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1. Tajomstvo letnej noci 

Severus slastne zastonal. Jeho prsty sa kŕčovito zaťali do chladnej tehlovej steny, ktorej sa v miernom 

predklone pridržiaval v snahe udržať rovnováhu, zatiaľ čo sa do jeho vypúleného zadku vnáral čoraz 

odhodlanejšie tuhý úd. Tak veľmi si prial, aby táto chvíľa nikdy neskončila. Bolo také neopísateľné 

cítiť ho v sebe! Merlin, kiež by to nikdy neskončilo! 

Bočná chodba, do ktorej sa tak náhlivo utiahli bola ponorená v šere, osvetlená iba horiacou 

pochodňou, ktorá bola obďaleč zapichnutá v kovovom držiaku. Až sem k nim doliehali tlmené zvuky 

hudby z tanečnej sály. Sotva ich však teraz vnímal, pretože sa plne sústredil iba na ten pocit 

mocného, pulzujúceho údu, z ktorého sa do jeho útrob vylievalo semeno. Vnímal, ako to pružné telo 

stojace za ním ochablo a silné ruky sa presunuli z jeho obnažených bokov vyššie. Prsty zavadili o lem 

pokrkvanej snehobielej košele a prešli po zapínaní vyšívanej brokátovej vesty. Na ohnutom chrbte 

cítil váhu jeho tela a horúci dych ho šteklil na krku. Ešte teraz mu hučal v ušiach ako nádherná ozvena 

jeho hrdelný výkrik, keď ho zachvátilo vyvrcholenie. Keď sa zdalo, že muž konečne polapil dych, 

trochu sa od neho odtiahol a ochabnutý penis opustil jeho rozhorúčené telo. Odrazu mu prišlo ľúto, 

že bolo po všetkom. Mal dojem, akoby ho okradli... 

Opatrne sa odlepil od steny a ešte celý rozochvený sa sklonil, aby si vytiahol nohavice. No prv, než sa 

stihol zapnúť, pocítil závan čistiaceho kúzla. Celkom to opomenul. Až keď bol opäť upravený, otočil sa 

k svojmu partnerovi tvárou. 

Zelené oči naňho hľadeli tak... neurčito. Vždy v ňom dokázal čítať ako v otvorenej knihe, ale teraz? 

„Mrzí ma to,“ hlesol mladík stojaci oproti nemu. Líca sa mu sýto červenali, pery mierne pootvorené a 

vlhké. 

Severus si nasadil na tvár ľadovú masku, ktorú nosil s takou obľubou. Iba na moment sa nechal 

strhnúť zakázanou vášňou a už za to platil! Toľká nespravodlivosť! Tie slová... ho bodli rovno do srdca 

ako jedovatá dýka. Bolo to omnoho bolestnejšie ako chvíľa, keď mu krčnú tepnu preťali hadie tesáky. 

„Ak vás mrzí, že ste ma pretiahol, je to hlavne váš problém, Potter!“ zasyčal dotknuto a chystal sa 

odísť, keď ho zadržala mladíkova ruka. 

„Nemyslel som to tak!“ zvolal nešťastne a on konečne dokázal určiť, že v jeho pohľade sa neskrýva 

znechutenie, či sklamanie, ľútosť z toho, že podľahol, ale... obavy. „Chcel som len... neublížil som 

vám? Predsa len... bol som trochu...“ opýtal sa a Severus zmätene pokrútil hlavou. Díval sa naňho ako 

si hryzie spodnú peru a uprene ho pozoruje. Vyzeral tak neisto. 

 Divoký, pomyslel si Severus v duchu, ale práve to sa mu na ňom páčilo. Tak veľmi a dlho po ňom 

túžil, a keď ho konečne dostal tam, kde chcel iba po dvoch pohároch červeného vína a jednom 

neslušnom návrhu so sľubom, že to ostane iba medzi nimi, Potter mu viac ako ochotne asistoval. 

Severus veľmi dobre vedel, že so svojím výzorom a tvrdošijnou povahou má na akýkoľvek druh 

vzťahu minimálne šance. Občas bolo obtiažne nájsť dokonca niekoho povoľného na rýchlu fajku. 

Väčšinou za sex platil. To bola jediná možnosť, ak si chcel užiť. Nikdy však nikomu nedovolil, aby 

doňho zasunul. Potter... bol svetlá výnimka. Tak veľmi ho chcel... 
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Bolo šokujúce zistiť, že ten ostrý šíp, ktorý sa mu bolestne zabodol do srdca pri tých jeho troch 

slovách – mrzí ma to – ho dokázal dokonale rozhodiť. Zničiť i posledné zvyšky sebavedomia, ktoré si 

uchoval. Lenže Potter to tak nemyslel... Nemrzelo ho, že s ním mal sex, jeho mrzelo vlastné 

správanie. Vlastná nadržanosť a razantnosť, s akou si ho vzal. Iste, bolo to trochu hrubé, ale nespravil 

tak bez toho, aby Severusa na svoj vnik nepripravil. I keď to netrvalo dlho. Necítil žiadnu, ani tú 

najmenšiu bolesť. Skôr... pôžitok. Číry a omamujúci. Vždy dúfal, že by to s ním mohlo byť práve 

takéto. A aj bolo. 

Severus sa prebral zo snívania a pokrútil hlavou: „Neublížil ste mi. Napokon... ja som to chcel. A ako 

som povedal, ostane to... naším tajomstvom. Zbohom, pán Potter.“ 

S týmito slovami sa otočil na päte leštených čiernych topánok a nechal tam mladého muža stáť ako 

soľný stĺp bez toho, aby sa k tomu všetkému stihol nejako vyjadriť. 

Severus kráčal preč. Za chrbtom mu stále zaznievali veselé tóny hudby, ale on na zábavu ani 

nepomyslel. Cítil sa vnútorne rozorvaný. Len čo vyšiel von, na tvári mu pristala dažďová kvapka. 

Otriasol sa, ale nemal pocit, že to pomohlo. Prial si naňho zabudnúť! Ale ako mohol? Tie zelené oči 

mal pred sebou zakaždým, keď privrel viečka čo i len na jedinú sekundu. I na tento ples išiel len preto, 

lebo vedel, že ho tu stretne. Nikdy nikto ho tak nepobláznil. Nikdy nikto preňho nespravil toľko, čo 

on. A to sa kedysi tak nenávideli... 

Kráčal tmavou ulicou dláždeňou mačacími hlavami a zdalo sa, že sa úspešne vyhýba dažďovým 

kvapkám. V hlave mu vírilo mnoho myšlienok, no mali len jeden stred... Pottera. 

Vedel to. Nikdy nebol naivným rojkom, aby si dovolil podaromnici fantazírovať. Nemohli byť spolu. 

Boli ako deň a noc. Voda a olej. Čierna a biela. A to nikdy nešlo miešať dohromady. Takto... získal 

aspoň niečo. Spomienku, na ktorú sa bude môcť v najťažších chvíľach upínať. 

A Potter... ostane jeho tajomstvom jednej sladkej, letnej noci... 

2. Vôňa jesene 

Severus zaúpel a na chvíľu zavrel oči. Mal dojem, že trpí nejakým preludom, ktorý by takto mohol 

poľahky zmiznúť. Lenže... keď oči opäť otvoril, nestalo sa tak. Pre istotu sa ešte nenápadne uštipol do 

stehna. Stále nič. Bol tam. Sedel za profesorským stolom a bavil sa s Flitwickom. Ako to bolo možné? 

Čo tu robil?! Vrhol pohľad k Minerve, ktorá sedela presne uprostred zaberajúc svojou štíhlou, 

kostnatou postavou stoličku s najvyšším operadlom. Riaditeľka sa tvárila ako obvykle. Bola vážna, i 

keď jej kútikmi úst občas myklo. Bola zjavne zaujatá rozhovorom s Pomonou, ktorá sa stala jej 

zástupkyňou po tom, čo Severus túto funkciu odmietol. Predsa len, mal rád svoje súkromie. Hoci sa 

čoraz väčšmi uzatváral do seba. To však ešte nemuselo znamenať, že nebude o ničom informovaný. 

Také čosi sa predsa malo preberať na poslednom zasadaní, či nie? Minerva ako riaditeľka ich mala 

oboznámiť s plánovanými zmenami. 

Zamyslel sa a konečne sa pohol. Spätne sa vrátil k poslednej schôdzi, ktorú mali iba minulý týždeň. 

Bol však príliš roztržitý, aby sa dokázal sústrediť celú hodinu. Ale i tak mal dojem, že niečo predsa 

len... spomenula. Zaujal svoje miesto pri stole, keď na sebe pocítil čísi pohľad. Nemusel dvakrát 

hádať, čie oči ho to tak skúmavo prepaľovali. Sadol si a zvyšok večera mu zbehol akosi prirýchlo. 
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Keď sa napokon dostal späť do svojich komnát, kam v podstate utiekol, zistil, že si z toho večera 

nepamätá ani to, koľko študentov Múdry klobúk zaradil do jeho fakulty túto jeseň. Pretrel si rukou 

znavenú tvár a pobral sa k barovej skrinke, ktorú využíval iba v najnutnejších prípadoch. A toto bol 

nutný prípad. Potreboval spláchnuť tú pachuť v ústach, ktorá ho celý večer zaplavovala. 

¤¤¤ 

Stál sa Severnej veži a divý, chladný vietor mu nielen nadúval habit, ale i strapatil vlasy. Čierny pohľad 

mal zaborený do hĺbky pod sebou. Sledoval dve postavy, tmoliace sa okolo sklenníkov. Očividne sa 

dobre bavili. Lenže po chvíľke sa muži rozlúčili a ten, na ktorého sa upieral jeho pohľad, zdvihol 

odrazu hlavu a on mal dojem, akoby na mieste skamenel. Videl ako sa mladý profesor vyšvihol na 

metlu, ktorú doteraz iba ledabolo držal v ruke a vyštartoval priamo... k veži, kde stál. Mal ujsť. Mal. 

Vedel to. Hovoril mu to zdravý rozum, ale on nemohol. Nevládal pohnúť jediným svalom. Ruky sa 

kŕčovito pridŕžali kovaného zábradlia, rozšírené oči civeli do tej najpríťažlivej tváre, akú kedy videl. 

Harry sa prilbížil nadoraz a elegantne preskočil zábradlie, aby sa k nemu dostal. Od tej noci ho mal 

plnú hlavu. Netušil ako to bolo možné, ale stalo sa tak. 

„Profesor,“ zatiahol, dívajúc sa mu odhodlane do očí. Od kedy tu bol, ten muž sa mu vyhýbal ako čert 

krížu. Nestretli sa dokonca ani na raňajkách, či obedoch. O večeriach nehovoriac. „Vyhýbate sa mi?“ 

opýtal sa priamo, len čo oprel metlu o zábradlie. 

Severus naprázdno prehltol. „Mal som... veľa práce, to je všetko, pán Potter,“ odvetil vyhýbavo. 

Harry ani brvou nemihol. „Iste... No skôr by som povedal, že sa vám nepáči fakt, že som tu. Prečo?“ 

Severus sa zamračil. Potter bol vždy priamy, ale že by bol aj takýto drzý? Prečo to povedal? Mal to 

vari napísané na čele? No, popravde, bola to hlúposť. Bol nadšený, že ho mal tak blízko, ale zároveň 

ho to štvalo, pretože napriek tomu sa mu nikdy predtým necítil viac vzdialený. Noc, ktorú strávili pred 

pár týždňami naňho doľahla s celou silou a jeho túžba dosiahla únosnú hranicu. Takmer nespal. Budil 

sa a stonal do vankúša, kým sa zbavoval pálčivej túžby, ktorá mu omínala slabiny. 

„Chcete mi naznačiť, že klamem?“ opýtal sa pobúrene a takmer čakal, že sa ten všetečný 

chrabromilčan uškrnie, pobavený tým ako ho dostal do úzkych, ale nestalo sa. 

Harry pokrútil hlavou a na moment odvrátil pohľad. „Nie, ja... mal som dojem, že sa mi vyhýbate kvôli 

tomu, že som vám vtedy... ublížil, aj keď ste mi tvrdil opak.“ 

Severusa to tak vyviedlo z miery, že opäť raz vyvalil oči. Nikdy nikto oňho neprejavil ani z desatiny 

taký záujem, ako to spravil teraz Potter. Niet divu, že ho to zobralo. 

Keď potom odpovedal, jeho vlastný hlas mu znel nejako cudzo, priškrtene. „Vravel som vám pravdu. 

Nijako ste mi... neublížil.“ 

Harry po chvíli ticha, ktoré sa medzi nimi rozhostilo prikývol. Videl ako Severus skĺzol pohľadom po 

jeho postave a odrazu bol rád, že je taký urastený, i keď nižšieho vzrastu. Napadlo ho, že keby sa 

odhodlal toho nedostupného muža pobozkať, musel by si stať na špičky. Začervenal sa a práve toto 

pritiahlo mužovu opätovnú pozornosť. Zadíval sa do jeho tváre, akoby niečo očakával. A tak Harry na 

moment privrel oči, aby mu konečne povedal, čo mal na srdci a... 
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Od úžasu vydýchol. O jeho ústa sa obtreli Severusove pery. Úzke, vlhké a také vláčne... Zastonal, keď 

mu po spodnej pere skĺzla špička horúceho jazyka a v rovnakom okamihu pootvoril ústa, pripravený 

na čokoľvek, čo by mu ten muž doprial. Na chrbte pocítil jemný tlak mocných rúk, nabádajúc ho, aby 

sa priblížil. Spravil to. Zdvihol ruky voľne visiace pozdĺž tela a ovinul ich okolo jeho krku v tej istej 

chvíli, ako sa stretli ich jazyky. 

Nemal poňatia ako dlho to trvalo, pretože vnímal všetko možné, okrem času. Opantala ho 

Severusova chuť, vôňa. Cítil ako sa muž zakrátko uvoľnil a poddal sa tomu objatiu. Harry mu vošiel 

prstami do vlasov, jemných ako čierny hodváb. Nikdy predtým toto nezažil. Všehochuť. Pôžitok, ktorý 

nemohlo prekonať nič iné... 

Lenže potom od neho Severus ustúpil. V tvári mal vydesený výraz. Akoby mu až teraz došlo, čo práve 

vykonal. 

Harry sa zľakol, že mu znova utečie a to rozhodne nechcel pripustiť. Priblížil sa a jemne mu položil 

ruky na plecia. „Prosím, povedz, že si to chcel spraviť. Však to nebola... chyba?“ 

Severus sa zdal byť ešte zmätenejší. Nikdy nezvykol iniciovať svoje milostné schôdzky, ale pri ňom sa 

všetko vymykalo normálu. Mal dojem, že už len z pohľadu do jeho očí načisto strácal zdravý rozum a 

pochabel. 

Nadýchol sa a začal: „Ak... ak pripustím, že som to... chcel a rozhodne to nebola chyba ako vravíš, aké 

z toho vyvodíš... následky?“ opýtal sa opatrne. 

Teraz tá zmätenosť zastrela Harryho tvár. Iba na chvíľu. Kým sa neusmial tým očarujúcim spôsobom a 

nepristúpil ešte bližšie. 

„Aké z toho vyvodím následky?“ zopakoval nadmieru spokojný s jeho odpoveďou, i keď trochu 

zarazený jeho obavami. Uznal, že pre ich neslávnu minulosť, opodstatnenými. Čo čakal ten neústupný 

chlap? Že ho vari na mieste prekľaje kvôli tomu absolútne fantastickému bozku? Jeho úsmev sa iba 

rozšíril, keď pohliadol do mužovej tváre. „Budeš sa čudovať, ale fatálne!“ zašepkal a stal si na špičky, 

aby dosiahol na jeho ústa a zamkol ich v ďalšom náruživom bozku. 

¤¤¤ 

Severus bol absolútne nadšený. Zdalo sa, že aspoň niekto oňho stojí. Najlepšie na tom bolo, že sa 

Potterovi vôbec nehnusila ani samotná predstava spoločnej noci strávenej s ním! Bolo to... dokonalé. 

Nevedel na to nájsť vhodnejšie slovo. To mladé telo patrilo len jemu. Bolo príjemné zobúdzať sa v 

jeho náručí a ešte krajšie vstávať a vedieť, že prvé čo uzrie, len čo otvorí oči, bude Harryho tvár. A 

hoci ich vzťah ostával i naďalej tajomstvom, bol s tým viac ako len spokojný. 

Úkosom pozrel na muža, ktorý kráčal po jeho boku a rozprával o tom, ako ostal jeden študent počas 

vyučovacej hodiny visieť dolu hlavou z metly. Bol taký horlivý a zapálený v prejave, ako i vo všetkom 

ostatnom. Harry nikdy nerobil nič polovičato. Severus sa pousmial a dovolil mu, aby ho chytil za voľnú 

ruku. Harry si ju pritiahol k ústam a pobozkal ho na chrbát ruky. Potom sa okolo seba skúmavo 

rozhliadol, aby zistil, že sa ocitli uprostred čistinky, kde podľa profesora Elixírov mali rásť nejaké 

korienky, potrebné na prípravu akejsi maste. 
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Severus sa z jeho jemného zovretia vymanil a podujal sa na to, kvôli čomu sem prišiel v jeho 

spoločnosti. Harry ho chvíľu iba mlčky pozoroval a kochal sa pohľadom na muža, prechádzajúceho sa 

po smaragdovej lúke a podchvíľou sa skláňajúceho a šmátrajúceho v tráve. V jeho ebenových vlasoch 

sa kúpali neskoré slnečné lúče prehriateho jesenného dňa. Zhlboka sa nadýchol, aby si čo najjasnejšie 

zapamätal vôňu posledných kvitnúcich kvetov, opadaného lístia sfarbeného jasnými farbami, vlahú 

vôňu zeme i lesa. Mal dojem, že presne takto očarujúco vonia i Severus. 

Akoby bol nasiaknutý skrz-naskrz rýdzou voňou jesene... 

3. Zimná láska 

Harry vzhliadol od svojho pracovného stola a usmial sa na muža, ktorý práve vykĺzol zo zelených 

plameňov kozuba v jeho komnatách. Pozrel na hodinky a zvraštil obočie. 

„Si tu nejako skoro. Neboli sme dohodnutý o pol hodinu neskôr?“ opýtal sa a zaklonil hlavu, aby mu 

dovolil pobozkať ho. 

Severus iba pokrčil plecami. „Mám prísť neskôr?“ ozval sa, ale Harry rozhodne pokrútil hlavou. 

„Nie, počkaj na mňa. Za chvíľu s tým budem hotový.“ 

Len čo rýchlo dokončil opravu poslednej úlohy z Obrany proti čiernej mágii, uložil list pergamenu na 

kôpku k ostatným a zdvihol sa zo stoličky, vystierajúc si boľavý chrbát. „Celkom som z toho ztuhol.“ 

Severus vstal z miesta, kde sedel, len čo odložil šálku svojho čaju a podišiel k nemu. Objal ho a trel mu 

chrbát krúživými pohybmi. „Môžeme ostať aj doma. Viem, čo by ti zaručene pomohlo,“ navrhol, ale 

Harry sa zasmial. 

„Nie, nemysli si, že z toho vyviazneš. Ak tam musím ja, musíš aj ty. Okrem toho, sľúbil si to a sľuby sa 

majú plniť.“ 

Severus zastonal, ale nehodlal protestovať. Bolo mu jedno, kde bude, ak tam bude Harry s ním. 

¤¤¤ 

„On fakt nekecal!“ začuli obaja ako prvé, keď vystúpili z krbu v Brlohu. 

„George!“ okríkla ho Molly Weasleyová, ktorá sa k nim okamžite prihnala s otvorenou náručou, v 

ktorej Harry o sekundu na to skončil. „Harry, zlatko! Sme takí radi, že ťa konečne vidíme!“ vzdychla, 

žmurkajúc a premáhajúc slzy dojatia. Vybozkávala ho na obe líca s takým hlasným cmuknutím, až mu 

zaľahlo v ušiach. 

„Dobrý večer, pani Weasleyová, dúfam, že nejdeme neskoro,“ pozdravil a vymanil sa z jej objatia. 

„Ale kdeže,“ uistila ho a obrátila sa k mužovi po jeho boku. „Profesor Snape, vitajte,“ riekla s 

obradnou úctou a potriasla mu rukou rovnako ako i jej muž, ktorý sa najprv zvítal s Harry a potom i so 

Severusom, ktorý sa toto celé rozhodol pretrpieť iba kvôli nemu. 
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„Dobrý večer,“ pozdravil zdvorilo, snažiac sa zachovať si neutrálny výraz, i keď to bolo ťažké, keď na 

vás zízalo niekoľko párov zvedavých očí. Vrátane Rona s Hermionou. 

Spoločná predvianočná večera dopadola viac ako dobre. Azda i preto, že sa nezdržali pridlho a nebola 

tam najmladšia Weasleyová. Severusovi táto skutočnosť nemohla uniknúť. Vedel veľmi dobre, že tá 

malá žabka bola do jeho milenca dlhé roky po uši zaľúbená. Len čo odtiaľ unikli späť na Rokfort a 

ocitli sa v jeho komnatách, začal opatrne s výsluchom. 

Harry stále zvieral v rukách vaječný koňak a pohmkávajúc si akúsi vianočnú koledu mieril neomylne 

do jeho spálne. Kým sa na začiatku ich vzťahu vždy najprv spýtal, či tu smie ostať, teraz to obom 

prišlo ako samozrejmosť. Čudné by bolo, keby každý z nich trávil noc v posteli sám. 

Severus šiel za ním, sledujúc zvodne sa pohupujúce boky, i keď neladili s rytmom pohmkávania. 

„Kedy si im to povedal?“ ozval sa, zatvárajúc dvere na izbe. 

Harry sa napil a zlízol z okraja šálky poslednú sladkú kvapku nápoja. Potom pohár odložil a začal sa 

zobliekať. „No... myslím, že už dávnejšie,“ odvetil neurčito. 

„Ako dávnejšie?“ dožadoval sa Severus väčšej presnosti. 

Harry si pretiahol tmavomodrý sveter cez hlavu a odhodil ho na stoličku. „Asi ešte v jeseni.“ Nevedel, 

ako by Severus zareagoval na správu, že jeho priatelia vedeli i o tej noci. Potreboval sa s nimi poradiť. 

A keďže z Rona nedostal žiadny normálny nápad a jeho – Pre merlina, spamätaj sa, je to starý cap! – 

nehodlal brať vážne, musel zájsť za Hermionou. To ona mu poradila, aby sa skúsil zamestnať na 

Rokforte, pretože vedela, že tam majú voľné miesto a zháňajú nového profesora. A on veľmi dobre 

vedel, že iba tak mu mohol byť nablízku a o niečo sa pokúsiť. 

Severus mlčky prikývol, keď si stiahol z pliec sako a prevesil ho na vešiak v skrini. Začal si rozopínať 

gombíky na košeli. 

„Prečo tam nebola ich dcéra?“ 

Harry zrumenel. „Má sa vrátiť až zajtra.“ 

Severusove prsti zamrzli na predposledom gombíku. „Aha... A prečo?“ 

„Nechcel som sa s ňou stretnúť a v tomto prípade bola Molly za,“ odvetil úprimne, ale Severus 

zbledol. Nikdy by ho nebolo napadlo, že by... Mal dojem, že mu srdce vynechalo úder, či dva. 

„Ty... ty k nej stále niečo... cítiš?“ 

Harry nechal skĺznuť nohavice na zem a pozrel naňho. V jeho tvári sa zračil šok. „Ako si na to prišiel?“ 

Severus stál na mieste ako uhranutý, iba naňho zízal. 

Harry k nemu podišiel, stiahol si tričko a ukázal na tenučkú jazvu dole na krku, dlhú pár centimetrov. 

„Vidíš to?“ 

Severus prikývol. Tú jazvu už videl. Zvykol ju lízať a bozkávať pri milovaní, ale nikdy sa nepýtal na to, 

odkiaľ ju má. Myslel si, že mal nejaký úraz v práci. 
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„To je pamiatka na ňu. Keď som sa jej pred rokmi priznal a zrušil naše zasnúbenie, takto sa na mne 

vybúrila. A aj keď už ku mne neprechováva nenávisť, cítim, že to stále nie je v poriadku. Nechcem ju 

zbytočne trápiť.“ 

Nemohol potlačiť ten prudký výdych. Ani to, aby k nemu nepristúpil a neobjal ho. Mocne, zúfalo, 

vrúcne. 

Harry sa po chvíli odtiahol, pohladil ho po tvári a usmial sa. „Severus? Vieš, že do tej noci, keď som si 

ťa vzal na tom plese... som bol panicom?“ 

Muž mu oplatil nežný úsmev. „Myslel som si to, ale nebol som si istý.“ 

„Chcem len teba. Vždy som chcel,“ priznal sa, hľadiac do tých atramentových temnôt, ktoré ho tak 

hriali. „Milujem ťa.“ 

Severus sa sklonil, aby tie sladké ústa pobozkal. Práve dostal ten najväčší vianočný dar. Ani netušil, či 

si ho zaslúžil. Všetko sa odrazu zdalo byť krajšie. Ponurá miestnosť nebola taká nepríjemná, svetlo z 

kozuba bolo jasnejšie a hrejivejšie. Harryho oči zelenšie ako kedykoľvek predtým. Stál pred ním s 

odovzdaným výrazom v sladkej tvári a dychtivo čakal na jeho odpoveď. 

„Aj ja ťa milujem, Harry Potter,“ zašepkal prv ako si ho znova pritiahol do náruče a vášnivo pobozkal. 

V tej chvíli mal dojem, že zima sa stane jeho obľúbeným ročným obdobím. 

Práve kvôli tomu mladíkovi a vyznaniu lásky, ktorého sa mu od neho dostalo... 

4. Jarná vášeň 

Harry ležal v tráve a zastretým zrakom sa díval na blankytné nebo. Nevedel, kedy naposledy bol taký 

nádherný deň. Jeho telo sa kúpalo v hrejivých slnečných lúčoch, okolo zaznieval veselý trilkot vtákov 

vítajúcich jar. 

Zastonal, keď Severusov jazyk obkrúžil jeho ochabujúci penis, aby z neho zlízal poslednú kvapôčku 

vášne a natiahol k nemu ruky, aby si ho pritiahol do náručia a mohol ho pobozkať. Severus do toho 

bozku zastonal. Uhniezdil sa na jeho nahej hrudi a rukami vošiel do hustých vlasov. Bozk mal príchuť 

obedňajšej kávy a samotného Harryho. 

Severus bozk po chvíli ukončil, aby im doprial trocha kyslíka a presunul sa do trávy po jeho boku. 

„Bolo to... úžasné, láska,“ vydýchol mladík s omámeným výrazom na tvári. 

Severus musel iba súhlasiť. Ale momentálne ho trápilo iné. „Myslíš, že sa tvoji priatelia budú kvôli 

tomu, čo sme spravili hnevať?“ 

Harry sa pretočil na bok a podoprel si hlavu rukou. Tú druhú položil na jeho nahý bok a nežne ho 

láskal všade, kam dosiahol. 

„Netrúfam si hádať. Sám si však povedal, že to zrejme i tak neplatí,“ riekol zadumane a pozrel na 

svoju ruku, kde mu na prsteníku od včerajšej noci sedel obyčajný, zlatý krúžok. 
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„Takže to napravíme?“ opýtal sa s nádejou v hlase starší muž, keď ho chytil za ruku, aby mu do dlane 

vtisol nežný bozk. 

„Určite. Chcem, aby to bolo právoplatné. Nie len v Las Vegas. Ten pastor podobajúci sa na Elvisa 

vyzeral dosť komicky,“ podotkol Harry. 

„Hm, netušil som, že muklovia dokážu byť až taký šibnutý.“ 

Harry sa odrazu uškrnul a jeho ruka pristála s tľapnutím na Severusovom impozantnom pozadí. Muž 

prekvapene zhíkol, ale prv ako sa stihol na Harryho vrhnúť, mladík sa prekotúľal, vyšvihol na nohy a 

rozbehol sa po lúke. 

„Aj tak mi neujdeš, Potter!“ zaprisahal sa Severus a aby svojmu slovu dostál, pustil sa za ním. Dostihol 

ho len preto, že sa Harry potkol a so smiechom sa zviezol do trávy na všetky štyri, čo muž okamžite 

využil. Opäť sa pomilovali. Divoko a vášnivo. Severus doňho vnikol jedným ťahom a plienil ten 

nádherný zadoček dovtedy, kým obaja nestonali od rozkoše. 

Keď sa naňho po chvíli celkom vyčerpaný zvalil a Harry plesol do mäkkej trávy, Severus mu zachripel 

do ucha: „Budúcu sobotu?“ 

Harry zadychčane prikývol. „Fajn. Pripomeň mi, aby som im to nezabudol oznámiť. Aj tak budeme 

potrebovať svedkov.“ 

„Fajn,“ odvetil Severus a prevalil ho pod seba. Sklonil hlavu k jeho hrudi, aby mohol v ústach zajať 

rozkošnú tmavoružovú bradavku. 

Harry zastonal a prstami mu vošiel do vlasov uvažujúc nad tým, že by mal chytiť druhý dych asi aj on. 

Netušil, či to bolo tým dňom, týždennou sexuálnou abstinenciou, alebo proste jarou... ale tá vášeň, 

ktorá ich zachvátila bola neopísateľná a oni sa jeden druhého nevedeli nasýtiť. 

Dúfal, že to tak ostane naveky... 

 

¤¤¤ Koniec ¤¤¤ 

 

 


