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Miluj a chráň 

I.  

S láskou venované Sliminke. Za skvelú prácu s prekladom skvelej poviedky UP. Nech sa 
teda dočkáme poriadneho happy endu! 

Nikdy som si nemyslel, že môj život bude takýto. Prežil som toho viac, ako ktokoľvek iný. 
Spáchal som hriechy, ktorých som si bol veľmi dobre vedomý, a ktoré mi mali otvoriť pekelnú 
bránu a zabezpečiť cestu do pekla. Smrtka nado mnou už veľa ráz demonštratívne mávala 
kosou, ale dostala ma až teraz. Bola to hlúpa smrť... Vždy som si myslel, že ak už raz 
zomriem, bude to v boji... Možno dokonca v rovnom súboji... Muž proti mužovi, prútik proti 
prútiku. Nestalo sa tak. Prečo ma to nesklamalo? Čakal som od Smrti viac a ona mi ponúkla 
jednu, jedinú možnosť. Hadie tesáky plné jedu. Rýchlu, ale bolestnú smrť. Prefíkané... musel 
som jej to uznať. Čakala ma. Videl som ju postávať v kúte tej chajdy. Škerila sa mi do tváre 
a ja som nemohol robiť celkom nič. Ani sa hýbať, pretože moje telo otupil hadí jed... 

*** 

Harry sa vystrel na stoličke a pošúchal si boľavý krk. Brko, ktoré držal v prstoch skončilo 
v kalamári s čiernym atramentom. Pozrel na svoje špinavé prsty a potlačil zlozvyk utrieť si 
ich do nohavíc. Už dávno nebol malým chlapcom. Miesto toho zamrmlal čistiace kúzlo a bolo 
po probléme. Znova po sebe prečítal správu z posledného prípadu. Na chvíľu ho zachvátila 
podivná nostalgia. Jeho posledný prípad. Ako dlho pátral po tom vlkolakovi? Viac ako tri 
týždne. A teraz to skončilo. Tá posledná nepatrná bodka na konci spisu bola bodkou i v jeho 
kariére aurora na ministerstve mágie. Už žiadne riskovanie života a žiaden adrenalín. Žiadne 
vypočúvanie, žiadne pátranie po vrahoch, zlodejoch, násilníkoch a iných podradných živloch. 
Od dnešného dňa sa jeho život zmení. Pravda, len v tom prípade, ak... 

Vysoký, štíhly muž po päťdesiatke vošiel do jeho kancelárie bez zaklopania. Vlasy mal 
napriek svojmu veku stále tmavohnedé, bez jediného sivého pramienka. Úzka tvár bola 
prísna, jej črty ostro rezané. Alpharad Greystok bol výborným vedúcim. Prísnym, ale 
výborným. Svoj post si právom zaslúžil. Slobodný starý mládenec, ktorý bol svojej práci 
oddaný a verný, akoby bola jeho zákonitou manželkou. 

Harry vzhliadol od papierov a uprel na muža nič neprezrádzajúci pohľad. „Pane?“ ozval sa 
stroho, keď sa za mužom zavreli dvere a jeho vedúci mu podal ponad stôl akési papiere. 
Neznášal, keď ho takto prepadával. „Čo to je?“ Kým mu však stihol muž odetý od hlavy po 
päty v čiernom odpovedať, otvoril dokument a prebehol po ňom pohľadom. Po chrbte mu 
zletela spŕška zimomriavok, ale napriek tomu na sebe nedal poznať, ako s ním hneď prvý 
z papierov zamával. Žiadne emócie. Jeho tvár bola... Och, áno, kamennou maskou, ktorú sa 
naučil používať a vytasil ju vždy pri príležitosti, keď sa jeho konanie malo dostať do rozporu 
so zmýšľaním alebo citmi. 

„Doniesol som vám zatykač na profesora Severusa Snapa. Teraz je to oficiálne. Očakávam, že 
si splníte svoju povinnosť. Zatiaľ ostane v predbežnej väzbe v nemocnici. Vraj si ho tam chcú 
na pár dní ešte ponechať. Ubezpečte sa však, že nikam nebude môcť ujsť. Spolieham sa na 
vás, pán Potter.“ 
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Harry zdvihol pohľad od pergamenu s veľkou červenou ministerskou pečaťou a pozrel naňho. 
Krátko prikývol. 

„Takže sa prebral, pane?“ opýtal sa neutrálnym hlasom. 

„Tak je. Práve mi prišla správa z muklovskej nemocnice. Choďte tam čím skôr. Očakávam od 
vás skorú správu. Osobne, pán Potter,“ upozornil ho. 

S týmito slovami znova zmizol za dverami a Harry začul na chodbe dutú ozvenu jeho 
náhliacich sa krokov. Jeho čierny habit za ním zavial ako vlajka smrti, ktorá sa týčila nad 
jedným, jediným mužom. Posledným smrťožrútom. 

Harry to vedel. Vedel, že sa prebral, pretože prv, ako k nemu dorazil jeho vedúci, rokfortská 
riaditeľka mu poslala súrnu depešu. Ostávalo na ňom, aby dohral svoje predstavenie do 
konca. Všetko záležalo len na ňom. Zroloval pergamen, strčil si ho do náprsného vrecka 
a z tajného šuplíka zabudovaného vo svojom pracovnom stole vytiahol iný pergamen. Ten si 
vložil do vrecka ešte opatrnejšie. Zhodil zo seba habit, obliekol si obyčajnú čiernu športovú 
bundu a vyrazil. 

*** 

 „Prebral sa!“  preblesklo mu v to dopoludnie azda po stý raz hlavou. Nemocničné schody 
bral po dvoch. Nevydržal čakať na výťah, lebo mal dojem, že sa vlečie nekonečne pomaly. 
Napriek skvelej fyzickej kondícii sa trochu zadýchal, kým dorazil na štvrté poschodie 
nemocnice Royal Marsden. Ruky sa mu chveli, preto ich zaťal v päsť a na štvrtom podlaží, 
opretý o kovové zábradlie na chvíľku zastal, aby si vydýchol. Nezotrval tam dlho. Cez dlhú 
nemocničnú chodbu vykračoval ráznymi krokmi, ktoré sa duto odrážali od bielych stien. 
Podľa pokynov peknej, mladej recepčnej, sediacej vo vestibule nemocnice za zeleným stolom 
s vyvýšeným pultom, pacienta premiestnili z predošlej izby na oddelení traumatológie do 
obyčajnej izby, kde mal ostať deň - dva na pozorovanie a potom mal byť prepustený. Čo pre 
Harryho znamenalo splniť si povinnosť a zatknúť muža, ktorý vôbec netuší, čo ho 
v najbližších minútach očakáva. 

Harrymu sa zdalo, že tá nemocničná chodba nemá konca. Neznášal nemocnice. Odjakživa. 
Zrejme preto, že sám bol ich častým návštevníkom. Z toho charakteristického pachu 
dezinfekcie sa mu zdvíhal žalúdok. Okolo neho prešla sestrička, ktorá si ho premerala 
skúmavým pohľadom. Pristavil ju. 

„Dobrý deň,“ pozdravil ju. „Prosím vás, kde je izba číslo stoštyridsať tri?“ 

Pomerne vysoká plavovláska mu odzdravila a ukázala neďaleko za seba. 

„Ďakujem.“ 

Sestra sa stratila za bielymi, lietajúcimi dverami a on sa pomaly blížil k svojmu cieľu. Desať 
rokov, napadlo mu. Prešlo už desať rokov. 

Čím bol bližšie k dverám s čiernymi, maľovanými číslicami 143, tým väčšiu nervozitu 
pociťoval. Tep sa mu zrýchlil, žalúdok stiahol a akoby to nestačilo, mal dojem, že mu oťažel 
ako keby mu doň napchali kamene. Opäť si zastane pred svojou nemesis. A tá tentoraz bude 
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pri vedomí... Už len pár metrov. Pár krôčikov ho delilo od izby, kde ležal. Dúfal, že riaditeľka 
už dorazila. 

„Nie! Neostanem tu viac ani minútu!“ začul zlostný výkrik spoza dverí, ktoré sa odrazu 
s trhnutím otvorili. Keby sa včas neuhol, dostal by zásah priamo do tváre. Takmer sa uškrnul. 
Iste, ten hlas nemohol patriť nikomu inému. Snape bol skutočne pri zmysloch. Prebral sa 
z kómy! Jeho vnútro sa zachvelo, hoci mal dojem, že žalúdok má skutočne plný ľadových 
kameňov. 

„Och, prepáčte mi, pane,“ ospravedlňovala sa mu mladá sestrička v modro – bielej rovnošate, 
ktorá chcela byť čo najďalej z dosahu toho rozhnevaného muža vo vnútri. 

„Ni č sa nestalo,“ odvetil pohotovo a dovolil si krátky pohľad do izby. No stočil ho späť k nej, 
keď si uvedomil, že mu niečo vraví. 

„...po lekára, zrejme ho budeme musieť upokojiť sedatívami,“ hovorila s obavami, keď sa 
dívala na svojho vyčíňajúceho pacienta a jeho besnenie. 

Už tak chcela urobiť a odísť, no Harry ju zachytil za lakeť. „To nebude nutné. Za lekárom sa 
potom zastavím sám. Upokojí sa, verte mi. Zariadim to,“ presviedčal ju pokojným hlasom. 

Bolo vidno, že sa jej jeho návrh nepozdáva, no i tak prikývla a on konečne vošiel do izby. 
Zavrel za sebou dvere a očaroval miestnosť bez toho, aby sa čo i len dotkol svojho prútika. 
Malé ochranné opatrenie len preto, aby hluk z vnútra izby neprenikol von. Kývol žene, ktorá 
bezmocne postávala konča pacientovej postele a vyslala k nemu prosebný pohľad. 

„Dobrý deň, profesor Snape,“ prehovoril konečne a miestnosť sa v tom momente ponorila do 
absolútneho ticha. Akoby niekto toho muža, ktorý si strhával z pŕs prísavky monitorujúce 
činnosť srdca, vyťahoval zo žíl infúziu, z nosa strhával hadičky, ktoré mu bránili v slobodnom 
dýchaní a klial tak, ako ho Harry ešte nezažil, očaroval kúzlom znehybnenia. 

Muž k nemu stál chrbtom. Typická nemocničná nočná košeľa s viazaním na chrbte odkrývala 
časť jeho bledej, nahej pokožky a to nielen chrbta, ale aj zadku. Nehovoriac o tom, že mu 
siahala sotva pár centimetrov pod zadok a poskytovala Harrymu nerušený pohľad na jeho 
dlhé, štíhle nohy pokryté jemnými chĺpkami, ktoré sa mu trochu triasli od námahy a po dlhom 
nepoužívaní svalov. 

Pri tom pohľade, ktorý sa mu naskytol - hlavne na ten zadok vystavený jeho očiam na obdiv 
a ešte k tomu v miernom predklone - sa Harry musel opanovať, aby na ňom nezotrval 
pohľadom dlhšie, akoby sa patrilo. Hlavne v spoločnosti riaditeľky McGonagallovej. 

„Potter!“ vydýchol muž odrazu, keď neomylne zaradil ten hlas k jeho pravému majiteľovi. 

„Áno, pane,“ pritakal Harry poslušne a znova, tentoraz neisto pozrel na riaditeľku. Tá iba 
pokrčila plecami. Jej pokusy upokojiť svojho dlhoročného kolegu stroskotali na celej čiare. 
Obaja očakávali jeho ďalšiu tirádu. 

„Severus, mohol by si si opäť ľahnúť?“ opýtala sa ho Minerva a jeho to konečne prebralo 
z letargie, do ktorej upadol, keď ho oslovil Potter. 
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„Ani ma nenapadne!“ zreval ako šialenec. „Kde je môj prútik? A prečo do čerta nič 
nevidím!?“ vykríkol znova, po krôčikoch ustupujúc od rozhádzanej postele, kým 
monitorovací prístroj zbesilo pípal, akoby mal každú chvíľu vybuchnúť. Harry k nemu 
pristúpil a vypol ho skôr, ako sem mohol vpadnúť celý zástup sestričiek a lekárov s úmyslom 
zachrániť pacientovi život. Monitorovanie zariadenie na činnosť srdca stíchlo. Harry ho však 
okamžite očaroval tak, aby bežalo i naďalej, akoby sa nič nebolo dialo. Musel prejsť okolo 
Severusa a ten sa znova zatváril zmätene, keď postrehol v svojej blízkosti pohyb. 

„Severus, buď predsa rozumný!“ okríkla ho mentorsky riaditeľka, ale nezdalo sa, že by to 
naňho bolo zabralo. Za tie roky zostarla. Nebolo to až tak vidieť, ale Harry to poznal. Často sa 
stretávali. Sivé vlasy jej teraz takmer obeleli. Okolo očí a úst sa vytvorilo viac vrások. Ale 
napriek tomu stále pôsobila prísne. Autoritatívne. 

„Pán profesor, prosím, počúvnite pani riaditeľku,“ naliehal i Harry. 

„Vy mi nemáte čo rozkazovať, Potter!“ odsekol Severus, bezradne postávajúc na mieste. 
Nevedel, kam sa pohnúť. Bosé nohy mu chladila podlaha. Nič nevidel, v jeho vnútri vládol 
chaos, ktorý ho zapĺňal po okraj duše. 

Minerva McGonagallová bezmocne rozhodila rukami. Ale Harry nemienil len tak 
kapitulovať. 

„Nebol to rozkaz, ale prosba. Ak sa neupokojíte, sestrička privedie lekára a ten vás nadopuje 
sedatívami. Hoci sa vám to nepáči, nemáte inú možnosť ako si nás vypočuť, pane.“ 

Severus sa zamračil a stuhol. Bolo vidno, že so sebou zvádza urputný boj. Ozaj veľa možností 
nemal. Buď sa upokojí sám alebo mu k tomu dopomôžu násilím. Nemal tušenia, kde je a čo 
sa stalo, ale bol by prisahal, že sa ocitol v pekle. Nepovedal ani slovo, len stroho prikývol 
a vystrúc pred seba ruky, hmatkal po posteli, ktorú opustil v takom chvate. Ako inak, naslepo. 

„Ďakujem,“ zamrmlala Minerva a Severus si nebol istý, či to poďakovanie smerovala jemu, 
pretože sa konečne upokojil alebo Potterovi a jeho vydarenej presvedčovacej akcii. V tej 
chvíli mu však vadilo najmä to, že vôbec nič nevidí. Takže, keď sa ho v tom okamihu dotkla 
čiasi ruka a on predpokladal, že to bola tá Potterova, a bezpečne ho naviedla k nemocničnej 
posteli, ktorú tak zbrklo opustil, prehltol jednu zo svojich uštipačných poznámok, ktoré mal 
na jazyku. Niečo v tom zmysle, aby si tú svoju pomoc strčil... niekam. 

Sadol si späť na lôžko a až vtedy mu došlo, prečo mu tak ťahá na... nohy. Nevedel, či to bol 
len pocit, alebo či sa skutočne červená. Vzápätí ho však prikryla perina. Tentoraz ten pohyb 
prišiel z druhej strany, teda zjavne od Minervy. 

„Tak, som späť. A pokojný. Počúvam,“ zahučal, hoci pravdou bolo len to, že je opäť v posteli 
a počúva. Nebol pokojný. Len tak to v ňom vrelo, ale čo iné mu zostávalo? Musel sa 
dozvedieť, prečo sa ocitol na tomto mieste i kde to vlastne je. Mal toľko otázok, že nevedel 
ktorú položiť prv. 

Harry pozrel na riaditeľku, ale tá pokrútila hlavou. Chcela, aby začal s vysvetľovaním on. Aj 
tak rozumel tým muklovským veciam lepšie. 
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„Ako ste isto vybadal, ste v muklovskej nemocnici, pane. Konkrétne v nemocnici Royal 
Marsden v štvrti Fulham, v Londýne, “ začal Harry, keď si Minerva kúzlom privolala stoličku 
a sadla si, zvierajúc v rukách remienok od svojej čiernej kabelky. On toho nebol schopný. Mal 
dojem, že mu nohy zdreveneli. Vlastne bol celý akýsi meravý a mohol za to jedine muž 
ležiaci nepohnute v posteli a načúvajúci každému jeho slovu. 

Avšak prerušil ho. „Prečo nie som u Sv. Munga?“ opýtal sa Snape, pričom sa vôbec nesnažil 
schovať svoje rozhorčenie. 

„Pretože oni nemajú také skúsenosti s pacientmi, ktorí sa dostali do kómy, pane,“ odvetil 
Harry pokojne, očakávajúc ďalší výbuch zlosti. Neprišiel. Jeho bývalý profesor Elixírov 
badateľne zbledol. Natočil k nemu tvár. Čierne oči podobné ónyxu naňho hľadeli prázdnym 
pohľadom. Ruky, ktoré sa zaťali v päsť zvierali bledomodré posteľné prikrývky tak kŕčovito, 
až mu obeleli hánky na rukách. 

„Do kómy?“ šepol takmer nečujne, celkom vyvedený z miery tou informáciou. 

„Áno. Kóma je stav, keď...“ skúsil mu to vysvetliť Harry, ale starší muž ho zarazil. Zahriakol 
ho tak, až sa Harry zahanbil. Vedel, aký je. Nezniesol, keď ho niekto poučoval. Ale Harry 
pripísal jeho reakciu aj tak skôr šoku z tej správy. 

„Viem, čo je to kóma, Potter! Nemusíte ma poučovať, ako keby som bol idiot!“ fľochol po 
ňom nasupene. 

Harrymu vyschlo v ústach. Bože, pomyslel si, ten chlap je neškodný zrejme iba v kóme alebo 
keď spí. Už zabudol na to, ako sa pri ňom neraz cítil. „Isteže, prepáčte.“ Úkosom pozrel na 
riaditeľku, hľadajúc u nej podporu. 

„Pokračujte, Harry,“ šepla odovzdane. Prikývol s hlbokým povzdychom. 

„Pamätáte si, čo sa stalo v Škriekajúcej búde v tú noc, pane?“ opýtal sa Snapa, ktorému v tej 
chvíli preletel cez tvár temný mrak. Samozrejme, že si to pamätal. Na to predsa nemohol 
zabudnúť. Na to, aby zabudol, by mu nestačilo ani deväť životov. Napokon, nebol žiadnou 
mačkou... Ten otrasný zážitok, keď sa ostré hadie tesáky predrali citlivou pokožkou na jeho 
krku a zaťali sa priamo a neomylne do jeho krčnej tepny... Prečo vlastne nezomrel?! Spomínal 
si, ako sa nad ním Potter skláňal, keď ho v smrteľnej agónii prosil, aby sa naňho pozrel. 
A potom... potom jeho myseľ zastrela čierňava... 

„Vy by ste zabudol?“ opýtal sa zastretým hlasom miesto postačujúcej stručnej odpovede. 

Harry sklopil zrak. „Nie.“ Nie a nikdy! Ešte i teraz po tých rokoch ho budili zo sna 
najrôznejšie spomienky, ktoré sa počas tmavých nocí menili na odporné nočné mory. 

„Čo sa vtedy stalo?“ spýtal sa Snape, čím pretrhol niť jeho myšlienok a prinútil Harryho 
pokračovať v rozprávaní. 

„Ja... Popravde, môžem si to len domýšľať. Ale keď bolo po všetkom a ja som sa po vás 
vrátil... Viete, myslel som, že ste... mŕtvy.“ 

Áno, mal som byť, pomyslel si Severus trpko. 
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„Zistil som, že dýchate. Toto som pri vás vtedy našiel. Zachytilo sa v záhybe vášho habitu.“ 
Z náprsného vrecka vytiahol spomedzi papierov sotva osemcentimetrové šarlátové pierko. 
Natiahol sa k profesorovej ruke zovretej v päsť. Pod jeho zdráhavým, no teplým dotykom 
prstov sa Snape trochu uvoľnil. Harry mu ruku vytočil dlaňou nahor a vložil do nej ohnivé 
pierko. Severus ho opatrne zovrel a poláskal prstom po celej jeho hebučkej dĺžke. Spoznal ho 
i bez toho, aby sa o tom presvedčil na vlastné oči, čo samozrejme – nemohol. V tom pierku 
driemal skrytý oheň... život... 

„Fénix,“ zamrmlal si popod nos udivene. 

„Áno. Dumbledorov fénix, teda, myslím si to.“ Harry si odkašľal. „Nechali sme vás 
premiestniť k Svätému Mungovi. Tam vás vyšetrili a skúšali oživiť. Nereagoval ste však na 
nič, na žiaden podnet. No vaše orgány pracovali vynikajúco. Teda, až na zrak ako ukázalo pár 
diagnostických kúzel. Jed nezasiahol žiadny dôležitý orgán, ale zrejme on môže za to, že máte 
poškodený zrak. U Munga vám nevedeli pomôcť, preto sme sa s pani riaditeľkou rozhodli, že 
skúsime aj iné alternatívy.“ 

Severusovi napadlo, ako sa mohlo stať, že Potter sa stal jeho... čím vlastne? Záchrancom? 
Myšlienka na to, že by bol jeho dlžníkom ho rozhodne nepotešila. Už jednému Potterovi 
kedysi niečo dlhoval. Aspoň si to myslel... Teraz sa to malo zopakovať? Nie, určite nie. 

„Takto som sa dostal až sem?“ dedukoval. 

„Áno. Znova vám spravili testy a udržiavali vás pri živote pomocou prístrojov. Keďže ste sa 
prebrali, lekári vám urobia znova nejaké testy. A teraz vám môžu aj dôkladne vyšetriť zrak, 
ale...“ zeleno oký mladík sa odmlčal, lebo už nevedel ako pokračovať. To, čo sa mu chystal 
oznámiť nebolo vôbec jednoduché. Horšie už bolo len to, že museli konať rýchlo. Vyslal 
prosebný pohľad k riaditeľke, hľadajúc u nej záchranu. 

Profesor sa nepatrne zavrtel na posteli. „Ako... ako dlho som bol v kóme? Týždeň? Mesiac?“ 
opýtal sa, stále zvierajúc v jednej ruke pierko z vtáka, ktorého slzy mu zachránili život. 
Nemohol sa nediviť – prečo? Čím si to zaslúžil? 

„Desať rokov, Severus,“ odvetila Minerva, ktorá ho tým dostala do šoku. Ešte sa nespamätal 
z jedného a už uviazol v ďalšom. Mal dojem, že mu pľúca zovrela ľadová ruka, pretože mu 
uviazol dych. Srdce sa mu rozbúšilo a dlane zvlhli. Bledé čelo sa sperlilo kropajami 
studeného potu. Mal šťastie, že sedel v posteli, inak by sa mu zaručene podlomili nohy. Takú 
hanbu by asi neprežil. Pred  Potterom. 

Harry sa díval na Snapovu reakciu. Priam ju citeľne vnímal. Muž celkom onemel. Stratil reč 
na pár pekelne dlhých minút. „Desať rokov,“ vydýchol potom odrazu. „Desať rokov?“ 
zamrmlal opäť a až po chvíli sa trochu otriasol a spamätal. „Čo... čo ste mysleli tým, ale...?“ 
odvážil sa opýtať, keď prvotný šok ako tak odoznel. 

„Vysvetlím ti to,“ vložila sa do toho riaditeľka. „Po Voldemortovej smrti sa začal hon na 
smrťožrútov, ktorým sa podarilo ujsť. Trvalo to takmer pol druha roka. Začali sa s nimi 
procesy a väčšina z nich skončila v Azkabane, kde ich čakal dementorov bozk. Len máloktorí 
skončili o čosi lepšie. Buď dostali doživotie alebo pár rokov, podľa miery svojej viny. 
Prejednával sa aj tvoj prípad, no odročili ho na neurčito. Teda na dobu, kým sa preberieš, 
alebo... zomrieš,“ dodala po krátkej odmlke. 
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Severus zvraštil obočie, až sa mu spojilo do čiernej linky. „Môj prípad?“ ozval sa neprítomne. 
Do akého bizarného sveta to precitol? Nenatrápil sa v živote už dosť? Mal byť ešte aj 
odsúdený? Len čo sa prebral, mal dostať bozk od dementora, ktorý z neho vysaje život 
a odošle na večnosť? Zachvel sa. Merlin, kedysi si takto prial vidieť skonať Blacka. Zaslúžil 
by si to, ale čo on? Čím si vyslúžil taký trest? Neodpykal si vari všetky svoje hriechy? Nerobil 
poskoka Dumbledorovi? Nepodlizoval sa Voldemortovi? Nehazardoval so svojím životom 
pre vyššie dobro, ako to idealisticky nazýval Dumbledore? 

„Áno, chlapče. S Harrym sme robili všetko, čo sa dalo. Ale i s prihliadnutím na to, že si bol 
dvojitým agentom počas Voldemortovej vlády a koľko si toho riskoval, napriek tomu si 
považovaný za zločinca. Si obvinený z vraždy, Severus. A to je hrdelný zločin, ako sám vieš.“ 
Slová, ktoré jej plynuli z úst boli ako rozsudok smrti. Obvinený z vraždy. Nikdy, nikdy a na 
nikoho nevztiahol ruku, ak nebol prinútený. To vojna, vojna a Voldemort boli tie donucovacie 
prostriedky, kvôli ktorým bol nútený brániť sa! Nikdy však nezabil úmyselne! 

Hoci Severus urputne premýšľal, nemohol si spomenúť z koho vraždy by mal byť vôbec 
obvinený. Potom mu zišiel na um ten večer na Manore, keď sa prehrabával spomienkami. 
Bola to jediná vražda, ktorej sa zúčastnil. „Lenže... profesorku Burbageovú zabil Voldemort,“ 
riekol ticho skôr pre seba, keď si spomenul na tú noc a na úbohú Charity. Kolegyňu, ktorá 
učila študentov o mukloch a škaredo na to doplatila. 

„Nejde o Charity, Severus,“ riekla Minerva, vyvedúc ho bez meškania z omylu a hľadela 
naňho smutnými očami. 

Harry prešiel k oknu. Nemohol sa mu dívať do tej zmätenej tváre. Mal dojem, že za to môže 
iba on. Keby vtedy nebol poskytol svoje spomienky ministrovi, teraz by nestáli pred týmto 
problémom. No na druhej strane, keby ich ministrovi neposkytol, svet by sa nikdy nedozvedel 
pravdu a jeho bývalý profesor elixírov by bol odsúdený na istú smrť. Takto však mali šancu. 
Malú, ale bola tu. 

„Tak teda o koho potom ide? Z koho smrti by ma mohli obviniť i po toľkých... rokoch?“ 
ozval sa zadumane. 

Minerva sa nadýchla a vrhla naňho súcitný pohľad. Uvedomovala si, že keby bol videl ako sa 
tvári, vysmial by ju. Prinajmenšom. A potom by jej súcit zmietol pod koberec ako neželanú 
smietku. „Žiaľ, zo smrti Albusa,“ priznala. 

„Čo? Ale veď... ako?“ Zachvel sa napriek vynaloženému úsiliu ovládnuť sa zo všetkých síl. 
Cítil ako sa mu na rukách zježili chĺpky. Do pekla, do akej sakramentsky utopistickej reality 
sa to prebral? Správy, ktoré sa naňho valili jedna za druhou od jeho dvoch návštevníkov ho 
prevalcovali spoľahlivo ako mäkučkú trávu ťažké balvany. Cítil sa ako drobný chrobáčik, 
ktorého rozpučila ich drvivá váha. 

Presne si na ten deň pamätal. Dumbledore ho žiadal, aby to spravil. A nie raz. Nechcel! Tak 
veľmi nechcel! Preklínal ho za to a nie raz! Toho pomäteného starca, ktorého miloval viac 
ako svojho skutočného otca! A on ho žiadal o poslednú láskavosť. Celkom bez hanby, akoby 
šlo o ten jeho idiotský citrónový drops, ktorým sa tak rád napchával. Ako to povedal? Pre 
vyššie dobro, Severus? Ešte aj vtedy na veži... s Dracom... Merlin, žiadal ho, aby s ním 
skoncoval. A on... poslúchol. Kedy ho nepočúvol? Nikdy. Ani raz! Iste, veľa vecí sa mu 
nepáčilo, proti toľkému sa vždy priečil, hádal sa s ním, či aspoň hundral, ale vždy ho 
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poslúchol. Dumbledore bol preňho jedinou autoritou, ktorú uznával. Jediný človek, ktorého 
miloval. Ako vlastného otca... 

Harry to ticho už nevydržal. Otočil sa od okna a pozrel mu priamo do tváre. Teraz bol rád, že 
Snape nevidí. Lebo keby jeho pohľad vraždil, Harryho existencia by bola už len spomienkou. 
„Je to moja vina, pane. Priznávam sa. Svedčil som vo váš prospech a... musel som im 
odovzdať svoje spomienky ako dôkazový materiál.“ Jednou vetou vysvetlil to, na čo sa 
Severus nestihol spýtať a čo ho pálilo na jazyku. 

„Ešte vždy pokašlete všetko, do čoho sa pustíte, Potter?“ zasyčal nevraživo Snape obrátiac 
proti nemu všetok svoj bezmocný hnev a frustrovanosť. 

„Harry ti chcel iba pomôcť, Severus,“ bránila červenajúceho sa mladíka riaditeľka. 

„Iste. Rýchlejšie sa dostať do Azkabanu, však?“ odsekol pohrdlivo. 

„Veď ťa chceli nechať napospas dementorom už v prvý týždeň po vojne! Nezaujímalo ich, 
v akom stave sa nachádzaš! Čo sme teda mali robiť?!“ zvolala nešťastne. „Teraz Harrymu 
krivdíš. Intervenoval za teba, kým minister neustúpil.“ 

Severus mu napriek tomu nedokázal byť vďačný. Čo mal z tej jeho intervencie? Nič. Mal sa 
postaviť pred Wizengamot? Fajn. Teraz si bol istý, že skončí v Azkabane. Potterova takzvaná 
pomoc mu bola na totálnu a absolútnu figu. A môže sa iba modliť, aby ho odsúdili na bozk 
dementora, pretože inak to tam určite nevydrží a... 

„Minerva, povedz mi,“ šepol zlomeným hlasom. „Na čo to bolo všetko dobré? Som slepý ako 
netopier! Kalika! Čo už len budem mať z toho prekliateho života? Navyše, Wizengamot sa 
zjavne nevie dočkať, kedy odsúdi na smrť posledného smrťožrúta.“ 

„Máme plán,“ prerušila ho netrpezlivo, prehliadnuc, čo povedal. „Ešte nič nie je stratené, 
drahý môj.“ 

Severus sa zamračil. Neznášal ten jej familiárny prístup, akoby bol malým sopľavým 
chlapcom. Ale na druhej strane ho hrial pocit, že mu aspoň niekto ostal naklonený. Potter sa 
nerátal. „Plán? Prečo mám dojem, že sa mi nebude pozdávať?“ riekol opatrne, konečne 
uvoľniac prsty, ktoré tak dlho zatínal do prikrývky, až mu stuhli svaly. 

Harry si strčil ruky do vreciek nohavíc, aby nebolo vidno ako sa mu chvejú. „Je to vaše jediné 
východisko z celej tej situácie, pane,“ informoval ho pokojne. 

„Znie to čoraz lepšie,“ zahundral si Snape popod nos a Harry si nemohol nevšimnúť ten 
ironický tón hlasu. 

„V podstate stačí iba zabrániť tomu, aby proti tebe Harry nemohol vypovedať,“ ozrejmila mu 
celkom jasný fakt. 

Snape sa naproti všetkému uškrnul, keď vyslovil: „Fajn, takže budem mať šancu Pottera 
konečne zabiť?“ 
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Harryho jeho netypický výraz tváre zasiahol, kdesi hlboko vnútri duše a tiež sa pousmial, kým 
riaditeľka sa zatvárila kyslo. 

„Obávam sa, pán profesor, že to zas také ľahké nebude,“ riekol Harry s pobavením v hlase 
a konečne sa trošičku uvoľnil. 

„Ako vám teda inak zabrániť vypovedať? Na vymazanie pamäte je už neskoro. Mám vám 
vyrezať jazyk? Alebo skúsiť nejakú ohavnú, no účinnú kliatbu?“ hádal a v duchu si už 
prehrával celé zoznamy kliatob. 

„Tým by si si sotva tak prilepšil,“ zahundrala Minerva. „Nie. Prišli sme na niečo iné. Vlastne 
to napadlo pani Weasleyovej. Strávila nad zákonmi Wizengamotu dlhý čas a lepšiu 
a účinnejšiu možnosť nenašla.“ 

„Dozviem sa konečne, čo ma to moje spasenie bude stáť?“ ozval sa príkro. Jeho trpezlivosť 
zjavne dosiahla svoju pomyslenú hranicu. 

Minerva strelila pohľadom po Harrym a pozrela späť na Severusa. „Oženíš sa tuto s Harrym,“ 
odvetila mu na otázku. 

Ak niekedy ten muž dal najavo svoje pocity, bolo to práve v tejto chvíli. Obom im jeho tvár 
predviedla vlastne celú pestrofarebnú škálu tých najrozmanitejších pocitov. Od neveriaceho 
výrazu, cez zmätok, hnev, rozhorčenie, zúfalstvo, až po konečné odmietnutie a to nebolo 
zďaleka všetko. 

„Robíš si zo mňa žarty?!“ opýtal sa nezvyčajne zvýšeným hromovým hlasom, ktorý naháňal 
strach. Harry síce nasucho preglgol, ale Minerva sa nezľakla. 

„Nie. Myslím to smrteľne vážne,“ riekla s mrazivým pokojom. V tom momente mu 
pripomenula Albusa. On s ním tak zvykol jednať. Bol jediný, kto si to k nemu dovolil. 

„Nikdy!“ zaťal sa. „Musí existovať iná možnosť!“ 

„Nie je.“ Trvala na svojom celkom pokojne a vyrovnane. „Harry je jediný svedok, ktorého 
proti tebe majú a použijú, a hoci bude svedčiť v tvoj prospech, nezaručí ti to, že ťa 
oslobodia.“ 

„Ale stále tu je reálna šanca, nie?“ 

„Nepatrná! Vlastne mizivá! Či už to chceš počuť alebo nie, si bývalý smrťožrút. Bude sa na to 
prihliadať. Tvoj post agenta bude síce poľahčujúca okolnosť, ale ako sa vyjadril sám 
Kingsley, nikto nevie, čo si popáchal, alebo čo si bol nútený popáchať. Tvoj prútik podrobne 
preskúmali. Použil si niekoľko neodpustiteľných a...“ 

„Chápem,“ prerušil ju. „A čo útek?“ 

„Skrývajú sa iba zbabelci a vy ste vždy vravel, že ním nie ste. Okrem toho, prišiel ste o zrak, 
čo vylučuje vo vašom prípade šance na úspech,“ pripomenul mu opatrne Harry. Bolo vidno 
ako sa Snapovi pohli lícne svaly, keď zaťal zuby. 
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„Iba. Hľadám. Inú. Možnosť,“ sekal slová, div neškrípal zubami. 

„Iná možnosť nie je,“ povedal Harry a pozrel na riaditeľku. „Mohli by ste nás pani riaditeľka 
nechať osamote, prosím?“ 

Minerva bez slova vstala a vyšla na chodbu. Vedela, že ak si to majú medzi sebou vybaviť, 
vhodnejšia chvíľa už nebude. 

„Ak si myslíte, že budem súhlasiť, ste väčší idiot, ako som si myslel, Potter,“ zavrčal 
nenávistne Severus, len čo počul buchnúť dvere a riaditeľka zmizla na chodbe. 

„Ak sa tej možnosti nechopíte, ste väčší idiot, ako som si o vás myslel, pane,“ oplatil mu 
Harry rovnakou mincou. Severusa to prekvapilo. Nikdy predtým si k nemu niečo také 
nedovolil. Iste, pripísal to na vrub jeho vrodenej drzosti. Čisto z otcovej strany. 

„Potter! To, čo navrhujete nemá obdobu! Prečo to vlastne chcete spraviť? Prečo sa do kotla 
chcete obetovať a vstúpiť so mnou do zväzku? Alebo ste časom stratil i ten zvyšok zdravého 
rozumu, ktorý vám ešte ostal?“ neodpustil si uštipačnú poznámku. 

„To iste nie. Premyslel som si to,“ odvetil pokojne, hľadiac mu priamo do tváre. 

„Nemôžem to spraviť, čo nechápete?!“ vyštekol Snape mrazivo. „Ľutujem, ale na svoje 
šťastie nie som masochista a na vaše zasa sadistický hajzel!“ 

„Pozrite, ja viem, že ma nenávidíte do morku kostí, ale...“ 

„Hrom do kotla! Potter! Rozprávam snáď po francúzsky? Nie! Nie je to nenávisť! Je to 
absolútny odpor, nechuť a opovrhnutie! Až potom je to absolútna nenávisť!“ 

Harryho pri tých slovách striaslo. Cítil ako mu po chrbte stekajú kvapôčky ľadového potu. Iný 
by to na jeho mieste už dávno vzdal. Tak prečo s tým nesekol aj on? Bolo to kvôli tej vine 
i vďačnosti, ktorú voči nemu pociťoval? Boli to tie dva pocity, ktoré sa v ňom bili a súperili 
s jeho nenávisťou, ktorú kedysi k tomuto mužovi cítil? Kedysi... Zaťal ruky v päsť. Inú šancu 
nemali. Teda, Snape ju nemal. A za to všetko, čo preňho kedy spravil... Prosto, bol jeho 
dlžníkom. Či už sa mu to páčilo alebo nie. 

„Rozumiem. Vždy sa vám pri pohľade na mňa obracal žalúdok,“ začal ticho. „Aby bolo jasné, 
nevyznávam vám tu nehynúcu lásku, pane, ale ponúkam vám jedinú reálnu možnosť úniku 
pred Azkabanom.“ 

Severus teraz naozaj zaškrípal zubami. 

„Ste hluchý alebo taký tupý, Potter? Ak mám šancu, že ma oslobodia...“ 

„Dobre, ak to už musíte počuť, tá šanca je jedna k miliónu!“ odsekol Harry. 

Jeho suverénne vyhlásenie zobralo Snapovi vietor z plachiet a očividne ním otriaslo. 

„Dumbledorova vražda bola vopred dohodnutá, lenže o tom viem iba ja. Spomienka sa 
nezachovala celistvá. Nemajú odkiaľ vedieť, že ste ho nezavraždil úmyselne. Bude to len 
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moje slovo proti tomu ich. Bude im jedno, že to bolo na jeho výslovnú žiadosť, takže 
neexistuje, aby sa vám tá vražda prepiekla. Okrem toho, členovia starostolca Wizengamotu by 
žiadali vysvetlenie tých ďalších neodpustiteľných kliatob. Bol som na tých procesoch. 
Luciusovi Malfoyovi nezachránilo jeho bohatstvo život. Jeho manželka sa po tej hanbe 
pokúsila o samovraždu ešte pred procesom, ktorý sa mal týkať jej. Oslobodili ju, ale skončila 
u Sv. Munga. Má izbu hneď vedľa Nevillových rodičov. Mcnair mal asi najkratší súdny 
proces v celých čarodejníckych dejinách. Rookwood, Lestrange a zopár ďalších boli bez 
mihnutia oka odsúdení na bozk dementora. Vy nemôžete skončiť rovnako! Pochopte to 
predsa! Nemôžete! Toto jednoducho nedovolím!“ 

V izbe sa rozhostilo ťaživé ticho. Severus sa zachvel. Všetkých, ktorých poznal... Všetci boli 
preč. No, neľutoval to až tak veľmi. Z nikým z nich okrem rodiny Luciusa Malfoya ho 
neviazalo žiadne puto. Lucius bol teda mŕtvy a Narcissa zošalela. Nemal odvahu spýtať sa ho, 
čo sa stalo s Dracom... jeho krstným synom. 

„Vy sa naozaj chcete... obetovať?“ spýtal sa miesto toho. Počul ako sa mladík pohol. Možno 
len prestúpil z nohy na nohu na mieste. Možno si i prehrabol rukou vlasy... 

„Nie... ja...“ 

Nemohol sa ovládnuť. Nikdy v živote ešte nezažil takú zničujúcu bezmocnosť. „Čo? Alebo 
ste vy tým masochistom? Či je proste vo vašej povahe zachraňovať každého úbožiaka?“ 

Harry za neveselo zasmial. Povzdychol si a prehrabol si rukou vlasy. „Nie je to obeta. 
Dlhujem vám tak veľa...“ 

Napriek tomu, že sa Severus zarazil, sarkasticky poznamenal sotva počuteľne: „Aké dojemné, 
Potter.“ Zvraštil obočie a napokon si i odfrkol. „Hlúposť! Nie ste mi dlžný celkom nič!“ 
povzdychol si a pošúchal si koreň nosa ako mal vo zvyku. „Som unavený. A tak sa zdá, že 
sme uviazli v pätovej situácii.“ 

„Nevidel by som to takto. Stačí, ak pripustíte, že iná možnosť ozaj neexistuje a jednoducho 
prijmete môj návrh.“ 

„Potter, pripustím to, až peklo zamrzne!“ skúsil, ale Harry sa nemienil vzdať. 

„Nie, pán profesor, už nie je čas. Vyslali ma sem z jediného dôvodu. Uvaliť vás pod 
bezpečnostné a monitorovacie kúzla.“ 

„Takže... stal sa z vás auror?“ odbočil muž od témy, v snahe čo najrýchlejšie zmeniť predmet 
rozhovoru. 

„Áno. Tak, čo mi odpoviete?“ nedal sa Harry, dívajúc sa na hodinky na zápästí pravej ruky. 

Severus s hlasným povzdychom zaklonil hlavu a oprel si ju o vankúš. Nevedel. Popravde, bol 
v koncoch. „Ak by som súhlasil...“ začal neisto, potom sa zarazil. „Aká je doba premlčania 
trestného činu?“ 

„Vo vašom prípade... žiadna.“ 
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Iste, ako inak. Ďalšia zdrvujúca správa. 

„Po akom čase by prichádzal do úvahy rozvod?“ Jediný záchytný, či svetlý bod, ktorého sa 
mohol chopiť, ak by bol predsa len nejakým zázrakom súhlasil. 

„No... To je ďalšia vec. Bolo by to nemožné. Žiaden rozvod.“ 

Severus naňho zagánil. Ten nepodarok si z neho strieľa, že? „Takže, kým nás smrť nerozdelí? 
Aké poetické,“ zašomral jedovato. „No pokiaľ viem, zväzky sa dajú zrušiť po vzájomnej 
dohode partnerov.“ Myslel si, že tým Harryho vyhlásenie odstaví na vedľajšiu koľaj, miesto 
toho odstavil Harry jeho. 

„To iste,“ súhlasil Harry, „zväzky uzatvorené príslušným pracovníkom ministerstva, áno.“ 

„Potter, do frasa, o čom to tárate?“ Nebolo to žiadnym pravidlom, hlavne uňho nie, no začínal 
mať naozaj obavy a svoju budúcnosť videl čoraz rozmazanejšie. 

„Na chodbe by už mal čakať vikár. Muklovský vikár. Všetky potrebné formality som zariadil. 
Povolenie k sobášu mám vo vrecku.“ 

„Neovládam muklovskú občiansko-právnu legislatívu, ale som si istý, že v Anglicku sú takéto 
manželstvá a hlavne u muklov – neprípustné!“ nedal sa, rozhodnutý za seba bojovať do 
konca. 

„V Anglicku áno, ale v Kanade nie,“ informoval ho Harry promptne. „Stačí teda jediné, pán 
profesor. Aby ste súhlasil.“ 

Severus v duchu zaklial. Naozaj ho pripravili o všetky ostatné možnosti úniku? Nebolo iného 
východiska? Musí si vziať Pottera, aby sa zachránil krk? Merlin, bolo toho veľa, s čím sa 
musel potýkať bezprostredne po prebudení z kómy. Teraz by bol radšej, keby sa z nej vôbec 
neprebral. Alebo keby mal po ruke aspoň upokojujúci elixír. Má mu povedať áno? To áno, 
ktoré ho do smrti bude pútať práve k tomuto mladíkovi? Kedy sa obrátil svet naruby, zatiaľ čo 
on sa utápal v sladkom a nič netušiacom bezvedomí? V hrdle a ústach mal sucho, no dlane sa 
mu naproti tomu potili. Opäť. On a... Potter. Strapatá hlava... Vymetená... Oni dvaja v jednej 
posteli... Zakrútila sa mu hlava a žalúdok spravil salto. 

„Bude... Bude to zahŕňať i... sex?“ v duchu sa za tú otázku preklial. Prečo znel tak neisto 
akurát teraz? Napadlo mu, že z neho musí mať Potter riadnu zábavu. Vedel si dokonale 
predstaviť ten jeho úškrn. V jeho hlase však nebolo badať zmienku po škodoradosti. 

„Je to... nutné,“ odvetil Harry zdráhavo. „Ak by sa naše manželstvo... nenaplnilo, ministerstvo 
by ho mohlo ľahko napadnúť. Ak by si to overili, čo oni nepochybne spravia, mohli by sami 
podať žiadosť o anuláciu nášho manželstva a predložiť úradom získané dôkazy. A obviniť nás 
oboch zo sprisahania.“ 

Severus musel uznať, že Potter má argument azda na všetko. Do kotla s ním! A ozaj to 
vyzeralo, že tento „plán“ mal dotiahnutý do najmenších detailov. Bolo to na porazenie! 
Zrejme by si mal o tej vymetenej hlave, ako ho nedávno v duchu nazval, spraviť iný úsudok. 
No nechá si to na neskôr. Pre istotu. Človek nikdy nevie... 
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„Prečo si ma chcete silou-mocou vziať?“ Odrazu mu znel vlastný hlas cudzo a vzdialene. 

Harry zažmurkal a na malý moment celkom onemel. Díval sa naňho, do tej bledej tváre 
a uvažoval, koľko mu toho môže vyzradiť. Nemal by povedať viac ako už naňho vyvalil. Celý 
ten zapeklitý problém už i tak bol nad jeho sily. Videl to na ňom. Predstavil si akoby sa asi 
cítil on na jeho mieste. Asi by zúril ako trol. „Lebo vám to dlhujem,“ zopakoval napokon 
predošlé vyhlásenie. 

„Vždy som si myslel, že skončíte... inak, Potter.“ Povedal Snape po chvíli. 

„Ako inak?“ spýtal sa Harry prekvapený jeho poznámkou. 

„Ženatý so slečnou Weasleyovou predsa,“ riekol Severus, akoby to bola samozrejmosť. 

Ale Harrymu zovrelo žalúdok iné a síce vedomie, že o ňom vôbec kedy len uvažoval. Sám to 
povedal, či nie? Ginny... no, to bola iná kapitola jeho života. Rozhodol sa na to radšej 
nereagovať. 

„Tak? Čo mi odpoviete pane?“ 

„Zjavne to, čo musím,“ šepol porazenecky. „Súhlasím,“ vyletelo z neho po ďalšej dramatickej 
odmlke. 

Harry iba prikývol, hoci to muž vidieť nemohol. „Dobre. Pôjdem po vikára a ostatných. 
O tomto čase by mali byť na chodbe aj naši svedkovia.“ 

„Zdá sa, že ste myslel na všetko.“ 

„Snažil som sa,“ odvetil naponáhlo, keď vyberal doklady z náprsného vrecka saka. „Ešte 
jedna vec, pane.“ 

„Počúvam,“ prskol muž sediaci na posteli. 

„Vikár musí uveriť tomu, že sa... milujeme. Nežiadam vás, aby ste rozdávali zaľúbené 
úsmevy na všetky strany, ale... skúste sa uvoľniť. Pomohlo by to. A... posledná vec. Aspoň 
nateraz sa musíme oslovovať krstnými menami.“ 

Severus si odfrkol, ale zavrčal, že sa premôže. Na teraz. Harry mu čosi strčil do ruky. Chladná 
fľaštička mu padla do dlane a on ju zovrel prstami. 

„Upokojujúci elixír,“ šepol Harry a Severus skoro od prekvapenia skolaboval. Naozaj by som 
mal prehodnotiť svoj úsudok... napadlo mu, keď obsah fľaštičky kĺzal nadol jeho hrdlom 
a o chvíľu už blahodarne pôsobil na jeho rozrušené nervy. 

*** 

Skutočne sa premáhal celý čas. Harry mu bol vďačný i za to, že sebou netrhol, keď sa ho 
chytil za ruku a skoro celý čas ho tak držal, kým on stál po strane jeho lôžka. Aspoň on sa 
snažil pôsobiť ako šťastný snúbenec, ktorému sa práve po desiatich rokoch prebral z kómy 
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milovaný muž. Nikto z nich netušil, že v podstate ani veľmi predstierať nemusí. Vikár im to 
predstavenie asi zožral aj s navijakom, ale tých troch ich herecký výkon nepresvedčil. 

Ron naňho hľadel sústrastne a mierne zelený, pretože si nedokázal ani len predstaviť, čo 
Harryho čaká o svadobnej noci, no díval sa naň s obdivom. Hermiona na nich hľadela s očami 
lesknúcimi sa od sĺz, s tichou úctou a povzbudením. Minerva dojato smoklila. Harry netušil, 
či je z toho ozaj taká dojatá alebo vystrašená a uvažuje, čo s nimi bude po tejto šaráde. 

Vikár konečne prešiel k hlavnej časti po krátkom príhovore k snúbencom a prítomným. 

„Severus a Harry, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď 
Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. 
Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?“ 

Obaja odvetili unisono: „Áno.“ Harry vrhol po mužovi, ktorého držal za ruku krátky pohľad 
a uvažoval, ako je možné, že vie, čo má povedať. Potom ho napadlo, že len odpovedá na 
otázku a zjavne by nevyzeralo dobre, keby Snape vyhŕkol niečo v zmysle: „Inú možnosť na 
záchranu svojho života nemám.“ 

Knaz pokračoval: „Severus a Harry, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte 
po celý život?“ 

„Áno.“ 

„Chcete si založiť rodinu, pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať 
deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?“ 

„Áno.“ 

Harrymu napadlo a pri pohľade na ostatných zrejme aj ich, že toto nebola práve nutná otázka 
a v ich prípade vyznela divne, ale nechal to byť. 

„Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom 
Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.“ 

„Ja, Harry, beriem si teba, Severus, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti 
budem verným manželom, a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastní ani v nešťastní, ani v zdraví 
ani v chorobe, a že ťa budem milovať, a ctiť po všetky dni svojho života.“ 

Len čo to dopovedal, vikár vyzval k manželskému súhlasu Severusa. 

 „Ja, Severus, beriem si teba, Harry, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti 
budem verným manželom, a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastní ani v nešťastní, ani v zdraví 
ani v chorobe, a že ťa budem milovať, a ctiť po všetky dni svojho života.“ 

Vikár sa spokojne usmial, položil štólu na ich spojené ruky a povedal: „A ja v mene svätej 
Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ 

Hermiona s Harry šepli tiché: „Amen.“ 
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Vikár pokračoval v obrade. Položil pred novomanželov kríž a povedal: „Milí novomanželia, 
teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.“ 

Severus s Harryho pomocou položil dva prsty na kríž a spolu odriekavali: „Pred oltárom 
nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh 
pomáhaj!“ 

„Teraz vám požehnám snubné prstene,“ oznámil im duchovný. Ron ich vybral z náprsného 
vrecka a položil na striebornú tácku. Kňaz pomodlil modlitbu požehnania a pokropil prstene 
svätenou vodou. 

„Severus, tvoju ľavú ruku,“ pošepol mu ticho jeho... novomanžel. Severus teda zdvihol ruku 
a dovolil, aby mu Potter navliekol na prstenník kovový krúžok, keď zároveň odriekal 
posvätnú prísahu. Prsteň mu prekvapivo padol ako uliaty. Harry mu ho nastokol na prst so 
slovami: „Severus, prijmi tento prsteň, ako znak mojej lásky a vernosti, v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého.“ 

A som označkovaný, napadlo mu. Lenže nemohol sa oddávať trúchleniu nad svojím 
neprajným osudom, pretože teraz bol na rade on. 

Aj napriek tomu sa Severus skoro rozosmial. Akej lásky? Akej vernosti? Za toto istotne zhorí 
v pekle! Ale potom spravil to, čo sa od neho požadovalo. 

Potter mu svoj prsteň vložil do dlane bez toho, aby ho o to musel požiadať. 

„Teraz nasaďte snúbencovi prsteň a opakujte po mne, Severus,“ vyzval ho vikár úctivo. 

Severusovi nič iné nezostávalo. Práve upísal svoj život mladému mužovi, ktorého nenávidel. 
Keď vyslovoval tie slová: „Harry, prijmi tento prsteň, ako znak mojej lásky a vernosti, 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého,“ mal dojem, akoby mu na členku pribudlo tonové 
závažie. Ako olovená guľa, ktorá sa uväzovala trestancom na členok, aby im zabránili 
v úteku. No, toto mu zaručene zabráni zmiznúť. Napokon. Kam by šiel? Slepý ako patrón... 

Obrad skončil a on sa podvolil prijať posledné. Srdečné blahoželania od prítomných. Napadlo 
mu, že si zmýlil povolanie. Mal sa stať komediantom... 

II.   

Život so mnou nikdy nehral fér. Vedel som to. Najhorší na tom bol ten pocit vlastnej bezmocnosti. 
Nemohol som s tým spraviť celkom nič. Karty, ktoré som držal v ruke nestáli ani za fajku. Zažili 
ste niekedy ten pocit, keď viete, že prehráte a nemôžete zvrátiť výsledok? Ohavný pocit, ktorý 
vás zväzuje rovnako účinne ako povrazy neviditeľného kúzla. Spútava vás, bráni vám slobodne 
dýchať, vyvoláva vo vás pocity, o ktorých ste ani netušili, že ich vlastníte. Strach, zúfalstvo, 
beznádej. Život sa mi vyškieral do tváre. Vyžíval sa v mojom utrpení? Nemalo zmysel ďalej hrať 
a zbytočne si navrávať, že to takto predsa skončiť nemôže. Čerta starého! Zložil som karty na 
stôl a on ich prebil. Srdcovým kráľom. 

*** 

„Čo bude teraz?“ ozval sa Snape, len čo vikár odišiel, aby stihol svoj večerný let domov. 
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„Ja sa musím vrátiť na Rokfort,“ riekla Minerva. Jej hlas znel unavene. Ale bola spokojná, 
lebo ich plán na jeho záchranu vyšiel. „Prídem hneď zajtra ráno po vizite.“ 

„Nemusíš sa unúvať,“ zarazil ju Severus okamžite a ako inak, nevrlo. 

Pozrela naňho, keď si opravovala svoj klobúk. Označila ho za celkom primeranú muklovskú 
náhradku. Bol celý čierny s plytším dnom, ozdobený umelými kvetmi na širšej šarlátovej 
stužke. Perfektne sa hodil k jej dlhým šatám čiernej farby a staromódnemu strihu saka 
rovnakej farby. „Nejde o unúvanie, Severus. Robím si prosto o teba starosti. Prajem vám 
všetkým príjemný večer.“ S tými slovami vypochodovala na chodbu a zavrela za sebou dvere. 

Ron pozrel na Harryho a potom na Hermionu. „I my by sme mali ísť, kamoš.“ 

Hermiona súhlasne prikývla. „Áno. Pôjdeme. Rose ešte stále kojím a o chvíľku bude čas, 
kedy si zvyčajne pýta jesť.“ 

„V poriadku. Ďakujem, že ste prišli. Veľmi si to cením.“ 

Harry objal Hermionu, ktorá sa k nemu nahla, aby ho pobozkala na líce. 

„Maj sa, kamoš,“ potľapkal ho Ron po pleci. 

„Dovidenia, pane,“ pozdravili manželia unisono i Snapa, na ktorého prítomnosť v miestnosti 
sa zabudnúť veru nedalo. 

Harry a Snape znova osameli. Snape mlčal. 

„Budem musieť ísť. Musím sa vrátiť do kancelárie a vypratať ju. Po tomto ma šéf isto 
vyrazí,“ skonštatoval Harry a vošiel si rukou do vlasov. 

„Nesnažte sa ma viniť z niečoho, na čom ste sám tak neoblomne trval, Potter,“ zavrčal Snape 
zádrapčivo, reagujúc na poznámku, ktorú mladík vyslovil nahlas. 

„Neobviňujem vás. Ani by mi to nenapadlo,“ bránil sa Harry okamžite. „Chcel som vás len...“ 
zmĺkol a iba si povzdychol. „To je jedno. Zájdem ešte za vaším ošetrujúcim lekárom 
a poviem sestričke, aby vás znova napojila na prístroj, dobre?“ 

Profesor nereagoval. Harry mal sto chutí povzdychnúť si znova, ale nespravil to. 
„Nevyľakajte ju, prosím. Vrátim sa zajtra. Dobrú noc.“ 

Harry nečakal, že mu Snape odpovie. Ani to nespravil. Iba ležal v posteli a netváril sa vôbec 
nijako. Nevidomé čierne oči hľadeli do prázdna. Snapove nálady boli však iba špičkou 
pomyselného ľadovca. Už pred rokmi, keď zosnoval tento šialený plán na jeho záchranu sa 
takto rozhodol. A prisahal si, že svoje rozhodnutie nebude ľutovať. Možno ho Snape osočil, 
že sa obetoval a hoci mu možno Harry tvrdil opak, i on to tak z väčšej časti pociťoval. Lenže 
v poslednej dobe prevládol iný pocit. Bol tú súcit, hoci vedel, že keby Snape čo i len tušil, že 
s ním súcití, opovrhoval by ním ešte väčšmi ako doteraz. Takto jeho úloha obetného baránka 
ustupovala do úzadia. 
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Strávil v tejto izbe tých desať dlhočizných rokov spolu s ním. Keď práve nepracoval, bol tu. 
Holil ho, umýval, čítal mu z rôznych novín, predčítal mu z kníh, dokonca mu čítal 
z odborných časopisov články, ktoré boli zamerané na štúdiá elixírov. Zhováral sa s ním, lebo 
lekári to vrelo odporúčali, ako jeden z možných podnetov návratu do bdelého stavu pacienta. 
Harryho súkromný život zahŕňalo len pár záujmov, medzi ktoré delil svoj voľný čas. 
Weasleyovci, Ron s Hermionou a ich dcérou Rose, Severus Snape a vše-požierajúca samota. 

Vyšiel zo Severusovej izby, zavrel za sebou dvere a na chvíľu sa oprel o stenu. Privrel oči 
a modlil sa, aby to všetko nejako zvládol. Už nebol tým vystrašeným chlapčaťom, ktoré ohúril 
nový a nepoznaný svet, presne ako nebol ani tým, ktorý považoval profesora elixírov za 
temného mága, černokňažníka a neskôr za smrťožrúta. Akonáhle sa dozvedel pravdu, stal sa 
ten čiernovlasý muž preňho človekom. Samotárskym, uzavretým, všetkými zavrhovaným, no 
napriek tomu výnimočným. Áno, profesor Severus Snape bol výnimočný. Celým svojím 
zjavom, pôsobením, vystupovaním i správaním. Nikto nikdy neriskoval tak veľmi a to, čo 
riskoval celý svoj život on. 

Napriek tomu bol k nemu život viac ako nespravodlivý. Ako inak sa dal označiť fakt, že ho 
stále považovali za bývalého Voldemortovho prívrženca a prachsprostého smrťožrúta? 
Nestačili im Harryho slová, ktoré s vervou obhajovali bývalého profesora. Nie. Len hŕstka 
členov Wizengamotu bola ochotná uveriť mu. Prevažná väčšina z nich trvala na jeho súde, 
vypočúvaní a... Harry si bol istý, že rovnako by trvali i na jeho odsúdení. Nemohol to 
dopustiť. Nemohli predsa beztrestne a bez výčitiek svedomia odsúdiť nevinného! Áno, iste. 
Snape mal svoje chyby, ale kto ich nemá? Nie nadarmo sa hovorí - kto je bez viny, nech prvý 
hodí kameňom. Kto vie, kto by sa z nich opovážil ako prvý. 

Prekvapene otvoril oči, keď na pleci pocítil jemný dotyk čejsi ruky. 

„Ste v poriadku, pane?“ opýtala sa ho sestrička. Tá istá, ktorá nedávno opustila bojové pole, 
na ktoré v hneve zmenil profesor svoju izbu. 

„Áno. Nič mi nie je. Pacient sa upokojil, ako som vravel. Môžete ho znova napojiť na 
monitor, ak to bude potrebné. Nemusíte sa ho báť,“ snažil sa ju upokojiť, keď zbadal v jej 
tvári tieň obáv. 

Milo sa naňho usmiala a prikývla. „Povedala som ošetrujúcemu lekárovi, že sa za ním 
zastavíte.“ 

„Mám to samozrejme  v úmysle,“ pritakal Harry zadumane a odlepil sa od steny. 

„Tak teda po chodbe rovno a doľava. Sú to tretie dvere od okien, pane.“ S tým zmizla za 
dverami Severusovej izby, no tesne predtým stihol Harry jedinou myšlienkou vypnúť prístroj 
na monitorovanie činnosti srdca. 

Zaklopal na dvere primárovej kancelárie a vstúpil po jeho tlmenom vyzvaní, ktoré začul spoza 
dverí. 

Sotva štyridsaťročný muž vstal, pozdravil ho a natiahol k nemu ruku. Harry mu ňou potriasol 
a sadol si na ponúkanú stoličku. 
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„Som tu len na skok. Nemám veľa času, pretože sa musím vrátiť do práce,“ stihol povedať 
prv, ako si sadol. 

Lekár Murdoch prikývol. „Nezdržím vás dlho.“ Oprel si lakte rúk o opierky kresiel a spojil si 
ruky končekmi prstov tak, ako to mal vo zvyku i Dumbledore. Teraz však naňho nehľadeli 
vrelá bledomodré oči spoza polmesiačikových okuliarov. Pohľad, ktorý sa k nemu upínal bol 
síce láskavý, ale i vážny. 

„Stav pacienta je stabilizovaný. Dnes v noci si ho tu necháme na pozorovanie. Ráno mu 
spravíme ďalšie testy a špecialista mu znova vyšetrí zrak. Potom budeme múdrejší.“ 

„V poriadku. Kedy si ho môžem odviesť domov?“ 

„Myslím, že by to bolo možné aj zajtra po vizite. Pravda, najprv počkáme za výsledkami.“ 

Harry prikývol a rozlúčil sa. Dobre, takže už zajtra, pomyslel si a žalúdok sa mu podivne 
stiahol nervozitou. I keď mu v ňom od hladu vyhrával celý hudobný orchester, bol si istý, že 
do seba nedostane ani pohár vody. 

*** 

Keď sa potom konečne zastavil, bolo to až za dverami jeho kancelárie. Len pár krátkych 
minút si dovolil zotrvať v sladkej nostalgii a premietol si tie roky, ktoré tu strávil na poste 
aurora. Lenže to už bolo passé. Šmahom ruky si vyčaroval škatuľku a ďalším kúzlom prinútil 
veci z políc zniesť sa do jej vnútra. Rýchlo vyprázdnil šuplíky a vybral z nich len svoje 
osobné veci. 

Keď sa dvere na jeho kancelárii rozrazili, stál v nich jeho šéf. Harry ho čakal. Vedel, že ten 
muž vie, že ho neposlúchol. Mal to napísané v tom preňho tak nezvyčajnom výraze tváre. 
Pretože ten muž sa tváril presne tak, akoby to od neho bol očakával. 

„Pane,“ pozdravil ho Harry. „Nesplnil som príkaz, ktorý som mal,“ priznal bez obalu. Načo 
zbytočne chodiť okolo horúcej kaše? 

Alpharad Greystock iba prikývol. „Naozaj je to to, čo považujete za správne?“ 

„Áno, pane. Stojím si za tým. Ak by som dovolil, aby ste ho zatkli a vypočúvali ako vraha, 
nemohol by som sa s tým len tak zmieriť, pretože on nie je tým, za koho ho všetci majú.“ 

Pohľad jeho vedúceho sa upriamil na obyčajný ničím výnimočný krúžok zlata na jeho ľavej 
ruke. „Vidím, že ste podnikli patričné opatrenia.“ 

Harry zaryto mlčal. Až potom sa odvážil opýtať. „Dostanem za neuposlúchnutie príkazu 
disciplinárny trest?“ 

„Nie,“ odvetil pokojným hlasom starší muž. „Myslím, že okamžitá výpoveď postačí. Okrem 
toho, minister by mi to neodpustil. Ale aj tak tu je niečo, čo...“ Na moment zmĺkol a spýtavo 
si ho premeral svojím pohľadom. „Potter, ako chcete spoločnosti zabrániť, aby naňho zmenila 
názor?“ 
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„Verte mi, že na to vynaložím všetky dostupné prostriedky, pane,“ vyhlásil Harry neochvejne. 

Od vedúceho sa mu dostal jeden z ojedinelých a chápavých úsmevov. „Tak mi neostáva nič 
iné, iba popriať vám veľa šťastia, pán Potter. A ešte niečo... Prosím, podpíšte mi výpoveď. 
Tie doklady na zatykač...“ 

Harry pokynul hlavou a ukázal na roh stola. Vedúci sa po ne načiahol a strčil si ich do 
náprsného vrecka habitu. 

„Pripravte ho na to, že bude napriek všetkému podrobený vypočúvaniu pod vplyvom 
veritaséra. Možno vám tým aspoň trochu uľahčíme snahu o jeho úplné zbavenie viny.“ 

„Ďakujem. To isto pomôže.“ Harry si jeho podivnú ochotu vážil. Nehľadal za jeho ponukou 
žiadnu pascu, či obyčajnú podlosť. Vedel, že nech bol ten dôvod akýkoľvek, určite by mu 
nevrazil nôž do chrbta. Ten muž mal skvelé logické myslenie, výnimočnú schopnosť 
dedukcie a vycibrené všetky zmysly. Na poste vedúceho by si Harry nedokázal predstaviť 
vhodnejšieho kandidáta. 

Len čo sa rozlúčili, i on opustil svoju kanceláriu. Tentoraz pôsobila až nezvyčajne pusto. 
Posledný raz sa po nej rozhliadol. Na vyprázdnenom stolíku ležal jeho aurorský odznak. 
Zdalo sa, že ďalšia etapa jeho života je práve u konca a jemu ostáva obrátiť list v svojej knihe 
života. 

*** 

Severus ležal v posteli celkom nehybne, kým okolo neho krúžila zdravotná sestra. „Ešte túto 
noc vám budeme monitorovať činnosť srdca,“ informovala ho, kým mu na hruď umiestňovala 
gumové prísavky. „Zajtra o siedmej ráno si vás zoberie na starosť oftalmológ, len čo vám 
odoberiem vzorku krvi na posledné testy a myslím, že vás poteším, ak vám poviem, že je viac 
ako isté, že vás lekár po vizite prepustí domov. Potešujúca správa, pravda?“ opýtala sa veselo, 
no pacient nereagoval. Lenže ona bola napriek tomu spokojná. Veď aspoň nevyvádzal tak ako 
predtým. 

„Nepotrebujete niečo?“ Jej vľúdny hlas ho vytrhol zo zamyslenia. 

„Vodu,“ poprosil napokon. V hrdle mal doslova vyprahnuté ako v púšti. 

„Iste,“ zašvitorila a vzala ho za ruku, aby mu do nej vložila pohár. „Len pite,“ riekla 
povzbudivo. 

Keď sa potom vytratila, vrátila sa znova ani nie za hodinu. Doniesla mu večeru a on sa 
dobrovoľne a bez reptania nechal nakŕmiť. Mal toľko zdravého rozumu, aby si uvedomil, že 
momentálne nedokáže sám ani zájsť na toaletu. To bol ďalší problém, na ktorý myslel 
neprestajne posledných desať minút. Sestra ho zaviedla i tam a len čo mu podľa hmatu 
ukázala, kde nájde papier a kde sa splachuje, opustila malú kúpeľničku a nechala ho osamote. 
Len čo sa potom pomalými a neistými krokmi vracal späť, zaviedla ho k jeho posteli, a znova 
naňho napojila tie gumové prísavky. 
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Prv, než odišla, Severus sa opýtal niečo, čo mu už chvíľu vŕtalo v hlave. „Ako je možné, že 
po tých desiatich rokoch, čo som bol v kóme nemám ochabnuté svalstvo a môžem bez väčších 
problémov chodiť?“ 

Nevidel to, no sestra sa naňho milo usmiala. „Och, mali ste naozaj skvelú starostlivosť, pán 
Snape. Skoro každý deň za vami chodil pán Potter. Staral sa o vás viac ako príkladne 
a poviem vám, že ste mal špičkovú starostlivosť, ktorú tu nemajú ani prominentní pacienti. 
Platil vám dokonca rehabilitačného terapeuta, ktorý sa zameriaval výlučne na to, aby vám 
neochablo po tie roky svalstvo. A to zďaleka nie je všetko.“ 

Viac však sama nepovedala a on sa doslova bál opýtať. Bál sa, čo by sa ešte mohol všetko 
dozvedieť. 

„Pospite si, je už deväť preč. Dobrú noc, pane,“ zamrmlala, keď opúšťala jeho izbu. 

Možno by ju bol poslúchol, keby sa mu hlavou nerojili tie útrpné myšlienky. Čo sa to s ním 
vlastne stalo? Celý jeho život bol ako zlý sen! Prebudí sa po desiatich rokoch kómy, dozvie 
sa, že je slepý a navyše obvinený z vraždy jediného blízkeho človeka, ktorého za tie roky mal, 
a s ktorého plánom tej vraždy nesúhlasil. Čo všetko si preto musel pretrpieť a zdalo sa, že 
s tým očividne ešte nie je koniec! Zlatý krúžok na prste jeho ľavej ruky ho priam pálil. 
Severus sa s ním zamyslene pohrával. Otáčal si ho na prste a myslel na Pottera. Myslel na 
toho chlapca, ktorým opovrhoval od jeho narodenia. Medzičasom dospel a on ostarol. Kto vie, 
či už má šedivé vlasy? A koľko vrások mu pribudlo? Rukou si zamyslene prešiel po brade. 
Bol oholený. Kto ho holil? A kto ho celé tie roky umýval a... Merlin, bolo toho toľko, čo 
nevedel. 

Potter. Harry James Potter, jeho manžel. Muž, ktorému dnes povedal svoje áno. Síce pod 
nátlakom, ale dobrovoľne. Spravil tak, lebo mu všetci tvrdili, že niet iného východiska v jeho 
situácii. Harry Potter, chlapec, ktorého kedysi tak rád zastrašoval a zosmiešňoval, sa preňho 
po tých rokoch sám stal strašiakom. Ich úlohy sa šialenou hrou osudu vymenili. Bude mať 
skvelú príležitosť oplatiť mu všetko to ponižovanie... Toto mu predtým nenapadlo. A čo bolo 
horšie, on sa mu bude musieť podvoliť. V posteli. Severus tuho prižmúril oči a snažil sa 
z mysle vytesniť obraz, ktorý mu pri tej myšlienke prekĺzol zo starých takmer zabudnutých 
spomienok. Stočil sa na bok, hoci mu trochu prekážali prísavky na hrudi a podložil si hlavu 
pravou rukou. Keby tak len Potter vedel, čo sa mu stalo. Severus prežrel. Mal chuť zaboriť 
hlavu do vankúša a... Nie, on predsa nebude plakať. Neplakal od matkinho pohrebu. Vtedy, 
keď si potajme spod polodlhých vlasov utieral zatúlané slzy z tváre si prisahal, že nebude 
plakať. Nikdy viac. 

Lenže... teraz mu to prišlo ako dobrý nápad. Pomyslel si, že buď sa z toho všetkého zblázni, 
alebo si dovolí túto noc vyroniť pár horkých sĺz, aby si uľavil. A potom sa pohne ďalej. Bude 
to ťažké, ale bude to musieť skúsiť. Jeho život už nikdy nebude taký ako predtým. 

Keď sa mu z oka vykotúľala prvá slza, myslel na svoju matku. Keď ju nasledovala ďalšia, 
myslel na svoje nepodarené detstvo. S ďalšou prišla spomienka na jeho roky v škole... ďalšia 
vyplavila spomienku na to, čo sa mu stalo na konci šiesteho ročníka... Keď si vzápätí 
spomenul na Pottera a premietol si celý dnešný deň, nevedel prestať roniť slzy. Severus Snape 
skutočne plakal. Jeho telo sa otriasalo pod návalom nečujných vzlykov. Nikdy v živote pri 
ňom nebol nik, kto by ho bol ochotný objať a milými slovami zahojiť jeho rany na duši. 
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Nikdy si ho nikto nevšímal, pokiaľ si z neho nechcel spraviť „dobrý deň.“ Musel si lízať svoje 
rany sám ako prašivý, túlavý pes. V túto noc sa však cítil oveľa horšie... 

*** 

Hermiona vložila spiace dieťa do postieľky, prikryla ho a vrátila sa do manželskej postele. 
„Aj tak bol rad na mne,“ zahundral nespokojne Ron, keď ho manželka predbehla pri 
starostlivosti o ich dcéru. 

„Predpokladám, že by si ju teda zvládol nakojiť,“ odvrkla podráždene a oprela sa chrbtom 
o peľasť postele. Jej manžel si pretrel unavené oči a pozrel na ňu. Napokon sa nadvihol 
a posadil. 

„Čo sa deje, Hermiona? Od kedy sme sa vrátili z nemocnice, si ako na tŕňoch,“ povedal 
a pozrel na ňu. 

Chvíľu mlčala, potom šepky riekla: „Musím jednostaj myslieť na Harryho a na...“ Vzdychla si 
a schovala tvár v dlaniach. Keď naňho znova pozrela, mala v tvári napísané obavy. „Stále 
premýšľam nad tým, či som s tým mala vôbec prísť! Vieš si predstaviť ich dvoch... spolu, 
Ron?“ 

Isteže nie, ale tým ju nechcel znepokojovať. Ron vzal jej ruku do svojej a pobozkal ju na 
hánky prstov. Ako dlho sa natrápili, kým našli aspoň nejaké východisko zo Snapovej situácie? 
No, Ron z toho veľkú radosť nemal. Teda, nemal z toho žiadnu radosť a neprejavil viac, ako 
ochotu pomôcť Hermione a Harrymu. Bol by asi vyskočil z kože od šťastia, keby existovalo 
iné riešenie, ale ono neexistovalo. Popravde, s Harrym nebolo nikdy nič jednoduché. 

Svoju sexuálnu orientáciu odhalil až po skončení školy. Ako prvá sa to dozvedela Ginny, keď 
mu chcela vliezť jeden večer v Brlohu do postele. Z urazenej pýchy to okamžite vyzvonila 
všetkým súrodencom a nevynechala ani svojich rodičov. Našťastie, všetci sa zachovali 
úžasne. Bill ako prvý vyhrešil sestru a Charlie, ktorý sa pri tej príležitosti tiež priznal 
rodičom, že je homosexuál sa s ňou odmietol baviť, nazval ju pomstychtivou a zákernou. Pán 
Weasley si z toho nerobil ťažkú hlavu, na rozdiel od Molly. Tá sa obávala o Harryho 
budúcnosť ako každá matka. Trápila sa, ako to vezmú ostatní a či ho to nakoniec nejako 
nepoznačí. Zdalo sa však, že Harry je so svojím osudom zmierený. Pôsobil vyrovnane 
a sebaisto. Aspoň v tomto si dokázal zachovať chladnú hlavu. Ani nie o týždeň sa z Brlohu 
odsťahoval a začal žiť vlastným životom. 

„Vieš,“ povedal jej napokon. „Nikdy som si ani len nepomyslel, že z Harryho bude homoš. 
To, že uzavrel manželstvo so Snapom, je ďalšia pre mňa celkom nepochopiteľná vec. Lenže 
toto je Harry. Občas spraví nepochopiteľnú vec. Občas proste potrebuje niekoho zachrániť. 
Myslím, že to má v krvi a pôsobí to naňho ako droga. Je to silnejšie ako on.“ 

„Takže mi vlastne chceš povedať, že vždy bral ohľad skôr na iných ako na seba?“ uisťovala 
sa a Ron neisto prikývol. Nebol si celkom načistom, čo tým chcel vlastne povedať, i keď mal 
dojem, že to neznelo hlúpo. 

„Harry mi povedal, že sa cíti byť jeho dlžníkom. Jeho rodina Snapovi ublížila. Veď vieš, tá 
vec s jeho matkou...“ zamrmlal. „A otcom. A Siriusom. Nikdy ho nenechali na pokoji.“ 
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Na chvíľu obaja zmĺkli a premýšľali. Ticho prerušila až Hermiona. „Dúfam, že to zvládnu bez 
toho, aby sa pozabíjali.“ 

Ron ju pohladil po ramene. „Ja zasa dúfam, že si uvedomil, do čoho ide. Snape je slepý ako 
krtko. Bude potrebovať veľa starostlivosti.“ 

Hermiona prikývla. Schúlila sa manželovi v náručí a konečne privrela viečka. Ešte ucítila, ako 
ju Ron pobozkal navrch hlavy a pevnejšie objal. Cítila sa milovaná a v bezpečí. Bude sa takto 
niekedy cítiť i Harry v manželstve so Snapom? napadlo ju prv, ako sa pobrala do ríše spánku. 

*** 

Testy dopadli ako inak, výborne. Fyzicky bol teda Severus v najlepšom poriadku. Horšie to už 
bolo s jeho zrakom. Poškodená sietnica. Spomínali čosi o rozsiahlom narušení nervových 
úponkov a dokonca rohoviek. Diagnóza bola teda jednoznačná. Doživotná slepota. Aspoň 
podľa muklovských lekárov. Severus s Minervou ledva prehodil pár slov. Nervy mal napäté 
na prasknutie. Kvôli svojmu handicapu sa cítil nesmierne dezorientovaný. Dokonca dovolil 
Potterovi, aby mu pomohol obliecť sa. Nečakal, že Potter bude natoľko pozorný a dovolí mu 
samému obliecť si aspoň spodky. Už i tak bolo zahanbujúce, že ho o to musel vôbec žiadať. 
Merlin, keď mu to kostrbato naznačoval, musel byť červený ako škrot. A on sa nikdy 
nečervenal! Nepomohlo mu ani jeho sebaovládanie a železná vôľa. Potterov hlas bol tichý, 
pohyby naučené. Severus ďakoval nebesiam, že zbytočne veľa nerozpráva. 

„Hotovo,“ riekol Harry spokojne a obzrel si svojho manžela od hlavy po päty. Severus mal na 
sebe čierne nohavice, tmavomodrú košeľu bez zbytočnej kravaty a čierne sako. Harrymu 
napadlo, že vyzerá veľmi dobre. Rumenec v lícach staršieho muža si snažil nevšímať. Sám sa 
totiž mierne červenal. 

„Kam pôjdeme?“ opýtal sa Severus, keď si sadal do invalidného vozíka, ako bolo zvykom. 
Potter ho informoval, že ho v ňom prevezie až po prah nemocnice a potom pôjdu chvíľu peši. 

„Tu neďaleko je jedna tmavá ulička. Odtiaľ sa môžeme premiestniť. Zvládnete to?“ opýtal sa 
ho Harry a Severus si odfrkol. Minerva už bola preč. Odišla ešte predtým, ako sa začali tie 
ceremónie s obliekaním. Vedela, kedy je navyše. 

„Nebudem sa predsa premiestňovať prvý krát, Potter!“ prskal Severus ako napajedený kocúr. 

„Nie,“ odvetil Harry mäkko a so svätou trpezlivosťou, „ale bude to prvý krát, po dlhej dobe 
a navyše, neviete miesto určenia.“ 

Severus sa zamračil a stisol pery, pretože si uvedomil, že Potter má pravdu. „Nejdeme do 
môjho bytu? Sú predsa prázdniny, či nie? Okrem toho, ak si myslíte, že sa s vami nasťahujem 
do tej Blackovskej barabizne...“ 

„Nepôjdeme ani na jedno z tých miest, pane,“ prerušil ho Harry a odviedol k invalidnému 
vozíku. Harry izbu pohľadom skontroloval a konečne ju mohli opustiť. „Nebolo kedy vám to 
oznámiť, ale váš byt v Pradiarskej uličke... bol zničený ešte v tom istom roku, kedy sa 
odohrala vojna.“ No, v podstate to bola pravda. Bol to poriadny výbuch a oheň sa na tom 
dome do sýta vybúril. Avšak, Harry nepovažoval za dôležité prezradiť mu, že už dávno začal 
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s opravou jeho domu. Keďže na tom však pracoval celých tých desať rokov sám, práca mu 
išla pomaly. 

Severus zmeravel. „Ako... zničený?“ vyjachtal a zdalo sa, že zbledol ešte o jeden odtieň, pri 
predstave jediného – teraz zdemolovaného - útočiska, ktoré mal. 

„Vyhorel. Podarilo sa mi zachrániť iba pár vašich osobných vecí.“ 

Severusov život bol v troskách. Bol slepý, bez prostriedkov, bez nádeje na normálnu 
budúcnosť a ženatý s Potterom, len aby sa vyhol Azkabanu. Čo horšie ho ešte mohlo čakať? 
Ach, pomyslel si v duchu, keď si sám odpovedal na svoje otázky, svadobná noc... 

Pri vchode odovzdal Potter kreslo zdravotníkovi a obaja vyšli na rušnú ulicu. Severus bol 
vyzbrojený bielou slepeckou paličkou, s ktorou sa ešte nestihol spriateliť a Potterovými 
navigačnými schopnosťami, ktoré sucho okomentoval ako mimoriadne obmedzené. Napriek 
tomu do nikoho a ničoho nevrazil a Harry si bol vedomý toho, že to povedal len preto, lebo to 
mal možno vo zvyku. Keď sa zamiešali do davu, Harry prosto pokračoval vo vysvetľovaní. 

„Pôjdeme do Rokvillu. Kúpil som tam dom. Myslel som, že by vám to mohlo vyhovovať. 
Zvažoval som viaceré možnosti. Riaditeľka nám ponúkla ubytovanie priamo na Rokforte, ale 
mne sa pozdávalo aj Londýnske predmestie. Kým vás nezbavia obvinení, medzi čarodejníkmi 
budete stále terčom útokov. Samozrejme, iba slovných. Nedovolili by si viac. Aspoň 
predpokladám.“ 

„No veru, kto by si trúfol na manžela slávneho Pottera, že?“ zatiahol a pocítil ako mu na 
predlaktí ľavej ruky stuhlo Harryho zovretie, hoci ten ho stále držal tak, že ten dotyk takmer 
cítil. 

„Sme takmer tu,“ oznámil mu Harry a veľmi sa mu uľavilo, keď zbadal zmieňovanú uličku. 
Ešte chvíľu a... No, vydýchnuť si zrejme môcť nebude, ale aspoň bude na známom mieste. 
I keď predstava, že sa odo dneška bude deliť so Snapom o dom... o posteľ, a vlastne o všetko, 
bola preňho stále trochu desivá a... vzrušujúca. 

Severus sa nechal zatiahnuť Potterom do tmavej uličky. Teda, predpokladal, že to tak musí 
byť, lebo odtiaľ sa chcel premiestňovať. 

„Bude lepšie, ak nás premiestnim oboch ja. Nechcem riskovať vaše rozštiepenie,“ 
vysvetľoval. 

„Koľká ohľaduplnosť, Potter,“ zašomral, ale napokon sa rozhodol mu do toho nezasahovať. 
Trochu sa mykol, keď pocítil ako ho vzal mladík za ruku, ale napriek silnému nutkaniu si ju 
nevytrhol. Musel si pripomínať, že držať chvíľu Pottera za ruku nie je to najhoršie, čo ho 
čaká. A pravdepodobne už dnes. V duchu zahrešil a po jeho upozornení pocítil, ako nimi 
poriadne trhlo. 

Severus zneistel. Bolo to určite iba pudom jeho sebazáchovy, že sa k mladému mužovi 
primkol tesnejšie a zakvačil sa do jeho bundy i druhou rukou. Bolo zvláštne, čo cítil. Ale 
vôbec nie príjemné. Mal dojem, akoby mu niekto zaviazal oči a posadil na kolotoč, ktorý sa 
vzápätí rozkrútil šialenou rýchlosťou. Upokojil sa, keď ho okolo pásu zovreli dve silné ruky 
a on bol nútený priblížiť sa k Potterovi ešte tesnejšie. Až tak, že sa dotýkali stehnami a ich 
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hrude boli na seba ako prilepené. Severus, hoci vykoľajený a maximálne dozorientovaný, 
nemohol nepostrehnúť mocnú stavbu tela, ktoré stálo proti nemu. I za tých pár krátkych 
sekúnd, keď sa k nemu primkol vybadal, že Potter už dávno nie je tým vyziabnutým 
chlapcom, akým býval. Pod vrstvami látky sa mu črtali svaly. Zdalo sa, že i hrudník má 
o trošku širší... 

„Tak a sme doma,“ počul odrazu po boku mladíkov hlas, kým on sa spamätával 
z premiestňovania. Stále stál na mieste ako prikovaný a snažil sa upokojiť rozhojdaný 
žalúdok. Niekde medzi myšlienkami – pristáli sme veľmi hladko, na to, že je to Potter – a – 
nesmiem vyvrátiť raňajky, to by som od hanby neprežil – ho zasiahol chlad, keď sa mladé telo 
od neho vzdialilo. Vánok, ujasnil si v zápätí pocit, ktorý si nechcel ani pripustiť. Merlin, hlava 
sa mu stále trochu točila a jeho ruky ostali zadrapené do Potterovej bundy. Na pleciach cítil 
starostlivý dotyk jeho rúk. 

„Ste v poriadku?“ opýtal sa ho a Severus po chvíli strnulo prikývol. I keď si stále nemohol 
byť istý, či nevyvráti obsah žalúdka rovno Potterovi k nohám. „Premiestnil som nás do 
záhrady. Prejdeme na chodník a za chvíľu sme vnútri,“ inštruoval ho mladík a Severus 
mechanicky poslúchol. 

*** 

Severus si nevedel presne vybaviť, kedy naposledy cítil taký vnútorný nepokoj. Od kedy sa 
prebral, mal dojem, že počúva jednu horšiu správu od druhej. Keď sa ocitol prvý raz vnútri 
domu, Potter sa opýtal, či si nedá niečo pod zub, alebo či sa nechce zoznámiť s novým 
domovom. Odmietol. Zahundral, že je unavený a rád by si odpočinul. Iste, zistenie, že v dome 
je len jedna spálňa ho obrala i o tú nepatrnú túžbu aspoň nachvíľu zložiť hlavu. Teda, pravda, 
ľahol si, ale nebol schopný zažmúriť oka. Presne ako teraz. Potter bol však neúnavný. Nechal 
ho samého sotva pol druha hodiny, kým Severusove čuchové zmysly zachytili vôňu 
zapĺňajúcu spálňu. To mu jeho manžel doniesol obed. A napriek tomu, že to bola výborná 
zeleninový polievka, napriek tomu, že mu Potter ponúkol pomoc, napriek tomu, že sa Severus 
pobrindal, stále naňho len prskal a frflal. Mračil sa ako sto hromov a nemal preňho vľúdneho 
slova. Zdalo sa, že Potter ide na záložný zdroj, lebo ho zatiaľ nič z jeho kúskov nevyviedlo 
z miery. A to ho zrejme štvalo najviac. Ak teraz niečo nezniesol, bola to Potterova ľútosť. 

Ešte v ten istý deň a to Harry nestihol Severusa poriadne vybaliť, prišla kontrola 
z ministerstva. Dvaja členovia, ktorých poveril Wizengamot im obom položili pár otázok. 
Potom sa prešli po byte a nevynechali ani kúpeľňu so spálňou. Ani jeden z nich 
nepochyboval, že sa v priebehu toho mesiaca ešte vrátia. 

Severus si v ten deň líhal do postele nesmierne unavený. Bol to preňho dlhý a vyčerpávajúci 
deň. Opustil nemocnicu, premiestňoval sa, zabýval sa v novom... dome a akoby to nestačilo, 
hneď po tej nečakanej návšteve z ministerstva takmer Pottera prevalcoval a... Striasol sa. 
Nebola to predsa jeho vina, že ho zvalil na zem. Nechcel to a už vôbec sa pritom nechcel 
ústami obtrieť o jeho pery. Len vychádzal z toalety a potkol sa o prah. A stiahol Pottera so 
sebou, ktorý sa k nemu prihnal v snahe zachytiť ho. Žiaľ, márne. Severus spadol priamo na 
neho a pri náraze si buchli čelá. O jeho pery naozaj len letmo zavadil. Okrem toho, keď 
z mladíka zbrklo vstával, kolenom ho zasiahol do rozkroku. Počul, ako chlapec vydal sípavý 
zvuk a telo pod ním sa skrútilo. Nič z toho nechcel. Chcel z neho iba zliezť. A napriek tomu, 
že túžil čím skôr obmedziť ich telesný kontakt na minimum, znova si uvedomil, že to telo pod 
ním už dávno nie je vychudnuté a kostnaté, ale mužné a svalnaté. 
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 Teraz ležal v posteli a čakal, kedy vrznú dvere spálne a on neomylne začuje jeho blížiace sa 
kroky. Vedel, čo sa od neho očakáva. Museli sa spolu vyspať. Severus hodnú chvíľu 
uvažoval, či sa má okúpať, alebo sa na to vykašľať. Vykašľal sa na to. Ak už ho mal Potter 
sprosto pretiahnuť, nech to spraví takto. Cítil, že je trochu spotený a jeho vlasy tiež práve 
nevoňali, ale napokon, aj tak netušil, kde v dome je kúpeľňa. Keď začul to vrznutie dverí, na 
ktoré čakal poslednú hodinu ako na klincoch, namáhavo preglgol. Cítil ako mu po chrbte 
stekajú studené pramienky potu. Jeho ruka sa zadrapila do páperového vankúša pod hlavou, 
ako pazúry dravca pripravené trhať a kmásať. Tep sa mu zrýchlil. Dych viazol. Spomienky, 
ktoré mali ostať zabudnuté sa vrátili. 

Harry vošiel do izby po špičkách, ale vedel, že jeho manžel nespí. Chvíľu iba nerozhodne 
postával pri posteli a díval sa na jeho ohnutý chrbát. Potom si vzdychol a zamieril do kúpeľne. 
Postavil sa k porcelánovému umývadlu a zadíval sa na svoj obraz v zrkadle nad ním. 
Vyzeral... Merlin, určite by sa nedalo povedať, príťažlivo. Aspoň teraz už nie. Ukazovákom 
ľavej ruky si prešiel po starej jazve v tvare blesku. Potom natočil tvár doprava a pohladil 
hladunkú pokožku ľavého líca, kde mal inú jazvu v tvare polmesiaca. Pracovný úraz. Spravila 
mu ju pred rokmi jedna príliš divoká divožienka svojou dýkou so zahnutým ostrým. A akoby 
to nestačilo, mala to ostrie namočené v nejakom jede. Štípalo to vtedy ako čert. Myslel si, že 
mu horí ľavá strana tváre. Teraz mal jazvu sčasti ukrytú pod tmavým strniskom, ktoré si 
náročky nechával rásť. Pozrel sa na svoju ľavú ruku a prsteň, ktorý mal nasunutý na 
prstenník. Bolo to definitívne. On a Severus. Otázkou ostávalo - kto z koho? 

Podišiel k vani a pustil si sprchu. Vyzliekol sa a vkĺzol pod prúd teplej vody. Vošiel do vane 
a ostal tam len tak stáť s rukami opretými o tmavomodré kachličky. Nechal prúdy vody, aby 
mu obmyli unavené telo. V duchu si vybavil obraz Severusa zaliateho krvou... Hádky, ktoré 
zvádzal s personálom nemocnice, len aby ho ošetrili, lebo Poppy nebola dostatočne 
kvalifikovaná na také vážne zranenie. Noci, ktoré strávil pri jeho posteli. Či už bdiac, alebo 
spiac. Musel uznať, že za tie roky mal výhodu, pretože sa oňho staral. Nepoznal ho síce po 
duševnej stránke, ale zato po fyzickej mu bol známy každý jeden detail jeho štíhleho tela. On 
bol ten, kto ho umýval, kto ho masíroval presne tak, ako mu ukázal terapeut, aby Severusovi 
neochabli svaly. On bol ten, ku komu sa utiekal v dňoch, keď naňho samota doľahla najviac. 
Čítal mu, zhováral sa s ním... 

„A čo bude teraz?“ pomyslel si skrúšene. Vedel, že Severus sa nezmenil. Aj napriek kóme, 
ktorá ho držala v zajatí desať rokov, ostal tým istým mužom, akého poznal a akým bol. 
Ostávalo mu jediné. Dokázať mu, že mu môže dôverovať. Dokázať mu, že všetko, čo spravil, 
spravil iba pre jeho dobro. A presvedčiť ho, aby im dal šancu. Dobre, bola to svadba 
z rozumu, ale nikde nebolo napísané, že to nemôže byť pekné manželstvo založené na 
vzájomnom pochopení a dôvere. Nešlo mu o lásku. A bol si istý, že Severus by sa už i len pri 
pomyslení na to slovo vzbúril. Mohol len dúfať a modliť sa, aby ten humbuk okolo nich 
dopadol aspoň uspokojivo, ak už nie... inak. 

Vrátil sa späť do spálne. Bol čerstvo osprchovaný, ale stále nesmierne unavený. Zložil si 
okuliare a začal sa vyzliekať. Do postele vkĺzol iba v spodkoch a starom vyťahanom tričku. 
Chcel len zavrieť oči a prespať celú noc ako dudok. Dnes mu dal jeho manžel zabrať a on 
vedel, že ani zajtra to nebude mať o nič ľahšie. Na um mu zišlo to dnešné premiestňovanie, 
keď sa k nemu Severus pritisol. Bolo to nanajvýš zvláštne. A znepokojujúce, pretože... mal 
dojem, že sa mu to páčilo. A ten pád, keď ho atakoval pri potknutí sa o prah? A keď sa ústami 
obtrel o jeho pery? Harry by bol prisahal, že ho tento letmý dotyk vzrušil ako nič iné... Keď sa 
zavŕtal pod prikrývku, Snape sa k nemu pomaly otočil. 
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„Kedy to chcete spraviť?“ opýtal sa ho bez okolkov a jeho ostrý tón hlasu zaznel ako výstrel 
do tmavej izby. 

„Dnes nie,“ odvetil Harry jednoducho, keď sa dovtípil, na čo sa ho vlastne spytuje. „A určite 
ani zajtra.“ 

„Prečo?“ zháčil sa muž ležiaci vedľa neho znenazdajky. „Necítite sa na to alebo sa vám len 
prieči pretiahnuť ma?“ Severus sám nevedel, čo ho hnalo k tomu, aby bol tak hlúpo cynický a 
vulgárny. Mal by sa tešiť, nie ho takto provokovať. 

„Nebudeme sa milovať prv, kým sa lepšie nespoznáme,“ zaznela Harryho pokojná odpoveď 
na manželov slovný útok. Takto to bolo podľa neho najlepšie. Sú manželia. Mali by sa 
rešpektovať a spoznávať postupne. „Napokon, máme na to celý mesiac.“ 

„Ako lepšie ma chcete spoznať? Tých sedem rokov na škole vám nestačilo, Potter?“ 

Harry sa nenechal vyviesť z miery. Miesto toho prešiel do protiútoku. Svojského. 
A s bohorovným pokojom ho vyzval: „Tak dobre. Dotknite sa ma.“ 

Nič. Severus sa ani nepohol. Harry nevedel, či zvažuje jeho ponuku, alebo premýšľa ako z tej 
situácie vykľučkovať. A Harry ťal do živého, kým to šlo. Posadil sa na posteli, natiahol ruku 
k jeho tvári a pohladil ho po líci. Muž pod tým nečakaným dotykom skamenel. Keď ucítil 
Harryho horúci dych na svojom líci a jeho pery pri uchu, znenazdajky sa zachvel. 

„Nemal som to robiť,“ zachripel a odtiahol sa ako to len šlo. Ale potom si Harry uvedomil, že 
sa snaží vyhrabať z postele a zapálil nočnú lampu. Nasadil si okuliare a zmätene sa naňho 
díval, kým Severus drmolil popod nos tú istú vetu. „Nemal som to robiť!“ opakoval. 

„Radšej by ste hnil za živa vo väzení?“ vyrušil ho v jeho monológu Harry. „Radšej by ste 
bozkávali dementora ako mňa?“ 

Severus sa zarazil, sediac už konča postele. V ruke zvieral drevený stĺpik tak tuho, až mu 
obeleli hánky. „Nie!“ odsekol spurne. „Nechápete, že toto celé je jeden obrovský omyl, 
Potter?“ 

„Prečo?“ ozval sa Harry a nemohol povedať, že by sa ho to vyhlásenie nebolo dotklo. 

„Preto, čím ste! Preto, kým som ja a kvôli mojej minulosti, na ktorú sa nedá zabudnúť!“ 
vyštekol. 

„Mrzí ma to,“ šepol Harry, sediac na svojom mieste a dívajúc sa na jeho ohnutý chrbát. Potom 
sa Harry preniesol na kolená a po štyroch sa dostal bližšie k nemu. Jeho ruka spočinula na 
Severusovom pleci. „Severus...“ 

„Nevolajte ma tak!“ mykol sa, akoby sa bol popálil a vytrhol sa mu. 

„Čo som vám spravil? Čím som si zaslúžil všetok váš hnev a nenávisť? Nerozumiem tomu...“ 

Harry nestihol dokončiť. Pretože Severus odrazu vstal. V bledej tvári sa mu zračilo jasné 
rozhodnutie. Jeho ruky vkĺzli pod dlhú nočnú košeľu a Harry s údivom sledoval, ako si jeho 
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novopečený manžel rýchlym a trhaným pohybom sťahuje spodné prádlo. Keď mu padlo 
k členkom, stále otočený chrbtom k nemu si začal vyhŕňať nočnú košeľu. 

„Spravte to hneď Potter. Urobíme to teraz. Neznesiem pomyslenie na to, že by som vám 
dovolil dotýkať sa ma, ale... Ak to musí byť...“ 

Harry tam sedel ako obarený. Viditeľne pobledol, ale oproti Severusovi mal stále omnoho 
zdravšiu farbu. Nežmúril oči a nezatínal zuby. A nestál pred ním držiac sa stĺpika postele tak 
mocne, až hrozilo jeho ulomenie. Harrymu sa naskytol pohľad na manželove odhalené 
pozadie, na štíhle nohy posiate tmavými chĺpkami a na ochabnutý penis. Naprázdno preglgol 
a zadíval sa na miernu vypuklinu vlastných spodkov. Oblizol si suché pery a rozochvene 
vydýchol. 

Potom sa postavil, podišiel k nemu a hoci ho to stálo veľa námahy, nehľadieť na krásne 
tvarovaný zadok, nejako to zvládol. Miesto toho, aby si ho teda sprosto vzal, ako mu jeho 
spurný manžel navrhol, urobil niečo iné. Vytrhol mu spodný lem košele z rúk a stiahol mu ju 
cez boky. Látka padla takmer až k členkom. 

„Ste môj muž a ja si vás vezmem, či chcete alebo nie. Opakujem, že toto bola jediná možnosť 
ako vám zachrániť život. Máme mesiac,“ šepkal hlasom, ktorý akoby nepatril jemu. Bol 
zastretý a akoby... roztúžený. Severus sa zachvel. A presvedčil sám seba, že to bolo kvôli 
chladu. „Celý jeden mesiac. Nehodlám vás znásilniť, len aby sme dovŕšili tento zväzok. Na to 
zabudnite. Už nie som ten mladík, ktorý sa vás bojí.“ 

Severus sa nehodlal len tak ľahko vzdať svojho šialeného nápadu. Už raz to prežil. Prežije to 
znova. Zvládne to. Vedel to. „Hnusím sa vám? Zvláštne,“ poznamenal chladne. „Váš krstný 
otec bol už nadšený len tou predstavou!“ 

Zmätený Harry zaspätkoval. Z tváre sa mu vytratila všetka farba. 

„Čo ste to povedali?“ vyjachtal, premáhajúc nával nevoľnosti. 

„Presne to, čo ste počuli!“ 

„To... Nie... To nemôže byť pravd...“ 

„Čo?! Svätý Sirius sa vám nepochválil? Nepochválil sa, že pretiahol umasteného netopiera?“ 

Harryho žalúdok spravil dokonalé salto. V ústach zacítil odpornú pachuť žlče. Pred očami sa 
mu zatmelo. Jeho krstný otec... a... Nie, to nemôže byť pravda... 

A potom tu bol znova jeho manžel. Týčil sa nad ním ako nemá výčitka. Z jeho tváre 
a znechutenia sa nedalo vyčítať, čo z toho sa mu prieči viac. Či to, čo mu voľakedy spravil 
Sirius, alebo či to, čo žiadal zopakovať od Harryho. Na malú chvíľu ho napadlo, či by to 
nemohol byť len úskok z jeho strany. Pochabý a nechutný výmysel, čo by nepochybne bolo 
neklamnou slizolinskou črtou, ale to napätie vo vzduchu... a Severusov zvláštny lesk 
v gagátových očiach... 

Harry prežrel. V duchu sa mu pred očami vybavil nechutný obrázok funiaceho Siriusa 
a stonajúceho Severusa. Miesto toho, aby niečo spravil, odtackal sa do kúpeľne ako opitý. 
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Zohol sa nad umývadlom, aby si ovlažil studenou vodou bledú, spotenú tvár. Zviezol sa na 
studenú dlažbu kúpeľne. Príjemne chladila jeho rozhorúčené telo a nútila ho premýšľať. 
Severus trpel celý život. To mu bolo jasné vždy. Vedel i to, že trpel kvôli jeho otcovi 
a krstnému otcovi. Ale nevedel, ako veľmi. Sirius znásilnil Severusa. Znovu sa mu zhúpol 
žalúdok. 

Čo mal robiť? Čo mal pre všetko na svete robiť? 

Keď sa vrátil späť do spálne, Severusa našiel sedieť konča postele. Tváril sa neústupčivo. 
Dobre. Nenechá sa zastrašiť. Nemôže. Inak by pokazil všetko... Všetko, na čom mu záležalo. 
Nech si ide minulosť do čerta spolu s jeho krstným otcom! A nech si Severus myslí, čo chce, 
on bol tým jediným, čo bolo pre Harryho dôležité. 

„Je mi ľúto, čo sa vám stalo. A nesmierne ľutujem, že môj krstný otec nebol taký charakterný, 
ako som si o ňom celé roky myslel. Uznávam, že to, čo vám spravil je neodpustiteľné. Ale zo 
všetkého najviac ma mrzí, že ich dvoch vidíte vo mne.“ 

Severus spozornel. Chcel namietať, ale Harry ho predbehol. 

„Nie som James Potter a už vôbec nie som Sirius Black. Ja som vám nikdy nijako neublížil! 
Som Harry! Iba Harry! Nič viac...“ roztrasene sa nadýchol a pokračoval. „Myslím, že by bolo 
vhodnejšie oslovovať sa krstnými menami. Na margo vašej poznámky, či sa mi hnusíte... 
Žiaľ, asi vás sklamem, ale nie je to pravda. Ste veľmi príťažlivý muž. Tak, dobrú noc... 
Severus,“ zaprial mu a uložil sa bez slova na svoju stranu postele. 

Severus vyvalil oči a zakvačil ruky do prikrývky. Zatiaľ, čo si Potter ľahol spať, on ostal 
chvíľu nehybne sedieť. Potom sa prerývane nadýchol a uvedomil si, že celý ten čas zadržiaval 
dych. Až potom si ľahol i on a presunul sa na opäť na samý kraj postele. Prikrývku si vytiahol 
až po bradu ako puritánska panna a premýšľal o tom, čo sa práve stalo. Toto veru nebol ten 
Potter, ktorého poznal... Že to nie je pravda? Že je príťažlivý muž? Sprostosť! Kade to chodil 
celý život? Kanálmi? Alebo bol tým slepým on? hútal v duchu. Nie, toto rozhodne nebol ten 
Potter, ktorého poznal... kedysi... 

III. 

Čakal som búrku, prišlo peklo. Ako inak som to mal nazvať? 

V mojom vnútri bola už veľmi dlho iba suchá púšť. Piesok, ktorý sa presýpal z orgánov a údov 
môjho tela, ako drobné zrnká v presýpacích hodinách a odratúval čas môjho daromného žitia. Nič, 
iba mŕtve ticho a prázdno bez oázy. Všade len duny horúceho piesku a suchý vzduch, z ktorého 
pálivé slnko vysáva vlhkosť. Moje srdce bolo ako holá, biela lebka, ktorá uviazla v púšti zlatistého 
piesku. Sama a opustená. Vyblednutá, zabudnutá... Ako moje srdce, po ktorom nikdy nik netúžil. 

A teraz si príde on a žiada... Čo si vlastne žiada? Čo odo mňa chce? Nevidí, že ja nemám čo 
ponúknuť? Nevidí, že v mojom mŕtvom vnútri spôsobuje iba búrku? Búrku, ktorá ničí, zabíja? 

Búrky nikdy neveštili nič dobré. Viem to, pretože som nejednu takú prežil. Zasiahla ma a strhla do 
svojho prudkého víru. Vyviazol som, ale s modrinami a boľačkami. Nikdy to nebolo iné. Prečo by sa 
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to malo zmeniť teraz? Nič... nič živé a krásne vo mne neostalo. O nehe a cite pomlčiac. Srdce mi 
síce bije, ale sú to iba prázdne odozvy. Dýcham, ale prúdenie vzduchu vo svojich pľúcach necítim. 

Všetko snaženie je márne... Pretože nestojím za nič... 

*** 

Harry vložil sove do koženého mešteka uviazaného na krku mince a zavrel za ňou okno, len 
čo odletela. Okamžite, ako pozrel na noviny, upútala ho ich titulná strana. Veľkými tlačenými 
písmenami tam bol palcový nápis: „NEVÍDANÉ! POSLEDNÝ SMRŤOŽRÚT 
V MANŽELSKOM CHOMÚTE!“  Zamračil sa. Ale nedalo sa povedať, že by to nečakal. 
Vedel, že skôr, či neskôr sa to stane a oni sa to odniekiaľ dozvedia. Boli to predsa novinári. 
Vždy bažili po senzáciách a neštítili sa ničoho. Dokázali vysnoriť každé tajomstvo. Bolo im 
celkom jedno, ako ľuďom narúšajú súkromie. No, pravda, už si na to mohol zvyknúť. Odpil si 
z pohára ešte stále teplého čaju a radšej čítal ďalej. 

„Ako sme sa nedávno dozvedeli od nemenovaného zdroja zo samotného ministerstva mágie, 
bývalý profesor Elixírov na Rokfortskej strednej škole čarodejníckej len pred pár dňami 
vstúpil do manželstva a nie do zväzku, ako býva u čarodejníkov zvykom! Podľa všetkého tak 
išlo o celkom dobre premyslený plán, ako zabrániť jedinému svedkovi vypovedať v jeho 
neprospech, pretože jeho manželom sa nestal nik iný ako sám slávny Harry Potter! Kto bol 
však iniciátorom tohto plánu pre nás ostáva záhadou. Mohol by za tým stáť samotný 
profesor Snape, ktorý sa len nedávno prebral z kómy po dlhých desiatich rokoch? Ak áno, 
aké donucovacie prostriedky požil na mladého muža?“ 

„Bla, bla, bla,“ zamrmlal si popod nos a zbežne prelistoval noviny. Zastavil sa na predpovedi 
počasia pre dnešný deň. Celkom ho potešilo, že má byť pekne slnečno s teplotami nad 
dvadsaťpäť stupňov. Pomyslel si, že to bude celkom príjemný deň. Odložil Denného Proroka 
bokom a načiahol sa za Sršňom. 

Zadíval sa na titulnú stranu so Severusovou fotografiou. Kráčal po kamennom chodníku, 
mieriac do Apatieky, keď ho ten reportér náhodne odchytil. Iba sa zamračil a zmizol za 
dverami. Kto vie, aká stará bola tá fotka. Harry sa nevdojak pousmial a prešiel po postave 
ukazovákom, akoby ju chcel pohladiť. Nad fotkou stál nápis: „Severus Snape sa konečne 
prebral z kómy!“ Zbežne si článok prečítal a odhodil aj tieto noviny. Rovnako ako tri 
predošlé, ktoré informovali širokú čarodejnícku verejnosť o Severusom zmŕtvychvstaní, o ich 
nečakanej svadbe a v spoločenskej rubrike týždenníka Čarodejka neopomenuli viesť ani 
podrobnú rozpravu o ich sexuálnej orientácii. Dopil svoj ranný čaj a pozrel sa na hodinky. 
Bolo po siedmej. Vedel, že jeho manžel je ranostaj. Dobre, nenechá ho čakať. 

¤¤¤ 

Pre Severusa sa začal nový život. Ale nielen pre neho. I pre Harryho. Starať sa o takého muža, 
akým bol Severus Snape a navyše so zrakovým postihnutím, dalo zabrať. No Harry si dal 
záležať na tom, aby jeho trpezlivosť nepoznala hraníc. Dbal na to, aby vážil svoje slová 
a kontroloval svoje činy. Vedel, že nesmie urobiť nič unáhlené. Nič, vďaka čomu by ich 
vzťah skrachoval hneď na začiatku. 

Severus tlmene zahrešil, keď zakopol o nejaký predmet, ktorý sa mu postavil do cesty a určite 
naschvál. Do vzduchu okamžite vystrelil pár pohotových rúk, ktoré ho zachytili, keď 
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zabalansoval pri náhlej strate rovnováhy. Znova mu zišlo na um, že muž, ktorý stojí po jeho 
boku je silný a má rýchle reflexy. Ako aurorovi sa mu určite iba hodili. Alebo skôr bývalému 
aurorovi, opravil sa v duchu. 

„V poriadku, iba stolička, Severus,“ oslovil ho Harry pokojne. Keď mu citlivú pokožku pod 
pravým uchom ovanul jeho teplý dych, takmer sa zachvel. Hoci to bolo iba takmer, aj tak cítil 
ako sa mu zježili všetky chĺpky. „Stále zabúdaš používať paličku, ale to sa poddá. Časom...“ 
Nezdalo sa, že by si bol Potter vedomý svojho účinku naňho. Chvála Merlinovi, pravdaže. 

Severus si pochybovačne odfrkol, keď sa znova skoncentroval na problém, s ktorým sa 
momentálne potýkal. „Som slepý ako krt! Neviem sa sám ani obliecť! Čo sa tu môže 
poddať?“ Bol nešťastný. Nespokojný. A najhoršie na tom bolo, že s tým nemohol robiť 
celkom nič. Aj keby sa rozhodol trucovať a od zúfalej zlosti zničiť holými rukami všetko, čo 
by mu prišlo do cesty, nič by sa tým nevyriešilo. Vedel to. Prvý týždeň jeho nového života bol 
preňho hotovými galejami. Občas v noci uvažoval nad tým, či by preňho nebola práve táto 
varianta lepšia. Sedieť na tvrdej drevenej lavici so železnými okovami na krku, pripútaný 
k ďalšiemu otrokovi a veslovať, kým by neodpadol od únavy. 

Harry ho dokázal pochopiť. Aspoň sa o to zo všetkých síl snažil. Jeho manžel bol frustrovaný, 
lebo bol celkom bezmocný. Ocitol sa odrazu v tmavom svete, z ktorého nebolo úniku. 
A musel sa s tým naučiť žiť. 

„Nie je to také zlé. Si síce slepý, ale rýchlo sa učíš. Počkaj,“ povzbudzoval ho a nasmeroval 
k veľkému šatníku. Dvojdverová skriňa bola kompletne zaplnená ich oblečením. 

Severus opatrne kráčal smerom, ktorým ho naviedol a nemotorne pred sebou mával slepeckou 
paličkou, aby znova do niečoho nechtiac nevrazil. Keď koniec paličky ťukol o akýsi predmet, 
Harry ho upozornil na skriňu. Vzal ho za ruku a položil mu ju na podlhovastú mosadznú 
úchytku. Severus vnímal ten dotyk rovnako intenzívne ako každý iný. Ruka, ktorá sa ho 
dotkla vyžarovala teplo. Prsty neboli také dlhé ako jeho, ale boli štíhle a ich dotyk bol jemný. 
Zvláštne. Nikdy predtým by si Pottera nespojil s takým slovom. Vlastne, nikdy prv by Pottera 
nespojil so sebou ani len v myšlienkach. Ani v tých najbláznivejších. 

„Otvor ju,“ nabádal ho zelenooký muž a Severus či chcel, či nie, poslúchol. Čo iné mu 
ostávalo, ak sa chcel naučiť trochu samostatnosti? Napokon, obliekať sa s jeho pomocou bola 
preňho stále číra hrôza. Ale stále lepšie, ako nosiť spodné prádlo naruby. Pravda, i to sa mu už 
stalo. 

Harry ho znova vzal za ruku a položil mu ju na dvierka. „Ohmataj ju. Pokojne celú. Zistíš, 
kde sú poličky a kde visia na vešiakoch veci.“ 

Harry sa na moment odmlčal a iba sledoval manželovu dôkladne pátraciu ruku. Ruku, ktorá sa 
ho odmietala čo i len dotknúť... A v duchu si predstavoval, aké by to bolo, keby to skúsil. 
Keby tá ruka pátrala po jeho tele rovnako dôkladne ako po veciach v tejto skrini, bol by 
k nemu drsný, aby sa mu pomstil za to, čo mu kedysi spravil jeho krstný otec? Bol by k nemu 
bezohľadný? Boli by jeho dotyky hrubé, nechty by mu škriabali pokožku a ústa by mu na nej 
od jej podráždenia zanechali červené fľaky? A čo jeho zuby... Ostali by mu po nich na 
opálenej pokožke stopy? Zachvel sa pri tom pomyslení. Pri pomyslení nahého manželovho 
tela, ktoré by ležalo na ňom. Na jeho horúce ústa, ktoré by sa maznali s jeho pokožkou... 
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Bol mu teraz tak blízko, ako mu nebol ani v ich spoločnej posteli. Nedelilo ich od seba ani 
dvadsať centimetrov. Stačilo by natiahnuť ruku. Po Harryho tvári sa rozlial smutný úsmev. 
Naklonil hlavu na stranu a predstavil si, ako by mu vošiel rukou do vlasov, aby sa pohral 
s tými hodvábnymi prameňmi. Nechal by ich poštekliť svoju dlaň. Nechal by ich, aby mu 
pretekali pomedzi prsty ako hodvábna, čierna smola. Pohladil by mu líniu krku a vystupujúci 
ohryzok. Prešiel by nimi po jeho pleciach a nechal by ruky skĺznuť až k jeho dlaniam. Na 
chvíľu by si s ním preplietol prsty. Páčili sa mu jeho prsty. Štíhle, dlhé, hoci mal na nich 
pokožku od dlhoročnej prípravy elixírov trošku zažltnutú. A potom by sa vrátil znova na 
plecia. Prešiel by po jeho hrudi  opisujúc líniu každého jedného vystupujúceho rebra, až by 
skončil pri jeho úzkom páse. Objal by ho. Tak dlho nikoho poriadne neobjal a nik neobjímal 
jeho... Tak žalostne potreboval cítiť tesnú blízkosť iného človeka, až to bolo niekedy na 
nevydržanie. A z jeho manžela vyžarovala taká charizma a zmyselnosť... Stálo ho veľa 
sebaovládania, nezblázniť sa z toho. 

„Ktoré veci sú moje?“ opýtal sa Severus a pretrhol tak niť Harryho rozháraných myšlienok. 
Povedal mu, aby presunul ruku na prvú z poličiek. Snažil sa pritom ovládnuť svoj hlas, ktorý 
znel odrazu trochu chrapľavo. 

„Na prvej poličke máš tielka. Na druhej tričká a na tretej svetre. Spodné prádlo a ponožky 
sú... presne v prvom šuplíku. Veci visia na vešiakoch v tomto poradí...“ 

Severus ho prerušil, keď nahmatal na vešiakoch svoje oblečenie a rozoznal jednotlivé kusy, 
pričom sa snažil nemyslieť na to, že to bol Potter, kto mu ich tam ukladal. Že to bol Potter, 
kto mal v rukách i jeho... spodky. Vskutku bizarná predstava, bleslo mu mysľou, kým sa 
znova nezameral na svoju poznávaciu úlohu. „Vesty, nohavice, košele i nočné košele...“ 

„Áno. Máš výber ľahší o to, že všetko je čierno biele,“ pokúsil sa Harry neúspešne o vtip. „Až 
na tú jedinú tmavomodrú košeľu, ktorú si mal na sebe pri odchode z nemocnice.“ 

Starší muž si jeho poznámku nevšímal. Miesto toho rukou prešmátral každú jednu vec, každú 
kôpku svojho šatstva v skrini a napokon ju spokojne zavrel. „Kam teraz?“ 

Harry sa porozhliadol po spálni. „Môžeš si ešte raz zmapovať túto izbu a potom prejdeme na 
kúpeľňu.“ 

Severus prikývol. Nebol to vôbec zlý nápad. Ako sa vraví, opakovanie je matka múdrosti. 
A bol celkom rád, že sa onedlho budú venovať ďalšej miestnosti. Pretože sa večer chcel 
konečne osprchovať a zmyť zo seba nemocničný pach, ktorý jeho citlivý nos stále cítil. 
Okrem toho, zdalo sa, že Potter nemá na práci nič lepšie, ako mu asistovať a chodiť mu celý 
deň za zadkom ako poslušný psík. Takže to primerane využije. 

A aj využil. Len čo sa totiž zoznámil po hmate s kúpeľnou, zišli na prízemie, kde bola 
kuchyňa, obývačka a pracovňa. Aj tým sa venovali pár hodín, pretože Severus bral všetko 
veľmi vážne a hlavne precízne. Napokon, bol najlepším majstrom elixírov široko-ďaleko. 
Teda kedysi. A pre Harryho ten titul nestratil ani po tých rokoch. 

¤¤¤ 

Bol to úmorný deň. Čo deň! Ale celý týždeň! Aspoň pre Severusa určite. Celý čas musel byť 
maximálne sústredený a Potter večne domŕzal. Akoby nestačilo, že sa musel vedieť 
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zorientovať po dome, nedal mu pokoj ešte ani pri jedle. Musel si sám nabrať polievku do 
taniera a sám sa najesť, čo doteraz ešte nerobil. Išlo mu to strašne, ale Potter zrejme vypil 
elixír trpezlivosti. Alebo ho možno užíval rovno intravenózne. Preto, keď sa Severus v nedeľu 
večer zavrel do kúpeľne a napúšťal si vodu do vane, nečakal, že sa ešte aj tam Potter za ním 
priplichtí. A bez zaklopania. 

Pochopiteľne preto vybuchol. „Rád by som mal aspoň trochu súkromia!“ zavrčal nesúhlasne, 
oblečený už len v nohaviciach. V duchu vzdával vďaky merlinovi, že neprišiel o niečo neskôr 
a on už nesedel nahý vo vani. 

Nezdalo sa, že by to intermezzo Pottera nejako poznačilo. „Iste. Len som sa chcel ubezpečiť, 
že je všetko v najlepšom poriadku. Vieš, kde je šampón a ostatné veci?“ opýtal sa, akoby sa 
nič nebolo dialo. 

„Nie som idiot! Šampón mám na spodnej poličke v pravo, sprchový gél je vľavo. Hubka visí 
na kohútiku. Ako iste vidíš, uteráky mám nachystané a pyžamo tiež. Nekúpem sa tu prvý raz! 
Ešte niečo?“ 

„Nebudeš potrebovať umyť chrbát?“ spýtal sa Harry, keď spokojne prešiel kontrolným 
pohľadom po Severusom menovaných veciach a napokon zavadil o neho. Nahú hruď 
porastenú tmavými chĺpkami zdobili rozkošné tmavoružové terčíky stuhnutých bradaviek. Na 
plochom bruchu sa rysovali svaly. Zahryzol si do spodnej pery. Za tých desať rokov mal veľa 
známostí. A o niektorých z nich by sa dalo povedať, že sa mohli pokojne živiť ako manekýni 
na muklovských módnych prehliadkach. Ale nikto z nich nevyžaroval to, čo Severus. Ani pri 
jednom z nich necítil to, čo pri ňom, keď mu pomáhal, keď bol s ním. 

Severus zavrčal a poslal ho do pekla. Harry sa pousmial a dovolil si poslednú otázku. 
„Môžem ťa potom oholiť? Samozrejme, len ak chceš,“ ponúkol sa napriek všetkému. 

Severus nepovedal nič a tak sa Harry vypratal z kúpeľne s tým, že ostane v spálni, ak by 
potreboval jeho pomoc. Nechcel znova spomínať umývanie jeho chrbta. Bál sa, že to by ho už 
jeho manžel vyniesol von v zuboch. Nakoniec bol rád, že veľmi neodmietal jeho každodennú 
pomoc, hoci Harry začínal uvažovať o tom, kedy ho zahriakne a schladí jeho nadšenie pre 
vec. Bude ho môcť holiť. To znamenalo môcť sa ho dotýkať. Byť mu bližšie. Okupovať jeho 
osobný priestor. Jeho blažený úsmev sa rozšíril. Spokojne sa oprel o stĺpik postele a zasnene 
vyčkával. 

Keď sa Severus konečne ponoril do vane s príjemne horúcou vodou, bol to preňho celkom iný 
pocit, ako keď to robil v časoch, keď oplýval takým luxusom, ako bol preňho teraz zrak. 
Všetko sa od základu zmenilo. Nemohol robiť zatiaľ sám celkom nič, kým sa to nanovo 
nenaučí. Ani len holiť sa nemohol, aby to neskončilo jeho vlastným krvi preliatím. Snažil sa 
vypustiť z hlavy všetky problémy a nemyslieť na nič z toho, čo ho malo čakať. Iba ležal vo 
vani, nechal svoje myšlienky voľne plynúť a máčal sa vo vode, až kým mu nevychladla. 

Potter ho potom skutočne oholil a prekvapilo ho, ako mu to ide od ruky. Akoby to nerobil 
prvý raz. Ale pýtať sa na to rozhodne nechcel. A potom opäť prišla najhoršia časť dňa. Noc. 

¤¤¤ 
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Severus si ľahol na svoju stranu postele a zízal do prázdna nevidomými očami, kým bol 
v kúpeľni pre zmenu Potter. Jeho telo bolo napäté a takmer s úľakom počúval zvuky 
doliehajúce k nemu spoza neďalekých dverí. Počul, ako sa asi po dobrej pol hodine vrátil do 
izby, ľahol si na svoju stranu postele a potom sa k nemu znenazdajky prisunul, akoby sa 
nechumelilo. Akoby to bola celkom prirodzená vec. Doteraz to nespravil. 

„Severus?“ ozval sa mäkko tým prekliatym tónom hlasu, z ktorého sa Severus znova zachvel, 
pričom v duchu uvažoval, prečo tak zhubne naňho pôsobí. 

Harry mohol vidieť, ako muž vedľa neho znehybnel, čakajúc, čo sa stane. Harry si zahryzol 
do pery a na malý moment privrel oči. Tak dobre, čo mu to radila muklovská poradkyňa pre 
manželské vzťahy? Postupné zbližovanie, nepatrné dotyky, od ktorých sa prepracuje 
k odvážnejším. Potrebujú si medzi sebou vybudovať trocha dôvery. Dôvera v začiatkoch 
takého vzťahu bola veľmi dôležitá. Harry bol na všetko pripravený. Vedel, že jeho bývalý 
profesor nebude nadšením bez seba, už len z toho návrhu na manželstvo. Musel teda 
vymyslieť spôsob, ako im spríjemniť a zjednodušiť vzájomnú komunikáciu a spolunažívanie, 
ak už nie práve harmonické, s tak komplikovanou povahou akou bol nepochybne jeho muž. 
Najhoršie na tom bolo však to, že sa spolu museli vyspať, čo bolo nutné na dovŕšenie 
platnosti manželstva. A Severus bol nedostupnejší ako väznica Alcatraz. Preto bolo len 
pochopiteľné, že považoval za múdre a potrebné poradiť sa s odborníkmi. Hoci aj s 
tými muklovskými. To, že tá poradkyňa ostala v svojom sladkom omyle, že sa s ňou radí 
o klasickej manželskej odcudzenosti heterosexuálneho páru mal absolútne v päte. No a čo?! 
Veď v tom vo svojej podstate zas taký rozdiel nebol. Jej rady si však vzal k srdcu. Horšie to 
bolo už s ich uplatnením v praxi. Hlavne v takýchto chvíľach, keď videl Severusov výraz. 
Totálne ho to zdrvilo. 

„Nemôžeš sa ma dotknúť?“ opýtal sa takmer placho a v Harryhoo hlase zazneli skryté obavy. 

Severus sa mykol pri tej nevšednej požiadavke. „Nie,“ precedil rozhodne pomedzi stisnuté 
zuby a vytiahol si prikrývku až po bradu. 

„Prečo? Nechcem na teba tlačiť, ale... Nejako pokročiť musíme.“ Harryho hlas znel 
Severusovi ako volanie vábničky. Nízko posadený, hodvábny, príliš zmyselný. Lenže Severus 
nebol káčerom, ktorého treba privábiť. Nie, toto jednoducho... nemôže! Merlin, veď sa mu to 
snažil vysvetliť celý ten čas, kým ho nepresvedčili, že manželstvo s ním je jediná rozumná 
možnosť ako sa vyhnúť väzeniu. 

Zaťal zuby, pery stisol do tenkej linky. Boli manželmi, fajn. Bola to svadba z rozumu, fajn. 
Ale to ešte Potterovi nedáva právo na to, aby ho mohol len tak obchytkávať, kedy si zmyslí. 
„V tú prvú noc som ti niečo navrhol, ty si odmietol,“ pripomenul mu jeho tmavovlasý manžel 
takým mrazivým tónom hlasu, z ktorého by sa zachvel od zimy aj snežný muž. 

Harry ležal na boku, len kúsok od neho a rukou si podopieral hlavu. Díval sa naňho 
a uvažoval o tom, ako ho presvedčiť k spolupráci aj tu, v posteli. Prečo by im to nemohlo ísť 
tu, keď sa cez deň vedeli dohodnúť bez väčších problémov? Bojí sa Severus intimity po tom 
znásilnení? Alebo mu prekáža to, že je to práve on, kto je v tej posteli s ním? Čím to je? Tým 
menom, vekovým rozdielom alebo nebohými príbuznými? hlodali v ňom myšlienky. 

Po chvíli ticha prehovoril. „Och, myslíš ten návrh, kde som ťa mal sprosto pretiahnuť? Na to 
zabudni!“ odsekol Harry a dúfal, že nebolo v jeho hlase poznať, ako mu tým ublížil. Bože, 
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dobre, tak sa nejaký čas nevedeli vystáť, ale nebol žiadnou kreatúrou, ktorá by len tak 
znásilňovala pre vlastné potešenie. Veď aj on mal svoje city! A kto naňho bral ohľad? „Tak 
dobre, ak nejde hora k Mohamedovi...“ zašomral a vliezol si pod perinu k Severusovi. Ten sa 
tak mykol, až skoro zletel zo svojej strany postele. Harry si povzdychol, na moment tuho 
prižmúril oči a zahryzol si do pery. 

„Upokoj sa, nespravím nič iné, iba si vedľa teba ľahnem,“ povedal Harry zmierlivo, s rukou 
na jeho hrudi. Cítil, ako mu pod dlaňou splašene bije Severusovo srdce a do uší mu dolieha 
jeho zrýchlený dych. „Severus? To si naozaj nevieš ani len predstaviť, že by si sa ma dotkol? 
Viem, že si v tomto rovnaký ako ja... Viem, že si gay,“ vravel Harry takmer šeptom a modlil 
sa, aby ho Severus neuškrtil za tú opovážlivosť. „Dokážem pochopiť, ak pre teba nie som 
dosť príťažlivý, ale vieš, že to musíme urobiť.“ 

Severus to vedel. Cítil teplo z mladého, veľmi dobre stavaného tela, ktoré sa k nemu primklo. 
Jeho ruka ležala niekde v samom strede jeho hrude a Severus mal dojem, že mu tam po nej 
ostane vypálený odtlačok. Aké by to bolo, keby si ho navždy takto zmyselne ocajchoval? 
Och, vlastne to už spravil. Má na prste nastoknutý jeho prsteň! Ale aj tak ten dotyk vnímal 
priveľmi intenzívne. Ale bol to Potter! Vždy ho neznášal! Prečo by mal privoliť a... obcovať 
s ním? Len preto, aby naplnili ten nezmyselný manželský zväzok? Poddá sa mu, vedel, že to 
raz bude musieť spraviť. Ale pripustí to len jeden, jediný raz. Hoci by mal do konca života žiť 
ako mních. 

„Potter, ak sa ma čo i len... dotkneš...“ zavrčal muž vedľa neho nevraživo a Harry sa zamračil. 

„Si môj manžel, mám na to právo. Okrem toho, to je to, čo práve v tejto chvíli robím,“ 
pripomenul mu pokojným hlasom, ale jeho tvár sa skrivila sklamaním. Dobre vedel, že to, čo 
ho čaká nebude prechádzka ružovou záhradou, ale... stále v ňom horela iskierka nádeje, že sa 
stane nejaký zázrak a on bude aspoň o málinko prístupnejším. 

Severus sa načiahol a zhodil jeho ruku zo svojej hrude, akoby ho ten jediný dotyk mal 
pošpiniť. Harry to nevzdal. „Tak dobre, chytím ťa za ruku. A prisahám, že ak sa mi vytrhneš, 
zviažem ich na noc dovedna.“ 

A tak aj urobil. Severus sa pod tým dotykom zachvel, ale nevytrhol si ruku z jeho zovretia, 
lebo nemal dôvod pochybovať o Harryho varovných slovách. Bral ich ako malú vyhrážku. 
Miesto toho hľadal v mysli iné východisko, ktoré by ho zbavilo toho neželaného spojenia. Už 
tak bolo dosť, že sa museli deliť o jednu posteľ. Harryho silný stisk trochu zjemnel. Dokonca 
sa po chvíli uvoľnil. Severus počul ako zhasol svetlo a zložil si hlavu vedľa tej jeho na 
vankúš. Cítil ako mu Harry pohladil palcom zápästie ruky, ktorú mu zviera a potom si s ním 
preplietol prsty. Jeho ruka bola... Merlin! Napriek tomu, aké to bolo... príjemné, nesmel sa 
poddať! Nie, nemohol pripustiť, aby ho zradilo vlastné telo, ktoré bažilo po takých jemných 
dotykoch, po blízkosti iného tela, po jeho teple. Bolo to však ťažké. Celých desať rokov bol 
v kóme. Pomaly sa dalo povedať, že po takom čase sa z neho stal v sexuálnej oblasti dokonalý 
askéta. Nie, že by sa predtým nejako intenzívnejšie s niekým stretával. Vždy to bolo vopred 
dohodnuté, platené stretnutie na jednu noc. Proste rýchlovka v tmavej uličke. Potter však od 
neho požadoval viac. A on mal dojem, že to viac je celá jeho duša. A to nesmel pripustiť. Ak 
niekomu niekedy upíše dušu, tak len diablovi. Ach, napokon... to už tiež spravil. V duchu sa 
uškrnul, keď si spomenul na Luciusa Malfoya. Plavovlasí muži sa mu nikdy nepáčili, ale 
v Luciusovi bolo niečo, čo... stálo za to vyskúšať. Pravda, v niektorých prípadoch postačí 
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jedna jediná taká skúška. A dalo by sa povedať, že s ním to bola dokonalá skúška odvahy. 
Nech sa však snažil akokoľvek vzdorovať, jeho erekcia sa dostavila v plnej sile. 

„Potter,“ zamrmlal odrazu do tmavej izby, keď sa zdalo, že už bude pokoj a on sa prispôsobí. 
„Vieš, prečo ten tvoj prašivý... krstný otec už po mne nikdy... nikoho nemal?“ opýtal sa 
priškrteným hlasom a Harry sa podvedome otriasol. Akosi tušil, že sa mu odpoveď páčiť 
nebude. Severus pocítil, ako Potterova ruka náhle ochladla. Akoby mal prsty prepletené 
s kusom ľadu. Tuho prižmúril oči a prerývane vydýchol. 

„Nie. Netuším,“ odvetil mladík a uvažoval, čo tým Severus sleduje, keď mu pripomína 
milostný život človeka, na ktorom mu tak veľmi záležalo, a ktorý ho tak veľmi sklamal. Ak to 
vôbec bola pravda o tom, čo mu Severus minule prezradil. Ale nemal by o ňom pochybovať. 
Bol to jeho manžel. A ako poznal Siriusa... za mlada to bol poriadny... divoch. Lenže na 
druhej strane – Severus bol všetkými masťami mazaný slizolinčan a určite by proti nemu 
neváhal použiť hocaký tromf. 

Severus sa spokojne uškrnul, lebo vycítil jeho neistotu a tak len prisypal soľ do rozjatrenej 
rany. „Preto, že spravil niečo, čo... nemal, som sa mu pomstil veľmi vyberaným spôsobom,“ 
zapriadol takmer ako spokojný kocúr, kým vyprskol: „Vy-ka-stro-va-ním!“ 

Harry zmeravel, keď jeho manžel s potešením v hlase vyhláskoval posledné slovo. Severus si 
s definitívnou platnosťou vytrhol z jeho zovretia ruku. Harry zalapal po dychu. Mal dojem, 
akoby mu na pľúca dosadol obrovský balvan. Akoby dostal päsťou poriadny buchnát do 
brucha. 

Vyliezol z postele a poslepiačky sa potkýnajúc chvatne opustil ich spoločnú spálňu. Severus 
sa spokojne uškrnul. Keď počul zabuchnúť dvere, stočil sa na bok a zavrel oči. Teraz už bude 
mať pokojnú noc... Ostávalo vyriešiť posledný problém. Vzdychol si a s rukou pod perinou 
nahmatal pozoruhodnú vypuklinu. Už tak dlho to nerobil. Na masturbácii bolo skvelé to, že 
tie naučené pohyby sa jednoducho nedali zabudnúť. Takmer nečujne zastonal, keď sa dotkol 
svojho priam bolestivo pulzujúceho údu. V mysli mu takmer okamžite vyvstanul obrázok 
Pottera. Nechcel to! Snažil sa myslieť na hocičo iné! V nijakom prípade naňho nechcel 
myslieť, ako na objekt uspokojenia svojich sexuálnych túžob. A predsa sa mu tam nehanebne 
natískal. Kľačiaci pred ním na kolenách, s jeho penisom v ústach a zelenými očami, ktoré by 
sa naňho oddane upierali... Spravil sa. Stačilo tak málo, aby jeho navretý penis explodoval. 
Vlhké kvapôčky jeho sladkej miazgy mu skropili ruku a polepili prsty. Hlasno oddychujúc sa 
v posteli prevalil na chrbát. Uvažoval, či sa Potter do spálne ešte vráti. A ak áno, zistí, čo tu 
robil? Severus o tom síce pochyboval, ale rozhodne netúžil po tom, aby na to Potter prišiel. 
Mohol by si myslieť, že ho priťahuje a to... to jednoducho neprichádzalo do úvahy! Či chcel, 
či nie, odšuchtal sa do kúpeľne, aby zo seba zmyl všetky stopy po tejto nočnej príhode. 

*** 

Keď Harry vypadol z krbu, Hermiona vyľakane vykríkla. „Harry, pre Merlina, čo tu robíš?!“ 
zvolala a snažila sa znovu učičíkať plačúce dieťa v náručí, ktoré sa pri jej poplašnom kriku 
zobudilo a rozplakalo. 

„Ja... mrzí ma to, ale... potrebujem...“ habkal nesúvisle, ešte teraz sa chvejúc, takmer 
popolavý v tvári. 
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„Dobre, dobre, len vydrž, kým uspím malú,“ požiadala ho a obdarila ho chápavým pohľadom, 
všimnúc si, v akom rozpoložení sa nachádza. 

„Hermiona?“ v dverách obývačky sa objavil rozospatý Ron. „Harry? Nie je na návštevu 
trochu... neskoro?“ opýtal sa nechápavo a pozrel na hodinky na kozubovej rímse. Ukazovali 
pár minút pred pol jednou hodinou v noci. 

Hermiona naňho zagánila a podišla k nemu. „Vlastne je teraz rad na tebe. Uspi si dcéru 
a potom za nami môžeš prísť, ak budeš chcieť.“ S tým mu vložila mrnčiace dieťa do náručia 
a Ron si iba čosi zahundral popod nos. Predtým, ako ich opustil, hodil ospravedlňujúci pohľad 
k Harrymu a stratil sa v detskej izbe s plačúcim uzlíčkom v náručí, ticho sa dievčatku 
prihovárajúc. 

„Prepáč mi, že som vyrušil,“ ospravedlnil sa Harry a sadol si na gauč. Oprel sa lakťami 
o kolená a chytil sa za hlavu. 

Sedel tam ako kôpka nešťastia. Oblečený v pyžamových nohaviciach a tričku, 
s nezašnurovanými teniskami na nohách. „Neviem... čo som si myslel,“ zašomral. „Možno... 
možno som dúfal, že to nebude také zlé, ale... Bože! Je to ešte horšie ako zlé!“ bedákal. 

Hermiona si k nemu sadla a objala ho okolo pliec. „Harry, čo sa vlastne stalo?“ Hladkala ho 
po chrbte a neprestávala ho objímať. 

„Všetko! Nedovolí mi ani, aby som sa k nemu priblížil... Snažím sa byť trpezlivý, naozaj. 
Lenže som unavený. Cez deň mu všemožne pomáham, učím ho, aby si zvykol na svoju stratu 
zraku a mohol sa osamostatniť, ale zrejme to nestačí. Keď ma nezhadzuje alebo neodvráva, je 
tichý a uzavretý. V noci...“ Harry si povzdychol. „Nemôžem uveriť, že ti to vykladám...“ 
zastonal zúfalo. 

„Harry, som tvoja priateľka a nech už sa stalo čokoľvek, môžeš mi to povedať. Alebo... chceš 
sa radšej zveriť Ronovi?“ opýtala sa opatrne, no Harry pokrútil hlavou. 

„Myslím, že ten by to nepochopil. Okrem toho, nechcem počúvať o tom, že mi hovoril, že to 
nedopadne dobre a on ma pred tým varoval.“ 

Hermiona sa súcitne usmiala a oprela si hlavu o jeho plece. „Nemyslel to zle. Len si prial, aby 
aj ty si bol šťastný. A miesto toho sa musíš teraz trápiť. Keď si pomyslím, že som to bola ja, 
kto to celé navrhol...“ povzdychla si zarmútená a spomenula si na večer, keď pred vyše 
deviatimi rokmi objavila v zákone medzeru, ktorá mala ich bývalému profesorovi zachrániť 
život, ak by sa ešte niekedy prebral. A on sa prebral. Tak čo iné im ostávalo? Okrem toho, 
Severus nebol hlupák. Vedel do čoho ide. 

Harry si zahryzol do jazyka. Nechcel jej niečo odvrknúť, pretože vedel, že má pravdu. Kedy 
ju nemala? 

„Povedal mi, prečo Sirius nikdy s nikým nebol. Veď vieš, že sme jednu chvíľu rozoberali 
i túto tému,“ pripomenul jej jeden z mnohých večerov strávených v dome na Grimmauldovom 
námestí a ona zamyslene prikývla, keď si spomenula. „Keď som sa na to pýtal Siriusa, 
odviedol moju pozornosť na inú tému. Vieš, že som si vždy myslel, že je gay.“ 
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„No, priznám, že som si chvíľu myslela to isté. Vlastne, v treťom ročníku ma napadlo, že boli 
s Lupinom kedysi milencami. Vždy sa k sebe tak mali...“ Ale potom spoznali Tonksovú 
a vyšlo najavo, že Lupin v skutočnosti miluje ju. 

Harry pokrútil hlavou. „Nie, nemali. Podľa všetkého ho Snape stihol vykastrovať už dávno 
predtým.“ 

Hermiona sa v okamihu vzpriamila, zalapala do vzduchu a aby dokonca od zdesenia nezhíkla, 
prikryla si rukou ústa. Oči jej div nevypadli z jamôk. „Panebože,“ vyjachtala zhrozene. 
Roztrasenou rukou namierila svojím ukazovákom na jeho lono a jachtala: „A ty... ty si...“ 

Harry pokrútil hlavou. „Nie, ja som v poriadku. Veď teraz pri sebe nemá prútik a ten svoj 
držím z jeho dosahu,“ odvetil pohotovo. Na chvíľu sa v obývacej izbe rozhostilo ticho, ktoré 
prerušil opäť Harry. „Prečo mi to povedal? Myslíš... že by mi bol schopný... spraviť to isté, 
keby mal príležitosť?“ 

Hermiona si uľahčene povzdychla a poprosila ho o strpenie. Vytratila sa do kuchyne 
a o chvíľu sa ukázala s podnosom naloženým s džbánom plného čaju, dvoma šálkami, cukrom 
a medom. Keď na ňu priateľ spýtavo pozrel, iba mykla plecom. „Priznám, že by som si v tejto 
chvíli dala radšej koňak alebo brandy, ale keďže kojím, nemôžem... Čierny čaj je tiež silný 
nápoj.“ 

Harry namietol, keď sa opýtala, či by si aspoň on nedal niečo silnejšie. Pokrútil hlavou a ona 
mu nalial z pariaceho sa čaju. Chcel mať za každých okolností čistú myseľ. 

„Niečo ma napadlo,“ začala Hermiona, keď sa k nemu opäť posadila a zamotala sa do 
tmavohnedej károvanej deky. Rozpustené vlasy jej padali na plecia a ich farba kontrastovala 
s kvetinkovou ružovou nočnou košeľou. 

„Áno? A čo také?“ spýtal sa skleslým hlasom. 

„Vieš, všetka ta nenávisť... Tvoj otec, matka... Sirius a ostatní... Dávali mu zabrať. 
A spomínaš si na tú príhodu so Zúrivou vŕbou?“ Ešte i teraz sa pri spomienke na to zachvela. 
„Ak také niečo Snape dokázal urobiť... No, podľa mňa si to Sirius zaslúžil, Harry. Toto bolo 
niečo oveľa horšie, ako bola tá príhoda s vŕbou. Niečo... osobnejšie. Na to sa len tak 
nezabúda. Zober si také ženy v muklovskom svete. Ešte dlho potom sa z niečoho takého 
spamätávajú. Väčšinou s pomocou odborníka. No a niektoré sa z toho nedostanú nikdy.“ Keď 
si všimla jeho ponurý pohľad, zdvihla obranne ruky. „Dobre, prv než čokoľvek povieš, 
zamysli sa nad tým, dobre? Videl si predsa i jeho spomienky. Snape nikdy problémy 
nevyhľadával. Vždy do neho zapárali Záškodníci. A Sirius, nech som ho mala akokoľvek rada 
a ty vieš, že áno, nemôžem povedať, že mal práve anjelskú povahu. To vieš veľmi dobre i ty.“ 

Harry si povzdychol a oprel si hlavu o operadlo pohovky. „Uznávam... máš pravdu. Môj 
krstný otec Snapa vždy nenávidel. Ale prečo ho potom sprosto znásilnil? Ako mám k nemu... 
Bože, ako sa máme zblížiť, aby som na to teraz pri každej chvíli nemyslel? Aby si chápala, 
nie som na Siriusovej strane. Ani by som nemohol byť potom, čo spravil. Lenže neviem, ako 
mu to mám uľahčiť...“ vydýchol skrúšene a zaboril si unavenú tvár do rúk. 

Hermiona sa zatvárila nanajvýš súcitne a chytila ho za ruku. Mal ju studenú ako ľad. Zovrela 
mu ju vo svojej malej dlani a pozrela mu do ustaraných, unavených očí. „Pozri. Zatiaľ svoj 
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prútik k dispozícii nemá. Nemôže ťa teda prekliať. Ak sa s ním chceš zblížiť...“ Nedokončila, 
lebo Harry jej skočil do reči. 

„Samozrejme. Nemôžem dopustiť, aby naša snaha vyšla na zmar, ale... Neviem ako...“ 
zasekol sa. „Teda, nie že by som nevedel, ale... Vieš, čo mi navrhol hneď v prvú noc v našom 
dome? Vraj, aby som ho pretiahol, nech to má za sebou...“ prezradil zničene a pozrel do jej 
mandľových očí. „Hermiona, ja nie som násilník! Nedokázal by som nikomu takto ublížiť...“ 
takmer nahlas vzlykol. 

„Ja viem, zlatko. Ja viem. Ale... musíš o tom presvedčiť svojho muža.“ Objala ho okolo pliec 
a pobozkala ho na ľavý spánok. 

Harry si zúfalo odfrkol. „Ako? Vravím ti, že mi nedovolí priblížiť sa k nemu!“ 

Hermiona chvíľu premýšľala a potom dostala nápad. „Pozri, obyčajne sa takto z rozumu 
manželstvá neuzatvárajú, hoci to kedysi bolo obyčajom. Vy ste proste preskočili dvorenie 
a vzali ste sa. Možno by bolo múdre, keby si...“ 

„Keby som sa mu dvoril?“ predbehol ju vydesene Harry a v ústach mu vyschlo. Nie, že by ten 
nápad nepovažoval aspoň trochu za rozumný, pretože Hermionine nápady boli všetky takéto. 
Prekliato logické. 

Prikývla a s malou dušičkou očakávala jeho reakciu. Harry nevybuchol. Iba sa roztrasenými 
rukami načiahol po šálku a dopil svoj čierny čaj. 

„Zhovárate sa?“ opýtala sa odrazu a on na ňu pozrel. 

„Iste.“ 

„Ale nič osobné, pravda?“ 

„Nie. Pokiaľ neberiem do úvahy zmienku o znásilnení a kastrácii. Na čo zasa myslíš?“ 
vyzvedal. 

„Na Snapa,“ povzdychla si. „Pozri, viem, že nie si v ľahkej situácii, ale... Veľkú úlohu v tom 
zrejme zohráva i jeho handicap. Prebral sa po desiatich rokoch kómy a je slepý. Len čo sa 
dozvedel o tom, že bol obvinený z Dumbledorovej vraždy a to bol jediný človek, ktorému na 
ňom záležalo, i keď to dával najavo trošku bizarne, prišlo tvoje nezvyčajné riešenie jeho 
problému. Okrem toho, uplynul iba týždeň a on sa pred tebou bráni ako vie. Pretože inak by ti 
o tom znásilnení a vykastrovaní nepovedal. Každého od seba zakaždým odháňal. Ani teraz 
nerobí nič iné.“ 

„S tým si prišla ty,“ poopravil ju, mysliac na jej riešenie Severusovho problému. 

„A ty si súhlasil na prvý šup,“ vrátila mu pohotovo. „Nebolo ťa treba dvakrát prehovárať,“ 
pripomenula mu. „Ale to je vedľajšie. Chcem len povedať, že hoci je tvoj manžel, musí sa 
cítiť nesmierne osamelý, možno stratený a trochu podvedený životom. Harry, je ťažké radiť ti 
v tejto záležitosti. Musíš si k nemu nájsť jednoducho cestu. Ak teda chceš, aby to medzi vami 
fungovalo.“ 
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Harry to vedel. Toľko si už stihol uvedomiť. Mal na to predsa dosť času. Celých desať rokov. 
Ale nič z toho ho nemohlo pripraviť na realitu. Na život so Severusom. 

„Harry? Môžem sa ťa opýtať niečo osobné?“ 

Hermiona naňho uprela svoje veľké čokoládové oči orámované vejárikmi hustých mihalníc. 

„O čo ide?“ 

„Napadlo ti, že sa zdráha možno i preto, lebo nie je ako ty?“ 

Harryho obočie sa zvraštilo a jeho zelené oči na ňu pohliadli trochu nechápavo. Preto sa 
poponáhľala s vysvetlením. „Myslím tým, čo ak je heterosexuál?“ 

Lenže Harry pokrútil hlavou a smutne sa usmial. „Nie, viem, že nie je. Nikdy som ti to 
nepovedal, ale... v jednej spomienke som ho videl s Malfoyom. Bola to pekne horúca scéna,“ 
dodal a tľoskol jazykom. 

„S Dracom?“ zalapala po dychu a znova raz vyvalila oči. 

Harry sa uškrnul. „Nie,“ pokrútil okamžite hlavou. „S Luciusom. Ver mi. Nie je 
heterosexuál.“ Viac túto otázku manželovej sexuality rozoberať nemienil. Ani len s ňou. 
Pozrel sa na hodinky a zahanbil sa, keď si uvedomil, ako veľmi ju zdržal. Bolo takmer pol 
tretej ráno. 

„Mal by som ísť. Prepáč, že som vyrušil a zobudil Rose,“ ospravedlňoval sa. 

Hermiona sa vymotala z deky a cupkala za ním bosá ku krbu. „Nič sa nedeje. Chápem to. 
Keby som bola v tvojej situácii, ani ja by som neokúňala vpadnúť k priateľom v akúkoľvek 
hodinu.“ 

„Si poklad,“ šepol jej do vlasov, len čo jej vtisol bozk na vrch kučeravej hlavy. Hermiona 
okolo neho omotala ruky a mocne ho objala. 

„Mám ťa rada. A Harry?“ 

„No?“ 

„Možno je dobré, že na to budeš myslieť. Myslím, na to jeho... znásilnenie. Pretože potom 
budeš pamätať na to, že musíš byť opatrný a citlivý. A hlavne nežný a láskavý. Vieš, musíš 
mu vlastne ukázať, čo znamená pravý význam slova milovať.“ Pery jej zvlnil smutný úsmev. 
Harry jej na to nepovedal nič. 

„Mám ťa rád, Hermiona. Si moja najlepšia priateľka. Pozdrav Rona, dobre?“ 

Uškrnula sa. „Stavím sa, že zaspal skôr ako Rose.“ 

I Harry sa pousmial. „Dobrú noc.“ 

„Dobrú, Harry a pamätaj. Skús mu ukázať, že nie si Potter, ani Black.“ 
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„Lenže ja som Potter a nie som Black,“ uškrnul sa a nadvihol obočie. Iba nad tým mávla 
rukou. 

„Och, iste, ale v správaní. Buď citlivý a... dopraj mu čas. Och, a podnikol si už niečo v smere 
zmene verejnej mienky na tvojho muža?“ opýtala sa na poslednú chvíľu, keď si spomenula na 
všetky tie články, čo sa o nich v dennej tlači popísali. 

Harry pokrútil hlavou. „Ešte nie, ale pracuje sa na tom.“ 

Harry ju objal ešte raz, prv ako zmizol v zelených plameňoch a vypadol v kozube v ich dome. 

Všade vládla tma a ticho. Čistiacim kúzlom sa zbavil zvyškov popola nielen z oblečenia, ale 
i z vlasov a vošiel do spálne. Priam po špičkách, aby nezobudil svojho manžela. Konček jeho 
prútika vyžaroval mäkké svetlo, keď mieril k ich lôžku. Harry však nešiel na svoju stranu 
postele. Zamieril na tú jeho. Chvíľu ho len potichu pozoroval a potom sa k nemu sklonil. 
Vytiahol mu prikrývku vyššie a odhrnul mu z bledej tváre prameň vlasov. Keď spal, vyzeral 
celkom inak. Tak uvoľnene a celkom... príťažlivo. Vyvolával v ňom pocit, že by ho mal Harry 
chrániť... Ale napokon, taký pocit v ňom vyvolával celých tých desať rokov, čo za ním chodil 
do nemocnice každú voľnú chvíľu. 

Harry si kľakol k posteli a nechal svoje prsty jemne skĺznuť po jeho chudom líci. „Dám ti 
toľko času, koľko len budeš potrebovať... Lenže tak veľa ho zase nemáme, hoci by som ti ho 
veľmi rád doprial,“ zašepkal a ešte chvíľu sa kochal pohľadom na Severusovu pokojnú tvár. 
Odrazu sa z nejakého popudu nahol a vtisol mu na čelo bozk. Potom si vzal vankúš a deku 
a opustil izbu. 

Netušil, že chvíľu na to, ako opustil izbu, Severus otvoril oči a dlho zízal do prázdna. Jeho 
ruka sa podchvíľou dotýkala miesta, kde mu pristáli na čele Potterove ústa v bozku ľahkom, 
ako pohladenie vánku uprostred horúceho letného dňa. Nevídané... Zdalo sa, že ten bláznivý 
rojko sa len tak nezlomí. Otázkou je, čo to znamená preňho. 

*** 

Minerva McGonagallová kráčala vedľa mlčiaceho čiernovlasého muža a po očku ho 
sledovala. Uvažovala, čo sa na ňom za tých pár dní, kedy sa videli naposledy zmenilo. 
Severus Snape bol komplikovaná osoba azda odjakživa. Vedela o tom. Poznala ho celé dlhé 
roky. Najprv bol jej študentom, nevýrazným zakríknutým chlapcom. Potom sa z neho stal jej 
kolega, ktorého sa báli azda aj netopiere v najtmavších kútoch hradu. Ale nepamätala si, že by 
bol kedy za tie roky až taký zamĺknutý. Je pravda, že nikdy neplytval slovami a ak už niečo 
povedal, stálo to za to. Ale teraz? Pokrútila hlavou a zomkla tenké pery do prísnej linky. 

„Tak, čo sa deje?“ spýtala sa napokon netrpezlivo v snahe rozlúštiť túto záhadu. 

„Ni č.“ 

Vskutku stručná odpoveď. Lenže nie pravdivá. Tušila, že sa niečo deje. A tušila, že jej to 
Severus nemieni zavesiť na nos ani za nič. 

„Severus, vidím, že ťa niečo trápi. Celú tú pol hodinu, čo križujeme školské pozemky si 
preriekol sotva päť slov. Ide o Harryho, pravda?“ 
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Neodpovedal. Ale napokon, kto mlčí, ten svedčí. Okrem toho, jej pozornému oku neušlo, ako 
mu stuhla čeľusť. 

„Ni č nehovor! Ja som to vedela! Jasné, že ide oňho! Tak hovor, čo sa deje?“ spustila naňho 
paľbu ako z dela. 

„Najprv mi povieš, nič nehovor a teraz chceš presný opak? Protirečíš si,“ zahundral a zastal 
na mieste. Netušil, kade ho tá baba vodí, ale bol na známom mieste. V škole. Doma. Zhlboka 
sa nadýchol a nasal do pľúc vôňu letného dňa. Vôňu zvončekov i divých makov, margarétok 
i machu, čerstvo pokosenej trávy. 

„Severus, ja...“ 

Zastavil ju prudkým zdvihnutím ruky. „Nechcem počúvať tvoje ódy na Potterovu obetu. 
Nepotrebujem to. Snáď si si nemyslela, že by to vážne mohlo vyjsť? Minerva, toto 
manželstvo je horšia rošáda ako Trellawneyovej veštecké pokusy!“ 

„Nechcela som ospevovať Harryho kvality, pretože si myslím, že si ich veľmi dobre 
uvedomuješ i sám, hoci si to pre svoju nedozernú tvrdohlavosť nechceš priznať.“ Opäť ju 
chcel prerušiť, ale tentoraz sa nedala zastaviť. 

„Nie, neprerušuj ma! Keby si bol malý chlapec, prehla by som ťa cez koleno, ak by to 
pomohlo, ale keďže poznám tvoju minulosť... Merlin, Severus, prečo od seba vždy odstrkuješ 
každého, kto k tebe prejaví čo i len za mak citu?“ 

„Čo mi tým chceš povedať? Že ku mne Potter nebodaj prechováva nejaké city? Minerva, ako 
dlho si už nebola na kompletnej prehliadke? Jediné, čo ma s Potterom viaže dohromady je 
spoločná minulosť založená na podozrievaní a nenávisti a pár zlatých krúžkov!“ ukázal na 
svoju ruku a znova ju zvesil popri tele. Druhou rukou pevnejšie zovrel svoju slepeckú paličku. 

„Tak toto si vážne nemusel!“ zaprskala urazene. „Možno mám svoj vek, ale ubezpečujem ťa, 
že senilná ešte nie som!“ 

Severus sa však vôbec netváril, že ho to vyhlásenie mrzí. 

Dlho sa naňho zadívala a potom od údivu otvorila ústa, len aby ich vzápätí prekryla rukou. 
„Pre Merlina! Nebodaj stále miluješ jeho?“ 

Severus ustrnul. Tvárou mu prebehol tieň. „Nie!“ zasipel a vykročil, nevedno kam. 

„Severus!“ volala naňho rozhorčene, dívajúc sa na jeho tvrdohlavosť. „Do kotla tak stoj,“ 
zavelila zhrozene, lenže to už Severus narazil do akejsi neviditeľnej bariéry, kým Minerva za 
ním volala: „inak skončíš v jazere!“ 

Prudko zastal. Nohy sa mu chveli. Uvedomil si prítomnosť cudzieho kúzla. Silnú mágiu, ktorá 
ho akoby zastavila neviditeľnou rukou. Cudziu a predsa tak známu silu... Na plece mu 
dopadla jej ruka a ona sa strhol. „Poď ďalej od toho brehu,“ volala ho už pokojnejšie. „Tu 
neďaleko je lavička. Posadíme sa?“ 
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Prikývol a nechal sa ňou viesť ako baránok na porážku. Sadli si a chvíľu boli obaja ticho. 
Nechcel sa jej opýtať, kde sa nachádza Potter, lebo to napokon sám vedel. Bol v Hagridovej 
chajde. Mohol ho vidieť, že sa odrazu kamsi vychytil a... Nechcel na to pomyslieť. 

To blažené ticho prerušila Minerva. „Severus, mal by si konečne niečo pochopiť. Harry nie je 
ako jeho otec. On sa ti nikdy nevysmeje preto, čím si alebo kým si. A tak isto nemá ani 
priateľa, ktorý by ti chcel ukázať, kde je tvoje miesto,“ šepla ticho. 

Samozrejme, že o tom vedela. O jeho ponížení a... V ústach mu vyschlo. Naprázdno prežrel. 
Ale nepovedal celkom nič. Vedela o tom len preto, lebo Poppy netušila, čo si počať. 
A najhoršie na tom bolo to, že to vedela práve od neho, keď táral zmietajúc sa v posteli v 
nemocničnom krídle v horúčke. 

„Vidím, ako veľmi sa snaží, aby si bol spokojný. Netrestaj ho nezmyselne len preto, lebo je 
Jamesov syn. Povahovo je úplne odlišný.“ 

„Minerva, ja... Bol to dobrý pokus, ale...“ zmĺkol. 

Žena po jeho pravici si rezignovane povzdychla. „Rob ako myslíš, ale nenechaj minulosť, aby 
ti riadila život. Nie je to správne.“ 

Severus si v duchu odfrkol. Vždy musela mať posledné slovo. Čo už len ona vie o tom, čo je 
a čo nie je správne? Vstal a naznačil, že má toho na dnešok dosť. Minerva ho odviedla 
k hraniciam pozemkov školy, kde sa k nim pripojil Harry. Iba pokrútila hlavou, aby mladíkovi 
naznačila, nech sa radšej nepýta. Pokrčila ramenami a na rozlúčku mu kývla. Severus jej 
pozdravil cez zuby. Nazlostila ho, ale musela mu povedať svoje. Inak to nešlo. 

¤¤¤ 

Bolo to presne v desiaty deň ich spoločného života, keď sa Harry prebudil ráno v obývačke, 
rozvalený na gauči a pobral sa do ich spálne. Našiel Severusa sedieť oblečeného na kraji 
postele. Jeho muž sa práve obúval. Zaviazal si šnúrky na topánkach a narovnal sa. Harry 
zastal medzi dvermi a uvažoval o tom, aký je ten človek neuveriteľný. Silný i napriek svojej 
slabosti. 

„Dobré ráno,“ pozdravil ho a prešiel k posteli, aby tam zložil svoj páperový náklad. „Určite si 
už hladný. Dám si rýchlu sprchu a pôjdem niečo pripraviť.“ 

Severus iba stroho prikývol. Zacítil na tvári závan vzduchu, keď sa Harry priblížil, smerujúc 
zrejme do kúpeľne, ale teraz si bol istý, že zastal pred ním. 

„Môžem?“ opýtal sa Harry a jeho manžel ho obdaril zamračeným výrazom. 

„Podľa toho, čo,“ odvetil, poukážuc na fakt, že nevidí, na čo ukazuje pri položení otázky. 
A tiež si spomenul na ten bozk na čelo, ktorý od neho dostal i túto noc. Dúfal, že to, čo práve 
cítil a čo sa dialo s jeho telom, nebol príznak stúpajúceho rumenca v jeho tvári. Dúfal márne. 

„Tvoja viazanka,“ riekol Harry na vysvetlenie. „Máš ju... trochu nakrivo,“ poznamenal, ale to 
ju už napravoval. Vyrovnal ju a opravil trčiaci cíp goliera jeho čiernej košele. Severus vyzeral 
akoby sa chystal niekomu na pohreb. Harrymu napadlo, že by mu pokojne mohol kúzlom 
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zmeniť farby košieľ. Veď aj tak by na to teraz neprišiel. Uvažoval, že taká sýtočervená alebo 
smaragdová by mu nesmierne svedčala. Bude si to musieť ešte premyslieť. A napokon, 
možno ani Severus by nebol proti. „Teraz je to fajn. Idem do kúpeľne. Budem hotový hneď.“ 

Severus nad tou poznámkou iba čosi zašomral a so svojou slepeckou paličkou v ruke opatrne 
vykročil z izby preč. 

Harry ho našiel sedieť za stolom v kuchyni. Všimol si, že sa tvári pomerne nasupene, čo by 
nebolo nič nezvyčajné, ale potom zazrel, ako si na ruke pridŕža vlhkú utierku. Na kuchynskej 
linke boli črepy skla a kvapky jeho krvi. Neporiadok rýchlo odpratal jediným kúzlom 
a znepokojený podišiel k svojmu manželovi. 

„Čo sa stalo?“ Jeho hlas znel ako pohladenie. 

Severus zaryto mlčal. Vedel, že sa musí nechať ošetriť, ale pripadal si nesmierne úboho. 
Nepotrebne a neschopne! A Potter mu robil pestúnku! Mal šťastie, že mu nemusel utierať ešte 
aj zadok, pre Merlina... 

Lenže bol tu svätý Harry a jeho svätá trpezlivosť, pomyslel si frustrovane Severus. Mladík si 
prosto sadol na vedľajšiu stoličku (počul ako si ju k nemu prisunul) a zobral mu ruku do 
svojich dlaní. Opatrne odmotával utierku a nespokojne tľoskol jazykom, keď uvidel ranu. 

„Asi mi tam ostala črepina,“ zamumlal Severus a Harry mu to iba potvrdil. 

Tmavovlasý muž iba zaťal pery, keď mu ju z rany odstránil. „Musím ti to vydezinfikovať skôr 
ako to zacelím. Ostaň prosím sedieť,“ požiadal ho a díval sa naňho, kým Severus neprikývol. 
Čo iné mu zostávalo? Ostal tam teda celkom sám, kým jeho manžel odbehol z kuchyne 
a v duchu ho zožierali výčitky svedomia. Zatiaľ čo on sa k Potterovi správal horšie ako 
otrasne, ten sopliak... Moment, už to vonkoncom nebol sopliak. Veď mal skoro... koľko? 
Tridsať? No, to bolo teraz fuk. Proste... on sa k nemu správal ako stelesnená dobrotivosť. 
Netušil, ako dlho to ešte vydrží znášať. Tie nechcené dotyky, to jeho ustavičné... všetko! 
Láskavosť, ústretovosť, jeho nekonečnú snahu... o niečo! 

Harry sa vrátil. Sadol si na stoličku a jeho ruky sa znova dotkli tej jeho zranenej. „Trochu to 
zaštípe,“ upozornil ho, keď začal navlhčenou gázou dezinfikovať Severusovu pozdĺžnu ranu 
tiahnucu sa stredom dlane. Severus však nebol pripravený na to, že ju ofúkne zošpúlenými 
perami, aby zmiernil pálivý účinok tinktúry a strhol sa. Harry ho uchopil za zápästie a jemne 
ho zovrel. „Len pokojne, už budem končiť.“ 

Harry si dovolil pozrieť mu do tváre. Neprezrádzala celkom nič. Žiadne city. Prečo musel 
všetko skrývať tak hlboko pod povrchom? A vtedy mu niečo napadlo. 

„Keď som bol ešte malý, porezal som sa na rozbitej fľaši v tetinej záhrade, keď som kosil 
trávnik. Mal som asi šesť. Vzala ma dovnútra, strčila mi ruku pod umývadlo a toľko, čo mi ju 
opláchla vodou, vyliala mi na ranu polovicu dezinfekčného prostriedku. Myslel som, že mi 
zhorí ruka, tak veľmi to štípalo.“ Opäť stíchol a vzal do ruky prútik, aby ranu zacelil. Severus 
mu na to nepovedal nič. Vlastne nepohol zrejme ani brvou, ale Harrymu to bolo jedno. Bol 
rád, že ho nezahriakol. Zacelil mu ranu a vstal od stola. 

„Čo si dáš na raňajky?“ 
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„Čo urobíš,“ odvetil stroho, len preto, lebo bol rozladený jeho spomienkou z detstva. Stiahol 
ruku zo stola a zovrel ju v päsť, nechajúc voľne ležať na svojom stehne. Snažil sa posledné 
momenty dnešného rána vymazať z pamäte. Ale bez prútika to šlo len veľmi ťažko. 
V podstate – nijako. Stále na svojej koži cítil Potterove dotyky a jeho horúci dych, keď sa 
snažil zmierniť pálenie dezinfekčnej tinktúry. Napadlo mu, že nikdy nikto sa k nemu tak 
citlivo nezachoval. Ani len Dumbledore. 

Prečo mu toto Potter robil? Prečo sa ho takto rozhodol týrať? Netrpel už vari dosť? Nebolo 
v jeho silách preklenúť tú priepasť spomienok, ktoré ho držali v šachu a dávali mu mat 
zakaždým, keď sa pokúsil žiť? 

*** 

Znova nadišiel večer. Severus sedel v knižnici, v kresle, ktoré sa mu videlo celkom pohodlné. 
Potterove predčítanie z dnešného vydania novín sotva vnímal. Bol tam článok o nich dvoch. 
Nápis hlásal: Manželia Snape-Potterovci na prechádzke Rokvillom! Ďalšie obetavé gesto 
z jeho strany. Hoci by ten článok pokojne oželel. Ako aj Potterov nápad s tou prechádzkou. 
Čo sa mu sprvu videlo ako nie zlý nápad. Kto mohol vedieť, že ich spolu vyfotia a napíšu 
o nich ako o zamilovaných hrdličkách? Severus škrípal zubami, kým Potterov hlas 
neprezrádzal celkom nič. No, možno v ňom bol náznak pobavenia. Kto vie, čo si o tom však 
v skutočnosti myslel. Pýtať sa však nemienil. V duchu sľuboval tomu reportérovi pomstu 
a vymýšľal kliatby, ktorými by ho neskôr mohol prekliať. 

Po chvíli sa jeho sluch zameral na hlasný zvuk hodín, ktoré práve odbili... desať. Ten zvuk mu 
bol bolestne známy. Podobne totiž zneli jeho visiace hodiny na stene, ktoré sa mu ako jediné 
zachovali po jeho matke. Teda okrem obrazu. Prázdneho obrazu s opukaným strieborným 
ránom. 

„Nie si ešte unavený?“ opýtal sa ho Potter. Stále naňho nedokázal myslieť inak ako na 
Pottera, syna Jamesa Pottera a krstného syna... toho prašivého zablšenca. 

Pokrútil hlavou a vzápätí rozhodne dodal: „Nechcem s tebou spať.“ 

Harry k nemu prekvapene vzhliadol od novín a zažmurkal. „Ja... môžem spať v obývačke, tak 
ako doteraz, ale...“ povzdychol si. „Mám podmienku.“ Čo iné mu ostávalo, keď bol Severus 
taký tvrdohlavý? Aký iný postup mal zvoliť? Potreboval sa s ním zblížiť, inak by nedokázal 
to, k čomu medzi nimi malo dôjsť. Ak sa rozhodol byť neprístupným, ako vrchol hory 
Mounte Everst, musel vziať rozum do hrsti a ísť naňho inak. Lišiacky. Prefíkane. 

„Počúvam,“ riekol Severus ostražito. 

„Povieš mi niečo osobné. Zo svojho detstva. Potom ma objímeš a vytrváš takto aspoň 
minútu.“ 

Severus mal dojem, že zle počul. Nahneval sa. Priam kypel. Inak bledé líca teraz jasne 
ružoveli. Napriek tomu sa pokúsil zachovať si chladnú hlavu. „A... ak nebudem súhlasiť?“ 

Harry si odkašľal, aby si prečistil hrdlo, kým celkom nechrabromilsky spustil: „Budem spať 
s tebou v jednej posteli a nenechám sa odtiaľ vyštvať ako posledné dve noci. Tvoje vyhrážky 
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nezaberú. Navyše ťa donútim, aby si ležal v mojej tesnej blízkosti, hoci by som mal použiť 
čary, aby som to docielil. A budeš ma musieť počúvať, lebo budem rozprávať ja.“ 

Severus sa skutočne vydesil. Merlin, počúvať jeho táraniny? Nikdy! Taký úskok hodný 
slizolinčana by od neho nebol očakával ani v najhoršom sne. A tak len zvesil plecia a zhrbil 
chrbát. Napokon po chvíľke premýšľania prikývol. Minúta nebola predsa tak veľa. Iba - 
šesťdesiat sekúnd. To zvládne. 

Harry sa mohol radovať, ale netešilo ho to, najmä keď videl trpiteľský výraz v Severusovej 
tvári. Jeho tmavé oči nevidomo hľadeli do zeme. Zvažoval, čo mu povie, alebo zhľadúval 
v mysli nejakú kliatbu, ktorú si na ňom neskôr vyskúša? Uvažoval Harry, čakajúc, čo sa stane. 

„Keď som...“ začínalo sa mu pekelne ťažko. Musel si prečistiť hrdlo. Potom to vysypal ako 
z rýchlika. Harry mu skoro nerozumel. „Keďsommalštyri roky,otecmi zabilpsa.“ Jeho hlas 
znel duto, ale Harry mohol vidieť, že sa mu tvárou pri spomienke mihli tiene starého smútku 
uduseného hlboko vnútri. Dobre. Teraz vedel, že keď ho objíme, spraví to kvôli nemu. Kvôli 
tomu chlapčaťu, ktorým kedysi bol. A ktorému ublížili. Severus mu odkryl časť svojej duše. 
A Harry dúfal, že ju onedlho uvidí obnaženú celú. A tak aj skutočnú tvár muža, ktorého si 
vzal za manžela. 

Severus potom vstal z kresla, v ktorom sedel a čakal. Harry vedel, že k nemu nepríde, aby ho 
sám objal. Musel tak spraviť on. Podišiel bližšie a vzal ho do náručia. Keď Severusove ruky 
ostávali visieť po jeho bokoch, naklonil hlavu, aby mu zašepkal priamo do ucha. „Máš ma 
objať...“ pripomenul mu a pod rukami, ktoré spočinuli na Severusovom meravom chrbte 
zacítil, ako sa muž zachvel. Potom sa jeho ruky konečne obmotali okolo jeho tela, no päste 
ostali zavreté. 

Harry sa uškrnul. „Aj to je na začiatok viac ako dosť,“  pomyslel si a pritiahol si toho nevrlého 
muža do náručia tuhšie. Vlasy nad ľavým spánkom mu ovanul Severusov dych, keď muž 
prekvapený tou blízkosťou pootvoril ústa a vydýchol. Harry by tak rád vedel, aký to naňho 
malo účinok. No nebolo mu to súdené. Aspoň dnes určite nie. 

Harry ustúpil presne vo chvíli, keď sekundová ručička prešla trasu jednej minúty. Sledoval 
Severusa, ako sa otočil a s paličkou v ruke sa vracal do ich spálne. Pretože napriek tomu to 
bola ich spálňa. Keď ho nasledoval, jeho manžel sa na schodoch zvrtol a zamračil sa. 

„Vravel si, že ostaneš v obývačke, alebo to bol z tvojej strany iba úskok?“ 

„Nie, to rozhodne nebol. S tvojím dovolením použijem iba kúpeľňu, prezlečiem sa a vezmem 
si vankúš a deku.“ 

Severus zomkol pery do tenkej linky a pokračoval v stúpaní na poschodie. Neomylne zamieril 
do spálne, kde si sadol konča postele a čakal, kedy Potter konečne vypadne. 

*** 

Harry ležal na rozťahovacom gauči a díval sa do čierneho stropu. Všade bola tma ako v rohu. 
Ako to Severus zvládal? On by asi zomrel, keby prišiel o zrak. Nikdy nevidieť svitanie, alebo 
západ slnka, všetky farby sveta, okolie... Musel si pripadať nesmierne stratený. A tak ako po 
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predošlé noci, i teraz sa vykradol z obývačky našľapujúc po špičkách, aby skontroloval 
pokojný spánok svojho nedotklivého manžela. 

Severus ležal na boku a pokojne, pravidelne oddychoval. Harry mu odhrnul z tváre prameň 
ebenových vlasov jemných ako pavučinka. Zakaždým, keď sa ich dotkol, prekvapila ho ich 
nezvyčajná hebkosť. Už len preto, lebo tie jeho pačesy sa dali svojou tuhosťou prirovnať ku 
klincom... 

Chvíľu sa naňho ešte díval, keď mu naprával prikrývku ako malému dieťaťu. Bez toho, aby si 
to uvedomoval, nežne sa naňho usmieval. I dnes sa sklonil a pobozkal ho na čelo s prianím 
dobrej noci. Potom sa vrátil späť na svoje lôžko a uvažoval, aký deň ich bude asi čakať 
zajtra...    

A aj teraz Severus pootvoril oči a uvažoval, či sa ten Potter náhodou za tie roky nepomiatol. 

IV.  

Aj tá najväčšia búrka, ktorá sa preženie krajinou, raz ustane. A potom spoza ťažkých mrakov, 
visiacich nízko nad spustošenou zemou vykukne slnko, aby svojimi životodárnymi lúčmi vzkriesilo 
opäť všetko k životu. Tak nejako by som opísal to, čo sa so mnou dialo. Tak nejako som si to vždy 
predstavoval a sníval som o tom. Vždy som si myslel, že život mi dal do rúk karty, s ktorými som 
nemal najmenšiu šancu zvíťaziť. Mýlil som sa... 

Ale hra stále neskončila...  

*** 

Harry kráčal povedľa Hermiony, ktorá kočíkovala malú Rose. Oči však nespúšťal z drevenej 
lavičky v parku, na ktorej sedel jeho manžel. Vyzeral ako živá socha. Sedel tam bez pohybu, 
jemný letný vánok sa mu pohrával s ebenovými prameňmi vlasov, ktoré sa mu stáčali okolo 
podlhovastej, zachmúrenej tváre. Nepôsobil dnes síce nejako obzvlášť prísne, ale zato vyzeral 
veľmi nedostupne. Vedľa neho sedel desaťročný chlapec a podchvíľou sa ho niečo vypytoval. 
A Severus mu odpovedal. Malý Teddy bol rovnako vážny ako muž vedľa neho. Harry bol rád, 
že ho vyzdvihol od starej mamy. Tak dlho s ním nestrávil chvíľku času, že sa v duchu 
zahanbil. A popravde, ani teraz sa mu nevenoval, pretože sa potreboval pozhovárať 
s Hermionou. Sľúbil si však, že to svojmu krstnému synovi vynahradí. Vezme ho na zmrzlinu, 
kúpi mu nejakú hru a zvyšok poobedia bude patriť len im dvom. Bol si istý, že keď sa o tom 
zmieni pred svojím manželom, ten nebude mať absolútne žiadne námietky. 

Hermiona si všimla jeho pohľad. „Pokročili ste?“ opýtala sa šepky a obrátila ružolícu tvár 
k priateľovi. Ten len pokrčil ramenami. 

„Sám neviem. Ak je pokrokom to, že sa so mnou prestal rozprávať cez zuby, či úsečne, tak 
potom áno. Ale...“ na chvíľu zmĺkol. Uvažoval, čo všetko jej môže povedať zo svojho 
súkromného a vlastne aj intímneho života. „Stále odmieta akékoľvek fyzické zbližovanie. 
Sme spolu pomaly tri týždne a ešte sme sa ani nepobozkali. Nie, že by som na tom trval, 
ale...“ zahryzol si do pery a jeho líca nabrali nachový nádych. Hermione došlo, že Harry by to 
vyskúšal a dokonca s radosťou. 
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„Je mi to ľúto,“ zaševelila a očami zavadila o dievčatko, ktoré sa v kočiari pod perinkou 
pomrvilo, no spokojne spalo ďalej. „Často premýšľam nad tým, či som predsa len nemohla 
nájsť inú možnosť.“ 

Harry sa uškrnul a pokrútil hlavou. „Hermiona, sama predsa vieš, že iná možnosť neexistuje 
a nikdy neexistovala.“ 

„Viem, ale... nie si šťastný,“ riekla a pozrela naňho očami plnými porozumenia a smútku. 

Harry radšej odvrátil hlavu. „Nedívaj sa tak na mňa, prosím. Nie som na tom tak zle, aby si 
ma mohla ľutovať,“ povedal priškrteným hlasom. 

„Prepáč mi.“ 

Chvíľu kráčali celkom v tichosti. „A čo to dvorenie?“ opýtala sa, v snahe nájsť hocijaký 
spôsob ako priateľovi pomôcť. 

„No, zistil som, že na lichôtky nereaguje. A ak áno, iba prská. Raz mi dokonca povedal, aby 
som sa nestrápňoval. Keď bol minule v záhrade pri kríku tých ruží, ktoré mám od Nevilla 
a chcel som mu jednu odtrhnúť. Uzemnil ma, že ak ho chcem dostať do postele, stačí povedať 
a to divadlo konečne ukončíme.“ 

Hermiona si povzdychla. „Priznám sa, dúfala som, že by to mohlo ísť o niečo lepšie.“ 

Harry prikývol. „Ja v to dúfam stále. Pretože ak by som dúfať prestal, asi by som sa zbláznil.“ 
A znova stočil pohľad k mužovi, o ktorom bola reč. 

Hermiona ho chvíľu pozorne sledovala a potom zhíkla. „Harry! A čo keby si mu povedal, čo 
k nemu cítiš?!“ Hermiona totiž vedela viac ako ktokoľvek iný. Vedela, že Harryho 
starostlivosť a obdiv postupne prerastali do oveľa vzácnejších citov, ako bola obyčajná 
láskavosť, či súcit. 

Čiernovlasý mladík na ňu pozrel, akoby sa bola pomiatla. „Nie, nikdy!“ riekol rázne a sklonil 
hlavu. „Ja... proste nemôžem. Viem, že by to veci nepomohlo. On... nikdy by mi city 
neopätoval a... Iba by ma znova vysmial. Toto nepotrebujem.“ 

„Mohol by si to aspoň skúsiť,“ nabádala ho jemne, ale on iba zamietavo pokrútil hlavou. 
Dobre, vedela, že ak sa už raz rozhodol, je nemožné ho prehovárať. Preto radšej pozmenila 
tému. 

„A čo tá vec so zmenou verejnej mienky? Už si niečo podnikol?“ 

Prikývol. „Dohodol som sa s Colinom. Urobí nejaké pekné fotky a napíše pár článkov. Videla 
si tú fotku s Minervou, ktorá bola v Prorokovi tento pondelok?“ 

„Videla. A priznám sa, že ma trochu prekvapila. Vyzerali ste na nej, akoby si sa ho chystal 
pobozkať nehľadiac na riaditeľkinu prítomnosť,“ priznala sa, ale bola očividne spokojná. 
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„To bol iba zámer. Ale zrejme sa vydaril,“ dodal spokojne. Lenže to bolo jediné, čo mu 
naozaj išlo. Pretvarovať sa, že je všetko v najlepšom poriadku, hoci tomu tak samozrejme 
nebolo. 

Ďalší deň sa v novinách objavila nová fotka, na ktorej sa neocitol iba Harry so Severusom, ale 
boli na nej i s Teddym a Hermionou stojacou pri kočiari, v ktorom spala jej dcérka. Pod ňou 
bol krátky článok, ktorý verejnosť stručne informoval o tom, že manželia strávili príjemný 
letný deň v rodinnom kruhu. 

 V ten istý deň mali znova kontrolu z ministerstva. Jedného nesympatického chlapa, ktorého 
Harry poznal z videnia ako Ebenezera Warricka a ženu, ktorá sa predstavila ako Celesta 
Hornová. Presnorili im pár izieb, položili pár otázok a porúčali sa. 

*** 

Severus stál proti Harrymu. Ruky zaťaté v päsť, v tvári nepreniknuteľný výraz. Za oknami 
vládla hlboká noc. Zvuk odbíjajúcich hodín pripomínal Severusovi zvon umieráčika. 

„Toto nie je fér!“ zaprotestoval. 

Harry iba pokrčil ramenami. „Ja si to nemyslím. Podľa mňa nie je fér tvoje správanie voči 
mne. Chápem, že je pre teba ťažké cítiť ku mne niečo iné ako nenávisť. Chápem dokonca i to, 
že môj otec a krstný otec sa správali trestuhodne, ale prečo chceš ešte i po tých rokoch zo 
všetkého viniť mňa? Čím som sa voči tebe previnil? Podobnosťou na svojho otca?“ Všetko 
začalo tak nevinne. Harry sa ho iba opýtal, či nie je unavený a poznamenal, že on by už 
celkom rád išiel do postele. Severus sa naňho oboril, nech si tú dvojzmyselnosť niekam strčí, 
hoci pritom o žiadny dvojzmysel v Harryho poznámke nešlo. A Severus znova utrúsil niečo 
na margo jeho priezviska. A oheň bol na streche. 

Severus si odfrkol. 

„Ak snívaš o tom, že si ťa jednej noci ozaj vezmem násilím, tak sa mýliš, Severus,“ riekol 
napäto mladík a hoci to Severus nevidel, jeho zelené oči zatienila bolesť. 

„Škoda, pretože by to bolo možno oveľa lepšie ako to, čo ma nútiš robiť! Nechápem, prečo to 
nemôžeme uzavrieť! Veď ide iba o obyčajný sex!“ odvrkol mu vzdorovito. 

Harry si povzdychol a pokrútil hlavou. „Mýliš sa, nejde len o sex, Severus. Nie si moja 
náhodná známosť. Si môj manžel a ak nevieš, aký je rozdiel medzi sexom a milovaním, rád ti 
to ukážem, ak mi to ovšem dovolíš. Sme manželia a nezabúdaj, že si s tým plánom súhlasil. 
Mohol by si preto prejaviť trochu viac snahy? Robím prvé posledné, aby som ti vyšiel 
v ústrety, ale zdá sa, že prehrávam na celej čiare.“ Zahryzol si do pery. Bol unavený a hlavne 
frustrovaný. Jeho citlivý prístup na Severusa zdá sa nezaberal. Tak veľmi sa snažil. Načali už 
tretí týždeň a oni sotva pokročili ďalej, ako po päťminútové objatie. Všetko, čo sa 
o Severusovom detstve dozvedel bolo, že mu otec zabil psa, zlomil mu nos, nehorázne mu 
nadával. Zlomil mu jeho prvý prútik, zničil všetky knihy, ktoré si bol nútený kúpiť z druhej 
ruky a nemal na nové. Netušil, čo sa mu týmto všetkým snaží Severus dokázať. Jediné, čo 
totiž u Harryho dosiahol bolo to, že mu pripomenul väčšiu podobnosť medzi nimi dvoma. Až 
na to zabitie psa, pretože on žiadneho nemal ani na obrázku vo svojej komôrke pod schodmi, 
kým býval u svojich príbuzných. 
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Tými slovami do Severusa akoby trafil hrom. „Chceš odo mňa niečo dostať? Tak si to 
vezmi!“ vyštekol a v momente si rozhrnul habit a začal si trasúcimi rukami rozopínať 
nohavice. „To je presne to, čo máte vo svojej rodine! Dostať človeka na lopatky a zneužiť ho! 
Ponížiť! Udupať v ňom i poslednú štipku úcty, ktorú k sebe má...“ 

Harry vytreštil oči, o krok cúvol a nezmyselne zahabkal sledujúc Severusove prsty mocujúce 
sa so zapínaním čiernych nohavíc. A bolo to tu zas! Napokon v sebe našiel silu skôr, ako si 
Severus tie nohavice stihol povoliť. Chytil ho za ruky a odstrčil mu ich od zipsu. „Prestaň! Ja 
nie som James! Ani Sirius Black!“ vykríkol nešťastne. Mal dojem, že to opakuje už po 
miliónty raz, ale bolo to, akoby hrach na stenu hádzal. „Som iba... Harry. Tvoj manžel! A či 
mi to už veríš alebo nie, záleží mi na tebe, ty tvrdohlavý, nechápavý chlap!“ 

„Záleží ti na mne? Prečo pre Merlina? Nie, toto... ti neuverím!“ vyštekol mu priamo do tváre 
Severus spupne. 

Harry bol s rozumom v koncoch. Z úst sa mu vydral zvuk, ktorý Severusovi pripomínal trpký 
vzlyk. Jeho ruky samé od seba vyleteli k Severusovej tvári, aby ho uväznili v nežnom zajatí. 
„A tomuto uveríš?“  opýtal sa ho priškrteným hlasom. Naklonil k nemu tvár a pobozkal ho. 
Konečne ho pobozkal. Ich pery sa dotkli a Harry si bol istý, že Severus vtedy pocítil rovnaké 
iskrenie ako zacítil on. Vzduch bol odrazu nabitý elektrinou. To iskrenie ho šteklilo 
v končekoch prstoch a rozlievalo sa mu žilami do celého tela. Stáli uprostred knižnice 
a Harryho ústa blúdili po Severusovej tvári. Jeho pery opisovali kontúry tmavého obočia, 
krivého nosa, lícnych kostí, kĺzali po úzkej línii jeho pier. Severus v jeho objatí zdá sa celkom 
zamrzol. No iba na chvíľu. Potom sa prebral z tranzu a odsotil Harryho od seba v momente, 
keď sa sila jeho bozku zintenzívnila a on sa snažil dobyť jazykom do jeho úst. 

„Nemôžem!“ zachripel Severus, dýchajúc namáhavo a krútiac hlavou zo strany na stranu ako 
pomätenec, s očami vytreštenými dokorán. 

Harryho výraz tváre stvrdol vo chvíli, keď si utrel z oka zatúlanú slzu. Bol čas prejsť na iný 
plán. „Dobre. Teraz to nechám tak. Ale dnes v noci budem spať konečne vo svojej posteli. 
S tebou.“ 

„Pokojne. Na gauči... sa môžem vyspať i ja,“ zatiahol muž stojaci proti nemu trochu 
roztraseným hlasom. 

„Na to zabudni. Budem spať tam, kde ty. S tebou. Ak sa rozhodneš spať v kresle, prečarujem 
ho na posteľ. Ak ti príde vhodnejšia stolička, i tú prečarujem. Prečarujem na posteľ každý 
predmet v tomto dome, kde sa rozhodneš stráviť noc. A strávim ju s tebou.“ 

Severus zaťal sánku a vystrčil bradu. Dobre, ale aj tak ho nezlomí. Ani sa ho len nedotkne! 
Na to nech zabudne! 

*** 

Severus mal v noci zlé sny. Hoci vedel celkom presne, čo ho zobudilo. Spomienka na ten 
Harryho bozk bola priveľmi silná, aby ju len tak prešiel a pochoval ju v úzadí svojej mysle. 
Oprel sa v posteli o lakeť a zmätene uvažoval, kde je a prečo je všade taká tma. 
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Och áno, veď bol slepý ako krt, napadlo mu. Odrazu pocítil vzadu na krku závan teplého 
vzduchu. Vlastne dychu. Uvedomil si, že to, na čom spočívala ešte nedávno jeho hlava nie je 
vankúšom vo chvíli, keď sa mladé telo pod ním pomrvilo. 

Do kotla! zaklial v duchu a nadvihol sa na do polosedu. Čo si to ten Potter dovolil? Prečo 
chrápe na jeho strane postele? Nehorázne. A navyše, je do pol pása nahý! 

Telo pod ním sa znova pohlo a on sa pristihol pri tom, že jedna jeho ruka stále spočíva na 
nahej hrudi a užíva si dotyk mäkkej, horúcej pokožky pod roztiahnutými prstami. Stiahol 
z neho ruku v momente, keď sa jeho muž pretočil na bok. Cítil, ako sa matrac pod ním pohol. 

Harry zažmurkal a natiahol k sediacemu mužovi ruku. Dotkol sa jeho stehna, hoci ten dotyk 
trval sotva pár sekúnd. „Čo sa deje? Mal si zlý sen?“ Jeho hlas prišiel Severusovi až prekliato 
vľúdny. Prečo musel k nemu byť takýto? Ako potom nemal mať výčitky? A to si myslel, že 
hlas jeho svedomia je navždy pochovaný kdesi hlboko v jeho vnútri a zabudnutý... 

Severus iba zavrčal. „Ležíš na mojej strane postele a sápeš sa po mne ako acromantula. A ešte 
máš tú drzosť pýtať sa, či nemám zlé sny?“ 

Harry sa uškrnul a ani sa nepohol. Ležal na boku tvárou k nemu a zívol si. „Nie,“ zamrmlal. 
„To ty ležíš na tej mojej strane, Severus. Spi, je ešte hlboká noc...“ Riekol to s takým 
bohorovným pokojom, že to jeho nevrlého a absolútne zmäteného manžela vyviedlo z 
rovnováhy ešte viac. 

Okamžite preto zašmátral rukou vedľa seba a skutočne zistil, že Potter výnimočne netrepe. 
Podľa toho, čo mohol z hmatu usúdiť, prepracoval sa za viac, ako len polovicu ich manželskej 
postele. Dalo by sa povedať, že bol na Pottera takmer nechutne nalepený. Vlastne... veď sa 
našiel spať s hlavou na jeho nahej hrudi. Ihneď to napravil a presunul sa až na samý okraj 
dvojlôžkovej postele. Prikrývku si vytiahol až pod bradu a snažil sa nezavrčať pri Potterovej 
poznámke o tom, že nehryzie. 

*** 

Ďalšia noc nebola o nič lepšia. A ani tá po nej. Zakaždým sa našiel obmotaný okolo Pottera 
ako popínavý brečtan a zakaždým, keď na to prišiel sa odsunul na samý okraj postele. 
Zakaždým! Kým potom znova zaspal, uvažoval, prečo to robí. Čo ho k nemu ťahá? Čo ho 
priťahuje k mužovi, ktorého neznáša? Lebo on ho neznášal. Pri tých myšlienkach sa však 
pristihol pri tom, že jeho nenávisť už nie je tá, čo bývala. Nenávisť sa pretavila do 
neznášanlivosti, ktorá pramenila len z Potterovho nátlaku na ich nútené zbližovanie, ktoré 
preňho predstavovalo hotovú pohromu. To jeho prekliate duševné i fyzické „zbližovanie“ 
bolo Severusovi proti srsti. Netušil, o čo Potterovi ide. Nechápal, prečo by sa s ním chcel 
mladý a určite oveľa príťažlivejší muž naozaj zblížiť, keď by sa mohol zbližovať s hocikým 
iným! Tak boli manželmi, no a? Iste, to bol dostatočný dôvod pre primitívneho rojka, ktorý 
verí v lásku na prvý pohľad, alebo aspoň pre toho, kto ešte v nejakú lásku verí. On však bol 
v tomto ako sa vraví – za vodou. Kašľal na lásku, lebo láska kašľala naňho. Jediné, čo vo 
svojom živote poznal nemalo s láskou spoločného ničového nič. Tak prečo by sa mal 
nejakému hlúpemu citu len tak poddať? Veď išlo len o chémiu. Nič iné. Náhle vzplanutie 
a rýchle vychladnutie. Hormóny. Okrem toho, nevidel dôvod, prečo by mal niekto milovať 
jeho. Kedysi, ako mladý sníval o veľkej láske. No život mu uštedril pár poriadnych faciek, po 
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ktorých sa z takých romantických fantazmagorií raz dva prebral. Sám vedel, že sa z neho stal 
časom až nehorázny a absolútny skeptik, ale jemu to vôbec neprekážalo. 

Potreboval sa s niekým pozhovárať. Ale s kým? Potom dostal nápad. Hoci nevedel, či je až 
taký dobrý... 

*** 

Dumbledore si zamyslene uhladil dlhočiznú bradu a usadil sa v kresle namaľovanom v jeho 
portréte v riaditeľni. Potom si vyleštil sklá polmesiačikových okuliarov a usmial sa. „Priznám 
sa, že som ťa čakal skôr. Oveľa skôr, Severus.“ 

Muž stojaci v prázdnej riaditeľni a s očarovanými portrétmi tak, aby ich nemohli počuť si 
pochybovačne odfrkol. „Vážne? A prečo?“ 

„Myslím, že to vieš najlepšie aj sám,“ zapriadol starší muž spokojne a prehliadal si svojho 
bývalého kolegu od hlavy po päty v snahe zistiť, či sa nejako nezmenil po spoločnom súžití 
s Harrym. Ale jedinú zmenu, ktorú uňho zaznamenal bol o trošilinku kratší zostrih vlasov. 

Severus zatínal zuby, čo zvýrazňovalo jeho lícne kosti. Vyzeral, akoby sa mu líca prepadli 
dovnútra tej chudej tváre. Niečo ho očividne hnevalo. Pôsobil ako havran, ktorý každú chvíľu 
vyzobe svojej obeti oči. 

Severus sa skutočne pajedil. Bodaj by nie. Mohol si myslieť, že ten všetečný čarodejník už 
bude dávno o všetkom informovaný. Vždy vedel všetko ako prvý. Prečo by mal teraz 
meškať? 

„Si konečne spokojný?“ opýtal sa ho Dumbledore takým veselým tónom, z ktorého 
Severusovi vlasy stávali dupkom. 

„Spokojný? Spokojný?! To nemyslíš vážne, však! Nie, určite to nemôžeš myslieť vážne!“ 
skonštatoval pre zmenu vražedným tónom nízko posadeného hlasu, div neškrípal zubami. 

Albusom to ani nehlo. Už dávno si zvykol na jeho výstupy a výbuchy zlosti. Severus bol 
veľmi vášnivý, temperamentý muž, hoci on sám to o sebe netvrdil a nebol by to rovnako ani 
priznal. Ani len pri mučení. „Samozrejme, že to myslím vážne. Veď je všetko v najlepšom 
poriadku. Prebral si sa z kómy, nič ti nechýba a si ženatý s hrdinom čarodejníckeho sveta. 
Navyše, lepšieho manžela si si nemohol priať,“ zdôvodňoval Dumbledore a Severus počúval 
jeho výpočty s otvorenými ústami. 

„Ak je podľa teba fakt, že ma obvinili z tvojej vraždy, ako vravíš – v poriadku – potom 
nenamietam! Mám sa ozaj skvele! Kontrolovaný ministerstvom azda na každom kroku, bez 
prútika a navyše so súdnym procesom na krku! Je to ozaj veľmi fajn, vrelo odporúčam. Och, a 
iste, prebral som sa i z kómy, hoci som slepý ako netopier a absolútne neschopný 
a nepotrebný. A pokiaľ ide o moje manželstvo... Som ženatý s Potterom! Uvedomuješ si 
vôbec Albus, ako šialene znejú tvoje slová?“ to sa už jeho slovný výbuch rovnal chrleniu lávy 
sopky Etny. „Mám byť spokojný, hoci ma napriek všetkým tým pochabým opatreniam môžu 
odsúdiť – práve kvôli tebe? Mám byť spokojný, lebo to bol Potter, kvôli ktorému žijem, hoci 
som sa mu o to neprosil? Mám byť spokojný, lebo som si ho bol nútený vziať, napriek tomu, 
čo mi spravila jeho rodina? Nechutný paradox, však? Som zachránený mužom, ktorého rodina 
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mi zničila život! Musel by som byť idiot, keby sa toto dalo nazvať spokojnosťou!“ hlas mu od 
zlosti až tak preskakoval. 

Albus bol chvíľu ticho, hladkal si dlhú, sivobielu bradu a pozoroval ho. „Minerva mi 
naznačila niečo v tom duchu, že vám to spolu nefunguje. Hoci sa priznám, že som dúfal 
v pravý opak.“ 

 Severus zalapal po dychu. „Ty ma nepočúvaš?!“ oboril sa naňho spurne. 

„Severus, mrzí ma, že ťa vinia z mojej smrti. Ale neverím, že by ťa boli schopní ozaj odsúdiť. 
Nie sú to hlupáci. Ale nemrzí ma, že žiješ, i keď momentálne nevidíš. Určite to nie je také zlé. 
A že si neužitočný? O tom pochybujem. Na svete je veľa vecí, ktoré by si mohol robiť i po 
strate zraku. A už vôbec ma nemrzí, že si prijal Harryho ponuku. Naopak, bolo to to najlepšie, 
čo ťa mohlo v živote stretnúť.“ 

„Ty si sa zbláznil!“ vychrlil. „Vždy si bol blázon, ale teraz...“ 

„Nepreháňaj,“ prerušil ho Dumbledore s malým úsmevom. 

„Veľmi dobre vieš, čo sa mi stalo. Tak ako môžeš vypustiť z úst čosi také?“ 

Albus vedel, že naráža na svoju strastiplnú minulosť, ale on to nevidel až tak čierne. „Pretože 
je to len a len pravda. Pretože ty si synak zasluhuješ len to najlepšie. A to je pre teba Harry. 
Hoc to nechceš počuť.“ 

„Je to Jamesov syn!“ 

„Áno. A má z neho len to najlepšie, čo mohol získať. Čisté srdce! A čistú dušu!“ 

„Ja nepotrebujem spasiť!“ vybuchol znova Severus. V duchu sa hrešil za ten pochabý nápad, 
že sa sem vôbec trepal. 

„Nie, ty potrebuješ, aby ťa niekto miloval tak veľmi, ako toho nikto doteraz nebol schopný,“ 
protirečil mu vľúdne starec z portrétu.  

Tentoraz sa mu Severus vysmial. „Láska? Čo je to láska? Nebuď smiešny! Potter a ja? Je pre 
mňa primladý. Ten vekový rozdiel nemôžeš zotrieť len tak, šmahom ruky.“ 

„Takže ti vadí len toto?“ spýtal sa prekvapene. 

Severus zaškrípal zubami. „Prišiel som si sem po radu, ale vidím, že som prišiel zbytočne.“ 

„Nevidel by som to tak čierne,“ poznamenal starší čarodejník a potom podotkol: „Prepáč. Ale 
čo si čakal, že ti poviem? Viem, že k Harrymu niečo cítiš a nevieš si s tým rady, lebo inak by 
si neprišiel. No ja ti neporadím. Musíš to zvládnuť sám Severus. Už nie si malý chlapec. A ak 
si Harry niečo zaslúži, tak je to láska. Hoci aj tá tvoja.“ 

Severus zaťal sánku. „Znova tá láska,“ zasipel. „Neviem, kto z nás dvoch je tu ten slepý. Ja 
Pottera rozhodne nemilujem.“ 
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„Ako myslíš,“ zamrmlal Dumbledore. „Potom sa viac nemáme o čom baviť,“ riekol 
a v ďalšom momente zmizol z obrazu. 

Severus odišiel z hradu nesmierne sklamaný a rozladený. Niet divu, že sa preto v ten večer 
opil. Harry ho našiel sedieť na zemi v pracovni, opretého chrbtom o sekretár, na ktorom boli 
otvorené dvierka, a ktoré odhaľovali alkohol najrôznejšieho výberu. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa ho Harry. 

Severus sa chvíľu tváril, že nad jeho otázkou vážne uvažuje a potom prikývol. „V tom 
najlepšom.“ Uhol si z takmer prázdnej fľaše. Vystrčil z úst červený jazyk a z hrdla fľaše mu 
naň kvaplo posledných pár kvapiek. 

Harry pokrútil hlavou, ale uškrnul sa. Tak toto tu ešte nebolo, pomyslel si. Opitý Severus 
Snape? Neuveriteľné! „Môžem si prisadnúť?“ 

„Je to tvoj dom,“ riekol muž s dôrazom na slovko tvoj. 

Harry si sadol po jeho pravici a vytiahol mu fľašu z ruky. „Dovolíš? Je prázdna,“ povedal, 
keď sa muž vzoprel. Napokon nechal fľašu fľašou. 

„Návšteva Albusa nedopadla dobre?“ spytoval sa Harry, pozorne sledujúc výraz v jeho tvári. 

Jeho manžel pokrútil hlavou. „Nie, nedopadla.“ 

„Môžem vedieť, čo sa stalo?“ 

„Nie, nemôžeš.“ Chvíľu boli obaja ticho. Potom sa Severus pomrvil. „Nechýba ti... práca?“ 

Harry sa zamyslel a pokrčil plecami. „Trochu. A tebe?“ pozrel naňho. 

„Veľmi. Pripadám si... zbytočný.“ 

Harry prikývol. Napadlo mu, že by mal niečo vymyslieť. Niečo, čím by si Severus krátil dlhé 
dni. Niečo, čím by sa mohol zamestnať. To jeho čítanie ho muselo už dávno omrzieť a on na 
to ani nepomyslel. Trochu si to vyčítal. 

„Škoda, že jediné, čo máš po matke sú iba tvoje oči,“ poznamenal odrazu zadumane jeho 
podnapitý manžel a povzdychol si. 

Harry sa toho chytil. Dokonca mohol povedať, že ho jeho vyhlásenie pobavilo. „Páčil by som 
sa ti viac ryšavý?“ 

„Určite nie,“ zamrmlal okamžite a oprel si oťažievajúcu hlavu o dvierka skrinky za sebou. 
Povzdychol si a natočil k nemu svoju tvár. Bolo zvláštne, ale odrazu mal neprekonateľnú chuť 
zhovárať sa. Akoby mu ten popitý alkohol nejakým zázrakom rozväzoval jazyk. „Toto sa 
nemalo stať... Vieš, my dvaja... Nie je to správne.“ 

„Chápem, som ti odporný, to nie je žiadna novinka,“ hlesol Harry a preplietol si prsty rúk 
položených v lone. Vystrel dlhé nohy pred seba a zadíval sa na protiľahlú stenu. 
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Severus vybuchol. „Čerta starého chápeš! Všetko je... zložitejšie...“ zamrmlal. 

„Čo všetko?“ chcel vedieť Harry. Mračil sa a díval sa na svojho manžela, uvažujúc, čo tým 
myslel. Keby tak niečo naznačil... Keby mu dal nejaký dôvod, niečo, čoho sa mohol chytiť 
a využiť to v prospech ich zbližovania, považoval by to za malý zázrak. 

Severus bol chvíľu ticho. Potom to z neho vypadlo. „Miloval som Jamesa. Tvoja mama... to 
vedela. V šiestom ročníku... som mu poslal lístoček. Chcel som sa s ním stretnúť a povedať 
mu...“ mrmlal nesúvisle. „Nevyšlo to. Všetko sa pokazilo. On ma iba vysmial a... ten bastard 
Black...“ preglgol a odvrátil od neho tvár. „Všade bola... krv...“ naprázdno preglgol. „Keby 
som bol vedel, čo sa stane... nikdy tú chybu nespravím!“ 

„Sirius zistil, čo si chcel spraviť? Zistil, že si poslal Jamesovi lístok? Preto ťa...?“ Harry nebol 
schopný dokončiť vetu. Ešte i teraz sa mu už len z tých slov obracal žalúdok. Jeho manžel len 
prikývol. 

„Keď skončil, nechal ma... na chodbe... ako špinu... akoby som nebol človek! Bolo mi tak 
zle... ani neviem, ako... ako som sa dostal do nemocničného... krídla. Myslel som, že... 
zomriem. A napriek tomu mu neurobili celkom nič,“ šepol s neskrývanou trpkosťou v hlase. 
„Prešlo mu to iba s nejakým sprostým... trestom! Nebolo to správne! Musel pikať! Nemali 
brať ohľad na to, že bol... opitý...“ 

„A tak si ho primerane potrestal ty,“ dokončil Harry. 

„Presne.“ Znova otočil tvár k Harrymu. Nebolo v nej badať nejaké znaky, či stopy ľútosti nad 
tým skutkom. Harry sa mu nemohol čudovať. 

Bol mu tak blízko. Vdychoval jeho vôňu, cítil teplo jeho tela a on netúžil po ničom inom, iba 
potom, aby ho mohol objať. 

„Asi... asi by som mu spravil to isté,“ povedal a odvrátil od neho tvár. 

Severus sa zasmial. Bolo to zvláštne, počuť ho smiať sa. Ale veľmi príjemné. „Nie, nespravil. 
Si chrabromilčan. Ty by si sa s tým vyrovnal inak.“ 

Možno mal pravdu, ale Harry na to nechcel teraz myslieť. Nechcel ani podotknúť, že aj Sirius 
bol chrabromilčan a bol schopný spáchať na inom človeku také násilie. Hoci sa napokon 
ukázalo, že to spravil pod vplyvom alkoholu. 

Harry sa dotkol jeho ruky, ktorú mal položenú len pár centimetrov od jeho. Prekvapený 
Severus ju nedotiahol. Dovolil Harrymu, aby sa pohrával s jeho prstami, aby ho hladkal 
a prechádzal mu bruškami svojich prstov po dlani, až k zápästiu. Bol to upokojujúci a hrejivý 
pocit. 

„Prečo to robíš?“ zachripel napokon a Harry k nemu vzhliadol. „Som pre teba... pristarý,“ 
vysvetlil vzápätí a Harry sa pousmial. 

„Nie, nie si.“ 

„Tak prečo?“ 
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„Prečo chceš všetko zdôvodňovať?“ 

Severus mlčal. Nechcel na tú otázku odpovedať. Radšej to zahovoril. „Nie je pre teba 
nechutné bozkávať takého starca, keď by si mohol mať niekoho mladšieho?“ 

Harry sa zatváril prekvapene. Najmä preto, lebo sa pobozkali iba raz. I to ho Severus napokon 
odstrčil. „Ja...“ zamyslel sa a po tvári sa mu rozlial úsmev. „Myslím, že mám pre teba len 
jedinú možnú odpoveď,“ riekol ticho zelenooký mladík a odrazu bola jeho tvár blizučko tej 
Severusovej. 

Harry postrehol, že jeho manžel si to všimol. Potom pomaly, nenáhlivo spojil ich pery. 
A Severus ho neodstrčil. Možno za to mohol alkohol, možno ten okamih, kedy tak povediac 
zastal čas. Ale bol to azda najkrajší z okamihov v Harryho živote. 

A na druhý deň si Severus na nič z toho nespomínal. Harry mal podozrenie, že to len 
predstiera, ale dokázať to nemohol. A to sa v duchu vytešoval, že pokročili o viac ako jeden 
krôčik. Naopak. Stále stagnovali. 

*** 

Severus sedel vo svojom obľúbenom kresle. Jedinom poriadnom kuse nábytku, ktorý sa mu 
v celej tej Potterovej chatrči, ktorú pre nich kúpil ako-tak pozdával a jedinej veci, ktorú si tu 
ako-tak obľúbil. Pravda, milovať kus nábytku bolo jednoduché a neprinášalo zo sebou 
nečakané situácie. I teraz mal uši natrčené, aby zachytili i ten najnepatrnejší zvuk. Akosi 
podvedome tušil, že hodina čochvíľa odbije jedenásť. Čoraz viac a častejšie odkladal spánok 
a odchod do postele. Nielen zo strachu, že sa znova prebudí obmotaný okolo Pottera svojimi 
údmi horšie, ako výhonky brečtana ovité okolo nejakého stromu. Potter po ňom vyžadoval 
čoraz viac. Včera mu ten nehanebný opovážlivec strčil ruku pod vrchnú časť pyžama, kým sa 
jeho pery presúvali od Severusových úst po brade a smerom ku krku. Jeho prsty sa ho pritom 
neprestali dotýkať a láskať. Jeho jediný chabý pokus o zastavenie skončil Potterovým tichým 
varovaním, že ak neprestane, presunie sa pod inú časť pyžama. Severus okamžite stiahol ruku 
a trpezlivo čakal, kým sa na ňom Potter i jeho ruka – vybúria. Avšak musel uznať, že to, čo 
Potter predvádzal jazykom v jeho ústach bolo... neopísateľné. Nikdy nikto ho predtým takto 
nebozkával. Napokon, nikdy to ani nikto neskúsil. Uvažoval, či si Potter pri ich prvom bozku 
všimol jeho neohrabanosť. Napriek tomu... bol až pekelne nežný. Ako sa dalo bojovať proti 
nehe a láske, o ktorú nestál? Proti takým zbraniam bol v koncoch. 

Keď konečne začul na chodbe jeho blížiace sa kroky, stuhol. Po chrbte sa mu rozliali 
zimomriavky, ako mrazivý vodopád, ktorý mu skĺzol s ľahkosťou vánku nadol chrbticou. 
A uviazol v jeho nohaviciach. Severus so zdesením zistil, že sa vzrušil už len pri predstave 
toho, čo malo nasledovať. 

„Nejdeš ešte?“ opýtal sa jeho manžel od dverí a zamračil sa, keď spozoroval, aký je Severus 
poblednutý a strnulý. Samozrejme, že si to vysvetlil po svojom. Bolo mu jasné, že ho Severus 
nenávidí. Stále. Hoci mal dojem, že sa v poslednom čase celkom dobre znášajú. Mohol si 
myslieť, že to bol len klam. 

V duchu si povzdychol, že mu vlastne robí medvediu službu. Obetoval sa, aby nemusel ísť do 
Azkabanu za niečo, čo síce spáchal, ale nie úmyselne. Hoci si Harry mohol vyberať, pretože 
mal nejedného milenca, on akosi stále váhal. Váhal a otáľal, vykrúcal sa a zakaždým 
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vravieval, že nie je na vážny vzťah pripravený. A odrazu do jedného skočil po hlave a bez 
rozmyslu. Do vzťahu, ktorý nemal predpoklady na šťastnú budúcnosť. Do vzťahu, ktorý... 
Povzdychol si so sklonenou hlavou a pošúchal si stuhnutú šiju. Napriek tomu, neľutoval. Iba 
sa obával, že tento uzavretý muž je jednoducho nad jeho sily a nikdy mu nebude schopný 
opätovať to, čo k nemu cíti on. Ale rozhodne to neprestane skúšať ďalej. „Dobre, tak ja idem 
do sprchy.“ Otočil sa na päte a vybehol hore schodmi mysliac na to, čo podnikne túto noc. 

Severus v duchu zaklial. Bolo to nefér! Naozaj nefér. Celý jeho život bol na hovno! A ešte 
i toto! Akoby nestačilo, ako veľmi sa musel ovládať, keď bol s ním v jednej posteli. Ide do 
sprchy! No načo mu to bolo dobré vedieť? Do šľaka! Teraz mu po rozume nechodilo nič iné, 
len všemožné predstavy nahého Potterovho tela... Pravdaže, bol slepý, ale zato mal 
vynikajúcu predstavivosť a ešte lepšiu pamäť. 

 Zastonal, premáhajúc vlastnú telesnú slabosť. Robil to neraz za posledné dni a hlavne noci. 
Čelo sa mu orosilo kropajami potu, kým rozdýchaval vlastnú erekciu. Hoci by bolo 
jednoduchšie siahnuť do nohavíc a vybaviť to pár ráznymi ťahmi. Odmietal to. Odmietal 
všetko vzrušenie, ktoré malo čo dočinenia s Potterom. To, že väčšina z nich skončila 
neúspešne, je viac ako jasné. Avšak obával sa jedného. Kedy si jeho telo povie dosť a vzbúri 
sa proti nemu samému pred nechceným svedkom. V duchu to už videl. Znova štipľavo 
zahrešil a pomalým krokom sa vybral do spálne. No, rozchodiť vzrušenie bolo nesmierne 
nepríjemné, ak nie rovno bolestné. 

*** 

Harry bol čerstvo umytý. Vlasy mal ešte trochu vlhké. Ležal na boku, podopieral si hlavu 
lakťom a díval sa do neprístupnej tváre svojho manžela. Severus sa ako inak tváril, že spí. Bol 
v posteli a prezlečený v klasickom dvojdielnom pyžame skôr, ako Harry vyšiel z kúpeľne. 
Ten sa nad tým iba uškrnul. Bol to zo Severusovej strany dobrý pokus, ale zakaždým zlyhal, 
keď sa mu z takej malej pomsty dotkol po perinou rukou pevného stehna. Alebo keď vzal do 
úst jeho ušný lalôčik. Alebo keď mu zašepkal, ako veľmi túži po tom, dotýkať sa ho. Severus 
v okamihu roztvoril oči a mykol sa, akoby ho zasiahol elektrický prúd. Harry sa mu zakaždým 
s pobavením ospravedlnil, Severus ho zakaždým poslal do horúcich pekiel. Potom mu Harry 
povedal niečo o sebe a potom musel spraviť to isté i Severus. Harryho neprestalo udivovať, že 
si náročky vždy vyberal najväčšie ukrutnosti zo svojho života. Zrejme si vážne myslel, že ho 
tým nejako odradí alebo znechutí, ale nikdy neuspel. Čím bol jeho príbeh horší, tým bol 
k nemu Harry ohľaduplnejší. A to Severusa privádzalo do šialenstva. 

Ani dnes tomu nebolo inak. Severus stuhol, keď mu na líci pristáli v nežnom dotyku Harryho 
prsty. Cítil ich na svojej pokožke, hoci bol ten dotyk prijemný. Obkrúžil mu tmavé obočie, 
ktoré sa mu tiahlo v jemne klenutých oblúkoch nad pevne zažmúrenými očami. Ukazovákom 
skĺzol po nerovnej dĺžke nosa a obkrúžil líniu tenkých pier. Bolo to peklo, ale Severus 
statočne držal, kým Harry ticho rozprával, čo s ním plánuje robiť dnes. Severus ani len 
svalom nepohol. No dobre, len dovtedy, kým na ústach neucítil Potterove pery a jeho vlhký, 
dobyvačný jazyk. Fajn. Musel uznať, že sa nikdy nebozkával s nikým ako bol Potter. Ani len 
s Luciusom, s ktorým sa chvíľu stretával po skončení školy. Lenže Potter povýšil bozkávanie 
na umenie. A Severus nebol z tých, ktorý by sa radi nepriučili, ak tu už tá možnosť raz bola 
a on bol nútený spolupracovať. Čo... samozrejme bol. 

Ešte mal v živej pamäti ich prvý bozk. Bol to polohrozný pokus o niečo. Aspoň on si to 
myslel. Keď mu Potter vtedy strčil jazyk do úst, doslova skamenel. Teraz to bolo iné. 
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Potterove bozky boli zakaždým iné. Boli pomalé a vláčne, občas brali dych, občas boli 
privášnivé a nesmierne intenzívne. Dnešný bozk bol jeden z tých pomalých. Tie nenávidel 
najviac. Pretože jeho telo sa dostávalo pozvoľna do omámenia, ťažkli mu údy a hrozil 
celkový kolaps, lebo jeho mozog sa sám pozvoľna vypínal. Prestávala mu fungovať motorika, 
pretože proti svojej vôli sa pristihol pri tom, že vošiel Potterovi do vlasov a objíma ho, akoby 
nechcel, aby tá chvíľa skončila. Bolo to, akoby jeho telo pomaly ochromoval smrteľný jed. 
Lenže toto nebol jed, boli to iba mladíkove ústa, ktoré sa s ním zmyselne pohrávali 
a vyvolávali v ňom tie zvláštne pocity ako chvenie, šteklenie v žalúdku. Horúce ústa prisaté 
na jeho, akoby túžili vycicať všetok vzduch z jeho pľúc. Jeho jazyk pátravý a hravý, maznal 
sa s ním a provokoval ho. Severus mal neraz chuť zakričať si z plných pľúc, že toto sa predsa 
robiť nesmie a... Nie, rozhodne sa naňho nechcel vrhnúť! Ani mu to len nenapadlo! Bože, veď 
sa jednalo o Pottera! 

„Chutíš tak... sladko,“ poznamenal Harry, keď sa odtiahol od jeho úst a začal bozkami 
posievať jeho bradu. 

„Netáraj!“ zahučal Severus a podivil sa, ako chrapľavo znie jeho hlas. 

Harry neomylne mieril k uchu a hoci ho v duchu za to Severus preklial, poslušne natočil 
hlavu, aby mu tak poskytol lepší prístup. Potter za ten krátky čas stačil zistiť, kde je jeho 
najcitlivejšie miestočko. A bol vlastne aj jediný, ktorý sa to kedy len zistiť pokúsil. Vlastne, 
Harry bol ako radar na jeho erotogénne zóny. Severus si v duchu opäť prehral tú jeho vetu o 
sladkosti a uvažoval, či to ozaj myslel vážne. Vraj sladko! Pche! Ak už Potter trval na tejto 
šaráde, chcel mu to okoreniť. Lenže vždy, keď sa ho mladík dotkol, akoby ho očaroval. 
Severus bol v koncoch, neschopný žiadnej racionálnej úvahy. 

Tri poondiate týždne bol povinný toto celé znášať. Jeho. A teraz sa k tomu pridali i posteľné... 
radovánky. Krútil prstami na nohách, napínal svaly, hrýzol si do pier i do jazyka, len aby 
vydržal Potterovo láskanie. Už pred časom sa tak trochu vzdal. Nebránil sa dotykom tak 
intenzívne ako spočiatku. Keď sa s ním Potter takto... maznal, on si sprvu vždy pripomenul tú 
noc pred mnohými rokmi. Rozdiel bol však v tom, že kým sa sprvu zdráhal a bránil jeho 
dotykom, teraz si ich vychutnával a porovnával. Potter bol až neskutočne nežný. 
A neubližoval mu. Práve naopak. Bol voči nemu až úzkostlivo starostlivý a on si márne lámal 
hlavu nad tým, prečo je tomu tak. 

Severus bol preto nútený zvoliť inú taktiku. Začal si všetko užívať a vychutnávať plnými 
dúškami. Ak na tom Potter už raz trval, nebolo na tom predsa nič zlé. Bola to absolútne 
typická slizolinská črta. Najlepšie na tom bolo, že on si užíval a sám nepohol ani prstom. 
Miesto toho, aby totiž oplácal všetky dotyky, ktorých sa mu dostávalo plným priehrštím, ležal 
nehybne ako lata. A hoci sa snažil nevzdychať a nestonať a pôsobiť chladne ako kus ľadu, 
toto predsavzatie mu vydržalo sotva dve minúty potom, čo sa mu Harry tak intenzívne 
venoval. Popravde, musel by byť mŕtvy, aby to s ním nič nerobilo. Okrem toho, ako sa 
ukázalo, jeho manžel bol veľmi vynaliezavý. 

Dnes v noci ho Potter varoval, že zájde ešte ďalej ako predvčerom. Predvčerom sa totiž 
konečne odvážil pohladiť jeho mužnosť, hoci len cez látku pyžamových nohavíc. A i to 
stačilo na to, aby absolútne vzrušený muž vyvrcholil. 

Teraz sa vo vzduchu vznášala vôňa škorice a jablka. Vonnej masti, ktorú naňho Harry použil. 
Hoci Severus trochu hundral, že si pripadá ako štrúdľa, nemohol poprieť, žeby ho to 
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nevzrušovalo. Harryho prsty prechádzali masťou po jeho bradavkách, brali ich do úst a sali 
s takým pôžitkom, až sa muž pod jeho rukami krútil a chvel ako osika. 

„To nie je jediné miesto, kde ťa tým plánujem natrieť, ale...  dnes ešte nie,“ povedal mu 
hlasom zastretým od vzrušenia mladík a Severus takmer odpadol už len pri tej predstave. 

Teraz mal Harry ústa nebezpečne nízko, pretože skúmal hĺbku a tvar jeho pupka špičkou 
svojho jazyka. Prekliato dôkladne. Jeho dych šteklil Severusa na podbrušku, kde sa začínala 
cestička z jemných tmavých chĺpkov vedúca za lem jeho pyžamových nohavíc. Cítil ako sa 
jeho vzrušenie stupňuje a takmer mu poďakoval, keď mu jeho mladý manžel stiahol nohavice 
o niečo nižšie cez boky a odhalil jeho erekciu vytŕčajúcu z tmavého ochlpenia. Nádherný, 
mohutný penis pôsobil v tom šere spálne ako indiánsky totem. A Harry mu s radosťou vzdal 
úctu a svoj obdiv. 

Severusovi sa vydral z hrdla chrapľavý ston. Niečo medzi úľavou a absolútnou spokojnosťou. 
Keď sa vzápätí ocitol v zajatí mladíkovej ruky... jeho boky ho zradili a pohupli sa. Úd 
v Harryho ruke naznačil jasný pohyb a Harry sa usmial. Sklonil hlavu k jeho tvári a privlastnil 
si Severusove pery vo vášnivom bozku, kým ho jeho ruka hladila po celej dĺžke. Severus 
konečne po troch týždňoch desivého mučenia prvý raz v Harryho prítomnosti bez hanby 
vyvrcholil. Triasol sa na celom tele neopísateľnou úľavou a jeho telo sa lesklo potom. A bolo 
mu to jedno. Bolo priam neuveriteľné, že ten výkrik slasti, ktorý mu vyšiel z hrdla, vydal 
naozaj on v záchvate čistej eufórie. A bolo ešte neuveriteľnejšie, že ani teraz Potter netrval na 
tom, aby mu čokoľvek z toho, čo s ním mladík vyvádzal oplatil. 

Miesto toho mu pozapínal starostlivo košeľu a upravil nohavice potom, čo ho očistil. Vtisol 
mu na líce vlhký, no nie nepríjemný bozk a zaželal mu dobrú noc. Severus ešte dlho nemohol 
tej noci zaspať. Možno i preto, lebo Harry ostal tú noc spať stúlený po jeho boku. Jednou 
rukou ho objímal okolo pása, nohu mal prehodnú cez jeho. Bol v pokušení odstrčiť ho, ale 
miesto toho spravil niečo iné. Počkal, kým zaspí a potom k nemu natiahol pravú ruku. Dotkol 
sa jeho tváre tak opatrne, ako len vedel, aby ho nechtiac neprebudil. Bruškami prstov 
prechádzal po jeho črtách a v mysli si vykresľoval obrázok toho, čoho sa dotýkal. Lenže 
potom sa mladík pohol a on ruku stiahol preč... 

*** 

Táto noc ich konečne mala spojiť navždy. Severus by to nebol nikdy priznal, ale mal obavy. 
Poznal, ako chutí Potterove láskanie a za posledný týždeň si často krát predstavoval, aké to 
s ním bude. Doteraz mu dovolil všetko. Bozky, dotyky, dokonca minulú noc vyskúšali orálny 
sex. Teda, Harry bol ten, kto ho vyskúšal a Severus ten, kto ho zakúsil. A neskončilo to len pri 
tom. Harry včera predviedol, že sa dokonale vyzná i v anatómii mužského tela, keď 
skúsenými prstami vošiel medzi Severusove polky a bez ťažkostí našiel jeho prostatu. 

Dvere do spálne sa otvorili a on počul približujúce sa kroky. Nevedel, že Harry je už v župane 
a iba v župane, spod ktorého mu vytŕčali svalnaté lýtka a mierne zarastená hruď. Severus ho 
už čakal. I on bol pripravený na ich konečné dovŕšenie manželstva, na ktoré bol nútený 
pripravovať sa celé tie nekonečné dni. Ležal pod prikrývkou dokonale nahý. Nevidel zmysel 
v tom, brániť niečomu, čomu by sa aj tak nevyhol. Prikrývka mu siahala sotva po bedrá. 
Odhaľovala jeho štíhly, nahý trup a Harry sa na ňom chvíľu iba popásal pohľadom. 
V zelených očiach horel plameň tlejúcej lásky a vášne. Vedel, že ju čoskoro rozdúcha ešte 
viac blízkosť Severusovho tela. Teplo jeho pokožky... Zachvel sa, keď si uvedomil, že o malú 
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chvíľu bude hlboko v ňom a budú sa obaja hýbať v pradávnom, živočíšnom rytme, spojený 
a prepletený jeden s druhým. Tento milostný akt spojí nielen ich telá, ale i duše. Vyprahnuté 
duše... 

Harry si stiahol z pliec župan, jedinou myšlienkou zhasol svetlo a zažal desiatky iných 
svetielok. Sviečky rozostavané po obvode celej miestnosti, veľké i malé, okrúhle i hranaté 
zaplápolali a ožiarili izbu mäkkým svetlom. Pohol sa k posteli. Už vtedy bol vzrušený. Tak 
dlho sa na túto chvíľu... tešil. Nikto mu ju nemohol uprieť. Nikto ich nesmel vyrušiť. Teraz 
bude len on a Severus. Len oni dvaja. Všetko ostatné, celý vesmír na chvíľu zanikne 
v intenzite ich milovania. 

*** 

Keď si Harry predstavoval, že to s ním bude iné ako s inými mužmi, mal pravdu. Jeho 
avantúry oproti tomuto neznamenali nič. Prachprosté nič. Toto bol neopísateľný zážitok. 
Napriek tomu, že Severus ostával pasívny, s čím sa Harry už zmieril, mužove hrdelné stony 
a doslova lapanie po dychu mu napovedalo, že ho nenecháva takým chladným ako sa sprvu 
zdal. Nebol to žiaden kus ľadu. Severus bol rovnako vášnivý muž ako Harry, ak nie viac. 
A hoci Harryho zraňovalo, že sa ho i po takom čase odmieta čo i len dotknúť, výkon bol už 
i to, že mu opláca bozky. A čoraz nadšenejšie. Zbožňoval sa dotýkať jeho pokožky. Mal ju 
jemnú a hebučkú ako bola pokožka bábätka. Zmapoval každý kúsok jeho tela, dotýkajúc sa ho 
s posvätnou bázňou. 

Chvíľa, keď doňho vstúpil svojím stoporeným penisom bola... Absolútne fantastická. Držal 
svojho manžela za ruky, ktoré ležali po stranách jeho hlavy pritlačené o matrac, ich prsty 
prepletené. Severus bol preňho ako stvorený. Prečo to však nevidel? Keď Harry opatrne 
prirážal a on ho nohami objímal okolo štíhlych bokov, nechal konečne svoje myšlienky voľne 
plynúť, kým ich napokon z mysle nevytesnil ten rýdzi erotický pôžitok. Prisal sa perami na 
jeho ústa a vyvrcholil o sekundu skôr ako Severus. A predsa v ňom ostal. Akoby vedel, že 
toto je jeho prvá a posledná príležitosť, kedy sa spolu milujú. Ležal na svojom manželovi, 
hlasno oddychoval a silou mocou zadržiaval slzy, ktoré sa mu hromadili za pevne 
zomknutými viečkami. V hrdle mu navrela hrča, kým nechával odznieť ich orgazmus. 

Chcel takto ostať navždy. Chcel obrátiť hlavu tak, aby sa Severusovej hrude nedotýkal lícom, 
ale ústami. Aby mu mohol posiať hruď ďalšou záplavou vrúcnych bozkov. Túžil sa ho 
dotýkať, hladkať, túžil sa s ním maznať a pod vlhkou, rozhorúčenou pokožkou cítiť splašený 
tlkot jeho srdca. Miesto toho sa iba odtiahol na svoju stranu postele a skrútil sa do klbka. 
Veľký, malý muž, so zronenou dušou a zlomeným srdcom. Mal by byť šťastný. No nebol... 
Nenamáhal sa ani len očistiť. Možno to bolo hlúpe, no chcel, aby ten zážitok nevyprchal tak 
skoro. A takto, pokropený Severusovými kvapôčkami sekrétu, v ňom pretrvával pocit, že to, 
čo sa stalo, nebol iba jeho sen. 

*** 

Hoci bol Severus v tú noc po milovaní malátny, nedarilo sa mu zaspať. Miesto toho, aby 
zavrel oči ako každý raz po tom, čo sa na ňom Potter vybúril, teraz ich mal otvorené dokorán. 
Jeho čierne oči civeli nemo do neznáma. Zvláštne, pomyslel si. Mal dojem, že kým k nemu 
Potter vliezol do postele, zacítil známu vôňu topiaceho sa včelieho vosku. No sviečky 
a Potter? Hlúposť. A hneď potom fakticky prestal vnímať všetko ostatné. Existoval len Potter, 
jeho talentované ústa, skúsené ruky, odvážne, trpezlivé dotyky. Potom si spomínal už iba na 
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explóziu vlastného tela, ktoré sa zmietalo v kŕčoch vášne a extázy sladšej ako včelí med. A on 
preto nespravil celkom nič. Len nečinne ležal, nechal sa bozkávať, obchytkávať a doviesť na 
vrchol sexuálnej rozkoše mladíkom, ktorému by mohol byť otcom. 

Nevedel, či sa má sám sebe hnusiť, alebo si závidieť. Jedno však bolo isté. Potter bol v tomto 
nepodarenom manželstve ten, kto dával a Severus ten, kto bral. Nedúfal, že Potter tak dlho 
vydrží. Jeho trpezlivosť bola obdivuhodná. Alebo bol taký naivný idiot a veril, že sa Severus 
zmení. Nejako zázračne. Lenže to sa stáva iba v rozprávkach. Láska zvíťazí nad všetkým, zlo 
bude porazené. Zázrak sa nekonal. 

Po tom, čo z neho Potter vytiahol svoj ochabnutý penis a odkotúľal sa na svoju stranu postele, 
Severus naďalej ostal nehybne ležať. Kompletne ochromený nežnosťou a pozornosťou zo 
strany svojho partnera. Partnera, ktorý dával a nič za to nežiadal. Čo bude teraz, keď si splnili 
povinnosť? Ministerstvo ich nemôže rozdeliť. Majú nad nimi navrch. Lenže... 

Započúval sa do ticha izby. Potter zdá sa už zaspal. Ležal na svojej polke postele a ticho, 
pravidelne odfukoval. Severus chvíľu váhal. Potom natiahol ruku a dotkol sa ho. Pokožka 
jeho chrbta bola hladká a hebká. Severus privrel oči a stiahol ruku vo chvíli, keď sa Harry 
zamrvil. 

Mladík spiaci vedľa neho sa pretočil na chrbát a zamrmlal zo spánku jeho meno: „Severus...“ 

Severus stuhol. No Harry spal ďalej. A potom spravil ten neústupný muž niečo nevídané. 
Severus sa k nemu prisunul. Vsunul nohy pod Harryho prikrývku, pritúlil sa hruďou k jeho 
chrbtu a rukou ho opatrne objal okolo pása. Z jemu neznámej príčiny potreboval túto noc cítiť 
blízkosť jeho tela. Celkom bezprostredne. Položil si hlavu na vankúš hneď vedľa tej Harryho 
a vdýchol vôňu jeho vlasov. Zavrel oči a spokojne si povzdychol. 

Veď čo, napadlo mu. Nebolo by to prvý raz, čo sa okolo neho prebudil obmotaný. Ešte vždy 
sa môže na niečo vyhovoriť... 

V.  

Čo je to láska? Iba obyčajné slovo postavené na základe piatich písmen, ktoré ospevujú vo svojich 
veršoch od nepamäti básnici? 

Láska... Je pre mňa tým ľudským citom, v ktorý už dávno neverím? Som skeptik do morku kostí, 
priznávam. Neviera a beznádej sa na mojej duši i srdci už celé roky hostí. Láska... Ako mám zo 
seba niečo dať, keď v ňu neverím? Ako mám čo i len zajasať, keď... 

Nie, zbabelcom ma nenazvi! Nie zbabelý je ten, kto má strach. Nie zbabelý je ten, čo cúvne 
a otočí sa vo dverách. Zbabelý je ten, kto sa už nikdy nevráti... Ten, kto i myšlienku na možné, 
v diaľke črtajúce sa šťastie, raz a navždy zatratí... 

Merlin, pomôž mi! 

*** 
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Tá ich spoločná noc sa viac nezopakovala. Harry sa v to ráno zobudil sám, pretože Severus 
bol už dávno hore. Pre Severusa bolo podstatné, že tú noc naplnili svoje manželstvo. A pre 
Harryho, že to stihli na deň presne a bez toho, aby musel svojho popudlivého manžela 
presviedčať násilím, čoho by nikdy nebol schopný. Ministerstvo nad nimi stratilo kontrolnú 
moc. 

Severus bol zo dňa na deň nepokojnejší. Harry ho chápal. Stále nemal svoj prútik a hrozba 
obvinenia z Dumbledorovej vraždy visela nad jeho hlavou ako Damoklov meč, pripravený 
zoťať mu ju. 

Harry našťastie prišiel s novým nápadom, ako zamestnať jeho rozbúrený myseľ. 
Prostredníctvom svojej úžasnej priateľky Hermiony, ktorá mu vnukla impozantný nápad. 
Samozrejme, že zahŕňal Severusa. Keď bol včera večer u Weasleyovcov, znova sa dlho do 
noci s oboma priateľmi zhovárali. Ale tentoraz Harry neprepieral svoje intímne súkromie. 
Možno i preto, lebo tam bol Ron. A hoci si jeho priateľka všimla jeho skleslosť a akúsi citovú 
otupenosť, nechcela jatriť jeho rany zbytočnými otázkami. Skôr dúfala, že sa jej jedného dňa 
zverí sám. 

Na druhý deň sa Harry opýtal Severusa, či by sa nechcel učiť Braillovo písmo. Bol dokonca 
ochotný zabezpečiť mu muklovského učiteľa a zaplatiť toľko, koľko len bude potrebné. 

Severus sa zatváril nadmieru prekvapene. Zažmurkal a venoval mu svoju plnú pozornosť. „A 
to je čo?“ 

Harry si myslel, že naňho vybehne s niečím ako – neunúvaj sa, nemám záujem alebo 
jednoducho nestaraj sa do mňa, ale jeho postoj ho príjemne prekvapil. Sadol si do kresla 
oproti nemu a pustil sa do vysvetľovania. 

„Je to špeciálny druh písma, respektíve systému písania, určeného pre nevidiacich 
a slabozrakých muklov.“ V duchu sa pozastavil nad tým, že v podstate nebral do úvahy fakt, 
že o takom niečom Severus nebude vedieť. Napokon, bol to sčítaný a rozhľadený muž. 

„Aha,“ poznamenal Severus a Harry si zahryzol do jazyka. Netušil, čo malo to jeho – aha – 
znamenať. Bolo to viac pozitívne alebo negatívne? Odmietavé alebo na hranici prijateľnosti? 
Čo ak ho tým nechtiac urazil? Ponúka mu niečo, čo sa týkalo výlučne muklov a Severus bol 
skúsený a zdatný čarodejník, i keď slepý. 

Severus sa ho po chvíľke premýšľania opýtal tónom hlasu, ktorý prezrádzal jeho očividný 
záujem. „Ako to funguje?“ 

Harry si v duchu uľahčene vydýchol. „Funguje to na princípe plastických bodov vyrezaných 
do papiera, ktoré čitateľ vníma hmatom.“ 

Harry považoval tento Hermionin nápad za senzačný. Riešil totiž viac ako len jeden problém. 
Severus sa môže učiť čítať, ak bude chcieť a nebude si pripadať taký neužitočný. Čo bolo ozaj 
výborné. Ako mu jeho priateľka povedala, toto písmo bolo pomenované podľa muklovského 
francúzskeho učiteľa Louisa Brailla, ktorý potom, čo v detstve stratil zrak po nešťastnom 
poranení, v pätnástich rokoch vytvoril písmo úpravou vojenského systému umožňujúceho 
čítanie za tmy, ktoré vymyslel dôstojník francúzskeho delostrelectva Charles Barbier. Išlo 
o dvanásťbodový systém usporiadaný do obdĺžnika 2x6 bodov. 
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Severus pomaly prikývol. V duchu ocenil manželovu snahu, ale i tak nad tým váhal. Napadlo 
ho, či by v čarodejníckom kníhkupectve našiel vôbec nejaké knihy písané Braillovým 
písmom. Ak áno, rozhodne o nich ešte nepočul. A napokon, stále nechcel veriť tomu, že 
ostane slepý do konca života. Vlastne si to stále nepripúšťal, hoci sa so svojím handicapom 
učil žiť. Ale za úvahu to stálo. Vyriešil by tak problém, čo s tým nedozerným množstvom 
voľného času a čo s Potterom. Pretože ten by sa mu nemusel motať popod nohy a stále 
vymýšľať ako mu spestriť ten nekonečný voľný čas. 

„Zvážim to,“ odvetil mu napokon a naoko sa znova ponoril do svojho sveta, ktorému rozumel 
len on. Do sveta, ktorý s Harrym nemal nič spoločné. Aspoň mladík si to myslel. Ostal totiž 
sedieť nečinne na pohovke a civel do prázdna. Harrymu to trhalo srdce. Ale nechcel ho 
k ničomu nútiť. 

*** 

Čas ubiehal ako voda. V novinách sa o nich objavovali článočky, či fotografie čoraz menej, 
čo oceňoval najmä Severus. Harry s nimi však rátal, pretože to bolo hlavne v záujme jeho 
manžela. Zmeniť verejnú mienku a otočiť ju správnym smerom. K nim. Nie proti nim. Takto 
si bol istý, že sa snaží aspoň o niečo. Colin Creevy odvádzal skutočne dobrú prácu, za čo mu 
bol neskonale vďačný. Keď mu núkal peniaze, mladík odmietol a takmer sa urazil. Tvrdil, že 
vždy konal iba v mene dobrej veci a záujmu, veď bol chrabromilčan. A chrabromilčanom ako 
takým v podstate česť a spravodlivosť prúdila od narodenia v krvi a bola pre nich svätá. Harry 
vedel, že ryšavý, energický mladík má pravdu, ale i tak sa mu chcel nejako odvďačiť. Bol 
totiž jediný novinár, ktorý neprepieral na verejnosti ich intímne súkromie, kým ostatní stále 
polemizovali na túto tému a všemožne ju rozoberali. Občas do nechutných podrobností. 

V jeden neskorý septembrový večer dostal Harry soviu poštu. Na okno pracovne mu dosadol 
tmavohnedý výr s veľkými žltými očami. Spoznal ho okamžite. 

„Pošta?“ opýtal sa jeho manžel, ktorý sedel v kresle a prebral sa z akejsi apatie, kým počúval 
monotónne predčítanie knihy Využitia a účinky Prasličky dračej, ktorú mu Harry kúpil včera 
na trhu. 

Mladík otvoril okno a sňal výrovi z nôžky list. „Veru áno. Od môjho bývalého vedúceho,“ 
informoval ho. Podal vtákovi sušienku a zamrmlal poďakovanie. Fiškus, tak sa volal výr 
Alpharada Greystocka, odletel do noci a on za ním zavrel okno. Potom si sadol za svoj stôl 
a náhlivo rozlomil pečať z červeného vosku, v ktorom bol odtlačok pečatného prsteňa 
aurorov. „V utorok o dva týždne máš pojednávanie,“ oznámil Severusovi. „O pol deviatej 
ráno.“ 

Severus stuhol. Harry naňho pozrel. Videl ako cez mierne pootvorené pery vydýchol a jeho 
ruka pevnejšie zovrela opierku kresla. Ako keď sa pazúry dravého vtáka stočia okolo konára 
stromu, na ktorý dosadne. 

Vstal zo svojho miesta a podišiel k nemu. „Zvládneme to. Uvidíš. Nemáš čo skrývať,“ snažil 
sa ho povzbudiť. 

Severus sa mykol, keď ucítil na pleci dotyk jeho ruky. Ale neodtiahol sa. „Si si nejako istý,“ 
poznamenal miesto toho a odvrátil hlavu. 
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Harry sa nedal jeho odmietavým gestom odradiť. Dovolil si tento nepatrný, nevinný dotyk, 
aby mu dokázal i takýmto spôsobom, že stojí na jeho strane a dosvedčil to i svojimi slovami. 
„Som, pretože ti verím. Priznávam, nebolo tomu vždy tak, ale to som bol ešte primladý 
a nechápal som súvislosti.“ 

„A teraz ich azda chápeš?“ podpichol ho Severus takmer nevrlo. 

Harryho ruka sa preniesla z jeho pleca a na bledé líce. Hánkami ohnutých prstov ho nežne 
pohladil a dotkol sa jeho ruky, ktorá stále zvierala opierku s drvivou silou. „Viac, ako si 
myslíš.“ Jeho ruka obalila hrejivým, teplým dotykom tú manželovu. Ruku mal studenú ako 
ľad. Severus sa zachvel, keď ucítil, ako sa od toho dotyku do jeho tela rozlieva pokoj a teplo. 
Prečo mal pocit, že sa roztopí na beztvarú mláčku pri jeho nohách? Prečo mal pocit, že ho 
zapĺňa cit, ktorý sám nedokázal identifikovať? Bolo to, akoby jeho organizmus napadol 
neidentifikovateľný vírus a on si s ním nevedel rady. 

Vstal. „Ja... pôjdem do postele. Je neskoro.“ Striasol zo seba Harryho ruku. Vyšiel z pracovne 
a ani sa za sebou neobzrel. Harry si povzdychol. Načiahol sa za stále roztvorenou knihou 
levitujúcou vo vzduchu, zavrel ju a položil na stolík. Iba sklonil hlavu a ruku, ktorou sa ho 
dotkol zaťal bezmocne v päsť. 

„Dobrú noc,“ pošepol za jeho vzďaľujúcim sa chrbtom. Viac povedať nemohol. Hrdlo mal 
stiahnuté, zelené oči sa mu leskli smútkom, ako hladina bezodného jazera, na ktorej tancujú 
neposedné slnečné lúče predierajúce sa cez husté koruny stromov. Lenže toto neboli lúče 
slnka. Boli to odlesky ohňa, ktorý si veselo pukotal v kozube, pri ktorom Harry teraz nečinne 
a ponorený do vlastných myšlienok postával. Cítiac sa opustený a nikým nepotrebný. Podišiel 
k barovej skrinke a vybral si odtiaľ brúsený krištáľový pohár. Nalial si na spodok trochu 
whisky a vypil obsah pohára na jediný dúšok. Dnes ostane spať v obývačke. Radšej tam, ako 
v manželskej posteli, kde je opustenejší, ako kedy sa len v celom svojom mizernom živote 
cítil. 

Noc bola dlhšia ako zvyčajne. Aspoň sa mu to zdalo. Prehadzoval sa na gauči a hľadal si 
vhodnú polohu na spanie. Deku mal pokrútenú a zhúžvanú okolo úzkych bokov, vankúš už 
pred chvíľou zhodil na zem. Snažil sa nemyslieť na to, že by stačilo urobiť iba pár krokov 
a bol by v spálni. V posteli vyhriatej od Severusovho štíhleho tela. Obrazy nahých 
alabastrových končatín sa mu mihali pred očami ako v zrýchlenom filme. Znova videl 
Severusovu tvár a jej výraz čírej erotickej eufórie, keď dosiahol vrchol. Ústa opuchnuté od 
jeho bozkov, pokožku perliacu sa drobunkými kvapôčkami slaného potu. Keď sa k obrazom 
pridružili aj spomienky na hrdelné stonanie a vzdychy, myslel si, že sa zblázni. Vymotal sa z 
prikrývky a vošiel do kuchyne, aby sa napil vody. Potom chvíľu bezcieľne blúdil po dome. 
Jeho kroky ho zaviedli do kúpeľne. Zasvietil a pozrel na kôpku ich šatstva, ktoré čakalo 
v prútenom koši pripravené na pranie. Na vrchu jeho farebnej kôpky bolo čierne tričko jeho 
manžela. Harry sa poň načiahol. Prstami zavadil o bavlnenú látku a priložil si ju k tvári. 
Vdýchol do seba nasiaknutú vôňu. Vôňu svojho manžela. A pritlačil si ju k lícu. A ešte 
tesnejšie. Potom zo seba zhodil svoje tričko a obliekol si to jeho. Zhasil v kúpeľni a znova sa 
vydal potulkami po dome. 

Po chvíli sa pristihol pri tom, že znova stojí nad spiacim manželom a sleduje jeho pokojný 
spánok. Koľkokrát ho takto vídal v nemocnici, kým bol v kóme? Koľkokrát si po tie noci 
prial, aby sa konečne prebral? Nespočetne krát. Nezrátal by to na prstoch svojich rúk. Jeho 
pery sa dotkli s posvätnou úctou a s nezvyklou ľahkosťou pokožky Severusovho čela, hoci si 
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prial viac ako len tento nevinný dotyk. Túžil po ňom. Bytostne! Prial si byť vedľa neho, cítiť 
jeho teplo a blízkosť. Potreboval ho tak veľmi, ako Severus nepotreboval jeho. Bolo to na 
zbláznenie a on bol na konci so silami. Bolo to horšie ako na začiatku, keď sa hádali. Vtedy sa 
museli dotýkať, spoznávať, hoci bol iniciatívny iba Harry, pre Severusovu minulosť a tiež 
tvrdohlavú zaťatosť. Ale i to mu stačilo na to, aby sa cítil aspoň trochu šťastný. A teraz? 
Nemal pocit, že žil. Zdalo sa mu, že iba živorí. Zatiaľ čo Severus sa po skončení tej milostnej 
tortúry k životu prebral. Boli naozaj až takí rozdielni? Prečo si to nevšimol? Alebo mu niečo 
uniklo? Jeho manžel si pripustil k telu azda každého, okrem neho. 

Severus nemal problém baviť sa s Hermionou o hocičom, ani držať jej dcérku v náručí, keď 
mu ju podala, aby im šla pripraviť kávu, počas jednej zo svojich neohlásených návštev. Harry, 
ktorý sa vrátil z nákupu ostal stáť v dverách ako primrazený a civel na nich s úžasom 
vpísaným v tvári. Ako mu neskôr Hermiona vysvetlila, Severus bol ten, ktorý ju upozornil, že 
dievčatko má zvýšenú teplotu, preto je také nepokojné a oznámil jej, že to bude zrejme preto, 
lebo malej idú zúbky. Dokonca jej odporučil, ako na to, aby to bolo pre Rose čo najmenej 
bolestivé. 

Ronovi poradil pri novom experimente. Skúšali vyrobiť s Georgeom „Spievačku.“ Niečo 
podobné ako bola dobre známa „Vracačka“, akurát po nej by ste nemuseli vydáviť všetky 
vnútornosti, ale po jej užití by ste spievali ako ten mŕtvy taliansky mukel Pavarotti, aj bez 
štipky talentu. Druhý deň prišiel nadšený Ron s tým, že to funguje a podal Severusovi 
zmluvu, podpísanú ním a Georgom, ktorý bol rovnako potešený. Pre začiatok mu ponúkli 
desať percent zo zisku tých cukríkov, ale aj tak to bolo ušľachtilé gesto. 

Toto celé sa vymykalo jeho chápaniu. A on bol teda naozaj chápavý. Dokonca sa snažil 
v chápavosti sám seba predstihnúť. Napriek tomu sa pred ním Severus uzavrel pevnejšie ako 
lastúra, ktorá si za každú cenu chce ochrániť svoju vzácnu perlu... A ako i po iné noci, i teraz 
mu upravil prikrývku a vyšiel z ich spálne von. 

A ako i po iné noci, netušil, že Severus nespal. Po jeho odchode sa stočil do klbka 
a premiestnil sa v posteli na druhú stranu, na tú Harryho. Keby tam bol vankúš, bol by si ho 
vtiahol do náručia a vdýchol z obliečky jeho vôňu, ale takto si to iba mohol predstaviť. Prešiel 
roztvorenou dlaňou po bielej bavlnenej plachte a s myšlienkou na svojho manžela pomaly 
usínal. 

*** 

Sedeli v kuchyni za stolom a raňajkovali. Za oknom podúval studený vietor. Koruny stromov 
sa začali odievať do veselých farieb, od žltej, cez sýto oranžovú, až po červenú, akoby sa 
chystali na benátsky karneval. Obloha ostávala častejšie sivá, popásali sa nej ťažké sivé 
barančeky, ktoré vietor usilovne, či niekedy len tak zo žartu rozdúval po širokánskej oblohe 
ako pastier dohliadajúci na svoje stádo, po nedozerných pastvinách. 

„Podáš mi džem?“ poprosil Severus, keď si opatrne natrel ešte teplú hrianku maslom a to sa 
na nej pomaly roztápalo. 

„Pravdaže,“ odvetil Harry spoza roztiahnutých novín, ktoré čítal a podal mu pohár s červeným 
obsahom. Všimol si, že jahodový je Severusov najobľúbenejší. Odpil si z kávy a obrátil 
stránku novín. Mali päť dní pred súdnym procesom, ktorý mal mať Severus. Harry stránku 
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prebehol pohľadom a zoširoka sa usmial. V novinách objavil pozoruhodnú anketu a nemohol 
ju svojmu manželovi neprečítať. 

„Myslím, že toto je celkom dobré, Severus. Počúvaj,“ vyzval ho a s nadšením sa pustil do 
čítania článku, ktorý zabral viac, ako len polovicu štvrtej strany v dnešnom výtlačku novín. 

„Pred dvoma dňami sme ctenú čarodejnícku verejnosť informovali o súdnom procese, 
ktorý sa má konať presne 25. septembra tohto roku s posledným smrťožrútom. Tým nie je 
nik iný, ako bývalý profesor Elixírov a taktiež niekdajší riaditeľ Rokfortskej strednej školy 
čarodejníckej, držiteľ Merlinovho rádu druhého stupňa, Profesor čarodejníckych vied 
Elixírov, pán Severus Snape. Jeho meno, je hneď po mene jeho slávneho manžela 
najpretriasanejším a najkontroverznejším v čarodejníckom svete, hlavne kvôli trom 
skutočnostiam. Takmer pred dvoma mesiacmi sa prebral po desiatich rokoch z kómy a stal 
sa manželom pána Harryho Pottera.“ 

Severus sa zamračil. „Nezaujíma ma to,“ namietol podráždene, ale Harry sa nenechal odradiť 
od svojho úmyslu. 

„Vydrž prosím. Je to skutočne zaujímavé, uvidíš, ale musím to prečítať celé.“ 

Severus si povzdychol a zahryzol sa do svojej hrianky, vrchovato natretej lepkavou lahôdkou. 

 „Hm, takže kde som to prestal,“ zamrmlal si Harry popod nos. „Aha, tu... Navyše, čelí žalobe 
Wizengamotu za spáchanie hrdelného zločinu. Bol obvinený zo smrti uznávaného riaditeľa 
Albusa Dumbledora! Navyše, rovnako ako ostatní smrťožrúti, ktorí podstúpili súdne 
procesy pred ním, i on bude obvinený z vojnových zločinov. Avšak, ako už v jeho prospech 
vypovedal sám Harry Potter, jeho manžel, je známe, že Severus Snape zohral dôležitú úlohu 
dvojitého agenta, čo mimoriadne ovplyvnilo vojnu a nás doviedlo k jej víťazstvu. Pán Snape 
už raz odsúdeniu unikol, keď sa zaňho pred mnohými rokmi zaručil ten istý muž, z ktorého 
vraždy bol teraz obvinený. Podarí sa mu Azkabanskému väzeniu a obávaným dementorom 
uniknúť i teraz? 

Preto sme vyšli do ulíc, aby sme zistili váš názor na celú vec. Otázka znela: Myslíte si, že by 
mal byť pán Severus Snape v súdnom procese, ktorý ho čaká, odsúdený? 

Helga P. (45r., predavačka kvetín) – myslím, že by ho mali pustiť. Verím tomu, že bol tým 
agentom. Videli ste ten muklovský film s agentom 007, Zlaté oko alebo Zajtrajšok nikdy 
nezomiera? To bolo čosi! Musel mať pestrý a dobrodružný život! 

Maya C. (22r., knihovníčka) – poznám oboch ešte zo školy. Je to veľmi romantické, že sa 
vzali. Nikdy by som si to nebola ani len pomyslela. A čo sa týka vašej otázky, odpovedám – 
Rozhodne nie! Nemal by byť odsúdený. 

Patrick O. (37r., novinár) – hm, nie som si istý. Ak vezmeme do úvahy všetky fakty, povedal 
by som nie. Ale kto vie, kde je skutočná pravda, však? 

Martin B. (32r., nezamestnaný hráč metlobalu) – verím Potterovi. I profesorovi. Nepáči sa 
mi, že ho vôbec obžalovali. Sú to byrokrati, ktorí nemajú na práci nič lepšie, len riešiť 
hlúposti. Nech radšej zaistia, aby bolo na trhu dosť voľných pracovných miest. 
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Rorian D. (50r., cukrár) – nie. 

George W. (32r., obchodník) – pripravil ma síce vo vojne o ucho, ale nie naschvál. Mieril na 
smrťožrúta, ktorý ma chcel dostať. Už to napovedá veľa o jeho charaktere. Hovorím 
jednoznačné – NIE! Viem, čo všetko musel vo vojne podstúpiť a obdivujem ho, že to zvládol. 
Je nevinný! Zaslúži si našu úctu a hlavne, aby sme mu konečne dali pokoj a nechali ho žiť. 

Alice C. (61r., dôchodkyňa) – neviem o žiadnom procese. Koho to majú zamordovať? 
Neviete, ako sa dostanem k prášku z rohu jednorožca? 

Ginger R. (17r., študentka) – pán Potter je moja platonická láska. Mám všetky jeho fotky 
z novín, dokonca i 3D plagát z Čarodejky. Jeho sobáš mi síce zlomil srdce, ale fandím im. Je 
to veľmi cool! 

John M. (25r., hráč na flautu) – poznám Harryho veľmi dôverne... ak viete, čo tým myslím. 
Je síce trochu... zvláštny, ale to sú hrdinovia predsa vždy. Nie je cvok. Vraha by si určite 
nevzal. Nie. 

Harry nepostrehol, že pri tejto zmienke Severusovi zaskočilo a mal čo robiť, aby prestal 
pokašliavať. 

Paul (28r., ekológ) – prečo sa radšej nezaoberáme problémom globálneho otepľovania? 
Alebo separovania odpadu? Toto je podľa mňa oveľa vážnejšia situácia a vyžaduje citlivý 
prístup. Napíšte to tam, pravda? Presne, to, čo som povedal... 

Isabell (51r., inštruktorka cvičenia jógy) – kto je to ten Severus Snape? Viete, nedávno som 
sa sem prisťahovala z Prahy. 

Zo sto opýtaných respondentov  je celkom 90% za to, že pán Severus Snape by odsúdený 
rozhodne nemal byť. 5% váha a odvoláva sa na dôkazy a spravodlivosť Wizengamotu. 4% 
sa odmietli vyjadriť a iba 1% je za to, aby bol pán Snape odsúdený. 

Aj my, redakcia denníka Denný Prorok sa pripájame a dovoľujeme si vyjadriť svoj názor 
na vec: „Pán Severus Snape nesmie byť odsúdený! Budeme naňho myslieť a držať jemu 
a pánovi Potterovi palce. Pretože ako povedal pán George W. : „Zaslúži si našu úctu 
a hlavne, aby sme mu konečne dali pokoj a nechali ho žiť.“ My dodávame – pokoj si 
zaslúžia určite obaja manželia. Prajeme im do ďalších dní veľa spoločného šťastia.  
Spravili pre nás všetkých a celkom nezištne viac ako ktokoľvek iný.“ 

Blaise Zabini (majiteľ a šéfredaktor denníka DP), Artemius Curx (šéfredaktor športu) 
a Amélia Moorová (šéfredaktorka spoločenskej rubriky). 

„Tak, čo ty na to?“ ozval sa Harry nadmieru spokojný, keď zložil noviny a odložil ich 
stranou. 

„Ja... nemám slov,“ poznamenal zaskočený Severus. Skutočne by nečakal od ľudí takú 
podporu. Vždy bol zvyknutý na pohŕdanie alebo ignorovanie, ale toto bolo... iné. Zahrialo ho 
to pri srdci. Ovšem, až na tú poznámku akéhosi Paula, ktorého by radšej... V duchu sa 
napomenul. Nemal by sa rozčuľovať, ak nechce dostať žalúdočné vredy. Veď napokon, Harry 
bol síce jeho manžel, ale... inak nemali spoločné celkom nič. 
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Bola to však rozhodne príjemná novinka. Na dnešnú hodinu Braillovho písma s profesorom 
Hopkinsom sa už celkom tešil. Hoci sa musel obliecť do toho nemožného muklovského 
obleku. Napokon bol rád, že sa dal prehovoriť. Naozaj to bol skvelý nápad. Možno bola 
Hermiona všetečná, ale vždy jej to pálilo. 

*** 

Harry prešľapoval pred súdnou aulou, napätý ako struna. Pozrel na svoje náramkové hodinky 
na pravej ruke. Pol dvanástej. 

„Harry, už si tam takmer vyšliapal cestičku,“ doberal si ho Ron, ktorý sa ponúkol, že mu bude 
robiť spoločnosť na pojednávaní, na ktoré bol predvolaný Severus. Musel byť vypočutý pod 
vplyvom veritaséra, ako Harrymu pred mesiacom oznámil jeho bývalý vedúci. 

„Trvá to akosi pridlho,“ zašomral nespokojne a znova sa pozrel na hodinku na svojom zápästí. 
Ručička nepostúpila viac ako o minútu, od kedy sa na ciferník díval naposledy. 

„Je tam iba tridsať minút po druhom odročení pojednávania. Súdim, že to nie je až také zlé,“ 
snažil sa ho upokojiť starý priateľ. „Pozri, v podstate je to jeho obvinenie absolútna fraška 
ministerstva. Ty si jediný dostupný svedok. A jediný spoľahlivý. Plus, nemohli ťa prinútiť 
vypovedať proti vlastnému manželovi. Ale vypovedal si - opäť v jeho prospech. Navyše, bol 
si pod vplyvom veritaséra. Čo môže byť viac spoľahlivejšie a vierohodnejšie ako tvoje slová? 
Či už chceš alebo nie, stále si hrdinom. A buď si istý, že na to pamätajú. Neodvážili by sa 
odsúdiť tvojho manžela, i keby vinný bol.“ 

Harryho to veľmi nepresvedčilo. Najmä posledná veta bola podľa neho riadna hovadina, ale 
nechcel to rozoberať a kaziť Ronovi radosť z jeho povzbudivých slov. Odrazu sa dvere auly 
otvorili a vyšiel odtiaľ bledý Severus i so svojím advokátom, ktorý bol odetý do čierneho 
habitu s bielym golierikom. Keby na sebe nemal tú parochňu a aktovku z dračej kože, pokojne 
by ste si ho mohli pomýliť s vikárom. Ale bol to najlepší právnik, akého Harry zohnal. A tiež 
najdrahší. 

Muž v advokátskom habite sa naňho spokojne usmial, zatiaľ čo Severusovi sa z tváre nedalo 
vyčítať absolútne nič. Napriek tomu ho Harry na krátku chvíľu spontánne objal. 

Zaskočený Severus nereagoval nijako, hoci Ron si všimol jemnú zradnú červeň, ktorá 
vystúpila na líca toho neprístupného muža a uškrnul sa. 

„Tak ako?“ opýtal sa Harry, keď sa od Severusa neochotne odtiahol. A hoci smeroval otázku 
svojmu právoplatnému manželovi, odpovedi sa mu dostalo od advokáta. 

„Myslím, že môžem spokojne vyhlásiť pán Potter, že to máme, ako sa vraví, v kapse. Ešte 
dnes bude vášmu manželovi vrátený jeho prútik a bude zbavený všetkých obvinení, ktoré 
proti nemu boli vznesené. Navyše, budú mu udelené pocty a Merlinov rád prvého stupňa za 
preukázané služby čarodejníckemu svetu.“ 

„Výborne,“ zajasal Harry a podával veľmi srdečne advokátovi ruku. 

„Musíme si počkať na rozsudok. Možno by ste si mohli zájsť na obed. Máte čas. 
Pojednávanie bolo odročené na pol druhú hodinu poobede.“ 
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„Fajn. Ja zájdem teda domov. Sľúbil som Hermione, že ju budem informovať. Okrem toho, 
dnes mala variť kuracie soté a ja ho milujem. Vrátim sa, Harry.“ Ryšavý mladík im zamával 
na rozlúčku a ponáhľal sa preč. 

„Ja sa musím vrátiť do svojej kancelárie. Pracujem na jednom zložitom prípade a chcem sa 
mu trochu venovať, kým mám čas. Páni, uvidíme sa.“ 

Osameli. 

Harry pozrel na Severusa, ktorý tam stál sťa primrazený. „Tak čo? Pôjdeme na obed?“ 
Nebolo by to prvý raz, čo by boli spolu na verejnosti. Pravidelné prechádzky na čerstvom 
vzduchu a medzi ľuďmi bola ďalšia vec, do ktorej Harry svojho manžela nútil. I Ron 
s Hermionou im nejeden víkendový večer robili spoločnosť v malej kaviarničke v Šikmej 
uličke. A Minerva bola u nich častým hosťom. 

No na jeho pozvanie Severus nesúhlasne pokrútil hlavou. 

„Prečo? Nie si hladný?“ 

„Nestačí, ak poviem nie? Musíš donekonečna pitvať moje city? Je to nanajvýš únavné!“ 
vybuchol jeho muž nervózne a začal sa okolo seba divoko rozháňať svojou bielou slepeckou 
paličkou. 

Harry sa zamračil. Neušlo mu, že sa mu chvela ruka. Jeho podráždená reakcia bola len 
obranným mechanizmom pred niečím, čo ho trápilo. 

„Kde je tu nejaká idiotská lavička?“ zasyčal. 

Harry sa zamračil. Vyštartoval zo svojho miesta a zastal mu cestu. Severus mu pri novom 
kroku padol priamo do náručia. Zháčil sa, ale nemohol nič robiť, pretože jeho manžel ho objal 
a držal ako vo zveráku. Jeho objatie nepovolilo, nech sa mocoval akokoľvek, nech ho 
akokoľvek nevyberane častoval a hnusne preklínal. 

„Nechcem naliehať. Vidím, že nie si vo svojej koži. Chápem to. Ale nemáš sa prečo hnevať 
ani znepokojovať. O chvíľu budeš voľný a tvoje meno bude očistené. Pretože ty si to zaslúžiš! 
Nikto si to nezaslúži viac ako ty, Severus. Nikto toľko neobetoval, ako ty. Nikto toho 
nepodstúpil viac ako ty.“ 

Severus, ktorý v jeho náruči medzičasom ochabol, sklonil hlavu. Čelo mal opreté o Harryho 
plece a namáhavo dýchal. Nespravil však nič a nepovedal viac ani slovko. Kým sa k slovu 
napokon neprihlásil jeho prázdny žalúdok. 

„Pôjdeme sa teda najesť?“ opýtal sa opäť Harry svojho manžela, lebo to hlasné škvŕkanie 
žalúdka neušlo jeho pozornosti. „Dnes si neraňajkoval. Neverím, že nie si hladný.“ 

„Kam?“ hlesol jeho muž spýtavo. 

„Predsa do reštaurácie.“ 

„Ani náhodou.“ 
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„Prečo?“ 

„Nemienim byť nikomu na posmech. Stále sa mi stáva, že sa...“ 

„Och!“ došlo Harrymu. Severus sa učil jesť samostatne od samého začiatku a celkom mu to 
išlo, lenže vždy sa mu podarilo ušpiniť sa, nech si už dával akokoľvek pozor. Či už sa to 
týkalo oblečenia, brady alebo stola. On sa však len spokojne usmial. „Neboj sa. To sa nestane. 
Postarám sa o to.“ 

To uistenie mu malo stačiť, lenže Severus i tak váhal. 

Počas obeda bol až zarážajúco zamyslený a sotva s ním prehodil pár slov. A Harry uvažoval, 
čím to je. Žeby boli príčinou jeho obavy z vynesenia rozsudku? Ak áno, boli neopodstatnené, 
advokát im to predsa hovoril. Zabodol vidličku do hovädzieho mäska a kúsok si z neho 
odkrojil. Napadlo ho, že Severus bude mať opäť svoj prútik. Bude opäť taký ako kedysi? 
Obávaný a neprístupný? 

„Chutí ti?“ ozval sa Harry zamyslene, keď sa načiahol po pohár s ďatelinovým pivom. Jeho 
zadumaný manžel iba stroho prikývol. Nebolo mu do reči. 

„Zajtra...“ začal Severus, keď si otrel bielym obrúskom ústa a oprel sa o operadlo stoličky. 

„Áno?“ ozval sa s nádejou v hlase mladík. 

„Musíme sa pozhovárať. Ale... necháme to až na zajtra,“ dodal Severus. 

Harry naňho pozrel ponad stôl. Keby mal čítať z výrazu jeho tváre, bol by dedukoval, že sa 
mu to nebude páčiť. 

„Ako si želáš,“ pritakal. Severus po chvíli prikývol. Neušiel mu zmenený tón hlasu jeho 
manžela. Vycítil z neho smútok a možno kvapku sklamania. Neprestával sa čudovať, prečo? 

*** 

Keď sa Harry na druhý deň zavčas rána prebudil, zbadal Severusa v obývačke, kde spal týčiť 
sa v celej svojej výške nad jednoduchým koženým kufrom, v jednej ruke svoj prútik, v druhej 
slepeckú paličku. 

Harry si nasadil okuliare a nechápavo naňho zízal. „Chystáš sa niekam?“ opýtal sa hlúpo, ale 
zato s neblahou predtuchou. 

„Odchádzam,“ zaznela stručná odpoveď. 

„Kam?“ 

„Odchádzam od teba, Potter. Opúšťam ťa. Takto to bude najlepšie,“ zaznela jeho odpoveď 
akýmsi dutým hlasom. „O tomto som chcel s tebou hovoriť. Chcem naspäť svoj život. Páčil sa 
mi taký, aký bol predtým. A som si istý, že ty to cítiš rovnako. Dnes sa naše cesty rozdelia. 
Buď pokojný, nežiadam po tebe dodržiavanie manželského sľubu vernosti. To je zhruba 
všetko, čo som ti chcel povedať.“ 
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Harry pobledol. Nie, že by i takýto zvrat nečakal, ale nečakal to tak... skoro? Severus ho 
opúšťal. Nikdy ho nemiloval a ani ho nikdy milovať nebude. Mal sa s tým zmieriť a neživiť 
v sebe plané nádeje. Bol idiot. Obyčajný idiot, naivný chrabromilský hlupák a... zabednenec. 

„Dúfam, že mi nemieniš brániť v mojom rozhodnutí. Je trvalé a nezmením ho,“ informoval ho 
stroho, keď jeho mladý manžel nijako nereagoval na to, čo mu oznámil. 

Harry zaťal zuby, vymotal sa z prikrývok a skúsil posledný pokus. „Dokázalo by niečo... 
čokoľvek, zmeniť tvoje rozhodnutie opustiť ma?“ opýtal sa slabým hlasom. 

Severus nekompromisne pokrútil hlavou. Úzke pery stiahnuté do prísnej linky. Harry zvesil 
hlavu a zhrbil plecia. Toto bol koniec... 

„Môžem vedieť aspoň to, kde chceš odísť? Máš vôbec kam ísť?“ opýtal sa, zahaľujúc sa do 
županu, ktorý ležal pohodený konča gauča. 

„To nech ťa netrápi,“ dostalo sa mu opäť neprívetivej odpovede. 

Harry si povzdychol a prešiel k obývacej stene pod oknom. Z miniatúrnej šperkovnice 
vytiahol starý, mosadzný kľúč. Najprv ho zadumane poťažkal v dlani a potom ho pevne 
zovrel v ruke. Podišiel k Severusovi, natiahol sa po jeho pravici a vtisol mu kľúč do tej dlane, 
v ktorej zvieral slepeckú paličku. 

„Toto je tvoje. Kľúč od tvojho domu.“ 

Severus sa zamračil. „Nestojím o žiadne milodary, Potter! Dokážem sa o seba dokonale 
postarať už i sám.“ 

Harry sa smutne uškrnul. „Och, o tom nepochybujem. Ale toto je ozaj tvoje. Kľúč od domu na 
Pradiarskej uličke.“ 

Severus zaprskal a zlostne zaťal zuby. Bolo to vidieť podľa jeho stuhnutej sánky a tenulinkej 
línii pier. „Vysmievaš sa mi?“ sykol naňho. 

„To by som si nikdy nedovolil.“ 

„Ty sám si predsa vravel, že dom bol zničený,“ pripomenul mu, podráždený do morku kostí. 

„To nepopieram. Ale kuchyňu a kúpeľňu, ktoré sú na prízemí som už dal do pôvodného stavu. 
Spálňu som spravil z obývacej izby, aby si nemusel hore schodmi, lebo k tým som sa ešte 
nedostal. Neskúšaj ísť na poschodie, časť schodov totiž chýba. Pracovňa je hotová tiež. 
Mimochodom, časť z tvojej rozsiahlej zbierky kníh zhorela. Nedokázal som ich zachrániť.“ 

Severus ho počúval ako obarený, neschopný akejkoľvek reakcie. Zvieral v ruke kľúč s takou 
silou, až mal pocit, že sa mu ten kovový predmet natrvalo vryje do mäsa. Nebol schopný 
žiadnej reakcie. Prosto sa otočil a nechal svoju najhoršiu časť zo života za sebou. V podstate 
za sebou pálil mosty... 

Odišiel. 
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*** 

Potter ho nezastavil. Neprosil ho, aby ostal. Neprosil ho o rozlúčenie. Ale Severus vnímal 
jeho prítomnosť, keď sa odmiestňoval kozubom do svojho domu. Vnímal ju až príliš 
intenzívne. Preklínal ho za to a preklínal i seba. Seba i to, čo cítil, keď vstupoval do kozubu. 
Dokonca preklínal i to, že vôbec cíti. 

A potom sa ocitol v známom prostredí. Bol doma. A predsa sa tu cítil ako cudzinec... 

*** 

Bola to Minerva, ktorá ho navštívila ešte v ten istý deň, keď sa rozhodol opustiť Harryho. 
Jasne a nahlas mu dala najavo svoj nesúhlas. Potom ho presvedčila, aby si tu nechal 
domáceho škriatka, ktorého mu doslova vnútila. Ale nanešťastie nechcela tak skoro odísť. 

„Bol sa ti žalovať?“ opýtal sa posmešne Severus a opovržlivo si odfrkol. 

„Nie,“ hlesla pohotovo a ľutovala, že ten trubiroh nemôže vidieť jej prísny pohľad, lebo ten 
by ho na mieste spražil na malý čierny uhlík. Ostal by po ňom iba obhorený oškvarok. Mastný 
fľak! „Bola som vás navštíviť. Tak som to zistila. Keď som sa dozvedela, že si sa rozhodol 
vrátiť do tejto barabizne, ktorá ti môže každú chvíľu padnúť na hlavu...“ 

„Nie je to barabizňa. Je to môj dom!“ odsekol nahnevane, no ona ho nevnímala a pokračovala 
vo svojej tiráde namierenej na jeho hlavu. 

„Pochopiteľne sa ma zmocnili obavy! Si nevidiaci, čokoľvek sa ti tu môže prihodiť a nikto sa 
to ani nedozvie. Aspoňže si súhlasil s tým domácim škriatkom, bude sa mi spať oveľa 
pokojnejšie,“ frflala. „Chudák Harry,“ povzdychla si vzápätí. 

„Chudák Harry? Ten tvoj Harry môže byť akurát rád, že sa ma konečne zbavil!“ odvrkol 
nespokojne. 

Minerva si zložila ruky na prsiach a vystrčila bojovne bradu. „Ty si sa ho za ten čas vôbec 
nesnažil spoznať, čo? Ale napokon, prečo ma to prekvapuje, že? Už od prvého momentu, 
kedy si ho zbadal si bol proti nemu zaujatý! Prekážalo ti na ňom azda všetko! Ešte i farba 
vlasov.“ Bolo vidieť, že sa dostala do svojho živlu. „Nikdy som toho chlapca nechápala. 
Merlin, keď si spomeniem, čo všetko pre teba urobil! Vieš vlastne, že to on ťa našiel? Bol si 
na pokraji života... Bol si vlastne jednou nohou v hrobe Severus, keď ťa našiel a dopravil do 
nemocnice, hoci bol na pokraji s vlastnými silami! Len vďaka nemu si ušiel hrobárovi 
z lopaty. Stál nad liečiteľom s prútikom v ruke, celý od tvojej krvi a vyhrážal sa mu, že ak ťa 
nevylieči, znesie ho zo sveta rovnako ako Voldemorta, pretože liečiteľ odmietol pomôcť 
smrťožrútovi, napriek tej ich Hippokratovej prísahe.“ 

„Nikto sa mu o to predsa neprosil!“ vykríkol Severus, zatínajúc ruky v päsť. Prečo mal pocit, 
že sa nevládze nadýchnuť? Prečo mal pocit, že ho jej slová bodajú do srdca ako čepeľ ostrého 
noža s úmyslom raniť ho? 

„Iste. Neprosil,“ tľoskla vyčítavo jazykom. „A napriek tomu nad tebou neprestával bdieť. Ani 
nevieš, koľkokrát som ho pristihla tráviť celé noci v tvojej izbe, kým si bol v bezvedomí. 
Zhováral sa s tebou, prosil ťa, aby si to nevzdával. Dohováral ti, že vždy existuje dôvod, 
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prečo žiť... Ponúkol ti pomocnú ruku, keď si sa prebral. Bol tvojím jediným priateľom a ty si 
ho pri prvej možnej príležitosti zatratil!“ 

„Nikdy nebol mojím priateľom!“ zaškrípal zubami. Severus toho začínal mať akurát dosť. 
Nechty rúk mu na dlaniach zanechali krvavé polmesiačikové odtlačky. Bol síce slepý, ale 
teraz túžil i ohluchnúť. 

„Severus, priateľom je ten, kto pri tebe stojí, keď ti je najhoršie. Kto ti podá pomocnú ruku, 
keď ju najviac potrebuješ. Ak ti Harry nie je priateľom, tak potom už neviem.“ Rezignovala. 
Nemienila niekomu dolievať rozumu, keď si to vôbec nezaslúžil. Mala chuť roztrhať obálku, 
ktorú mala v kapse habitu, ale vybrala ju a hodila na malý okrúhly stolík. 

„Toto som ti doniesla. Uvažovala som, či by si nechcel znova učiť. Profesorka elixírov 
odchádza na materskú dovolenku.“ 

Severus vzdorovito mlčal. 

„Nie je to žiadna almužna,“ riekla štipľavo, akoby mu prečítala myšlienky. „Zváž to a daj mi 
vedieť do konca týždňa. Opatruj sa.“ 

S tým sa konečne vzdialila a on si vydýchol. Zrútil sa do najbližšieho kresla a bledý ako stena 
privrel chvejúce sa viečka. Potreboval vstrebať všetko, čo sa dozvedel. 

Prečo sa mu len toto dialo? Prečo práve on? Potter... jeho manžel... Bol preč ešte len jeden 
deň a už mu chýbal? Merlin, čo je toto za svet, keď mu chýba práve on? Čo sa s ním 
porobilo? Nerozumel tomu a odmietal tomu porozumieť. Prejde ho to. Určite. Zíde z očí, zíde 
z mysle... 

Ubehol viac ako mesiac... 

Klamal sám seba. Kto by si to bol pomyslel, že mu ten všetečný chrabromilčan bude tak 
chýbať? Pretože zakaždým, keď sa ráno prebudil, šmátral po druhej strane postele. Lenže tá 
bola žalostne prázdna... Vždy, keď sa poranil vlastnou nešikovnosťou, čakal, že vojde Harry. 
Opýta sa ho starostlivým hlasom čo robil, ošetrí mu ranu a rozpovie podobný príbeh zo 
svojho detstva. Ani to sa nestalo. Bol tu len on a jeho horlivý domáci škriatok. 

Severus zo seba zhodil oblečenie a navliekol sa do pyžama. Nechcelo sa mu však spať 
samému v studenej a... prázdnej posteli a preto si sadol do hojdacieho kresla a zamotal sa do 
deky. Počúval ako hodiny odbíjajú desať, potom jedenásť... Nastražil uši, či nezačuje blížiace 
sa kroky a takmer si prial, aby vošiel Harry a opýtal sa ho, či ešte nejde do postele. 

Keď sa znova raz pristihol, že naňho nedokáže nemyslieť, nahlas zastonal a schoval si tvár 
v dlaniach. Nevedel, čo má robiť. A tak vzal do ruky fľašu nejakej starej pálenky, ktorá mu už 
prvým glgom spálila hrdo a vo vnútornostiach rozžala oheň. Pil. 

Ani nevedel ako zaspal, ale odrazu sa prebudil. 

Za chrbtom začul nejaký zvuk. Bol tichý a nenápadný, ale jeho vycibrený sluch ho napriek 
tomu zachytil. 
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„Kto je tu?“ 

Neozval sa nikto, hoci predpokladal, že ho to straší ten jeho nepodarený škriatok. 

Ten zvuk sa ozval znova. A nasledovali ho tiché kroky. 

„Harry?“ ozval sa sotva počuteľne, mierne sa červenajúc pri tej predstave. Bože, tak veľmi 
bol nadšený z toho, že by to mohol byť práve on? Čo ak ho neopustil? Čo ak sem chodí 
zahalený do svojho neviditeľného plášťa a napriek všetkému naňho dohliada? Skúsil sa 
vo svojom kresle narovnať, ale azda pre to hojdanie sa mu to veľmi nedarilo. Po pár pokusoch 
to vzdal. 

„Nie, drahý môj, nie som Harry,“ ozvalo sa odniekiaľ, ale momentálne nebol v stave určiť, 
odkiaľ presne prichádza ten hlas. Bol mu taký povedomý... 

Severus zdrevenel. Toto musel byť sen. V lone pocítil ťarchu takmer prázdnej fľaše. Ale 
i tak... „Mama?“ vydýchol šokovane a otočil sa za hlasom, hoci úplne opačným smerom, 
odkiaľ hlas prichádzal. 

V popraskanom striebornom ráme obrazu sa objavila postava zahalená vo fialovom hábite 
posiatom desiatkami drobných, zlatých hviezdičiek.   

„Nie tak celkom,“ ozvalo sa zreteľnejšie. „To som ja, Albus.“ 

„Albus?“ opýtal sa Severus a jeho obočie sa stiahlo nad očami uhľovej farby, akoby 
premýšľal, kto to len môže byť. 

Dumbledore si zatiaľ veľmi pozorne prezrel jeho žalostný výzor i stav. Pokrútil nad tým 
zjavom, či skôr kôpkou nešťastia hlavou. „Zabudol si, že si mal v dome vždy jeden portrét 
s prázdnym plátnom? Nie som tu na návšteve prvý raz,“ dohováral mu otcovsky. 

„Nie... ale... Keď som mal trinásť, skúšal som tam pričarovať maminu podobizeň,“ priznal po 
chvíli, keď si konečne spomenul, s akým Albusom sa to zhovára. Riaditeľ o tom samozrejme 
vedel. Nepočul ten príbeh prvý raz. 

„Nevyšlo ti to, ale bol to iste dobrý pokus. Poznám ťa. Vždy som vedel, že sa z teba jedného 
dňa stane výnimočný čarodejník. Mimochodom, blahoželám k vyhranému procesu. Vedel 
som, že ťa nemôžu obviniť. Dokopy proti tebe nič nemali.“ 

„Iste,“ zašomral tmavovlasý muž a šúchal si rukou opuchnuté oči, podliate krvou. 

„Prečo tu sedíš taký sám?“ 

Mal sto chutí mu povedať: „Pretože som slabomyseľný idiot.“ Ale nespravil to. 

„Pretože som sám, Albus.“ Stíchol a zamračil sa tak, ako to mal vo zvyku už v útlom veku. 
„Prečo si sa ukázal až dnes? Som tu už dobrý mesiac.“ 

Albus iba pokrčil plecami. „Dúfal som, že si uvedomíš svoju chybu.“ 



75 

 

„Chybu? Akú chybu?“ opýtal sa nechápavo. 

„Predsa, že si opustil Harryho.“ Tou obyčajnou poznámkou ho zastihol úplne nepripraveného. 

„A...ako?“ zahabkal. 

„Počul si. Naozaj ťa nechápem. Očividne sa iba trápiš, kým by si si mohol užívať jeho 
spoločnosť a byť s ním.“ Severus civel do prázdna s otvorenými ústami. 

Najprv Minerva, teraz Albus. Severus sa nestihol spamätal z jedného šoku a už bol v druhom. 

„Albus, do môjho manželstva ťa nič nie je,“ povzdychol si, keď si unavene zaboril tvár do 
dlaní. „Je to... všetko príliš zložité.“ 

„Nie, nie je. Iba sa ti to zdá byť zložité... Nič viac,“ protirečil mu bielovlasý starec. 

Severus odmietavo pokrútil hlavou. „Nechcem sa s tebou baviť o svojom manželstve.“ 

„Dobre, tak sa bavme o niečom inom,“ navrhol. „Vieš, že Harryho prijali opäť k aurorom? 
Hm a ešte čosi. Prečo si odmietol Minervinu ponuku zasa učiť?“ 

Severus zaúpel. Nechcel sa baviť ani o svojom manželstve, ani o svojom manželovi a ani 
o škole. Ale Albus sa ho zjavne rozhodol trápiť. Švitoril o ňom ako slávik a obšírne mu 
vykladal o tom, ako veľmi sa tu Harry nadrel, keď tu tých pár rokov pracoval a dával do 
poriadku jeho dom. Na Severusa znova doľahli výčitky svedomia, ktoré ho požierali zvnútra 
ako termity drevo zdravého stromu. 

Keď sa v to ráno prebudil, obraz bol znova prázdny. Prinajmenšom sa mu nikto neozval. 
Zrejme sa mu to len prisnilo vplyvom alkoholu, ktorý tú noc popil... 

V ten deň však spravil iné rozhodnutie. Vedel, že ak sa chce pohnúť z miesta, ak má zabudnúť 
na svojho manžela, musí odísť. Odísť z Anglicka, zariadiť potrebné a začať skutočne žiť. 
Vstal, podišiel k písaciemu stolu, namočil brko do kalamára s čiernym atramentom a očaroval 
ho. Kým brku diktoval, čo má písať, uvažoval, či mu tá diaľka vôbec na niečo bude dobrá... 
A či ho jeho krstný syn vôbec prijme. No za pokus to stálo. 

*** 

Harry sa na malú chvíľu prebral. Hlava sa mu neznesiteľne krútila. Mal dojem, že mu v nej 
duní. Námatkovo siahol po fľaši, ktorú mal vedľa gauča a priložil si ju k vyprahnutým ústam. 
Nič. Jediná sprostá kvapka mu ledva zvlažila pery. 

„Harry!“ ozvalo sa šokovaným tónom a zaiste hlasom gorgóny, pretože mal dojem, že sú to 
pekelné muky, ktoré je prinútený znášať. Niekto mu vytrhol fľašu z ruku, keď ho oslepilo 
prisilné denné svetlo prúdiace cez okno, z ktorého Hermiona odtiahla záclonu. „Alkohol nie je 
riešenie!“ 

Ako odpoveď zamrmlal niečo nedefinovateľné, zatiaľ čo Hermiona pobehovala po obývacej 
izbe, otvárala okná, aby vyvetrala ten puch a zberala prázdne fľaše do odpadového koša. 
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„Keď to poviem Ronovi, ani mi neuverí,“ šomrala si popod nos, meniac smradľavý chaos na 
obývaciu izbu. 

„Tak poď fešák, no vstávaj,“ pomáhala mu na nohy, ťahajúc ho z gauča. „Je už dávno deň a ty 
si... Kriste pane, celkom nahý!“ vykríkla, pustila ho a obrátila sa na päte, pričom tuho žmúrila 
oči a dohovárala sama sebe: „Hermiona, buď to prekonáš, alebo...“ 

Neprekonala. Radšej odbehla ku kozubu, vhodila doň letaxový prášok a zavolala na Rona. 
Bol tam v okamihu. 

„Vezmi ho do kúpeľne a pomôž mu. Trochu mu to prečistí hlavu,“ prikazovala svojmu 
začudovanému manželovi. 

Ron si zastal pred gaučom a totálne na mol priateľom, a pošúchal si bradu. „Nemali by sme 
počkať, kým vytriezvie?“ 

„To by sme sa zrejme načakali!“ odvrkla. „Ron, si jeho priateľ alebo nie?“ 

„Isteže som!“ odvetil zamračene. 

„Tak rob ako ti kážem!“ 

„Ja to nechápem! Sú to už skoro tri mesiace, čo sú od seba. Mohol si za ten čas zvyknúť, 
nie?“ spytoval sa Ron svojej manželky. „Nikdy doteraz sa takto nesťal. Nikdy!“ Odfukoval, 
keď si položil Harryho ľavú ruku okolo krku a viedol ho so sebou. 

Hermiona už-už chcela vyhodiť akési papiere, keď sa zastavila, aby ich kúzlom vyhladila 
a prebehla po nich pohľadom. 

„Ron, asi viem, čo je na príčine jeho stavu,“ riekla skleslo a venovala mu uprený pohľad. 

„No?“ ozval sa zo schodov. 

„Obdržal žiadosť o rozvod,“ oznámila mu a zotrela si zatúlanú slzu, ktorá sa mu vykotúľala 
z oka. 

Ron ho od samého prekvapenia takmer pustil. Zachytil ho v poslednej chvíli, červený v tvári 
od námahy a fučiac ako parná lokomotíva. 

Nepovedal síce nič, ale štvalo ho to. Celá tá situácia. No i tak urobil, ako mu kázala 
Hermiona. Donútil ho osprchovať sa, hoci to bolo ťažké, keď sa bránil a potom sa zrútil 
a sedel vo vani celkom apaticky, pričom mu po tvári tiekli slzy. Ron bol z tejto situácie celý 
nesvoj. Napokon mu pomohol osušiť sa a natiahol mu aspoň pyžamové nohavice. Uložil ho 
do postele a len čo Harry zaspal, vrátil sa za svojou manželkou. 

„Už spí,“ informoval ju promptne. 

Prikývla, sediac v upratanej obývačke. Vlastne, v upratanom prízemní. Stihla toho viac, kým 
sa Ron venoval Harrymu. 
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Sadol si k nej na gauč a ona sa mu stúlila v náručí. „Nevravelo sa predsa, že sa to manželstvo 
nedá anulovať?“ 

„Vravelo, ale... Netuším, čo sa stalo... Píše sa tam o neprekonateľných manželských 
rozdieloch.“ 

„Tak trochu to i chápem,“ hlesol Ron. „Ale štve ma to! Vieš prečo? Pretože Harryho to tak 
zobralo. Netušil som, že mu na tom chrapúňovi tak veľmi záleží.“ 

„To ani ja. Boli sme slepí. Nevideli sme jeho trápenie a mali sme ho celý čas na očiach. Čo 
sme to za najlepších priateľov?!“ 

„Musíme mu nejako pomôcť,“ pritakal Ron. „Lenže ako? Táto situácia je... 
bezvýchodisková.“ 

„Myslím, že ani nie je,“ ozvalo sa za ich chrbtami a oni sa ako na povel otočili... 

Epilóg 

Láska je pomenovanie pre silnú emóciu, či vzťah vyjadrujúci hlboké osobné zaujatie a náklonnosť 
k subjektu lásky. Toto slovo môže mať mnoho významov. Označuje sa ním predovšetkým dôležitý 
osobný vzťah dvoch ľudí. Tiež sa ním môže označovať pohlavný styk. Z filozofického hľadiska 
môže byť láska ľudskou cnosťou. 

Pre svoj veľký psychologický význam je láska jedným z najpopulárnejších námetov v umení – 
knihách, filmoch, divadelných hrách i piesňach mnohých žánrov. 

Deň Sv. Valentína je v anglosaských krajinách oslavovaný ako sviatok lásky. V Čechách je tiež za 
sviatok zamilovaných považovaný I. květen. (Vybrané zo: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska) 

¤¤¤ 

„Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje krásy, kde druzí nevidí nic…“ 

(André Frossard) 

¤¤¤ 

Ron a Hermiona sa ako na povel otočili... 

„Ako si sa sem do pekla dostal, Malfoy?!“ vyštekol naňho ryšavý, dobre stavaný mladý muž, 
pripravený tasiť prútik proti bývalému spolužiakovi a nepriateľovi, zatiaľ čo Hermiona naňho 
iba vyvaľovala svoje oči karamelovej farby. 

„Bonjour, mes amis,“ 1 pozdravil. „Viem prístupové heslo od Severusa,“ oznámil im, akoby 
sa nič nedialo a prešiel k voľnému kreslu, aby ho zaujal. Nevšímajúc si Ronovo pobúrenie 
a už vôbec nie prútik v jeho ruke, ktorým naňho mieril. „Kde je Potter? Musím s ním 
hovoriť.“ 
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„Je... indisponovaný,“ šepla vykoľajená Hermiona, stále neveriac, že oproti nim celkom 
pokojne sedí Malfoy a tvári sa ako bohapusté stelesnenie mierumilovnosti. 

„O čom sa s ním chceš zhovárať?!“ zatiahol Ron netrpezlivo. Síce ruku s prútikom sklonil, ale 
odmietol ho schovať. Pre všetky prípady. 

„V čom spočíva jeho indispozícia?“ odvetil protiotázkou Malfoy, akoby nepovažoval za 
potrebné odpovedať. 

Ron zaťal zuby a takmer mu opäť niečo odsekol, lenže Hermiona ho predbehla. Rozhodla sa 
vytiahnuť karty na stôl, pretože inštinkt jej napovedal, že urobí iba dobre. 

„Opíja sa od chvíle, kedy dostal žiadosť o rozvod,“ oznámila mu bez obalu a ignorovala 
Ronovo prekvapené zhíknutie. Miesto toho priklincovala Malfoya ku kreslu svojím 
nekompromisným pohľadom, s úmyslom podrobiť ho krížovému výsluchu a dostať z neho 
všetko, čo vie. „Posiela ťa Severus?“ 

Draco na ňu pozrel s plavovlasou hlavou naklonenou na bok. Vždy vedel, že tá malá potvora 
je inteligentná. Usmial sa, ale pokrútil hlavou. „Keby vedel, že som tu, zabil by ma. Alebo by 
ma prinajmenšom stiahol z kože. A tú si ja cením.“ 

„Tak potom?“ vyzvedala ďalej, rozhodnutá nepustiť ho odtiaľ, kým jej nepovie pravdu. 

Ron sa ich diskusii iba ticho, no nadmieru nesúhlasne prizeral. On by bol toho darebáka 
jednoducho chytil za golier toho naškrobeného a isto drahého saka a všmaril ho späť do 
kozuba. Možno by doň dokonca zabudol najprv vhodiť letax. Áno. To by spravil. 

Žiaľ, ostalo iba pri jeho zbožných predstavách. Takto sa práve od Draca dozvedeli, že Severus 
strávil posledné tri mesiace vo Francúzsku, kde podstúpil komplikovanú laserovú operáciu, 
ktorá mu mala navrátiť zrak. Áno, teraz už videl, bol opäť plnohodnotným mužom, ale 
odmietal žiť ako predtým. Vlastne iba prežíval. Riaditeľkinu žiadosť o opätovné prijatie do 
zamestnania na post profesora Elixírov odmietol, ale nezaháľal. Draco ho skúšal zoznámiť 
s inými mužmi, ale neúspešne. Hermionino pohoršené zhíknutie naschvál prehliadol 
a nekomentoval. 

Rozprával im, že jeho krstný otec chodí ako telo bez duše a v noci máva nočné mory. 
Dokonca vykrikuje zo spánku Harryho meno. A navyše odmietal užiť elixír Bezsenného 
spánku. To tiež čosi dokazovalo. Nevedel určite, čo presne k Harrymu cíti, ale proti 
Severusovej zaťatosti svedčili aj jeho tmavé kruhy pod očami, nesústredenosť a prílišná 
nervozita. Napokon mu došlo, že to správanie krstného otca musí mať nejakú príčinu. A raz ju 
aj uvidel. Zlatý krúžok visiaci na koženej šnúrke okolo jeho krku. Vtedy vraj všetko pochopil. 
Všetko do seba zapadlo. 

„Chceš tým naznačiť, že k Harrymu skutočne niečo cíti, je dosť pravdepodobné, že to nie je 
nenávisť, ale odmieta si to pripustiť?“ spýtala sa Hermiona neveriaco. 

Dracovi sa rozlial po tvári samoľúbi úsmev, čo Hermionu dožralo. Schmatla rozvodové 
papiere a šmarila ich po ňom s výkrikom: „A čo je potom podľa teba toto?!“ 

Draco sa začervenal. „Och, no... Musel som predsa nejako donútiť Pottera prísť!“ bránil sa. 
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Hermiona naňho zízala, akoby v živote väčšieho idiota nestretla. „Ty si musel prísť v tom 
Francúzsku o mozog, však Malfoy? Také čosi môže napadnúť len chlapa! A keby sa aj stala 
taká náhoda a Harry by bol ochotný ísť za ním, kde by vás tak asi našiel do kotla?!“ jej tón 
hlasu sa zvyšoval úmerne s rastúcou mierou rozčúlenia. 

„Je ne comprends pas!“2 zatiahol opäť plynulou francúzštinou a rozhodil rukami. „Nechal 
som tam odkaz na našu adresu...“ ukázal prstom na drobné písmo, celkom na spodku 
popísaných papierov sebavedomý blondiak. Zdalo sa, že sa vôbec nezmenil. Akurát nabral 
mužskejšie črty. Stále to bol idiot. 

Hermiona pokrútila hlavou. „Pécore!“3 vrátila mu s vrodenou ženskou eleganciou, hoci ho 
označila za hlupáka. Malfoy uznanlivo povytiahol plavé obočie a prijal hanlivú nadávku bez 
toho, aby na ňu čo i len krivo zazrel. „Stavím sa, že sa dostal maximálne po prvú stranu a ani 
sa neobťažoval dočítať to!“ 

Draco sa zahniezdil. Očividne sa už necítil tak na koni ako pred chvíľou. „Morblue!4 Tak, čo 
urobíme?“ 

Ron si založil ruky v bok, zatiaľ čo preskakoval pohľadom z jedného na druhého a vyhlásil: 
„Nespravíme celkom nič.“ 

Obaja naňho nesúhlasne pozreli. 

„Povedal som!“ trval na svojom. „Jediné, čo môžeme Harrymu povedať je, že tie papiere 
neposlal Severus. A tiež mu povieme, čo si myslíš. Ale ty budeš ten, kto sa prizná so svojím 
prchkým činom Snapovi. Ak k sebe naozaj niečo cítia... Potom uvidíme.“ 

Draco sklonil hlavu a prečesal si dlhými, štíhlymi prstami plavé vlasy. „Tak dobre. Zavaril 
som si celkom slušne. Ostáva mi dúfať, že ma Severus neznesie zo sveta. Rád by som si ešte 
užil, kým sa dá.“ 

Ron pokrútil hlavou, zatiaľ čo Hermiona mu venovala zbožný pohľad. Bola naňho nesmierne 
hrdá. Malfoy odišiel a im ostávalo čakať, kým sa Harry prebudí a bude schopný vypočuť ich. 

Manžel jej venoval hriešne zmyselný úškrn. „Nevedel som, že vieš po francúzsky.“ 

Opätovala mu úsmev. 

„Znie to veľmi sexi...“ 

Usmiala sa, podišla k nemu a sadla si mu obkročmo na nohy. Nahla sa k jeho uchu a 
nežne šepla: „Je t´aime.“5 

¤¤¤ 

„Harry,“ ozvala sa Hermiona neistým hlasom, sediac v kuchyni na stoličke oproti nemu, kým 
Ron sa opieral o kuchynskú linku. „Počúvaš nás?“ 

Ich priateľ sedel za stolom. Ako zvyčajne bol neoholený a civel kamsi do prázdna. Zdal sa 
byť duchom neprítomný. 
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„Harry,“ ozvala sa nežne a dotkla sa jeho ruky. 

Prebral sa z letargie a pozrel na ňu. „Isteže. Čakáte, že niečo urobím?“ opýtal sa monotónne, 
na čo samozrejme obaja prikývli. Stihla si vymeniť s Ronom spýtavý pohľad. 

Jeho pery sa roztiahli do pokriveného úsmevu. Vystrel chrbát a oprel sa o operadlo stoličky. 
„A mýlite sa.“ 

Na adresu, ktorú mu Hermiona už chvíľu natŕčala pred oči sa ani nepozrel. Odtisol jej ruku 
a vstal od stola. Stolička zaškrípala po podlahe, keď ju odsúval. Dlaňou si prešiel po unavenej 
tvári, keď kráčal k oknu. Jeho jazva sa nedala len tak skryť. A teraz nemal na mysli tú 
povestnú v tvare blesku, ale tú škaredú, ktorý mu zanechala na líci čepeľ dýky divožienky. 
A Severus teraz... videl. Neveril ich rozprávaniu o tom, že k nemu niečo podľa Malfoyových 
slov cíti. Oni nevideli jeho tvár, keď odchádzal. Bola ako vytesaná zo žuly. Tvrdá. Vyrieknuté 
slová... nekompromisné. 

„Prečo?“ opýtala sa ho, nechápajúc jeho odmietavý postoj. 

Harry sa k nim otočil zdravou časťou tváre. „Pretože som spravil všetko, čo bolo v mojich 
silách. Aj ja mám nejakú hrdosť, Hermiona.“ 

„Teraz kašli na hrdosť, keď sa ti konečne núka šanca na šťastie. Hoc s ním...“ snažil sa ho 
povzbudiť Ron. Nepodarilo sa. „Byť na tvojom mieste, zbalím si kufre a...“ 

„Lenže to nie si, však Ron? Viem, že ti je proti srsti, že milujem akurát jeho, ale...“ prečesal si 
rukou dlhé pramene tmavých vlasov. „Nemienim viac pohnúť ani prstom, Ron. Snažil som sa 
mu dokázať za celý ten čas, ako som len vedel, čo k nemu cítim. Viac spraviť nedokážem. 
Teraz vás prosím, nechajte ma samého. Potrebujem popremýšľať. Okrem toho, ráno vstávam 
do práce.“ 

Obaja prikývli, vymeniac si nešťastné pohľady. Nepochodili a to si namýšľali, že sa všetko 
zázračne vyrieši. 

„Ideš na ten záťah s pašerákmi rohov jednorožcov?“ opýtal sa ho ešte priateľ. 

Harry prikývol. Keď ho Severus opustil, vrátil sa k svojej práci. Alpharad Greystock ho prijal 
bez slova. Dokonca mu prezradil svoj životný príbeh. Harry si doteraz myslel, že práca bola 
Greystockovou milenkou. Netušil, že jeho skutočná láska zahynula ešte pred ich svadbou a on 
našiel v práci útechu. Preňho bola vtedy práca jediná možnosť, ako sa nezblázniť a on takú 
istú šancu ponúkol Harrymu. Harry si ho vážil o to viac. Musel sa zamestnať a drel do 
strhania tela, aby si naplno zamestnal myseľ. 

„Dávaj na seba pozor.“ 

S tým zmizli v zelených plameňoch kozuba. 

Harry podvedome zovrel v dlani kovový krúžok, ktorý nosil na koženej šnúrke zavesený 
okolo krku. Napokon sklonil hlavu a pobozkal ho tak nežne, akoby to boli pery jeho 
milovaného. 



81 

 

¤¤¤ 

Jeho tvár sa ocitla v zajatí rúk a štíhle telo bolo pritisnuté o chladnú stenu múra akejsi budovy. 
Vonku bolo chladno, ale on ten chlad necítil. Pod nohami im vŕzgal sneh. Jeho úst sa zmocnili 
hebké pery, ktoré mu dychtivo vysávali z pľúc všetok vzduch. Potreboval sa nadýchnuť, preto 
sa od tých náruživých pier oddelil a odvrátil hlavu, čím poskytol druhému mužovi prístup 
k vábivej krivke svojho hrdla. Ten sa na ňu prisal lačne ako vyhladovaná pijavica. Jeho ruky 
šmátrali pod záhybmi Severusovho kabáta a skúmavo prešli po látke čiernych nohavíc. 
Z mužových úst sa vydral slastný, uznanlivý povzdych, keď nahmatal, čo hľadal. 

„Je te veux,“6 zachripel mu do ucha, do ktorého vzápätí vnoril horúcu, vlhkú špičku jazyka. 
„Vous êtes si mystérieux... ce qui m'excite,"7 šepkal náruživo, bedrami trúc o jeho lono, kým 
sa jeho ruka mocovala so zapínaním Severusových nohavíc. 

„Harry,“ zamrmlal Severus a vzápätí pocítil chlad, keď sa muž, ktorý ho tak vášnivo objímal, 
odrazu zarazene stiahol. 

„Qui est Harry?“8 ozval sa nechápavo, lapajúc po dychu a dívajúc sa do Severusových 
rozšírených čiernych očí. Potom sa mu po tvári roztiahol nehanebný úsmev, ktorý odhalil rady 
dokonale bielych zubov. „Severus, calmement m´appeler, comme vuex. Eh, mon nom est... 
Michell.“9 

Decembrový mráz sa k jeho rozhorúčenému telu pozvoľna dostával i napriek hrubému svetru 
a košeli pod ním. Díval sa na mladíka, ktorý stál proti nemu, akoby ho videl prvý raz v živote. 
Skutočne to povedal? Vyslovil jeho meno? Znova? Nestačilo, že ho mátal zo snov? Privrel oči 
a oprel si hlavu o kamenný múr pokrytý inovaťou. Vítal to mrazivé počasie, pretože sa 
potreboval schladiť. 

„Désolé,“10 zachripel, len čo sa odtiahol od driečneho francúzskeho mladíka a jeho dych sa 
stal opäť pravidelným. „Je ne peux pas.“11 

Michell odtrhol pohľad od Severusovho rozkroku, ktorý ho tak vábil a pozrel do mužovej 
tváre. Severus postrehol, že vyzeral byť viac ako len sklamaný. Rukou si odhrnul tmavú 
ofinu, ktorá mu padala do očí i napriek okuliarom. Oči, ktoré sa na Severusa dívali neboli 
takej farby, o akej sníval posledné tri mesiace. 

„Tu l´aimes?“12 opýtal sa sotva tridsaťročný čarodejník a očividne od neho čakal na položenú 
otázku i odpoveď. 

„Je ne sais pas...“13 riekol napokon Severus. 

Michel sa uškrnul. „Je l´envie.“14 Na čo Severus sklonil hlavu a díval sa na mladíka, ktorý 
teraz starostlivo zapínal gombíky na jeho kabáte a naprával mu hrubý, kockovaný šál. Potom 
si stúpol na špičky svojich dokonale vyleštených čižiem z dračej kože a s jemným úsmevom 
si od neho ukradol posledný letmý bozk. „Adieu.“15 

Severus sa za ním díval. Michell sa vracal späť tmavou uličkou k zadnému vchodu do baru, 
ktorý len pred chvíľou obaja opustili s úmyslom spestriť si túto noc rýchlym, vášnivým 
sexom. Nič z toho nebolo. 
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Pohol sa z miesta a premiestnil sa do domu svojho krstného syna na St. Germain. „Lumos,“ 
zašepkal a kráčal po tmavej chodbe domu. Zamieril si to do Dracovej pracovne a k barovej 
skrinke. Nalial si trochu koňaku a sadol si do kresla bez toho, aby zo seba zhodil kabát, či sa 
vyzul. Sneh, ktorý mal stále zachytený na čižmách sa rýchlo menil na mokré mláčky vody 
pod jeho nohami. Netrápilo ho to. Sedel v kresle, civel do kozuba, v ktorom pukotal ohník 
a nevnímal ani hlasný zvuk hodín, ktoré odbíjali práve tri hodiny ráno. 

Harry. Kto vie, čo robí? napadlo mu. Bez toho, aby si to uvedomil, ruka, ktorou nezvieral 
pohár zablúdila k jeho krku. Nahmatal koženú šnúrku a vytiahol zlatú obrúčku von, spod 
svetra a košele. Zovrel ju v ruke a uvažoval, čo robiť. Nič nešlo tak, ako si plánoval. 
V Anglicku sa neukázal celé tri mesiace. Možno to však nebolo dosť. Asi to chcelo viac času, 
zabudnúť. Možno by mal do seba vyliať hektolitre elixíru na zabúdanie, alebo poprosiť Draca, 
aby mu vymazal pamäť. Vedel však, že ani toto by mu nepomohlo. I toto by bolo málo, 
pretože keby chcel naozaj zabudnúť, musel by si vyrvať srdce z hrude. 

Šiel sem za novým životom, miesto toho ho vytrvalo prenasledoval ten starý. Podstúpil 
náročnú sériu testov kvôli operácii, na ktorú sa chystal. Túžil vidieť a Draco mu pomohol 
nájsť špecialistu, ktorý bol vo svojom odbore macher. V rámci následnej rehabilitácie a fúry 
voľného času pracoval na svojej kondičke, opätovnom vzdelávaní sa v oblasti, na ktorú bol 
expert a založil si živnosť. Stále sa venoval elixírom, akurát, že tentoraz bol na voľnej nohe. 
A páčilo sa mu to. Miloval nezávislosť. 

Časom ho Draco začal viac brávať do spoločnosti. Nabádal ho, aby sa znova zapojil do 
spoločenského života. A on to skúsil. Napokon, keď sa s Harrym lúčil, povedal mu, že od 
neho nežiada vernosť. Prečo by ju mal teda dodržať on, pravda? 

Prvý muž, ktorého mu predstavil, bol Dracov známy, Pierre. Pekný blondiak so športovou 
postavou, ale veľmi obmedzeným intelektom. Vlastne bol hlúpy ako poleno. Severus sa s ním 
nemal o čom baviť. Mal však krásne zelené oči, ktoré mu pripomenuli... jeho manžela. 
Nakoniec sa pristihol pri tom, ako sa s pohľadným Pierrom baví o Harryho vynikajúcich 
schopnostiach a fintách, keď ešte hrával na škole metlobal na poste strážcu. Pierre, očividne 
znudený sa ho napokon opýtal, či sa radšej nepresunú na toalety, pretože by konečne 
potreboval aspoň vyfajčiť a z toho napätia ho bolia gule. Po tomto si povedal Severus dosť! 
A decentne sa vytratil, tváriac sa, že toho hromotĺka nikdy v živote nevidel. 

S Jeanom sa stretol na jednom predstavení v divadle. Keď už bol tam, nemohol si nechať ujsť 
slávneho Fantóma opery. Na rozdiel od Pierra si mali toho čo povedať, ale tento vzťah sa 
nedostal ďalej ako po inteligentné diskusie. Hoci Jean prejavil určitý záujem užiť si s ním. 
Severus si nemohol pomôcť, aby aj jeho neporovnával s Harrym. Jean bol celkom obyčajný, 
dokonca by povedal zženštilý. Jeho ruky boli príliš jemné a pestované, zatiaľ čo Harry mal 
dlane drsné a trochu mozoľnaté. Keď si predstavil, že by sa s týmto mužom ocitol 
v akejkoľvek intímnej situácii, prebehol mu po chrbte mráz. V negatívnom zmysle slova. Veci 
nepomohlo ani to, že tento Jean mu bol vekovo najbližšie. Mal štyridsať osem. 

Charles Gautiér bol nižší, trochu podsaditý ryšavý muž. Mal sotva dvadsaťpäť, ale bol 
nesmierne sebavedomý. Akoby v tele nemal štipku hanby. Stretli sa v knihovníctve. Bez 
obalu ponúkol Severusovi svoje sexuálne služby a žiadal od neho iba to, aby bol naňho „zlý“. 
Keď mu potom holografickým kúzlom ukázal svoju zbierku kožených bičíkov, Severus 
naprázdno preglgol a odmiestnil sa preč prásknutím biča. Bolo mu fuk, že bol v muklovskej 
knižnici. 
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Ale zo všetkého najhoršie boli noci. Nikdy predtým sa v posteli necítil tak osamelo. 
Opustený... Budil sa zo sna spotený a vzrušený. Pod perinou sa zakaždým črtala jeho mohutná 
erekcia. Prahol po dotykoch, po teple iného ľudského tela. Vždy, keď potom siahol rukou do 
svojho rozkroku, aby sa zbavil toho nechceného problému, myslel... na Harryho, svojho 
manžela, ktorého opustil. Myslel naňho a spomínal na jeho bozky a dotyky, prehrával si 
v mysli jeho slová... Občas sa pristihol pri tom, ako by rád vrátil čas. Pretože potom... možno 
by bolo všetko iné... A možno nie... 

„Nevyšlo to?“ 

Severus sa strhol. Otočil hlavu k svojmu krstnému synovi, ktorý sa došuchtal v papučiach 
a zabalený v zelenom saténovom župane k barovej skrinke, aby si nalial tiež. Nemal 
najmenšiu chuť odpovedať mu. 

„Tak zrejme nie,“ podotkol mladík, keď sa naňho obzrel ponad plece. Nalial si whisky 
a otočil sa k nemu tvárou. „Myslel som si, že s Michellom by to mohlo vyjsť.“ 

„Draco, prosím, nechaj to tak!“ poprosil ho unavene a odpil si konečne zo svojho pohára. 
Teraz ľutoval, že mu o tej schôdzke povedal. A vlastne ľutoval i to, že sa zmienil i o tých 
predošlých. 

Lenže Draco si nedal povedať. Trápilo ho to a skutočne chcel pre svojho krstného otca niečo 
urobiť. Veď mu z celej rodiny ostal iba on. Ak nerátal matku, ktorá zrejme strávi zvyšok 
biedneho života u Sv. Munga. 

„Niečo ti ukážem, dobre?“ zašomral, odložil svoj poloprázdny pohár s tekutinou karamelovej 
farby a podišiel k svojmu pracovnému stolu. Chvíľu sa prehraboval v jeho šuplíkoch a potom 
odtiaľ čosi vytiahol. Zrovnal papiere a odniesol ich Severusovi. „Zbieral som každý jeden 
článok, ktorý len vydali v novinách i časopisoch, keď som chodil navštevovať mamu. Ste 
tam... obaja... Pozri si to. Alebo si to už videl?“ 

Severus pozrel do svojho lona, kde mu zložil úctyhodnú kôpku novinových výstrižkov. Boli 
tam obrázky s článkami a nápismi ako - Severus Snape sa konečne prebral z kómy!, 
Nevídané! Posledný smrťožrút v manželskom chomúte! , alebo – Je to fraška, či skutočná 
láska? Pod tým bola fotografia s ním, Harrym a Minervou, kde sa k nemu Harry s úsmevom 
nakláňal. Vyzeralo to, akoby sa ho chystal pobozkať. Spomenul si, kedy to bolo. Vtedy mu 
iba pošepol do ucha, že ich nechá s Minervou chvíľu samých a on pôjde za Hagridom. 

Ďalšia fotka, kde boli v reštaurácii. Sedeli za stolom, na ktorom horeli dlhé, červené sviece 
v sklenených svietnikoch, vo vázičke bola malá kytička chryzantém. Harry ho držal za ruku 
a usmieval sa naňho. Severus prebehol očami článok a odložil ho bokom. Na ďalšej fotke 
sedel v parku vedľa malého, desaťročného chlapca. Nad fotkou bol titulok: „Poľudštil sa? 
Nebojácny chlapec, alebo citlivý muž?“ Severus sa zamračil. Ach, vtedy mu došlo. Bol to 
Teddy Lupin. Kládol mu vtedy otázku za otázkou a nedal pokoja, kým ho Harry nevzal na 
zmrzlinu a nesľúbil mu, že sa poobede bude venovať len jemu. 

Pozrel na inú fotku, na ktorej bol s manželmi Weasleyovcami a Harrym. Ďalšia, kde bol 
s Harrym na prechádzke. Držali sa za ruky. Severus si spomenul i na ten deň. Zakopol a Harry 
ho chytil za ruku, aby nespadol, keď stratil balans. Jeho oči zablúdili pod fotku a k menu 
redaktora. Colin Creevey. Jeho čierne oči sa nechápavo pozreli do Dracovej tváre. 
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„Dokázal to. Znova raz niekoho zachránil. A ten niekto, si ty, krstný otec,“ povedal Draco 
s ľahkým pokrčením pliec. 

Severus nereagoval. Znova sklonil pohľad k ústrižkom z novín a pristihol sa, že sa mu chvejú 
ruky. Bol rozrušený. 

„Prečo to robil?“ jeho hlas znel jemu samému cudzo. Akoby mu nepatril. 

„Na túto otázku si budeš musieť odpovedať sám. Alebo... si tú odpoveď zistiť,“ odvetil Draco 
lakonicky a dopil obsah svojho pohára. Chvíľu sa pohrával s myšlienkou prezradiť mu, čo 
vykonal, mysliac na tie rozvodové papiere, ale napokon to zavrhol. Mal rád svoj život. Okrem 
toho, hore ho čakalo poddajné a horúce ženské telo s vábivými krivkami. Síce sa s ňou tejto 
noci už dvakrát miloval, ale nemohol za to, že sa mu postavil zakaždým, keď si na ňu čo i len 
spomenul. Pohľadom zavadil o svoj vzdúvajúci sa rozkrok. Uškrnul sa. Zaprial krstnému 
otcovi dobrú noc a pobral sa do spálne za sladkou Jocelyn. V duchu sa usmieval. Vezme si ju 
v spánku a bude sa kochať pohľadom na jej prebúdzajúce sa vzrušenie. 

¤¤¤ 

Harry sa rozhliadol po Šikmej uličke. Snežilo. Vykukol spoza rohu ošarpanej budovy starej 
mliekárne. V tom ho zbadal. Predieral sa davom náhlivým krokom. Golier tmavého kabáta 
mal vyhrnutý, očami podozrivo kmital po okolí. Na ulici bolo príliš veľa ľudí. 

Harry dal znamenie svojmu kolegovi, stojacemu pri neďalekom výklade obchodu 
s najnovšími modelmi metiel. A ten ho podal ďalšiemu. Všetci piati boli sústredení 
a zameraní na objekt svojho záujmu. Nesmelo sa nič pokaziť. Hľadali ho celý mesiac. 

Ale pokazilo sa. Harry si všimol, že muž, ktorého sledovali zaregistroval jedného z aurorov 
a zastal na mieste. Musel konať. Na ulici sa strhla mela, pretože ako sa zdalo, nebol jediný, 
ktorý si všimol mužovo odhalenie. Odvšadiaľ sa ozývali vyľakané výkriky zmätených ľudí, 
ktorí sa utekali schovať. 

Cyrus po ňom vypálil znehybňujúce kúzlo, ale muž sa vrtko uhol. Bert a Hugh sa vmiešali do 
davu, snažiac sa zastaviť ho, kým muž ako šialený okolo seba metal kliatbami. Karl sa odrazu 
zviezol nehybne k zemi na náprotivnej strane. Harry sa v mihu sekundy premiestnil a zakryl 
vlastným telom akéhosi muža, ktorý mal schytať ďalšiu kliatbu. Ležiac na zemi sa prekotúľal 
na brucho a jeho kúzlo neomylne trafilo pašeráka priamo do hrude. 

„Cyrus, povedzte mu jeho práva a berte ho. Hugh, odkľaj Karla. Bert, postaraj sa 
o novinárov,“ vydával rozkazy, kým si strkal prútik do vrecka čierneho kabáta, dlhého po 
členky. Potom sa otočil a pozrel na muža, ktorého zrazil k zemi. 

„Ste v poriadku pane? Nechcel som...“ v tom zmeravel. Jeho oči sa o poznanie rozšírili. Bez 
slova natiahol k mužovi ruku, aby mu pomohol vstať a díval sa, ako si oprašuje z odevu sneh. 
Akoby neveril, že pred ním skutočne stojí... práve on. 

„Ďakujem za opýtanie,“ odvetil muž, „som v poriadku. Vďaka... tebe. Nestihol by som... 
zareagovať včas.“ 



85 

 

Harry zamyslene prikývol, neschopný slova. Nemohol z neho spustiť oči. Bol to skutočne 
Severus? Nech sa díval ako chcel a ako dlho chcel, nebol to prelud jeho mysle. Bol to on! 
Vyzeral však... inakšie. S oveľa kratšími vlasmi, hladko oholený, so zdravou farbou pleti. 
Zdalo sa mu to, alebo bol trošku opálený? Vtedy si Harry uvedomil, že jeho... manžel vidí. 
Stočil sa na stranu a prehrabol si rukou vlasy, čo robil vždy, keď bol nervózny. Chvela sa mu, 
za čo si v duchu vynadal. 

Nevšimol si, že Severus ho prepaľuje rovnako intenzívnym pohľadom. Nepostrehol, že kĺže 
po jeho postave lačnými očami a vstrebáva každý detail. Dlhšie vlasy, zarastenú tvár, kruhy 
pod očami... mocné telo ukryté pod vrstvou šiat. V hrdle mu vyschlo. Uvedomil si, že s týmto 
mužom sa miloval. Miloval sa s ním a odmietal sa ho dotknúť! Bol absolútny hlupák! 

„Ako... ako sa máš?“ opýtal sa, snažiac sa zaujať Harryho pozornosť. 

„Ja... fajn, ide to,“ odvetil Harry a opäť naňho pozrel. „A ty? Počul som, že teraz žiješ vo 
Francúzsku.“ 

Severus prikývol. „Vlastne... som tu služobne.“ Mal len on dojem, že to napätie vo vzduchu 
cíti iba on? Alebo to vnímal i Harry? Stačilo by sa ho dotknúť a vzduch by bol zaiskril?  

Harry prikývol. „I ja idem do služby. Vieš... mám dnes nočnú.“ 

Severus sa zamračil. Očividne bol Harry unavený. Tie kruhy pod očami tomu rozhodne 
nemohli protirečiť. I jeho tvár bola akási strhaná a pôsobila mdlo. 

„Musím ísť... máme záťah na vlkolakov,“ povedal odrazu a naposledy naňho pozrel. „Opatruj 
sa.“ 

Ten hlas. Severus sa zachvel. A čo ten pohľad? Bolesť, ktorú v ňom zachytil ho zasiahla 
priamo do srdca. Bolo by možné, aby... 

Díval sa za svojím mužom, ktorý sa mu vzďaľoval. Až teraz si uvedomil, o čo vlastne prišiel. 
Jeho telo mu to dalo jasne najavo. Vzrušil sa už len pri myšlienke, že muž, ktorý od neho 
práve odišiel... je jeho. Že ho zachránil. Znova. Že sa s ním... miloval. Kedysi... a iba raz. 

A v tom to odrazu vedel. Všetko sa vyjasnilo. Jeho minulosť ustúpila do pozadia prítomnosti 
a svetielku možnej budúcnosti. Vedel, čo má spraviť. A musel to spraviť. Usmial sa. Možno... 
možno ešte nebude neskoro... Možno sa mu podarí zachrániť, čo zbabral. Možno sa mu podarí 
pozbierať čriepky ich duší a spojiť ich... sceliť ich dovedna, pretože... patrili k sebe. Konečne 
to pochopil. 

Ten istý deň, neskoro v noci... 

Hermiona sa vrhla k ohnisku kozuba. Vlasy mala rozpustené a trochu strapaté, oči uplakané, 
opuchnuté a červené. Ruka, ktorou naberala letaxový prach sa jej triasla. Keď v kozube 
vzplanuli zelené plamene, strčila doň hlavu a povedala adresu. 

„Severus! Severus Snape!“ kričala, čo jej hrdlo stačilo a opakovane, až kým do potemnenej 
izby nevbehol strapatý a rozospatý Draco s volaným mužom v pätách. 
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„Crotte! Vyzeráš hrozne!“ zložil jej Draco bez obalu poklonu, no ona ho sotva počula. Jej oči 
sa obviňujúco zabodli do čiernych očí muža, ktorého túžila nakopať do zadku. 

„Zomiera! Tak čo? Teraz ste už spokojný?! Preklínam vás, vy bezcitný bastard! Preklínam!“ 

S tými slovami zmizla v zelených plameňoch akoby sa tam ani pred sekundou nikdy nebola. 
Plamene ohňa zmenili farbu zo zelenej na sýtooranžovú. Zanechala tam zmäteného mladíka 
a vykoľajeného muža. 

„Kto že zomiera?“ opýtal sa Draco prihlúplo, no keď sa odvrátil od teraz už prázdneho 
kozuba, jeho krstný otec bol preč. 

¤¤¤ 

Harry sa pomrvil. Jeho myseľ otupená liekmi sa pomaly preberala do bdelého stavu. Mľaskol 
si. Pery mal suché a hrdlo sa premenilo sa Saharu. Zaklipkal očami. Mal dojem, že niekto pri 
ňom sedí, no jeho pohľad bol bez okuliarov rozostrený. 

„Vodu,“ zachrčal namáhavo a v ďalšej sekunde mal pri ústach pohár vody. Čiasi ruka mu 
podoprela hlavu. Vypil pohár vody a spokojne si povzdychol. Bolelo ho celé telo. Matne si 
spomínal, ako liečiteľovi vravel jeho kolega čosi o tom, že doňho vrazil vlkolak a isto má 
zlámané rebrá a možno i iné kosti. Potom si hmlisto spomínal na trpkú pachuť akéhosi elixíru 
v ústach. Asi Kosťorast... pomyslel si a zaťal zuby, keď ho zaplavila nová vlna bolesti. 
V hlave mu neznesiteľne trešťalo. Niekto mu otrel potom orosené čelo vlhkou handričkou. 
Chcel poďakovať, ale z úst mu vyšla akási nezrozumiteľná hatlanina. Vlkolak... Čo sa mu 
stalo? Znova zaspal. 

Zmietal sa v horúčke. Nespomínal si, že by sa bol v poslednom čase vrhol pod kolesá 
Rytierskeho autobusu, hoci uvažoval i nad tým. Alebo by skočil z metly bez padáka voľným 
pádom... alebo... Znova upadol do spánku, z ktorého sa prebral až nasledujúce ráno. 

„Kde mám okuliare?“ spýtal sa, ale to ich už držal v ruke. Nasadil si ich a jeho pohľad sa 
uprel do temných, čiernych očí... „Som mŕtvy, však?“ zachripel. 

„Nie,“ dostalo sa mu stručnej odpovede. 

Harry upieral pohľad do tváre svojho muža. Zmenil sa. Vlasy mal skutočne pekne zostrihané. 
Nebol taký bledý, ako predtým a jeho pokožka nabrala bronzový, opálený nádych. Čierne oči 
mu v tej príťažlivej tvári žiarili ako temné iskri. Bol to skutočne on? Nesnívalo sa mu to? 
Hlava ho ešte stále pobolievala... pokojne mohol byť iba výplodom jeho fantázie... Tak dlho 
sníval o tom, že sa k nemu nejakým zázrakom vráti. Vari sa naozaj dočkal? 

Potom si náhle uvedomil, že jeho zjazvená tvár je viditeľná. Muž, ktorého miluje sa naňho 
díva a musí byť zhnusený... ním. Odvrátil tvár a naprázdno preglgol. 

„Nedívaj sa na mňa, som odporný,“ zamrmlal nešťastne. 

Severus sa ani nepohol. Nespustil z neho pohľad ani na stotinu sekundy. „Nemôžeš mi to 
zakázať.“ 
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Harry si odfrkol. „Prečo si vlastne prišiel? Myslel som si, že sa už nikdy do Anglicka 
nevrátiš...“ 

„Musel som,“ odvetil Severus po chvíli. „Tu je môj domov.“ 

„Och, iste... Počul som, že ti Draco vypomáha s rekonštrukciou domu.“ 

„Počul si zle.“ Na chvíľu sa odmlčal a potom nenútene pokračoval, bedlivo sledujúc každú 
i tú najmenšiu reakciu na svojej slová a ich účinok. „Mal som iba jediného opravára. Bol 
šikovný a ja som jeho prácu dostatočne neocenil. Mrzí ma to a rád by som si ho opäť najal.“ 

Harry privrel oči. „Ten... opravár momentálne nie je k dispozícii,“ odvetil monotónne, ani na 
Severusa nepozrel. 

„Nevadí. Som... ochotný počkať.“ Severus sledoval, ako k nemu Harry otočil tvár a pozrel mu 
priamo do očí. „Tak dlho ako bude potrebné,“ dodal. 

Harry pokrútil hlavou a stisol pery, keď cítil ako sa mu zachvela brada. Toto sa mu určite len 
sníva. Alebo mu chce Severus vrátiť všetko to, čím ho nútil prejsť za tie týždne, keď sa tvárili, 
že sú skutočnými manželmi? „A čo dovtedy?“ opýtal sa. 

Severus ani brvou nemihol. „Mám kde bývať. Môj... manžel má veľký dom.“ 

Harry onemel. I Severus stíchol. 

„Povedz mi, je to jedna zo slizolinských čŕt trápiť človeka, ktorý ušiel hrobárovi z lopaty?“ 
opýtal sa zlomeným hlasom Harry. 

„Nie,“ odvetil Severus, keď sa konečne odvážil a chytil ho za ruku. Ten celkom spontánny 
dotyk Harryho zaskočil. Napokon, samotná Severusova prítomnosť ho prekvapila. Keď ho 
v noci zrazil k zemi jeden z vlkolakov a on si udrel hlavu o kameň, a tvár sa mu zaliala krvou, 
myslel, že tá posledná, čerstvá spomienka naňho bude to jediné, čo mu ostane, kým naposledy 
vydýchne. Ale teraz bol tu. Držal ho za ruku a nebol iba jeho preludom. „Je to len moja... črta. 
Jedna z prekliatych čŕt, ktorej sa len tak ľahko nezbavím. Ale... ak mi dáš ešte šancu...“ 

„Severus,“ šepol Harry vymaniac si ruku z jeho zovretia. „Nezvládnem to,“ riekol 
priškrteným hlasom. Spod privretých viečok sa mu vykotúľala slza. „Nezvládnem to, ak ma 
opäť opustíš,“ priznal sa a bolo mu jedno, že plač je len pre cintľavky. Bolo mu jedno, že ho 
vidí plakať Severus. 

Severus natiahol ruku k jeho tvári. Harry prekvapene otvoril oči, keď ucítil pohladenie 
štíhlych prstov na líci. Dych mu zamrel v hrdle, keď sa zahľadel do jeho úsmevu. A aj preto, 
že v ďalšej sekunde sa k nemu jeho manžel sklonil a vtisol mu na čelo jemný bozk. 

„Mal by som ti konečne povedať celú pravdu,“ podotkol previnilo a sklonil pohľad na svoje 
ruky prepletené v lone. 

„Akú pravdu?“ spýtal sa Harry a pomrvil sa v posteli. 

„O... tej noci,“ šepol. „Ak si to ovšem... chceš vypočuť.“ 
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Harry po chvíli váhania prikývol. 

„Všetko...“ Severus si pošúchal zamračené čelo, „všetko sa stalo tak, ako som ti to opísal. Ale 
nepovedal som ti, že tvoj otec... James za mnou prišiel. Ospravedlnil sa mi. Povedal, že 
nesmierne ľutuje, čo sa mi stalo a ako by rád vrátil čas späť, aby tomu mohol zabrániť. 
Povedal mi, že by sme nikdy nemohli byť spolu, pretože on miluje iba Lily. Zrejme si to 
nevedel, ale on i Lupin sa so Siriusom celý rok odmietali baviť.“ 

„Skutočne som o tom... nemal ani potuchy,“ šepol zamyslene Harry. „Na veci to však nič 
nemení. To, čo spravil Sirius...“ 

„Odpustil som mu,“ šepol a pozrel do jeho smaragdových očí. „Síce až teraz... po rokoch, 
ale... Asi som dúfal, že by si mi tiež... mohol odpustiť, Harry.“ 

„Naozaj je to to, čo chceš? Pozri, ja viem, že nie som dokonalý a ani príťažlivý, ale...“ 

„Si dokonalý! Si najdokonalejšia bytosť, akú som kedy poznal. A si rovnako tak príťažlivý! 
Ani nevieš, koľkokrát som musel...“ zahryzol si do pery a statočne opätoval Harryho 
prekvapený pohľad. „To ja som na vine. Neveril som si. Takmer nikdy, čo sa týkalo týchto... 
citov. Či už chceš, alebo nie, ten vekový rozdiel medzi nami... Nezaslúžim si ťa...“ 

„Láska nehľadí na nič,“ namietol Harry pohotovo. 

Odrazu ho Harry počul recitovať verše ich manželského sľubu roztraseným hlasom. Bolo by 
možné, aby zadržiaval plač? Pretože ten podivný lesk v jeho očiach nemohol znamenať nič 
iné. 

„Prisahám, že ti budem verným manželom, a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastní ani 
v nešťastní, ani v zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať, a ctiť po všetky dni svojho 
života. Pretože nič iné ma na celkom svete nemôže a neurobí šťastnejším, ani dokonalejším, 
ani celistvejším. Pretože sme jedno... Jedno telo a jedna duša, Harry. Pravda, ak ma ešte 
stále... chceš.“ 

Harry mu hľadel do očí a veľmi dúfal, že v nich naozaj vidí to, po čom z celého srdca túžil. 

„A čo bude teraz?“ opýtal sa nádejne a Severus sa pousmial. Jeho manžel sa skutočne, i keď 
hanblivo usmieval. Harry mal dojem, že sa od samotného šťastia roztápa. Srdce mu takmer 
vyskočilo z hrude. 

„Teraz? Teraz ti dokážem, že to myslím naozaj vážne,“ odvetil spokojne a opäť sa sklonil, 
aby ho mohol pobozkať. 

„Severus?“ manžel naňho spýtavo pozrel. „Mal by si vedieť, že...“ oblízol si suché pery. „Ja... 
milujem ťa,“ šepol Harry, na čo sa od neho Severus trošku poodtiahol. Ale prsty jeho ruky sa 
prehŕňali Harryho strapatou ofinou. Neprestával sa usmievať. Neprestával sa ho dotýkať. 
Vlastne sa usmieval od ucha k uchu. Harrymu padol kameň zo srdca. 

„Harry... ja... stále neviem, čo je láska... Ale ak je láskou pocit, že si mi chýbal tak, až som si 
myslel, že sa zbláznim, ak je láskou pocit, že mi na tebe záleží viac, ako na sebe samom... tak 
áno. Aj ja ťa milujem... hoci sa v tomto musím ešte veľa učiť,“ hlesol a tentoraz sa ostýchavo 
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začervenal. A znova sa k nemu sklonil a pobozkal ho. V duchu sa vytešoval a uvažoval nad 
tým, čo jeho manžel povie, keď zistí, že jeho jazva na líci... je preč. 

Ale to môže počkať. Prvoradý bol Harry. Teraz mu mohol Severus oplatiť všetko, čo preňho 
kedy urobil. A ešte oveľa, oveľa viac... Napadlo mu, že nič iné si ani neželá. V posledných 
dňoch zistil, aký úžasný je to pocit, keď spraví niečo nezištne pre niekoho druhého. Zvlášť, 
keď bol tým druhým - Harry. A on si v tom pocite hodlal hovieť a voľkať si, ako dlho len 
bude potrebné. 

Draco mal pravdu. Všetko sa znáša lepšie, ak sa o to môže podeliť s niekým, na kom mu 
záleží. A vôbec nezáleží na tom, či si gay alebo nie. Nezáleží na tom, čo si o tebe myslia iní. 
A už vôbec nezáleží na minulosti. Tá sa nikdy viac nevráti. Jediné, čo je skutočne dôležité, je 
schopnosť milovať a ten úžasný dar, byť milovaný. A ak to už človek má, mal by dbať o to, 
aby to nikdy nestratil. Pretože toto je skutočným zmyslom života. Láska... 

Severus toho o láske stále veľa nevedel. Ale uveril v ňu aspoň natoľko, že bol ochotný 
akceptovať jej existenciu. A to ostatné? To sa naučí časom... Harry ho naučí... 

*** 

Vyhral som. Tromfol som Život... a prebil jeho karty... svojím srdcovým kráľom! 

***Koniec***  
  

A/N.: Pár viet som použila s francúzštiny, lebo sa mi to nesmierne hodilo. Keďže som tento 
jazyk neštudovala, pomáhala som si slovníkom. Pretože som nechcela vety s prekladom 
vkladať priamo do textu, tu máte celkový súpis prekladu francúzskych viet: 

1. Bonjour, mes amis. – Dobrý deň, priatelia. 

2. Je ne comprends pas! – Nerozumiem! 

3. Pécore! – Hlupák! 

4. Morblue! – Hrom do toho! 

5. Je t´aime. – Ľúbim ťa. 

6. Je te veux. – Chcem ťa. 

7. Vous êtes si mystérieux, ce qui m'excite. – Si taký tajomný, vzrušuje ma to. 

8. Qui est Harry? – Kto je Harry? 

9. Calmement m´appeler, comme vuex. Eh, mon nom est Michell. – Pokojne ma volaj ako 
chceš. No moje meno je Michell. 
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10. Désolé. – Prepáč. 

11. Je ne peux pas. - Ja nemôžem. 

12. Tu l´aimes? – Miluješ ho? 

13. Je ne sais pas. – Neviem. 

14. Je l´envie. – Závidím mu. 

15. Adieu. – Zbohom. 

 

 

 

 


