Diana.
Kreslo sa otočilo, a tam sedel Josh v obleku, upravený a oholený. Diana ho skoro nespoznala.
"Josh neblázni, keď ťa tu ten starý takto najde..." šeptala Diana.
"Tam ma starý doklady, pozri si ich," rehotajúc jej naznačil rukou, kde sú tie doklady. Diana
zaváhala, ale keď jej Josh druhý raz naznačil, tak zobrala doklady. Pozrela na fotku a uvidela
Josha. Pozrela na meno a tam bolo Jeremy McDeck.
"Vieš, prišiel som sem do tohto mesta, lebo táto iowská pobočka vykazovala najviac reklamácii a
aj v iných veciach tu bol chaos. Lenže oficiálne kontroly vždy dopadli dobre. Tak som sa musel
sám presvedčiť ako to tu funguje.."
"Takže odo mňa odchádzaš?" to jediné ju trápilo.
"To už je na tebe. Ale myslel som si , že vás dve zoberiem k sebe do Detroitu, čo povieš?"
Diana zostala stáť s otvorenými orčami a ústami.

