
1 
 

Daj mi dôvod žiť 

 

Názov: Daj mi dôvod žiť 

Autor textu a banneru: Tesska 

Pairing: Lucius/Harry, Severus/Regulus 

Varovanie: slash, sex, možné vulgarizmy, trochu násilia, mpreg 

Žáner: dráma, romantika 

Upozornenie: Príbeh je väčšinou rozprávaný z dvoch pohľadov 

Popis: Ani jeden z nich si neprial osud, aký im bol nadelený, ale urobia všetko preto, aby z toho 

vyťažili čo najviac. Láska napokon zmôže viac, než by si mysleli...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. kapitola 

Severus: 

Bolo to chvíľu potom, čo som bez mihnutia oka zavraždil Dumbledora. Bol som si istý, že tak to vnímal 

Potter ukrytý pod neviditeľným plášťom na Astronomickej veži. Ako chladnokrvnú vraždu. Stalo sa tak 

vo chvíli, keď mi začínal veriť... 

Týmto som si to uňho pohnojil na celej čiare. Ale nemohol som mu povedať pravdu, nech som po 

tom akokoľvek túžil! Priateľstvo, ktoré ma roky spájalo s jeho matkou sa zmenilo na ukrutné 

nepriateľstvo s jej jediným synom, keď prekročil Rokfortskú bránu. Nemohol som proti tomu nič 

podniknúť. Teraz nie. Dumbledore ma ovládal ešte aj po svojej smrti. Hoci som bol stále na 

pochybách, či je ten starec úplne šialený, alebo šialene brilantný. Vždy mal po ruke plán, vždy vedel 

ako z kaše von. A zdalo sa, že ani teraz tomu nebude inak. Chcelo to len čas. Vyčkať a držať sa jeho 

plánu, kým on... bude pokojne odpočívať v bielej mramorovej hrobke. 

Temné znamenie mi ožilo na ruke. Bola to hrozná noc. Stále som sa chvel. Žalúdok sa mi podarilo 

upokojiť iba násilím. Keby som neužil upokojujúci elixír, asi by som vydávil aj všetky vnútornosti. To 

napätie bolo nepredstaviteľné. Možno to bolo preto, lebo som vedel, že odteraz na to všetko budem 

sám. Temný anjel bez svojho jediného ochrancu, ktorý sa ho vždy zastával a ako jediný mu veril. 

Temný anjel, ktorý bol predĺženou rukou najväčšieho mága všetkých čias. Ten, ktorý bol povolaný na 

to, aby zmenil osud toľkých ľudí a vykonal spravodlivosť schovávajúc sa v tieňoch ako... zradca a 

zbabelec. 

Alebo aby tej spravodlivosti prispechal na pomoc, keď to bude najviac potrebné. 

Len pred pár minútami som odviedol Draca k Luciusovi. Vedel som, že Temný pán nebude nadšený 

vývojom udalostí, ale... mohol by byť spokojný s tým, že som znova raz odviedol bezchybnú prácu. 

Hlavné bolo, že Dumbledore je mŕtvy, no nie? 

Volal ma a ja som musel ísť. Vypláchol som si ústa a nasledoval hlas rozoklaného jazyka a volanie 

syčiacich úst. 

Keď som pristál v zanedbávaných záhradách, bez omylu som rozoznal to staroveké sídlo vystavané z 

čierneho kameňa. Honosné ako Manor, ale nie tak prepychové a čisté. Sídlo Lestrangea Rodolphusa a 

Bellatrix. Pri vchode ma privítal Rodolphusov mladší brat, Rabastan. O nič prívetivejší ako klzká zmija. 

Prešiel som okolo neho bez povšimnutia. Stihol zavrčať iba: „Už sa ťa nevie dočkať.“ Dvere za ním 

tresli a nasledoval ma, trochu krívajúc. 

Myslel som si to. Temný pán znova prejavoval svoju láskavosť a zosielal obľúbenú kliatbu na svojich 

verných. 

Mal som samozrejme pravdu. Veľká hala, najhonosnejšia v tomto dome ich bola plná. Sedeli okolo 

stola tichí a bez života. Iba Bellatrix sa tvárila spokojne ako kráľovná sediaca po jeho pravej ruke a 

vyškierala sa do voskovo bielych tvárí všetkých prítomných. Ešte i vlastnému manželovi, ktorý pri nej 

sedel ako zmok. Hoci si chcel zachovať aspoň zdanie nejakej nadradenosti. 
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Lucius nemo civel kdesi doprostred stola. Nezdvihol pohľad ani vtedy, keď ma Temný pán oslovil ako 

strateného syna, ktorý sa uráčil navrátiť konečne domov. 

„Severus!“ zvolal a vstal zo svojho čestného miesta za vrch stolom. Jeho plášť čierny ako noc a 

rovnako temne sa trblietajúci, akoby posiaty kvapkami krvi toľkých nevinných obetí, ktoré mal na 

svedomí okolo neho jemne rozvíril vzduch. 

Stuhol som a uistil sa, že moja myseľ je prázdna ako tváre týchto prisluhovačov bez kúska duše. 

Pristúpil ku mne a ja som čakal rovnaké privítanie. Bolesť Cruciatu, ktorá by mi drvila kosti, krivila 

svaly, trhala šľachy. 

Objal ma. Síce krátko, ale radostne. Bolo to prvý raz, čo ma počastoval iným prijatím ako 

neodpustiteľnou. „Blahoželám!“ zvolal. „Spravil si to, čo nedokázal mladý Malfoy.“ 

Videl som, ako sa pri tom Draco zachvel. Sedel medzi svojou matkou a otcom. A všimol som si, že mu 

z pravého ucha vyteká pramienok krvi. Ako dlho musel strpieť jeho nevítané pozornosti? 

„Poď so mnou, zaslúžiš si... odmenu,“ šepol nadšene a červené zorničky sa radostne rozžiarili. Chytil 

ma za ruku, aby sa so mnou premiestnil. 

sssSRSsssSRSsss 

Ocitli sme sa pred akýmsi domom. Zdal sa mi známy, ale nevedel som si spomenúť, kde som ho už 

videl. Nepôsobilo prívetivo. V hustej tme, ktorá tu panovala a vďaka mihotavému svetlu z konca 

našich prútikov som videl iba to, že steny domu sú husto obrastené machom a kde neboli, odlupovala 

sa omietka vo veľkých kusoch. Všade vôkol rástla žihľava a bola taká vysoká, že siahala až po malé, 

špinavé okná. 

Vtedy mi konečne zaplo. Gauntov dom... jedna z Dumbledorových spomienok, nad ktorými viedli 

siahodlé úvahy, z ktorých skladali plány a zliepali dedukcie. Rodný dom jeho matky Merope, strýka 

Morfina, ktorého zabil vlastnými rukami a starého otca, ktorého nikdy nepoznal. 

„Nasleduj ma,“ vyzval ho a Severus vykročil za ním. 

V dome sa ihneď zažali nástenné sviece. Osvetlili špinu a prach, pavučiny visiace zo stropu a 

rozťahujúce sa po všetkých kútoch. Viedol ma cez úzku chodbu. Kráčali sme po rozodranom koberci a 

on si pritom spokojne pohmkával. Keď sme sa blížili k veľkým dvojkrídlovým dverám, iba jemne švihol 

prútikom a tie sa pred ním otvorili dokorán. 

Táto izba nebola o nič menej špinavá, ale... 

Stŕpol som. Nezbadal to. Našťastie. 

Jej holé steny boli takmer prázdne. Takmer. Nebyť toho dreveného kríža, ku ktorému bolo pripútané 

celkom nahé telo akéhosi muža. 

Temný pán sa ku mne otočil s niečím, čo by sa dalo nazvať úsmevom. Odporným úsmevom, z ktorého 

by sa každému normálnemu človeku zdvihol žalúdok. 

Radšej som nemyslel. Netúžil som vedieť, prečo sme tu. 
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Ukázal naňho rukou bielou ako krieda, s dlhými pazúrmi. „Tvoja... odmena,“ zasipel. „Za verné 

služby,“ dodal a podišiel bližšie k tomu úbožiakovi. „Poznám tvoje najtajnejšie tajomstvo,“ zavrčal, 

akoby si myslel, že má na do mnou navrch. 

Nemal. Ukázal som mu iba to, čo mi nijako nemohlo ublížiť. Donútil som ho myslieť si, že to je to, 

čoho sa najviac obávam. Ale bola to pravda. Bol som... na mužov. 

Ale toto som nechápal. 

Na čo mi bude čiasi mŕtvola? napadlo mi, keď k nemu pristúpil a schmatol ho za vlasy. Dlhé, zlepené 

potom, krvou a špinou. Čierne ako eben. Zdvihol mu hlavu tak, aby to slabé svetlo sviec osvetlilo jeho 

strhané črty. 

Zachovať si kamennú tvár ma v tej chvíli ma stálo všetku námahu. Iba silou vlastnej vôle som sa 

ovládol. 

Ten hadí ksicht vystrčil z úst špičku svojho jedovatého jazyka a oblízol mužovo zarastené líce, kým sa 

ku mne otočil s takmer ospravedlňujúcim výrazom: „Prepáč, trochu som ho v poslednom čase 

zanedbával.“ 

Tie jazvy, trčiace kosti rysujúce sa pod temer priesvitnou pokožkou to vyhlásenie rozhodne 

nepotvrdzovali. 

Odstúpil od neho a pokynul mi, aby som podišiel bližšie. Musel som poslúchnuť. „Čo odo mňa 

očakávaš, môj pane?“ opýtal som sa bezfarbým hlasom, hlasom bez štipky akéhokoľvek prejavu 

emócie. 

„Vezmi si ho,“ odvetil. „Tu pred mojimi očami, Severus! Hneď!“ prikázal a znova mávol prútikom. 

Muž predo mnou, ktorý ledva dýchal, sa zachvel. Nohy sa mu začali vplyvom kúzla zdvíhať do 

vzduchu, kým predo mnou neostal celkom... nechránený. 

„Viem, ako si nenávidel jeho brata. Môžeš sa mu pomstiť... tak tvrdo a hrubo ako len dokážeš,“ 

vyzýval ma ten chorý mozog líškavým, presladeným hlasom. Z každého slova pritom odkvapkával jed. 

Vlastný dych mi uviazol kdesi na pol ceste v hrdle. Mal som si ho... vziať?! Mal som ho hrubo znásilniť 

priamo pred ním? Vedel som, že je šibnutý, ale toto... 

Moje myšlienky sa vytratili do nenávratna, keď sa mužova hlava mierne zdvihla. Pohľad, ktorý mi 

uštedril ma takmer donútil rozosmiať sa. Merlin! Tí Blackovci! V tej chvíli som vedel, že nech spravím 

čokoľvek, nezlomí ho to o nič viac. Ten hrdý pohľad ma vyzýval s chladnou nenávisťou, no odlišnou od 

tej, ktorá pretekala z červených zorničiek. 

Pristúpil som k nemu, rozopol si zips na nohaviciach a modlil sa, aby sa mi vôbec postavil. Musel som 

si pomôcť rukou a zaloviť v spomienkach, kedy som ho poznal ako príťažlivého mladíka, ktorým už 

zjavne dávno nebol. 

Vnikol som doňho tvrdo a jedným ťahom som sa zaboril do toho tela, ktoré mi bolo vydané napospas 

po samý koreň. Vedel som, že nesmiem spraviť nič, aby mu tú penetráciu uľahčilo. Nemohol som sa 

prinútiť dotknúť sa ho. Inak by som sa prezradil. Moje ruky by nezraňovali a moje pohyby v ňom by 
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stratili na všetkej tej prudkosti, ktorú som na ten výkon vynaložil. Musel som byť dosť rázny a 

dostatočne krutý. 

Temný pán to mal takto rád. Nikto nesmel preukázať ani najmenší prejav slabosti. 

Cítil som, že krváca a vedel som, že za to môžem ja. Oprel sa čelom o moje plece a prerývane dýchal. 

Hrýzol si pery, ale nevykríkol. Ani jediný raz. Telo sa mu pokrylo novou vrstvou lepkavého potu, ale 

všetko znášal tak... statočne. Hrdý Black! 

Držal som sa toho chladného dreva, ku ktorému bol pripútaný s rozpaženými rukami. Merlin, aký bol 

tuhý. A aký tesný! Chcel som mu pošepnúť, nech sa pre všetko sväté uvoľní, ale tiež som vedel, že by 

ma radšej opľul, akoby mi vyhovel. 

Keď som sa z neho vytiahol von, moje semeno skropilo jeho stehná i brucho. Očistil som sa, jeho som 

nechal tak. Tak si to prial ten stelesnený diabol. Nechal ho ešte chvíľu visieť vo vzduchu s tak hanebne 

roztiahnutými nohami, stehnami potriesnenými jeho vlastnou krvou a mojím semenom. 

Prv ako sme znova odišli mi jeho temná výsosť dovolila kedykoľvek mladého Blacka navštíviť a potešiť 

sa s ním. Chvála Merlinovi, za to dočasné zatmenie šialenej mysle. Aspoň sa sem nebudem musieť 

zakrádať, aby som ho mohol ošetriť a postarať sa oň. 

sssSRSsssSRSsss 

Black sa na mňa nedôverčivo díval. Vždy ma vítal priam vražedným pohľadom. Nevšímal som si to. 

Hojil som mu rany a nahradil ich dokonalými imitáciami. Nerozoznal by ich ani ten diabol. A to si 

vravel – najväčší čarodejník všetkých dôb? Veď nebol schopný sám sa zbaviť ani Dubmledora, ani 

Pottera, s ktorým sa stretol v súboji už šesť krát! Hanba ti, Temný pán. 

Tú dieru, v ktorej hnil Regulus zaživa som trochu vyzdobil. A hlavne vykúril. Bola tu psia zima. 

Pribudla hlavne posteľ. Kým som tam bol, strážil som ho. Bdel som pri ňom celú noc, aby si mohol 

odpočinúť a poriadne sa najesť. Nikdy som sa ho nedotkol. 

Nikdy, pokým neprišiel Temný pán, aby sa mohol dívať ako ho preťahujem. Našťastie, Regulus sa 

rýchlo učil. A tieto nové pravidlá hry sa mu zjavne zapáčili, lebo hral to divadlo so mnou. 

Hoci so mnou neprehovoril ani slovka, cítil som, že mi začína veriť. 

sssSRSsssSRSsss 

Lenže od vtedy uplynul už rok.   

Ušiel som z Rokfortu v tú noc, keď sa rozpútalo to peklo. Ale moje kroky nesmerovali k Temnému 

pánovi. Ponáhľal som sa k domu Gauntovcov. Musel som mu pomôcť. Ak to dnes v noci neprežijem, 

nech sa zachráni aspoň on. Nik iný o jeho existencii nemal ani poňatia. 

Napokon, veril som Potterovi. Veril som, že dnes ukončí naše utrpenie. A keď sa tak stane, on musí 

žiť! 

 Vošiel som do domu a náhlil sa k hale, kde pobýval. Visel na svojom kríži, našťastie nedotknutý. Ten 

sviniar sa občas zastavil, aby ho oblažil svojou prítomnosťou a skúšal na ňom ľahkosť vrhania 
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neodpustiteľných kliatob zo svojho prútika. Akoby sa cvičil na figuríne pred bojom s Chlapcom, ktorý 

prežil. 

Sňal som ho z kríža. „Musíme odísť,“ šepkal som. „Temný pán sa rozhodol udrieť. Ak to neprežijem, 

budeš žiť aspoň ty.“ 

Jeho slabé telo sa mi zviezlo do náručia ako handrová bábika. Nehovoril, ale vedel som, že ma vníma. 

Díval sa na mňa spod napoly privretých viečok. 

Odmiestnili sme sa. Pristál som na malej lúke pred obyčajne vyzerajúcim muklovským domom. Bol to 

náš starý dom... tam, kde som kedysi žil s otcom i matkou. Vydýchol som úľavou, keď som videl, že sa 

v dome zažalo svetlo. 

Vošiel som dnu. Môj verný domáci škriatok sa úslužne uklonil. „Trany, je izba pripravená?“ opýtal 

som sa zadýchane. Prikývol. 

„Trany vás už čakať, pane,“ zapišťal a cupkal mi za pätami. 

Zložil som Regula opatrne do voňavých perín. „Nemám čas ošetriť ťa, ale môj škriatok sa o všetko 

postará. Budeš tu v bezpečí,“ hovoril som náhlivo a zalovil som vo vrecku, aby som vytiahol štíhle 

drievko. „Ak by si ho potreboval... keď sa náhodou nevrátim,“ riekol som a položil ho na nočný stolík 

vedľa postele. 

„Zbohom, Regulus,“ hlesol som a dal posledné pokyny škriatkovi. 

Už som stál na prahu dverí, keď na mňa zavolal priškrteným hlasom. „Severus!“ 

Podopieral sa na lakťoch, v tvári neistý, zmučený výraz. Akoby ma volal – Vráť sa! 

Spravil som pár krokov späť. Kľakol si k jeho posteli a nahol som sa k nemu. Moje ústa sa opatrne 

priblížili k jeho popraskaným perám. Pobozkal som ho. Tak nežne a opatrne, ako som len dokázal. 

„Budeš v poriadku. Ak... ak sa nevrátim...“ povzdychol som si. 

Bolo ťažké zžiť sa s faktom, že dnešná noc by mohla byť mojou poslednou. „Skúsim informovať 

Harryho,“ šepol som, láskajúc palcom to zarastené, prepadnuté líce. „Je to krstný syn tvojho brata. 

Celý svet doňho vkladá nádeje a ja... ja s ním. Ak bude treba, pomôže ti. Môžeš mu veriť. Má srdce na 

pravom mieste.“ 

Z tých doráňaných pier sa vydral zvuk. Znel ako čosi medzi zastonaním a vzlykom. Vtiahol ma do 

bozku, ktorý bezmocne kričal – Nenechávaj ma tu! 

Odišiel som. 

2. kapitola 

Harry: 

Stál som tam a prisahám, že som bol v tej chvíli na pokraji síl. Vyčerpaný a zúfalý, no v žilách mi 

prúdila spolu s každou kvapkou krvi i úľava a opojný pocit zadosťučinenia. Tom bol konečne mŕtvy. 



7 
 

Voldemort ako sa nazval sa stal porazeným a ja som naplnil veštbu svojej pomätenej, no lojálnej 

profesorky veštenia. 

V spánkoch mi búšilo, v ušiach som počul výkriky. Radostné i tie presýtené bolesťou. Vedel som, že ak 

by som teraz otvoril ústa i ja, kričal by som spolu s nimi. Takto som len zatínal zuby, tváril som sa 

statočne, ako sa odo mňa očakávalo a snažil som sa opustiť zdemolovanú Veľkú sieň. Pokriky ľudí a 

ich tľapkanie po pleci, či chrbte som sotva vnímal. Reagoval som s unaveným úsmevom a sotva 

patrným pokyvovaním hlavy. 

Musel som za ním... 

Dohodli sme sa, že ma počká pri Zúrivej vŕbe. Rozdelili sme sa vo chvíli, keď sme opúšťali Škriekajúcu 

búdu. Tam mi Snape predal všetky dôležité spomienky prv ako sa odmiestnil preč a nechal tam po 

sebe veľkú krvavú škvrnu i Dumbledorovho fénixa. V rukách zvieral prázdnu fľaštičku zlatavého 

elixíru. Ten muž mal z pekla šťastie... 

Nechal som ho ísť. Vedel som, kde ho nájdem, ak ho budem potrebovať.   

Vyšiel som z hradu. Hnala ma podivná, zlá predtucha, ktorá neveštila nič dobré. Spievala mi svojimi 

zradnými ústami pri uchu piesne utrpenia a smrti. Húdla trpko-sladkú bôľnu melódiu konca bez 

rozlúčky. 

Vonku bolo toľko tiel... a toľko ľudí, ktorí si medzi nimi hľadali svojich blízkych a s uslzenými očami 

obracali telá ležiace tvárou nadol. Ruky sa mi chveli a srdce zamrelo zakaždým, keď som cestou zazrel 

plavú hlavu a modlil sa, aby to nebol on. Modlil som sa, aby ma čakal na dohodnutom mieste... živý... 

Pozemky boli rozsiahle a mŕtvych i zranených tu bolo požehnane... Prečo si boj dobra a zla vyžadoval 

zakaždým toľko krvavých obetí? Vari bol diabol taký nenásytný? Potreboval uhasiť svoj smäd krvou 

nevinných?! 

Našiel som Doru a o niekoľko metrov ďalej i Remusa. Dve blízke osoby, teraz len telesné schránky bez 

života. Musel som sa o nich postarať. Keď nájdem i jeho, spravím to isté. A potom sa vrátim a 

pomôžem ako budem vedieť... 

Ale on... mal prednosť. Svárila sa vo mne radosť z opätovného stretnutia i obavy, ktoré vo mne 

vyklíčili poháňané tým podivným, zvieravým pocitom v hrudi. 

Zamieril som k Zúrivej vŕbe a len čo som ju uzrel, ostal som stáť na mieste nehybný ako socha. 

Pôsobila tak rozštiepene... akoby skrývala desivé tajomstvo i odhaľovala hrozný zločin. Akoby chcela 

niekoho chrániť, ale bolo to nad jej sily. 

Jedna strana konárov sa celkom nehybne skláňala k zemi, akoby prútený pochmúrny záves, kým tá 

druhá sa neporušená napriahla, aby zasiahla... 

Dementora! 

Reagoval som pohotovo a odhodlane. Môj patronus silný a žiarivý ako nikdy predtým rozniesol 

čierneho démona páchnuceho smrťou na kopytách.   
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Rozbehol som sa k nemu. Konček jedného stále živého konára ma zasiahol do líca celou svojou silou. 

Pokožka praskla a z rany sa vyvalila krv. Ale aspoň som žil. Stlačil som hrču pri jej koreňoch a... 

Srdce mi vynechalo úder. Možno i dva. Kľačal som tam a díval sa do tej pôvabnej bledej tváre... Do 

tváre svojho slizolinského anjela. Bola bez života. Sivé oči nemo hľadeli na baldachýn prepletených 

konárov vŕby nad plavou hlavou. 

Štvornožky som sa priplazil bližšie. Z očí mi tiekli slzy a ja som ich nevedel zastaviť. Dotkol som sa ho. 

Potriasol ním, šepkajúc jeho meno a zbožne túžiac po tom, aby to len hral... 

Nehral to. 

Vtisol som mu na pery bozk. Posledný, vrúcny, milujúci... 

Vzal som ho nežne do náručia a sedel som tam s ním, hojdajúc ho akoby som uspával dieťa a v duchu 

som som si premietal všetky tie chvíle, keď sme boli spolu. Hnevajúci sa na seba, mračiaci i bojujúci, 

smejúci sa, objímajúci a milujúci. 

Slizolinčan s chrabromilčanom. Dve srdcia, ktoré neľútostný osud rozorval. 

Neviem, ako dlho som tam s ním sedel a túžil som po tom, aby sa dal vrátiť čas. Bolo kruté uvedomiť 

si, že by som to spraviť mohol a zároveň, že nesmiem. Kto vie, komu by vyhovel osud po druhý raz, 

keby som sám tak naivne a sebecky doprial Voldemortovi druhú šancu. 

Vzal som Draca do náručia a odniesol ho k ostatným. Dozrel som na to, aby sa s ním zaobchádzalo 

dobre. Tak ako si zaslúžil človek, ktorého som miloval z celého srdca, a ktorý... 

... miloval mňa. 

oooHLHoooHLHooo 

Za ten mesiac sa čarodejnícky svet pomaly spamätával. Aurori usilovne pracovali na dolapení 

posledných utečencov. V Azkabane už trčala Alecto Carrowová spolu s niekoľkými ďalšími, ktorí sa 

zachránili, len aby sa s nimi tí spravodliví mohli vyrovnať presne podľa ich zásluh. 

Severus Snape mal súd pred dvoma dňami. Omilostili ho. Museli. Dodržal som sľub, ktorý som dal 

Dumbledorovi. Mám dojem, že ho i teraz počujem šepkať tú osudnú prosbu: „Pomôžeš môjmu 

priateľovi, ak to bude najviac potrebné?“ 

Prikývol som. „Samozrejme, pane. Ale o koho ide?“ 

Starec sa iba pousmial a tie modré oči zaiskrili. „Dozvieš sa to v pravý čas, Harry.“ 

Dozvedel som sa. 

Ale sám by som nezmohol nič. Snape by bol odsúdený, keby sa prišlo na to, že má na svedomí nejaké 

životy. Kontrola jeho prútika dokázala, ako veľmi sa v ňom všetci zmýlili. Jedinú vraždu vykonal na 

objednávku samotného Dumbledora pre vyššie dobro, ako to riaditeľ vždy s bázňou zdôrazňoval. 
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Ani svedkovia neboli na škodu. Ako prvý sa ukázal Regulus Black. Temný pán ho roky ukrýval a mučil 

na svojom panstve, kým k nemu pred rokom nepriviedol Severusa. Zdalo sa, že Voldemort nemohol 

urobiť nič lepšie. Severus sa stal jeho spásou. 

Všimol som si ako na ňom Regulus lipne. Sedel vedľa mňa meravo ako socha a celý proces sledoval 

napätý a nervózny, kým nepadlo rozhodnutie: Nevinný. 

Bol som rád. Za nich oboch. Obaja si zaslúžia pokoj. Aspoň nejaký čas, kým sa vylížu z rán. 

Mysľou mi prebehlo - Kedy sa toho dočkám ja? 

Predseda Wizengamotu zabúchal kladivkom po drevenom, okrúhlom podstavci, keď sa súdnou 

sieňou ozval šum. Prítomní utíchli. 

„Bude sa prejednávať prípad Luciusa Malfoya,“ vyhlásil a ja... Zachvel som sa. 

Pojednávanie prebehlo podľa vopred stanoveného a zažitého scenára. Výpočet previnení a 

požadovaný trest. Strhol som sa, keď sa z podlahy v zemi znova s tým odporným škripotom zdvíhala 

kovová klietka. Klietka hanby... 

Plavovlasý muž v nej sedel skrčený, kolená si pritískal k hrudi, hlavu sklonenú na kolenách. Dlhé plavé 

vlasy schlpené. Cez väzenský úbor presvitala krvavá škvrna. 

Iný úradník podrobil jeho prútik kúzlu, ktoré odhaľovalo použité kúzla i kliatby. Na všeobecné 

prekvapenie z neho ani raz nevyskočil duch žiadneho človeka. Zdalo sa, že Severus Snape nebol 

jediný, ktorý nosil celý čas na tvári masku. Nechápal som to. Sám som vedel spočítať na prstoch ruky, 

koľko ráz ju ten človek chcel uvaliť na mňa... 

Sedel som na drevenej lavici a počúval. Prípad sa neodvíjal zlým smerom, čo naznačovalo, že muž má 

šancu a môže sa väzeniu vyhnúť. Vedel som, kedy prídem na rad rovnako dobre ako som vedel, že 

nebudem mať na výber. 

Spomenul som si na tú poslednú noc, kedy sme sa s Dracom milovali. 

Ukryli sme sa v nemocničnom krídle a zamkli sa v oddelenej miestnosti, kde zvykla Poppy nechávať 

pacientov, ktorí si vyžadovali intenzívnu starostlivosť. 

Ležal som na posteli a sledoval som, ako Draco kreslí po mojej nahej hrudi rôzne obrazce prstom. 

Potom na mňa pozrel a usmial sa tým odzbrojujúcim úsmevom. „Harry?“ šepol. Neprestával sa ma 

dotýkať. „Sľúbiš mi niečo?“ 

Bol by som mu sľúbil čokoľvek a on to vedel. Miloval ma a ja som miloval jeho. 

„Prisahaj, že ak to inak nepôjde, zachrániš môjho otca.“ 

Ruka štekliaca moju pokožku ustala. Oceľový pohľad sa skrížil so smaragdovým. Kosa narazila na 

kameň. 

„Draco, vieš, že ťa milujem, ale...“ 
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„Harry, prosím!“ vydýchol a díval sa na mňa pohľadom, ktorému bolo ťažké odolať. „Nie je taký zlý. 

Viem, že na teba v druhom ročníku vytasil prútik, ale... Daj mu šancu!“ prosil ma. 

Odfrkol som si. „Vytasil ho aj v treťom ročníku, keď zistil, že som zachránil hipogrifa, čo ti zlomil ruku. 

Vytasil ho aj v štvrtom ročníku, keď ma uniesli na ten cintorín a Voldemort si ich zvolal. Vždy sa mi 

staval naprotiveň. Aj pred pol druha rokom, keď sa dozvedel, že s tebou spávam a...“ 

Jasné, že to nebolo všetko. Ale ten pohľad a jeho sila... celkom ma premohol. 

„Draco, tvoj otec ma nenávidí! Bytostne!“ zdôraznil som. 

Nevzdával sa. A ja som mu to napokon sľúbil. Potom sme sa milovali znova. Vášnivo a prudko, drsne, 

ale bolo to krásne. 

Takéto spomienky som si strážil ako oko v hlave. Viac mi po ňom totiž neostalo. 

Zo zamyslenia som sa prebral vo chvíli, keď dav zhíkol od prekvapenia. Predseda znova poklopkal 

kladivkom po podstavci, aby si vynútil ticho v súdnej sieni. 

„Opakujem! V tomto prípade môžeme byť zhovievavý a obžalovaný nemusí putovať do Azkabanu, ak 

sa medzi vami nájde statočný čarodejník alebo čarodejnica a vyplní prastarý zákon obety. Pýtam sa 

vás, je tu medzi vami niekto, kto je ochotný obetovať svoj život a zviazať ho s týmto mužom, aby mu 

umožnil zmazať staré hriechy a poskytol mu šancu na nový život?“ 

Predseda Wizengamotu rozprával ďalej a vyzýval niekoho, aby sa prihlásil. 

Toto si preňho Draco po celý čas prial, napadlo mi a ani som nevedel ako a celá miestnosť utíchla. 

Uvedomil som si, že stojím. 

Predseda ako i ostatní na mňa neveriaco upierali svoje pohľady. „Ste si istý, že to tak chcete?“ opýtal 

sa ma a ja som prikývol. 

Hlava muža zatvoreného v klietke sa mierne nadvihla a cez závoj plavých vlasov sa jeho pohľad uprel 

priamo na mňa. 

Vystrašený? Alebo šokovaný? Z takej diaľky som to nedokázal presne definovať. 

Isté bolo jedno. 

Splním Dracovo želanie... 

3. kapitola 

Lucius: 

Akoby išlo všetko mimo mňa. Až do toho jediného okamihu som nič nevnímal, nič necítil. Zatvrdil som 

sa a čakal na svoj osud. Tým bolo nepochybne stuchnuté a vlhké väzenie plné dotieravých 

dementorov, ktorí z vás kúsok po kúsku vyciciavali všetko šťastie i chuť žiť. Miesto, kde som strávil 

rok svojho života. Nikdy predtým som sa necítil väčšmi zahanbený. Ani len vtedy nie, keď mi môj syn 

oznámil to, čoho som sa tak desil. 
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Zamiloval sa... a ešte do koho! 

Akú cenu mal pre mňa život? Stratil som manželku, ktorú som nikdy nemiloval a prišiel som navyše aj 

o jediného syna, ktorý mi bol všetkým. Prečo musel zomrieť akurát on? Bol lepší a morálnejší ako ja! 

Bol taký dokonalý ako som sa ja nikdy ani len nepokúsil byť. Donútil som ho vstúpiť do služieb 

Voldemorta, kým som sedel v lochu, aby som sa tomu démonovi bez srdca zavďačil. Pokúsil som sa 

ho stiahnuť do rovnakého bahna, v ktorom som sa teraz plazil sám. 

Draco mal našťastie vlastný rozum. Rýchlo pochopil, čo je a čo nie je správne. Predvídal, hral na dve 

strany. Bol šikovný ako jeho krstný otec. 

On si veru nezaslúžil smrť... 

A ešte takú ohavnú, z rúk dementora. Vysal z neho život. Vysal život z môjho jediného syna! Pobozkal 

ho a odsúdil k večnému spánku. Bodaj by som tak skončil ten svoj mizerný život radšej ja! 

Súdna sieň utíchla. To búšenie kladiva v rukách predsedu mi spôsobovalo bolesti hlavy. Počúval som 

ho na pol ucha. Niečo šlo jedným uchom dnu, druhým zas von. Nevedel som sa dočkať konca tohto 

cirkusu. Vedel som, že hoci som nikdy nespáchal hrdelný zločin, dopustil som sa mnohých iných 

neprávostí a za to ma zaslúžený trest určite neminie. 

Tak rýchlo, prosil som v duchu ctenú porotu, ktorá sa na mňa dívala prísne, cez prsty, s tými 

neúprosnými, tvrdými pohľadmi, v ktorých nebolo štipky milosrdenstva. 

Nezazlieval som im to. Prečo aj? Nebol som žiaden pokrytec. Sedeli tam mnohí, ktorých rodiny 

vyhladil Voldemort svojou rukou. Vedel som, že si to zasluhujem plným právom. Aj tie zlomené rebrá 

a poranený bok. Môj strážnik bol prosto milý a láskavý čarodejník. Nemaznal sa so mnou. Chvála 

Merlinovi... 

Tá otázka predsedu Wizengamotu zaznela ako výstrel z dela naslepo. Zarazil som sa a ak som doteraz 

sedel ako kus sochy, tentoraz som načisto zdrevenel. 

Ten hlas, ktorý sa niesol súdnou sieňou bol ako spev bájneho satyra... Pre mňa rozhodne. Nastražil 

som sluch, mal som dojem, že som tomu zle rozumel. Že dostávam halucinácie. Bodaj by nie, dva dni 

som nemal v ústach nič iné ako vodu a suchý, plesnivý chlieb. 

Odvážil som sa nadvihnúť hlavu. Chvíľu mi trvalo, kým som ho v tom dave objavil. Sedel som v tej 

ohavnej kovovej klietke a civel naňho spoza závoj vlastných schlpených vlasov. Viem, že som vyzeral 

hrozne. Dobitý, špinavý, páchnuci ako posledný zdochliak... Ja, hrdý Lucius Malfoy! 

Pche! Všetko to bolo preč! Svetská sláva, poľná tráva - ako sa nie nadarmo hovorí. 

Rozsudok súdu som sotva vnímal. Slová a hlasy, ktoré ma obviňovali, vyratúvali moje nemalé 

prehrešky a zároveň spochybňovali moju lojalitu ministerstvu a poukazovali na dlhoročnú službu 

Tomu-o-kom-netreba-hovoriť sa zlievali do jednej kolomaže. 

Zbabelci! Ešte aj po jeho smrti sa boja vysloviť jeho meno... 

Nečakal som, že sa vytasia s tým šialeným prastarým zákonom. Bol to ako úder pod pás. Šokovalo ma, 

že ho navrhli, že nad ním vôbec uvažovali. 
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Nebol som taký naivný, aby som si dovolil dúfať a očakávať, že niekto skutočne tú výzvu prijme. To, že 

sa ktosi prihlásil ma však dostalo a... ochromilo nielen moje telo, ale i myseľ. 

A on tam stál a vyhlasoval, že si je absolútne istý svojím rozhodnutím. Zbláznil sa?! 

Nepochybne, podsunula mi unavená myseľ jedinú odpoveď, ktorá prichádzala do úvahy. 

Pozrel som sa na Severusa, ktorý sedel po jeho boku a tváril sa... ako vždy. Na tvári mu sedela tá 

kamenná, nič nehovoriaca maska. Ale oči, ktoré uprel na mladíka po svojej pravici boli plné obáv. 

Niečo mu pošepol a Potter mu rovnako potichu odvetil. Severus sa vystrel na svojom mieste a pozrel 

na mňa. 

Naše oči sa stretli a ja som pochopil. To tiché, nemé varovanie, ktoré ku mne vysielal bol ako 

obrovský varovný prst boha pomsty. 

Znova ten úder kladivka. Keby som mohol, vytrhnem ho tomu chumajovi z ruky a napchám do 

gágora! 

Zaznel rozsudok. Mal som byť prepustený a vydaný rúk pána Harryho Jamesa Pottera. Ešte dnes. 

Zajtra nás mali zviazať a... v tú noc sme museli naplniť aj skutkovú podstatu nášho manželstva. 

Formalita proste neprichádzala do úvahy. 

oooLHLoooLHLooo 

Zaviedli ma k nemu domov. Stále som vyzeral primerane odpudivo svojmu nedávnemu stavu, stále 

som páchol a v žalúdku mi kručalo tak hlasno, až mi to trhalo ušné bubienky. Nevedel som, čo odo 

mňa očakáva. Myslel si, že sa mu skutočne tak ľahko podrobím? 

Tí hlupáci ma pustili! Mal som chuť vziať nohy na plecia a zmiznúť na veky vekov niekam preč. 

Potreboval som ošetriť a v prvom rade sa najesť. Kúpeľ mohla počkať. 

Osameli sme. Stáli sme proti sebe v chodbe jeho domu a zazerali na seba. 

Videl som ako si povzdychol. Jeho plecia sa nahrbili podobne ako chrbát. Akoby stále niesol bremeno 

celého sveta a to ho svojou váhou tislo k zemi. 

Ukázal na stoličku, kde boli úhľadne zložené nejaké veci. „Toto... je pre vás. Náhradný prútik a čisté 

šaty. Kuchyňa je za týmito dverami,“ ukázal za seba. „Moji škriatkovia sa o vás postarajú. Stačí, aby 

ste ich o čokoľvek požiadal. Môžete sa okúpať, ošetria vás.“ 

Potom na mňa pozrel. „Vlastne máte na výber. Môžete od toho všetkého ujsť, alebo sa...“ 

Poľahky som si domyslel... Mohol som sa podrobiť rozsudku. 

„Prečo si to spravil?“ opýtal som sa jedinú vec, ktorá mi v tomto bláznivom dni dávala zmysel. 

Uprel na mňa svoj pohľad. Zelené oči sa mu zaleskli, akoby zadržiaval slzy. „Pretože som to musel 

sľúbiť Dracovi.“ Na chvíľu sa odmlčal. „Myslite si o mne čo chcete, pokojne ma ďalej nenáviďte, ale... 

ja som ho naozaj miloval.“ 
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Otočil sa mi chrbtom a odišiel. Rozhodnutie nechal na mne. Aké blahosklonné... 

Čudné. Hrdlo sa mi samo od seba po tých jeho slovách stiahlo a zrak jemne zahmlil. Pochopil som, 

prečo. A pochopil som, prečo sa môj syn zamiloval práve doňho... 

Sadol som si na stoličku a chvíľu iba nehybne civel na tú kôpku šiat, z ktorej trčala špička prútika. 

Moja priepustka na slobodu. I keď za cenu úteku a určite i pátrania. 

Bolo mi to treba? Mal som stráviť zvyšok svojho života ako obyčajný vydedenec? Ako chudák, ktorý 

sa musí skrývať? Ako potkan, ktorý zalezie do diery, len čo zazrie červenokabátnikov? 

Povzdychol som si a unavene som si pošúchal koreň nosa. Hlava ma stále ukrutne bolela, o rebrách 

nehovoriac. Pozrel som k dverám do kuchyne. Presvital spod nich prúžok svetla. A potom som pozrel 

na dvere, za ktorými zmizol môj spasiteľ. 

Čo čakal? Že zbabelo utečiem? 

Vstal som. S prázdnym žalúdkom sa jednoducho vždy zle premýšľa, no nie? A ja som v tejto chvíli 

nebol v stave robiť také vážne rozhodnutia. 

oooLHLoooLHLooo 

Zdalo sa, akoby som bol opäť sám sebou. Výdatné jedlo, kúpeľ a noc strávená zdravým spánkom 

urobili svoje. Hoci pri pohľade do zrkadla som musel sucho konštatovať, že mám stále pokožku 

bledšiu ako pergamen a kruhy pod očami ako upír, ktorého pristihli za slnečného dňa. 

Keď sa ozvalo zaklopanie na dvere, vyzval som toho narušiteľa – nech to už bol ktokoľvek – aby 

vošiel. Dvere sa otvorili a dnu vstúpil Severus. 

Vyzeral... celkom dobre. Kto vie, čím to bolo. Nehĺbal som nad tým, mal som vlastné problémy a nie 

zanedbateľné. 

„Lucius, nemyslím, že je to dobrý nápad,“ povedal bez úvodu a ja som naňho zvedavo pozrel. 

„Čo presne máš na mysli?“ chcel som vedieť. 

„Ty a on. Miloval tvojho syna, spával s ním a...“ zmĺkol. Asi to i jemu prišlo ako poriadne bizarný 

nápad. 

„Myslíš, že o tom neviem?“ zasipel som zlostne. „Myslíš, že sa mi páči, že riadia môj život iní, 

Severus? Myslíš, že na to nebudem myslieť, keď to s ním budem dnes v noci do Salazara robiť?!“ 

Mlčal. Iba na mňa zazeral tým svojím nesúhlasným pohľadom čiernym ako smola, ktorá sa mi lepila 

na topánky. 

Snažil som sa to ignorovať. Načiahol som sa po čiernom koženom pásiku, aby som si zviazal vlasy. 

„Mal si ujsť,“ začul som za svojím chrbtom jeho tiché slová. 

Vystrel som plecia a pozrel naňho v zrkadle. „A čo by som tým dosiahol? Severus, dopustil som sa v 

živote mnohých chýb, nemyslíš, že je na čase skoncovať s tým?“ 
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Stále na mňa zízal. Videl som na ňom, že mi neverí. Bolo mi to jedno. Otočil som sa k nemu a pozrel 

som naňho. 

„Ja som nebol ten, kto súhlasil s tou bizarnou ponukou. Ak mi nechceš svedčiť, nemusíš. Ale kvôli 

Dracovej pamiatke to podstúp. Viac nežiadam.“ 

Prikývol. Nič iné mu zjavne neostávalo. 

Druhým svedkom bol Ronald Weasley. Ani jemu sa toto celé vôbec nepozdávalo a mne to 

samozrejme bolo jedno. Stále som si musel opakovať, že ja som si túto cestu nezvolil. Bol to Potter. 

Nemal spraviť takú hlúposť a vstať, keď sa na to na súde pýtali. Uvedomoval si vlastne, čo robí? Zdal 

sa mi taký fádny, bez života, bez iskri v tých zelených očiach. Akoby sa tie žiarivé jazerá zmenili v 

tmavé močiare, po ktorých jeho myseľ blúdila a nevedela sa odpútať od... 

Od čoho vlastne?! Bál som sa tej otázke priradiť správnu odpoveď, hoci mi ju srdce našepkávalo. 

Oddali nás rýchlo. Šerpa prehodená cez naše spojené ruky, dva vyrieknuté sľuby a krátky bozk. 

Zväzok bol uzavretý. Stačilo ho naplniť. 

Ak som si pred rokmi myslel, že moja prvá svadobná hostina je fiasko (nachytal som svoju nevestu so 

svojím svedkom), táto bola hotovým pohrebným karom! Bez hudby, hoci s lákavo vyzerajúcimi 

jedlami a zákuskami, s pretiahnutými tvárami „svadobčanov“ a absolútne stiesnenou atmosférou, v 

ktorej sa napätie dalo krájať. 

Utiahol som sa do kúta, snažiac sa nebyť priveľmi na očiach. Ujedal som zo svadobnej torty a zo 

všetkých síl sa usiloval nemyslieť na to, že o chvíľu spočiniem na lôžku so svojím právoplatným 

manželom. S mladíkom, ktorý spával s mojím vlastným synom. 

Pri tej myšlienke ma prešla všetka chuť na jedlo a žalúdok sa nepokojne stiahol. Odtisol som od seba 

tanier a radšej sa napil bieleho vína. 

Merlin, prečo som len radšej zbabelo neušiel? 

oooLHLoooLHLooo 

Vedel som, že naše manželstvo musí byť naplnené, ale nemohol som sa prinútiť vstúpiť do jeho 

spálne. Rovnako ako som nemohol prestať myslieť na svojho syna a na to, ako často boli spolu... ako 

to asi robili a... 

Pretiahol som si cez hlavu košeľu a odhodil ju bokom. Ani len opiť som sa nevládal! Pre ten prekliaty 

žalúdok. Celé vnútro som mal akoby zovreté v päsť. 

Siahol som po zapínaní nohavíc. Nechtiac som odtrhol gombík. Odletel kto vie kam. Čierny odev sa mi 

zviezol k členkom. Rýchlo som ho opustil. Stiahol som zo seba spodky a bol pripravený vliezť do 

postele i za cenu toho, že sa naše manželstvo dnes v noci nenaplní. 

Mýlil som sa. Sotva som siahol po prikrývke, dvere na mojej spálni sa nehlučne otvorili. Zastal v nich 

iba krátko. Kým ich za sebou nezavrel. 
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Díval sa na mňa a ja som ostal stáť vedľa postele ako soľný stĺp. Nahý. V ruke som zvieral cíp 

prikrývky. 

Kráčal ku mne s tým bohorovným pokojom vpísaným v bledej tvári. Nohy bosé, ruky pracovali na uzle 

župana. Ako som zistil, jediný kus odevu, do ktorého bol zahalený. 

Jeho iniciatíva a musím priznať, že i nahota ma šokovali. Nečakal som ani to, že sa odváži spraviť 

niečo také. Vošiel rovno do jamy levovej a kráčal hrdo, odovzdane. 

Prešiel okolo mňa a klesol na moje lôžko. Ľahol si na chrbát a roztiahol nohy. Jasnejší už ani nemohol 

byť. 

Vari si myslel, že som taký hrubý drúk, taký surovec, ktorý sa ho zmocní bez prípravy? Na sucho? 

Chcel znášať svoju obeť ako pravý martýr? 

Tak to teda nie! Prerátal sa... Možno nie som láskavým človekom a nikdy som ho nemal práve v láske, 

ale nie som násilník. 

„Posuň sa vyššie,“ povedal som a on na mňa nechápavo pozrel. Potom však spravil o čo som ho 

požiadal. Zalovil som v šuplíku a našiel to, čo mi tu Severus nechal. Hoci si myslel, že sa to nedozviem. 

Položil som téglik na vankúš a vyliezol som na posteľ k nemu. Mal zatvorené oči. Ležal tam celkom 

bez pohybu. Vnímal som, ako sa snaží pokojne dýchať, ale... nedarilo sa mu to. 

Povzdychol som si a dotkol som sa ho. Rukou som pohladil tú jeho a stúpal po predlaktí vyššie. Zovrel 

ju v päsť, ale ani sa nepohol. 

Prešiel som po pleci a poláskal palcom kľúčnu kosť. Mal takú jemnú pokožku. Všade. Na hladkej 

hrudi, na plochom bruchu... Ani nohy nemal obzvlášť zarastené. Takmer tie chĺpky nebolo vidno. 

Avšak kučeravili sa mu v lone, kde si pokojne hovel jeho penis. 

Dobre. Ak už to máme obaja nejako prežiť, prečo si to nespríjemniť? Bolo to síce nejaký čas, ale 

nezabudol som ako milovať muža... 

Priľahol som ho tak opatrne, ako to len šlo. Naše loná sa o seba obtreli akoby náhodou. Sklonil som 

sa k jeho bledej tvári a myslel som na to, že môj syn tohto chlapca miloval. A tak som tú tvár pod 

sebou začal posievať bozkami. Jazvu, čelo, chvejúce sa viečka, líca. Vyhol som sa jedine ústam. Tie 

boli pre mňa trinástou komnatou. Aspoň podľa ich zaťatosti a tuhosti sánky určite. 

Moje ústa skĺzli nižšie. Dráždil som tú nevinnú, sladkú pokožku, sal všetky známe erotogénne zóny a 

zo všetkých síl sa usiloval o to, aby sa môj manžel vzrušil. Nech som však robil čokoľvek, stále ostával 

pasívny a bez pohybu čakal zjavne na to, kedy to s ním skončím. 

Aj tak som to neurýchlil. Nemohol som. Zmapoval som každú piaď toho nádherného tela, pretože... 

ono také skutočne bolo. Silné, pružné, so svalmi hrajúcimi pod horúcou kožou. 

Slabinami som sa trel naučenými a príjemnými pohybmi o jeho lono. Modlil som sa, aby zareagoval. 

Ja som bol na svoje prekvapenie tvrdý takmer od začiatku. 
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K mojej úľave stuhol ešte prv ako som medzi naše telá vsunul ruku a začal ho dráždiť. Díval sa na mňa 

spod privretých viečok. Jeho dych bol plytký a nepatrne sa zrýchlil. Ale zeleň v tých očiach bola stále 

temná, bez iskry... 

Pripravil som ho dôkladne. Predsa len, moje rozmery neboli práve zanedbateľné a ja... nechcel som 

mu ublížiť. Keď som prstami pátral v jeho štrbine a pracoval na stimulácii toho zázračného bodu, 

uvedomil som si, aký je tesný a mal som opodstatnené obavy, ako doňho preniknem a či mu moja 

dĺžka a objem nespôsobia bolesť. 

Narcissa sa pri tom vždy chvela hrôzou. Najradšej mala pozíciu, keď si na mňa mohla sadnúť a osedlať 

si ma rovnako, ako to robila celý život. 

Vnikal som doňho pomaly a opatrne. Aj tak zatajil dych a celé to telo, na ktorého uvoľnení som 

pracoval s takou námahou sa znova vypälo. 

Nahol som sa k nemu a vzal som mu tvár do dlaní. Vtisol som mu bozk na líce a priložil pery k jeho 

uchu. „Uvoľni sa... dýchaj...“ 

Stále som v ňom nebol celý, keď sa podo mnou pomrvil a možno sa ma túžil takýmto spôsobom 

zbaviť. Jeho zvierač sa okolo môjho bolestne navretého údu stiahol. Vnikol som hlbšie. 

Moje ústa sa vrátili k jeho tvári. Znova som ju posieval bozkami, ale tentoraz som dorážal i na jeho 

pery. Okusoval ich, dráždil špičkou jazyka. Sal. Tie pery boli sladké, no stále ako lupienky zvädnutej 

ruže. Ruže, ktorá sa pre mňa nikdy neotvorí. 

Zastonal. Ruky stále tuho zvierali prikrývku, na ktorej ležal. Svojou váhou som ho vtláčal do matraca. 

Bol oproti mne taký útly. 

Svoje ústa som strategicky presunul na krk a rukou zasa vnikol medzi naše telá. Chvíľu som ho dráždil 

rukou, kým znova nezastonal a kým sa nevyklenul proti mne. 

Z hrdla sa mu vydral chrapľavý ston. Narastajúce vzrušenie ho premohlo. Zasunul som sa doňho celý. 

Zelené oči boli tuho privreté. Spod jedného viečka sa vykotúľala slza. Zlízal som jej slanú cestu a 

vybozkával ju, kým som doňho znova a znova vnikal. 

Pomaly, opatrne. 

Cítil som jeho vzrušenie medzi našimi pritisnutými bruchami. Po chvíli sa spravil s menom môjho syna 

na perách. 

Dobre. Nebudem mu to vyčítať. 

Nasledoval som ho o pár sekúnd a zaplavil tak jeho anus dávkou vlastného lepkavého semena. 

Až potom som si všimol, že sa na mňa opäť díva. Tak previnilo... akoby si práve uvedomil, že 

vyvrcholil a k tomu orgazmu ho nedoviedol Draco. 

Vytiahol som sa z neho von. Stále sa mu chveli stehná, ale dral sa z mojej postele akoby bola plná 

žeravého uhlia. Keď sa sklonil po župan, ticho sykol. 
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Predsa som mu spôsobil bolesť. 

Tak náhle ako sa u mňa objavil, tak náhle i zmizol. 

Prevrátil som sa na chrbát a prikryl si tvár rukami. Toto bolo ako zlý sen. Bodaj by som sa z neho ráno 

zobudil! 

4. kapitola 

Severus: 

Bol to Felix Felicis alebo slzy Dumbledorovho fénixa, čo mi zachránili život? Nemal som poňatia. 

Spravil som, čo som mohol. Teraz vedel Potter všetko. Poznal celú pravdu a ja som v tých zelených 

očiach konečne videl pochopenie, po ktorom som tak túžil. V mojej duši sa rozhostil vítaný pocit 

hrejivého zmieru. 

Ale bol som slabý z toho, že som stratil priveľa krvi. Nevedel som odhadnúť, či sa môžem odmiestniť 

bez toho, aby som sa nerozštiepil. No neostávalo mi nič iné ako skúsiť to. Ochrany hradu padli a ja 

som mohol zmiznúť priamo zo Škriekajúcej búdy. Ďalšia slušná výhoda. Neutekal som zbabelo z boja. 

Nie... keby som sa pridal na stranu bojujúcich za Pottera, za Rokfort a za Vyššie dobro, skolila by ma i 

nepatrná kliatba. Musel som preč. Pozviechať sa, doplniť sily a vrátiť sa pripravený k boju späť. 

Z hrdla sa mi vydral prudký výdych, keď som sa tým svojím orlím nosom zaboril do vlhkej trávy na 

malom dvorci. Pretočil som sa na chrbát prudko dýchajúc a snažil som sa zistiť, či zo mňa nič nechýba. 

Chvíľu som tam ostal iba tak nehybne ležať. Cítil som, že z rany na krku stále vyteká tenký pramienok 

krvi, ale zastavuje sa. Ak budem mať šťastie, do rána po nej neostane ani stopy. 

Rany po uhryznutí Naginy sa hojili ťažko a zdĺhavo. Viem to, pretože som nebol prvý, koho tá beštia 

pohrýzla. Pred dvoma rokmi to schytal Artur Weasley, keď strážil pre rád isté dvere na Ministerstve. 

Vtedy som žiaľ nemal po ruke nič, čím by som mu mohol pomôcť, ale tie dva roky som na tom 

usilovne pracoval. Ak by sa vyskytol podobný prípad. 

Škoda, že som si prineskoro uvedomil, že ten odporný, slizký had je tiež Voldemortovým nástrojom 

skazy. Získať však jed Naginy nebolo ľahké. Keby sa jej vtedy nebol zlomil ten zub... asi by som sa k 

nemu nikdy nedostal. 

Znova som sa pretočil na brucho a dostal na kolená. Pomaly som vstal. V domci sa svietilo. Dnu som 

sa dostal bez problémov, hoci chôdzou opilca. Ochrany, ktoré som predtým okolo domu rozsieval 

automatickým mávaním svojho prútika ma pustili bez kladenia odporu. 

V chodbe sa objavil môj verný domáci škriatok. „Pán Severus sa vrátiť!“ zapišťal šťastne a spľasol 

rukami. Jeho tenké, dlhé prsty sa navzájom preplietli. 

„Trany, dones mi z kúpeľne drevenú truhličku, v ktorej mám elixíry,“ poprosil som ho priškrteným, 

mdlým hlasom, kým som sa zviezol popri stene na zem. 

Moje telo bolo malátne a začínala ma ovládať neznesiteľná únava, ktorá mi zatvárala viečka tak 

ľahko, akoby boli z ocele. 
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Škriatok bol v letku späť. Hlasné puk, keď sa ku mne premiestnil ma opäť prebralo. Rozostreným 

pohľadom som zbadal pohyb na konci chodby. Mal som dojem, že sa poodchýlili dvere a zjavila sa v 

nich istá vyziabnutá postava. 

Roztrasenou rukou som otvoril veko debničky a snažil sa zaostriť. Potrebujem hnedý flakón s 

červenou zátkou a modrý so sivou, opakoval som si v duchu a prechádzal po desiatke elixírov prstami 

umazanými vlastnou krvou. Vzal som si modrý. Protijed. Kvapol som si na jazyk presne tri kvapky. 

Dúfam, že boli tri. Ruka sa mi stále chveje. O dvadsaťštyri hodín ich musím užiť znova. Ale to až 

potom. 

Druhý flakón sa mi hľadal horšie. Akoby splynul s tou drevenou kazetou! 

O ruku sa mi obtrela akási tkanina. Potom si ku mne ktosi kľakol a našiel, čo som tak márne hľadal. 

„Koľko kvapiek?“ opýtal sa ma stále slabým hlasom. 

„Päť,“ odvetil som a nedodal, že som stratil priveľa krvi. 

„Otvor ústa,“ zachripel. 

Poslúchol som. Na jazyku sa mi rozliala nová chuť. Sladšia, ale i trpká. Ako chuť hrdze. Skĺzla mi krkom 

v spoločnosti tých zopár slín, ktoré stihli vyprodukovať moje slinné žľazy. Takmer som zastonal 

úľavou, keď sa mi pri ústach ocitol pohár vody. 

Napriek tomu som cítil ako ma zmáha únava. Keby som nesedel, určite sa sklátim na zem ako drúk. 

Tma a temnota, ktorá ma odrazu obklopila pôsobila ako teplá, hrejivá prikrývka. A ja som sa do nej 

celý ponoril. 

sssSRSsssSRSsss 

Prebudilo ma slnečné svetlo prenikajúce cez okno v izbe. Svitalo. V kútoch spálne sa prevaľovali šedé 

tiene. Nemý svedkovia toho, že noc sa vzdáva novému dňu. Na moment som iba nakrčil nos a 

premýšľal, ako je to možné, veď v žalároch... nemám okná! 

Vtedy som sa prudko posadil. Príliš prudko, lebo z toho pohybu sa mi zatočila hlava. Zmäteným 

pohľadom som žmúril okolo seba. Moje rozšírené oči rýchlo spoznali známe priestory. Oči farby 

temnej smoly sa napokon ustálili na mužovi schúlenom v kresle, prikrytom po uši s dekou. Trčali mu 

spod nej iba neposlušné a pridlhé čierne vlasy. 

Pretrel som si unavenú tvár a uvedomil som si, že nie som oblečený. Vlastne... pri ďalšom nepatrnom 

pohybe som zistil, že som pod prikrývkou celkom nahý. Obrátil som hlavu a pozrel na nočný stolík. 

Ležal na ňom nielen môj prútik, ale i truhlica s elixírmi. 

Načiahol som sa po prútiku a v rovnakej chvíli, keď sa moje prsty dotkli štíhleho, hladkého dreva som 

s hrôzou musel konštatovať, že netuším, čo sa medzitým stalo. 

S myšlienkami upnutými na to, že vojna mohla stále pokračovať a Potter ma potrebuje, som sa 

rozhýbal. 
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Najprv protijed, pripomenul som si a rýchlo som si nakvapkal už pevnejšou rukou správnu dávku. Ešte 

elixír na doplnenie krvi... Znova tá príšerná kovová chuť. 

Nebolo kedy sťažovať si. Voldemort mohol ešte žiť a Potter mohol mať problémy. Cítil som sa oveľa 

lepšie ako včera. Dosť na to, aby som vyliezol nahý z postele a strnul v pohybe... 

Skôr ako som sa stihol dostať k skrini, v ktorej som mal odložených zopár vecí, keby to vyžadoval stav 

núdze – čo sa táto situácia takto označiť dala – sa o niečo mladší muž spiaci v kresle strhol. 

Uprel na mňa svoje ešte spánkom zlepené oči a mal som dojem, že pri pohľade na moju nahotu 

zrumenel. 

Nebol čas na to, aby som bral ohľad na jeho jemnocit. Ani na svoju cudnosť, nech už som bol 

akokoľvek hanblivý. 

Otvoril som skriňu a schoval sa medzi jej otvorené dvere tak, aby zo mňa videl maximálne iba bosé 

chodidlá. Nenapadlo mi, že vypúlim holý zadok, keď na seba budem naťahovať spodné prádlo. A tiež 

mi nenapadlo, že ma bude nepozorovane sledovať. Natiahol som na seba košeľu, nohavice a staršie, 

obnosené sako, ktoré mi stále padlo ako uliate. 

„Musím poslať Harrymu správu, aby som vedel, či nepotrebujú pomoc,“ hlesol som na margo jeho 

spýtavého pohľadu. 

Iba prikývol. 

Svoju otázku som formuloval jasne a stručne. Patronus s ňou mieril priamo za ním. Keď sa o niečo 

neskôr ku mne vrátil iný patronus v podobe statného dvanástoráka a oznámil mi, že je po všetkom a 

Voldemort padol, od údivu som onemel rovnako ako muž sediaci v kresle. 

Napadlo ma, či aj jeho zalial ten neopísateľný pocit úľavy, ktorý sa mi v tom okamihu prelial žilami v 

celom tele. 

Temný pán bol mŕtvy! 

Zízal som na toho hrdého dvanástoráka, ktorý hovoril Potterovým hlasom. „Pomstil som nielen 

Siriusa a svojich rodičov, profesor Snape. Voldemort dostal, čo si zaslúžil aj preto, čo urobil vám, 

Regulovi a mnohým iným. Ostaňte, kde ste. Zatiaľ sa neukazujte. Nemyslím, že je to pre vás práve 

bezpečné. Ozvem sa neskôr.“ 

Patronus sa rozplynul ako para nad kotlíkom a ja som zameral svoju pozornosť na stále strnulo 

sediaceho muža. Podišiel som k nemu a on na mňa pozrel veľkými očami. 

„Je po ňom? Naozaj?“ 

Prikývol som. 

Videl som ako sa jeho oči zaleskli. Videl som v nich ten pocit úľavy i spokojnosti. Bol som na tom 

rovnako. Cítil som zadosťučinenie. Za to všetko a kvôli všetkým... i kvôli Potterovi, ktorý vďaka svojmu 

bremenu stratil nárok na detstvo už pri vyslovení tej veštby. Ešte pred svojím narodením... 

„Ostaneš teda tu?“ 



20 
 

Toto bolo prvé, čo sa opýtal. A ja som prikývol. Videl som na ňom, ako zo sebou zvádza vnútorný boj. 

Čo ho trápilo? 

Vyšlo to z neho prv ako som sa stihol vôbec opýtať. 

„M-môj brat... Si-Sirius... on je...“ skúšal vysloviť a jeho reč znela trhane a zajakavo. 

„Áno,“ zamrmlal som a uvažoval, či je vhodná chvíľa na to, aby sa dozvedel, že z ich rodiny prežil 

jedine on. I to len akousi šialenou hrou osudu. 

Rozmyslel som si to. Nie, na to bude čas neskôr... Je stále taký slabý! 

A napriek tomu, že som nikdy ani len nepomyslel na to, že jedného dňa vypustím z úst niečo také, 

prekonal som sám seba, keď som zamrmlal: „Regulus, tvoj brat zomrel ako hrdina. Nie ako zbabelec. 

Viem, že tie slová ťa sotva utešia, ale je to pravda.“ 

Pozrel na mňa a nepatrne kývol hlavou. Vstával opatrne. Telo mal zjavne stuhnuté z toho, ako tu spal 

skrútený celú noc. Odšuchtal sa z mojej izby, aby sa zavrel u seba. 

Díval som sa za ním a hlavou mi preblesko: Hrdý Black! 

5. kapitola 

Harry: 

Neviem ako dlho som stál celkom nehybne pod sprchou. Čelom opretý o biele kachličky, s vodou 

stekajúcou po nahej pokožke. Rukou som natiahol k svojmu zadku a opatrne vnikol prstami do 

štrbiny. Sykol som, ale nebolo to také zlé, ako som čakal. 

Čo som nečakal bola jeho veľkosť a vôbec... Proste, bol to Malfoy. A bol... no, veľkolepý. Neprišlo mi 

na um iné slovo. 

Stiahol som ruku od citlivého zvierača a oprel som sa dlaňou o stenu. Nechal som doznieť svoj žiaľ za 

stratenou láskou a potoky sĺz konečne ustali. 

Zastavil som vodu a vyšiel von. Vkĺzol som do hrubého županu temnej zelenej farby. Na moment som 

sa zarazil. Naozaj som vykríkol Dracovo meno alebo sa mi to iba marilo? 

Zotrel som zaparené zrkadlo a chvíľu sa na seba iba díval tým typickým rozostretným pohľadom. Cítil 

som sa tak, ako som i videl. Neostro, rozmazane... neucelene. 

Sadol som si na kraj vane a vložil mokrú hlavu do dlaní. Mal som iba sedemnásť a už som bol nútený 

toľko toho preskákať... Dursleyovci, každý rok stret s Voldemortom – s väčšími, či menšími 

následkami, Snapa, ktorý ma tak dlho nevedel vystáť, Dumbledorove plány i jeho smrť, nepriateľstvo 

s láskou svojho života... a... zväzok s jeho otcom. 

Keď som bol malý a nemohol som zaspať, ležiac v tej komore pod schodmi, myslieval som na to, aké 

by bolo úžasné môcť vrátiť čas. Zachrániť rodičov, ktorých som vôbec nepoznal a prežiť s nimi šťastný 

život a nie kalváriu s maminou sestrou a s jej rodinou. 
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Teraz som bol dospelý, aspoň podľa čarodejníckeho zákona a mal som k dispozícii vecičku, ktorá by 

mi to umožnila. Časovrat bol ozaj výnimočný predmet. A zároveň som vedel, že nič z toho o čom som 

kedy sníval spraviť nemôžem. Úzkosť ma stiahla na dno ako vír v hlbokej studni. Topil som sa od 

začiatku pojednávaní, ktorých som sa musel účastniť, aby som mohol byť užitočný. Aby som mohol 

svedčiť. Aby som podal pomocnú ruku tým, ktorý to potrebovali – ako bol nepochybne Snape, a tým 

– ku ktorým ma viazal sľub. 

Život býva prosto nevyspytateľný, napadlo mi. Teraz, hoci som sa stále umáral smútok kvôli Dracovi, 

nemohol som prestať myslieť na to, že len pred malou chvíľou som vyliezol z postele jeho otca. 

A svojho manžela. 

Nemal by som na to zabúdať... 

Keď som vkročil do jeho spálne, mal som dojem, že nevládzem ani dýchať. Nohy ma niesli zrejme 

samé od seba. Chcel som to mať rýchlo za sebou. Keďže som poznal Luciusa i jeho vzťah ku mne, 

predpokladal som, že to bude drsné a rýchle. 

Ztuhol som šokom, keď som ucítil ľahké dotyky jeho prstov na svojej pokožke a potom... ľahké bozky, 

ktorými mi posieval tvár. Sprvu sa ústam vyhýbal, potom to trochu skúšal, ale nevnikol dnu a nepoužil 

hrubú silu, aby dosiahol svoje. Hoci som to očakával. 

Nie. Prekvapil ma. Snažil sa, ozaj sa snažil, aby som sa vzrušil. Aby som bol pripravený a schopný ho 

prijať. Až neskôr som pochopil prečo, keďže som mal celý čas zatvorené oči. 

Bol... Merlin, medzi ním a Dracom bol podstatný rozdiel. Nielen vo veľkosti. Ak by ma na seba 

nepripravil, určite by som to len tak ľahko nerozchodil. 

Vyšiel som z kúpeľne, len čo som si vlasy presušil kúzlom. Vliezol som pod prikrývku a dúfal, že zaspím 

čoskoro. 

Podarilo sa. Spal som ako zarezaný... 

oooHLHoooHLHooo 

Raňajkovali sme spolu. Čakal na mňa, kým sa neukážem. Čítal si a vyzeral tak... 

Povzdychol som si. Ani neviem. 

„Máš dnes niečo v pláne?“ opýtal sa ma po chvíli a ja k nemu vzhliadol od svojich hrianok, ktoré som 

prežúval s výrazom, akoby som chrúmal štrk. 

Takmer mi zabehlo. Napil som sa džúsu a potom nepatrne prikývol. 

„Chcem zájsť za Severusom,“ podarilo sa mi zo seba dostať. 

Prikývol. „Potrebujem zájsť za svojím advokátom a... uvažoval som tiež nad otázkou bývania.“ 

Dalo sa povedať, že toto mi tak trochu vyrazilo dych. Pozrel som naňho ako teľa na nové vráta. 

Očakával, že sa presťahujem na Manor? 
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„Bude ti prekážať, ak si sem nasťahujem veci?“ opýtal sa ma akoby mi čítal myšlienky. Podozrievavo 

som prižmúril oči. 

„Nie, samozrejme, že nie,“ odvetil som a uvedomil si, že to vyznelo trochu skleslo. Ale nemohol som 

si pomôcť. Dlho som sníval o tom, že ak sa sem raz niekto ku mne nasťahuje, bude to práve Draco. A 

nie jeho otec. 

Zdá sa, že si to všimol. Ale rozhodol sa taktne mlčať. 

„Pôjdeš so mnou na Dracov hrob?“ opýtal sa po chvíli napätého ticha. 

Ostrý nádych hovoril za všetko... Stále to bolelo. Tá strata... akoby mi kus srdca chýbal. Akoby chýbala 

časť mňa samého! 

„Samozrejme,“ vyslovil som priškrteným hlasom a odtisol od seba tanier s nedojedenými hriankami. 

Lucius odložil noviny a vstal od stola s tichým: „Ak ma prosím ospravedlníš...“ 

Kývol som hlavou. 

„Vrátim sa čím skôr,“ ubezpečil ma a ráznym krokom opustil miestnosť, v ktorej bolo odrazu tak málo 

vzduchu. 

oooHLHoooHLHooo 

Severus ma privítal tak, akoby som to nikdy nebol očakával. Ale tiež by som nebol čakal, že Lucius 

bude taký nežný milenec, pravda. Zjavne by som sa mal naučiť očakávať neočakávané. 

Ale faktom ostávalo, že Severus mal v tvári vpísané obavy. Bolo to prvý raz, čo tá tvár nebola iba 

chladnou maskou. 

„Som v poriadku,“ ubezpečil som ho vehementne miesto pozdravu. Položil mi otcovsky ruku na plece 

a povzbudivo mi ho stisol. Bolo to hlúpe, ale mal som strašnú chuť pristúpiť bližšie a poprosiť ho, aby 

ma objal. Iba tak. Pretože som to potreboval. Väčšmi ako čokoľvek. 

Nespravil som to. 

Síce sa náš vzťah teraz o niečo zmenil, ale nie až tak, aby som stratil rozvážnosť a stratil všetok 

rešpekt. Vždy som bol silný. A určite zvládnem i toto. No... alebo sa o to aspoň pokúsim. 

„Regulus sa na teba pýtal,“ odvetil a viedol do zadnej časti domu. Tam sme zastali a Severus zaklopal 

na dvere. Aj keď bol vo vlastnom dome. 

„Vie, že sú všetci z jeho rodiny...“ nedokončil som. Slová mi zamrzli v hrdle a odmietli vyjsť na svetlo 

sveta. 

Severus prikývol. Na tiché, takmer nezrozumiteľné vyzvanie sme vošli dnu. 

Regulus sedel v kresle a práve odkladal rozčítanú knihu. Všimol som si, že vyzerá oveľa lepšie ako keď 

sme sa stretli na súde. Do tváre sa mu vracala farba a jeho pokožka stratila tú nezdravú bledosť. Bol 

na hladko oholený a tmavé vlasy mal ostrihané na krátko. Pristalo mu to. 
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Vstal z kresla, aby ma mohol zdvorilo privítať. Podal mi ruku a stisol tú moju. Díval sa na mňa s 

rešpektom a vďakou. 

Severus nám objednal u svojho škriatka čaj a celý ten čas, čo sme sa my dvaja s Regulom zhovárali 

väčšinou iba ticho sedel, počúval a len kde – tu sa zapojil do rozhovoru. 

„Chcem na vás prepísať rodinné sídlo,“ povedal som napokon. 

Regulus prekvapene zdvihol obočie. „Prečo by ste to robil, Harry?“ opýtal sa celkom nechápavo. „Môj 

brat mal plné právo naložiť so svojím dedičstvom ako chcel.“ 

„Viem,“ odvetil som ticho. „Na to miesto mám veľa milých spomienok. Ale nemôžem tam žiť. Budem 

rád, ak bude sídlo znova v rukách svojho právoplatného majiteľa, súhlasíte?“ 

Zdráhavo prikývol. 

Zakúzlil som Tempus. Bolo takmer dvanásť. 

„Mal by som ísť. Môj manž...“ 

Ako to, že som to stále nedokázal vysloviť nahlas? 

„Mám ešte nejaké povinnosti,“ zamrmlal som napokon porazenecky a zdvihol sa z kresla. 

Prikývli s tichým pochopením. Lenže potom som si na niečo spomenul. Zalovil som prstami vo vrecku 

a dotkol sa chladivého kovu, aby som to vytiahol von. 

Len čo som tak spravil, tie modré oči sa v šoku rozšírili. Natiahol ruku a ja som mu predal to, čom som 

priniesol. Predmet jeho dlhoročného prekliatia... ale i jedinú spomienku na oddaného domáceho 

škriatka. 

Schoval ju vo svojej dlani a požiadal nás, aby sme ho ospravedlnili. Obaja sme opustili knižnicu a 

nechali ho samého. 

„Asi som nemal,“ zamrmlal som, keď Severus zavrel dvere. 

„Bude v poriadku, ver mi. Je dosť silný, aby to zvládol.“ 

Áno. Hádam to zvládneme... obaja... 

oooHLHoooHLHooo 

Obed začal v hrobovom tichu, ale Lucius sa ma z mne neznámeho dôvodu snažil vtiahnuť do hovoru. 

A tak sa stalo, že sa dozvedel o Regulusovi. Neexistoval predsa dôvod, prečo by som to mal tajiť. Aj 

tak sa už o tom musel dočítať z dennej tlače. 

Isteže, tá správa ho neprekvapila. Miesto toho sa opýtal ako to bolo možné, keďže ho roky považovali 

za mŕtveho. A tak som bol nútený znova hovoriť a vysvetľovať. 

A on iba ticho sedel a načúval pozorne každému môjmu slovu. 

Napokon si otrel ústa obrúskom a povzdychol si. „To sa dalo čakať. Keby sme to boli čo i len tušili...“ 
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Chcel tým naznačiť, že by boli pre jeho záchranu niečo podnikli? Zamračil som sa, lebo som si to v 

tom momente nedokázal ani len predstaviť. 

Vyrazili sme pred druhou. 

Našou prvou zastávkou bola Šikmá ulička a prvé kvetinárstvo. Ja som kúpil kyticu bielych ruží, Lucius 

smútočný veniec. S vpletenými ružami. 

„Draco ich miloval,“ povedal akoby mimochodom. 

„Viem,“ odvetil som rovnako mdlým tónom. 

Citnorín Sv. Marca bol prázdny. Ak som nerátal opustené náhrobky, mohyly kamenných anjelov, či 

kríže. 

Naše kroky nebolo počuť. Tlmila ich hustá zelená tráva. 

Hrobka stála takmer na konci. Vzdialená v tôni, akoby tam ani nepatrila. Vošli sme dnu. Kým ja som 

podišiel k miestu jeho večného odpočinku, Lucius ostal stáť pri dverách. 

Dával mi čas? Bolo to prejavom jeho taktnosti alebo iba nemohol uveriť tomu, že je naozaj tu, kde 

odpočíva jeho jediný syn večným spánkom. 

Vložil som kvety do vázy a kúzlom vymenil vodu za čerstvú. Vstal som a dotkol sa dlaňou chladného 

kameňa. Znova som poslal všetkých dementorov do horúcich pekiel a preklial sám seba, že som k 

nemu nedorazil skôr! 

A znova som ho požiadal o odpustenie... 

Vzdialil som sa. „Počkám von,“ šepol som zastretým hlasom, ale netušil som, či ma Lucius vôbec 

vnímal. Stále tam stál ako soľný stĺp. Trvalo dlho, kým sa konečne pohol. Vyzeral trochu ako 

námesačný. 

Hlavou mi prebleslo – spávam s otcom svojho milenca. Choré, čo? 

Potriasol som ňou, aby som sa tých myšlienok zbavil. Nebol na to vhodný čas, ani chvíľa. Veď 

napokon, spravil som len to, čo odo mňa žiadal Draco. Kvôli nemu by som spravil čokoľvek. 

Keď konečne vyšiel von, zaznamenal som ako si chrbtom ruky utiera líce. Plakal? Podivné... Ale aj 

jeho mihalnice boli stále vlhké. 

Čosi sa vo mne pohlo, ale vôbec som to netúžil analyzovať. 

„Ideme?“ opýtal sa ma a ja som nenamietal. Veď sa sem ešte vrátime. Určite. 

oooHLHoooHLHooo 

„Tak ako?“ opýtal sa ma Ron, keď som si sadol do kresla v obývacej izbe Brlohu. Tváril sa asi ako 

zrazené mlieko. Vedel som, že to bolo preto, lebo ma nevedel utešiť. Bol medzi prvými, ktorý sa mi 

snažili ten šialený nápad vyhovoriť. 

„Fajn,“ odvetil som. 
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Neveril mi. 

„Už si s ním...“ nedokončil. 

Nemusel. 

Ja som iba prikývol a načiahol sa po pohári tekvicového džúsu. Napil som sa, aby som mohol ďalej 

mlčať. 

Chvíľu sme takto svorne sedeli. 

„Kde sú vaši?“ opýtal som sa napokon, aby som prerušil to podivné ticho. 

„Odišli na dovolenku do Francúzska. Všetci. George to potreboval. Vypadnúť, vypnúť, prestať myslieť 

na to, že tu Fred už... nie je.“ 

„Rozumiem.“ 

„Ty sa... teda... vy sa nechystáte nikam?“ 

Nadvihol som obočie. „A kam akože?“ 

Mykol plecami a zabodol pohľad do zeme. Líca mu jemne sčerveneli. „No... mal som na mysli... veď 

vieš, svadobnú cestu.“ 

Pozrel na mňa ostražitým výrazom, akoby si myslel, že ho za tú nerozvážnu vetu nebodaj prekľajem. 

Síce mi to zišlo na um, ale... 

„Rozhodne nie,“ odvetil som ponuro. 

„O týždeň odchádzam s Hermionou do Austrálie. Zvládneš to bez nás?“ 

Ďalšie prikývnutie. 

„Pôjdem,“ riekol som a odložil na stôl prázdny pohár. 

„Uvidíme sa?“ opýtal sa s nádejou v hlase. 

„Iste. Môžete sa ku mne zajtra pridať. Chcem si ísť kúpiť novú metlu.“ 

„Dohodnuté.“ 

Rozlúčili sme sa a ja som sa premiestnil priamo pred dvere nášho domu. 

oooHLHoooHLHooo 

Luciusa som našiel sedieť v pracovni. V svojej pracovni. Zarazene som ostal postávať vo dverách. Keď 

si ma všimol, odložil brko do kalamára a osušil pergamen. 

„Vrátil si sa,“ poznamenal celkom zbytočne. 

Čakal, že zdupkám? 
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Vošiel som a vzal zo stola rozčítanú knihu. Chcel som hneď aj odísť a nechať ho tam, ale zadržal ma. 

„Harry?“ neznel rozkazovačne, ale skôr naliehavo. Pozrel som naňho. „Dáš si so mnou?“ opýtal sa, 

ukazujúc na svoj nedopitý drink. Zaváhal som, ale prikývol. 

Vstal od stola, prešiel k stolíku, kde stáli karafy z brúseného skla a nalial mi. 

Bourbon som mal rád. Nebol silný a predsa dokázal omámiť zmysly. Cítil som, ako ma rozpaľuje 

vnútorným ohňom a mlčky som sa díval na muža, ktorý sedel oproti a bol so mnou zviazaný do konca 

života. 

Nemohol som si pomôcť. Možno to bolo rýchlym účinkom toho drinku, alebo tlmeným svetlom 

mihotavých sviec, že na mňa pôsobil tak príťažlivo? 

Keď som pocítil ako tvrdnem, zmocnil sa ma nepokoj. Také čosi by vôbec nemalo byť možné... 

A predsa sa to dialo. Ušiel som do bezpečia svojej spálne. 

6. kapitola 

Lucius: 

Myslel som si, že to bude ťažšie. Byť v jeho prítomnosti, znášať rozmary mladíka, ktorý bol v 

rovnakom veku ako môj vlastný nebohý syn, ale... nebolo to až také zlé. Nezdalo sa, že by vôbec 

nejaké rozmary mal. Ani len jeden jediný... 

Komunikoval so mnou, no málokedy sme viedli plnohodnotý, či konštruktívny rozhovor. Zvyčajne sme 

sa obmedzili len na to najnutnejšie. Ale aspoň sa ma nestránil, čo som vlastne tak povediac očakával. 

Nevyhýbal sa mi, hoci sa občas tváril, akoby som ani nebol v miestnosti. 

Povzdychol som si a odpil si z whisky. Napadlo mi, že by som mohol jeho skromné zásoby rozšíriť o 

svoj obľúbený repertoár. 

Vylial som do seba posledných pár kvapiek ražného alkoholu a vstal som, aby som vrátil pohár na 

svoje miesto. Znova som si sadol za stôl. Za jeho stôl v jeho pracovni. 

Našpúlil som zadumane pery, keď mi napadlo, či by som si nemohol v tomto... dome... zriadiť svoj 

vlastný kút. Nerád som zaberal jeho výsostné priestory. Všimol som si ako ho zarazilo, že ma tu 

našiel. 

Budem sa ho na to musieť opýtať. Ale to počká. Vzal som do prstov brko, namočil jeho hrot do 

kalamára a pokračoval tam, kde som prestal, keď vošiel. 

Keď som sa dostal do spálne, bolo čosi po polnoci. Bol som unavený a zmysly som mal otupené nielen 

tými najrôznejšími myšlienkami, ale i spomienkami na syna a tú kamennú mohylu, kde ležali jeho 

ostatky. 
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Mechanicky som sa vyzliekal a rozmýšľal, či Potter zaznamenal, že som svojej bývalej manželke 

nedoniesol ani jediný kvet. Ani som neotočil hlavu smerom, kde bolo vyryté jej meno striebornými 

literami v chladnom kameni. 

Pochyboval som o tom. Bol príliš zabratý do vlastného smútku, aby čosi také vnímal. 

Keď som si nahý líhal do perín, vedel som, že na to Potter má plné právo. Musel môjho syna skutočne 

veľmi milovať. Ak som ja bol jeho stratou zdrvený, čo musel potom cítiť on?! 

„Nox!“ zamrmlal som a vopchal si prútik pod páperový vankúš. Prikrývky príjemne chladili moju 

rozhorúčenú pokožku. Vložil som si ruku pod hlavu a snažil sa nemyslieť na to, čo sa v tejto posteli 

dialo len pred pár hodinami. 

Urputne som sa usiloval vytesniť z mysle spomienky na mladé, štíhle telo, ktorého pokožka sa vo 

svetle ohňa z krbu matne leskla pokrytá tenučkou vrstvou potu. Telo, ktoré tu ležalo celkom pasívne, 

odovzdane, a ktoré som si napokon privlastnil. 

Privrel som oči a zastonal. Bol som perverzné prasa, keď som musel v duchu uznať, že sa mi to s ním 

páčilo? Bol som zvrhlý sviniar, ak by som nepoprel, že mi nevadí ten vekový rozdiel? Že mi nevadí... 

Nie! Predsa tu bolo niečo. V mysli mi vyvstalo meno vlastného syna... Vyryté ako epitaf na jeho 

náhrobnom kameni. 

A ja som pochopil, že ak už nič iné, on medzi nami ostane ako neviditeľná stena, ktorá nás bude od 

seba deliť... navždy... 

Spánok, ktorý prišiel nebol práve pokojný. Ale bolo to stále lepšie ako márne bdenie a túžba zmeniť 

niečo, čo nie je v mojich silách. 

oooLHLoooLHLooo 

Zavreli sa v izbe. Všetci traja. Zrejme použili aj tlmiace kúzlo. Vlastne mi to bolo jedno. Vedel som, že 

budem prvým bodom ich rozhovoru. Ako inak. Zvrhlý, starý všivák przniaci krásne mladé telo ich 

priateľa. Stále si pamätám ich znechutené tváre a pohľady z obradu. 

Weasley ma obdaroval nevraživým pohľadom, tá malá potvorka si zachovala masku zdvorilosti, aj keď 

jej kričalo z očí, že sa jej súčasný vývoj vecí vôbec nepáči. Rovnako však vedela, že to nemôže zmeniť. 

Ani ona. Tá malá vševedka. Zrejme jej to došlo oveľa skôr ako tomu ryšavému ťuťmákovi. 

No, napokon sa nemôžem čudovať ani jemu, že? Nikdy som k jeho rodine neprejavil ani za mak 

láskavosti. Prečo by som mal očakávať akýkoľvek druh rešpektu. Čím skôr si na to zvyknem, tým 

lepšie. Moje slávne meno a hrdý rod stlel už aj tak na popol... A ja nie som fénix, aby som ho dokázal 

spasiť. 

oooLHLoooLHLooo 

Ubehlo pár krušných dní. Potter bol málokedy doma a zväčša sme sa míňali. Asi to bolo len dobre. Čo 

by sme si povedali? 

Teraz som si všimol, že vyzerá tak, akoby niečo povedať chcel. 
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Odložil príbor k nedojedenej večeri a vzal do ruky pohár vody. „Chcem na nejaký čas odísť,“ povedal 

bez úvodu. 

Venoval som mu trochu prekvapený pohľad. Prehltol som sústo a oprel sa o operadlo stoličky. Všimol 

som si, že sa mračí a druhú ruku položenú na stole zatína v päsť a potom uvoľňuje v pravidelných 

intervaloch. Vari čaká, že mu to zakážem? 

„V poriadku,“ odvetil som. „Môžem vedieť, kam sa chystáš?“ 

Pozrel na mňa mierne vyvedený z rovnováhy mojím bezprostredným súhlasom. „No, chcel by som ísť 

s Ronom a Hermionou do Austrálie. Ide sa pokúsiť nájsť svojich rodičov. Rád by som jej pomohol. 

Aspoň by som sa necítil taký neužitočný a...“ 

„Áno?“ vyzval som ho pokojným hlasom, aby pokračoval. 

„Uvažoval som aj nad tým, že by som tam nejaký čas strávil.“ 

Och, tak toto ma popravde už naozaj trochu prekvapilo. „Čo si predstavuješ pod pojmom – nejaký 

čas? Pár týždňov? Mesiacov?“ 

Mykol plecami. „Chcel by som trochu cestovať. Potrebujem si... utriediť myšlienky.“ 

Prikývol som. Toto sa dalo pochopiť. Bol mladý a nevybúrený... Pri tom poslednom slove čo mi tak 

ľahko zišlo na um som sa mierne zamračil. 

Nevybúrený... zopakoval som si ho sám pre seba a usiloval sa prísť na to, ako veľmi by mi prekážalo, 

keby sa môj príťažlivý manžel na svojich potulkách svetom zaplietal s náhodnými neznámymi. 

Bol mladý a v jeho veku som bol nadržaný v jednom kuse. Avšak myšlienky na to, ako sa toho 

krásneho tela dotýkajú iné ruky ako tie moje... 

Načiahol som sa za pohárom vína a odpil si. Sladké víno sa však v mojich ústach zmenilo na blen a 

chuť žlče sa dostala tráviacim traktom až do žalúdka. 

Nie. Nemal som naňho právo. Ani to najmenšie, hoci bol môj... Hoci vo mne všetko kričalo a v mysli 

sa usporadúvali najrozmanitejšie kúzla ako dosiahnuť, aby... 

Mal by som sa za takéto myšlienky nakopať do toho kostnatého zadku! Neurobil pre mňa už vari viac 

ako dosť?! 

Povzdychol som si a položil pohár na svoje miesto. „Samozrejme,“ riekol som ticho. „Chápem to.“ Tie 

posledné dve slová som zo seba musel dostať takmer na silu. 

Díval som sa naňho s kamennou tvárou, keď vstával od stola. Prv ako odišiel, zdrapil som ho za rukáv 

mikiny. Pozrel na mňa s výrazom vyplašeného kentauraťa. 

Uvedomil som si svoju chybu a okamžite ho pustil. „Ja... len som sa chcel opýtať, či by som si 

nemohol v jednej z izieb zriadiť vlastnú pracovňu. Aby som ťa neobmedzoval.“ 

„Pravdaže, to nie je problém. Mal som na to pomyslieť už skôr, ospravedlňujem sa,“ riekol a tie 

zelené oči sa do mňa zabodli s nemou otázkou – ešte niečo? 
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„Mohol by som si sem najať pár domácich škriatkov?“ 

Tvár mu zastrela váhavosť, ale napokon prikývol. Ubezpečil som ho, že viac ako troch určite 

potrebovať nebudem. 

„Harry... ešte posledná vec,“ šepol som, hľadiac naňho. „Šťastnú cestu.“ 

Prikývol. Videl som ako mu poskočil ohryzok skôr než zamrmlal: „Ďakujem.“ 

Povedal, že sa ide zbaliť. Odchádzajú zavčasu. Nezdržiaval som ho. V pokoji som dojedol, hoci som 

mal dojem, že prežúvam štrk, zajedám ho pieskom a zapíjam octom. 

A nemohol som pochopiť, prečo je to tak. 

Došlo mi to prekvapivo o pár týždňov neskôr, keď som blúdil prázdnym domom. Vedel som, že by 

som sa mohol vrátiť na Manor, kým môj manžel bude preč, ale niečo ma tu držalo. 

Čo som čakal, zázrak? Nie... 

Ale dúfal som, že sa ozve, aby som vedel, kde je, čo robí a či je v poriadku. Nech už bol kdekoľvek a s 

kýmkoľvek. 

oooLHLoooLHLooo 

Sedel som za písacím stolom z čerešňového dreva a kontroloval účty. Napokon som si pošúchal 

unavené oči a položil brko do nádobky. Zavrel som kalamár s čiernym atramentom a oprel sa v kresle. 

Posledných pár dní som sa pristihol pri tom, že sa nudím. Keby nie tých pár občasných návštev 

Severusa, asi sa zbláznim. 

Aj teraz zahorel krb a objavil sa v ňom môj starý priateľ. „Môžem?“ opýtal sa prosto a ja som prikývol. 

Kým sa oprašoval od zvyškov popola, nalial som mu obľúbený drink. 

Severus sa usadil a usrkol si z neho s uznanlivým prikývnutím. „Neozval sa?“ 

„Nie,“ odvetil som a v duchu som si zrátal uplynulý čas. Harry bol preč pol druha mesiaca. 

„Je mladý,“ prehovoril môj starý priateľ, „daj mu čas.“ 

Zabral som si druhé kreslo a usadil sa. „Ja o tom viem, Severus. Stačilo by mi, keby som vedel, že je v 

poriadku a či niečo nepotrebuje.“ 

Severus na mňa pozrel zo zvláštnym výrazom. Jeho črty znova raz nadobudli ten typický nečitateľnú 

masku, ktorej som nikdy neprišiel na chuť. 

Nadvihol som spýtavo jedno plavé obočie. 

„Je v poriadku,“ odvetil napokon. „Spojil sa s nami asi pred tromi dňami cez krb.“ 

„Ach,“ hlesol som a zaboril pohľad radšej na dno poloprázdneho pohára. Nemohol som netvrdiť, že 

by sa ma to nedotklo. Pocítil som čosi zvláštne. Závisť. Možno i žiarlivosť. Túžil som, aby to nebol 

Severus, ale ja... koho bude kontaktovať. 
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Dobre, boli sme síce zviazaný, ale... medzi nami nepanovalo nič vrúcne. Nestihli sme si za tých pár dní 

vytvoriť iný vzťah ako bol obyčajný rešpekt. 

„To je dobre,“ dostal som napokon zo seba. „Nevieš, či je ešte stále v Austrálii?“ 

„Áno, je tam. Ak by ťa to zaujímalo, našli rodičov slečny Grangerovej a úspešne im vrátili pamäť,“ 

dodal a díval sa na mňa, ako prijmem túto správu. 

Prikývol som. „Ide o náročné kúzlo. Jej práca?“ zaujímal som sa. 

Pritakal. 

„Ako sa má Reg?“ zmenil som tému, aby som sa nemusel celý čas tváriť, že mi vôbec neprekáža fakt, 

že mi ten mladík chýba a nechcem to dávať najavo. Ale tiež to možno bolo iba tým, že mi tá šialená 

osamelosť liezla pomaly na mozog. 

„Stále sa zotavuje. O pár dní spolu odchádzame na Rokfort. Nechcem ho tu nechať samotného.“ 

„Myslím, že je to dobrý nápad,“ odvetil som. 

Aj on si to myslel. Vlastne, bol o tom presvedčený. 

„Mám dojem, že sa dokonca teší. Už nie je taký mĺkvy. Rozhovoril sa a dokonca sa ponúkol, že mi 

bude asistovať pri príprave elixírov.“ 

„Skvelé,“ hlesol a uvedomil si, že takto vlastne stratí o pár dní kontakt aj s nimi. Prvý september bol 

tak povediac za dverami. 

Severus odišiel o necelú hodinku. Pozval ma na návštevu a ja som sľúbil, že určite prídem. Prečo by aj 

nie, keď to bude posledná spoločenská udalosť, ktorej sa zúčastním tohto roku, že? 

„Zafir?“ ozval som sa a predo mnou sa objavil domáci škriatok s blankytnými očami. Uklonil sa až po 

zem a jeho modrá tóga pozostávajúca zo závesu sa jemne zvlnila pri jeho nohách, na ktorých mal 

teplé ponožky. 

„Pán si niečo želať?“ opýtal sa. 

„Môžeš upratať, idem si ľahnúť,“ odvetil som a dodal celkom netypicky: „Ďakujem.“ 

Dva použité poháre zmizli s hlasným PUK prv, než som opustil miestnosť. 

oooLHLoooLHLooo 

September sa ukázal sychravý, čo nebolo žiadnym prekvapením. Stále som sa príšerne nudil a 

nevedel som ako to zmeniť. 

Musím povedať, že mi pomáhali dlhé vychádzky. A nielen premýšľať. Vyhľadával som však ruch 

muklovského veľkomesta, ale obľúbil som si i pokojný vidiek. 

Do Šikmej uličky som zavítal len občas. Nechcel som si pripustiť, ale tie nevraživé pohľady sa na mňa 

upierali na každom kroku. 



31 
 

V jeden takýto deň som sa neviem prečo pred nimi túžil zahrabať pod čiernu zem. Vbehol som do 

prvých dvier obchodu, ktoré boli najbližšie. 

„Dobrý deň, pane, čím vám poslúžim?“ ozvalo sa za mnou a ja som sa otočil. 

Môj pohľad sa skrížil s dobráckymi očami akéhosi postaršieho muža. „Dobrý deň, ďakujem, ale...“ 

ústa sa mi zavreli vo chvíli, keď som sa obzrel okolo seba. 

Stojany, rôzne druhy farieb, štetcov a terpentínový pach mi udreli do nosa svojou známou vôňou. 

Prenikla mnou, opantala a spomienky na detstvo sa vrátili. Akoby som otvoril tajný, uzamknutý šuplík 

svojej duše. 

 Prvý raz po dlhom čase som pocítil spokojnosť. Bol som rád, že mám pri sebe dokonca hotovosť. V 

ten deň som tam nechal takmer pätnásť galeónov a stále som nemal všetko potrebné. 

Predavač úctivo ďakoval a ja som sľúbil, že sa ešte určite vrátim. 

V ten večer mi prišla prvá správa od môjho manžela. 

„Ahoj, 

som v poriadku. Momentálne som v Rumunsku pri staršom Ronovom bratovi. Nejaký čas sa ešte 

zdržím. 

Harry.“ 

Zamračil som sa. Naznačil mu vari niečo Severus? Tá prvá veta by tomu jasne nasvedčovala. Ale 

kašľať na to. Nedá si pokaziť radosť. Pretože ona mal radosť! Hoci len z tých pár stručných viet... 

Podstatné bolo, že sa mu ozval. 

7. kapitola 

Severus: 

Rokfort. Ako som ho len miloval. Môj domov, moje všetko... 

Pravda, nie vždy som sa tu cítil výnimočne a nie vždy ako vítaný člen rodiny, ale... mal som to tu 

nadovšetko rád. Hoci ma tu pútala povinnosť voči Dumbledorovi i Lily celé roky, čo vo mne pokojne 

mohlo vyvolať zášť. 

Stál som pred krbom, opieral sa dlaňami o jeho rímsu a neprítomne som civel do ohňa. Vedel som, že 

Regulus sedí opodiaľ. Cítil som na sebe jeho pohľad. Správu o tom, že je jediným žijúcim Blackom 

prijal so stoickým pokojom. Neušlo mi však, ako zaťal sánku a ruky v päsť. Jeho pohľad cezo mňa v tej 

chvíli prekĺzol ľahko akoby som spriesvitnel. Ponoril sa do svojho sveta a ja som ho nechal smútiť. 

Teraz bol tu, so mnou. Dúfal som, že zmena prostredia mu jedine prospeje. Hoci som nevedel 

odhadnúť, čo s ním urobí miestny hurhaj študentov a všadeprítomný zhon. Nemohol som ho nechať 

kdekoľvek inde. 
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Minervu, ktorú menovali za riaditeľku školy som so všetkým oboznámil v ten deň, keď za mnou prišla, 

aby ma požiadala, či by som opäť nezaujal miesto profesora. Dala mi na výber. Spravila to, v čo som 

ani nedúfal. To, čo nebol schopný spraviť Albus dlhé roky. Dala mi na výber. Mohol som si zvoliť 

medzi elixírmi a obranou proti čiernej mágii. 

Na jej i na svoje vlastné prekvapenie som zvolil... to prvé. Možno preto, lebo jeden z elixírov mi 

zrejme zachránil život. Áno, mal som na mysli aj tých pár kvapiek Felix Felicis, ktoré som v tú pekelnú 

noc užil. A tiež som sa hodnú chvíľu zaoberal tým, že stále v tomto odbore nie som taký výnimočný 

ako by som chcel byť, že neviem všetko, čo by som vedieť chcel a nemám lieky na všetky neduhy, aké 

jestvovali a jestvujú. Stále som sa chcel zdokonaľovať, stále som túžil skúšať nové receptúry, postupy, 

účinky jednotlivých ingrediencií a odrazu som vedel, že to je to, čo ma napĺňa a vďaka čomu sa 

cítim... sám sebou. I keď to bude znamenať, že budem mať častejšie mastné vlasy a pokožku rúk 

mierne zažĺtnutú od babrania sa s jednotlivými prísadami. 

Okrem toho, Regulus mi rád pomáhal. Jeho postrehy boli viac ako podnetné a nútili ma uvažovať a 

napredovať. Bol som mu za to vďačný. 

Zvykol som si na jeho zväčša tichú spoločnosť. Odrazu mi zišlo na um, že som sa ho nedotkol od tej 

noci, čo mi to naposledy prikázal Temný pán. Zvláštne. V rovnakom momente ma zaliali dva 

protichodné pocity odrazu. Chlad i horúčosť. 

Strhol som sa, keď sa oheň v kozube rozhorel väčšmi a objavila sa v ňom strapatá tmavovlasá hlava. 

„Harry!“ pozdravil som a ucítil, ako sa Regulus presunul ku mne a kľakol si pred krb. 

„Ahoj Harry,“ pozdravil ho zdvorilo a dokonca sa pousmial. Spravil niečo, čo som uňho ešte nevidel. 

Nemôžem tvrdiť, že ma to nevykoľajilo, pretože som si znova raz uvedomil, ako veľmi sa za posledný 

čas zmenil. Ostrihané vlasy, nahladko oholený a s tým úsmevom, ktorý mu vyčaroval nepatrné jamky 

v lícach vyzeral... 

Odvrátil som pohľad prv ako si z nich dvoch stihol vôbec niečo všimnúť. 

„Si v poriadku?“ opýtal som sa a mladík prikývol. Nebol som slepý, aby som nevidel tie jeho veľké a 

smutné zelené oči. „Deje sa niečo?“ opýtal som sa opatrne. 

Prikývol. „Napísal som Luciusovi, ale... neozval sa. Myslíš, že sa hnevá?“ 

Prekvapene som zažmurkal, ale musím povedať, že ma to potešilo. Lucius nemohol predsa za to, v 

akej situácii sa ocitli. Videl som na ňom, že ho tá osamelosť zmáha a trápi, rovnako ako sa sužuje pre 

ten ich zväzok a smrť svojho syna. A nepochyboval som, že je na tom Harry rovnako. 

„Nie, to si nemyslím. Lucius povedal, že to chápe. A to, že sa neozval... možno len nevie, kde ti poslať 

list,“ nadhodil som. 

Harry na moment sklonil hlavu. Akoby zvažoval moje slová. Napokon prikývol. „Možno netuší, že som 

ešte stále v Rumunsku.“ 

„Čo robíš v Rumunsku?“ skočil nám do reči Regulus. 
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„Som v dračej rezervácii s Charliem Weasleym,“ odvetil, na čo sa Regulus zamračil a prostoreko z 

neho vyhŕklo. 

„Ty... ty si s iným mužom?“ 

Keď Harry pochopil, na čo sa spytuje, pokrútil hlavou. „Nie, pre Merlina, Charlie je starší brat môjho 

najlepšieho priateľa. A teda i môj priateľ. Zdalo sa mi rozumné stráviť tu chvíľu čas.“ 

„Ach,“ hlesol Regulus a pozrel na mňa. „Nikdy som živého draka nevidel,“ zamračil sa, akoby to bola 

moja vina. 

Moje obočie sa samo od seba spojilo s ofinou, keď sa spýtavo nadvihlo. 

Regulus pozrel opäť na Harryho. „Myslíš, že by im tam prekážalo, keby som tam mohol stráviť pár 

dní?“ 

Zatváril som sa azda viac šokovane ako Harry. Ale bol to ten strapatý mladík, ktorý pokrútil hlavou s 

úsmevom. „Nie, ale pre istotu sa opýtam.“ 

Na moment odbehol a jeho hlava sa z ohňa stratila. Bolo počuť tlmené hlasy a potom sa ukázal. 

„Budeš vítaný, ak budeš dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Na tri dni je jedna chatrč voľná a môže ti 

byť k dispozícii.“ 

Regulus prikývol. „Dobre. Podrobnosti dohodneme zajtra ráno. Môžeš sa s nami spojiť po deviatej?“ 

Harry sa usmial. „Iste. Aspoň sa budeme môcť lepšie spoznať a pozhovárať.“ 

Harry sa rozlúčil s väčším nadšením ako s akým sa objavil. 

Postavil som sa a otočil k Regulovi. 

„Naozaj tam chceš ísť?“ 

Prikývol. „Dúfam, že ti to neprekáža. Vyučovanie začína o päť dní. Dovtedy sa vrátim.“ 

Asi som prikývol. Už si nepamätám, ale Regulus sa v tom momente natiahol ku mne a chytil ma za 

ruku. Jemne mi ju stisol a zopakoval: „Vrátim sa.“ 

Ak to bol sľub, že ma neopúšťa, potom som ho tak aj vzal. 

sssSRSsssSRSsss 

Čas strávený bez toho mĺkveho muža bol... príšerný! Stále som sa uisťoval, že nesedí v kresle, nečíta si 

alebo že na mňa necivie. Jeho neprítomnosť na moju osobu zaúčinkovala ako päsť na oko. Bolo to 

také zlé, že som sa po dvoch dňoch sám pozval k Luciusovi. 

Ani on na tom nebol najlepšie. Našiel som ho v podivnom citovom rozpoložení. Sedel s pohárom v 

ruke a civel na obraz, ktorý namaľoval. Dve zelené oči... nad nimi čelo s jazvou a strapatá ofina... 

Otočil sa ku mne s netypickým výrazom v tvári a s vetou: „Musel ma nejako prekliať...“ 

Povytiahol som svoje obočie v elegantnom oblúku a opýtal sa ho ako to myslí. 
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Nevedel mi to vysvetliť, nehovoriac o tom, že jeho logika bola dnes večer zjavne ukrytá kdesi v 

poslednom šuplíku jeho pracovného stola a zamknutá na trinásť západov. 

„Naleješ aj mne?“ opýtal som sa a sadol som si na pohodlne vyzerajúcu pohovku. Prikývol. Vstal a 

keď kráčal k servírovaciemu stolíku, všimol som si jeho vratkú chôdzu. Podivné. Skutočne. V takom to 

stave som ho nevidel... celé veky. 

Nalial mi a podal mi pohár. Potom si prisadol. Jeho dlhé telo pristálo vedľa mňa s tupým žuchnutím. 

Akoby sa pri mne usadilo vrece zemiakov. 

Napil som sa a zhodnotil skvelé víno. Kedysi sme degustovali radi, hoci nie často. „Lahodné,“ 

zamrmlal som oceňujúco. 

Nepovedal nič. Iba sa ku mne naklonil a položil mi ruku na stehno. Jeho čelo sa oprelo o moje plece a 

plavé vlasy sa mi rozliali po hrudi ako zlatý vodopád. 

„Viem, že mal všetky dôvody na to, aby ma opustil,“ mrmlal do môjho pleca. „Ale netušil som, že ma 

to tak vezme...“ 

Natočil som hlavu a zamračil sa. Sprvu som si myslel, že hovorí o synovej nespravodlivej smrti, ale 

musel som to vylúčiť. 

„Keby si ho videl...“ zachripel. „Je taký... krásny.“ 

Sklopil som pohľad. Ale len preto, lebo jeho ruka sa na mojom stehne pohla. A nie tým 

najsprávnejším smerom. 

„Lucius, čo to robíš?“ opýtal som sa a snažil sa zbaviť jeho dotieravej ruky. 

Pozrel na mňa a smútok v jeho očiach ma spálil na popol. Jeho dychtivé, vlhké ústa sa ocitli 

nebezpečne blízko tých mojich. Lepil sa na mňa s dôverou a potrebou, o ktorej som vedel i ja svoje. 

„Je na tom niečo zlé?“ opýtal sa zastretým hlasom, keď jeho prsty skusmo prešli cez poklopec mojich 

nohavíc. Jeho oči sa upierali na moje pevne zovreté pery. „Kedysi sme to robili,“ odvetil, nahol sa ešte 

viac. Naše nosy sa o seba obtreli, ústa sa takmer dotkli. Jeho ruka sa presunula vyššie. Prešla mi po 

hrudi a chvíľku trela miesto, kde nahmatala bradavku. 

„Lucius, to je...“ 

Slovo šialenstvo skončilo v útrobách jeho horúcich horúcich úst. Privlastnil si tie moje s takou vervou, 

až mi vyrazil dych. Ruka, ktorá doteraz iba hladila bradavku cez vrstvy látok mykla silnejšie sakom a 

uvoľnila pár gombíkov. Drzo vkĺzla cez ten neveľký otvor dnu a prsty nahmatali zdurenú bradavku. 

Pohár mi vypadol z ruky. Nedopité víno pomaly vsiaklo do koberca. Moje ruky boli na jeho pleciach a 

snažili sa ho zastaviť. Bojoval som sám so sebou. Medzi potrebou cítiť horúčosť iného tela a vášnivým 

splynutím a racionálnym úsudkom, ktorý kričal, že to nie je správne. Lucius bol zadaný a ja... 

Odtrhol som od neho ústa, ale tie lačné pery preskočili na môj krk a prisali sa na citlivé miesto, čo ma 

takmer zlomilo. Ale len takmer. Jeho o mnoho silnejšie telo ma pochovalo pod sebou. Cítil som jeho 
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váhu i jeho vzdúvajúce sa vzrušenie. A hoci vo mne dokázal prebudiť vášeň, nebol to on, koho som 

chcel. 

„Lucius!“ okríkol som ho teraz už razantnejšie. 

Mykol sa. Pozrel na mňa, akoby sa bol práve prebudil. Myseľ zakalená prímesou rôznorodých pocitov 

okorenených sladkým vínom sa vyjasnila. Stiahol sa. Dlhé, štíhle prsty skončili v rozpustených vlasoch 

v geste, akoby si ich chcel vyšklbať. 

Položil som mu ruku na plece a stisol ho. Dúfal som, že to vyznelo povzbudivo. „Sme mi ale párik 

chudákov, čo?“ nadhodil som a dúfal, že ma aspoň spraží pohľadom. 

On však nepatrne prikývol a šepol: „Prepáč. Asi som priveľa vypil.“ 

V tú noc sme sa opili a ja som ostal s ním. 

V tú noc sme spolu zaspali. Nie preto, že ma o to prosil, ale preto, že som i ja potreboval cítiť, že nie 

som na tom prekliatom svete sám! Ja som objímal jeho a on mňa... Nič viac. 

Boli sme len dvaja starí priatelia. Dvaja stroskotanci, dve stratené duše, ktoré hľadajú kúsok útechy, 

kúsok svetla, kúsok radosti vo všedných strastiach svojich osamelých dní... 

Mohol nám to vari niekto vyčítať? 

8. kapitola 

Harry: 

Ležal som v posteli a sledoval tancujúce plamene ohňa v kozube, ktoré vrhali po zatemnenej izbe 

desivé tiene. No tie ma nemohli vystrašiť. 

Nie, lebo jediné, čoho som sa desil bol iba môj návrat domov. Bol som preč pridlho? 

Neviem. 

Faktom ostávalo, že Lucius sa stále neozval. Severus síce tvrdil opak, ale ja som tušil, že sa hnevá. 

Prečo by inak nenapísal? Mohol zosmoliť aspoň pár riadkov. 

Možno mi zazlieval, že som zbabelo utiekol, kým on ostal realite čeliť sám. 

Zbabelosť nebola práve charakteristická črta chrabromilčanov. No mal som toho všetkého plné zuby! 

Nemohol som myslieť, dýchať ani žiť! Prečo by som nemohol konečne urobiť niečo, čo možno nikto 

nečakal? Koľkokrát som chcel zdupkať od Dursleyovcov a nemal som kam?! Koľkokrát som chcel vziať 

roha pred Voldemortom, no nemohol som, pretože som vedel, že si ma nájde, nech by som sa 

schoval kamkoľvek? Nie... vtedy som ujsť skutočne nemohol. Ale teraz, keď sa mi naskytla taká 

parádna príležitosť?! 

Pretočil som sa na bok a zložil si ruky pod hlavou. Výčitky svedomia ma trápili už nejaký čas. Hoci som 

sa na to snažil nemyslieť. A sprvu sa mi to veľmi úspešne darilo. Hlavne v Austrálii. Možno to bolo aj 
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tou vzdialenosťou. Ron s Hermionou tam ostali, ja som musel preč. A kam inam, ako sem? Na návrat 

som sa rozhodne ešte necítil. 

A Charlie bol fajn. Bol milý a dobre sa s ním rozprávalo. Bol zábavný. A tiež bol... gay. 

Pravda, to posledné som netušil. Zistil som to pár dní po svojom príchode, keď som ich prichytil 

priamo uprostred vášnivého sexu. Našťastie boli takí zaujatí sami sebou, že si ma nevšimli. 

Aspoň som si to vtedy myslel. 

Uškrnul som sa, keď som si spomenul na to ráno, čo ma Charlie vyhľadal a poprosil, aby som si to 

nechal pre seba, lebo Molly o ničom netuší a stále mu zháňa vhodnú kandidátku na pani Weasleyovú. 

Mal z toho hlavu v smútku a nevedel ako jej predstaviť muža, ktorého miluje. Sľúbil som mu to. 

Popravde, mal som dosť vlastných problémov. 

Započúval som sa do ticha noci, do upokojujúceho pukotania ohňa, do tlmeného revu drakov z 

rezervácie, keď môj sluch zachytil ako vrzli dvere na Charlieho chatrči a vzápätí sa ozval tlmený šepot. 

Vedel som, že prišiel Madalion rovnako dobre ako som vedel, že spolu dračí krotitelia strávia ďalšiu 

vášnivú noc. 

Tak trochu som im závidel. Tú dôvernosť, tú lásku a blízkosť... 

Delil som sa o chatku s Charliem, kým bol tých pár dní na návšteve Regulus. Tak som celkom poľahky 

zistil, aký je Charlie zábudlivý. 

Žiaľ. 

Akoby pri jedinom dotyku svojho milovaného úplne zabudol na to, že spím hneď za vedľajšími 

dverami. 

Prvá noc sa niesla v znamení veľmi zaujímavých zvukov, tlmeného stonania a napokon i hrdelných 

výkrikov. Trvalo to... nie, že by to stopoval – ale dobré dve hodiny, kým to konečne ustalo. Popravde, 

ležal som v posteli takmer bez dychu, pokožku pokrýval tenký film môjho vlastného potu a moja ruka 

usilovne pracovala na stoporenom penise. 

Včera som spravil niečo, za čo som sa trochu hanbil. Stal si pred svoje dvere a použil na ne veľmi 

účinné kúzlo. „Dilucido!“ 

Dvere sa stali priehľadnými v mieste, kde som ich očaroval. Kúzlo navyše fungovalo tak, že tí dvaja to 

nemohli odhaliť. Oni videli stále len dubové dvere. 

A tak som si sadol na posteľ zožieraný zvedavosťou a so zatajeným dychom som sa díval na to, ako sa 

bozkávajú, dotýkajú, zobliekajú. Kúzlo som ukončil skôr ako si ľahli nahí na posteľ. 

Aj dnes som už sedel konča postele a v prstoch nervózne krútil prútikom. Zvažoval som pre a proti, 

morálne dôsledky svojho konania ako i to, čo sa stane, ak Charlie predsa len nejako príde na to, že 

som ich sprosto špehoval. 

Keď sa ku mne doniesol ich smiech, chrapľavé hlasy a tlmené zavrčanie, pristihol som sa pri tom, že 

stojím pri dverách a šepkám kúzlo. „Dilucido!“ 
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Obaja sa váľali v perinách. Nahí a v spoločnom objatí. Cítil som vlastné vzrušenie. Krv sa mi hromadila 

v podbrušku a smerovala k jedinému miestu. A ja som nebol schopný od nich odtrhnúť pohľad. 

Závidel som im, ale tiež som túžil po tom, aby sa takto niekto dotýkal mňa... 

„Amy mine, dragosta,“ šepkal Madalion roztúžene Charliemu proti perám a prv ako si vysadol na 

svojho roztúženého milenca, aby sa doslova nastokol na jeho penis, ukončil som kúzlo a vrhol sa na 

vlastnú posteľ s horiacou tvárou. Moje predstavy sa dali v momente do cvalu. Privrel som oči. 

Za viečkami som videl dve mocné ruky, ktoré kĺžu po mojom tele, láskajú ho a uctievajú, bozkávajú. 

Cítil som pery, ktoré šepkajú aký som krásny, prsty, ktoré sa do mňa vnárajú. Úd, ktorý ma svojou 

obrovskou veľkosťou pripraví o dych, keď do mňa vnikne, aby ma doviedol k vyvrcholeniu... 

Explodoval som búrlivejšie ako včera. Tentoraz som ostal ležať a oddychovať s očami otvorenými 

dokorán. Ani som sa neočistil. Uvedomil som si, koho ruky a dotyky som si predstavoval a zdesil som 

sa sám seba. 

Ako ľahko moje vedomie vytesnilo z myšlienok všetky spomienky na milovanie s Dracom! 

Zachvel som sa, oči mi zvlhli a ja som zaboril tvár do vankúša, aby utlmil moje bezmocné vzlyky. 

oooHLHoooHLHooo 

V to ráno som pochopil, že nech by som ušiel kamkoľvek, pred realitou nemám šancu ujsť. A cítil som, 

že čas návratu je veľmi blízko. 

Sedel som na veradne a mával Regulovi, ktorého vzal jeden z krotiteľov na okružný let ponad 

rezerváciu na červenom drakovi, ktorého volali Ghimpe. Tŕň.   

„Ahoj,“ pozdravil ma Charlie a prisadol si ku mne. „Všetko v poriadku?“ staral sa. 

„Neviem,“ odvetil som popravde a vôbec som sa nesnažil tváriť bezradne. 

„Ak je niečo, čo ťa trápi, pokojne sa pýtaj,“ ponúkol sa. 

Pozrel som naňho. Typicky modré oči, opálená tvár posiata pehami, no iba zopár, ktoré mu sedeli na 

nose a dlhými vlasmi, ktoré mal zopnuté čiernym pásikom. Boli vyťahané od slnka, o niečo svetlejšie 

ako vlasy jeho súrodencov, no i tak sa nich kúpali zlatisté lúče v medených odleskoch. Vyzeral 

spokojne a šťastne. Kiež by som tak mohol pôsobiť aspoň spolovice i ja. Pripadal som si však ako 

obyčajný zmok. 

Chcel som mu iba poďakovať, keď som sa zarazil a zavrel ústa. „No, vlastne by tu možno niečo bolo.“ 

„Dobre,“ usmial sa. „A?“ povzbudil ma. 

„Ale je to...“ koktal som, „chcem sa totiž opýtať na...“ znova som zmĺkol a nerozhodne hrýzol si peru. 

„Na sex?“ dokončil miesto mňa. 

Zahanbene som prikývol. Dobre, toto nebola téma, o ktorej sa dá baviť tak ľahko a bezprostredne ako 

o počasí. 
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„Prisahám, že to, čo mi povieš, ostane iba medzi nami,“ sľúbil a mne akosi odľahlo. 

„Vieš, vtedy... keď som vás pristihol,“ obozretne som volil slová, aby som sa nešťastnou náhodou 

neprezradil, „stál si a Madalion bol... on... ako ste to dokázali?“ 

Charlie ani nenaznačil, že by ho moja otázka zaskočila. Iba mi venoval chápavý pohľad. Nie súcitný, 

ani nie posmešný. Iba... chápavý. 

„Ver mi, existujú aj šialenejšie polohy, ale dá sa to. Týka sa to tvojho... manžela?“ opýtal sa opatrne. 

„Spali ste už spolu?“ 

Prikývol som a nemohol som necítiť ako mi horia líca. Vlastne som mal dojem, že som sa zmenil na 

horiaci zemiak. Takmer som cítil ako sa mi škvaria vlasy. 

„Iba raz. Ale on je... má ho...“ slová zo mňa išli ako v lete na saniach. Akoby som stratil i tú slovnú 

zásobu, ktorú som nadobudol od detstva. 

„Neuspokojil ťa a ty chceš vedieť, ako na to, aby...“ 

„Nie!“ vykríkol som krútiac hlavou. „Nie, práve... naopak. On je... veľký,“ vysúkal som zo seba 

priškrtene a čudoval som sa, prečo sa mi stiahlo hrdlo. 

„Takže ti ublížil? Preto si ušiel?“ 

Povzdychol som si a zvesil plecia. „Nie, ani to. Bol... veľmi jemný a ohľaduplný. Trochu to síce bolelo, 

ale potom to bolo príjemné a ja som...“ stisol som pery. 

Charlie prikývol. „Dobre. Už som sa bál, že ho budem musieť prekliať. A priznám sa, bojovať proti 

Malfoyovi...“ uškrnul sa. 

Na chvíľu sa medzi nami rozhostilo ticho. Charlie trpezlivo čakal, na čo sa to vlastne chcem opýtať. 

„Myslíš, že je správne to, čo som urobil?“ ozval som sa napokon. 

„Zachránil si ho, či nie? Vyžiadalo si to síce istú obeť, ale vždy som si myslel, že si na to mal svoj 

dôvod. Alebo nie?“ 

„Mal som. Hoci je zvláštne žiť s otcom chlapca, ktorého som miloval.“ 

„To ma mrzí. Ale ty to zvládneš. Si silný a máš dobré srdce. Ak je toho Lucius Malfoy čo i len kúštik 

hodný, spraví všetko preto, aby si ťa získal.“ 

„A ak nie?“ opýtal som sa s obavou. 

„Potom by musel byť poriadnym hlupákom. A my obaja vieme, že to tak nie je,“ dodal mäkko. Vstal a 

kývol na mňa. „Poď. Niečo ti ukážem. Myslím, že to oceníš.“ 

Ocenil som. 

Dal mi svoju bibliu. Hrubý zväzok, kde si písal poznámky týkajúce sa vlastných milostných skúseností 

ako aj zozbierané materiály na danú tému. Dlho sme sa zhovárali. Rozprával mi o svojich milencoch a 
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trápnych i veselých príhodách. O svojom prvom sexe aj o tom, aké to je s Madalionom iné a krásne. 

Hoci nezachádzal do podrobností, za čo som mu bol vďačný. 

oooHLHoooHLHooo 

Večer som navštívil Regula. 

„Zajtra odchádzam,“ oznámil mi pokojne. Všimol som si, že tašku má už zbalenú. „Aj tak som bol o 

deň dlhšie ako som pôvodne zamýšľal. Ale som rád. Bola to príjemná zmena. Nikdy v živote by ma 

nenapadlo, že si zajazdím na drakovi,“ usmial sa veselo. 

„Veru, neopísateľný zážitok. Celkom iné ako let na metle alebo hipogrifovi, nie?“ 

Pozrel na mňa. „Nechceš mi hádam tvrdiť, že si letel aj na ňom?!“ zvolal ohúrene. 

Prikývol som. „A tiež na testralovi.“ 

Uškrnul sa. „Myslím, že mám čo doháňať. Hádam sa mi podarí presvedčiť Severusa, aby to so mnou 

vyskúšal,“ nadhodil zamyslene, na čo som sa rozosmial z plného hrdla. 

„Pochybujem,“ dostal som zo seba pomedzi salvy smiechu, keď som si okamžite vybavil hrdého 

profesora letiaceho na hipogrifovi, či testralovi. Nepredstaviteľné! 

Regulus iba mykol plecami. „Uvidíme,“ povedal pokojne, hoci aj jemu pri tom mykalo kútikmi úst. 

Zdalo sa, že mu Severus chýba. Vyzeral, že sa na návrat skutočne teší. Na rozdiel odo mňa, ktorý som 

si stále hovel v rozporuplných pocitoch. „A čo ty, kedy sa plánuješ vrátiť?“ spýtal sa ma. 

Tak. Konečne som zmĺkol. Zabehol mi vlastný smiech a ja som sa rozkašľal. Potom som naňho pozrel s 

neurčitým výrazom v tvári. „Asi zajtra.“ 

Prikývol. 

„Ako vám to ide?“ opýtal sa, neberúc zreteľ na nejakú taktnosť. 

„Nie veľmi dobre,“ odvetil som popravde. Nemal som čo skrývať. „Tolerujeme sa.“ 

Napokon, bola to pravda. Malfoy po mne nehádzal kliatby, čo už bolo veľké plus, pri sexe bol pozorný 

a v povinnostiach sa mi nesnažil ani rozkazovať, ani ma riadiť. Nepokúšal sa mi ani podlizovať a bol 

slušný. Pýtal sa ma na názor prv, ako sa do niečoho pustil. Nenútil ma presťahovať sa na Manor, čo už 

samo o sebe hralo v jeho prospech. 

Regulus prikývol. „To je asi viac ako mal v prvom manželstve,“ poznamenal zamyslene a mňa to 

upútalo. 

„Čo tým chceš povedať?“ 

Miesto odpovede na mňa prenikavo pozrel. „Koľko toho o ňom vieš?“ 

Mykol som plecami. „Viem, že si vzal tvoju sesternicu Narcissu a mal s ňou syna. Pracoval na 

ministerstve, ale netuším, či bol iba v školskej rade, či bol právnikom alebo diplomatom. Viem iba to, 
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že sa rád do všetkého miešal a liezol do zadku Fudgeovi.“ Pri tom slovnom spojení som sa zarazil. 

„Teda, chcem povedať, že sa mu snažil... podlizovať.“ 

„Pochopil som,“ odvetil zhovievavo s nepatrným úsmevom. 

„A tiež, že bol Voldemortovým prisluhovačom.“ Zlatý klinec na koniec. 

Regulus na mňa pozrel. „A predsa si si ho vzal.“ 

Prikývol som. „Sľúbil som to Dracovi...“ šepol som a zahľadel sa do dosky nahrubo otesaného stola. 

Regulus si odpil z whisky, ale zvraštil tvár. „Nikdy som jej neholdoval. Dáš si so mnou radšej čaj?“ 

„Rád,“ zamrmlal som a díval sa, ako sa zvŕta okolo piecky. „Regulus? Porozprávaš mi o ňom niečo, čo 

ešte neviem?“ 

Pozrel na mňa ponad plece a pritakal. „Lucius bol vychovávaný prísnym otcom. Abraxas Malfoy bol 

postrach medzi čarodejníkmi. Roku 1968 prinútil vtedajšieho ministra mágie opustiť post len z toho 

dôvodu, že bol muklorodený. Luciusova matka Artemida bola submisívna. Vo všetkom sa slepo 

podriaďovala manželovej vôli. A syna sa nikdy nezastala. Ani vtedy nie, keď ho prísny otec 

nespravodlivo trestal už ako dieťa.“ 

Regulus priniesol dve pariace sa hrnčeky čaju. Jeden postavil pred neho a posunul k nemu cukorničku 

v tvare dračej hlavy, z ktorej nosných dierok sa sypal cukor. 

„Manželku mu vybral otec. Brali sa hneď ako Narcissa skončila školu. Ani jeden z nich nemal na výber. 

Lucius ju nemiloval a ona nemilovala jeho. Ale to, čo mu spravila sa nedalo ospravedlniť.“ 

„Čo mu také vykonala?“ zaujímal sa a zamiešal si čaj, v ktorom skončilo pár kryštálikov cukru. 

„Podviedla ho len pár hodín po prijatí zväzku. S Dolohovom.“ 

Harry naňho neveriaco pozrel. Skutočne mal Regulus na mysli ženu, ktorá vyzerala a správala sa 

navonok tak lojálne? 

„Hoci potom tvrdila, že ju Antonín omámil, aby mu podľahla. Lucius jej neuveril. Vyzval ho na súboj. 

Odvtedy mal Antotín zjazvenú pravú časť tváre. Narcissa mu to nikdy nezabudla a prisahala, že sa 

svojho milenca nevzdá. Lucius to vyriešil po svojom. Uvalil na ňu kliatbu. Kým mu nedá dediča, musí 

byť povoľná iba jemu. Celkom prozaické riešenie inak neriešiteľnej situácie. No medzi tými dvoma to 

nikdy viac nefungovalo. A ani nemohlo.“ Regulus sa pousmial. „Narcissa milovala iného a Luciusovi sa 

vždy páčili muži, i keď to skrýval.“ 

A jemu to konečne docvaklo. Presne vedel, čo robiť. Ako a kde sa ho dotknúť. Ako ho pripraviť a 

pomilovať... 

Odpil si z čaju. 

„Myslím, že jeho zatrpknutosť a všetky zlé rozhodnutia pramenili iba z toho, že nikdy nebol šťastný,“ 

dodal Regulus. „Napokon, pozri na mňa. I ja som veril tej falošnej ideológii. A ako som skončil...?“ 

„Chceš, aby som mu dal teda šancu?“ opýtal som sa ticho. 
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Pozrel na mňa a pokrútil hlavou. „Nie. Sprav len to, o čo sa snažím i ja. Daj šancu sebe, Harry.“ 

oooHLHoooHLHooo 

Keď svitlo ráno, mal som zbalené aj ja. Bol som pripravený odísť a čeliť svojim rozhodnutiam i svojmu 

manželovi tak, ako sa na pravého chrabromilčana patrí. 

Statočne a odhodlane. 

oooHLHoooHLHooo 

A/N: Amy mine, dragosta - skroť si ma, láska 

Dilucido – priehľadné 

oooHLHoooHLHooo 

9. kapitola 

Lucius: 

V hlave mi hučalo. Pripomenulo mi to ohlušujúce pískanie Rokfortského expresu, keď hlási odchod zo 

stanice. Do izby sa veľkými oknami predieralo slnečné svetlo. Nebol som pripravený na to, aby som 

mu čelil. Tuho som prižmúril oči a chvíľu tak zotrval, než som si uvedomil, že niečo nie je v poriadku. 

Niekoho som totiž... objímal. 

Otvoril som oči a cez priostré denné svetlo, ktoré ma rezalo účinnejšie ako samotná britva som 

zažmurkal, odháňajúc posledné stopy spánku, ktorý sa mi svojou nežnou rukou stále snažil zatláčať 

priťažké viečka. 

Tmavá hlava a vyššia postava ležiaca vedľa mňa rozhodne nemohla patriť môjmu manželovi a to 

hneď z troch dôvodov. 

Po prvé, spali sme za ten čas spolu iba jediný raz. Po druhé, postava rozhodne nezodpovedala jeho 

proporciám a ani dlhé vlasy určite nemohli patriť jemu. Za tých pár týždňov, čo som ho nevidel 

nebolo možné, žeby sa tak zmenil. Tretí dôvod len potvrdzdoval prvé dva dojmy. Len čo som otočil 

hlavu, zbadal som ho postávať na prahu miestnosti v spoločnosti jedného z mojich – našich, opravil 

som sa v duchu – domácich škriatkov. 

Strhol som sa a zvraštil viečka od tej tupej bolesti, ktorá mnou prenikla pri tom neuváženom pohybe. 

Mal som vedieť, že prudké pohyby mi v dnešné krušné ráno nebudú prospievať. 

„Harry,“ oslovil som ho zachrípnutým hlasom a snažil som sa vymotať spod deky, v ktorej som bol 

zamotaný. Ruka, ktorá ešte nedávno objímala môjho partnera sa stiahla sekundu predtým ako sa 

pohlo i to doteraz pokojne spiace telo profesora elixírov. „Vysvetlím to,“ dodal som, cítiac sa ako 

totálny hlupák, ktorého nachytali na hruškách. 
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Môj manžel po mne strelil neurčitým pohľadom, premeriavajúc si ma od hlavy k päte. „To 

očakávam,“ dodal zvláštnym tónom hlasu, ktorý som uňho ešte nemal tú česť počuť. Kývol hlavou 

mojím smerom a dodal: „Dúfam, že sa predtým oblečieš.“ 

Chlad. To bolo to, čo ku mne od neho zavialo tentoraz. 

Pozrel sa niekam za mňa a kývol mužovi na nie práve vrelý pozdrav. „Severus,“ riekol stroho a opustil 

moju pracovňu bez mihnutia oka. Len s tým mrazivým pokojom, ktorý z neho tryskal ako gejzír z 

ničivého krátera sopky. 

Otočil som sa a zachytil Severusov previnilý pohľad. Ten si iba povzdychol a schoval svoju bledú tvár v 

dlaniach. Zahrešil a po chvíli na mňa znova pozrel. „Do Salazara, už sa konečne obleč!“ zahriakol ma a 

vstal z postele. 

Nutné dodať, že kompletne oblečený, hoci totálne dokrčený. 

Keď odchádzal z izby, preklínal nielen mňa, hlúpy nápad včerajšej noci, ale i seba. 

Takmer som sa k nemu pridal. Takmer... 

Musel som myslieť iba na to, že sa môj manžel konečne vrátil a ja nebudem nútený znášať tú 

odpornú samotu, ktorá ma požierala za živa. Tiež som sa však zamyslel na tou zvrátenou hrou osudu, 

ktorý spôsobil, že sa môj manžel vrátil v tej najnevhodnejšej chvíli. 

Nasúkal som sa do vecí, čo možno najrýchlejšie a najopatrnejšie. Nohavice, košeľu. Spodky som 

nemohol nájsť. S pátraním po nich som sa nezaťažoval. Plne ma zamestnávali myšlienky na to, ako 

vysvetlím Harrymu to, čoho sa stal svedkom. 

Pretrel som si oči. Nutne som potreboval aj sprchu, ale prv ako do seba dostanem pár dúškov vody s 

elixírom proti bolesti hlavy, musím zájsť za ním. Už som sa aj tak ocitol v poriadnej kaši. 

Ako som uvažoval nad tým, čo mu poviem, zarazil som sa. Čo mohlo byť horšie ako to, že som si 

nespomínal vôbec na nič. Bol som mu vôbec neverný? Spal som so Severusom, alebo nie? 

Nešťastne som si povzdychol a skrotil dlhé pramene vlasov čiernou stužkou. Nepamätal som si ani to, 

v ktorom kúte pracovne skončil môj prútik. Privolal som si ho bezprútikovou mágiou. Priletel ku mne 

odkiaľsi spod lôžka. 

To som zmenil kúzlom späť na svoj pracovný stôl a náhle sa tak objavilo i moje stratené spodné 

prádlo. Zohol som sa, napchal si ho do vrecka nohavíc a vykročil som, aby som vyhľadal Harryho. 

oooLHLoooLHLooo 

Sedel v kuchyni nad šálkou kávy. Ruky zložené na stole. Ani na mňa nepozrel. „Zafir, nechaj nás 

prosím,“ požiadal jedného z troch domácich škriatkov a ten ihneď poslúchol so zdvorilým úklonom. 

„Ako si pán Harry želať,“ zapišťal pokorne. 

Bolo to čudné, ale mal som dojem, akoby som vrástol do zeme. Akoby som na mieste, kde som ostal 

stáť odrazu zapustil korene, ktoré mi znemožňovali akýkoľvek pohyb. Cítil som sa... hrozne. Nielen 
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preto, lebo som mal dojem, že ja som ten, kto len nedávno dosiahol plnoletosť a vyviedol parádnu 

hlúposť. A nie on... Kedy sme si vymenili svoje role? 

Vyzeral tak... Merlin! Bol krásny! 

Vážny a mlčanlivý, ale krásny. A ja som si znova raz uvedomil, že tento muž je môj... Mal som sto 

chutí natiahnuť k nemu ruku a dotknúť sa ho aspoň končekami prstov, len aby som sa presvedčil, že 

netrpím preludom. Ale keďže som sa vlastným pričinením ocitol v tejto bezútešnej situácii, určite som 

nesníval. 

„Severus už odišiel,“ prehovoril a voľná stolička od stola sa odsunula po dotyku jeho mágie. 

„Nesadneš si?“ spýtal sa ponurým hlasom. 

Spravil som, čo chcel. Nikdy predtým som sa neospravedlňoval. A už vôbec nie za niečo, na čo som 

nepoznal odpoveď. 

„Ja... mrzí ma to,“ začal som a preklial som sa za to, že to z mojich úst vyznelo tak previnilo i napriek 

faktu, že som si na nič nespomínal. Možno som bol vinný, ale možno ani nie. Stále tu bola tá možnosť, 

že som sa nejakým zázrakom neprevinil. 

Pozrel na mňa. Nie s opovrhnutím, nie nenávistne, lež so záujmom. Zmiatlo ma to. Nikdy predtým 

som pred nikým nesklonil nielen hlavu, ale ani zrak. Teraz som to spravil ako na povel. Pokorne. 

Mlčky. Čakajúc na vyrieknutie ortieľu. 

Hoci mi v hlave hučalo – čo ak naozaj nie som vinný? A následne – prečo sa tak potom cítim? 

Možno to bolo iba preto, lebo som si odrazu uvedomil možný rozsah svojich neuvážených dôsledkov. 

V uplynulých dňoch som čoraz častejšie zvažoval, či sa tá priepasť medzi nami dá nejako zmeniť, 

preklenúť, či by sme sa nemohli pokúsiť spolu vychádzať... byť aspoň priateľmi... ale touto svojou 

neodpustiteľnou chybou som zdá sa zničil i jedinú nádej na to, že by sa moje predstavy mohli vyplniť.  

„Spal si s ním?“ opýtal sa bez úvodu a strelil po mne pohľadom. „Pochop, musím to vedieť.“ 

Znel naliehavo, ale nie útočne. Nečudoval som sa. Neprechovávali sme k sebe ani len vlažné city, tak 

prečo aj, že? 

Otvoril som ústa, ale nevydal som ani hláska. 

„Lucius, neviem, aká je tvoja predstava manželstva, ale v tej mojej sa slovo nevera nevyskytuje, nech 

už si vznešený slizolinčan, ktorý sa zviazal s naivným a hlúpym mladíkom z chrabromilu,“ hovoril 

pevne. „Tak ako?“ vyzval ma znovu. 

„Veľmi rád by som ti dal priamu odpoveď na priamu otázku, ale...“ naprázdno som prežrel, „ja si 

nespomínam.“ 

Možno som mohol považovať za úspech, že na mňa nevytiahol prútik už vtedy, a že ma nepreklial 

ešte v posteli, ale nespravil to ani teraz. Jeho slová ma zasiahli viac ako som si myslel, že môžu. 
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„Viem, že si ma vždy nenávidel. Roky si ma túžil zabiť. Ak nie preto, lebo som ti úskokom odlákal 

domáceho škriatka, tak kvôli Voldemortovi,“ hovoril a civel pritom neprítomne niekam doprostred 

stola. 

Pri slove – Voldemort – som sa strhol. 

„Nezazlievam ti to, lebo som nebol o nič lepší. Ale žiadam ťa o jedno.“ 

Pozrel na mňa upreným pohľadom. „Mal by si zvážiť, či naše zviazanie neanulujeme. Ak prechovávaš 

nejaké... city voči Severusovi, hoci som žil v domnení, že sa zaujíma o Regula – ochotne sa s tebou 

rozviažem.“ 

Ticho, ktoré nastalo po tom, čo vyslovil bolo také dusivé, až ma to skoro pohltilo. Díval som sa naňho 

a uvažoval, či to myslí vážne. A z výrazu jeho tváre som pochopil, že sa nemýlim. 

Narastal vo mne hnev. Nutkalo ma začať sa brániť a neprijímať obvinenia v úlohe akéhosi pasívneho 

chudáka. 

„Nie,“ začal som pevne, čím som upútal jeho pozornosť. „Nemyslím, že si naivný alebo hlúpy. Dokázal 

si to pri mnohých príležitostiach. A ďalšie nie! Nehodlám sa rozviazať, ani o tom čo i len uvažovať,“ 

riekol som pokojne a vystrel sa na stoličke v celej svojej pôsobivej výške. „Priznávam, že som včera 

trochu prebral a nič si nepamätám, ale ak už toho nie som schopný ja, odpoveď na tvoju otázku by ti 

mohol dať Severus.“ 

„Pýtam sa teba, ty si môj manžel,“ zaklincoval a konečne sa mu v tvári ukázal ten obviňujúci pohľad. A 

ja som pochopil, o čo mu vlastne išlo... doľahlo to na mňa celou silou. Bezmocnosť, zúfalstvo, 

posledný pokus... o niečo! 

Vstal som prudko od stola a v duchu zahrešil. Znova tá moja hlava... 

 Ale nebol som schopný zastaviť sa. Už nie. „Samozrejme! Veď som slizolinčan a navyše Malfoy! 

Prekliaty Malfoy, ktorý robí celý život iba chybu za chybou! Tak prečo ma nepotrestáš, svätý Potter?“ 

zrúkol som zlostne. „Rozviaž sa so mnou! Veď o to ti celý čas aj ide, nie? A ja hlupák som si myslel, že 

si skutočne taký veľkodušný! Že ti na mne aspoň trošku záleží!“ Prehrabol som si rukou vlasy, 

nestarajúc sa, že som si pri tom vytiahol nejaký ten prameň z uhladeného uhla. 

„Nehovor mi svätý Potter!“ opätoval mi nahnevane a tiež vstal prudko od stola. 

Tresol som po doske stola rukami. Znova chyba, ale čert to ber! 

„Povedz, že nič z toho, čo som vyriekol nie je pravda! Povedz mi to do očí! Odvaha ti nikdy nechýbala, 

tak prečo váhaš? Urob to! Nie je to také ťažké!“ vyzýval som ho urputne a vytešoval sa ako z tých 

zelených očí sršia blesky. „Obaja veľmi dobre vieme, prečo si odišiel. Utiekol si, aby si so mnou 

nemusel žiť! Nemôžeš ma ani cítiť! Hnusia sa ti moje dotyky rovnako ako moja blízkosť? Však je to 

tak?!“ 

Mlčal, iba na mňa rozzúrene zazeral. 
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„Obviňuješ ma, že som hľadal niečo, čo sa mi nedostáva doma?! A čo ty, svätý Potter! Ako bolo v 

Austrálii? A čo dračia rezervácia? Vybúril si sa s niekým mladým a pekným, hodným ťa dosť na to, aby 

si pred ním roztiahol nohy? Mne chceš kázať o manželskej vernosti?!“ 

Sykol som a zatackal sa, keď mi na bradu sadol dobre mierený úder päsťou. Utrel som si chrbtom 

ruky krvácajúcu peru, ale pohľad, ktorý som mu venoval nebol ospravedlňujúci, ale bojovný. 

„Môj syn mi chýba. Bol to jediné, čo som kedy miloval. Áno, miloval! Počuješ dobre. Aj moje chladné 

slizolinské srdce je schopné citov! Ty sa rozhodni. Ja som nebol ten, kto sa v súdnej sieni postavil na 

vyvolávanie predsedu Wizengamotu. Ak svoje rozhodnutie ľutuješ, dobre. Dokážem s tým žiť.“ 

Chvíľu som tam iba tak postával a čakal, či sa vyjadrí. Iba ťažko oddychoval a zazeral na mňa. 

„Vieš, čo ma mrzí najviac?“ opýtal som sa mdlo. „Že si mi vlastne ani len nedal jedinú- skurvenú - 

šancu. Ani si sa ma nepokúsil... spoznať.“ Odfrkol som si tak ako sa na Malfoya patrí, povýšenecky, 

dávajúc najavo svoju nadradenosť. „Toľko k chrabromilskej odvahe, statočnosti a láskavosti!“ 

Otočil som sa mu chrbtom a odišiel som. 

oooLHLoooLHLooo 

Zavrel som sa v svojej spálni. Hneď potom som do seba vylial pár kvapiek elixíru a zapil ich hádam aj 

litrom minerálky. 

Ruby okolo mňa našľapoval po špičkách, len aby si neprivodil hnev na vlastnú hlavu. Bol som tomu 

stvoreniu v kútiku duše vďačný. Aspoň on na mňa bral ohľad. 

Vošiel som do kúpeľne, zobliekol sa a postavil sa pod prúd sprchy. Myslel som na to, aká to bola 

všetko fraška. Súd, obrad... všetko! Mal som si uvedomiť už skôr, že nemám žiadnu nádej na iný... 

možno lepší život. Nebolo to možné. Potter bol na prahu dospelosti, ja som dosiahol svoj zenit. Naše 

názory, postoje a životný štýl sa líšili natoľko, že sme nemohli mať spoločné absolútne nič. Na čom 

som to vlastne vo svojich bájnych predstavách staval? Vzdušné zámky nikdy nemali dlhé trvanie. A 

stroskotali i tentoraz. 

Mal by som prikázať jednému zo škriatkov, aby mi zbalil veci. Ak sa Potter do večera nerozdne... Bude 

to jediná správna vec, ktorú urobím. A možno i posledná. 

Povzdychol som si. Ak sa nerozhodne, odídem. 

oooLHLoooLHLooo 

Večeral som v súkromí svojej izby. Sám a v pochmúrnej nálade. Načo sa mu vnucovať, keď o moju 

spoločnosť zjavne nejaví ani pramalý záujem? Dával mi to náležito najavo. 

Vonku pršalo. Ťažké dažďové kvapky bubnovali na strechu domu i okenné sklá, za ktorými panovala 

tmavá, bezhviezdna noc. 

Amber prišla, aby odpratala zo stola. Keď zmizla, na dvere mojej spálne sa ozvalo tiché zaklopanie. 

Keď som neodpovedal, ozvalo sa znova. Ignoroval som ho. 

„Lucius, viem, že si tam,“ doľahol ku mne jeho tlmený hlas. „Smiem vojsť?“ 
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Mal som chuť odvrknúť, prečo sa pýta, keď je to jeho dom, ale napokon som vstal a premeral tú 

krátku vzdialenosť ráznymi krokmi. Dvere som otvoril prudkým trhnutím. Chvíľu som sa naňho díval z 

tej svojej pôsobivej výšky, ale napokon som ustúpil. 

Musel som uznať, že vyzerá výborne. Mal na sebe čierne nohavice a zelenú košeľu s rukávmi 

vyhrnutými k lakťom. Tmavé vlasy mal trochu vlhké a voňal ako svieži morský vánok. Sprchoval sa. 

„Bol som k tebe nespravodlivý,“ začal bez obalu a ja som iba nadvihol obočie, načo hneď dodal: 

„Nespal som však s nikým iným, ako si ma krivo obvinil. Tá rana ma mrzí...“ dodal, keď ukazovákom 

naznačil na vlastnej brade miesto, kde pristála jeho zovretá päsť. 

„Je to všetko, či si chcel?“ Neznel som príjemne, ani vľúdne. Na čo aj. 

Pokrútil hlavou. „Nie. Prišiel som ti oznámiť, že si mal pravdu.“ 

Mal som na jazyku veľmi štipľavú odpoveď – Neprekvapuje ma to - ale radšej som ju prehltol. 

„Nerozviažem sa s tebou.“ 

Nevedel som, či v tej chvíli cítim iba úľavu alebo i štipku vďačnosti. Ale zároveň som potreboval 

vedieť, že ak v tomto – manželstve – zotrváme, bude to mať aspoň nejaký zmysel. 

„Uvedomuješ si, čo to znamená?“ ozval som sa a premeral si ho spýtavým pohľadom. 

Prikývol. 

„Nechcem prežiť zvyšok života v ústraní, ani ako mních.“ 

Pochopil. „Navrhujem, aby sme zabudli na to, čo sa včera v noci medzi tebou a Severusom stalo a 

začali od znova. Súhlasíš?“ opýtal sa opatrne a vyčkal, ako zareagujem. 

Prikývol som. Bolo to viac ako som čakal. 

Zaprial mi dobrú noc... a odišiel. 

10. kapitola 

Regulus: 

Vrátil som sa. 

Stál som pred bránou hradu a pozoroval, ako sa vraciaš smerom od Zakázaného lesa. Nemohol to byť 

nik iný. 

A odrazu... akoby som precitol. Pochopil. Pochopil som vtedy toľko vecí Severus, až som mal pocit, že 

je moje vedomie zahltené v mori rozporuplných pocitov, ktoré ho zaplavili s takou razanciou. 

Skutočne som pochopil. Vedel som, že moja noha dnes brány školských pozemkov neprekročí. Vrátil 

som sa, ale nie k tebe. 

Bolo na čase, aby som zobral vlastný život do rúk a prestal parazitovať v tom tvojom. 
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V ruke som zvieral malý kufrík a v ňom pár vecí, ktoré si mi tak veľkoryso venoval. Bol to celý môj 

majetok. Všetko, čo som v tej chvíli mal. Okrem kľúča od domu na Grimmauldovom námestí, ktorý mi 

dal pred dvoma dňami v Rumunsku Harry. 

Sledoval som ťa, ako zamyslene kráčaš, hlava sklonená, krok unavený. Aj ty máš svojich démonov, 

pravda? Ako to, že som to nevidel? 

Odpoveď sa mi sama tisla na jazyk. 

Bol som priveľmi ochromený udalosťami, vlastným smútkom, šokom, že som to celé prežil... 

A z veľkej časti vďaka tebe. 

Ale ak mám byť úplný, ak sa chcem stať tým, čím môžem, prečo nevyužiť príležitosť, ktorá sa ponúka? 

Prečo využiť teba? Som síce slizolinčan, ale nie som sviniar. Viem, čo si všetko pre mňa podstúpil a 

koľko si toho obetoval. Môj obdiv už máš. Ale stojíš... i o viac? 

Neviem, ako sa to dozvedieť. A ty si sa ma od vtedy ani len nedotkol.   

Díval som sa na teba, kým si mi nezmizol z dohľadu. Spomenul som si na sľub, ktorý som ti dal v deň, 

keď som odchádzal do dračej rezervácie. 

Myslel som ho vážne. Vtedy... i teraz. 

Ale pochopil som, že kým ten sľub splním, musím sa naučiť znova žiť. A to nielen sám so sebou. 

Prisahám, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som zvíťazil nad minulosťou a naučil sa žiť v 

prítomnosti. Ale urobím tak sám. Bez tvojej pomoci. Hoci musím pripustiť, že mi budeš chýbať... Tvoja 

spoločnosť, tvoj hlas, tvoj atramentový pohľad... tvoja vôňa. 

No nelúčim sa naveky, Severus. Jedného dňa sa vrátim ako plnohodnotný muž a oplatím ti i tú 

najmenšiu láskavosť, ktorú si mi tak nezištne, neslizolinsky preukázal. 

Nie, neurobím to preto, lebo sa to vyžaduje. Neurobím to preto, lebo budem tvojím dlžníkom. 

Urobím to iba preto, čo cítim... 

Preto, čo si ma prinútil cítiť. 

A ja skutočne cítim, Severus. 

Cítim, že žijem. 

A za to ti budem do smrti vďačný... 

oooRSRoooRSRooo 

Moje pery konečne ustali. Akoby hovorili s vetrom a dúfali, že tie slová odnesie k jeho ušiam. Viem, 

že to bolo nemožné, ale prial som si to. 

Otočil som sa a pomaly kráčal preč. Bolo to jediné správne rozhodnutie, ktoré som mohol urobiť. 
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Vziať osud do vlastných rúk. 

11. kapitola 

Severus: 

Veľká sieň bola hlučná ako obvykle. Študenti, kolegovia. Utáraný rokfortský klobúk, ktorý triedil 

nových prvákov. Cítil som sa, akoby som tam ani nepatril. Bol som ako veta vytrhnutá z konceptu. 

Iba som neprítomne zízal kamsi pred seba a nechal myšlienky voľne plynúť, kým prebiehal uvítací 

ceremoniál. 

Nevrátil sa, prebehlo mi mysľou asi po tisíci raz. Nedalo sa povedať, že by som to nečakal, ale... ten 

jeho stisk ruky a uistenie, že sa vráti... Prečo to sľuboval, keď to nechcel splniť? 

Alebo... mohlo sa mu niečo stať? Cítil som ako mi stuhli všetky svaly a chlpy na tele sa naježili. Isteže! 

Veď bol do kotla v dračej rezervácii! Čo on už vedel o drakoch? Čo ak niekde leží s popáleninami a... 

Potriasol som hlavou, len aby som sa zbavil toho otrasného obrazu, ktorý mi tak veľkoryso ponúkla 

vlastná predstavivosť. Premkla ma hrôza. Zaťala do mňa svoje pazúry a nechcela povoliť. 

Mysli logicky! nabádal som sám seba. Mysli, Severus! 

Trhane som vydýchol, neuvedomujúc si, že sa mi spotili dlane a pokožka nad hornou perou sa orosila. 

Mysli! okríkol som sa. Ak by sa niečo stalo, Harry by ti dal určite vedieť. Harry... Musím ho 

kontaktovať a opýtať sa... 

Ale čo ak so mnou nebude chcieť hovoriť po tom, čo som s jeho manželom strávil noc, hoci vo všetkej 

počestnosti? 

Zaškrípal som zubami a rukami zovrel opierky stoličky tak, až ticho na protest zavŕzgali. Nech to už do 

Salazara skončí, inak sa tu zbláznim! Nemôžem opustiť ten humbuk len tak! 

Ručičky na hodinách vari naschvál odratávali čas spomalene. Z Minervinho príhovoru si nepamätám 

nič. Ani jedla som sa nedotkol. 

Keď som konečne v chvate opúšťal sieň, študenti sa mi ako zvyčajne vyhli oblúkom. Počul som ich 

vydesený šepot a slová: „Nejedol, videl si?" 

„Upíri nikdy nejedia, ty pako! To nevieš?" 

Prešiel som okolo nich bez povšimnutia. Ale na chvíľu ma postihlo príšerné nutkanie vyceriť zuby a 

zavrčať - baf! 

Jačali by? Určite! 

Otvoril som dvere na svojich komnatách a stŕpol. „Regulus?!" 

Ani neviem ako som preklenul tú vzdialenosť a strhol ho do náručia. „Ty si... si... v poriadku? Nie si... 

nemáš... popáleniny...?" mrmlal som nesúvisle a snažil sa rukami presvedčiť o tom, čo už videli oči. 
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Pokrútil hlavou. Bol tichý a vážny, ale aspoň zo mňa opadol všetok stres a nervozita. Videl som, že sa 

zatváril kajúcne, ale ostal bez pohnutia postávať pri krbe. Odtiahol sa odo mňa a tak som cúvol. 

„Prepáč, nechcel som, ale bál som sa, že sa ti niečo..." 

Nedovolil mi dokončiť. „Som v poriadku, Severus. Naozaj. Z rezervácie som sa vrátil predvčerom." 

Pozrel som naňho s vyvalenými očami. Predvčerom? A došlo mi to. Ten pocit, ktorý som cítil sa vrátil 

s väčšou intenzitou a silnejším dôrazom. 

„Takže..." 

Prečo som mal taký chrapľavý hlas? 

„Prišiel som ti povedať, že ostanem žiť na Grimmauldovom námestí. Prihlásil som na kurz liečiteľstva. 

To je to, čo chcem v skutočnosti robiť." 

Prikývol som? Mal som aspoň taký dojem. 

„Okrem toho, potrebujem sa dať dokopy. Naučiť sa žiť sám so sebou," hovoril, ale ja som počul iba 

jedno jediné slovo... 

Sám... 

Sám... 

„Severus?" oslovil ma a ucítil som, ako vzal moje ruky do svojich. „Nelúčime sa. Ak... ak budem 

potrebovať pomôcť s nejakými elixírmi, môžem za tebou prísť? Okrem Harryho a teba nikoho iného 

nemám." 

„Samozrejme. Čokoľvek," odvetil som tentoraz už pevným hlasom. 

Pustil ma a otočil sa ku krbu. Zabudol som, že je ešte stále napojený na ten v Harryho dome. Ale 

nehodlal som to v dohľadnom čase zmeniť. 

Regulus nabral do prstov za hrsť letaxu a hodil ho do ohňa. Prv ako vstúpil do modrozelených 

plameňov ku mne prikročil a vtisol mi na pery bozk. „Ďakujem ti za všetko," šepol a prv ako som 

stihol zdvihnúť ruky a objať ho, chytiť do dlaní jeho tvár alebo prosto spraviť hocičo iné, zmizol v 

plameňoch. 

oooSRSoooSRSooo 

Harryho návšteva po tom pekelnom prvom týždni, kedy som si hľadal miesto v svojom vlastnom 

živote, v komnatách a pracovni bola vítaným rozptýlením. 

Sedeli sme v obývacej miestnosti zapratanej horami kníh s malou sedačkou zelenej farby a dvoma 

kreslami, medzi ktorými sa krčil neveľký stolík z bukového dreva. 

„Našiel som si prácu na ministerstve," prehovoril po chvíli. „Na Oddelení čarodejníckych hier a 

športov. Kým sa nerozhodnem, čo potom." 

„Myslel som, že tvoj sen je byť aurorom," šepol som ticho. 
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Prikývol. „Hej. Stále som to nezavrhol, ale keďže..." 

Domyslel som si, čo chcel povedať. „To, že žiješ s Luciusom by tvoje rozhodnutie nemalo ovplyvniť." 

„Viem. Ale aj tak si nemyslím, že by som chcel tráviť život takto. Myslím, že bojov so šialencami mám 

dosť aj na tri životy," povzdychol si. 

„A čo tak Oddelenie pre reguláciu a kontrolu čarovných tvorov? To by sa ti mohlo páčiť. Rozhodne by 

si sa nenudil." 

Harry sa uškrnul. „Určite to zvážim. A čo ty? Máš v triede dostatok nových tupých hláv?" 

„A z roka na rok ich pribúda," posťažoval som si úprimne. 

Potom Harry zvážnel. „Potrebujem sa ťa na niečo opýtať." 

I ja som nasadil vážnu tvár a pozrel naňho nepreniknuteľným pohľadom. „Nespali sme spolu, ak ide o 

to. Iba sme trochu pili a..." 

Harry ma zarazil. „Nemyslel som práve toto, i keď..." zahryzol si do pery. Bolo vidieť, že mu odľahlo. 

„Vlastne som sa chcel spýtať, či ti neprekáža, že som dal Regulovi ten kľúč od bytu na 

Grimmauldovom námestí. Nenapadlo by mi, že tak zrazu zmení plány. Tešil sa, že sa vráti späť na 

Rokfort a mal som dojem, že mu tvoja spoločnosť prospieva." 

Zahniezdil som sa. Nechcel som na to myslieť, ale keď s tým už začal... „Nie, neprekáža mi to. Má na 

to právo. Je to jeho život. Bol pridlho väznený a ja rozhodne nebudem jeho druhým väzniteľom. 

Urobil som, čo bolo v mojich silách." 

Harry prikývol. „On to vie, Severus. Ver mi. Mal si ho počuť, ako o tebe rozprával. Vlastne som mal 

dojem, že sa do teba zamilo..." 

Zahryzol si do jazyka a pozrel na mňa. 

Srdce mi vynechalo úder a dych uviazol v hrdle. „On... rozprával o mne?" 

Harry prikývol. „Nikdy predtým som ho toľko nepočul hovoriť. Ten pobyt tam mu prospel. Akoby... 

konečne precitol z minulosti. Myslím, že je to dobré, či nie?" 

„Určite," odvetil som rozochvene a nemohol som nemyslieť na ten bozk, ktorý mi Regulus vtisol na 

pery prv, ako odišiel. 

oooSRSoooSRSooo 

Harryho návšteva ma svojím spôsobom upokojila. Rozhodne som prestal vôkol seba vrhať vražedné 

pohľady a obmedzil sa iba na zvyčajné narážky, a obľúbené strhávanie bodov fakultám. 

Keď predo mnou na druhé ráno pristála vo Veľkej sieni Sova okatá a natrčila mi svoju paprčku, 

nemohol som uveriť vlastným očiam. A zjavne ani ostatní. Cítil som na sebe ich pohľady. Počul ten 

horlivý šepot. 
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„Kto ti píše, Severus?" zaujímala sa Pomona, ale ja som ju jednoducho ignoroval. Keď som očami 

prebehol po tom rukopise, srdce v mojej hrudi sa radostne zatrepotalo. 

Regulus... 

12. kapitola 

Harry: 

Bol som nervózny. To čakanie ma zabíjalo, ale napokon, prežil som už i horšie veci, všakže? Keď sa 

konečne otvorili dvere a prívetivá sekretárka vedúceho Odboru zverov, bytostí a duchov ma zavolala 

dovnútra, i tak som si musel otrieť vlhké dlane o nohavice a potom ju rýchlo nasledovať dnu. 

„Pán Fairfax vás očakáva, ráčte vstúpiť, pán Potter,“ povedala. 

Vkročil som do kancelárie a už druhý raz za deň som si potriasol rukou s Troyom Fairfaxom, bývalým 

študentom Rokfortu, ktorý bol v rovnakom veku ako Percy Weasley, akurát, že navštevoval Bifľomor. 

Usmial sa na mňa širokým úsmevom a neušlo mi, že si ma premeral hodnotiacim pohľadom. 

Ignoroval som to, pretože to trvalo príliš krátko na to, aby mi to bolo nejako nepríjemné. 

„Blahoželám, dostal si sa do užšieho výberového konania, Harry. Už len to, že chceš pracovať na 

mojom oddelení je pre mňa česť, ale iste chápeš, že som povinný zachovať vo výbere objektívnosť.“ 

„Samozrejme. Hoci priznávam, že po tomto pracovnom mieste túžim, nechcem žiadne privilégia.“ 

Troy sa spokojne pousmial. „Fajn, pustíme sa teda do toho?“ 

Prikývol som a on spustil pripravenú sériu otázok, na ktorom bol založený ústny pohovor. Už pri tej 

prvej som cítil, že sa moje doteraz napäté telo uvoľnilo. Otázky neboli vôbec zložité. V duchu som 

vyslovil vďaku hlavne Hagridovi a jeho zaujímavým hodinám, ktoré som so spolužiakmi strávil na 

Starostlivosti o čarovné tvory. Keď Troy zabŕdol do dejín mágie, aby sa spýtal na vojny medzi obrami 

a trollmi, tu som s odpoveďou trošku zaváhal, ale on boj zjavne spokojný. 

Rozlúčili sme sa ďalším podaním ruky a on mi oznámil, že do troch dní mi príde odpoveď. 

Tri dni čakania, napadlo mi neveselo a podarilo sa mi zadržať nespokojný povzdych, ktorý sa mi 

takmer vydral spomedzi pier. 

Vrátil som sa domov, ale Luciusa som nenašiel. Zafir mi oznámil, že pán Lucius šiel čosi vybaviť. 

„Dobre, Zafir,“ odvetil som, keď som si z pliec sťahoval habit. Mal som dojem, že je čas urobiť niečo, 

nad čím som premýšľal pár predošlých dní a čo sa samozrejme týkalo môjho manžela. „Poď so mnou, 

prosím, pomôžeš mi.“ 

„Ako si pán Harry želať,“ odvetil škriatok a hlboko sa predo mnou uklonil. 

Vošiel som do vlastnej spálne, ktorá bola o niečo väčšia ako tá Luciusova a rozhliadol som sa. 

Uvažoval som, čo by sa tu dalo zmeniť, ale neprišiel som na nič iné ako iba na to, že sem maximálne 

pridáme jednu skriňu navyše. 
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„Môžeš sem premiestniť skriňu z izby pána Luciusa a postaviť ju k tej mojej?“ opýtal som sa a škriatok 

horlivo prikývol. Až mu zaplieskali o hlávku veľké uši. 

Zafir zmizol a o pár sekúnd sa skriňa s Luciusovými vecami objavila v mojej spálni. Podišiel som zatiaľ 

ku komode a otvoril posledné dva šuplíky, ktoré zívali prázdnotou. 

„Sem prosím premiestni jeho spodné prádlo, Zafir,“ požiadal som ho a škriatok sa podujal vykonať 

moju prosbu. 

Medzitým som nahliadol do jeho skrine. Nemal v nej zas tak veľa vecí ako som očakával. Habity, 

košele, vesty i nohavice viseli na hodvábnych ramienkach. Svetre, tričká a tielka boli poukladané pod 

sebou na úzkych poličkách v úhľadných komínoch na pravej strane v skrini. Bolo to pôsobivé. Ja som 

si až na takom dokonalom poriadku nikdy nedával záležať. 

Napokon som skriňu zavrel a vošiel do kúpeľne. Ani tu som nemal extra veľa vecí. Zubná kefka, 

skrinka s ručníkmi a toaletné potreby, ktoré sa vošli na menšiu poličku. 

„Zafir, môžeš do mojej kúpeľne premiestniť veci môjho manžela?“ 

„Hneď to bude, pán Harry,“ zapišťalo radostne stvorenie a v nasledujúcej chvíli som sa díval, ako 

pribúdajú nielen toaletné potreby na poličkách pri keramickej vani, ale aj na tej pod okrúhlym 

zrkadlom. Holiace potreby, voda po holení, Luciusov parfum. 

„Želať si pán Harry ešte niečo? Zafir rád pomôže!“ zvolal oddane, ale ja som pokrútil hlavou. „Nie, 

ďakujem. Nateraz je to všetko. Môžeš ísť.“ 

Škriatok zmizol s PUK, ktorý sa medzi stenami, ktoré boli vykladané kachličkami so zeleným 

nádychom ozvalo hlasnejšie ako zvyčajne. 

Neodolal som. Prstom som zavadil o štetiny kefy na nanášanie holiacej peny. Boli jemné a príjemne 

ma šteklili. Načiahol som sa po vode po holení. Do nosa mi udrela príjemná a nevtieravá aróma 

obsahujúca i výťažky z aloe vera. 

Potom som privoňal i k jeho parfumu. Toto bola o čosi ťažšia kombinácia viacerých vôní a olejov, a 

priznajme si, nie som žiaden preborník v oblasti elixírov, aby som ich všetky podchytil a dokázal 

spoľahlivo rozoznať. Celkom určite som však cítil bergamot a kardamón, ale i jemný závan levandule 

a škorice, cédru a nepochybne pižma. Privrel som oči a znova sa tej opojnej arómy nadýchol. 

Áno. Toto bola nepochybne Luciusova voňa. Vôňa tela, ktorú som si pamätal z tej jedinej spoločnej 

noci a tá, ktorá môjho manžela obklopovala i každý deň. Vôňa sebavedomého muža, ktorá dráždila 

moje čuchové receptory zakaždým, keď som sa ocitol v jeho blízkosti. 

Dráždivá, podmanivá, vzrušujúca... 

Odrazu som prudko otvoril oči, pretože som si uvedomil na čo myslím a parfum som chytro odložil 

späť na jeho nové miesto. Cítil som sa zahanbene a neprístojne. Vošiel som si nervózne rukou do 

vlasov a povzdychol som si. 

Opustil som kúpeľňu a ešte raz sa rozhliadol po spálni. Čo tak asi na to povie Lucius? 
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Uvedomoval som si jedno. Bol to z mojej strany obrovský krok vpred. Nie krôčik, ale krok. Pretože 

toto gesto bolo začiatkom niečoho nového. 

Dobre, týmto si bude musieť uvedomiť, že som vzal jeho slová vážne a nemienim pred tým znova 

zbabelo utiecť. Lebo to bolo to, čo som spravil. Avšak... mal by vedieť, že na mňa nemôže tlačiť. 

Stále potrebujem čas... v istom zmysle slova. 

oooHLHoooHLHooo 

Zdalo sa, že to ešte nepostrehol. Keď sa vrátil, navečerali sme sa spolu v tichosti. Dnes bol vôbec akýsi 

mĺkvy. Kto vie, čo ho trápilo. Nad čím premýšľal? 

Nedozvedel som sa to. Na moju otázku odvetil celkom stručne, aby som si nerobil starosti. Vraj to nič 

nie je. 

Nedojedol. 

Ale vzal so sebou nedopitý pohár bieleho vína a zavrel sa vo svojej pracovni. Musel som uznať, že si ju 

zariadil vkusne. Napokon, bol to predsa Malfoy. Stačilo sa naňho iba pozrieť a človek hneď pochopil, 

že ten muž má prirodzený zmysel pre eleganciu. 

Odbilo jedenásť. 

Ležal som v posteli, ktorá sa mala dnešnou nocou označiť ako naša spoločná a jeho stále nikde 

nebolo. Na chodbe panovalo ticho. Bol by som začul i ten najtichší šuchot, ale nič. A tak som proste 

odkopol perinu a sadol si na kraj postele. Po chvíli som sa rozhodol a zišiel dole zistiť, čo robí. 

Stále bol zavretý vo svojej pracovni. Spod dverí prenikal uzučkou škárou na chodbu tenký pásik 

svetla. 

Zaklopal som, ale nikto sa neozval. Preto som jednoducho chytil kľučku a otvoril. 

Bol tam. Vyzeral, že spí pohodlne usalašený v kresle, dlhé nohy natiahnuté pred sebou a položené na 

nižšom taburete. Sako mal prehodené cez operadlo druhého kresla, vestu rozopnutú a pár vrchných 

gombíkov na snehobielej košeli uvoľnených. Plavé vlasy boli rozpustené a splývali nielen na plecia, ale 

i na širokú hruď. 

Ten obraz ma nevdojak vzrušil. Vyľakal ma splašený tlkot vlastného srdca i dych, ktorý znel mojím 

ušiam tak plytko a trhane. Nemohol som od neho odtrhnúť pohľad. 

Prekročil som prah a vošiel dnu. Zavrel som za sebou a podišiel bližšie. Vedel som, že nie je cesty 

späť. 

Je túžba zlá? Je moje vzrušenie nepatričné, lebo ho spôsobil on? Je nesprávne, aby moje sexuálne 

potreby uspokojil práve tento muž? 

Bol predsa mojím manželom! Kto iný, ak nie on sa o to mohol postarať? 

Ale chcel to vôbec? Stál o toľko mladšieho čarodejníka, ktorý bol príliš nedotklivý a zbabelý, áno, 

zbabelý, že utiekol pred vlastným manželom, lebo sa bál, čo s ním spraví život po jeho boku? 
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Privrel som oči a prerývane vydýchol. Uvažoval som, či ho prebudiť, alebo radšej odísť. Vyriešilo sa to 

samo. 

Keď som oči znova otvoril, stretol som sa s prekvapeným strieborným pohľadom. 

V ústach mi vyschlo a moje adamovo jablko poskočilo. 

„Je neskoro,“ donútil som sa prehovoriť. „Nejdeš ešte... spať?“ 

Ledva badateľne prikývol. Vstal a ja som cúvol. Nasledoval ma na poschodie. Mlčky. 

Keď zamieril k dverám izby, ktorú obýval doteraz, zaprial mi dobrú noc a vošiel dnu. Nezadržal som 

ho, ale ostal som postávať pri svojich dverách, vyčkávajúc, kedy sa objaví. Netrvalo to ani minútu, keď 

zastal na prahu izby a vrhol po mne spýtavým pohľadom. 

Nepovedal som nič. Iba som roztvoril dvere našej spálne o čosi viac a ustúpil v tichom pozvaní. 

Šok. 

To bolo to, čo mu preletelo tvárou. Neviem, ako dlho tam stál, ale mal som dojem, že celú večnosť. 

Potom sa konečne pohol a prekročil prah izby. Vošiel som za ním a zavrel dvere. 

„Tvoja skriňa,“ ukázal som a informoval ho, ktoré šuplíky z komody patria jemu. 

Stále nevychádzal z údivu. 

Keď sa napokon spamätal, prv ako zmizol v kúpeľni povedal: „Spávam nahý.“ 

Stačilo to na to, aby som sa rozochvel od hlavy po päty. Vzrušením pulzujúci penis sa mi znova 

bolestne pripomenul. 

Ľahol som si a čakal, kedy sa objaví. 

oooHLHoooHLHooo 

Minúty plynuli. 

Počul som tichý prúd tečúcej vody. Najprv v sprche, potom v umývadle. Dvere kúpeľne sa otvorili a 

naše pohľady sa stretli. Očakával som, že bude nahý. Nebol. Mal na sebe ľahký župan a ja som 

potlačil ten vtieravý pocit... sklamania? 

Prešiel okolo postele, aby zaujal miesto na voľnej strane. 

Zhasol sviece. 

Počul som azda až prihlasno, ako ten tenký materiál nezvratne opúšťa jeho telo a končí len merlin vie 

kde. 

Odkryl prikrývku. 

Matrac sa nepatrne prevážil pod váhou jeho tela. 
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Skutočne je nahý? napadlo mi a zahryzol som si do pery, keď som zacítil nové pnutie v slabinách, 

ktoré tá myšlienka vyvolala. Bol som k nemu chrbtom a rozhodne som sa o tom nehodlal presviedčať. 

Oheň v kozube pukotal rovnako hlučne ako mi búšilo srdce. Počul to? Musel! Toto by začul i hluchý! 

„Harry?“ ozval sa a mne teraz stŕpol i zvyšok tela, svorne sa pridružiac už k citlivému rozkroku. „Mal 

by si vedieť, že nie je zlé túžiť po vlastnom manželovi,“ prehovoril šeptom, akoby mi čítal myšlienky. 

Zaúpel som a tuho privrel oči. „Viem,“ odvetil som priškrteným hlasom, ale neviem, či som si 

uvedomoval pravdivosť tých slov. 

„Môžem ti...“ na moment sa odmlčal, asi zhľadúval vhodné slovo, „s tým pomôcť?“ 

Následná predstava Luciusovej ruky na mojom vzrušenom penise spôsobila, že som vydal akýsi zvuk. 

Vzal to ako súhlas. 

Jeho telo sa prisunulo bližšie, jeho pátravá ruka pod perinou spoľahlivo našla svoj cieľ. Vkĺzol mi 

prstami do pyžamových nohavíc a objal môj úd. Pretočil som sa na chrbát, pokrčil o niečo viac od 

seba roztiahnuté nohy v kolenách. Len aby som mu uľahčil prístup. 

Zahryzol som si do pery, ale bolo to zbytočné. Nevládal som zadržiavať stony, ktoré sa mi drali z 

hrdla. Rovnako ako som nedokázal zastaviť svoje ruky. Jednou som kŕčovito zvieral cíp páperového 

vankúša, druhá sa zakvačila do Luciusovej ruky pohybujúcej sa na mojom penise. Prsty láskali môj 

žaluď, rozotierali po ňom tie zradné kvapky túžby a hladili ma rytmickými pohybmi po celej dĺžke. Keď 

v tej veľkej dlani skončili následne i moje semenníky a on ich zručne masíroval, než sa opäť vrátil k 

erekcii, už som vzdychal na plné hrdlo. 

Netušil som, kedy sa ku mne dostal tak blízko, ale odrazu ma ovanul jeho horúci, vlahý dych a pri 

uchu mi zaznel jeho prerývaný šepot : „Urob sa pre mňa...“ 

Azda v živote som tak rýchlo a na povel neexplodoval. Mozog sa mi zahmlil oparom extázy, oči 

zastreli slzami neopísateľnej úľavy. 

A on ma stále láskal, žmýkal do poslednej kvapky a rozotieral mi po bruchu vlastné semeno. 

Čudné... lebo v tej chvíli mi to pripadalo nesmierne erotické. 

Viečka mi náhle oťaželi. Nedali sa udržať a ani som o to nestál. Obklopila ma príjemná malátnosť. Cítil 

som, že sa tá ruka stiahla, no ja som ju stále pevne zvieral. 

Nevymanil sa mi. Ostal ležať blízko. Tak blízko, že ma teplo sálajúce z jeho tela ukolísalo k spánku... 

Jeho ruka ostala akoby celkom príhodne pri mojom boku. 

13. kapitola 

Lucius: 

Och, pre Salazara, toto bolo... viac ako som dúfal a oveľa viac ako som si vôbec dovolil očakávať. Po 

našej malej výmene názorov a potom, čo si priznal chybu sme pár dní okolo seba väčšinou mĺkvo 
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krúžili a míňali sa v chodbách domu ako dvaja cudzinci. Ničím nedal najavo, že by chcel na našej 

situácii čokoľvek zmeniť a tu zrazu takýto obrat! 

Keď som ho zbadal stáť pri kresle vo svojej pracovni, nemohol som tušiť, že tú noc nestrávim sám v 

tej veľkej posteli. Volal ma spať. Nebol by som predpokladal, že mi tým veľkoryso ponúkne svoju 

spálňu, alebo svoju posteľ. 

A už vôbec som nemohol prehliadnuť jeho vzrušenie. Zapýrené líca, vlhké pery, plytký dych... 

Zavrel som sa v kúpeľni a dlhé minúty prestál iba opretý chrbtom o dvere, nútiac chvejúce sa nohy k 

poslušnosti. Civel som v zmätku pred seba na jemný, zelený vzor kachličiek a snažil sa upokojiť 

rozbúrenú hladinu krvi. 

Ako dlho tam stál? Ako dlho ma pozoroval? Naozaj bol vzrušený, alebo sa mi to iba zdalo? 

Ale mohol som sa iba v duchu sám seba pýtať, čo sa zmenilo?! Čím som si to zaslúžil? A čím som si 

zaslúžil všetku tú jeho nezištnú zhovievavosť?! 

Merlin, tí chrabromilčania ma hádam nikdy neprestanú udivovať! 

Stál som pod sprchou a nechal kropaje teplej vody obmývať moje už tak rozhorúčené telo. 

Roztiahnutými prstami som sa opieral o stenu a cez vlhké riasy som zmučene pozoroval svoj 

stoporený penis. 

Napokon som predsa len uznal za vhodné zbaviť sa vlastného vzrušenia prv, ako opustím kúpeľňu. 

Nechcel som ho rozrušiť, nechcel som ho k ničomu nútiť, nechcel som, aby si vôbec myslel, že mi 

musí vyhovieť... 

Nie. Pretože, ak sa to malo stať, ak sme sa mali znovu milovať, musí to chcieť sám. Musí po mne 

zatúžiť z vlastnej vôle! 

Mňa totiž dokázala vyviesť z miery už i samotná predstava toho krásneho tela ležiaceho vedľa mňa v 

jednej posteli. 

Pár rýchlych ťahov, pár vhodných predstáv vyvolaných bujnou fantáziou a výbornou 

obrazotvornosťou stále priveľmi živých spomienok a moja lepkavá šťava sa mi pomedzi prsty rútila 

oproti protiľahlej stene, aby ju následne zmyl dravý prúd vody. 

Naše oči sa stretli, len čo som opustil kúpeľňu. Vážne sa v tých zelených tôňach mihol tieň sklamania? 

Ale, ak som si to vyložil správne... tak kvôli čomu ten pocit? 

Zhasil som sviece a zhodil so seba župan. Naozaj som plánoval spať celkom nahý. Napokon, varoval 

som ho, či nie? 

Vkĺzol som do postele. 

Och, Merlin, ako som len po ňom túžil. Hoci som sa len pred pár minútami postaral o vlastné 

vzrušenie, cítil som to pálčivé tepanie v už opäť bolestne stoporenom penise. 

Očami som kĺzal po postave schúlenej na druhej strane postele. Mal som skúsiť šťastie? Prečo nie? 

Prečo mu nedopriať kúsok potešenia? 
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Dostal som sa mu do nohavíc. Takmer som prestal, keď sa mi rukou zakvačil do tej mojej. Ale 

nespravil to preto, aby ma zastavil a mne nekonečne odľahlo. 

Rýchlo sa podvolil. Kým som objal jeho vzrušené mužstvo a jemne ho pumpoval. 

Bol nádherný. 

Na dlani ma šteklili mäkké chĺpky jeho ohanbia, z ktorých vytŕčala tá pôsobivá kopija. Taká tvrdá a 

predsa na dotyk zamatovo jemná. Bol vlhký. Špičkou ukazováka som mu po žaludi rozotrel kvapôčky 

túžby a tešil sa z toho, že ich vyronil iba kvôli mne! 

Dokonalé, napadlo mi, keď som pre zmenu vzal do dlaní naliate semenníky a masíroval ich naučenými 

pohybmi. Odmenou pre mňa bolo jeho trhané dýchanie, hrdelné vzdychy, pohyby panvy, keď prirážal 

bokmi do mojej zobretej ruky... 

Túžil som ho pobozkať. Privlastniť si tie rozkošne pootvorené, vlhké pery, po ktorých len nedávno 

skĺzla špička jeho ružového jazyka. Chcel som mu vyhrnúť tričko a ochutnať ružové terčíky jeho 

bradaviek. Chcel som sa skloniť a vziať si ho do úst. Túžil som ho vysať do poslednej natrpklej, slanej 

kvapky. 

Napokon som sa uspokojil jedine s tou ručnou prácou, ktorú som odviedol s nevídanou ochotou a už 

som iba sledoval, ako sa môj mladý partner odoberá do ríše spánku po tom búrlivom uvoľnení. 

oooLHLoooLHLooo 

„Potrebujem sa nejako zamestnať,“ posťažoval som sa svojmu priateľovi, ktorý sa sem dostal krbom 

sotva pred pár minútami. 

„A čo tak náhle?“ 

„Ako náhle?!“ oboril som sa naňho frustrovane. „Vždy som bol skôr muž činu, ako záhaľčivý lenivec. 

Vieš ako dlho som nebol nijako užitoč...“ zarazil som sa a spomenul si na včerajšiu noc. Netušil som, 

že mi pri tom strieborné oči o odtieň stmavli a moje líca nabrali nádych sviežeho rumenca. Celý môj 

zjav odrážal udalosti predošlej noci, hoci v podstate o nič nešlo. 

Severusovi to samozrejme nemohlo ujsť. Podozrievavo prižmúril tie svoje čierne oči a vyzeral, že si v 

duchu položil otázku, čo presne som tým mal na mysli. Pre pokoj vlastnej duše sa napokon rozhodol 

múdro – nevyzvedať. 

„A čo by si teda rád? Pochybujem, že by ťa prijali na ministerstvo.“ 

Až vtedy som znova precitol a venoval som mu spupný pohľad. „Iste. Moje peniaze im boli dobré, ale 

teraz mnou pohŕdajú!“ 

„Nezabúdaj, že ťa zdobí jedno škaredé tetovanie a obvinenia pasujúce ťa za prisluhovača istého 

hadieho ksichtu.“ 

Vrhol som naňho pobúrený pohľad. „Ako o ňom môžeš tak pokojne hovoriť?!“ 

Severus sa nasrdil. „Zastávaš sa ho?!“ 
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„Isteže nie!“ zvolal som šokovane a prehrabol som si rukou vlasy, kam myšlienkami dospel. 

Povzdychol som si. „Ide o to, že ja... stále som sa s tým nezmieril. Nejde mi do hlavy, ako som mohol 

byť taký naivný hlupák! Všetko som stratil! A pozri, kam ma to dostalo!“ zvolal som oduševnene. 

Napokon, veď to bola pravda! Bol som idiot, ktorý slepo nasleduje pochybnú ideológiu jedného 

šialenca ako ovca v stáde. 

Severus sa pobavene porozhliadol po vkusne zariadenej pracovni, vyloženej opracovaným tmavým 

drevom, ktoré dokonale ladilo s vybraným interiérom, poťahmi kresiel, farbou koberca i závesov. A 

hoci ani zvyšok domu nebol na zahodenie, táto miestnosť bola ako päsť na oko a vynikala ako 

diamant medzi kúskami obyčajného skla. 

„Mal som dojem, že sa ti tu celkom páči,“ ozval sa provokačne, čím si u mňa vyslúžil len zamračenie. 

Náhle som sa vystrel v celej svojej výške a preklal ho prenikavým pohľadom. „Musím konštatovať, že 

dnes si mimoriadne nepríjemný a tvoja oslnivá spoločnosť pôsobí obzvlášť pichľavo.“ Na moment 

som zmĺkol, aby som dodal slovám tú pravú váhu. Oprel som sa chrbtom o stôl a pokračoval: „Je to 

kvôli tomu, že sa Regulus odsťahoval?“ 

Následne sa moje pery roztiahli do spokojného úsmevu. „Trafil som klinec po hlavičke, však?“ Svoj 

triumf som si nemal kedy vychutnať. 

Severus skutočne pôsobil, že sa rozhoduje medzi voľbou – nereagovať a ostať naoko pokojne sedieť, 

alebo vystreliť z kresla ako ohnivá strela, prekliať ma a začať prskať ako prerastená mačka! 

Našťastie si vybral prvú možnosť a iba mi chladne odvetil: „Myslím, že do toho ťa nič nie je, Lucius!“ V 

jeho hlase zaznelo mrazivé varovanie. Netušil som, že je na tom tak zle. 

Skrotol som. „Prepáč,“ povzdychol som si a pretrel si unavenú tvár. „Naozaj sa potrebujem nejako 

zamestnať a nič príhodné mi zatiaľ nezišlo na um.“ 

„Ak sa na to pozriem tvojimi očami, veľa možností tu ani nie je. Učiť ťa nepustia. A nemáš na to ani 

potrebnú kvalifikáciu, nehovoriac o tom, že k prv ako by si sa dostal k deťom, aurori by ťa odvliekli do 

Azkabanu. Na ministerstvo sa zrejme ešte nejakú chvíľu nedostaneš, ako si sám uznal a ja si ťa 

neviem v žiadnom prípade predstaviť ako obyčajného predavačka v nejakom zabudnutom kráme. 

Elixíry ti nikdy veľmi nešli a povedzme si na rovinu, jediný v čom si dobrý, je právo. Vlastne nepoznám 

nikoho iného, kto by dokonale ovládal celý náš právny zákon. Čo tak teda využiť toto tvoje... 

nadanie?“ 

Odfrkol som si. „A kto so zdravým rozumom by si ma už len najal?“ Hoci som musel uznať, že nápad 

to nie je zlý. 

Severus sa iba uškrnul a na oplátku mi odsekol: „Kto so zdravým rozumom by si ťa nenajal? Čo tak pre 

začiatok skúsiť to v Gringottbanke?“ 

Tak toto ma rozhodne nenapadlo. Po chvíli som zdráhavo prikývol. „No, povedzme, že za pokus by to 

stálo.“ 

Ešte v ten deň som zoštylizoval nielen svoj životopis, ale i žiadosť o prijatie do zamestnania. Nič som 

netajil, nič nenadsadzoval. 
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Stavil som na jednoduchú úprimnosť a list odoslal. 

14. kapitola 

Severus: 

Modlil som sa, aby hodina elixírov konečne skončila. Tento školský rok začal... naozaj mizerne. Kedysi 

som si myslel, že Potter a Longbottom v jednej triede sú magnetom na nešťastné náhody. 

Salazar, aký bohapustý omyl! 

Otočil som sa vo chvíli, keď sa zo stredne veľkého kotlíka na druhom stole a v prvom rade starých, 

študentských pracovných stoloch, ktoré sa naposledy menili azda ešte za čias, kedy bol riaditeľom 

Rokfortu Phineas Nigellus, ozvalo zlovestné syčanie. Zo začadeného kotlíka sa vyvalil hustý, 

tmavomodrý dym a jeho kúdol sa rýchlo prelial cez okraj bublajúcej zmesi pripravený zamoriť mi 

učebňu. 

Samozrejme, kto iný, že?! 

V sekunde som bol pri ich lavici s prútikom v ruke. „Evanesco!“ Môj hlas zahrmel miestnosťou s 

podobným efektom, ako keď udrie hrom za letnej búrky. Všetci nadskočili a ja som si v duchu iba 

odfrkol. 

Ďalšie kúzlo a po pare neostalo ani stopy. Ešte jedno kúzlo a vzduch sa prečistil. Môj pohľad sa 

zabodol do vystrašenej študentky tretieho ročníka, ktorá mala evidentne slzy na krajíčku. 

„Suellen Marasová! Vy neviete čítať?“ oboril som sa na ňu. Dívala sa na mňa veľkými hnedými očami, 

len o čosi svetlejšími ako boli tie moje. „V postupe sa jasne píše, že Etiópsku scvrknutú figu 

pridávame do Scvrkávacieho odvaru presne tri minúty po jeho zovretí! Strhávam Bifľomoru pätnásť 

bodov! A ako trest mi napíšete dvojstopovú esej o využití Sofoforóznej fazuľky!“ 

Dievčina so striebornými vlasmi, ktoré sa jej stáčali v ľahkých kučerách okolo srdcovitej tváre a s 

pokožkou bledou ako sneh iba vyľakaná prikývla. Uvažoval som, či si vôbec všimla, ako som sa krotil. 

Asi nie. Teraz potichu smrkala a jej spolužiačka Kate, mimochodom ďalší výkvet tentoraz z 

chrabromilskej fakulty ju utešovala. 

Ó, bohovia, nech moja agónia konečne skončí! 

oooSRSoooSRSooo 

Neskončila. Naopak, iba čo sa prehĺbila. 

„Ďalším bodom programu tejto porady je ples. Ako iste viete, Halloween je predo dvermi,“ spustila 

Minerva, na čo Vectorová Septina veselo zatlieskala rukami a vykoľajená Sibyla zdvihla zmätený 

pohľad od šálky svojho vypitého čaju. Zrejme sa pokúšala vyveštiť si budúcnosť z čajových lístkov. 

Mohla to nechať pokojne na mňa. Bol by som jasný a stručný. Na obzore nič nového. Zajtra bude 

určite liať ako z krhly. Na plese sa pripije a znova ma bude obťažovať nechutnými návrhmi a 
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žiadosťami o tanec. Ja ich budem odmietať a zahryznem si do jazyka prv ako jej odvrknem, že si 

nedám znova postúpať po prstoch. A potom zaspí na jednej zo stoličiek ako vždy. 

„Filius sa s vybranými študentmi postará o výzdobu. Ale uvažujem, čo so študentmi z nižších ročníkov. 

Po minulé roky mali na ples vstup zakázaný. Čo keby sme spravili zmenu a povolili im účasť?“ 

„Ak pre nich bude platiť večierka najneskôr o jedenástej, nie som proti,“ ozvala sa nadšene Pomona 

Sproutová. Excentrická ženská s množstvom energie na rozdávanie. 

Kde ju do kotla brala? 

„Tak dobre, hlasujme. Kto je za, ruky hore,“ vyzvala nás. Bol som jediný, kto nezdvihol ruku. Mám 

dojem, že to nepostrehla. Vlastne som mal dojem, že si to nevšimol nikto. 

„Dobre, naše rozhodnutie oznámim študentom ešte dnes večer. Isto sa potešia,“ pousmiala sa 

riaditeľka a modré oči jej spokojne zažiarili. 

„Budem potrebovať dobrovoľníkov ako dohľad,“ pokračovala v konverzácii a ja som stŕpol, keď na 

mňa uprela svoj dravý pohľad. „Severus, ty si sa už osvedčil. Kto mu bude robiť spoločnosť?“ 

Toľko k tým dobrovoľníkom... 

Mám dojem, že sa prihlásila Rowena. Ale istý som si nebol. 

Keď nás po ďalšej polhodine napokon prepustila, vydýchol som si a ako prvý sa šinul k dverám 

riaditeľne. 

„Severus!“ zavolala na mňa. 

V duchu som ozaj nepekne zaklial. 

„Zostaň, prosím.“ 

Nie, toto nebola požiadavka. Toto bol jasný príkaz. 

Počkala, kým ostaneme sami. Ukázala na stoličku, ale ja som odmietol. Nech vie, že sa nehodlám 

zdržať viac ako bude nutné. 

Povzdychla si. „Sľúbil si mi, že prestaneš nadŕžať svojej fakulte, nie je tak?“ Jej hlas bol prísny a ostrý 

ako britva. 

„Chceš mi tvrdiť, že som porušil sľub?“ ozval som sa príkro, opätujúc jej vzdorovitý pohľad. 

„Ako mi potom vysvetlíš, že je tvoja fakulta už na konci októbra o dobrých sto bodov pred ostatnými 

tromi?“ 

Mykol som plecami a sarkasticky vypľul prvé, čo mi slina na jazyk doniesla: „Zázrak?“ 

Stisla pery a buchla päsťou po stole. „Ty vieš, že to nie je všetko, Severus! Nemysli si, že neviem, čo za 

tým je.“ 

Stuhol som a zmrazil ju pohľadom tvrdým ako žula. „Tak ma prosím, pouč.“ 
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Jasná výzva. Pri nich väčšinou každý cúvne. Nerátal som s tým, že Minerva vycerí zuby a ukáže svoje 

pazúriky, ktoré sa mi zatnú do najzraniteľnejšieho miesta. 

„Ako chceš!“ prskala. „Budeme sa baviť na rovinu!“ vystrela sa v celej svojej pôsobivej výške, hoci 

stále bola o dobrú hlavu nižšia ako ja a spražila ma prísnym pohľadom. „Správaš sa ako hlupák! Ešte 

viac ako zvyčajne! Myslela som, že si konečne dostal rozum, ale očividne som sa škaredo mýlila!“ 

„Na čo narážaš?“ zaškrípal som zubami. 

„Na to, že Regulus Black zmenil plány! Na to, že si zatrpkol! A narážam na to, že mu neodpovedáš na 

listy, trucuješ ako nejaký urazený sopliak a správaš sa horšie ako predtým len preto, lebo si nevieš 

poradiť s tým, čo k nemu cítiš! Tak!“ vykríkla, založila si ruky na hrudi a pozrela na mňa takým 

triumfálnym výrazom, aký som u nej ešte nevidel. Ani u Albusa... 

„Skončila si?“ precedil som skrz zaťaté zuby, neuvedomujúc si, že zatínam ruky v päsť. 

„Na teraz, áno,“ odvetila blahosklonne a venovala mi posledné varovanie. „Vezmi si moje slová k 

srdcu a hlavne, prestaň tak okato nadŕžať svojim hadom! A teraz choď!“ 

Vyvalil som prekvapene oči. Z riaditeľne ma doteraz nik, skutočne nik nevyhodil. Vždy som to bol ja, 

kto si vyberal vhodnú chvíľu a teatrálny odchod, keď som s niečím nesúhlasil, a že tých momentov 

nebolo málo... 

Ona ma fakt vyhodila?! 

Odišiel som. 

A poriadne za sebou tresol dvermi. Nech si tá stará ježibaba nemyslí, že ma môže ovládať ako sprostú 

marionetku! 

oooSRSoooSRSooo 

Na večeru som nešiel. Keďže ma dnes čakal konečne voľný večer bez akýchkoľvek trestov, otvoril som 

si víno a... večeral. 

S mierou, tentokrát. 

Sedel som v kresle, v prstoch som otáčal korkovú zátku a moje oči upierali zadumaný pohľad do 

jazykov tancujúceho plameňa v krbe. 

Ako na to do trolla prišla?! 

Moje zamračenie sa prehĺbilo. 

Bol som vari taký priehľadný? Stratil som svoju rokmi vycibrenú schopnosť maskovať akúkoľvek 

emóciu? Alebo žeby do mňa tak videla? 

Odrazu som nadobudol akési podozrenie. Albus...? Mohol jej prezradiť, ako som sa s ním pred 

týždňom pohádal a nechtiac mu vyzradil, aj to málo? Na toho starého intrigána by mi to rozhodne 

sedelo viac. 
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Severus, kamoško, si v peknej brinde, pomyslel som si a odpil si z vína červeného ako krv. 

„Prestaň nadŕžať svojim hadom!“ imitoval som ju posmešne, ale miera znechutenia bola väčšia. A 

prevážila, keď som si spomenul na to, čo mi vytkla. Ako si to vôbec dovolila! 

Položil som pohár na stôl a vstal z kresla. Moje nohy a pohybové centrum sídliace v mozgu sa síce nie 

veľmi zhodli, ale na miesto určenia som došiel. Sadol som si konča postele... a pristál zadkom tvrdo 

na zemi. 

Vytiahol som zo šuplíka svojho nočného stolíka zväzok listov a znova, a znova si ich čítal. Napokon 

som si povzdychol. 

Fajn, tak mala pravdu. Ten chlap mi chýba. A možno som sa aj... To... 

Ale... ja a Black? 

Veď to by bolo proti prírode! Proti logike! Čo by som mu mohol ponúknuť? Ten krivý nos? Kostnatý 

zadok? 

Merlin, veď ja neviem, čo je to láska! Dobre, občas som si príležitostne... dal povedať, ale... Nikdy 

som nebol na žiadnej schôdzke ani ako mladík. Ja a romantika?! Nikdy... 

Je to stratené... 

A potom, určite nezabudol na tie strašné chvíle na panstve Temného pána. Veď som ho hrubo 

znásilňoval a dovolil, aby sa ten hadí ksicht prizeral a kochal mojím vyvrcholením. Ako by mi potom 

všetkom mohol odpustiť a nechať ma na seba siahnuť, čo i len malíčkom? 

 Nie, Minerva sa pomiatla, ak si myslí niečo iné. Regulus bol mojím priateľom a tak to aj ostane. Nič 

viac... nič menej. 

oooSRSoooSRSooo 

A bolo to tu znova. 

Sova okatá ladne zosadla priamo predo mnou. Sirius. Bol to samček. Uvažoval som, či ho tak Regulus 

pomenoval mne na zlosť, alebo ako nostalgickú spomienku na svojho brata. 

Odviazal som jej z natrčenej paprčky list a odmenil ju za tú námahu sušienkou. Zvykol som si nosiť 

malé vrecko so sebou. Sova sa na mňa zadívala svojimi kukadlami  typicky Blackovsky. Zlostne, 

nadradene, kým hrdo nevypäla operenú hruď, mrzuto zahúkala a vzniesla sa do vzduchu opustiac 

Veľkú sieň. Sledoval som ju s prižmúrenými očami a uvažoval, čo sa stane, ak neodpíšem ani 

tentoraz... Ďobne ma do prsta? 

Chvíľu na to som už postával v chodbe žaláru, opieral sa plecom o stenu a nezbadal, že mi ponad 

plece zíza do pergamenu nielen zvedavé kovové brnenie stojace na podstavci za mnou, ale aj Krvavý 

barón. 

„Drahý Severus.“ 
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Zamyslel som sa. Čo presne tým myslel? Som mu naozaj drahý, alebo je to obyčajné formálne 

oslovenie, ktoré sa používa v listoch... Dofrasa! Zvyčajne som vždy vedel čítať medzi riadkami, ale o 

túto schopnosť som zdá sa prišiel. 

„Mrzí ma, že mi neodpovedáš na listy, ale predpokladám, že si zavalený prácou. Tiež neviem, kde mi 

hlava stojí. Ešte stále som nedokončil rekonštrukciu domu. Poviem ti, nemal som tušenia do čoho 

idem. Ale nevyzerá to tu zas tak hrozne.“ 

Ten dom by mali zbúrať a na jeho miesto postaviť nový, napadlo mi. 

„Mám nového domáceho škriatka. Stále si na seba zvykáme, ale je veľmi šikovný a dobre varí. 

Nadobudol som dojem, že od kedy sme sa nevideli, trochu som pribral. 

Na kurze je fajn, ale stále preberáme základy. Znalosti elixírov sa mi ohromne zídu. Budem to mať o 

niečo ľahšie ako niektorí kolegovia. 

Mimochodom, v sobotu plánujem navštíviť Poppy. Požiadal som ju o pár kníh z jej súkromnej zbierky. 

Nemohli by sme sa stretnúť a zájsť do Rokvillu povedzme... na pivo? 

S pozdravom, 

R. A. B.“ 

Takže na pivo? Hm, no veď prečo nie. 

Zložil som list a otočil sa. Brnenie zahrkotalo a vystrelo sa v celej svojej kovovej kráse a Krvavý barón 

sa tváril ako svätý za dedinou. Preplával vzduchom okolo mňa s tichým pohmkávaním. 

Zagánil som na nich a odobral sa na prvú vyučovaniu hodinu. 

15. kapitola 

Regulus: 

Sedel som v poslednej lavici a usilovne si zapisoval poznámky. Pred katedrou postával liečiteľ Wilbur 

Springs a zasväcoval nás do stavby ľudského tela. Stihli sme toho prebrať za tých pár týždňov dosť. 

Najprv to boli bunky, tkanivo a orgány, potom nasledovala sústava oporná a pohybová, týždeň na to 

sústava obehová, vylučovacia a kožná a september sme ukončili štúdiom sústavy tráviacej a dýchacej. 

Nasledovali zmyslové orgány, riadenie, vnímanie a koordinácia, a teraz sme sa zaoberali 

reprodukciou, ktorá zahŕňala pohlavnú sústavu, a sexualitu. 

Musím priznať, že v týchto dňoch ma to asi z celého toho množstva učiva zaujalo najviac. Asi to bolo 

preto, lebo som častejšie myslieval na istého profesora elixírov, ktorý sa mi neozval od toho dňa, keď 

som mu oznámil zmenu svojich plánov. 

V hĺbke svojej duše som vedel, že mi to zazlieva. Vedel som to, hoci si dal záležať na tom, aby mu 

nebolo nič poznať ani na tvári, ani na tých očiach, čiernych ako smola, ktoré na mňa upieral. 
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„U človeka je erekcia podriadená kontrole mozgovej kôry,“ precitol som a zažmurkal očami na okraj 

zošita, odkiaľ sa na mňa dívali dve čierne oči. Vzhliadol som a ubezpečil sa, že si liečiteľ nič nevšimol. 

Nemal rád nepozornosť. Rýchlo som ich vymazal kúzlom. 

Odrazu do mňa štuchol kolega. O hlavu nižší, mierne zavalitý, ale dobrosrdečný. Tuším sa volal John. 

„Nemáš náhradné brko? Moje sa zlomilo,“ pošepol a ja som nemo prikývol. Siahol som do tašky a 

podal mu nové. 

„Dík!“ šepol vďačne a pokračoval nerušene v písaní. 

„Na dnes by to bolo všetko,“ povedal o desať minút neskôr liečiteľ Springs a zakúzlil Tempus. 

„Očakávam, že si prebratú látku poctivo naštudujete. Na budúce nás čaká previerka. Nezabudnite 

latinské názvy a pomenovania. Sú dôležité. Dovidenia.“ 

Zbalil si veci do svojej čiernej koženej aktovky a zamiešal sa medzi vytrácajúcich sa študentov. 

Natiahol som na seba bundu, uložil veci do tašky a prehodil som si ju cez plece. Vo vrecku mi 

zaštrngalo pár mincí a v žalúdku mi zaškvŕkalo. 

Cestou som si kúpil niečo pod zub a zjedol to prv, ako som dorazil do Apatieky, kde som vypomáhal. 

Šéfka ma privítala s úsmevom a poslala ma dozadu roztriediť dodaný tovar. 

Keď sa objavila v sklade o hodinku neskôr, doniesla so sebou hrnček harmančekového čaju i pre mňa. 

„Potrebujem pauzu a napadlo mi, že si určite dáš aj ty,“ zašvitorila veselo. Potom mávla prútikom a 

hlesla: „Accio sušienky!“ 

Vzduchom sa k nám plavne približoval biely tanier s kvetinovým okrajom, na ktorom trónila pekná 

kôpka čokoládových keksíkov. 

„Madam Rossana, vy ma rozmaznávate!“ obdaril som ju veselým úsmevom a staršia žena sa 

dievčensky zapýrila. 

Potom mávla rukou a postrčila tanier smerom ku mne. „Ponúknite sa, prosím. Viete, Regulus, ja rada 

vypekám a po smrti môjho manžela to nemá kto jesť. Nerada by som niečo vyhodila.“ 

Vzal som si. Tieto som mal najradšej. Ale ani jej vanilkové rožky, alebo škoricové pusinky neboli na 

zahodenie. 

Chvíľu sme sa rozprávali a ona mi vykladala bláznivé príhody svojho manžela, ktoré zažili na 

potulkách svetom. Rád som sa na nich smial a ľutoval som, že som toho muža nepoznal. Prišlo mi na 

um, že by možno dokázal rozosmiať aj večne zamračeného Severusa... 

oooRSRoooRSRooo 

Domov som sa dostal krátko po šiestej. Aj teraz som ostal chvíľu iba tak postávať v úzkej chodbe a 

snažil som sa dýchať. 

Doma... bol som doma. 

Bolo také ťažké zvyknúť si na to, uveriť... 
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Od Harryho to bolo skutočne veľkorysé gesto. Nemusel mi to dávať. Bolo to jeho dedičstvo po mojom 

bratovi. Ale... chvíľa, keď som v ruke zovrel ten chladný kov kľúča bola... na nezaplatenie. 

Akoby to bolo len včera, čo som sa tu objavil po tých rokoch... 

Opatrne som stúpal po vŕzgajúcich schodoch na prvé poschodie a kolená sa podo mnou triasli ako 

pod mladým hipogrifom. Mieril som na prvé podlažie, tam, kde boli dvere do mojej izby. Siahol som si 

na nich a prstami prechádzal po hlbokých škrabancoch na ich tmavozelenej farbe. Dnes takej 

vyblednutej, miestami sa olupujúcej. Ukazovákom som obkrúžil kedysi taký honosný, malý oznam, 

ktorý som tam umiestnil, keď som mal ešte deväť. 

Do očí sa mi natlačili slzy a zahmlili mi pohľad. 

„Nevstupovať bez výslovného povolenia Regulusa Arcturusa Blacka.“ 

V ten deň mi Sirius zlomil celkom novú metlu, ktorú som dostal od rodičov na narodeniny. Iste, teraz 

som vedel, že to bola nešťastná náhoda, ale vtedy... bral som to ako jednu z jeho zlomyseľností. 

Odpusť braček... 

Načiahol som sa ku kľučke a otvoril. Dvere neboli zamknuté. Otrel som si vlhké oči a rozhliadol sa po 

izbe. Nikdy nebola taká veľká ako Siriusova, ale mne to vôbec neprekážalo. Bolo to moje kráľovstvo. 

Aj keď som ju nenašiel tak ako v deň, keď som ju opúšťal, žilami sa mi do údov rozlievalo nevýslovné 

potešenie. 

Merlin, bolo to tak dávno... 

Slizolinská smaragdová a strieborná boli stále všade. Na mojej posteľnej prikrývke, na stenách, aj na 

oknách. Nad mojou posteľou stále visel starostlivo namaľovaný erb našej rodiny spolu s mottom a 

pod ním bolo niekoľko novinových výstrižkov pospájaných do koláže. Znechutene som zavrčal a strhol 

tú ohavnú pochabosť preč. Kým stihla koláž dopadnúť na vyšúchanú dlážku, zhorela na popol. 

Strčil som si prútik späť do vrecka nohavíc a obrátil som pohľad k fotografii postávajúcej na nočnom 

stolíku. Otrel som zo skla vrstvu prachu. 

Ach, iste. Nostalgicky som sa pousmial. Fotka zachytávala moje školské metlobalové družstvo. Sedeli 

sme tam s vedúcim našej fakulty profesorom Slughornom, na hrudiach nám hrdo svietili hady. Ja som 

sedel uprostred v prvom rade, kde sedávajú stíhači. 

Spomínal som si na ten deň celkom jasne, lebo vtedy sme vyhrali zápas proti Bystrohlavu. Hoci si 

nepamätám, aké bolo skóre. 

Môj písací stôl stál pod oknom. Keď som sa ho dotkol a moje prsty zanechali na jeho povrchu štyri 

dlhé šmuhy v prachu, trochu sa zakýval. Medzi tými starými vecami bol neporiadok. Harry mi 

rozprával o tom, ako hľadali môj medailón a aj o tom, ako to tu pred nimi presnoril už ktosi iný. Ale v 

zásuvkách stále ležali moje staré brká, učebnice, rozbitá fľaška atramentu a jej zaschnuté zvyšky, 

ktoré v jednej z nich vytvorili tmavú, páchnucu škvrnu. 

Mal som tu toľko práce... Ale bol som doma! 
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 Z každého kúta na mňa dýchala história nášho rodu, známa atmosféra, príjemná nostalgia. Búrilo sa 

vo mne toľko pocitov, až som mal podchvíľu dojem, že ma musia zahltiť. 

Dosť bolo spomienok. Bol čas vrátiť sa nohami na zem. 

oooRSRoooRSRooo 

Navečeral som sa a pustil som Siriusa z klietky, aby si zalietal. Ja som sa vrátil do salóna, aby som 

steny mohol natrieť znova a uvažoval som, čo spravím s miestnosťou na konci chodby, kde steny 

pokrývala tapeta s naším rodokmeňom. Musel som priznať, že by som izbu zachoval rád v pôvodnom 

stave, ale... ako? Niektoré miesta boli vyblednuté, iné vyšúchané, o tých s vypálenými tvárami 

nehovoriac. 

Túžil som to obnoviť, ale malo to zmysel, keď sa o to nepokúsil ani Sirius? 

Zamračil som sa. 

Prečo sa o to nepokúsil? Žil tu celý rok, či nie? To mu na našej rodine naozaj vôbec nezáležalo? Ozaj 

sme mu tak ublížili? Dokonca... i ja? 

Povzdychol som si, namočil dve hrubé štetce do farby a očaroval ich tak, aby mohli natierať vedľajšie 

steny, kým som sa do jednej pustil sám. 

Moje myšlienky sa stočili znova k práci. Musím priznať, že sa dom za tie roky zmenil. Z chodby zmizla 

trollia nohy na dáždniky, ktorá tam bola ešte z čias, keď sme boli so Siriusom iba deti. Mame ju 

darovala teta Lucrétia. Tá ženská bola známa svojím príšerným vkusom. 

Na stene lemujúcej schody už neviseli ani hlavy škriatkov. Vždy mi pripadali desivé a zakaždým som 

ešte ako malý okolo nich iba prefrčal ako guľový blesk. Mame sa však páčili a odmietla ich kvôli mne 

zvesiť. Asi tým chcela demonštrovať skutočný vzťah k týmto bytostiam, podľa nej podradným. 

Prekážalo jej, že si tak dobre rozumiem s Kreatcherom. 

Ak tu bolo čosi nemennou stálicou, bol to jej obraz na prízemí. 

Harry ľutoval, že nebol pritom, keď sa roztiahli závesy v momente ako som vošiel do domu a ona bola 

pripravená spustiť svoj zvyčajný vreskot. Iba vytreštila oči a mlčky sa na mňa dívala s otvorenými 

ústami. 

Harry s úsmevom poznamenal čosi o pamätnej chvíli. 

Dom skutočne nevyzeral až tak hrozne. Harry ma stručne informoval, čo stihli spraviť za tých pár 

rokov, čo bol znova obývaný, ale i tak tu bolo práce vyše hlavy. Staré tapety bolo treba zoškrabať, 

steny nanovo omaľovať. Dlážky obrúsiť a znova prelakovať, niekde vytrhať z podlahy a položiť 

nanovo. Harry mi prezradil, že jednu takú doničenú miestnosť viac ako rok obýval Hrdozobec, keď bol 

môj brat na úteku a skrýval sa tu, kým nezomrel. 

Sirius – ako som svojho brata poznal – bol dostatočne šibnutý, takže som nemal ani ten najmenší 

dôvod Harrymu neveriť. 
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Kuchyňa a kúpeľňa boli celkom... obývateľné. Ale aj v kuchyni by sa zišlo vymeniť linku, v kúpeľni 

desivo vrčalo staré a určite aj hrdzavé potrubie, porcelánová vaňa bola poškrabaná a nábytok by sa 

zišiel vymeniť v celom dome. Niet divu. Tie skrinky mali vyše dvadsaťpäť rokov. Ak nie viac. 

Mal som vlastne šťastie, že sa v dome tak znenazdajky objavil nový domáci škriatok. Hoci som to zistil 

uprostred noci a myslel si, že je to zlodej. Skoro som ho preklial. 

Buster. Tak sa predstavil. Díval sa na mňa veľkými hnedými očami a kľačiach na kolenách ma pokorne 

žiadal o to, aby tu smel ostať. Hľadal si nový domov a ako zistil, v tomto už žiadny domáci škriatok 

nežil. 

Prečo nie? Pomoc sa mi zíde. A ako sa ukázalo, bol nielen šikovný, ale aj fantasticky varil. Výhoda pre 

mňa. 

oooRSRoooRSRooo 

Zostupoval som do žalárov s knihami od Poppy pod pazuchou a uvažoval, ako ma prijme. Ten stručný 

list, ktorým mi poslal odpoveď bol taký strohý, že som z neho nedokázal nič vyčítať. Cestou som míňal 

študentov, ktorí po mne zvedavo pokukovali. Takmer som ich nevnímal. 

Uvažoval som, čo mi povie, ako sa zachová a... nevyhodí ma? 

Zaklopal som na dvere, ktoré sa s trhnutím otvorili. Aj ja som sa mykol a takmer som siahol po prútiku 

bezpečne schovanom vo vrecku bundy. 

Zamračená tvár sa prekvapením vyhladila. 

Nečakal ma? napadlo mi. Veď so schôdzkou predsa súhlasil. Dobre, možno som prišiel trochu skôr, 

ale to na veci predsa nič nemení, nie? 

„Ahoj,“ pozdravil som ho a vošiel dnu, keď odstúpil. 

„Ahoj,“ odvetil. „Si tu skoro.“ 

Iba som prikývol a dovolil mu, aby si ma premeral skúmavým pohľadom od hlavy po päty. V duchu 

som sa musel pýtať, či sa mu pozdáva to, čo vidí. Keď sme sa rozprávali naposledy, pripomínal som 

skôr vrece kostí. 

„Vezmem si plášť,“ povedal a prešiel do vedľajšej izby. 

Pokojne si ho mohol privolať, ale asi mu to ušlo. 

Vrátil sa. Vyzeral ozaj dobre. Mohol som mu vôbec niečo také povedať? Nebude si o mne myslieť, že 

mi preskočilo? 

Radšej som mlčal. Zatiaľ. 

„Môžeme ísť,“ povedal a ukázal na dvere. 
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Keď sme sa obaja naraz natiahli za kľučkou, naše ruky sa stretli. Cítil som, akoby ma kopla elektrina. 

Bolo to čosi... magické a zároveň ma to vystrašilo. Prudko som stočil tvár a zistil, že sa dívam priamo 

do tých ónyxových očí. 

Odvrátil som pohľad a stiahol ruku. Severus otvoril a my sme vyšli von. Čakal som, kým uvalil na 

dvere pár kúzel. 

Premiestnili sme sa hneď za bránami školy. Nechcel zdolávať zvedavé pohľady študentov. 

„Kam pôjdeme? Sú tu ešte Tri metly?“ opýtal som sa, pretože som si uvedomil, že za celý ten čas, čo 

som s ním bol na Rokforte som sa o to nezaujímal. 

„Pravdaže. Aj Kančia hlava,“ odvetil mentorsky. 

„Kančia hlava?“ navrhol som. „U Troch metiel bude asi plno,“ vysvetlil som poukazujúc na davy 

študentov. 

Prikývol. Vošli sme dnu. Privítal nás Aberfort a pár zvedavých pohľadov od hostí roztrúsených po 

lokále krčmy. Severus mu čosi povedal a on nás zaviedol dozadu. 

„Hneď som pri vás, chlapci,“ zamrmlal a zavrel za nami dvere. 

Bola to malá, ale čistá svetlica s malým okienkom s výhľadom do nie práve upravenej záhrady. Pod 

ním bol stôl s bielym obrusom a na ňom cínový svietnik s hrubou, bielou voskovou sviecou. Drevené 

lavice boli vystlané mäkkými farebnými poťahmi pravdepodobne vyplnené molitanom a podlahu 

zdobil ručne tkaný pokrovec. V malom kozube horel oheň. 

Usadili sme sa. Ja na lavicu pod okno, Severus oproti mne. 

Zložil som knihy na stôl a pozrel naňho. „Ako sa máš?“ 

„Ujde to,“ odvetil stroho. „Mám... veľa práce. Veď to poznáš. Drina na hodinách, opravovanie esejí, 

písomiek, tresty...“ 

Usmial som sa. 

A on znova stuhol, alebo sa mi to len zdalo? 

Dvere sa otvorili a dnu vošiel Aberfort. Zložil na stôl dva pekne spenené poháre piva a načiahol sa po 

levitujúce taniere, ktoré sa vznášali v jeho závese. 

„Toto máte grátis. Kozí a ovčí syr. Je čerstvý. A kúsok chleba. K pivu je to lahôdka.“ 

„Ďakujeme,“ ozvali sme sa unisono a naše pohľady sa znova raz spojili. 

Prebehla mnou triaška, keď ma ten pohľad uväznil o niečo dlhšie ako asi mal. Vnímal som jeho 

intenzitu i zvedavosť. Možno obdiv a nerozhodnosť... 

Uhol ním. Vždy bol silnejší. 

Odpil som si z piva a aby som zamestnal ruky, načiahol som sa po syre. 
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„Ako pokračuje kurz?“  opýtal sa ma. 

„Dobre. Musím povedať, že teória je síce náročná a dá zabrať, ale skutočne ma to baví. Stále sme pri 

anatómii.“ 

Kým pri prvom pive rozhovor ešte viazol, pri druhom sme sa rozprávali oveľa uvoľnenejšie. Aj Severus 

ochutnal zo syra a napokon sa rozhovoril o nadchádzajúcom plese. 

„Spravila zo mňa dozor!“ 

Usmial som sa nad tým ako sa durdil a predstavil si ho ako sa asi musel tváriť v tej chvíli, keď bol 

menovaný za nedobrovoľného dobrovoľníka. 

„Som si istý, že to zvládneš. To ja sa budem pripravovať na testy. Základné elixíry. A hoci z toho 

nemám obavy, i tak je ich pár, čo by som si s tebou rád prešiel.“ 

Pozrel na mňa. „Chceš osviežiť pamäť?“ 

Prikývol som. „Dúfam, že ti to neprekáža.“ 

Potriasol hlavou a jeho čierne pramene sa zavlnili okolo bledej tváre. A tie jeho uhrančivé oči... 

Dohodli sme sa na stredu. Vtedy mám vyučovanie iba do jedenástej doobeda. 

Aj keď som ho pozval, trval na tom, že zaplatí on. Márne som sa mu snažil vysvetliť, že peniaze nie sú 

problém. 

oooRSRoooRSRooo 

K hradu sme sa vracali pešky. Bol už neskorý večer, ale stále bolo o čom hovoriť. Nechcel som sa s 

ním rozlúčiť, ale... 

Bola to moja voľba. Môj spackaný život, ktorý trebalo pozliepať, nie? Moje rany na duši, ktoré sa stále 

hojili. 

„Tak v stredu,“ povedal som a prijal jeho podávanú ruku. Neušiel mi jemný stisk a pohladenie palca 

na zápästí. Znova som sa rozochvel. Ucítil, ako mi tým nepatrným gestom rozbúchal srdce? 

„Budem ťa čakať,“ povedal a cúvol. 

Premiestnil som sa s príjemným pocitom motýľov v žalúdku a prial si, aby to malé gesto znamenalo 

veľkú vec. 

16. kapitola 

Harry: 

Z pootvorených úst sa mi vydral chrapľavý ston. 
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Oprel som sa viac chrbtom o kus nábytku za sebou a bokmi som vyrazil dopredu. Cítil som jeho ruky 

na svojich bokoch, masírovali a láskali moje telo, ale neodvážili sa inak ako po rozhalené ploché 

brucho a kríže. 

Privrel som oči a zaklonil hlavu, ponúkajúc sa mu celkom bez hanby a vychutnávajúc si dotyky jeho 

skutočne talentovaných úst. Sálala z nich vlhkosť a horúčosť, ktorá spaľovala i mňa samého. Ružový 

jazyk kmitajúci po hlavičke môjho žaluďa mi spôsoboval vyslovenú extázu. 

Moja počiatočná rozpoltenosť a ostych ustúpili do podazia a dali priechod novému prílivu pocitov. 

Mozog sa vypínal sám od seba a kontrolu nad mojím telom preberalo neuspokojené, vyburcované 

libido. 

Musel som uznať, že po dvoch týždňoch, kedy som pripustil aspoň občasný dotyk a on na mojom 

penise odviedol dobrú ručnú prácu, toto bolo... Prirovnal by som to hostine po nekonečne dlhom 

období pôstu. Nevedel som si predstaviť, čo by so mnou spravil skutočný sex. 

Znova som na moment pootvoril oči a pozrel naňho túžbou zahmleným zrakom. Kľačal predo mnou 

na kolenách a jeho hlava sa približovala i vzďaľovala od mojich slabín v pravidelných intervaloch. 

Zatúžil som ponoriť prsty do tej zlatej záplavy vlasov. 

Striasol som sa a na bruchu sa mi zjavili zimomriavky, keď môj stoporený penis vykĺzol z jeho úst celý 

a on ho vzal do ruky, jemne trúc celú jeho vlhkú a od slín lesklú dĺžku, aby nasal do úst moje 

semenníky. Nikdy predtým som niečo podobné nezažil. To ako mi ho olizoval a láskal, ako ma 

ochutnával... bolo úžasné, ale toto mi vyradilo mozog z činnosti. Nedokázal som myslieť na nič iné iba 

na tie jeho ústa! 

Vykríkol som a čosi som zamrmlal. Mal som dojem, že to znelo podobne ako: „Prosím, neprestávaj!“ 

Znova ma pohltil a ja som sa znova vyklenul proti tým ústam. 

Nevydržal som to. 

„Lu-ci-us!“ vydralo sa mi z hrdla trhane jeho meno ako tiché varovanie. 

Neodvrátil sa. Nenechal ma pokropiť šťavnatou spŕškou jeho ruku, ktorá by ma bola isto vyžmýkala 

do poslednej kvapky. 

Stále väznil v svojich ústach v tejto chvíli najcitlivejšiu a najzmyselnejšiu časť môjho tela a ja som 

nadobudol dojem, že zatiaľ čo sa ja topím ako kúsok čokolády zabudnutej na slnku, on zo mňa vysáva 

nielen moje semeno, ale i smútok a starosti všedných dní, ktoré sa za mnou vláčili ako verný tieň. 

Chvel som sa ako Trepotník1. Na celom tele. Nohy mi odmietli poslušnosť. Pridržal ma jednou rukou. 

Pritom stále kľačal a zlizoval z môjho ochabnutého údu i posledné slané kvapky vášne.    

Potom na mňa pozrel tým nevyspytateľným pohľadom, o ktorom som často nevedel, čo si myslieť. 

Mračil sa, jeho ešte nedávno tmavé dúhovky zosvetlili. Zbledol a nechal ma klesnúť na seba. 

„Prepáč... ja... nechcel som,“ ospravedlňoval sa a vztiahol ruku k mojej tvári. 
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Až vtedy som pochopil, keď mi zotrel slzy z tváre. Robil to nežne a tváril sa previnilo. Pokrútil som 

hlavou. Zistil som, že nie som schopný povedať slova, ale celé moje vnútro kričalo, že on za to 

nemôže. V krku mi znenazdajky navrela hrča. Prstami som sa zadrapil do jeho bavlnenej košele a 

schúlil som sa mu v náručí. 

Objal ma. Zdráhavo, ale objal. 

A ja som mu sedel v lone neustrojený, takmer polonahý a smoklil som. Nevedel som sa zastaviť. Tlak 

ostatných dní na mňa doľahol ako dobre mierená rana neviditeľným kladivom po vyšponovaných 

nervoch. 

Bol som mu vďačný, že ma drží. Mlčky tam so mnou sedel a iba ma objímal. Nesnažil sa ma 

uchlácholiť tými otrepanými hlúposťami, že bude všetko v poriadku. Iba ma držal. A pre mňa to bolo 

viac ako dosť. 

A potom, keď som sa utíšil, vzal ma do náručia, odniesol do spálne, vyzliekol a uložil ma do postele. 

Nebránil som sa. A dokonca mi nebolo proti vôli ani to, keď sa ku mne privinul. Nahý k nahému. Teplo 

jeho tela, ktoré ma následne obklopilo zaúčinkovalo ako upokojujúci elixír. 

Zaspal som takmer okamžite. 

oooHLHoooHLHooo 

Keď som na druhý deň rozlepil oči, zistil som, že posteľ je prázdna. Lenivo som sa vymotal z perín a 

odšuchtal sa do kúpeľne. Doprial som si dlhšiu sprchu ako zvyčajne. 

Našiel som ho sedieť za stolom v jedálni. Čítal si noviny, stôl bol bohato prestretý, z jeho šálky stúpala 

para. Káva príjemne rozvoniavala a mne od hladu skrútilo žalúdok. 

„Dobré ráno,“ pozdravil som a skôr ako som si sadol na zvyčajné miesto som hlesol: „Prepáč mi ten 

včerajšok. Ja neviem, čo to so mnou...“ nemohol som ani dokončiť. Hanbil som sa ako pes! 

Zložil noviny a pozrel na mňa. V tých sivých očiach však nebolo ani náznaku po nejakej výčitke. 

„To je v poriadku. Myslím, že nie je správne o ňom nehovoriť. Draco bol súčasťou našich životov. A 

stal sa súčasťou našich spomienok. Obaja sme ho milovali, hoci každý iným spôsobom. Je dobré 

smútiť, Harry,“ povedal s nehou v hlase. 

Pochopil som, že má pravdu. 

Prikývol som a musel som uznať, že som sa hneď cítil o niečo lepšie. Nemohol som utiecť a schovať sa 

pred minulosťou, o ktorú ma osud kruto pripravil, ale tiež som nemohol zatvárať oči pred 

prítomnosťou a hrať sa s ňou na slepú babu. Nemal som najmenšie právo využívať manželovu 

pozornosť a neoplácať ju. Nie, že by som skúšal jeho trpezlivosť. Aj on musí mať svoje hranice, 

pravda? 

Ale čo mi potom bránilo dotknúť sa ho? Strach? A z čoho? Že sa mi to zapáči? Že prídem na to, že ma 

priťahuje a ja s tým nič nezmôžem? 

Aj tak som nemal veľmi na výber... 
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Dobre. Nateraz som odsunul strastiplné myšlienky preč a načiahol sa po hrianke. Ešte sa na nej topilo 

maslo. Natrel som si ju bohatou vrstvou džemu a zahryzol sa. Potreboval som doplniť to množstvo 

vydanej energie, ktorú spotrebovalo moje telo pri nečakanom včerajšom... dobrodružstve v 

Luciusovej pracovni. 

Až potom som si všimol akýsi list. „Prišlo ti niečo?“ zaujímal som sa a on na mňa pozrel spoza novín. 

Ponúkol mi ich, ale ja som pokrútil hlavou. Odložil ich teda bokom. 

„Môžeš sa pozrieť,“ odvetil, ale z nejakého dôvodu sa netváril dvakrát nadšene. 

Načiahol som sa poň, len čo som sa uistil, že mám čisté ruky. Hlavička Gringottbanky? preblesklo mi 

hlavou, keď som zbadal cifrované záhlavie zdobené mincami a doplnené adresou. 

Spýtavo som naňho pozrel, keď som list prebehol pohľadom. „Ty si ich žiadal o zamestnanie?“ 

Prikývol. „Hoci práca na polovičný úväzok nie je práve to, čo som očakával, je to lepšie ako nič. Stále 

mám status smrťožrúta.“ Aha, tak asi tuto pramení jeho nespokojnosť. 

Zamračil som sa, ale rozhodol som sa to zbytočne nekomentovať. Miesto toho som zavadil očami o 

kolonku s názvom pracovného zaradenia. Finančný poradca/Odklínač. 

„Čo je to za pracovnú pozíciu? Finančný poradca a Odklínač? Tomu prvému by som ešte rozumel, ale 

čo ten Odklínač?“ 

Lucius sa pousmial. „Priznávam, je to mätúce. Ale v podstate ide o to, že budem preverovať 

jednotlivé trezory, ktoré patrili smrťožrútom a čistiť ich, kvôli ďalšiemu využitiu. Lepšie povedané, 

musím zistiť, čo sa v tých trezoroch nachádza. Ak tam sú nejaké cennosti súvisiace s čiernou mágiou, 

postarám sa o to.“ 

„Aha,“ zamrmlal som. „A to znamená?“ 

„Cennosti ostávajú banke, prípadne pozostalej rodine. Všetko, čo bude nejako očarované pôjde na 

ministerstvo, na oddelenie záhad.“ 

„No, to dáva zmysel.“ 

Zasmial sa, ale nebol to výsmech voči mojej poznámke. A ja som mu úsmev opätoval. 

„Budem musieť ísť. Vrátim sa okolo piatej,“ informoval som ho a otieral si ústa obrúskom. 

„Budem tu,“ odvetil a vyprevádzal ma svojím strieborným pohľadom. 

oooHLHoooHLHooo 

Keď som sa poobede vrátil z práce, našiel som ho pred krbom vo svojej pracovni. Hovoril so 

Severusom. 

„Môžem?“ opýtal som sa a on prikývol. 

„Len poď.“ 

Prikľakol som si k nemu. „Ahoj, Severus. Máš sa?“ 
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Tmavovlasý muž na mňa uprel svoj prenikavý pohľad, ktorý sa mi zavŕtaval až na dno duše. „Ide to. 

Nemám veľa času. Čakám Regula. Chcel si precvičiť nejaké elixíry.“ 

„To je skvelé. Vravel mi, že na kurze je fajn, baví ho to.“ 

Severus prešiel moju poznámku mlčaním. 

„Ešte stále sa pokúša zveľadiť ten dom?“ opýtal som sa ho a on prikývol. 

„Samozrejme. Ale ako povedal, ide mu to pomaly. Je na to sám a nie som si istý, ako je na tom po 

finančnej stránke,“ precedil zadumane. 

„Pokiaľ viem, chodí vypomáhať do Apatieky a pár dní v týždni pracuje na polovičný úväzok v obchode, 

kde predávajú kotlíky a ostatné pomôcky na varenie elixírov.“ 

Severus zvraštil obočie. Asi práve preberal, koľko tam tak môže Regulus zarobiť. Napokon mi znova 

opätoval pohľad. „Zrejme to nie je žiadna sláva.“ 

Pokrčil som plecami a úkosom som pozrel na Luciusa, ktorý po mojom boku poznamenal: 

„Predpokladám, že z majetku rodiny Blackovcov neostalo veľa, však?“ a pozrel priamo na mňa. 

„Ak narážaš na moje dedičstvo po Siriusovi, Regulus teraz vlastní všetko, čo mi odkázal,“ priznal som 

čestne. 

„Dobre, nechajme to,“ prerušil nás Severus. „Myslím, že práve prišiel. Idem mu otvoriť. Neskôr sa 

ozvem. Dovidenia, Harry,“ pozdravil a potom mrkol na Luciusa. „Lucius.“ 

A stratil sa. 

Vstal som. Ruplo mi v chrbte a tak som sa trochu natiahol, aby som si uľavil. Celý deň sedieť za 

stohom papierov nie je práve žiadna výhra. 

„Poď sem a sadni si,“ vyzval ma Lucius a privolal si Acciom stoličku. „Ťažký deň v práci?“ ozval sa, keď 

som si sadol. 

V nasledujúcej chvíli mi položil ruky na plecia a začal mi masírovať stuhnutú šiji, krk i plecia. „Aaaach,“ 

vzdychol som a zavrel oči, slastne si zahryznúc do spodnej pery. „Áno, tam... merlin...“ zastonal som, 

keď nahmatal uzlíček svalu a snažil sa ho tretním rozmasírovať. 

Bolo to veľmi príjemné. 

„Vieš plávať?“ opýtal sa ma odrazu. 

„No... áno. Naučil ma to Draco,“ priznal som. „Prečo?“ 

„Napadlo ma, či by si si nechcel zaplávať.“ 

Obrátil som sa k nemu a neskrýval nadšenie v tvári. „Kde?“ 

„Poznám jediné miesto,“ odvetil zdráhavo. „Manor.“ 

Zažmurkal som. „Vy máte na Manore bazén?!“ 
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Prikývol. „So všetkým, čo k tomu patrí.“ 

„A kedy tam môžeme...“ 

„Aj hneď, ak máš záujem.“ 

Mal som. No kto by aj nie? 

oooHLHoooHLHooo 

Premiestnil ma on. Tentoraz. Bol som tam, stále som si určité časti domu pamätal, ale chcel predísť 

nejakej nehode. To aj ja. Pripúšťam, bol som trochu rozrušený. 

Ocitli sme sa v honosnej hale a ja som sa skúmavo rozhliadol okolo. Môj prieskum vyrušilo šesť 

puknutí naraz. 

„Harry, moji domáci škriatkovia,“ ukázal na v rade stojace stvorenia. Všetky boli livrejovaní, odetí do 

zeleno-strieborných farieb. „Opal, Amethyst, Onyx, Pearl, Goldy a Silvera.“ Jeden po druhom sa predo 

mnou úctivo uklonili. A mňa napadlo, že Dobby do tejto zbierky vzácnych kameňov vôbec nezapadal. 

A nepôsobil ani tak vyrovnane. On sa stále triasol strachom a jednostaj vyvádzal, ubližoval si. Kto vie, 

čím to bolo. 

Najstarší z nich predstúpil. „Pán byť doma, aké príjemné prekvapenie. Čo pre vás Opal môcť spraviť, 

pane?“ 

Lucius na nich prekvapivo nepozrel zvrchu ako som očakával. Tváril sa normálne a dokonca by som 

povedal, že aj milo. Zauvažoval som, či to bolo tak trochu i kvôli mne, alebo som si to len nahováral. 

„Ideme si s Harrym zaplávať do južného krídla, Opal. Dozrieš na to, aby sme mali (zakúzlil Tempus, 

aby skontroloval čas) povedzme na pol šiestu pripravené občerstvenie?“ s tým na mňa pozrel, aby sa 

uistil, že nemám námietky. 

Jasné, že som nemal. Tešil som sa. 

„Samozrejme, pane. Opal sa o všetko postarať. Pán tu aj prenocovať? Nechá pripraviť Opal aj pánovu 

spálňu?“ 

Lucius zneistel. „Zatiaľ nie, ďakujem.“ 

Snažil som sa tú poslednú otázku domáceho škriatka ignorovať, ale i tak som na to nemohol prestať 

myslieť. Kým ma Lucius viedol cez rozľahlú halu, ja som uvažoval, či by mu to spravilo radosť, stráviť 

noc pre zmenu... doma. 

Širokým schodiskom sme na jej nekonečne dlhom konci zostúpili nižšie. Díval som sa na to množstvo 

dvier, ktoré sme minuli a nemohol som sa neopýtať: „Koľko tu máte spální?“ 

Odvetil bez toho, aby sa čo i len otočil. „Tridsaťsedem. Nerátam pracovne, knihovňu a Dracove 

laboratórium.“ 

„Tak preto toľko škriatkov,“ poznamenal som, na čo sa iba pousmial. 
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oooHLHoooHLHooo 

V priezračnej hladine vody sa kúpalo jagavé svetlo sviec osadených v nástenných svietnikoch, 

rozostavaných rovnomerne od seba po celkom obdĺžnikovom obvode miestnosti. Napriek tomu 

vzduch nebol presýtený ťažkou vôňou parafínu. 

Všimol som si dokonca prezliekáreň so sprchou, saunu, zopár lehátok postavených trochu ďalej od 

okraja bazéna, kvety, či rastliny podobné palmám a... vírivku! 

Bez mihnutia oka som sa prezliekol, spodné prádlo som si premenil kúzlom na plavky a vrhol sa po 

hlave do vody. 

Lucius ma pozoroval s malým, spokojným úsmevom, zbavujúc sa vlastného odevu a ukladajúc ho na 

jedno z lehátok. 

Napokon sa pootočil i on a tiež si premenil spodky na plavky. Netušil, že plávam znak a s hlavou nad 

vodou ho uprene pozorujem. 

Voľnejšie spodné prádlo sa v nasledujúcej sekunde zmenilo na obtiahnuté čierny plavky. Musel som 

uznať, že to čo vidím sa mi nehnusí. Jeho telo bolo ako vytesané zo žuly. Vedel som veľmi dobre, že je 

na dotyk príjemne hladké a horúce. Nikde ani gram tuku navyše. Široký chrbát, mocné plecia i ruky. 

Dokonale tvarované stehná a hriešne zaoblený zadok! 

Zvoľnil som, hlava sa mi ponorila pod vodu a ja som chvíľu iba prskal. Asi by som sa mal za takéto 

myšlienky vyfackať, ale prečo viac utekať pred skutočnosťou? Bolo by to zbytočné. Aby som odvrátil 

hroziace vzrušenie, ktoré ma začalo omínať, pretočil som sa na brucho a ponoril hlavu pod vodu s 

úmyslom splývať. 

Keď som sa po chvíli opäť vynoril, Lucius meral bazén v štýle motýlika. Nenechal som sa rušiť a plával 

som ďalej. 

Vodu som opúšťal príjemne znavený a mokrý ako myš. Podal mi uterák a ukázal na prichystané 

občerstvenie, ktoré medzitým doniesol jeden zo škriatkov. Osušil som si vlasy a vkĺzol do 

pripraveného froté županu. Bol mäkký ako pavučinka a zelený ako mach. 

Prisadol som si k Luciusovi a nenechal sa dvakrát núkať. „Ďakujem,“ podarilo sa mi zo seba dostať a 

gratuloval som si, že som tak učinil s prázdnou pusou. 

Prikývol. „Rado sa stalo. Cítiš sa teda lepšie?“ 

Zaváhal som. 

„Plávanie je fajn, ale...“ pozrel som mu rovno do očí, aby si nemyslel, že nejako blafujem, „tá masáž 

bola príjemná.“ 

Zdalo sa, že na chvíľu stratil reč a uvažuje, kam tým asi mierim. 

Áno, priznávam, mieril som tým niekam. 

Myslím, že bolo na čase venovať trochu pozornosti aj jemu, ale nevedel som... ako to naznačiť. 
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„Ak chceš, môžeme v tom neskôr pokračovať,“ navrhol opatrne a ja som takmer zajasal. Mal som sa 

čoho chytiť. 

„Len ak... ti to budem môcť oplatiť,“ odvetil som a znova mu tak zobral vietor z plachiet. 

Vyzeral prekvapene, ale prikývol. 

A musím priznať, že som jedol s oveľa väčšou chuťou, tešiac sa a v duchu rozjímajúc, čo nám prinesie 

večer. 

oooOOOoooOOOooo 

A/N: 1 = Trepotník - je krík. Aj keď nefúka vietor, jeho listy sa stále chvejú, čo vyvoláva vlnivý efekt. 

Preto je táto rastlina obľúbená v čarodejníckych záhradkách. 

oooOOOoooOOOooo 

17. kapitola 

Lucius: 

Ležal som na bruchu s rukami voľne položenými pozdĺž tela a nechal ho, nech mi oplatí tu malú 

láskavosť. Cítil som, ako sa mi do pokožky vtiera voňavá masť s jemnou vôňou mäty, kombinovaná so 

zmesou gáfrovníka a eukalyptu. Jeho šikovné prsty kĺzali po mojej pokožke, masírovali ju a uvoľňovali 

zo stuhnutých svalov posledné zvyšky napätia. Bolo to nesmierne stimulujúce a moje slabiny o tom 

rozhodne vedeli svoje. 

Chvíľu som nechal myšlienky voľne plávať v rozbúrenom mori pocitov a iba som si vychutnával jeho 

láskajúce, dráždivé dotyky. Uvažoval som, čo bolo lepšie. Smieť sa ho dotýkať, alebo to dovoliť jemu a 

nechať sa ním masírovať? 

Neviem... vzrušovalo ma totiž oboje. Pohľad na jeho bezchybné telo a farbu pokožky, ktorá sa matne 

leskla vo svetle sviec natretá relaxačnou masťou. Bol to pohľad pre bohov. 

Na nezaplatenie! 

Jeho občasné tiché stony len našepkávali, že sa mu to páči. Znamenalo to pre mňa veľa. Rozohrievalo 

mi to krv v žilách, tavilo mozog a nútilo premýšľať pekne stuhnutým rozkrokom. Mal som sto chutí 

strhnúť z neho uterák prehodený cez tie jeho úzke bedrá a vziať si ho tak, ako som to spravil v tú 

jedinú noc. Túžil som doňho vrážať penisom, túžil som ho doviesť na vrchol extázy, prinútiť ho kričať 

moje meno a žobrať o prídavok. 

To preto som bol taký napätý a nesústredený od chvíle, kedy mi položil tú nevinnú otázku. Bol taký... 

och, neviem, napadlo mi celé more slov, ale prevážilo - odvážny. 

Prisahal som si, že naňho nebudem tlačiť napriek tomu, čo som mu povedal v ten pamätný deň, keď 

sme sa pohádali. Vedel som, že mi to žiaden úžitok neprinesie. Potreboval som len jediné. Nádej. A tú 

mi dal. Ale dal mi aj podstatne viac. Dával mi seba. Síce po celkom malých kúskoch, ale pre mňa to 

bola nevídaná, prijateľná zmena a už samo o sebe štedré gesto. 
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Hlavne, keď som si zakaždým pripomenul súvislosti, ktoré nás dali dohromady a aj tie, ktoré nás od 

seba mali rozdeľovať. 

Spokojne som zavrnel, keď jeho ruky stúpali cez chrbticu od krížov ku krku a v oblúku pohladili plecia 

a zotrvali v jemnom krúžení na lopatkách, pričom znova zostupovali v menších kruhoch smerom 

nadol. 

„Nikdy som to nerobil,“ prehovoril stíšeným hlasom. „Neviem, či to robím dobre,“ zamrmlal znova a 

trochu sa posunul. Sedel na mne. Vlastne na mojich nohách, tesne pod zadkom. Čo bolo tiež samo o 

sebe nesmierne vzrušujúce, pretože som cítil jeho intímne partie veľmi zreteľne. 

„Tak potom máš prirodzený talent,“ ozval som sa, aby som ho upokojil. Môj hlas stlmila prikrývka 

prehodená cez mäkký matrac postele hosťovskej spálne, ktorú som pre nás napokon nechal pripraviť. 

Zasmial sa? Dúfal som, že to bolo ono. Mal krásny úsmev a jeho oči pri tom nádherne svietili. 

Pravdou bolo, že sa ma do dnešného dňa nikdy nedotkol. Nie intímne. A toto bolo intímne. 

Bolo pre mňa zakaždým nesmiernym utrpením, keď som sa ho smel dotýkať a nemohol som ho ani 

pobozkať, nemohol som nič, len objať rukou jeho úd a priviesť ho naučenými ťahmi k vyvrcholeniu. 

To, čo sa stalo v mojej pracovni bolo... prekvapivé. 

Zaskočil ma, to priznávam. A ja nie som dosť silný, aby som mu odolal. 

Konečne som ho ochutnal. A musím priznať, že bol sladký a šťavnatý ako zrelé jablko. Nevedel som sa 

ho nasýtiť a čím viac som z neho mal, tým viac som túžil dostať. Nerátal som však s tým, že sa mi 

potom zrúti do náruče. 

Ale možno to bolo na niečo dobré. Ak sa predtým správal ako mechanická bábka, nastavená v 

nejakom prijateľnom spoločenskom mode, teraz bol uvoľnenejší a... prístupnejší. Netušil som, čo 

tento obrat znamená, alebo čo môže priniesť, ale bol som rád. 

Odrazu som ucítil, že sa jeho ruky posunuli nižšie. Zazdalo sa mi to, alebo... 

A znova! 

Bol vzrušený? To jeho penis sa mi tlačil svojou tvrdosťou do stehna? 

Nadvihol sa a stiahol uterák, ktorý som mal prehodený cez intímne partie. Prudko som nasal vzduch a 

otvoril oči. No ani som sa nepohol. Celý ohromený som čakal, čo bude nasledovať. 

Začul som mazľavý zvuk. Zrejme si na ruky naniesol trochu z tej masti. Znova na mňa položil ruky. 

Začal na krížoch, prechádzal po bokoch a pokračoval... skutočne... nižšie. 

A to som bol už i tak hodnú chvíľu vzrušený... 

Zahryzol som si do pery a uvažoval, či je múdre sa vôbec ozvať. Nie, že by mi to nebolo príjemné, 

ale... ozaj to bolo to, čo chcel? 

A potom sa mi v hlave rozozvučal mocný hlas. Isteže! Ak nie, nedotkol by sa ťa! 
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Málokedy som zápasil s vlastným svedomím, ale teraz som to bez odporu vzdal. Primäl som sa 

vychutnávať tie dotyky a nekaziť ich svojím zbytočným mudrovaním. Nie je už malé dieťa. Musí 

vedieť, čo robí, nie? 

Mojím telom sa prehnala triaška ako ničivý víchor a ja som pocítil ako sa zo mňa vylieva semeno. 

Pulzujúca bolesť na moment poľavila a ja som trhane vydychoval. Ak si to všimol, nedal na sebe nič 

znať. Prosto pokračoval v masáži. 

Bolo to veľmi príjemné... 

Nikdy mi nik predtým nemasíroval... zadok. Ani stehná. Vlastne, nikdy ma nik nemasíroval. 

A ja som ucítil, že znova tvrdnem. 

Zastonal som, keď som ucítil jeho prsty neuveriteľne blízko svojej erekcie, keď nimi vnikol príliš blízko 

rozkroku. 

Vstal. 

Nadobudol som dojem, že si to rozmyslel alebo, že možno skončil, ale on sa iba trochu premiestnil. 

„Lucius, roztiahni prosím nohy,“ zašepkal chrapľavým hlasom. 

Prešla mnou triaška. Mal taký zvodný hlas! 

Do kotla! V penise mi škublo. Bol zázrak, že som sa nespravil už len v tom okamihu. 

Poslúchol som, hoci som sa cítil ako ochromený. 

A on pokračoval v tom sladkom trýznení. Pripravoval ma o zdravý rozum. Všimol si, že rukami 

zovretými v päsť zúrivo zvieram posteľnú prikrývku? Všimol si, že sa chvejem? 

Musel by byť slepý, keby to nevidel, posmieval sa mi ten provokačný hlas. 

 Stuhol som a moje zuby takmer preťali spodnú peru, čo som si ju tak hrýzol. 

Tie jeho ruky! Kam to až... 

„Sladký Merlin,“ vydýchol som prudko. Ani som si neuvedomil, že zadržiavam dych. 

Naklonil sa nado mnou a jeho pery sa ocitli blízko môjho ucha. „Môžem... pokračovať?“ opýtal sa 

hlasom presiaknutým skrz-naskrz neomylným vzrušením. 

Bol som schopný iba prikývnuť. A roztiahnuť nohy o niečo viac, aby som mu umožnil prístup. 

Jeho ruky sa vrátili na svoje miesto a kým jedna krúžila mazľavými prstami po krížoch, druhá skĺzla 

tam, kde sa votrela už skôr. Do štrbiny medzi moje polky. 

Keď som ucítil pátravý prst na svojom vstupe, našpúlil som zadok o čosi viac v nemej žiadosti. Bolo to 

také príjemné! Tak dlho sa ma nik nedotýkal s takou nehou, tak dlho si ma nikto... nevzal... 

Hoci som netušil, či mu ide práve o to, zatiaľ to tomu rozhodne nasvedčovalo. 
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Na stehne som cítil jeho tepajúcu tvrdosť a predstavil som si, aké by to bolo, keby som ho cítil v sebe. 

Tuhý penis ukrytý pod látkou pyžamových nohavíc... 

Moment... Nohavice, ktoré mal doteraz na sebe boli preč a on bol... 

V nasledujúcej chvíli do mňa vnikol prstom a z môjho hrdla sa vydral nový, krátky ston. Nebol som 

schopný myslieť. 

Cítil som ho v sebe, ako pátra, hľadá a snaží sa nájsť to organické teliesko. 

Takmer som zatlieskal, keď sa tak po pár sekundách stalo. Obtrel sa oňho bruškom prostredníka a ja 

som vyklenul chrbát. Môj penis sa priam bolestivo trel o posteľnú prikrývku a už chvíľu ronil slané slzy 

všemocnej túžby. 

Stratu toho prsta som vnímal ako strašnú zradu. Môj mozog stále nenaskočil. Odmietal poslušnosť a 

ani som sa mu nečudoval. 

Znova sa nado mňa nahol. „Bude ti prekážať, ak si ťa... vezmem?“ 

„Nie,“ podarilo sa mi zo seba dostať. Z hrdla sa mu vydral chrapľavý ston. Začal mi bozkami posievať 

plecia, stále mi hladil chrbát a lonom sa trel o moju štrbinu. 

Bolo úžasné cítiť ho tam, ale prahol som po tom, mať ho v sebe. Nadvihol som zadok a zakrúžil ním, 

drzo sa mu ponúkajúc. Takmer som žobral, aby mi vyhovel. 

A on to skutočne spravil. 

Bol taký nežný a opatrný, keď do mňa vnikal... Nepamätal som si, že by sa ku mne niekedy niekto tak 

choval. Už len to vedomie vo mne vyvolávalo horúčku. 

Naše telá splynuli v jedno a bolo to... dokonalé. Chvíľu mu trvalo nájsť ten správny rytmus, ale bol 

jedinečný. Neponáhľal sa, vychutnával si to a očividne ho tešilo, keď sa do mňa mohol zasunúť. 

Dobre, možno to boli iba moje prehnané predstavy, ale tie mi predsa nik vziať nemohol. Ani čaro tej 

chvíle... 

Vyvrcholenie prišlo ako ohlušujúca salva z dela. Mal som pocit, že som ohluchol. Čo inak mohlo 

vyvolať to čudné šumenie v ušiach? Harryho prerývaný výkrik, keď dosiahol orgazmus? 

Môj vlastný penis, tisnúci sa a trúci o posteľnú prikrývku vytryskol po druhý raz v ohromujúcej dávke. 

Aspoň ja som mal taký pocit. Vsunul som si ruku pod brucho a vyžmýkal som ho lenivými ťahmi, kým 

na mne Harry stále spočíval váhou svojho štíhleho tela a lapal po dychu. 

Keď som ucítil, ako sa zo mňa odsunul, obrátil som sa na chrbát a užasnuto som naňho civel spopod 

prižmúrených viečok. Usmieval sa, hľadel na mňa trochu previnilo a s rozkošne zrumenenými lícami. 

„Bolo to... trochu krátke, ale...“ 

Skúšal sa mi ospravedlniť? Za čo, pre Merlina? Za to, že mi doprial to, čo pred ním nespravil nik iný? 
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Priložil som mu prsty k ústam. Tak veľmi som ich túžil pobozkať... Mäkké lupene rozvitej ruže, 

červené, zmyselné a vláčne... 

„Bolo to... krásne,“ odvetil som namáhavo a sám som netušil, či som použil dostatočne vhodné slovo, 

aby som vyjadril to, ako veľmi som si to užil. 

Uškrnul sa a chvíľu sme sa navzájom iba prepaľovali pohľadmi. Potom sa ku mne prisunul a nosom sa 

otrel o moje plece. „Myslím, že nezvládnem vstať z postele, nie to ešte dostať sa domov. Môžeme... 

prenocovať tu?“ 

„Samozrejme,“ odvetil som pokorne a nemohol som prinútiť srdce biť o niečo pomalšie a možno i 

tichšie. 

Prehodil si nohu cez moje stehno a ruku mi položil na hruď, keď som nás oboch očistil a prikryl. 

„Dobrú noc,“ zašepkal som a on ospalo zamrmlal – aj tebe, Lucius. 

oooLHLoooLHLooo 

Keď sm sa ráno prebral, mal som dojem, že stále snívam. Zobudil som sa na ľahké bozky a známe 

tepanie v slabinách. Hladil ma a sal moje zdurené bradavky, pohodlne uvelebený pri mojom boku. 

Napokon z nás strhol prikrývku a vzal si ma do úst. Musel som sa veľmi premáhať, aby som bokmi 

neprirážal proti jeho ústam a tiež som musel myslieť na to, že svojou mohutnou erekciou mu 

nechcem vyraziť zuby, ani privodiť iné nešťastie. 

Bol dokonalý. Jeho ústa boli... Och, nenachádzal som slova! 

Celý bol taký... Jedinečný! 

Nevyvrcholil som o nič menej búrlivo ako včera v noci. A on sa na mňa len díval s tými 

nevyspytateľnými očami, zelenými ako dva brúsené smaragdy a s výrazom číreho uspokojenia 

pracoval na vlastnej erekcii. 

Sám som iba ťažko dokázal pochopiť, aký sa stal zázrak, ale tú chvíľu by som neprerušil ani vlastnou 

potrebou nádychu... 

oooLHLoooLHLooo 

Previedol som ho po dome. Nie po celom, to by nám zabralo celý deň. Chcel navštíviť iba Dracovu 

spálňu a ja som navrhol, či sa nechce pozrieť do knihovne, ktorá susedila s obrazárňou. 

Nemal námietky a ja som bol rád, že ho môžem zasvätiť do nášho rodokmeňa. Bol som oddýchnutý, 

dobre naladený a odvážil by som sa objať celý svet! 

Kedy som sa tak cítil naposledy? Netuším... možno ani ako dieťa nie. 

„Kto je ten bradatý starec s mrožími fúzami, čo sa na mňa tak mračí?“ opýtal sa ma pošepky. Musel 

som sa uškrnúť. 
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„Lord Armand Malfoy,“ odvetil som. „Vznešený rytier jej veličenstva Alexandry Glücksburkovej. Hneď 

vedľa neho je jeho manželka, mylady Charlotte Bowesová.“ Aspoň dotyčná vystrúhala zdvorilý 

pukerlík, keď už jej manžel sa na nich iba odmerane mračil. 

„Jeho brat a môj starý otec, Lucius Malfoy I. Nechal postaviť toto panstvo a bol vynikajúci v útočných 

kúzlach,“ informoval som Harryho s patričnou dávkou úcty i hrdosti v hlase. 

Lucius I. nám zasalutoval a naznačil mierny úklon hlavy. Na červenej uniforme sa pýšili tri rady 

medailí. 

„Takže to máte predsa len v rodine,“ zamrmlal a ja som sa nemohol neuškrnúť. „Jeho manžela, lady 

Clementine. Mali spolu tri deti. Dve zomreli na suchoty. Prežil iba môj otec, Abraxas.“ 

Harry zastal pred portrétom a skúmavo sa zadíval na muža odetého v honosnom obleku, dlhom 

čiernom habite a s cylindrom na hlave. V ruke mal rovnakú paličku s haďou hlavou, akú som zvykol 

kedysi nosievať i ja. Ten vrtošivý, protivný starec mu nevenoval ani len pohľad. Jeho chyba! 

Bodaj ho Salazar vzal! zahromžil som v duchu a vyslal k nemu nielen smrtonosnú salvu tých 

najhorších nadávok, ale i zúrivý pohľad. Okrem farby očí a čŕt tváre ma s ním našťastie nespájalo 

čelom nič. A musím priznať, že som bol vlastne iba rád. 

Harry sa nad tým ani nepozastavil, ale ja som mal potrebu to vysvetliť: „Nemali sme práve vrúcny 

vzťah. Často mi hovoril, že som preňho jedným veľkým... sklamaním.“ 

V tóne môjho hlasu bolo cítiť podtón smútku, ale snáď som si mohol dovoliť trochu tej slabosti. 

„Toto je moja mama. Lady Adelaide. Rada sa starala o svoje ruže v zimnej záhrade. Keď otec vyvádzal, 

zatvárala sa tam.“ 

Plavovlasá žena sklopila pohľad a zrumenela. Bola rovnako dobre oblečená, ale už na pohľad 

nešťastná žena, ktorá sa nevedela chopiť svojho osudu. 

„To si zjavne ty, i keď o čosi mladší,“ poznamenal a zadíval sa na môj portért. Súhlasne som čosi 

zamrmlal a v spomienkach sa vrátil do minulosti. Mal som vtedy šestnásť, keď ma zviedol maliar. Bolo 

to tesne pred dokončením portrétu. Skoro som na to zabudol. Zjavne preto, lebo to nepatrilo k 

mojím šťastným spomienkam. 

Presunuli sme sa na druhú stranu a ja som mu predstavil ďalších členov rodiny. „Môj pra-pra-starý 

otec Tibérius Malfoy, jeho manželka Theresa a ich dve dcéry, Gertrúda a Frances. Tu vedľa je ich 

jediný syn Mercúr, ktorý sa im narodil v neskoršom veku.“ 

Takto sme pokračovali takmer do šestnásteho storočia a ja som mu ukazoval a predstavoval svojich 

predkov. 

Napokon Harry vyjadril ľútosť nad tým, že zatiaľ čo ja mám pozoruhodný rodokmeň, on nepoznal ani 

vlastných starých rodičov. 

Niečo mi v tej chvíli napadlo, ale odložil som tú myšlienku na neskôr. 

Do jeho domu sme sa vrátili po obede. 
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oooLHLoooLHLooo 

Ešte v ten istý večer sa s nami spojil Regulus. Pozval nás k sebe na večeru a my sme neodmietli, i keď 

sme už mali vlastné plány. Neviem ako Harry, ale ja som horel zvedavosťou, ako pokročil s úpravami 

bytu. 

Na moju radosť nás Regulus na Harryho žiadosť previedol po dome a stručne zhrnul vykonané zmeny. 

„Chce to jednoducho čas a peniaze. A ja momentálne nemám ani jedno, ani druhé. To, čo zarobím mi 

vystačí na prežitie, ale keďže sa snažím uskromniť, môžem si dovoliť občas čosi zadovážiť. Nie je to 

také zlé.“ 

„Samozrejme,“ povedal Harry a povzbudzujúco sa naňho usmial. „Zvládneš to. Ale rád ti pomôžem. 

Ak budeš čokoľvek potrebovať, tak...“ 

Rázne ho prerušil. „Nie, Harry. To od teba žiadať nemôžem. Vážim si, že si mi daroval rodičovský 

dom. Aj tak si urobil viac ako dosť. Poďme večerať. Buster sa prekonáva. Veď uvidíte,“ usmial sa a 

zaviedol nás do jedálne. 

Keď som za nimi rázoval schody, uvažoval som, čo by som preňho mohol spraviť. Pravdou totiž bolo, 

že ak to pôjde takým tempom aj naďalej, ten byt nebude vyzerať k svetu ani o tri roky. Na druhej 

strane, Regulus bol presne ako ostatní Blackovci. Hrdý do špiku kosti. Čo teda vymyslieť, aby... 

A v tom som dostal nový, jedinečný a celkom slizolinský nápad, ako dosiahnuť svoje a pomôcť mu tak, 

aby to nebral ako almužnu. 

Ach, Merlin, vďaka ti za ten polovičný úväzok v banke... 

Večera bola vskutku fascinujúca. 

18. kapitola 

Severus: 

Hrom do kotla! Ako sa toto vôbec dá počúvať?! zanadával som v duchu, keď som sa oprel o stĺp 

celkom vpredu vo vyzdobenej Veľkej sieni a obrátil útrpne oči k zamračenej oblohe očarovaného 

stropu. 

Tá hudba bola jednoducho neznesiteľná. Prihlasná a bez akéhokoľvek rytmu. Hoci zrejme asi iba 

podľa mňa, pretože tie nezrelé škvŕňatá sa predsa len hýbali, či poskakovali na tie desivé tóny hudby, 

ktorá mne osobne tými vytunovanými decibelmi trhala citlivé ušné bubienky. Toto nesiahalo Bachovi, 

Mozartovi, či Vivaldimu ani po členky! 

Musel som uznať, že som si zvolil dobré miesto. Nie nadarmo sa vraví - pod svetlom najväčšia tma. 

Skvelý výhľad do celej miestnosti z nepozorovaného miesta. 

Zbystril som, keď sa k stolom s občerstvením prikradli celkom nenápadne Brat Derwish s Elizeusom 

Croftom. Samozrejme, koho iného by napadlo doliať do punču alkohol? 

Vyštartoval som po nich, aby som im zaboril do krku svoje upírie tesáky. Obrazne povedané... 
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Stačilo mi jednoduché bezprútikové kúzlo a už som držal inkriminovanú fľaštičku v ruke. Odzátkoval 

som ju a privoňal, zatiaľ čo som na dotyčných nespratníkov použil Ani hnúť! Iba oči im bláznivo 

kmitali v jamkách, vypúlené a vydesené, keď im docvaklo, že sú odhalení. 

„Dračí dych,“ precedil som napoly pohoršene, napoly uznanlivo pomedzi zuby, keď som fľaštičku 

zatvoril a vložil ju do bezpečia svojho vrecka. Zrušil som kúzlo a spražil som oboch pohľadom. „Práve 

ste pripravili Bifľomor o desať bodov. Ešte jeden takýto pokus, pán Derwish a vykážem vás z plesu.“ 

Môj hlas bol tichý a mrazivý s okamžitým účinkom. Ten modrooký blondiačik zmrzol na mieste, zatiaľ 

čo ten druhý sa tváril o niečo bázlivejšie. Asi si myslel, že jeho trest obíde už len preto, lebo patrí do 

mojej fakulty. Minerva mala možno pravdu. Bolo na čase hrať fér. 

„Na vašom mieste by som sa tak prihlúplo neškľabil, pán Croft. Vám strhávam pätnásť bodov!“ 

Elizeusovi, ktorý bol v piatom ročníku takmer vypadli od prekvapenia oči. Zalapal po vzduchu a 

zapišťal: „Ale za čo, profesor? Ja som nič nespravil!“ 

„Ak už pre nič iné, tak preto, že ste sa dali prichytiť!“ vyštekol som prísne a tmavovlasý mladík 

zbledol. Možno zozelenal zlosťou, ale to sa nedalo jasne cez tie farebné svetlá a žiarivé odlesky 

discogule rozoznať. 

Bol som na seba hrdý. Môj hlas preťal vzduch ako žiletka. Hoci ma tie strhnuté body nesmierne 

mrzeli. Možno mi na to neskôr tá fľaštička Dračieho dychu dá zabudnúť. 

Rowena jastriaca na druhom konci miestnosti mi uznanlivo kývla a hneď potom sa vychytila 

doprostred sály. Ani mne totiž neušlo, že sa chrabromilský siedmak pokúša zjavne zjesť svoju tanečnú 

partnerku. 

Ak toto, čo predvádzal boli bozky, Merlin to dievča chráň! 

Stratil som sa v tieňoch sály. Drahá Morgana, nech už bude dvanásť! vyslal som želanie k falošnému 

nebu a z úst sa mi vydral povzdych, ktorý sa v tom rámuse celkom stratil. Aspoň, že tí mladší už boli 

vo svojich posteliach. 

Podišiel som k Rowene. „Preverím chodby, hneď som späť.“ 

Prikývla. „Fajn, zvládnem to.“ 

Nepochyboval som o tom. Tie jej jastrabie oči boli ozaj zvláštne. Možno videli aj to, čo mi ostatní nie. 

V chodbe pri Veľkej sieni postávalo zopár hlúčikov, ale iba sa neškodne zhovárali. Pokračoval som 

ďalej a načúval som aj tým najnepatrnejším zvukom. 

Odrazu vzduchom presvišťal popri mne Zloduch. Zasalutoval a posmešne vyhlásil: „V bočnej chodbe 

na prvom poschodí sa muckajú milenci za brnením jazdca!“ 

Rozrehotal sa a odplachtil vzduchom preč. Díval som sa za ním a uvažoval, či si zo mňa strieľa, alebo 

to myslí vážne. Napokon som sa to rozhodol preveriť. Jeden nikdy nevie, pravda? 

Vybehol som hore schodmi a zahol do ľavého krídla vedúceho smerom ku knižnici. A skutočne. Tie 

zvuky sa nedali pomýliť s ničím iným! 
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Och, Merlin, vďaka ti! Chrabromil! V duchu som chystal zákernú príučku. Toto ťa naučí po Rokforte 

hvízdať, ty malý zvodca nevinných dievčat! 

„Pán Garwood,“ s nesmiernym nadšením som sledoval ako od seba obaja odskočili, zbledli a vyvalili 

vystrašené oči, „dobre, že som vás stretol. Chcel som sa uistiť, či vám zabrala tá masť na ten váš 

hnisavý problém,“ naznačil som rukou, čo presne mám na mysli, aby o tom nebolo najmenších 

pochýb. 

Plavovlasá bystrohlavčanka zhíkla a zakryla si rukou ústa. Obrátil som sa k nej. „Slečna Quinnová, 

odporúčal by som vám na ruku, s ktorou si prikrývate ústa použiť najprv antibakteriálny gél.“ 

Nebol som slepý, aby mi ušlo, kde tú ruku mala a nebol som sprostý, aby som nepochopil, čo robila. 

Ďalšie prenikavé zhíknutie. 

„Obom strhávam pätnásť bodov za pohoršujúce správanie na verejnom priestranstve!“ 

 Obaja sa vyparili. On s červenými lícami a zlosťou sršiacimi očami kvôli tomu malému poníženiu, ona 

so sklopeným pohľadom a horiacou tvárou. 

Usmial som sa. Ozaj pekný večer. A to som sa mu tak bránil... 

oooSRSoooSRSooo 

Pondelok som prežúval raňajky a očami jastril po sieni ako Rowena po ihrisku, keď rozhodovala v 

jednom zo svojich zápasov. 

Nič. 

Ten deň sa mi neskutočne vliekol. Na hodinách som nestrhol viac ako tridsať bodov, ale rozdal som 

pár trestov. 

Utorok sa tiež nedialo nič mimoriadne. Raňajky boli chutné. Hrianky s džemom mám celkom rád. 

Nič. Žiadna sova letiaca mojím smerom. 

Deň mi ubehol rýchlo. Vytočil ma Thomas McLaggen. Na jeho brata som si veľmi dobre spomínal. 

Vyvrátil obsah svojho žalúdka priamo na moje topánky na Slughornovom vianočnom večierku pred 

pár rokmi. Strhol som mu desať bodov za to, že zle nakrájal koreň mandragory a elixír mu potom 

náhle vypenil. 

Vypenil som tiež. Navyše, dostal za trest napísať esej o rozsahu troch stôp o Mandragore. Výskyt, 

využitie, proste všetko. 

Streda sa mi niesla od rána v znamení skúmavých pohľadov. Nebolo to práve dvakrát príjemné. Mať 

tak kriketovú pálku, aby som ich mohol s ľahkosťou odraziť, alebo aspoň štít, cez ktorý by neprenikli. 

Mal som sto chutí mračiť sa ako Áres, boh vojny, ale načo? Miesto toho som na nich vytasil svoju 

úžasnú masku nepreniknuteľnosti. Tak, teraz sa dívajte! A ja vám aj tak ukážem hrdo svoj chrbát... 
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Ani dnes to nebolo... nič. Ani len sovie pierko... 

V štvrtok mi pri raňajkách poskočilo srdce. Zbytočne. Iba sova z redakcie Majster alchýmie mi niesla 

pravidelný mesačný výtlačok. 

Udelil som pár trestov, stiahol dovedna štyridsať bodov – nevyhol sa tomu ani slizolin, to som musel 

uznať. Čím skôr sa naučia, že sa so mnou nemôžu ťahať za prsty, tým lepšie. 

Ach, Merlin, staré zlaté časy... 

V piatok som to už nevydržal. Regulus sa neozval celých deväť dní! Mal vari toľko práce? Nestíhal mi 

napísať ani pár mizerných riadkov?! 

Rázoval som pred krbom v pracovni, keď zrazu zapraskal oheň a v ňom sa objavila jeho hlava. 

„Severus? Si tu?“ 

Podišiel som pred krb, srdce mi podivne tĺklo a zároveň som cítil nesmiernu úľavu. „Dobré ráno, 

Regulus.“ 

„Aj tebe dobré ráno,“ hlesol a na moment sklopil pohľad. 

„Stalo sa niečo?“ 

Chvíľu mlčal, potom na mňa skúmavo pozrel. „Ani nie. Chcel som sa ťa opýtať, či by si sa u mňa 

nemohol v sobotu zastaviť.“ 

„Ak potrebuješ precvičiť nejaké elixíry, môžeš prísť, veď to vieš,“ ochotne som navrhol, ale on 

pokrútil hlavou. 

„Nejde o elixíry. Je to niečo... iné. Tak čo, prídeš?“ 

Pozrel na mňa tými planúcimi očami a ja som si musel pripomínať, že za to môže iba ten oheň a nie 

fakt, že sa díva na mňa. Komu by už pri pohľade na môj nosatý ksicht planul pohľad? Ani len 

horskému trollovi nie... 

„Samozrejme. Kedy?“ 

„Do jednej pracujem a potom... niečo mám,“ odvetil zdráhavo. „Povedzme, o ôsmej večer?“ 

Tak neskoro? preblesklo mi mysľou, ale neodmietol som. „Dobre. O ôsmej večer.“ 

Usmial sa. „Ďakujem. Maj sa pekne, Severus.“ 

„Dovidenia, Regulus,“ odzdravil som a nechal sa oblažiť jeho posledným vrelým úsmevom. 

Zmizol, ale ja som ešte pár minút civel do ohňa a uvažoval, prečo tak neskoro, a čo dopekla má... 

medzi tým? 

oooSRSoooSRSooo 
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Bol som príliš zabratý do vlastných myšlienok, aby som zvládol večerné tresty alebo čítanie tých 

nepodarených esejí, z ktorých bolo len pár svetlých výnimiek hodno aspoň P-čka. 

Síce sa mi kopili na stole, ale odsunul som doškrtaný pergamen bokom. Napadlo ma, že aj 

Longbottom mal svojho času viac mozgových buniek ako Druella Edgeová, bifľomorská tretiačka. 

Hneď po Marasovej bola prvotriednou pohromou. Tá si aspoň nikdy nezmýlila bezoár s asfodelom. 

Vstal som, vzal som si šálku čaju a uvelebil som sa v kresle, zadumane si miešajúc ten voňavý nápoj. 

Bolo by možné, aby mal Regulus ... nejaké... stretnutie... romantického charakteru? 

Zamračil som sa, moje čierne obočie sa spojilo do jednej linky. To, že ja som si také čosi nedokázal 

predstaviť ešte nemuselo znamenať, že by sa to nemohlo stať, no nie? 

Regulus bol možno slizolinčan, muž, ktorý si vytrpel viac ako dosť, ale na druhej strane bol aj hrdý 

Black. Ani roky väznenia a týrania ho nezlomili. Nebol taký upätý a opatrný ako ja... a... 

Bol vôbec...? 

Zarazil som sa nad tým, kam som až v myšlienkach dospel. Bola pravda, že som ho na príkaz 

Voldemorta a pred jeho zrakom prznil, ale nemohol som tušiť, či sa mu nepáčia ženy? 

Dobre, v tom dome, kde som ho premiestnil ma síce pobozkal, ale človek je vo vypätej situácii 

schopný občas konať úplne iracionálne! 

Pretrel som si rukou koreň nosa a zaklonil hlavu dozadu. Oprel som sa o opierku kresla a povzdychol 

si. 

Ak niečo nepodniknem, nikdy sa odpoveď na otázku Regulusovej sexuálnej orientácie nedozviem. Ak 

niečo nepodniknem, môže sa stať, že ho stratím a... 

Trpko som sa uškrnul. 

Nefandím si tak náhodou? Prečo by sa mal zahľadieť práve do mňa? S tou kotvou medzi očami, 

kostnatým zadkom, hrudníkom ako radiátor, takom chudom, že by mi porátal všetky tie trčiace 

rebrá... 

 Ach, ako som len závidel tým mladým... Majú pred sebou celý život, môžu flirtovať, stretávať sa, 

bozkávať zašitý v chodbách hradu... Môžu žiť tak, ako som ja nikdy nemohol! 

Otvoril som oči a pozrel do horiaceho ohňa. 

Možno by bolo konečne na čase... nie? Začať žiť... podľa vlastných predstáv. 

Inak tu stvrdnem do konca života, srdce mi vyschne ako poľný kvet a zošúverie ako starý bezoár... 

Tak dobre. Vyskočil som na nohy a vybehol von z komnát, mieriac do knižnice. Mohol som len dúfať, 

že tam nájdem nejakú knihu, ktorá mi poradí ako na to... 

Za pokus to predsa stálo! 
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19. kapitola 

Regulus: 

Pre dračie kiahne! Ako sa také čosi mohlo vôbec stať?! 

Celý zhrozený som civel na malú knižku vo svojich rukách v krvavo červenom obale. Ešte i teraz po 

tých rokoch farbená dračia koža nestratila svoj charakteristický pach. Ruky sa mi triasli, keď som 

obrátil list popísaný známym písmom a dočítal... 

Rukopis môjho pojašeného, rebelantského staršieho brata bol nezameniteľný. 

Mal som dojem, že mi práve zamrzlo srdce. Vlastne... asi celý krvný obeh. 

Keby som bol tušil, čo tu nájdem, asi by som sa bol jeho izbe vyhol širokým oblúkom. Ale potreboval 

som ju vypratať a Buster poctivo pracoval na prízemí. 

Siriusove staré školské knihy som vytriedil a pekne spútal kúzlom v troch nevysokých vežičkách. Dva 

potrhané zošity, ktoré v šuplíkoch rozheganého pracovného stola obhrýzala akási chrobačia háveď 

som vytriedil na spálenie. Staré veci, ktoré by si neobliekol  ani domáci škriatok putovali do vreca ako 

odpad. Rovnako tak aj pár podivných muklovských vecičiek, ktoré tu mal. Modely motoriek, vláčikov 

a áut. 

„Reducio!“ zamrmlal som a s prútikom namiereným na jednotlivé, rokmi zničené kusy nábytku som 

postupne kus po kuse zmenšoval. Posteľ, stôl, stoličku, skriňu, komodu, pokrivené police. Aj to skončí 

v krbe. 

A potom som spravil tú hlúposť, že som sa pokúsil strhnúť zo stien staré tapety. Skúšal som kúzlo po 

kúzle, všetky možné, ktoré som si pamätal, ale držali prilepené na život a na smrť. Okrem toho, tie 

hrozné plagáty polonahých žien, čo boli na nich, na tých podivných mašinách, ktoré sa mu vždy tak 

páčili... Nechutné! Výstrihy na ich obtiahnutých tričkách, kde sa pod tenučkou látkou črtali ich 

bradavky boli prosto nevkusné. A toto sa muklom páči? 

Premeral som si ich kritickým okom nezainteresovaného pozorovateľa. Popravde, keby som nebol 

taký, aký som bol, asi by som nad nimi slintal tiež. 

Pokrútil som nad nimi hlavu a strhol prvý plagát s blondínkou v bielej uniforme, ktorá rozkošne 

špúlila ústa. Vo výstrihu vypasovaného saka sa jej medzi nahými oblinami tvoril jarček, po ktorom 

stekala kvapka hnedého nápoja. 

„Čo je to tá Coca-cola?“ zašomral som. 

Mykol som plecom. Je mi to vlastne fuk. Jedno silné trhnutie a blondínka sa rozdelila vo dvoje. Po pol 

hodine som si bol nútený vyzliecť sveter. Pri práci – a že to bola riadna fuška, díky brácho – som sa 

poriadne zapotil. Sirius nenechal nič na náhodu. Ak chcel niekto všetky tie nechutné plagáty dostať zo 

stien, kúzla by mu nepomohli. 

Aspoň, že s tapetami to už išlo ľahšie. Jemné mávnutie zápästím a prenesené „Re-glutino!1“ a 

následné: „Convolutus!2“ 
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Kedysi tmavo červená tapeta sa odlepila od steny a poslušne sa zvinula, kým neostal úhľadný zvitok 

ležať na zemi. A tak som pokračoval v celej izbe. Pod nohami mi vŕzgala iba drevená podlaha a nad 

hlavou svietilo sliepňavé svetlo sviecového lustra. 

Keď som bol s prácou takmer hotový, zbadal som v stene podivný zárez. Podišiel som bližšie, aby som 

to preskúmal. Zaklopal som na ňu a začul dutý zvuk. Otvor! Musí tam byť nejaký otvor. Rozhodne 

však nebol na kľúč. Ak som ho chcel otvoriť, musel som teda použiť kúzlo. 

Namieril som na to miesto v stene prútikom a zamrmlal: „Alohomora!“ 

Stena vydala podivný zvuk. Akoby pukla po celej dĺžke v tichom stone. Otvorili sa predo mnou malé 

dvierka a ja som zvedavo nazrel dnu. Zamračil som sa, keď som neuzrel nič, len čierno čiernu tmu. 

Strčil som ruku dovnútra a opatrne ju prebádal. Nič. 

Tak som zasa namieril prútikom na jej zívajúci otvor a zvolal: „Accio!“ Nech už tam bolo čokoľvek. 

Nerátal som s tým, že mi priamo medzi očami pristane malá kniha. Pozvdychol som si a zachytil ju 

skôr, ako stihla spadnúť na zem. Pošúchal som si boľavý nos a nakrčil ho. Dobre, k vážnejšiemu úrazu 

nedošlo. 

Až potom som jej venoval svoju plnú pozornosť. 

oooRSRoooRSRooo 

Zvyšok večera som strávil úvahami o tom, či by to mal vidieť Severus. Sedel som v salóne nad 

rozloženými knihami z kurzu, ale oči mi jednostaj zabiehali k tomu denníku. Bolo to šialené! 

Celé to bolo šialené! 

Schoval som si tvár do dlaní a uvažoval, či je možné, aby sa dvaja bratia nezávisle od seba mohli 

zamilovať do jediného a toho istého človeka. 

Napokon som sa zvalil na pohovku a vyložil si nohy. Rukou som si prekryl unavené oči a snažil sa 

nemyslieť na to, ako ma to vzalo. 

Pravdou bolo, že mi Severus chýbal. Od tej noci, keď ho ku mne Volemort dovliekol sa stal mojou 

neoddeliteľnou súčasťou. Rýchlo som pochopil, že iba pred ním drží masku a navonok poslušne plní 

jeho sadistické príkazy. Ale keď sme boli sami... Bol všetkým možným, len nie jeho slepým 

pätolizačom. 

A ja som bol vďačný za ten... dar. Veď Voldemort ani netušil, ako mi nechtiac a nič netušiac pomohol. 

Dobre, možno ma pred jeho očami sprosto znásilňoval, ale netešilo ho to a často si musel sám 

pomôcť, aby sa mu vôbec postavil. 

Z pier mi splynul nový povzdych. Nemal by som sa týrať týmito spomienkami, ale bol som za ne 

vďačný. Bol som vďačný za Severusa. I on mohol za to, že ma vytrhol svojou starostlivosťou z 

podivného rozpoloženia, do ktorého som sa tými rokmi uchýlil. Nemal som ďaleko k tomu, aby som 

sa bol skutočne pomiatol. Moja záchrana, ktorá prišla ozaj v poslednej chvíli... 

Čo tak asi teraz robí? 
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Trochu ma škrelo, že som mu nenapísal, ale bol som zavalený povinnosťami. 

Myšlienka naňho ma znova prinútila vrátiť sa k tomu denníku. Mal by som mu ho dať? Je to dobrý 

nápad, otvárať staré rany? 

Zamyslel som sa. Ako by som sa cítil na jeho mieste ja, keby som si niečo podobné prečítal o niekom, 

s kým som si celý život šiel po krku? Rozhodne – šokovane. Ale... možno by sa mi aj uľavilo, pretože 

by som zistil, čo bolo príčinou toho sváru a... 

Ticho miestnosti preťalo hlasné PUK! 

Buster sa pokorne uklonil a jeho hnedé oči zažiarili. „Môže pre vás Buster ešte niečo urobiť, pane?“ 

Posadil som sa a pozrel na tú malú horu kníh, ktorá na mňa čakala. „Budem rád, ak mi urobíš čaj, 

Buster,“ požiadal som ho. 

„Buster pripraví pánovi Regulovi vynikajúci medovkový čaj s kvapkou medu!“ vyhlásil a zmizol s 

novým lupnutím. 

Doniesol mi čaj a nachystal i misku ovocia. Potom som ho poslal oddýchnuť si. Chcel som mať pokoj a 

ticho na štúdium. 

Ráno som sa napokon rozhodol a pozval Severusa k sebe. Asi bude lepšie, keď mu to dám. Aj tak to 

bolo písané formou listu, s jediným adresátom. Nemal som právo čítať to, ale... 

Asi bolo dobré, že som to vôbec objavil. Ak mu Severus odpustí, bude môcť Sirius odpočívať v 

pokoji... 

oooRSRoooRSRooo 

Sobota bola synonymom zhonu. 

V práci bolo poriadne rušno. Nečudo, pretože upršané a chladné počasie si vyžiadalo svoju daň na 

zdraví mnohých čarodejníkov. Takže Životabudič šiel naozaj na dračku. Ale predali sme aj pár gramov 

kvalitných sušených čajov, elixír proti bolesti, jeden na liečenie vredov a tri na hustnutie vlasov. Tu 

madam Rossana upozornila zákazníkov i na možné vedľajšie účinky nadmerného ochlpenia. 

Keď som podával akejsi plavovlasej mladej žene fľaštičku výluhu Dictamnus albus, ktorý sa používa na 

zastavenie krvácania a upozorňoval ju, že hojivý proces je spojený so zeleným oparom, na krátko sme 

sa dotkli rukami. Kým ona hanblivo sklopila pohľad, ja som rozladene stiahol ruku. 

Madam Rossana, ktorá si to všimla sa nad tým iba pousmiala a pustila sa do debaty s akýmsi 

čudákom, ktorý si od nej pýtal Hadí koreň. 

„Dvanásť siklov,“ požiadal som a žena vybrala mince z vrecúška. 

Dvere sa znova otvorili a zvonček už asi po miliónty raz zaškriekal: „Vitajte!“ 

Asi nikdy predtým som nebol taký vďačný za to, že vidím Luciusa. Jeho aura noblesy a nadradenosti 

ho obkolesovala ako účinné odpudzujúce zaklínadlo. 
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Pozdravil madam Rossanu a pozrel na mňa. Moja zákazníčka sa až teraz rozhodla konečne odísť, 

pričom Luciusa obišla poriadnym oblúkom. 

„Ahoj, Regulus, som rád, že ťa vidím,“ pozdravil a vrhol pohľad na rady poličiek za mojím chrbtom. 

„Ahoj,“ odvetil som. „Len mi nevrav, že aj ty potrebuješ Životabudič!“ doberal som si ho, lebo som na 

ňom nezaregistroval žiadne príznaky nádchy, alebo symptómy akéhokoľvek ochorenia. 

Pokrútil hlavou. „Ja nie. Harry.“ 

„Bol u liečiteľa?“ 

„Nie. Trvá na tom, že to rozchodí,“ precedil nesúhlasne pomedzi zuby. 

Uškrnul som sa a pobavene nadvihol obočie. 

Lucius pochopil. „Od včera leží v posteli. Ak mu to nepomôže, vezmem ho k Mungovi i nasilu.“ 

„Možno by stačilo, keby som sa naňho prišiel pozrieť,“ ponúkol som sa ochotne. „Aj tak sme sa mali 

stretnúť, takže...“ 

Evidentne mu padol kameň zo srdca. „Dobre, budem len rád. Môžeme to potom prediskutovať pri 

obede.“ 

„Fajn. Do pol druhej by som mal byť u vás.“ Spokojne prikývol a ja som sa otočil k zásobám a načiahol 

sa po Životabudič. 

Lucius zaplatil, poďakoval a odišiel. 

Zvonček i za ním zaškriekal: „Dovidenia a príďte zas!“ 

oooRSRoooRSRooo 

Harry zastonal, keď sa nad neho Lucius sklonil, aby mu ticho dohovoril. 

„Vravel som, že budem v poriadku! Má sa učiť a ty ho otravuješ hlúposťami...“ šomral zastretým 

hlasom. 

Lucius sa nad jeho tvrdohlavosťou iba pousmial. „Vyber si. Buď ťa prehliadne Regulus, alebo to spraví 

liečiteľ u Sv. Munga.“ 

Zamračil sa, ale napokon prikývol. 

Už na pohľad bolo jasné, že nejde iba o bežné nachladenie. Oči mal kalné a unavené, potil sa a bol 

celý rozpálený. 

„Bude to iba chvíľka, Harry,“ povedal som a začal som odriekavať pár jednoduchých diagnostických 

kúzel. Lucius ostal sedieť po jeho boku a držal ho po celý čas za ruku. 

„Horúčka,“ odvetil som stručne. „Toho sa ľahko zbavíme. V tele nie je žiaden zápal. Stačí, ak budeš 

užívať Životabudič, trikrát denne po desať kvapiek a doniesol som aj elixír na zmiernenie horúčky. 

Každých dvanásť hodín po päť kvapiek.“ 
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Podal som liek Luciusovi. „Dobre, to zvládneme.“ 

„Tiež si myslím. Do pondelka by si mal byť v poriadku,“ ubezpečil som ho a on ospalo prikývol. 

Lucius sa k nemu nahol a odhrnul mu spotené vlasy z čela. „Nezaspi, musíš ešte užiť lieky,“ prehovoril 

k nemu tichým hlasom znejúcim skoro ako šepot. 

„Veď nespím,“ zahundral Harry popod nos, ale viečka mu neposlušne spadli. 

Lucius sa iba uškrnul. Zavolal si škriatka. 

„Zafir, odprevaď pána Regula do jedálne a prikáž Rubymu, aby urobil čaj a doniesol mi ho sem. 

Ďakujem,“ ukončil a pozrel na mňa. 

 „Ospravedlníš ma na chvíľku? Len dozriem, aby si vzal lieky.“ 

„Pravdaže,“ odvetil som a škriatok sa predo mnou zdvorilo uklonil. 

„Pán Regulus nasledovať Zafira. Zafir zaviesť pána do jedálne,“ oznámil dôležito. Vykročil som teda za 

ním. 

Cestou z ich spálne mi neušlo, ako sa Lucius znova naklonil k manželovi, otrel mu nežne z čela pot 

vlhkou handričkou a zašepkal: „Neboj sa, o chvíľu ti bude lepšie.“ 

Premkol ma čudný pocit. Hrejivý a zároveň podivný, pretože som sa pristihol, že túžim po tom, aby i 

mne niekto mohol venovať toľko pozornosti. 

oooRSRoooRSRooo 

Lucius sa ukázal o pár minút neskôr a už vo dverách sa mi ospravedlňoval. „Prepáč mi to zdržanie. Je 

to tak trochu moja chyba, že prechladol. Keby som mu to tak bol rozhovoril...“ povzdychol si, keď si 

sadal za stôl. 

„Rozhovoril? A čo?“ nechápal som. 

Zháčil sa a zrejme si uvedomil, že prezradil viac ako pôvodne zamýšľal. „Povedzme, že novembrové 

večery sú chladné a nie je práve vhodné... vykonávať... isté činnosti... sporo odetý vonku.“ 

Ruka sa mi zastavila s obrúskom na pol ceste k lonu, kde som si ho chcel prestrieť, aby som sa 

neofŕkal. Pochopil som. Líca mi trochu zrumeneli, ale toto som rozhodne nemienil komentovať. 

Miesto toho som si načerpal lákavo rozvoniavajúcu slepačiu polievku a pustil sa s chuťou do jedla. 

Lucius sa pridal. 

Kuracie prsia na bazalke s ryžou a zeleninovým šalátom boli vynikajúce a biele víno sa k tomu skvele 

hodilo. 

Po obede sme sa presunuli do salóna. 

„Požiadal som ťa o stretnutie, aby som ti predostrel jeden návrh. Ale prv ako mi čokoľvek odpovieš, 

najprv si to dobre rozmysli. Môžeš mi sľúbiť, že nevyvodíš predčasné závery?“ 
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„Dobre, bez problému,“ dodal som a musel som pripustiť, že ma to už teraz nesmierne zaujalo. 

Možno z časti preto, lebo okolo toho robil také tajnosti. 

„Asi vieš, že som sa v poslednej dobe skúšal nie veľmi úspešne zamestnať. Jediné, čo sa mi podarilo 

dosiahnuť je polovičný pracovný úväzok v Gringottbanke, ale tých pár hodín je žalostne málo a tak 

som uvažoval, čo by som mohol robiť popri tom a potom Severus spomenul, že rekonštruuješ byt. 

Vtedy som dostal nápad, ako by si mi mohol pomôcť.“ 

Obočie mi vyskočilo nahor a spojilo sa s ofinou. Vôbec som nechápal, kam tým Lucius smeruje. Ako 

by som mu mohol svojou rekonštrukciou bytu pomôcť?! 

Luciusovi to samozrejme došlo, ale pokračoval ďalej. „Rád by som poskytoval služby spojené s 

rekonštrukciou bytov, či domov. Od potrebných úprav, po zariadenie interiéru, alebo exteriéru. A ty 

by si mohol byť mojou výbornou reklamou.“ 

Pre zmenu mi tentoraz zaskočil dúšok vína. Slúžilo mi ku cti, že som sa nezakuckal. „Ako prosím?“ 

„Ponúkam ti takýto návrh. Pomôžem ti opraviť byt, ak mi dovolíš použiť pár snímok pri ďalšej 

zákazke, aby som ich mohol prezentovať možným budúcim klientom.“ 

Onemel som od samého úžasu. Tak toto by som rozhodne nebol očakával. „Lucius, ja nemám 

potrebné množstvo financií a okrem toho...“ 

Lucius ma zastavil mávnutím ruky. „To je to najmenej. Z mojej strany by to bola vstupná finančná 

investícia, ktorá mi ako pevne dúfam neskôr pomôže rozvinúť kariéru dizajnéra. Nejako začať musím, 

tak prečo nie u teba? Povedzme, že tvoj byt je pre mňa skutočnou výzvou.“ 

Premýšľal som a uvažoval, čo povedať. Sám by som ten byt neopravil v dostatočne krátkom čase a 

učenia mi pribúdalo. Neskôr prídu skúšky a prax, takže... 

Povzdychol som si. „Vravíš, vstupná finančná investícia?“ 

Lucius spokojne prikývol. „Presnejšie, spravil by som si zopár fotiek bytu v pôvodnom stave. Ty mi 

povieš, ako by si si aspoň približne predstavoval ich zariadenie, alebo na čo by mala tá miestnosť 

slúžiť a ja to zariadim. Konečnú podobu už hotového bytu si znova vyfotím a budem ju môcť použiť 

ako názornú ukážku svojich schopností.“ 

Znelo to príliš ľahko. Zamračil som sa. Nesledoval tým nič iné? Merlin vedel, že potrebujem pomoc, 

ale nie som práve prípad pre charitu! 

No, ale Lucius nebol charitatívny typ, nie? Hovoril o vstupnej investícii a chcel rozbehnúť vlastné 

obchody... 

„Ak budem súhlasiť, čo sa odo mňa bude vyžadovať? A nebude prekážať, že som pár izieb stihol už s 

pomocou Bustera vypratať?“ 

Lucius na mňa uprel prenikavý zrak. „Samozrejme, že to nebude vadiť. Žiadam iba sprístupniť 

letaxovú sieť a spojiť ju s naším krbom a ako som povedal, tvoje návrhy. Všetko ostatné zariadim. A o 

zmenách ťa budem včas informovať a radiť sa s tebou.“ 
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„Tak dobre,“ súhlasil som. „Ak mi sľúbiš, že to nebude nič prehnane luxusné, nemám nič proti.“ 

Podali sme si ruky a spečatili tak dohodu. Dopil som a porúčal sa. Lucius sa pobral skontrolovať 

Harryho. 

oooRSRoooRSRooo 

Presne o ôsmej hodine večer sa rozhorel krb a vykročil z neho Severus. Vstal som a podišiel k nemu, 

kým sa kúzlom zbavoval zvyškov popola a prísne na mňa zazrel. 

„Nemal si nastavené ochrany,“ povedal, čo znelo ako výčitka. 

Nemohol som sa neusmiať. „Viem, čakal som ťa. Vždy si presný.“ 

Zdalo sa mi to, alebo sa začervenal? Potom mi čosi bez slova podal. 

„Čo je to?“ Balíček nebol veľký, ale mal som dojem, že váži celú tonu! 

„No, ja...“ odkašľal si, „viem, že máš dnes narodeniny a povedal som si, že by sa ti mohlo hodiť... pár 

drobností.“ 

Otvoril som darčekovú tašku, kde bolo toho... húfa! Fakt hojne. Sánka mi klesla až kdesi poniže 

kolien. 

„To... to si nemusel,“ dostal som zo seba zastretým hlasom. Dojalo ma to. Hlavne preto, lebo som na 

celkom zabudol, že mám sviatok. Bolo nesmierne potešujúce vedieť, že niekto na mňa myslel. A ešte 

potešujúcejšie, že to bol práve on. 

Podal mi ruku a nepatrne sa pousmial. „Nech sa ti darí,“ hlesol, kým držal moju ruku s jemným 

stiskom, ktorý som nadšene oplácal. Mal som chuť nakloniť sa a pobozkať ho, ale... 

Bol tu ten denník... 

„Ďakujem,“ odvetil som podivne priškrteným hlasom a tentoraz som si musel odkašľať ja. „Aký som 

nezdvorilý. Sadni si, prosím. Dáš si niečo?“ opýtal som sa skrývajúc svoje rozpaky. „Čaj? Niečo 

silnejšie?“ 

„Čaj postačí,“ odvetil, keď sa usadil v kresle. Položil som darovanú tašku vedľa svojho kresla a zavolal 

na svojho škriatka, aby som ho požiadal o čaj. 

O chvíľu som ho už nalieval do šálky. Keď som mu ju podával, stretli sa nám prsty. 

Bolo to... elektrizujúce. Mal som dojem, akoby medzi nami preskočila iskra. Severus ma držal svojím 

pohľadom a jeho tmavé dúhovky odrážali mihotavé plamienky ohňa horiaceho v krbe. Bolo to 

príjemné a celkom iné ako chvíľa, kedy sa ma dotkla tá mladá žena v Apatieke. 

Moment, keď sklopil oči k svojmu čaju mi pripadal, akoby ma o niečo vzácne a krásne okradli.   

 Chvíľu sme sa nezáväzne zhovárali. Vypytoval sa ma na to, ako pokračuje kurz a ja som sa spytoval na 

dianie v škole. Aj ples vraj dopadol celkom dobre, ale rozčúlila ho Minerva, ktorá ho chcela donútiť, 

aby sa tam dostavil v nejakej príhodnej maske. 
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Smial som sa, keď mi opisoval, ako jej odsekol, že jej dal na výber medzi prítomnosťou bez masky, 

alebo maskou upíra. 

Keď sme sa lúčili, bolo čosi pred polnocou. Stál pred krbom a vyzeral... tak neodolateľne! Čierne 

nohavice obopínali jeho štíhly pás a boky, nehovoriac o pekne oblom zadku. Sako dávalo vyniknúť 

hrudi i pleciam. Vlasy mu padali do tváre, bol hladko oholený a voňal... tak dobre voňal! 

„Kvôli čomu si ma sem vlastne volal?“ 

Precitol som a zniesol sa z oblakov opäť na zem. „Ach, aha...“ zamrmlal som a vrátil sa k stolíku, kde 

sa vŕšilo zopár kníh, z ktorých som sa predtým učil. Vytiahol som jednu a podišiel k nemu. „Myslím, že 

by si si to mal prečítať.“ 

Severus si vzal knižku a prevrátil ju v prstoch. „Čo to je?“ 

„Ja... zistíš to. Len si to prečítaj, dobre?“ 

Podozrievavo na mňa pozrel a neochotne prikývol. S tichým – dovidenia – zmizol v plameňoch... 

oooOOOoooOOOooo 

A/N: Reglutino – odlepovať 

Convolutus – stočiť sa 

oooOOOoooOOOooo 

 

20. kapitola 

Harry: 

Brko v mojich prstoch kĺzalo po pergamene a zachytávalo slová, ktoré mi diktoval monotónnym 

hlasom môj šéf, Troy. Nerozumel som tomu, prečo som to musel byť akurát ja, koho poveril tou 

absolútne smiešnou úlohou, lebo sa vymykala mojim pracovným povinnostiam. Nehovoriac o tom, že 

som robil zasa cez čas kvôli nejakému jeho rozmaru. Toto predsa patrilo k Yolandiným povinnostiam, 

rovnako ako podobné banality, zahŕňajúce pracovné úlohy každej dobrej sekretárky. Nanešťastie, 

dnes nemohla prísť do práce a Troy bol zrejme neschopný napísať si ten list sám, inak si to neviem 

vysvetliť. 

Dnes som jednoducho nemal svoj deň. Vonku lialo ako z krhly a ja som sa prebudil v posteli po dlhej 

dobe celkom sám. Samého ma zaskočilo, ako veľmi mi chýba teplo jeho tela a tak som vstal celý 

rozladený. 

Otrel som si hrot čerstvo namočeného brka v čiernom atramente o malý kalamár a znova som 

pokračoval v písaní. 

Ako sa ukázalo, práca na oddelení nebola nijako zvlášť náročná a navyše, bola zaujímavá. Bral som to 

ako bonus. Najprv som sa zoznámil so svojimi povinnosťami, naučil sa orientovať medzi jednotlivými 
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spismi a naštudoval som si kódex práv a povinností, ktoré mi z môjho postu pracovníka oddelenia 

Odboru zverov, bytostí a duchov vyplývali, a ktoré som musel bezpodmienečne ovládať. Takže prvé 

týždne boli síce trochu náročné, ale nebolo to nič, čo by som nezvládol. 

Koncom novembra som postrehol istú nepatrnú zmenu v Troyovom správaní, ktorú som predtým 

azda usilovne prehliadal. Zaskočilo ma to a najprv som to pokladal za nepodstatné. Ignoroval som 

tých pár náhodných dotykov, i tie nie práve príjemné skúmavé pohľady, keď sa na mne jeho oči 

zastavili o niečo dlhšie ako by bolo vhodné, alebo spočinuli na intímnych miestach. 

Nevedel som si ich vysvetliť a cítil som pochopiteľný zmätok. Ale keďže som sa sám ocitol vo veľmi 

zložitej situácii, čo sa týkalo môjho spolunažívania s Luciusom, ani som sa tým skutočne nemal chuť 

nejako zvlášť zaoberať. Tie pocity som zakaždým odplašil a myšlienky zahnal do úzadia. 

Troy Fairfax, bol o päť rokov starší ako ja a v Rokforte navštevoval Bifľomor. Bol len o niečo málo 

vyšší, pomerne štíhly, mal krátke orieškovo hnedé vlasy a tmavomodré oči. Keby nebolo tej podivnej 

vtieravosti, ktorou ma v posledných dňoch tak nenápadne zahŕňal a tých občasných nelichotivých 

poznámok na adresu smrťožrútov - hoci sa o nich zatiaľ vyjadroval iba vo všeobecnosti - mohol by 

som o ňom povedať, že je aj priateľský. Ale tými poznámkami sa akoby striafal priamo do mňa a 

môjho súkromia. Cítil som to a hoci to navonok nedával najavo, vedel som, že to robí iba preto, aby 

urazil Luciusa. 

Yolanda Kloofová o ňom rada tvrdila, že je to utajený introvert, ale ja by som ho za takého rozhodne 

nepovažoval. Všimol som si, že rád preháňa a aj z komára dokáže urobiť trolla. Rád sa chválil svojimi 

úspechmi a dával mi najavo, že nie je obyčajným človekom, ktorému sa pošťastilo stať sa v takom 

mladom veku vedúcim oddelenia. Vedel byť aj nepríjemný, ba takmer bezohľadný a možno i drzý, 

najmä ak jednal s nejakým duchom, či bytosťou, ktorá sa dostala do rozporu s nejakým paragrafom v 

tom nechutne tlstom kódexe zákona. Čudoval som sa, že naňho ešte nik nepodal sťažnosť. 

Občas som uvažoval, či skutočne navštevoval Bifľomor, alebo sa iba tak tváril. Pravda, charakter 

človeka sa môže rokmi zmeniť, či nie? 

„Tak a je to,“ povedal som, osušil som kúzlom pergamen a podal mu ho tešiac sa v duchu, že môžem 

konečne vypadnúť. 

„Mhm,“ zamrmlal spokojne, keď sa konečne stiahol z môjho osobného priestoru a prestal sa mi 

nakláňať ponad plece a dýchať mi na krk. Z ťažkej vôňe jeho kolínskej mi už chvíľu krútilo žalúdok. 

„Výborne, Harry. Neviem, čo by som si bez teba počal. Pre dnešok je to všetko.“ 

Zakúzlil som Tempus a zamračil sa. V duchu som sa zaprisahal, že sa ním nabudúce takto využívať 

nenechám a podišiel som k vešiaku, kde visel môj kabát. Zvesil som ho a otočil sa, aby som sa doň 

nasúkal, keď som sa zarazil a prekvapene som o krok cúvol. Skoro som sa čelom zrazil s Troyom, ktorý 

stál príliš blízko. 

Tváril sa, akoby sa nič nepríhodné nestalo. „Ponáhľaš sa?“ opýtal sa so širokým úsmevom a mne sa 

opäť zazdalo, že ma priam nechutne okato hltá očami. 

Naježil som sa a cítil som ako mi vstali dupkom nielen všetky chĺpky, ale ešte i vlasy na temene hlavy. 

„Iste. Už meškám,“ odvetil som úprimne, vykoľajený jeho správaním. Toto si nikdy predtým nedovolil. 
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„Myslel som si, že by sme mohli spolu zájsť na pohárik,“ navrhol akoby nič, ale pri mojom následnom 

odmietnutí mu nálada poklesla. 

„Prepáč, Troy, ale ja naozaj nemôžem,“ snažil som sa, aby to neznelo drzo, či neúctivo a uvedomil 

som si, že vo mne rastie zlosť. Prečo ma dopekla zdržiava? A potom povedal čosi, od čoho sa mi 

vzbúril sám žalúdok. Akoby ma doň udrel oceľovou päsťou. 

„Tvoj smrťožrút si ťa drží dosť nakrátko, čo?“ opýtal sa s podivným zábleskom v očiach, ktorý mi 

jednoducho z tej malej vzdialenosti nemohol ujsť. 

„Prosím?“ vybafol som šokovane, ale on len bezstarostne mávol rukou. 

„Ale nič, nevšímaj si ma, iba táram,“ uškrnul sa v úbohej snahe zahovoriť svoj sprostý prešľap. 

„Vlastne i ja mám naponáhlo. Idem na večeru so svojou snúbenicou. Želám ti pekný zvyšok dňa, 

Harry.“ 

„Nápodobne, Troy,“ schytil som kabát a odišiel preč prv, ako by som povedal niečo, čo by som neskôr 

mohol oľutovať. Skôr, akoby som ho stihol prekliať... Naozaj som bol poriadne vytočený! 

Celú cestu domov mi tá jeho netaktná poznámka trčala v hlave a omínala ma, ako nôž zabodnutý v 

chrbte. Z tónu jeho hlasu, keď to vyslovil som cítil zášť i mrazenie. 

Otriasol som sa, akoby som sa zbavoval iba otravného komára. 

Dobre, vedel som, že sa mnohým môj čin nebude pozdávať, ale zatiaľ som sa s negatívnymi reakciami 

na svoj zväzok stretol v takom nepatrnom množstve, že toto mi prišlo ako pekná podpásovka. 

Rozhodne by som to od toho chlapa nečakal. 

Štvalo ma to. Neuveriteľne! 

Až tak, že som som sa letaxom premiestnil kdesi, kde som nemal čo robiť. Ten starý obuvník, z 

ktorého krbu som vypadol sa iba vyľakal, keď som sa nečakane zjavil uňho v dielni. Ospravedlnil som 

sa a sústredil natoľko, aby som cestu domov zvládol bez ďalších podobných trápnych zastávok. 

oooHLHoooHLHooo 

Luciusa som doma nenašiel. 

Zavrel som dvere na jeho pracovni a zavolal na jedného zo škriatkov: „Ruby?“ V duchu som uvažoval, 

kde môže byť. Dúfam, že sa mu nič nestalo... 

Ozaj som dnes nemal svoj deň. Aspoň, že už nepršalo. 

Miesto Rubyho sa predo mnou objavila Amber: „Pán Harry volať Rubyho, ale on nemôcť prísť,“ 

zapišťala naša domová škriatka a predviedla mi dokonalý pukerlík. 

„Stalo sa niečo? A kde je môj manžel?“ V duchu som zasa zahnal ten nepríjemný pocit a chytro som 

uvažoval, čo mal dnes Lucius v pláne. Bolo neskoro, takže v banke byť nemohol. 

„Pán Lucius byť zaneprázdnený,“ odvetila. „On mi zakázať prezradiť viac. Povedať, že to byť pre pána 

Harryho prekvapenie a on potrebovať so sebou všetkých škriatkov. Iba Amber prikázať postarať sa o 
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pána Harryho,“ dodala dôležito a jej žlté oči radostne svietili, že môže byť užitočná. „Pán Harry byť 

hladný?“ 

Pousmial som sa a cítil, ako sa vo mne rozlieva príjemnejší pocit úľavy. Bolestivo zovretý žalúdok sa 

uvoľnil. „Áno, Amber. Pripravíš mi niečo pod zub?“ 

Prikývla až jej zaviali uši. „Mať pán Harry na niečo chuť?“ 

Zamyslel som sa. Popravde, dúfal som, že by sme si mohli dať s Luciusom malú... medzihru, ale 

takto... Asi predsa len uprednostním jedlo. „Možno na niečo sladké...“ povedal som a uvažoval som 

nad tým, čo by som rád, keď ma predbehla. 

„Čučoriedkové lievance?“ zapišťala a ja som sa usmial. Pri tej lákavej predstave sa mi zbiehali v ústach 

slinky. 

„Áno!“ zvolal som nadšene a ona radostne spľasla rukami. 

„Hneď to bude! Amber vám naservírovať v jedálni,“ oznámila a neubehlo ani desať minút a ja som sa 

napchával touto vynikajúcou pochúťkou. 

Lenže potom nadišiel večer a Luciusa sa stále nevrátil. 

Znova ma prepadli nepríjemné myšlienky spojené s Troyom a ja som ich rozoberal hádam z každej 

strany. Bol som schopný dospieť jedine k tomu názoru, že sa mi to nepáči. A to nepáči zahŕňalo 

Troyovo správanie i jeho poznámky. Ak som si pomyslel ešte i na to pozvanie, iba čo som si 

znechutene odfrkol. To, že je môj šéf mu ešte nedáva právo, aby urážal mňa, alebo môjho manžela. 

Večeral som sám a potom som si čítal nejaké poznámky z pergamenových zvitkov k prípadu 

zatúlaného ducha v muklovskom zámku Warwick, ležiaceho v rovnomenom meste a pri rieke Avon. 

Podľa legiend boli opevnenia zámku vybudované ešte v roku deväťstoštrnásť lady Ethelfledou, 

dcérou Alfréda Veľkého a keďže sa jednalo zároveň o obľúbenú turistickú, a hlavne muklovskú 

atrakciu, museli sme to vyriešiť v čo najkratšom čase. 

Duch sa zdal byť nepolapiteľný a neustále pred nami unikal. Navyše, raz sa zjavoval ako Biela pani, 

inokedy ako Čierna dáma... Akoby trpel podivnou schizofréniou. 

Keď mi nad papiermi padala hlava, zívol som si a vybral sa na poschodie. Dal som si sprchu a vliezol 

som si pod prikrývky. Oblečený, keďže tu nebolo telo, ktoré by ma dokázalo ľahko zohriať a určite i 

rozpáliť. 

Povzdychol som si a zaboril som tvár do vankúša. Aspoň som ho mohol cítiť... 

Bolo to zvláštne. Tá pálčivá bolesť a smútok, ktoré som pociťoval pri každom pomyslení na Draca totiž 

neboli také intenzívne ako predtým. Vlastne by som povedal, že sa vytratili do úzadia, aby dali 

priestor novým a občas i celkom nečakaným pocitom, ktoré ma zakaždým dokázala prekvapiť. 

Lucius bol... komplikovaný, ale možno som si to o ňom iba myslel. Bol zásadový, vždy dodržal dané 

slovo, nebol zádrapčivý, ani panovačný a už vôbec nie cynický alebo nechutne sarkastický, ako by 

som od slizolinčana a Malfoya očakával. Ale taký nebol vlastne ani jeho syn. 
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Naopak. Snažil sa... správať distingvovane. Bral na mňa ohľad, staral sa o mňa a toto... bolo veľmi 

príjemné. 

Ak som sa ho spočiatku stránil, teraz som jeho spoločnosť vyhľadával. A to čoraz častejšie. Obracal 

som sa k nemu ako slnečnica za svojím slnkom. Sám netušiac prečo... Stále ma to miatlo. 

Na druhej strane, nemal som problém pripustiť, že je pre mňa fyzicky príťažlivý. Páčila sa mi vôňa 

jeho vlasov, ich hebkosť, pevnosť toho pružného tela, moc jeho objatia, jeho zmyselný, hrdelný hlas 

pretkaný vášňou, jeho zamatová pokožka lesknúca sa tenučkým filmom potu vo svetle sviec... 

Zaúpel som a pretočil som sa ležiac v posteli z brucha na chrbát. Medzi nohami mi vyrástla pôsobivá 

hrča, ktorá túžila po dotyku a uvoľnení. 

Mykol som sa, keď sa v spálni ozvalo Puk a naša domová škriatka sa mi znova uklonila. „Pán Harry si 

priať, aby mu Amber prišla oznámiť, keď sa pár Lucius vráti,“ zapišťala. 

„V poriadku, Amber, ďakujem ti. Môžeš ísť,“ povedal som a bleskovo som zo seba odkopol perinu. 

Zaklúzlil som Tempus a zamračil sa. Pol dvanástej. Kde do frasa trčal! 

Ale to som už bral schody po dvoch. Všade bolo ticho a tma. Iba spod dverí jeho pracovne presvital 

nepatrný prúžok svetla. 

Otvoril som bez zaklopania a on ku mne vzhliadol. „Myslel som, že spíš,“ poznamenal, ťukol po tých 

nadrozmerných papieroch svojím prútikom a oni sa ako na povel zrolovali. Všimol som si, že vyzerá 

unavene, ale rovnako dobre ako zakaždým. 

Dlhé vlasy mal stiahnuté čiernou koženou stužkou, sako prevesené cez operadlo kresla, snehobiela 

košeľa pod krkom rozopnutá a z jej výstrihu vykukovala dokonale hladká hruď. V ústach mi vyschlo. 

Rukávy košele mal vyhrnuté a vestu rozopnutú. Vyzeral tak dobre, ako sa to mne nikdy v živote 

nepodarí. V duchu som sa nad tým iba uškrnul a napadlo mi, či i ja som preňho aspoň za máčny mak 

príťažlivý. 

„Bol som v posteli,“ prisvedčil som, ale aj keď som bol takmer pri ňom, nepodarilo sa mi pohľadom 

zachytiť nič. „Čo to je?“ kývol som hlavou k papierom. 

Lucius poslal ďalším kúzlom úhľadnú a asi meter dlhú rolu papiera do kúta pri stole a pozrel na mňa. 

„Neskôr sa dozvieš,“ prisľúbil a ja som vedel, že to myslel vážne. 

Lenže i tak som nespokojne nadvihol obočie. „Aj to je súčasťou toho... prekvapenia?“ 

„Hm, možno,“ odvetil vyhýbavo a otočil sa s celým kreslom čelom ku mne. „Chýbal si mi,“ povedal, 

keď ma chytil za ruky a stiahol bližšie k sebe. Prinútil ma celkom bez problému postaviť sa pred neho 

a oprieť sa zadkom o hranu mahagónového stola. Moje predchádzajúce vzrušenie bolo späť a on si 

ho cez tenkú látku pyžamových nohavíc nemohol nevšimnúť. 

Pri pohľade do tých búrkových očí, ktoré pomaly, ale isto temneli a zapaľovali sa túžbou som myslel 

iba na to, aký to bol príjemný pocit. Ja som niekomu chýbal... 

A Lucius... to priznal. 
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Jeho pravá ruka skĺzla z môjho boku priamo do rozkroku. Pohladil ma, skúmavo stisol, pričom vyvinul 

presne ten požadovaný tlak, hladiac ma cez látku nohavíc, aby to na môj úd zaúčinkovalo ako 

zväčšovacie kúzlo. 

Naklonil sa ku mne a zaboril mi tvár do brucha zakrytého zeleným tričkom. Potom ku mne zdvihol 

tvár vo chvíli, keď som si vnoril prsty do jeho hustých, jemných vlasov, len čo som potiahol za tú 

čiernu šnúrku, ktorá ich spútavala. Pýtali sa to isté, čo zakaždým... Smiem? 

Prikývol som. 

Lucius mi neprestajne hľadiac do očí sťahoval nohavice. Na chvíľu som sa odlepil od stola, aby mi ich 

pretiahol cez boky. Nahý zadok sa hladkou kožou prilepil o hranu stola, penis sa vytrčil priamo pred 

jeho tvár v svojej pôsobivej dĺžke. 

Páčilo sa mi, ako sa na mňa díva. S takou úctou, akoby som bol niekto zvláštny, niekto výnimočný, 

možno i krásny... Páčilo sa mi, ako sa ma dotýka. Nežne, dychtivo, nenásytne... 

Prstami prečesal mäkké chĺpky ohanbia a potom jeho tvár klesala. Oči sa sklopili a venovali pozornosť 

môjmu pohlavnému orgánu. Najprv sa o mňa postarala jeho pestovaná, jemná ruka a šikovné prsty, 

ktoré pretiahli predkožku cez krvou naliaty a lesknúci sa žaluď. Spomedzi jeho plných pier sa vynorila 

špička jazyka, aby ochutnala slanú kvapôčku, ktorú vyronil môj penis. 

Cítil som, ako mi pulzuje a krv sa mi zo všetkých údov valí do tohto jediného orgánu, akoby v tejto 

chvíli tým najdôležitejším. Srdce robilo divoké saltá a dych sa zadrhával. A Lucius stále iba ochutnával 

a nezapájal do týchto aktivít viac, ako tú rozkošnú špičku svojho ružového jazyka. Troma prstami si 

ma pridržiaval pri koreni a dráždil k nepríčetnosti. 

Nemohol som od neho odtrhnúť pohľad. 

Bolo to také krásne, i keď to zaváňalo chlípnosťou. Možno i preto, lebo Lucius pritom začal spokojne 

vrnieť ako dravá šelma. Keď ma teraz už oblizoval jazykom o niečo poriadnejšie, trochu pri tom 

mľaskal a mne sa to neskutočne páčilo. Akoby som bol delikatesou, ktorá mu nesmierne chutí... 

Rukami som sa pridržiaval okraja stola a konečne som si prestal hrýzť pery. Miesto toho som potichu 

stonal a vychutnával si všetky jeho efektívne dotyky... 

Keď sa zdalo, že to už skutočne nevydržím, zachripel som: „Lucius, ty... asi chceš, aby som zošalel.“ 

Uškrnul sa a provokatívne mi oblízol špičku penisu. Potom vzal žaluď medzi pery, ktoré sa na mne 

sformovali do malého „o“ a hneď ho aj z úst nechal vykĺznuť. 

Zastonal som, ale našiel som v sebe dosť sily, aby som ho od seba odstrčil. Klesol som pred neho na 

kolená a on na mňa iba prekvapene pozrel, keď som načiahol ruky k rázporku jeho nohavíc. 

Vedel som nielen to, čo robím, ale i to, čo chcem. A chcel som jeho. Hneď a teraz! 

Pod vrstvou látky som cítil jeho vzrušenie a stačilo málo, aby bol tvrdý ako skala. Napokon vzal moju 

tvár do dlaní a mňa ovanul jeho teplý dych. Zachvel som sa. 
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„Nepresunieme sa hore?“ opýtal sa ma zastretým hlasom, keď mi bozkami posieval viečka i 

rozhorúčené líca. 

Pokrútil som hlavou. „Nie.“ 

Vyliezol som opäť na stôl. Oprel sa o jeho kraj, ľahol som si a vyzývavo pred ním roztiahol nohy. Moja 

ruka sama skĺzla do slabín a oči sa neprestali vpíjať do tých jeho.   

Naozaj vyzeral šokovane. Vedel som, prečo. Od našej... svadobnej noci vo mne nebol. Bol som to 

stále len ja, kto si ho bral. A nie, že by to nebolo fajn, ale vidieť ho ako si to zakaždým užíva, keď 

doňho prirážam... 

Prečo mu to teda znova nedovoliť a nezakúsiť znova tú slasť? 

Priznám sa, neľutoval som to... 

21. kapitola 

Lucius: 

Vedel som, že sa niečo deje. Posledných pár dní chodil z práce podráždený, ale keď som sa ho opýtal, 

čo s ním je, zahovoril to. Dobre, nateraz som ho nechal tak. Možno i preto, lebo som dúfal, že ak 

bude niečo potrebovať, príde za mnou sám. Dúfal som, že mi aspoň natoľko dôveruje. 

Keď som ráno odchádzal, ešte spal. Usmial som sa a spomedzi pier sa mi vydral slastný povzdych, keď 

som pohľadom skĺzol po jeho nahom tele skrútenom pod prikrývkou. To, čo sme spolu predviedli 

večer bolo neskutočné. Čudujem sa, že to tá posteľ vydržala. Nikdy a s nikým iným som sa necítil tak 

živo... tak dobre... 

Zakaždým, keď som naňho pozrel mi poskočilo srdce, keď som bol s ním, keď som ho počúval, videl 

jeho úsmev, miloval sa s ním... 

Merlin, čo to so mnou bolo? Mal som dojem, že ma niekto niečím omámil, lebo môj mozog sa menil 

na melasu a prestával myslieť... 

Sklonil som sa k nemu a odhrnul mu vlasy z čela poznačeného jazvou v tvare blesku. Ticho si 

odfukoval ležiac na chrbte a ja som si neodpustil, aby som ho nepobozkal. Hoci len krátko a ľahko, 

aby som ho neprebudil. 

Už dávno, veľmi dávno som sa necítil tak skvelo, taký plný sily a... eufórie... 

Potom som schmatol svoj plášť a s nezvyčajne ľahkým pocitom na duši som sa vybral do práce. 

oooLHLoooLHLooo 

Vonku mrzlo a keďže túto noc mrholilo, z ciest a chodníkov sa stávala nebezpečná nočná mora. 

Krbom som sa síce presunul do Deravého kotlíka, ale odtiaľ som musel pešo. Bolo prezieravé vziať si 

kožené topánky, ktoré boli mierne oteplené a opatrené syntetickou podrážkou. Vďaka nim som 

nemusel predvádzať žiadne trápne krasokorčuliarske polohy, ako ich nazval Harry minule, keď sa 

cestou z nákupov pošmykol a takmer ma stiahol na zem so sebou, keď sa pritom zachytil mojej ruky. 
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Uličkami sa prevaľovala hmla a nebo bolo bledé ako smotana do kávy. Slnko sa schovávalo za vrstvou 

mrakov a cerilo na tento novembrový deň svoje zuby. 

Ulice boli ešte prázdne. Predavači práve otvárali a jednotlivé obchody sa zažínali hrejivým svetlom 

pozdĺž oboch strán námestia ako nekonečná svetelná šnúra. 

Budova banky bola nadohľad. Kamenná fontána pred ňou netryskala, ale i tak pôsobila 

monumentálne. 

Upriamil som sa na banku, ktorá zaberala podstatnú časť námestia a pôsobila väčšmi ako obraz od 

Picassa, než ako solídna inštitúcia. Zakaždým na napadlo, či sa niekto nepokúsil kopírovať šikmú vežu 

v Pise. Tie vonkajšie nosné piliere na mňa tak rozhodne pôsobili. 

Vošiel som do budovy a pozdravil vrátnika úklonom hlavy. Ďalší z tých mála ľudí, ktorí tu boli 

zamestnaní. 

„Dobré ráno, pán Malfoy,“ prihovoril sa mi. „To máme dnes ale počasie, všakže?“ Azda jediný človek, 

ktorí sa tu so mnou bavil bez pretvárky. Nevraždil ma pohľadom a neklebetil mi poza chrbát ako 

ostatní kolegovia. No, vážiť si treba každú maličkosť, pravda. Čo na tom, že to bol šmukel... 

„Veru Barnaby, veru,“  odvetil som zdvorilo a kráčal som rázne po červenom koberci vedúcom cez 

malú vstupnú halu ďalej, k točitým dverám. 

Hlavná loď bola oválneho tvaru s mnohými bočnými výklenkami, kde mali škriatkovia svoje špeciálne 

finančné oddelenia. Po jej obvode stáli zoradené vyššie pracovné stolíky v tvare písmena U. Po oboch 

stranách boli od seba rozdelené končiac piatym stolom. Medzi nimi bol široký priechod poskytujúci 

voľný priestor medzi oddeleniami. Za tými stolíkmi sedelo presne dvadsať zamestnancov a všetko to 

boli škriatkovia. Nevysoký, s tenkými prstami, špicatými nosmi, prísnymi pohľadmi a s výnimočnými 

schopnosťami spravovať naše čarodejnícke financie. 

Prešiel som hlavnou loďou bez povšimnutia a snažil sa nevšímať si pavučiny zdobiace krásne 

starožitné lustre. Ten pohľad ma zakaždým iritoval. Žiaľ, tieto bytosti si na čistotu veľmi nepotrpia. 

Aspoň, že sa dlážka pripomínajúca šachovnicu leskla čistotou. 

Zamieril som dozadu a zahol do chodby vľavo. Dvere kancelárie, o ktorú som sa delil s kolegom boli 

hneď tretie na pravo. Na nich sa čiernym pretlačeným písmom skveli naše mená. 

Do kancelárie som vošiel bez zaklopania. 

Bill Weasley už sedel za svojím stolom a študoval nejaké papiere. „Bré ráno,“ pozdravil ma úsečne, 

keď sa načahoval za hrnčekom svojej kávy. 

„Aj vám,“ odvetil som rovnako neutrálne. 

Popravde, nevládla medzi nami vrelosť, ale ani chlad, ktorý som z jeho strany očakával. Vlastne, keby 

tomu tak bolo, nemohol by som sa tomu čudovať, keďže som k tej rodine roky choval zášť. Bolo by to 

iba logické vyústenie mojej mnohoročnej povýšeneckosti. 

Merlin, naozaj som býval tak úboho úzkoprsý? 
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Striasol som sa. Občas som mal dojem, že som horší, než bol môj otec... A to som sa zaprisahával, že 

ja nebudem opakovať jeho chyby a radšej sa im vyhnem. A kde som dospel? Nenávidia ma ešte aj 

čiernožienky! 

Bill Weasley tu pracoval dlhšie ako ja a v tom, čo robil, bol sakramentsky dobrý. Mal som sa o tom 

možnosť presvedčiť na vlastné oči a bol som rád, že ma pridelili práve k nemu. 

Ako jediný z Weasleyovcov vyzeral ako tak k svetu. Mal dlhé vlasy o pár odtieňov bledšie ako ostatní z 

početnej rodiny, bol štíhly a napriek tomu, že ho hyzdili jazvy, ktoré mu na tvári zanechal ten všivavý 

Greyback, stále nestratil na svojej príťažlivosti. Naopak, povedal by som, že mu to práve dodalo na 

tajomnosti a autorite. V uchu sa mu hompáľala náušnica ozdobená tesákom akéhosi zvera a čo sa 

odevu týka, chodil nahodený pomerne štýlovo. I keď nie vždy v predpísanom obleku. 

Kým som zo seba stiahol plášť, už mi referoval, že niečo pre mňa má. Boli sme celkom dobre zohratá 

dvojka. On bol kliatborušiteľ, ja odklínač. A dnes som mal odklínať. 

„Našiel som niečo v trezore Rabastana Lestrangea. Pozriete sa na to?“ opýtal sa a cez kopy 

pergamenov na mňa vrhol spýtavý pohľad. 

„Iste,“ odvetil som bez váhania. 

„Ide o stret záujmov, či nie?“ podpichol ma a ja som len mykol plecom. Ani som sa nad tým 

nezamýšľal. 

„Ani nie. Moja manželka bola...“ prehltol som výraz – prašivá suka – už len z lásky k svojmu 

nebohému synovi, „prosto, zložil som predsa sľub. Nepodniknem nič, čo by uškodilo banke.“ 

Prikývol. „Fajn, to som chcel počuť. Ide o trezor číslo päťstodvanásť. Ak nemáte nič iné, nasledujete 

ma.“ 

Samozrejme, že som nemal nič iné. 

oooLHLoooLHLooo 

Cesta vagónovým vozňom bola rovnako nepríjemná ako vždy, ale trochu adrenalínu uškodiť nemôže. 

Už som sa naučil, že prepchať si včas ráno žalúdok sa pri tejto práci neoplatí. 

Šaty opatrené ohrievacím kúzlom nás hriali pred nevľúdnosťou jaskynného podzemia. Vozík zastavil a 

my sme vystúpili. Bill zobral lampáš a zavesil ho na hák vsadený do vlhkej, chladnej steny. 

„Čo môžeme očakávať?“ ozval som sa zvedavo a postavil sa po jeho boku, keď odomykal trezor. 

Dvere zaškrípali, keď zámky povoľovali a potom sa ozvalo jemné štuknutie. Ťažké kovové dvere sa 

poodchýlili a my sme vošli dnu. 

„Pár zaujímavostí určite. Už som tu bol. Podarilo sa mi zrušiť pár kliatob, ktoré boli uvalené na 

nejakých menej vzácnych starožitnostiach. Obrazy, zlaté taniere a tak. Ani s rodinnými šperkami v 

drevenej truhlici nebol problém. Ale je tu starý grimoár a pekná zbierka zbraní, ktoré odmietajú 

poslušnosť. Hoci viem, že na nich leží nejaká kliatba, nemôžem s nimi pohnúť z miesta.“ 
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„Lumos Maxima,“ predniesol a tmavú celu osvetlil žiarivý jas vychádzajúci z konca jeho prútika. 

„Tam,“ ukázal. 

V pravom kúte cely bol uložený stojan so zbraňami a vedľa neho na drevenom podstavci ležal grimoár 

viazaný v koži. Bol prikrytý zelenou zamatovou dečkou, aby ho chránil pred prachom. 

„Tak dobre, poďme na to,“ zamrmlal som a namieril som ruku s prútikom na knihu. Vzápätí som 

vytreštil oči a sotil mladíka do strany preč od seba, keď sa proti nám rozohnala vzduchom vojnová 

sekera a zasekla sa do dvier za naším chrbtom. 

„No do frasa!“ zahromžil Bill a vyjavene civel na sekeru. 

„Nenapadlo by ma, že bude Rabastan taký prefíkaný. Grimoár chráni okrem silnej kliatby i tá zbierka 

zbraní,“ oznámil som pochmúrnym hlasom a díval sa na palcát, na ktorého reťazi sa teraz výhražne 

húpali dva železné gule o veľkosti jablka s ostňami. 

„Dopekla, ešte som nezažil, aby nejakú starú bichľu chránilo toľko...“ ukázal na zbrane. Meč, tri dýky s 

tepanými rúčkami, palcát a vojnová sekera za nami zaseknutá v dverách. 

„Čierna mágia,“ odvetil som stručne. „Cítim ju z tej knihy. Ak to bola stará rodinná kniha, potom sa 

nečudujem. Takže najprv zneškodním tie zbrane.“ 

Bill prikývol a pre istotu ustúpil bokom, keď som jeho pomoc odmietol. Vyčaroval navyše i štít, aby ho 

chránil. 

Sústredil som sa. Rabastan nebol práve jeden z tých inteligentných a táto kliatba nebola náročná. 

Hoci mi zabralo dobrých päť minút, kým som sa jej zbavil a zbierku zbraní zabezpečil proti možným 

útokom. 

„Hotovo,“ povedal som. „Teraz kniha.“ Toto mi trvalo podstatne kratšie. 

Bill si odfrkol. „Na to, že bola chránená tými zbraňami trvalo sakra krátko, kým si ju odklial.“ 

Uškrnul som sa. „Vravel som ti, Rabastan nebol práve bystrý.“ 

Z trezoru číslo päťstodvanásť sme prešli k trezoru šesťstodva. Ten patril ešte Patroklovi Averymu, 

otcovi môjho spolužiaka Achilla Averyho. Tohto času boli obaja mŕtvy. Kým Bill rušil kliatby uvalené 

na samotných kopách financií, ktoré mali prepadnúť v prospech ministerstva, ja som odklínal tepané 

zlaté čaše a šperkovnicu chránenú jedovatými ostňami, ktoré vyrašili na jej veku. 

Skončili sme o pred pol jednou. Keď sme sa vrátili do kancelárie, Bill nám objednal čaj. „Pôjdem na 

obed,“ povedal akoby mimochodom. 

„Mhm,“ zamrmlal som, dopisujúc správu, ktorú som mu musel dať, aby ju založil k spisu vedenom o 

daných trezoroch. 

„Pridáte sa?“ 

Šokovane som zdvihol hlavu. Myslel to vážne? 

Uškrnul sa, keď videl môj úžas v tvári a hlesol: „Myslím to vážne.“ 
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„No... ja, ďakujem, ale mám v pláne zájsť za svojím manželom.“ 

Bill na mňa ostal nemo civieť a ja som mal dojem, že počujem škrípať tie kolieska, ktoré sa mu otáčajú 

v hlave. Nepovedal však nič, iba prikývol a nechal ho odo mňa pozdravovať. 

Dokončil som správu tesne pred jednou. Nechal som mu ju na stole a odišiel som preč. 

oooLHLoooLHLooo 

Kancelária oddelenia kde Harry pracoval sídlila na štvrtom podlaží. Zopárkrát som tam bol už pred 

rokmi, ale nezmenilo sa tu nič. Moje kroky sa zvučne odrážali ako som stúpal po leštenej kockovanej 

dlažbe. Minul som pár zamestnancov, ktorí si ma premerali odmeraným pohľadom a mne napadlo, že 

je vlastne fajn, robiť pre zmenu niečo iné ako byť zavretý tu v podzemí. 

A to, že ma to bavilo bol veľmi dobrý bonus. 

Bol som blízko dverí, keď z nich vyšla nejaká žena v krémovej blúzke, cyklaménovej sukni a veste 

rovnakej farby. V rukách zvierala nejaké spisy a bola tak zamyslená, že si ma nevšimla a vrazila do 

mňa prv, ako som sa stihol tej ružovkastej smršti vyhnúť. 

„Och!“ riekla prekvapene. „Pre-prepáčte, nevšimla som si vás!“ 

„Očividne,“ poznamenal som a kým sa stihla zohnúť a pozbierať ten neporiadok, mávol som prútikom 

a pôsobivá kôpka sa vzniesla nazad, priamo do jej rúk. 

„Ďakujem,“ šepla ohúrene. 

Jemne som sa uklonil. „Rado sa stalo, madam.“ Ignoroval som fakt, že jej takmer vypadli oči z jamôk a 

opýtal som sa: „Je môj manžel v kancelárii?“ Vedel som, že nemusím vysvetľovať koho mám na mysli. 

S našou situáciou bola dobre oboznámená celá čarodejnícka spoločnosť. Ako inak. Noviny fungovali 

na jednotku, hlavne čo sa týkalo podobných senzácií a škandálov. 

„I-iste,“ odvetila zajakavo. 

Prikývol som a bez zaklopania vošiel dnu. Sekretárkina miestnosť bola malá, ale mňa okamžite upútali 

zvuky doliehajúce spoza ďalších dvier. 

Jeden, ktorý som nepoznal a druhý, Harryho a značne podráždený. 

„Ale no ták!“ ozval sa pobavene ten prvý. „Nechceš mi hádam tvrdiť, že s tým smrťožrútom spávaš!“ 

Moja tvár sa v sekunde zmenila na voskovú masku. Mal som dojem, že vzduch v miestnosti ochladol 

o pár stupňov i napriek ohňu horiacemu v krbu po mojej ľavici. 

„Do môjho súkromia ťa vôbec nič nie je,“ odvetil napäto Harry a ja som zbadal pohnúť sa za 

presklenými dverami tmavú siluetu jeho postavy. 

„Nepaprč sa, bola to iba nevinná poznámka!“ zaznel posmešne ten druhý hlas. 

Harry vybuchol. „Nevinná poznámka?! Niečo ti poviem, Troy! Myslíš, že som slepý voči tvojmu 

obťažovaniu?!“ 
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„Akému obťažovaniu, pre Merlina? Stáva sa z teba paranoik, Potter?!“ vypenil v chabej obrane jeho 

šéf. 

Zaťal som zuby a zvažoval, či tam vpáliť alebo nie. Stál som tam ako kôl v plote, v ušiach mi od hnevu 

hučalo a krv sa vo mne búrila. Ale ani som sa nepohol. Veril som, že to Harry zvládne. Ak toto bolo 

príčinou jeho zlej nálady, s ktorou prichádzal domov, bolo na čase niečo s tým urobiť. A tak som iba 

čakal, čo sa bude diať, pripravený zasiahnuť, ak bude treba. 

„Varujem ťa!“ zahrmel Harryho hlas znížený o niekoľko oktáv. „Neznesiem viac tvoje odporné 

náhodné dotyky, prestaň ma prenasledovať ako tieň a už vôbec si na mne neodbavuj svoju zasranú 

frustráciu!“ 

Troy sa iba zasmial podivným škrípavým zvukom. „Harry, Harry, Harry... pohoda, kamoško, veď sa nič 

nedeje, nemám pravdu?“ Zaťal som ruky v päsť a pripomenul si, že vražda je stále hrdelným 

zločinom. Ak som nikomu nesiahol na život doteraz, nemal by som tento zvyk meniť... 

Ozvalo sa zúrivé tresnutie po stole. „Ešte raz sa mi obtrieš o zadok tým svojím nadržaným vtákom a 

prisahám, že to bude posledný raz, čo sa ti postaví, Troy!“ 

Zatmelo sa mi od rozčúlenia pred očami. Bol som vyvedený z miery, zdesený a znechutený zároveň, 

ale v živote som nemohol byť na svojho mladého manžela viac hrdý. 

„Ak sa ti tu nepáči, môžeš ísť. Vieš koľko žiadostí mám v stole, ty riťomil?!“ 

Harry iba zavrčal. „Už mám toho dosť!“ Miestnosť osvetlil záblesk a ja som prudko vydýchol, odlepiac 

sa konečne zo svojho miesta. 

Odrazu sa dvere prudko roztvorili a zastal v nich Harry. Kým ja som si uľahčene vydýchol, jeho 

nahnevaný výraz tváre sa zmenil na šokovaný a zahanbený. 

„Lucius, Kingsley...“ 

„Kingsley?“ zamrmlal som a zvrtol som sa na päte. Ako to, že mi ušiel príchod ministra? 

Ten mi len s rovnako znechuteným výrazom kývol na pozdrav a obišiel ma. Harry ustúpil z dverí a 

nechal ministra prejsť. Podišiel som k nemu a položil mu ruku na plece. Pozrel na mňa a ja som 

zašepkal: „Si v poriadku?“ 

Prikývol a vrhol pohľad na pestro odeného muža s ebenovou pokožkou. 

Chlapík, ktorého Harry pri hádke oslovoval ako Troy skučal krčiac sa na zemi a držiaci sa oboma 

rukami za rozkrok. 

Minister sa obrátil k Harrymu s nadvihnutým obočím. „Čo to bolo za kúzlo?“ 

Harry si povzdychol. „Hnisavé vredy na predkožke.“ 

Minister schoval pobavený úsmev prv, ako sa obrátil k svojmu podriadenému a mávnutím prútika to 

kúzlo zrušil. 
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Mladík padol od úľavy na kolená a zdvihol spotenú, červenú tvár, len aby preklal Harryho 

nenávistným pohľadom. „Pán minister, napadol ma! Žiadam vás, aby...“ 

Minister si pôsobivo odkašľal a pohodil na stôl hŕbku pergamenov. „Pán Fairfax, zbaľte si svoje veci. 

Na základe týchto trinástich sťažností, ktoré nám boli zaslané menovite na vás, máte okamžitú 

výpoveď.“ 

Bolo vidno, že Troya ministrove slová zasiahli ako rana päsťou medzi oči. Očervenel a zbieral sa zo 

zeme v snahe brániť sa. 

„Toto je holý nezmysel! Podvrh! Niekto to na mňa chce našiť!“ vybafol a pozrel na Harryho. „Bol si to 

ty, priznaj sa!“ 

Minister ho ihneď vyviedol z omylu. „Pán Fairfax, ovládajte sa. Svoje stanovisko nezmením.“ Hodil mu 

na stôl pergamen s výpoveďou a obrátil sa mu chrbtom. 

„Harry, si v poriadku?“ opýtal sa a on prikývol. „Na zvyšok dňa máš voľno. Zajtra ráno sa za mnou 

zastav v kancelárii, preberieme potrebné náležitosti týkajúce sa ďalšieho chodu oddelenia.“ 

S tým sa s oboma rozlúčil a prv ako vyšiel z kancelárie, oznámil aj prekvapenej sekretárke, že jej dáva 

po zvyšok dňa voľno. Následne do kancelárie vstúpili dvaja aurori, aby dohliadli na odchod bývalého 

vedúceho. 

Harry sa ku mne otočil, v črtách tváre vpísaná únava. „Vezmi ma domov,“ požiadal ma šeptom. Bez 

slova som z vešiaka privolal jeho plášť a zabalil ho doň. Vzal som ho za ruku a odišli sme. 

oooLHLoooLHLooo 

Amber pripravila vynikajúci obed a Ruby prestrel stôl v jedálni. Jedli sme v tichosti. Harry bol zabratý 

do svojich myšlienok a ja som ho nechal vychladnúť. Ale mal som na jazyku toľko otázok, že som s 

nimi dlho nevydržal. 

Z jedálne sme sa presunuli do modrého salóna. Harry si ľahol na pohovku a hlavu si zložil na moje 

nohy. Vnoril som prsty do jeho hustých vlasov a ískal mu. 

„Stále myslíš na toho hlupáka?“ opýtal som sa a on mi venoval letmý pohľad. „Nemal by si, nestojí za 

to. Ale mal si mi povedať, čo sa deje.“ 

Povzdychol si a odvrátil pohľad. „Sprvu som... to ani nejako nevnímal. Ale potom sa to zhoršilo. Keď 

to na mňa dnes skúsil znovu, vybuchol som.“ 

Pozrel som naňho oceňujúcim pohľadom. Hrdým pohľadom. „Bol to krásny výbuch. Zvládol si to 

perfektne.“ 

Harry na mňa uprel tie svoje prenádherné oči. „Asi som ti to mal povedať, ale nechcel som, aby si si 

myslel... že ťa... podvádzam.“ 

Posadil sa a spustil nohy z pohovky na zem. Prečesal si prstami vlasy a pozrel na mňa. „Viem, čo ti 

vyviedla Narcissa a...“ zasekol sa, zrejme si nie istý, či má pokračovať. 

Priložil som mu prsty na ústa a šepol: „Ďakujem...“ 
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A len čo som ruku stiahol, prisunul sa bližšie a objal ma. A ja som sa roztápal a vláčnel ako kúsok 

masla... 

Merlin, čím som si ho zaslúžil? 

22. kapitola 

Severus: 

Bol som rozladený ako starý klavír, ktorého sa celé veky nedotkli skúsené prsty pianistu. Rozladený a 

podráždený. Vypadol som z krbu, prútikom sa automaticky zbavil zvyškov popolavých sadzí. 

Čo som vlastne čakal? Severus, ty pochabý blázon! zanadával som si v duchu a zamieril som rovno k 

skrinke s nápojmi. Nalial som si na dno pohára a kopol to do seba. Tento liečebný proces som 

zopakoval celkom trikrát. 

Bezúspešne. 

Povzdychol som si a zamieril som do spálne, cestou si rozopínajúc gombíky na predĺženom čiernom 

saku. V kútiku duše som tušil, že mi to nebude nič platné. Ten útly zväzok, ktorý som horko-ťažko 

vypátral v knižnici minulú noc – Ako zbaliť čarodejníka alebo Praktická príručka pre sebavedomú 

čarodejnicu – nezabrala, odhliadnuc od toho, že som nebol čarodejnicou a už vôbec nie príťažlivou. 

Pomyslel som si, že v mojom prípade by bola zrejme účinnejšia Amortencia alebo rovno Elixír lásky, 

ktorý bol o niečo silnejší. Ale načo sa klamať? Nepotreboval som si život prifarbiť falšou a bizarnou 

ilúziou, že som hodný lásky. 

V duchu som zavrhol nápad hodiť tú knihu z knižnice rovno do ohňa a znova som si vynadal za ten do 

neba-volajúci idiotský nápad. 

Radšej ju hneď ráno vrátim a zabudnem, že mi vôbec zišlo na um niečo také, ako vypožičať si ju a 

skúsiť Regula... očariť svojím... zjavom. 

Zavrčal som a zaboril som tvár do dlaní! Merlin, už to samo osebe znelo tak úboho a ponižujúco! Nie 

to ešte ten holý fakt, že som to ozaj skúsil! Ako hlboko ešte klesnem? 

Osprchoval som sa a len čo som vypil Uspávací elixír, upadol som po chvíli do sladkých driemot. 

oooSRSoooSRSooo 

Dni sa mi vliekli jeden za druhým ako vagóny nákladného vlaku. Boli nevľúdne, kolesá škrípali na 

kovových koľajniciach jednotlivých dní a plné nákladu, ktorý sa sotva dal zniesť. Testy, eseje, tresty. 

Všetko dookola ako začarovaný kruh. Keby nie očarovaného stropu vo Veľkej sieni, netuším, aké 

máme mizerné počasie. 

Chvála Merlinovi, že som sa vôbec dožil piatku pri zdravom rozume. 

Rázoval som si to medzi pracovnými lavicami a nazeral som do kotlíkov. Dnes mali pripraviť 

Odhaľovač. Čo sa týka prísad, pomerne jednoduchý, no postupovo náročnejší elixír, ktorý dokáže 

odhaliť neviditeľné nápisy. 
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Ak som si myslel, že pre piatakov to bude maličkosť, ešte som netušil, ako sa zmýlim. Dobre, stále 

som ich mal za tupohlavcov a možno obmedzených infantilných rojkov, ktorí nedokážu oceniť krásu a 

gráciu tohto majstrovského umenia, a väčšina z nich by radšej mávala od rána do večera prútikom, 

ale dúfal som, že... 

Skoro som si povzdychol i nahlas, keď som sa ocitol pri stole Billiusa Ackerlyho. Len v poslednej chvíli 

som zabránil tomu, aby mi obsah kotlíka nevybuchol priamo do tváre, keby tam ten obmedzenec 

hodil ten myší korienok. 

„Ackerly, čo keby ste prestal zamilovane tokať Belbyovej do ucha a sústredil sa na prácu?“ sykol som 

a ukázal na korienok krémovej farby, ktorý držal v ruke. „Nasekať, nekrájať!“ vyštekol som 

podráždene a nevšímal som si ako dievčina po jeho boku celá sčervenela. Bolo mi to jedno. 

Mňa zaujímal jedine výsledný elixír. 

Stŕpol som, keď som začul odniekiaľ spredu podozrivý šepot: „Zasa nedostal sovu. Je z toho na 

nervy!“ 

Zaťal som zuby a ladným krokom zakrádajúcej sa mačky som sa dostal priamo za ich chrbty. 

Samozrejme, kto iní. „Bones a Cauldwell, strhávam Bifľomoru a Chrabromilu po päť bodov,“ zapriadol 

som spokojne a škodoradostne sa díval do ich nasrdených ksichtov, len čo sa ku mne po tom malom 

šoku otočili. 

Pche! Na mňa si len tak neprídete! pomyslel som si a nazrel som im do kotlíka. Škoda, tento vyzeral 

celkom obstojne, inak by som bol k tým odobratým bodom rád niečo pridal navyše. 

Hodina skončila. 

Odovzdali mi vzorky a upratali učebňu. Toto im vždy išlo nepochopiteľne rýchlo a od ruky. Vzal som 

ďalšie eseje a zamieril do svojich komnát. Mal som toho všetkého plné zuby. Potreboval som vypnúť. 

Potreboval som pokoj aspoň na pár minút. 

Dvere sa za mnou hlučne zatresli. Zložil som svoj pergamenový náklad a chcel som si objednať v 

kuchyni šálku dobrej kávy, keď sa práve rozhorel krb a v ňom sa objavila Poppy. „Ahoj Severus, 

neruším?“ 

Teraz som prosto povzdych nedokázal zadržať. „Pravdaže nie, potrebuješ niečo?“ 

„Našla som knihu, ktorú Regulus potreboval. Mohol by si mu ju odovzdať?“ 

Chcel som namietnuť, prečo to nespraví sama, ale odbila ma, akoby mi čítala myšlienky. „Odchádzam 

na konferenciu do Kodane a vrátim sa až zajtra. Regulus ma za ten čas zastúpi. Mimochodom, ak by si 

v niečom nebol istý, môžem sa spoľahnúť, že mu pomôžeš?“ 

„Samozrejme, Poppy.“ 

Podala mi knihu, poďakovala a zmizla. 

Zamračil som sa, lebo som si uvedomil dve fakty naraz. Nedal mi o tom vedieť a potom, rozpamätal 

som sa na tú knižku, ktorú mi dal Regulus pri mojej poslednej návšteve. 
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Ale kde som ju len dal? 

Našiel som ju celkom naspodku slušnej kôpky rozčítaných kníh, ktoré sa mi vŕšili na nočnom stolíku. 

Vybral som ju a vzal do rúk. 

Hm, vyzerala celkom obyčajne, viazaná v červenej dračej koži. Spomenul som si, že mi pri otázke – čo 

to je – nedal odpoveď a zamračil som sa ešte viac. Prečo s tým robil také drahoty? 

Otvoril som ju a vyvalil som oči. „Tajný denník Siriusa Oriona Blacka?“ zamrmlal som ticho. Mal som 

dojem, že zle vidím! 

Robil si zo mňa ten chlap žarty?! Dobre vedel, ako som jeho brata nenávidel a on mi dá jeho denník? 

To mala byť nejaká pomsta za to, čo som mu povyvádzal pod Voldemortovým vedením? 

Šmaril som knihou o protiľahlú stenu. Spravila dvojité hlasné – žuch – keď plesla o stenu a potom sa 

rozčapila na zemi. Zízal som na ňu ako na najhoršieho nepriateľa a uvažoval, prečo by mi ju 

doparoma dával?! 

Prečo?! 

V hlave mi znela jeho posledná veta: „Len si to prečítaj, dobre?“ 

Do kotla, tiež musím skočiť na každú blbosť! 

Nechal som knihu knihou a odkráčal som bez nálady – ak som nejakú v ten deň vôbec mal - opravovať 

eseje. 

oooSRSoooSRSooo 

Prehadzoval som sa v posteli a zízal na čiernu škvrnu na podlahe, v potemnelej miestnosti osvetlenej 

iba pukotajúcim ohňom v krbe. 

„Sto hromov do kotla!“ zahromžil som nahlas a odkopol som prikrývky. „Accio denník!“ zavrčal som a 

ďalším mávnutím prútika som zažal svetlo. Pustil som sa do čítania. Nie kvôli vlastnej zvedavosti, ale 

kvôli nemu. 

Kvôli Regulovi. Prosil ma o to. Okrem toho, výraz jeho tváre nebol škodoradostný, ani pomstychtivý. 

Určite by mi úmyselne neublížil. I keď bol slizolinčan. 

Asi o hodinku neskôr som pochopil prečo. Musím priznať, že som niektoré state prečítal dva i trikrát. 

Neveril som tomu, čo vidím. Nemohol som... nedávalo to žiaden zmysel! 

Prečo by ma mal niekto ako on...? Nedokázal som tú myšlienku ani len sformulovať dokonca. Bolo to 

šialené. 

 To chcelo panáka. 

Prebdel som takmer celú noc a v mysli som dookola rozoberal všetky naše strety. Merlin, nikdy by 

som si nebol pomyslel, že Sirius Black... ten povýšenecký bastard, ktorý sa na mňa díval vždy zvrchu... 

že ma nielen obdivuje, ale že ku mne prechováva také city... 
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Svätá Morgana, veď ma v šiestom ročníku takmer zabil, keď ma poslal k Zúrivej vŕbe, aby som odhalil 

skrýšu toho vlkolaka. Kto by si bol pomyslel, že to bol len nešťastne zosnovaný plán, ako ma zachrániť 

a prinútiť... všimnúť si ho v inom svetle? 

Utopil som svoj pohľad v jantárovom nápoji a pozdvihol som ruku na prípitok. „Tak na teba, Black. 

Vždy si bol šialený, ale toto... toto je vrchol všetkého.“ 

Ústa sa mi vykrútili do podivného úsmevu a ja som zapil všetko, čo som v sebe roky dusil. Vrátil som 

sa do postele s napodiv zmiešanými pocitmi, ale akosi ľahší na duši. Staré spomienky sváru... sa stali s 

konečnou platnosťou minulosťou. 

oooSRSoooSRSooo 

Ani nové ráno nebolo také hrozné ako zvyčajne. Dobre, možno som sa prebudil už po miliónty raz 

sám v posteli a prial som si, aby mi nestál ako stožiar a tiež, aby som sa nemusel o seba postarať. 

Ale život bol pes. A hlavne k nemu. 

Ten, po ktorom som túžil sa mi znova neozval celých šesť dní a dnes sa mal dostaviť na Rokfort bez 

toho, aby mi dal vôbec vedieť. 

Vstal som a s pochmúrnymi myšlienkami som odkráčal do kúpeľne. No nebola to zvrátená hra osudu? 

Black, o ktorého som stál o mňa nejavil záujem a ten, ktorého som celý život nenávidel ma miloval. 

Upravil som sa a obliekol si zvyčajný odev. Bol som rád, že je sobota. 

Keď som nakráčal do Veľkej siene, moje oči sa upreli k profesorskému stolu. Bolo priskoro, aby tu boli 

žiaci, ale niektorí z profesorov boli ozaj ranné vtáčatá. Minerva s Rowenou určite. A Hagrid tiež. 

Takmer som vytasil prútik, keď mi zozadu na plece dopadla čiasi ruka. Zastavil som a prudko som sa 

zvrtol, aby som toho opovážlivca spražil opovážlivca pohľadom. 

„Regulus,“ vydýchol som prekvapene, hľadiac do tých trblietavých modrých očí. Muž sa na mňa 

nesmelo usmial a stiahol ruku. 

„Dobré ráno, Severus. Rád ťa vidím,“ povedal šeptom a ja som sa nevdojak pri tom zachvel. Asi to 

bolo tým hlasom, možno tým pohľadom, ale faktom bolo, že jedno i druhé na mňa silno zaúčinkovalo. 

„Prekvapený?“ opýtal sa ma, keď sa po mojom boku vydal k profesorskému stolu. 

Iba som prikývol. 

„To som bol aj ja. Poppy sa mi ozvala až včera večer. Nenechala mi síce žiadneho pacienta, ale keďže 

má byť dnes ten metlobalový zápas, domnievam sa, že to dlho nepotrvá. Máš pre mňa tú knihu?“ 

„Áno. Požiadala ma, aby som ti ju dal,“ odvetil som a pomyslel si: „I keď nechápem, prečo ti ju 

nemohla nechať u seba.“ 

„Pôjdeš so mnou na ten zápas? Priznám sa, že som celkom zvedavý. Chrabromil proti Slizolinu. 

Myslím, že to bude zábava.“ 



111 
 

„Samozrejme, že tam pôjdem. Hrá predsa moja fakulta,“ odvetil som s malým úškrnom a poriadne 

hrdý. Moji študenti boli naozaj dobrí a bol by v tom čert, keby ten zápas nevyhrali. 

Obaja sme si sadli konča stola. Pozdravili sme ostatných a pustili sa do skromných raňajok, hoci bol 

stôl prestretý rovnako bohato ako každý deň. 

Zatiaľ, čo si dal Regulus omeletu s čiernym čajom, ja som si doprial hrianku s čiernou kávou. Viedli 

sme vcelku tichý rozhovor, kde som sa zväčša ja pýtal a Regulus odpovedal. 

Dnešné počasie športu rozhodne prialo. A neskôr som musel uznať, že mal Regulus pravdu. 

Nemocničné krídlo sa na pár hodín po zápase trochu zaplnilo. I keď jedna zlomená ruka, nos a slabý 

otras mozgu, vrátane pár odrenín a škrabancov sa nedali rátať medzi zranenia, s ktorými by si 

neporadil. 

Ale aspoň sme vyhrali, hoci to bolo natesno. 

oooSRSoooSRSooo 

Keď ku mne večer vpadol krbom, už som ho očakával. Hodlal som mu vrátiť ten... denník. Dúfal som, 

že sa nebude pýtať, pretože ja som k tomu rozhodne nemal čo povedať. Dobre, vďaka tej útlej knihe 

som kadečo pochopil, ale všetko patrilo k minulosti. 

Všetko, okrem neho a toho, čo som... cítil. 

Vzal si ho bez slova, ale videl som mu na očiach tú nevyslovenú otázku. Prikývol som a prerušil tak to 

chvíľkové napätie, ktoré medzi nami v obývacej izbe zavládlo. „Čítal som to.“ 

Regulus sklopil pohľad k tomu inkriminovanému zväzku. „Dobre,“ bolo všetko, čo povedal. Potom sa 

otočil a hodil ten denník do ohňa, z ktorého len pred pár sekundami vyšiel on sám. 

Díval sa ako ho pohlcujú plamene a ja som sa pozeral naňho. Zdalo sa, že je hlboko ponorený vo 

svojich myšlienkach, ale mýlil som sa. 

„Netušil som, koľko...“ prerývane vydýchol a nasal do pľúc vzduch, „koľko sme toho mali so Siriusom 

spoločného. A to sme boli bratia,“ jeho hlas znel tak previnilo, skľučujúco, ale ja som bol schopní 

myslieť iba na to, čo tým chcel naznačiť. A naznačoval vôbec niečo? Alebo som si to iba nahováral? 

Až potom na mňa upriamil svoj pohľad a ja som sa zachvel. Hľadal som v jeho očiach, v jeho tvári 

význam tej vety a horúčkovito uvažoval, čo presne mal na mysli tými slovami... 

Keď sa konečne od ohňa požierajúceho bratove zápisky odvrátil, jeho pohľad bol jasný a horúci ako 

tie plamenné jazyky. No nezdalo sa, že by chcel dodať niečo k tomu, čo vyslovil. 

„V pondelok máme previerku z muklovskej lekárskej starostlivosti,“ povedal. „Nový odbor, ktorý 

zaviedli iba tohto roku. Chcú nás pripraviť na každú alternatívu. Vieš, musíme byť všestranne vzdelaní 

a musíme uspieť i tam, kde zlyhá naša mágia a elixíry. I keď je to podľa mňa nepravdepodobné, je to 

rozhodne... poučné.“ 

„Rozumiem. Znie to... zaujímavo.“ 
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Uškrnul sa a prehrabol si rukou vlasy. „Ale mám pocit, že je to rovnako o niečo zložitejšie ako naše 

liečenie. Musím priznať, že som trochu dúfal, či by si mi nepomohol,“ priznal a vrhol na mňa 

prosebný pohľad. 

Obočie mi vystúpilo až skryla ho ofina. „Ako? Ja o muklovskej medicíne nič neviem,“ zaprostestoval 

som, ale on pokrútil hlavou. 

„Och, to ani nemusíš. Stačí, ak mi poslúžiš ako figurína.“ 

Zažmurkal som. „Poslúžim ti ako čo?“ 

„Figurína,“ zopakoval pohotovo. „Potrebujem si precvičiť nejaké techniky obväzovania zranení a pár 

iných vecí...“ dodal nádejne. „Tak čo, pomôžeš mi?“ 

Zamračil som sa. Obväzovanie zranení.... to by nemuselo byť hrozné, ale čo mal na mysli tými inými 

vecami? 

Váhavo som prikývol a on sa na mňa usmial. „Výborne!“ zvolal natešene. Vytiahol z vrecka akési 

puzdro a namieril naňho prútik. Puzdro sa zmenilo po zväčšujúcom kúzle na čiernu koženú lekársku 

brašňu a on odtiaľ so zápalom začal vyberať kadejaké veci, mimo iné i obväzy, keď sa ku mne otočil. 

„Môžeš si prosím ťa zobliecť sako a košeľu?“ 

Stŕpol som. Zasa. 

O striptíze tu reč nebola. 

23. kapitola 

Regulus: 

Všetko, čo som potreboval ležalo jedno pri druhom zoradené na stolíku vedľa seba tak, aby som to 

mal po ruke. Severus vyzeral byť mojou požiadavkou zaskočený, ale napokon sa bez reptania 

podvolil. 

Vstal z kresla, aby si z pliec stiahol klasické predĺžené sako a prehodil ho cez operadlo kresla. Rozopol 

si rukávy košele a vytiahol si ju z čiernych plátených nohavíc, aby pokračoval v rozopínaní gombíkov 

od krku nadol. 

Ten pohľad bol fascinujúci. Najmä ak som uvážil, že som polonahého muža vo svojej prítomnosti 

nevidel viac ako dvadsať rokov. 

Dokonca ani Severusa. Vždy, keď ho Voldemort donútil zneužiť ma si iba rozopol zips na nohaviciach 

a vnikol do mňa. Ani vtedy som sa nedíval, aby som neprezradil seba alebo jeho. 

Och, takmer som zabudol na tú jedinú noc, keď ma zachránil z toho pekelného sídla hrôzy. Áno, 

vtedy... vtedy som z neho videl viac ako by sa patrilo. A aj teraz, presne ako v ten deň som nevládal 

uhnúť pohľadom. Mal som. Iste, bolo by to... slušné a určite aj zdvorilé, ale zdalo sa, že môj mozog sa 

zameral iba na tie štíhle prsty s jemne sfarbenou pokožkou a priesvitné, dvojdierkové gombíky, ktoré 

poslušne vykĺzavali z dierok. 
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V ústach mi vyschlo a ja som sa pristihol, že som celý netrpezlivý, kedy ten odev opustí jeho telo. 

Trvalo to hádam celú večnosť, než snehobiela košeľa s naškrobeným golierom skončila na rovnakom 

mieste ako čierne sako. Bolo prekvapivé, že na sebe nemal vestu, ale ostal predo mnou stáť v tielku 

rovnakej farby ako čerstvo napadaný sneh. 

„Stačí to takto?“ opýtal sa ma s nečitateľným výrazom v tvári a ja som rozpačito prikývol. „Môžem si 

sadnúť?“ 

Ďalšie prikývnutie. 

Vari som si zhltol jazyk? zamračil som sa a v duchu si vynadal. Otočil som sa, aby som si zobral zo 

stolíka obväz. Dúfal som, že budem mať dosť síl na to, aby som ovládol nielen svoj hlas, ale i chvenie 

rúk. 

Severus sedel v kresle a ticho čakal, čo sa bude diať. Pristúpil som k nemu a začal, pričom som mu 

vysvetľoval, čo a ako chcem použiť, čo spraviť. Pohľadom som pritom nenápadne obdivoval stavbu 

jeho odhaleného tela. 

Severus bol... rozhodne štíhly. Ale ak som ho mohol porovnať s tou jedinou spomienkou, keď som ho 

videl kompletne nahého, teraz pôsobil mužnejšie. Jeho pokožka bola ako alabaster a popretkávaná 

nitkami jaziev ako mramorová štruktúra kameňa. Pás mal síce úzky, ale nebol útly. Spod tielka 

presvitala jemne razastená hruď a terčíky bradaviek, ktoré – znova som naprázdno prehltol a snažil sa 

sústrediť na to, čo robím – navreli a provokatívne sa stiahli volajúc po dotyku a preskúmaní. Matne 

som si spomínal, že mali tmavšiu farbu. 

Plecia mal široké, ruky prekvapivo mocné a nie šľachovité. 

Bol... ozaj nesmierne príťažlivý. Ten jeho uhrančivý pohľad, ktorým bedlivo sledoval každý môj pohyb, 

každé otočenie obväzu okolo zápästia pravej ruky... mal som dojem, že ma ním spaľuje zaživa. 

Možno to bolo šialené, ale prial som si zhorieť. Prial som si, aby ma vnímal rovnako, ako som ho videl 

svojimi očami ja. Zahryzol som si do pery, aby som nevydal žiaden ponižujúci povzdych. 

Vedel som, že preferuje mužov, pretože sa Lucius na poslednej návšteve preriekol, a až potom mi 

docvaklo, že Voldemort ho ku mne nepriviedol iba tak. Musel poznať jeho slabinu. Alebo mu možno 

Severus dovolil, aby ju poznal. To by bolo pravdepodobnejšie. 

Lenže... akú som mal uňho šancu? Ja... Black. Brat toho, ktorého nenávidel celý svoj život. Veď som 

bol svedkom toho, s akou radosťou spálil ten jeho denník. 

Na druhej strane, nemal som s mužmi ani pramalé skúsenosti, hoci som vždy vedel, komu dávam 

prednosť. A dobre som to i skrýval. Hlavne pred rodičmi. Keby to zistili, skončil by som tak isto ako 

môj starší brat. Vyškrtnutý z rodostromu. 

Minule som si tajne vypočul ako sa dve mladé ženy bavili v Apatieke o tom, ako sa jednej podarilo 

kohosi zviesť. Bola skutočne rafinovaná, ale priznajme si, ženy majú viac zbraní, ktoré môžu využiť vo 

svoj prospech. 

Takmer som si nahlas nad tou myšlienkou odfrkol. 
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Vzal som do ruky dlahu a keď na mňa vrhol prekvapený pohľad, vysvetlil som mu, čo mám v pláne. 

Pravú ruku som nechal na pokoji a obišiel som kreslo z druhej strany, aby som mohol pokračovať. 

„Ide ti to zdá sa dobre,“ povedal neutrálnym hlasom a ja som poďakoval. Pracoval som skôr 

mechanicky a nechal myšlienky voľne plynúť. 

Kým som upevňoval dlahu k predlaktiu ľavačky, kde na tej smotanovej pokožke trónilo znamenie zla, 

uvažoval som, čo by sa v tejto veci dalo podniknúť. Faktom bolo, že Severus mi chýbal. Bol mojím 

priateľom, ale len vďaka nemu som neprišiel o zvyšok zdravého rozumu. Už len jeho prítomnosť ma 

upokojovala. Rozhovory s ním nikdy neboli hlúpe a bez pointy. Veľmi šikovne ma donútil zapájať sa 

do diskusie, premýšľať a nehovieť si v sebaľútosti. Nemyslieť na minulosť, ale na budúcnosť. Nie, že 

by bol príliš zhovorčivý, ale snažil sa a ja som vedel, že je to len vďaka mne. Jeho snahu pomôcť mi 

som citeľne vnímal. 

A potom... tu bola túžba. Najprv nenápadná, kradmá, ktorá sa menila z pozvoľného, pokojného 

plynutia na dravý prúd, pripravený strhnúť ma so sebou, kedykoľvek som naňho len týmto spôsobom 

pomyslel. 

Chýbal mi. 

Zvuk jeho krokov ozývajúci sa v tichom dome, jeho sústredený výraz tváre, keď sa skláňal nad 

kotlíkom, zamračenie, keď čítal novú rozpravu alebo pojednanie o experimentálnych elixíroch. Pokoj 

a vľúdnosť, keď hovoril s Harrym, tichý smiech, keď ho čosi pobavilo, sarkazmus, či ironické 

poznámky na adresu Luciusa, keď si ho doberal... 

Upevnil som dlahu ďalším obväzom a vzal som do ruky trojrohú šatku. Umiestnil som ju na jeho ruku 

a chytil ho, aby som mu ju opatrne priložil na hruď. Moje prsty na nechtiac obtreli o jeho pravú 

bradavku a ja som mal dojem, že som začul sotva počuteľný prudký nádych, keď pootvoril pery. 

„Papilla,“ povedal som sotva zreteľne a potom som spravil čosi, čo som vôbec neplánoval. Môj 

ukazovák nesmelo obkrúžil ten zdurený terčík, ktorý sa pod tým dotykom zdá sa stiahol ešte väčšmi a 

ja som zašomral: „Areola.“  

Pozrel na mňa s výrazom, akoby ho zasiahol blesk, ale ja som sa tváril, že som si to nevšimol. Miesto 

toho som stiahol ruku, chytil cípy šatky a uviazal mu ich vzadu za krkom. 

O krok som odstúpil a pozrel naňho. Vyzeral... ako lazar. 

Usmial som sa. „Si skvelá figurína.“ 

Uškrnul sa a tľoskol jazykom, obzerajúc si nedôverčivo moju prácu. Predtým bledé líca mali teraz 

ružovkastý nádych. „K čomu to vlastne slúži?“ 

Bral som to ako možnosť uniknúť od šteklivých myšlienok a nemyslieť na zmenu prúdenia krvi v 

mojom tele, ktorá sa nepríjemne sústreďovala v istom citlivom orgáne. 

„Používa sa to pri zlomeninách. Kým nám čarodejníkom stačí obyčajný Kostrorast, oni používajú 

obväzy, dlahy, prípadne sadru. Ich proces liečenia je síce zdĺhavý a závisí od komplikácie zlomeniny, 

ale je účinný.“ 
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„Aj tak je to... divné,“ poznamenal, keď som si k nemu opäť stal, aby som ho teraz tých obväzov pre 

zmenu zbavil. 

„Je. Muklovia sú proste takí. Jednoduchá zlomenina sa väčšinou sadruje, kvôli fixácii kosti a 

zabezpečniu správneho zrastu. Pri tej komplikovanej sa musí podstúpiť operácia a kosti sa spoja 

klincami alebo drôtmi.“ 

Severus sa zamračil. „Dúfam, že mi nič také robiť nebudeme,“ ozval sa znepokojene pri opakovanej 

zmienke o sadre. 

Uškrnul som sa. „Nie. Nemám v pláne lámať ti kosti,“ ubezpečil som ho. „Ale ešte sme neskončili.“ 

„Škoda,“ zamrmlal, ale podľa jeho výrazu tváre som vedel, že mu to v skutočnosti neprekáža. 

Nasledovalo ošetrenie hlavy, ramena, hrude. Aj tie som najprv starostlivo obviazal a potom ho i 

obväzov zbavil. Keď som spomenul obväzovanie nôh, pozrel na mňa nekompromisným pohľadom a ja 

som vedel, že to, aby si dal dole aj nohavice, o tom nemôže byť ani reči. 

Ale pokračoval som. 

„Už sa môžem obliecť?“ opýtal sa netrpezlivo o tridsať minút neskôr , ale pokrútil som hlavou. 

„Nie, ešte chvíľu vydrž, prosím,“ požiadal som ho zmierlivo. Zrejme ho to už otravovalo, ale ostávalo 

posledné. Vyskúšať stabilizovanú polohu a masáž srdca. 

Vytiahol som prútik a do oka mi padla huňatá rohož zdobiaca podlahu pred krbovou mriežkou. Zväčšil 

som ju a poprosil ho, aby si na ňu ľahol. 

Pohľad, ktorý na mne skončil bol nielen vyjavený, ale rovno nedôverčivý. Čakal som, že otvorí ústa a 

pošle ma do kotla, ale na moje prekvapenie prikývol. 

„Ľahni si na chrbát, prosím,“ povedal som podivne zastretým hlasom a sám som si k nemu kľakol. 

Vidieť, ako mu žiaria tie obsidiánové oči rámované hustými mihalnicami, ako mu ebenové vlasy 

rámujú podlhovastú tvár a polonahé telo, ktoré tu ležalo úplne odovzdane ma vyvádzalo z miery. 

Červenal som sa, ale dúfal som, že si bude myslieť, že je to spôsobené žiarou plápolajúceho ohňa. A 

tiež som veril, že mi nevidí na očiach túžbu, ktorá vo mne rástla a nebezpečne sa rozpínala ako 

úponky diablovho osídla, aby ma zajala a spútala. 

Prvé šlo celkom ľahlo. Stabilizovať človeka nebolo nijako náročné. Horšie bolo, že som nevedel, ako 

mu vôbec vysvetliť, čo s ním ešte zamýšľam... 

Napokon som mu prosto prstami podložil bradu a nadvihol mu hlavu. „Muklovia robia masáž srdca 

ručne. Stačí umiestniť spojené ruky do stredu medzi prsné br- bradavky a...“ odvážil som sa naňho 

krátko pozrieť zahanbený svojím koktaním, „masírovať. Tridsať stlačení a...“ iba som ich naznačoval, 

viac som nemohol, „a... dve vd-vdychy do úst.“ 

Priblížil som sa k jeho tvári. Civel na mňa uprene a celkom nehybne. „Prstom a ukazovákom stlačím 

nos, aby tadiaľ neunikol vdýchnutý vzduch,“ Severus sa prudko nadýchol a ja som spravil tak, ako som 

povedal, „a dvakrát vdýchnem obsah pľúc do úst.“ 



116 
 

Druhou rukou som mu pootvoril ústa a sklonil sa k nemu, aby som naznačil to vdýchnutie. 

Asi som neodhadol vzdialenosť, pretože sa moje ústa jemne dotkli tých jeho. Ovial ma jeho prudký 

výdych, čo spôsobilo, že som naňho pozrel a... 

... naše pery sa spojili. Jeho ruka mi pristála v ľahkom dotyku na temene hlavy a ústa sa pritisli k tým 

mojím. Zaskočil ma, to priznávam. Ako náhle sa pre bozk rozhodol, tak náhle sa vzápätí i stiahol. 

Miestnosť iskrila podmanivým napätím a ja som cítil, ako mi útroby sťahuje nádherné vzrušenie. Naše 

zakliesnené pohľady sa navzájom hltali a odhadovali pocity, reakcie. Opatrne som sa k nemu znova 

sklonil a pritisol ústa k tým jeho, aby vedel, že sa mi to neprieči. Ale problém bol v tom, že som 

nevedel, čo ďalej. V živote som nikoho nepobozkal. 

Prosím, zaúpel som v duchu. 

Niekto tam hore ma musel vyslyšať, pretože Severus našťastie prevzal iniciatívu. 

Špička jeho vlhkého jazyka vykĺzla spomedzi jeho pootvorených pier a pošteklila ma v pravom kútiku 

úst. Prešla po spodnej pere, akoby hľadala medzeru... malú štrbinku, ktorá by jej poskytla viac. Bolo 

to... také elektrizujúce. Rovnako ako i to, keď vzal tú peru medzi zuby a nasal si ju do úst. 

Zastonal som a telom mi prešla príjemná triaška. Zrejme to stačilo, pretože Severus v tej chvíli 

prenikol jazykom do mojich úst, ktoré sa pootvorili. Na moment som šokovane stuhol a vytreštil som 

oči, ale on evidentne vedel, čo robí. Zovrel mi tvár v dlaniach a dotkol sa môjho jazyka v nemej, no 

jasnej výzve. 

Slastne som zavrčal priamo do jeho úst, opakoval som po ňom a učil sa. Hladil som jeho jazyk, tak ako 

on hladil ten môj. Skúmal som tú sladkú vlhkosť úst, klenbu podnebia, ostrie zubov a musel som 

zauvažovať nad tým, že ak vo mne dokáže takú búrku pocitov vyvolať jediným bozkom, čo by sa stalo, 

keby sa so mnou... miloval? 

Jedno bolo isté. 

Páčilo sa mi to a vychutnával som si to. Sotva som si uvedomil, že teraz na ňom ležím. Jeho prsty mi 

vošli do vlasov, ale ani to som nevnímal. Opájala ma jeho chuť, v ktorej som rozoznal mätu a med. 

Obdivoval som jeho čarovnú schopnosť rozvibrovať vo mne každú strunku. 

Ten bozk bol pomalý a závratný, až som mal pocit, že každú chvíľu začnem blúzniť zo vzrušenia, ktoré 

ma zaplavilo. Bolo prisilné, aby som ho ovládol a tak som sa iba bezmocne chvel v Severusovom 

náručí a hnaný inštinktom som sa oddal netrpezlivému, no veľmi nežnému hladkaniu jeho pier. Ich 

tlak po chvíli zintenzívnel, hoci na jemnosti nestrácal. Dotyk úzkych pier, hrejivých a hladkých ako 

zamat bol neopísateľný. Nikdy predtým som nič podobné nezažil. Toto... bol môj prvý skutočný bozk. 

Merlin, uvedomil som si zahanbene, a to som mal takmer štyridsať! 

Prevalil ma na chrbát a vsunul si nohu medzi moje stehná, aby si spravil pohodlie. Vyklenul som sa 

bokmi proti nemu, kým jeho ústa opustili moje pery a bozkami mi posievali hrdlo, až neostali prisaté 

na citlivom mieste pod mojím ľavým uchom. Zachripel som a zakvačil som prsty do jeho pliec, keď v 

zápätí nasal medzi pery môj ušný lalôčik. Netušil som, že ma môže vzrušiť ešte i toto! 
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„Se-verus,“ vydralo sa mi z hrdla chrapľavým hlasom. Mal som dojem, že tlmene zavrčal. Pomrvil som 

sa pod váhou jeho tela. Jeho stehno bolo príliš blízko mojich slabín. Cítil som jeho vzrušenie a bol som 

si istý, že on vníma to moje celou svojou bytosťou. Naše loná sa o seba pozvoľna začali naliehavo 

trieť. Tvrdol som a v penise mi pulzovalo. 

A on sa znova vrhol na moje pery. Skĺzol som rukami po jeho chrbtici a nechal ich na tom úžasne 

pevnom zadku. Mocne som ho zovrel a pritlačil ho k sebe. 

Vo chvíli, keď som si uvedomil, že mi znova dochádza dych a moje vystupňované vzrušenie dosiahlo 

neúnosnú mieru, Severus sa odo mňa odtiahol, bozk prerušil a kým ja som prekvapene vykríkol v 

sekunde, kedy nad mojím telom prebralo kontrolu vyvrcholenie, on sa iba prudko zachvel a potom 

zamrzol v pohybe.   

Klesol na mňa. Stále ma objímal a podľa výrazu jeho tváre sa zdalo, že ani on nechápe, čo sa to tu 

odohralo. Blúdil očami po mojej uvoľnenej tvári, akoby hľadal známku odmietnutia, či znechutenia 

alebo odporu. Nemohol som zadržať úsmev, ktorý to uvedomenie vo mne vyvolalo. 

„Severus,“ vydýchol som mdlým hlasom presýteným príjemnou únavou, vďaka ktorej mi zťažkli údy. 

Trhane sa nadýchol a tvár zaboril do ohybu môjho krku. „Ja... neviem, čo som...“ 

Nedopovedal, akoby stratil reč. 

Moje ruky, ktoré ho objímali sa okolo neho utiahli ešte pevnejšie. „Chýbal si mi,“ zaševelil som mu do 

ucha a opätoval som mu odhodlaný pohľad, zbavený ľútosti, či nezmyselného obvinenia. 

Dlho sa na mňa mlčky díval. Potom si povzdychol a pobozkal ma na líce. Čosi zamrmlal. Asi čistiace 

kúzlo, lebo som ucítil ako mi zvlhnuté spodné prádlo, ktoré zachytilo lepkavé semeno znova uschlo. 

Vstával a pomáhal mi na nohy. Uvažoval som, či by bolo vhodné opýtať sa, či môžem... ostať na noc, 

keď sa ozvalo zaklpanie na jeho dvere. 

„Sto hromov do kotla!“ zavrčal tlmene a načiahol sa po košeli, aby sa do nej bleskovo navliekol. Kým 

sa ozvalo ďalšie naliehavé zaklopanie, mal na sebe už i sako. 

Dvere otvoril s trhnutím, kým ja som s pomocou prútika upratal po sebe všetky pomôcky. 

„Pán Lynch? Deje sa niečo?“ opýtal sa na poznanie vľúdnejším hlasom, keď uprel svoju pozornosť k 

plavovlasému prvákovi, ktorý sa krčil pod jeho prísnym pohľadom oblečený v pyžame, zelenom 

župane a s papučami na bosých chodidlách. 

„Pán profesor, Victorovi je zle,“ zapišťal. 

Lenže to som bol pri dverách už i ja a moja lekárska aktovka s muklovskými pomôckami bola 

odložená vo vrecku nohavíc. 

„Zdá sa, že predsa len nebudem zaháľať,“ poznamenal som a požiadal som chlapca, aby ma vzal za 

svojím spolužiakom. 

No prv, ako som opustil Severusove komnaty, naklonil som sa k nemu a s nesmelým úsmevom 

pošepol – ďakujem. 
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Potom som sa nechal odviesť chlapcom do slizolinskej fakulty.   

24. kapitola 

Harry: 

Zastonal  som a zavrátil hlavu dozadu, keď sa Luciusove ústa presunuli z mojich pier cez bradu na krk. 

Iba som ticho sykol, keď ma jemne uhryzol a chlácholivo mi poláskal podráždenú pokožku jazykom. 

Držal som sa ho, nohami som ho pevne objímal okolo úzkych bokov, kým on ma zatiaľ tisol oproti 

tabuli okna s výhľadom do zráhrady ponorenej v atramentovej tme. Vo svojich veľkých dlaniach 

zvieral môj zadok a pohyboval sa vo mne tým šialene pomalým rytmom, ktorý ma privádzal do 

vytrženia. Moje vedomie plávajúce na rozbúrených vlnách vzrušenia balansovalo kdesi na prove lode 

o veľkosti orechovej škrupinky, ktorú tvorili moje nesúrodé a rozhárané myšlienky. Nedokázal som sa 

sústrediť na nič iné ako bola jeho dráždivá chuť bozkov, horúci dych štekliaci mi krk i pravé rameno a 

úd, ktorý sa do mňa zasúval. Oblečený v rozhalenej košeli a bez nohavíc som tak narážal do skla a 

zanechával na ňom rozmazaný odtlačok vlastného potom oroseného zadku. 

„Lucius,“ zachripel som a prstami som sa zakvačil do jeho mohutných pliec zahalených v hodvábnej 

čiernej košeli, ktorá tak kontrastovala so smotanovo-broskyňovou pokožkou a záplavou vlasov 

ligotavých ako tekuté zlato. Nohavice, ktoré sa zviezli k členkom spolu so spodným prádlom odkryli 

pôsobivú stavbu nôh. Silné stehná, pekne tvarované lýtka s pokrývkou jemnučkých chĺpkov. 

Jeho poodhalené telo sa lesklo potom a vo svetle sviec sa hriešne trblietalo, lákalo k dotyku, vábilo k 

ochutnaniu. Moja ruka skĺzla cez jeho rameno k hrudi. Prstami som zavadil o svetloružovú bradavku a 

prinútil ju rýchlo sa stiahnuť. Trel som ju medzi prstom a ukazovákom a užíval som si jeho nenápadné 

stonanie. Zahryzol si do pery, jeho dych znel ešte namáhavejšie ako pred chvíľkou a pohyby pánvy sa 

o niečo zrýchlili. Záplava hustých plavých vlasov splývala na široký chrbát i plecia a oči sa leskli 

tajomnou žiarou opálu. Krásne, zastreté túžbou, ktorá konkurovala mojej vlastnej. 

Sklonil sa ku mne a majetnícky sa zmocnil mojich úst. Bol to nežný a zmyselný bozk, ktorý ma dokázal 

rozpáliť rovnako dobre ako jeho jediný dotyk. Zachvel som sa. 

Lucius zastonal hrdelným hlasom. Takým, ktorý sa mi dostával pod kožu, ktorý ma opantal a zvádzal, 

hypnotizoval rovnako účinne ako jeho uhrančivý pohľad. Potom vykríkol moje meno a prudko do mňa 

vnikol. 

Jeho výkrik nasledoval môj, keď sa následne váha môjho tela sa rozložila medzi úzky drevený parapet 

a oknenú tabuľu. 

Bol som... no áno, taký uspokojený, že som nevládal uvažovať, nie to ešte sa i pohnúť. Spod 

prižmúrených viečok som sledoval, ako si Lucius rozotiera po plochom bruchu s jemnou záplavou 

plavých chĺpkov na podbrušku tú štedrú dávku vášne, ktorou som ho pri vyvrcholení pokropil. Vyzeral 

tak zmyselne... Keď si navyše skusmo oblízol ukazovák v úmysle ochutnať ma, pričom sa mi stále 

pozeral uprene do očí, pocítil som, že znova tvrdnem. 

Bolo to bláznivé... 

Bolo to... Merlin, neopísateľné! 



119 
 

Mysľou mi prebehla jediná myšlienka. Odkedy ten muž nado mnou získal takú moc? 

Nikdy predtým som s nikým väčšiu rozkoš neprežíval. Asi to tak malo byť. Dokonca ani Draco mi 

nedokázal dopriať to, čo mi dával Lucius. 

A ja som odrazu nevedel, či je to moje požehnanie alebo prekliatie. 

Lucius vsunul ruku medzi nás a zovrel ma, jemne ma hladiac. Na perách mu pohrával nepatrný úsmev 

aj vo chvíli, keď sa ku mne znova sklonil a ukradol si veľmi nežný bozk. Zachvel som sa, keď ma 

vzápätí pustil a trochu sa odtiahol. 

„Spálňa?“ opýtal sa ma chrapľavým hlasom. 

Nadšene som prikývol. „Rozhodne.“ 

Zhíkol som, keď ma náhle objal, chytil pod zadkom a donútil ma ovinúť okolo seba moje končatiny. 

Vystúpil z nohavíc a v nasledujúcom momente nás oboch preniesol na poschodie, aby sme 

pokračovali tam, kde sme skončili...? 

oooHLHoooHLHooo 

Stalo sa zvykom, že som sa ráno budil omotaný okolo toho pozoruhodného tela. Ak mi to bolo 

dopriate a on neopustil posteľ prvý, nehybne som vedľa neho ležal, užíval si to teplo sálajúce z 

pružnej postavy pokojne oddychujúcej vedľa mňa a pozoroval ho.  

Plavé pramene vlasov boli rozhodené na tmavomodrom vankúši ako zlatá aureola, tvár vyhladená a 

bez vrások okolo očí, či mierne pootvorených úst. Nahé telo dokonale tvarované ako antická socha 

ukryté z časti pod prikrývkou, z časti pod mojimi končatinami. 

Stále mi prišlo trochu neprirozdené, ako rýchlo som si na naše spolužitie zvykol. A teraz som nemal 

na mysli sex. Ak som si spočiatku sotva uvedomoval, čo pre mňa bude znamenať váha vlastného 

rozhodnutia, keď som sa ako jediný postavil v ten osudný deň v súdnej sieni Wizengamotu, v týchto 

dňoch som nebol o nič múdrejší. Hľadieť do budúcnosti? Stále som ju videl príšerne zahmlenú a o nič 

viac jasnejšiu ako toho dňa, keď som mu povedal svoje áno. 

Ale aspoň niečo som s istotou vedel. Páčil sa mi. Priťahoval ma tak mocne, až sa to často zdalo 

neskutočné. Naše vyvádzanie – a teraz myslím práve sex – sa stalo absolútne prirodzeným, bolo 

pretkané hravosťou i dravou vášňou, okúzľujúcou nehou a bezbrehou, priam živočíšnou potrebou. 

A mne sa to páčilo, pretože ak som predtým prežíval, teraz som mal pocit, že skutočne žijem. 

Ak som mal kedysi smrteľné obavy z toho, ako prežijem jeho jediný dotyk, teraz sa mi tie obavy, ktoré 

ma kedysi sužovali zdali papetické a dokonca hlúpe. Ak tu existoval niekto, kto bol opustený aspoň v 

takej miere, ako som bola ja, bol to práve môj manžel. 

Nemal nikoho. 

Vlastne... teraz sme mali jeden druhého. 

oooHLHoooHLHooo 
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Od rána vo mne vrel nepokoj. Pramenilo to z Luciusovho prísľubu, že mi dnes večer konečne odhalí to 

tajomstvo, ktoré predo mnou skrýval. A musím povedať, že veľmi dôkladne. Nie raz som z toho bol 

celkom na nervy. 

V Deravom kotli som počkal na Hermionu. Ron bol už dávno v práci. Od kedy sa zamestnal u svojho 

brata Georgea, bol ako vymenený. Myslím, že sa stal viac zodpovednejším a chcel Hermione dokázať, 

že konečne dospel. Tá stále odkladala dátum sobáša, pre mňa z nevysvetliteľných dôvodov. 

Krátko ma objala a pobozkala na líce, nevnímajúc ruch krčmy. „Ideme?“ opýtala sa a zastrčila si vlasy 

za ucho. Prešli sme miestnosťou a vyšli zadných vchodom na malý dvor, z veľkej časti zaprataný 

troma hliníkovými smetiakmi. Z jedného zoskočila s hlasným nespokojným zamiaukaním čierna 

mačka. 

„Kingsley mi vravel, že si odmietol miesto vedúceho, prečo?“ opýtala sa a uprela na mňa zvedavý 

pohľad. Mykol som plecami, kým sa moja špička prútika dotýkala tých správnych tehál, aby sa pred 

nami konečne otvoril vstup do Šikmej uličky. „Ak chceš počuť môj názor, mal si to vziať.“ 

Pokrútil som hlavou, keď sa do mňa zavesila. „Nemôžem. A nie je to len preto, že sa obávam odozvy 

verejnosti. Nechcem byť uprednostňovaný, ani zvýhodňovaný len preto, že zo mňa robia hrdinu. 

Zložil som síce MLOKy prekvapivo dobre za taký krátky čas na prípravu, za čo pochopiteľne vďačím aj 

tebe,“ žmurkol som na ňu, „ale moje vedomosti a skúsenosti v tomto odbore zatiaľ presne 

zodpovedajú pozícii, ktorú zastávam.“ 

Pozrela na mňa takmer s obdivom. Aspoň som mal ten pocit. 

Povzdychol som si. „Pozri, najprv som celé roky túžil byť aurorom. Ale Voldemort zomrel a ja som si 

uvedomil, že mám čiernej mágie plné zuby.“ 

„Preto si odmietol aj učiť na Rokforte?“ opýtala sa a ja som pritakal. 

„Hoci priznávam, bola to asi tá najlákavejšia ponuka, akú som dostal. Okrem toho, som spokojný. 

Naozaj. Aj napriek tomu, čo si myslí Ron. Práca ma baví. Môžem pomáhať a môj záchranársky 

komplex neutrpí ujmu.“ Bolo mi jedno, že žartujem na vlastný úkor. 

Ukázal som na malú kaviarničku a ona prikývla. Vošli sme dnu, zložili si kabáty na drevený vešiak 

stojaci v neveľkom výklenku vedľa dvier a našli si stôl v zadnej časti, aby nás nik nerušil. 

„A čo ty?“ opýtal som sa, ale ona len pokrčila ramenami nad sústredeným štúdiom menu. „Ron mi 

vravel, že si ho znova odmietla.“ 

Pozrela na mňa spopod hustých mihalníc, ktoré rámovali jej mandľové oči. Tvárila sa trochu previnilo, 

trochu popudene. Napokon si vzdychla, ale s odpoveďou musela počkať, pretože k nám prišla 

čašníčka. 

„Karamelové latté a...“ pozrela na mňa spýtavo. 

„Dvakrát, prosím,“ odvetil som stručne a dievčina v červeno-bielej rovnošate prikývla. Venovala nám 

srdečný úsmev a upozornila nás, že majú vynikajúcu jablkovú štrúdľu. Poprosil som pre oboch. 

„Harry, ja Rona neodmietam. Teda...“ povzdychla si znova a zložila si hlavu do dlaní. „Je to zložité.“ 
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„Čo je na tom zložité? Myslel som, že to obdobie máte dávno za sebou,“ šepol som. Nepoznal som 

nikoho, kto by si rozumel lepšie i bez slov ako oni dvaja. 

„Chcem ísť študovať!“ vyhŕkla, akoby to vysvetľovalo všetko. 

Nechápavo som na ňu pozrel, nad čím len prevrátila očami. „No a?“ 

„Do Salemu!“ dodala podráždene. „A mám obavy, čo by mohla spôsobiť tá diaľka. Nebudem sa totiž 

môcť premiestňovať každý deň. Ani každý týždeň, či každých pár.“ 

Čašníčka nám doniesla objednávku. Poďakovali sme a kým ona si zamyslene miešala kávu, ja som si 

svoju osladil hnedým cukrom. 

„Navrhla som mu zásnuby, ale jemu to zdá sa nestačí.“ 

Pohľad, ktorý na mňa vrhla bol bezmocný. Asi to bolo prvý raz, čo som u nej niečo také vybadal. 

„Milujem ho, ale nechcem nič uponáhľať. Mám len devätnásť! Nechcem sa zvŕtať okolo sporáka s 

húfom detí okolo krku! Je to proste priskoro!“ 

„Povedala si mu to?“ 

Zneistela. Líca sa jej zapálili rumencom. Napokon pokrútila hlavou. „Nie. Neviem ako. Rodina je 

preňho dôležitá, veď vieš. Ako by asi zobral fakt, že ja zatiaľ na materstvo a to... ostatné,“ nakrčila 

nos, „nie som pripravená?“ 

Natiahol som sa ponad stôl a chytil som ju za ruku. „To nezistíš, kým sa nepozhovárate.“ 

Prikývla. „Ten koláč vyzerá skutočne lákavo a krásne vonia. Asi si predsa len dám, keď už si ho 

objednal,“ poznamenala a vidličkou si kúsok odkrojila. 

Vzápätí zmenila tému rozhovoru a naše rozprávanie sa stočilo okolo prichádzajúcich Vianoc. 

oooHLHoooHLHooo 

Vrátil som sa pred siedmou. Čakal ma nahodený ako obvykle. Tmavé, kvalitne ušité nohavice, košeľa, 

vesta a sako. Nestihol som sa ani spamätať a už ma ťahal so sebou. 

„Myslel som si, že sa najprv navečeriame,“ podotkol som, ale nijako som sa nebránil, keď ma viedol 

ku krbu s tým záhadným úsmevom na perách. 

„Aj to bude,“ odvetil. „Ale prekvapenie má prednosť. Vzhľadom k tomu, že to trvalo dlhšie ako som 

predpokladal...“ nedokončil. Načiahol sa po letax a zovrel ho v dlani. „Ideme k Regulovi. Pôjdem prvý, 

dobre?“ 

„Fajn,“ odvetil som a tiež som si nabral letax. I keď mi nebolo jasné, čo môže mať Regulus spoločné s 

tým sľubovaným prekvapením. 

Len čo Lucius zmizol v plameňoch, vhodil som do ohňa hrsť letaxu i ja a zamrmlal dobre známu 

adresu Grimmauldovho námestia. Nie práve elegantne som sa vypotácal z krbu, ale to už ma zachytil 

silný pár rúk môjho manžela. Než som si spomenul na vlastný prútik, zbavil ma zvyškov sadzí. 
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„Ahoj, Harry,“ podzravil ma Regulus a natiahol ku mne ruku. Podal som mu svoju a opätoval mu 

mierny stisk. A hneď potom som neveriacky otvoril ústa. 

„No páni!“ zvolal som nadšene. „Kedy si to stihol?!“ a to som sa rozhliadol iba po prijímacom salóne. 

Regulus sa pousmial a pozrel na spokojne sa tváriaceho Luciusa. Došlo mi to. 

„To... to si bol ty?“ 

Dostalo sa mi letmého prikýnutia. Ohromene som naňho zízal a spätne si spomínal na všetky tie dni, 

keď som sa vrátil z práce domov a on tam nebol. Alebo na chvíle, kedy prišiel, doprial si rýchlu sprchu 

a padol do postele ako podťatý. Alebo, keď vykonal očistu iba rýchlym kúzlom, lebo zaspával na 

nohách. 

To všetko kvôli tomuto?! Merlin! To je to prekvapenie? 

Regulus si nápadne odkašľal, aby na seba obrátil našu pozornosť. Zdalo sa, že sme nejako zabudli, že 

je v miestnosti s nami. 

„Čo keby si previedol Harryho po byte a ja dozriem, aby Buster prestrel večeru?“ navrhol a Lucius v 

momente prikývol. 

„Rád,“ odvetil a pozrel na mňa, „ak súhlasíš.“ 

A tak ma viedol z miestnosti do miestnosti a kým ja som mlčky obdivoval jeho prácu, on rozprával o 

materiáloch, ktoré použil na podlahy, o výbere vhodných tapiet a o všetko možnom. Občas som ho 

prerušil zvedavou otázkou, občas svojím vnímavým postrehom a ocenením dobre odvedenej práce. 

Celý byt teraz pôsobil konečne... normálne. V predsieni nestrašila žiadna trolia noha ako ten 

najohavnejší stojan na dáždniky a steny schodiska nelemovali škaredé zvraštené trpasličie tváre ako 

bizarná forma zvráteného stredovekého umenia. Miestnosti boli svetlé, priestranné, nábytok kvalitný 

a vybratý s citom. Všetko spolu ladilo. Od podláh, až po samý strop. A najlepšie na tom bolo, že to tu 

nevyzeralo... prehnane luxusne. 

„Myslím, že toto by ťa mohlo zaujímať,“ povedal, keď predo mnou otvoril dvere vedúce do siene, kde 

steny lemovala zelená tapeta s bielym rodostromom. Podržal mi dvere a ja som vstúpil dnu. Bola to 

celkom iná izba, ako keď som tu bol naposledy. A rodostrom bol... Celý! 

Od úžasu som vydýchol a neodolal som, aby som sa ho nedotkol. Sirius! Bol tam aj Sirius! 

Pozrel som na Luciusa a späť na tvár usmievajúceho sa muža. Skutočne bol tam. Spolu so svojím 

strýkom Alpharadom, ktorý mu kedysi odkázal slušnú kôpku peňazí a inými, ktorí odtiaľ boli z rôznych 

dôvodov odstránení. I keď trvalé odstránenie takej Bellatrix a jej manžela by som pokojne oželel. 

„Ty si... ako?“ vydýchol som užasnuto. 

„Regulus si to tak prial. Myslím, že je to tak správne,“ odvetil nedbalo, nespúšťajúc zo mňa ten 

striebristý pohľad. 

Izba bola zariadená ako knihovňa. Tri prázdne steny lemovali regály, kde si Regulus sústredil vzácnosti 

rodinnej zbierky, ktorá sa zachovala na povale a novšie knihy, ktoré si kupoval kvôli svojmu štúdiu. 
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Podlahu pokrýval zelený koberec, na ňom stál okrúhly stolík, okolo ktorého boli zhromaždené štyri 

pohodlne vyzerajúce kreslá s poťahom krémovej farby a potlačou navlas rovnakých listov ako 

pokrývali tie z tapety. Zo stropu visel mohutný luster, ktorý poskytoval dostatok svetla, aby zalialo i 

ten najtmavší kút izby. 

Každá jedna miestnosť ma niečím prekvapila, niečím uchvátila. Ale len pri nakuknutí do jedinej sa mi 

oči zaliali slzami. 

Siriusova spálňa bola... nádherná. Steny lemovali červené tapety, tmavú drevenú podlahu zdobil v 

strede okrúhly koberec s hrubým vlasom. Skriňa stála pri stene oproti dverám s neveľkou komodou, 

pod oknom mal svoje miesto písací stôl a na vedľajšej stene pár políc. Dvojkrídlové okno zdobili 

jednoduchšie závesy, avšak červenej farby so zlatými strapcami, zjavne z rovnakého materiálu, z 

akého boli i nebesá mohutnej postele a závesy upevnené k jej stĺpikom zlatými šnúrkami. Na 

prikrývke sa kopilo pár červeno-zlatých vankúšov. 

Stena nad posteľou bola ozdobená vlajočkami chrabromilskej fakutly a uprostred nich Siriusovým 

portrétom z mladších čias a roh rámu bol obtiahnutý čiernou stuhou. V policiach ležalo pár výtlačkov 

muklovských kníh a modelov motoriek. 

Keď som sa obrátil k Luciusovi, cez slzy stekajúce z očí som ho ledva videl. Pristúpil ku mne, vzal mi 

tvár do dlaní a palcami mi zotieral mokré cestičky. „Dúfam, že sa ti páči aj táto. Dal som si na nej 

obzvlášť záležať...“ zašepkal. 

Strhol som ho do drvivého objatia. Zaboril som si tvár do jeho pleca a neprestával som šepkať: 

„Ďakujem.“ 

oooHLHoooHLHooo 

Večera bola vynikajúca. Do rozhovoru som sa však zapájal málo. Väčšinou sa aj tak točil okolo 

Regulovho štúdia, za čo som bol vlastne vďačný. Miesto toho som premýšľal a mlčky pozoroval 

svojho manžela. 

 Malfoy. Slizolinčan. To bolo to, čo som o ňom vedel kedysi. Zástanca čistej krvi. Následník 

Voldemorta a jeho vyhraneného učenia. Dracov otec. A napokon... odsúdený, zlomený muž, ktorý 

stratil všetko, čo mu bolo drahé. 

Moja mienka sa behom piatich mesiacov pozmenila. Stále to bol Malfoy. A slizolinčan. Ale bol to aj 

vášnivý a nežný milenec. Dobrý a pozorný spoločník. Vynikajúci vo svojej práci. Muž, ktorý našiel 

dôvod žiť a vzal osud do vlastných rúk. Toto bol môj... manžel. Muž plný prekvapení. Vôbec nebol 

pomstychtivý, ani urážlivý, ani prchký a už vôbec nie sadistický bastard, za akého som ho kedysi 

skutočne považoval. 

No pravda bola, že som po ňom túžil. Pravda bola, že som si odrazu nevedel predstaviť život bez 

neho. Bez jeho pohľadu, smiechu, dotyku... 

Čo to znamenalo? Bol som... bol som vari zamilovaný? 

Sklonil som pohľad k sladkému dezertu a napichol na vidličku posledný kúsok šťavnatej jahody. Vložil 

som si ju do úst a okamžite som si spomenul na jednu z našich spoločných... nocí. 
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Ležal som v posteli celkom nahý, bradavky mi zdobili malé kopčeky šľahačky a moje ruky kŕčovito 

zvierali cípy vankúša, keď mi ich tie rozkošné ústa zlizovali. Keď mi potom o pery zavadila špička 

červenej jahody obalená bielou šľahačkou, pootvoril som ústa a odhryzol si. Práve vtedy sa ku mne 

sklonil a v dômyselnom bozku ma o ten kúsok jahody obral priamo z mojich úst... 

„Harry?“ 

Ten hlas ma vytrhol z bdelého snenia a ja som od prekvapenia upustil vidličku. Lucius na mňa hľadel 

zvláštnym, horúcim pohľadom, Regulus taktne sklopil oči, hoci sa mu líca zrumeneli. 

Zastonal som vari nahlas? 

Zrejme áno. Pod tým uhrančivým pohľadom, ktorý vo mne čítal ako v otvorenej knihe som sa zachvel. 

Cítil som, ako sa moje telo prebúdza k životu. Cítil som... príjemné napätie, ktoré sa ma zmocňovalo a 

prial som si, aby sme už boli doma. 

Spolu. Sami. Nahý. 

25. kapitola 

Lucius: 

Chodby jaskyne sa zdali byť o niečo temnejšie. Ani svišťanie vzduchu pri tej odstrašujúcej rýchlosti 

nebolo merlin vie čo. Sedel som vo vozni hneď za Billom. Toto jediné som na svojej práci v 

Gringottbanke neznášal. Chcelo to priam nadľudské úsilie nevyvrátiť vlastné vnútornosti. Aj keď vozík 

prudko zastavil a nás sotilo dopredu. 

„Do riti, ako toto neznášam!“ zahrmel mladší muž, ktorý sa nie práve elegantne vyterigal z vozňa ako 

prvý. Nasledoval som ho s rovnakým nadšením. 

Uhladil som si vlasy a zhlboka sa nadýchol. Zastali sme pred dverami trezora číslo 

deväťstosedemnásť, čo znamenalo, že sme až nechutne nízko. Vzduch tu bol chladnejší a ostrejší. 

Voda stekajúca po hrubých kvapľových útvaroch. Podvedome som sa striasol. 

Bill vytiahol prútik a mrmlajúc kúzlo otváral ťažké, olovené dvere. „Som zvedavý, čo nás vnútri čaká. 

Poznal si Averyho dobre?“ 

Mykol som nedbalo plecom. „Ani nie. Boli sme oficiálne predstavení a všetko, čo o tej rodine viem je, 

že bola starobylá a pomerne majetná. Čo si našiel v zázname o tej cele?“ 

„Dokopy nič. Tri výkričníky podľa mňa nie sú veľmi výrečné. Budeme sa musieť mať na pozore.“ 

Prikývol som a vstúpili sme dnu. 

Ani vo sne by ma nenapadlo, že to za chvíľu budeme obaja ľutovať. Bill padol na zem ako prvý sotva 

po pár krokoch. Ostal ležať na zemi v bezvedomí a pod ním sa rozlievala kaluž karmínovej krvi. Ledva 

som udržal vlastný štít. Odklonil som prvú kliatbu a namieril som prútik na svojho kolegu v snahe, 

zastaviť jeho krvácanie. Chcel som ho vytiahnuť von a kvôli tomu som nestihol vykryť druhú kliatbu, 

ktorá ma nečakane zasiahla do nôh. Sklátil som sa na zem v ohromných bolestiach. Mal som dojem, 
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akoby mi do stehien niekto vrazil čepele poriadne nabrúsených dýk a zúrivo nimi otáčal v rane. Bolo 

to horšie ako Cruciatus. Nebol som schopný zadržať výkrik, ktorý sa mi vydral z hrdla. Ledva som 

stihol vyslať patronusa a už som sa do temnoty prepadal i ja. 

oooHLHoooHLHooo 

Zažmurkal som a rozlepil mihalnice, keď sa mi do nosa dostal prvý dúšok toho vysoko dezinfekčného 

vzduchu. V ústach som mal nepríjemne sucho. Len čo sa moja myseľ pomaly spamätávala, spomenul 

som si na podzemie banky, aj na to, čo sa prihodilo. Vymrštil som sa do sedu a rozhliadol sa po... 

nemocničnej miestnosti. V mojej pravej ruke sa okamžite ocitol môj prútik, ale niekto ma chytil za tú 

druhú. 

„Harry?“ 

Môj manžel si očividne vydýchol. Unavene sa na mňa usmial. „Vy ste nám ale nahnali strach!“ káral 

ma. 

„Ako som sa sem dostal?“ spytoval som sa, keď som sa znova oprel o vankúš. Pohľadom som 

prebehol po hojnej záplave kytíc v troch vázach a rôznych sladkostiach. Dokonca tu boli aj karty s 

prianím skorého uzdravenia na vrchu. 

„Preniesli ťa sem spolu s Billom hneď potom, čo dostali tvoju správu. Mimochodom, Bill je v 

poriadku,“ ubezpečil ho a ukázal na záplavu darov. „Toto ti posielajú Weasleyovci. Sú ti nesmierne 

vďační, že si ho zachránil. Keby si nebol zastavil to krvácanie, mohlo byť po ňom.“ 

Zavrel som oči a prekryl ich rukou. „Mal som byť opatrnejší. Bill nemá toľko skúseností a...“ 

Stiahol mi tú ruku z očí a naklonil sa ku mne, aby ma pobozkal. „Som na teba nesmierne hrdý.“ 

Zadíval som sa do jeho usmievajúcej sa tváre a nevychádzal som z údivu. Hánkami prstov ma pohladil 

po líci. „Naozaj som sa bál. Dostali vás veľmi nepekné kliatby. Mierne povedané.“ 

Požiadal som ho o pohár vody. Potom do izby vstúpila sestrička s liečiteľom a ja som sa musel 

podrobiť vyšetreniu. Harry postával bokom a čakal. 

„Ste v absolútnom poriadku, pán Malfoy.“ 

„Takže si ho môžem odviesť domov?“ spytoval sa Harry, ktorému pobyt v týchto priestoroch zjavne 

nerobil dobre. 

Liečiteľ prikývol. Harry mu poďakoval a potriasol rukou. Tiež som poďakoval. Napokon, bolesť v 

nohách som necítil. Našťastie. Už len pri spomienke na ňu sa mi zježili všetky chĺpky na tele. 

Kým som sa obliekal, Harry ma informoval o druhoch kliatby. „Foraminosus arteris a Versatilis 

scalprum.“ 

No, kliatba deravé tepny a otáčavý nôž patrila do tých, ktoré sa mali radiť medzi zakázané. Ak už nie 

tá s nožom, tá prvá určite. Pri nej hrozila smrť v priebehu pár krátkych sekúnd. 

„Netušil som, že bol Avery taký vynaliezavý. Podľa mňa to bol skôr obmedzený tupec,“ neopustil som 

si uštipačnú poznámku. „Nabudúce tam pôjdem pripravený oveľa lepšie.“ 
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Vrhol na mňa zamračený, absolútne nesúhlasný pohľad. „Ten starý trezor je zapečatený a ja si 

neželám, aby si...“ 

Pozrel som naňho a on zmĺkol. Zahryzol si do pery a uhol pohľadom. 

Mračil som sa, ale nie preto, že som sa naňho hneval. Nie. Celé vnútro sa mi chvelo, ako keby mi v 

ňom tancovalo milión motýlích krídel. 

Pristúpil som k nemu a vzal som jeho tvár do dlaní. Prinútil som ho, aby mi pozrel do očí. „Harry?“ 

„Mohol si tam vstúpiť prvý...“ riekol chrapľavo. „Mohol si byť...“ 

Usmial som sa, palcami som nežne pohladil jeho líca. „Ale nie som. Nevieš, že sa vraví, že zlá zelina 

nevyhynie?“ 

Jeho tmavé obočie sa v hneve spojilo, keď ma zlostne štuchol do pŕs. „To vôbec nie je vtipné!“ 

Stál odo mňa teraz vzdialený sotva na dosah ruky a zazeral na mňa takým bezradným spôsobom, 

ktorému som nerozumel. Napokon ticho zahrešil a sklonil hlavu. „Prepáč mi,“ pošepol. 

Nemal som mu čo prepáčiť. Ak sa tu mal niekto ospravedlňovať, bol som to jedine ja. Bolo to také 

ťažké, vžiť sa do jeho kože. Nikdy predtým sa o mňa nikto nebál. No, možno kedysi môj syn, ale nie 

takýmto spôsobom. Skutočne sa o mňa bál? Nebola to len formálna zdvorilosť? 

Zažmúril som na sekundu oči a v duchu si vynadal do zabednených idiotov. Potom som zdvihol ruku a 

vtiahol som ho do objatia. Pobozkal som ho na vrch hlavy a ospravedlnil sa. „Nie. To ty prepáč mne. 

Tá poznámka bola... veľmi necitlivá. Mrzí ma to. Nepredpokladal som, že si to myslel vážne.“ 

Zdvihol hlavu a vrhol na mňa zmätený pohľad. „Čo či som myslel vážne?“ 

„To, že si sa o mňa bál,“ odvetil som takmer nečujne. „Si asi prvý v mojom... živote, kto mi čosi také 

povedal. Kto čosi také skutočne... cítil.“ 

Objal ma. Zaboril si tvár do môjho pleca a mocne ma objímal. A ja som ho nechal. Bolo to príjemné a 

malo to oveľa lepší účinok ako všetky elixíry sveta dokopy. 

Napokon sa na mňa rozhodne pozrel. „Ideme domov.“ 

Usmial som sa. „Fajn.“ 

oooHLHoooHLHooo 

Nasledujúcich pár dní som sa ním nechal rozmaznávať. V práci si vzal voľno, ja som ho dostal na 

zotavenie. Piatok sme strávili v posteli. Celý, celučký deň. Ak som nerátal tú hodinku a pol, keď sme 

sa máčali v spoločnom kúpeli. 

Milovali sme sa toľko krát, že som mal dojem, že to ďalší deň určite nerozchodím. Jeden orgazmus 

striedal druhý. Ešteže na mňa bral ohľad a doprial nám prestávky. Takto som nevyvádzal ani ako 

mladík. Bolo však rovnako príjemné vnikať do toho pevného, oblého zadku, ako i ležať pod ním a 

vychutnávať si jeho vyvádzanie. 
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V sobotu sme strávili prevažne v meste. Chvíľu sme sa túlali Šikmou uličkou, na obed sme zašli do 

najlepšej reštaurácie, navštívili sme kníhkupectvo a večer sme strávili v divadle, kde sa k nám pridali 

aj Severus s Regulom. Zašli sme aj na pohárik a pred polnocou sa rozlúčili. 

Tú noc mi Harry zaspal v objatí a ja som si vychutnával príjemný pocit tela, ktoré ma hrialo. Nežne 

som ho pohládzal a kĺzal prstami po nahej pokožke chrbta. Naozaj som si ho nezaslúžil. Dával mi viac 

ako som bol schopný prijať. Ako som ho kedysi vôbec mohol nenávidieť? 

Môj manžel si spokojne povzdychol a jeho noha sa pod prikrývkou zavŕtala medzi moje stehná. 

Usmial som sa. Znova ma prepadol ten čudesný pocit, ktorý mi zvieral srdce. Ktorý ma celého 

pohlcoval a ja som bol proti nemu úplne bezbranný. A zároveň som sa cítil všemocný. 

Zvláštne... čo to mohlo byť? 

Znova som pozrel do tej nádhernej spiacej tváre a nemohol som sa ubrániť spontánnemu úsmevu. 

Neha, ktorú som k nemu cítil? Náklonnosť? Vďačnosť, či oddanosť? 

Zaspával som s takým pocitom, vďaka ktorému som mal chuť lietať... 

oooHLHoooHLHooo 

V nedeľu som sa zastavil za Severusom. Šiel so mnou aj Harry, ale ten sa rozhodol pozdraviť Minervu 

McGonagallovú a Hagrida. 

Hoci som vedel, že naše odlúčenie dlho nepotrvá, nemohol som si od neho neukradnúť aspoň jediný 

bozk. Harry opustil Severusove komnaty s roztopašným chichotom a ja som sa konečne obrátil k 

Severusovi. 

Stál opretý o veraje dverí svojho prijímacieho salóna a netváril sa tak, že mu je slovo taktnosť nejako 

bližšie známe. Jeho uhľovočierne obočie bolo spýtavo nadvihnuté a úškrn sediaci na tej inokedy 

prísnej tvári hovorili za všetko. 

Ignoroval som ho, ale zjavne to naňho nemalo žiaden účinok. 

„Prestaň sa na mňa škľabiť ako žabiak, Severus,“ poznamenal som. Tváril som sa tak spokojne, ako 

som len mohol. Vlastnesom mal dojem, že ma nemôže rozhodiť absolútne nič. Ani Severusov krivý 

úsmev, ani štipľavá poznámka. 

Nič také sa však nestalo. 

Sadol si oproti mne potom, čo nám obom nalial whisky. Podal mi pohár a keď si odpil z toho svojho, 

ticho poznamenal: „Už som si myslel, že ťa takto nikdy... neuvidím.“ 

Preglgol som, vychutnávajúc si ten pocit, keď mi ohnivá tekutina neškodne pálila vnútro. „Ako... 

takto?“ 

Severus tentoraz nadvihol obe obočia. „Takto!“ odvetil a ukázal na mňa. „Si v tom evidentne až po 

uši!“ 

„O čom to rozprávaš?“ 
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Severus sa pousmial. „O tvojej zamilovanosti, priateľu.“ 

Úsmev mi pohasol, keď vyriekol tie slová. Naozaj? Naozaj som bol... Sklopil som pohľad a znova 

podrobne rozanalyzoval všetky pocity, ktoré sa vo mne hmýrili. No áno. Mohlo to tak byť... 

Pozrel som naňho s výrazom v tvári, ktorý hovoril sám za seba. Nebol zlostný, ale dával najavo, že s 

ním rozhodne nemienim prepierať svoje súkromie. 

„Tak znova, prestaň sa na mňa škľabiť a počúvaj. Potrebujem tvoju pomoc,“ zmenil som tému 

rozhovoru. 

Severus prikývol. „Fajn. S čím ti pomôžem?“ 

Stíšil som hlas. „Bol si priateľom Lily Evansovej.“ 

Severus znova prikývol. „To som bol. I keď nechápem, kam tým mieriš.“ 

A tak som mu to stručne vysvetlil. Severus nevychádzal z údivu. Napokon nadšene súhlasil a môj 

nápad odobril. 

26. kapitola 

Severus: 

„Marasová, prisahám, ako je Salazar nado mnou, nemám poňatia ako je možné, že ste dokázala 

pokaziť taký jednoduchý elixír!“ vyštekol som, zbavujúc sa posledných plamienkov, ktoré sa mi 

nenásytne prehryzávali habitom k telu. 

Bola bledá ako stena, triasla sa ako Longbottomov Trepotník a oči jej plávali v slzavom údolí. 

„To nebola jej vina, profesor Snape,“ ozvala sa jej spolužiačka, ktorá vrhla nenávistný pohľad na 

doteraz spokojne sa škľabiaceho Lyonella Gooda. „Hodil jej do kotlíka Syčivku!“ 

„Nespomínam si, že by ste sa boli prihlásili o slovo, Bružková!“ zasyčal som. „Strhávam vám obom po 

päť bodov.“ 

Upriamil som sa na Gooda. Žiaľ, podarený kvietok z mojej fakulty. 

V duchu som zahromžil. 

Nemohol byť viac nenápadný? Tak mu treba. Toto ho naučí! „Pán Good, predpokladám, že máte veľa 

voľného času a preto ste si hľadal nejakú vhodnú zámienku, ako si ho vyplniť. Môžem vás uistiť, že sa 

o to s radosťou postarám. Počul som, že pán Filch súrne zháňa asistenta na umývanie chodieb. 

Mimochodom, za svoj zničený habit vám strhávam dvadsať bodov. A buďte rád, že som bol taký... 

mierny.“ 

Odvrátil som sa. Do chrbta sa mi zabodávali pohľady študentov. Všetky do jedného neveriace. Ešte aj 

Good mal otvorené ústa a vyvalené oči ako mlok. Beznádejný prípad. 
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„Hodina takmer skončila,“ zvolal som od katedry hromovým hlasom. „Pripravte mi vzorky elixírov na 

odovzdanie! Hneď!“ 

Ostal som postávať pri stole a sledoval som ich bedlivým okom. 

Syčivka! Koho by to len napadlo? Mal som mu dať prísnejší trest? Kto iný ako moji hadi najlepšie vie, 

že nosiť so sebou jedlo do týchto priestorov je prísne zakázané? A kto mohol vedieť, že cukrík z dielne 

tých trafených - no musím uznať, že aj talentovaných - bratov spôsobí také čosi? 

Mal som ich možnosť preskúmať. Tento konkrétny nespôsoboval ani vracanie, ani nadúvanie, ani sa 

vám z nosa nepustila krv. Po vhodení do nápoja iba jednoducho syčal a zafarbil ho zaujímavou 

zmesou dúhových farieb. Svedčila o tom i malá šesťfarebná dúha, ktorá sa momentálne vznášala nad 

kotlíkom slečny Marasovej, len čo z neho vyprskli plamienky. Pozoruhodné. 

Tiež bolo pozoruhodné, ako sa tomu škvŕňaťu lepila smola na päty. Pokiaľ nešlo iba o nevhodné 

dvorenie zo strany jej spolužiakov. Ale... čo o tom môžu vedieť trinásťročné deti, že? 

Merlin, občas som mal veľmi nepríjemný pocit, že v porovnaní s nimi som emocionálny úbožiak. 

Zakuklená larva... 

Opustili triedu v zhone ako obyčajne. Vzal som do ruky vzorky s elixírmi a pred sebou levitoval stoh 

esejí, ktoré čakali na opravu. 

oooSRSoooSRSooo 

Dnes som končil šiestou hodinou, čo bolo pomerne skoro. Piataci sa zdali pokojnejší a hodina sa 

zaobišla bez problémov. 

Našťastie. 

Bol som myšlienkami mimo. Musel som myslieť na ten list. Nedal mi spávať už pár dní. Nevedel som, 

čo robiť. 

Za všetko mohol Regulus a tá jeho hra s figurínou. Skončilo to tak, akoby som to ani najmenej 

neočakával, ale... Povzdychol som si a roztrasenou rukou som si vošiel do vlasov. Bolo to celkom iné, 

ako keď... 

Potriasol som hlavou. Nie. Toto nemalo s tým, čo sme robili vo Voldemortovom dome nič spoločné. 

Toto bolo iné! 

Skúmavé dotyky, vyhladované bozky a prudké uvoľnenie, ktoré sa dostavilo prirýchlo. Netušil som, 

ako sa to vôbec zomlelo. 

Skutočne som mu chýbal? 

Sklonil som hlavu a zadíval sa na svoje zažltnuté prsty. Boli v takom kontrastne s tou jeho 

smotanovou pokožkou... 

Na um mi zišla naša nedávna večera. Celý čas som sa musel premáhať, aby som po ňom nechniapal 

nedočkavými rukami. Tak veľmi som túžil po dotyku... po ňom! A nepomohlo mi ani to, že vyzeral 
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absolútne... úžasne. Môj túžbou zahmlený rozum dostal zabrať dokonca aj v divadle. Tá tma ma 

lákala k tomu, aby som ho aspoň chytil za ruku. 

Prečo som mal zároveň pocit, že ho tým pošpiním? Lebo som bol tým, čím som bol? Musel som si 

pripomínať, že má na predlaktí rovnaké tetovanie. A napriek tomu... bol stále taký nevinný. 

Aby som zahnal svoje nepokojné myšlienky, ponoril som sa do opravovania esejí. Hotová krížová 

cesta, len čo je pravda, ale čo by ostrieľaný križiak ako som ja, nezvládol? 

Keď hodiny odbili osem, moje oči sa doslova krížili od toho nekonečného mora čiernych riadkov a 

mojich vlastných červených škrtaníc. Očistil som hrot brka a zavrel kalamár. Poslednú esej som vrátil 

na miesto a oprel som sa v kresle. Toto chcelo prinajmenšom poriadny grog. Za odmenu. 

Keď som si plnil brúsený pohár jantárovou tekutinou, ktorej vôňa mi príjemne pošteklila citlivý čuch, 

spomenul som si na Luciusovu nevšednú žiadosť. Napriek všetkému mi to vyvolalo na perách úsmev. 

Zdalo sa, že ten chlap si neuvedomuje ako mu prepadol. 

Muž, ktorého som poznal, prestal existovať. Miesto neho tu bol nový Lucius. Citlivý, nežný, pozorný a 

zamilovaný tak, až to bilo do očí. 

Naozaj som ho v takomto... stave... nikdy predtým nevidel. Musím priznať, že som mu aj závidel. 

Napokon, zdalo sa, že Harry mu city opätuje. Zmienky o Dracovi v ňom nevyvolajú okamžitý smútok 

alebo výčitky. Miesto toho sa jeho pohľad zastrie clonou nežnej nostalgie a zdá sa, že v jeho mysli 

vyvstanú tie najkrajšie spomienky. Áno. Draco si zaslúži, aby naňho spomínal s láskou. 

Ale... lásku si zaslúži aj Lucius. Nikdy som ho nepovažoval za vyslovene zlého človeka. Každý z nás mal 

svoj osud. A ako to už vyzeralo, Lucius sa konečne ujal jeho kormidla, aby ho mohol riadiť podľa seba. 

Nemohol urobiť lepšie. 

Odpil som si zo dva dúšky a s pohárom v ruke som prešiel do knihovne. Stal som si pred jeden z 

regálov a prstom som sa dotkol ošúchaného chrbta jednej z kníh. Potom som ju potiahol k sebe a 

počul som tiché šťuknutie. 

Regál sa pootvoril a odhalil tajnú miestnosť. Vošiel som dnu. Pohár som položil na malý stolík, len čo 

som zažal skoro osem centimetrov v priemere hrubú voskovú sviecu. Z police po pravej strane som 

stiahol neveľkú škatuľu a sadol som si do kresla. Dlho som zamyslene civel na jej povrch, kým som ho 

otvoril. 

Tvár mi zastrel mrak zmiešaných pocitov a chvíľu po ňom, krivý úsmev. 

Bol to naozaj dobrý nápad... 

oooSRSoooSRSooo 

V sobotu ráno som dostal od Regula list s oficiálnym pozvaním na večeru. Samého ma prekvapilo, že 

som nad odmietnutím ani neuvažoval. 

Problém nastal až vo chvíli, keď som stál oblečený pred vlastnou skriňou v nohaviciach a bielej košeli 

so širším golierom a uvažoval, čo si obliecť. Nie, že by som mal vôbec nejakú možnosť výberu. V 
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duchu som si opakoval, že to nie je... rande, ako tomu hovorí mládež. Prečo by som teda nemohol ísť 

ako zvyčajne? V čiernom? Na čierno-bielej kombinácii predsa nie je nič zlé, nie? Tým sa nedá nič 

pokaziť. 

Vytiahol som zo skrine prvé predĺžené sako z kvalitného brokátu lemovaného fazónou z čierneho 

zamatu, ktoré mi padlo pod ruku a obliekol som si ho. V momente, keď som sa postavil pred zrkadlo 

som už držal prútik v ruke a kriticky sa na seba díval. Napokon som sa drahej látky dotkol špičkou 

prútika a pred očami sa mi mihol odtieň inej farby. Neváhal som. Skôr ako by som si to mohol 

premyslieť a svoje rozhodnutie oľutovať som zamieril ku krbu a vzal do ruky letax. 

oooSRSoooSRSooo 

Vypadol som nie práve elegantne, i keď som sa o to snažil zo všetkých síl. Mojou doménou bolo 

lietanie a premiesťňovanie sa, nie cestovanie v krbe. Minul som ich sem desiatky! A tá rýchlosť mi iba 

podráždila prázdny žalúdok. To bolo asi moje jediné šťastie. Že bol dosiaľ prázdny. 

Regulus sa objavil v sekunde, keď som si oprášil odev a zbavil sadzí i vlasy. Ostal prekvapene stáť a 

otvorene si ma premeral od hlavy po päty. 

Síce som to nevidel, ale tipol by som si, že podľa tej nepríjemnej horúčosti, ktorá mi vystúpila na 

lícach, mi tam svietia dva odporné červené fľaky. 

„Ahoj,“ prehovoril som a sklopil pohľad. „Asi vyzerám... nevhodne,“ zašomral som a už som aj 

oľutoval ten pochabý výber farby. 

„Ahoj,“ odvetil a pristúpil bližšie. „Vyzeráš... dokonale!“ 

Prudko som zdvihol hlavu, aby som sa stretol s jeho užasnutým pohľadom. A s jeho ústami, ktoré 

sadli rovno na tie moje. 

Zachvel som sa a bozk som mu nesmelo opätoval. Nečakal som také... vrúcne prijatie. 

Odtiahol sa vo chvíli, kedy nám dochádzal dych. Vzal ma za ruku, ešte stále sa čelom opierajúc o to 

moje. Náš dych sa miešal, nosy sa dotýkali... 

„Mali by sme ísť, kým nám to vychladne,“ pošepol. 

Bol som schopný iba prikývnuť. 

 Jedlo bolo vynikajúce. 

Regulus sa pochválil, že skúšku zvládol s najlepším hodnotením a potom sme sa trochu zhovárali o 

tom, čo preberajú teraz. Ja som pre zmenu hovoril o škole, o vianočnom plese a o tom, že ma 

Minerva neobišla ani tentoraz. Musím robiť dozor, lebo podľa nej som najlepší. 

Zasmial sa nad mojím skrúšeným výrazom a opýtal sa, či by sa nemohol pridať. 

Možno to myslel ako žart, ale rozhodne mi nasadil chrobáka do hlavy. Nebolo by zlé, mať tam 

primeranú a príjemnú spoločnosť, no nie? 
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Po večeri ma previedol domom. Musím priznať, že som si všimol trochu oneskorene zmenu 

prostredia. Fatálna chyba, no tentoraz nešlo o život. 

Lucius odviedol vynikajúcu prácu. Na toto mal fakt talent. A ja som sa v duchu iba uškrnul. Odkiaľ len 

ten dobrý nápad dostal, že? 

Regulus otvoril dvere na prvom poschodí, prehliadka sídla bola na konci. V tvári mal nevyspytateľný 

pohľad, keď sa ku mne otočil. 

„Moja spálňa,“ vykĺzlo mu z úst a ja som ustrnul. Pozrel som naňho spýtavým pohľadom. Stále sa 

tvári trochu neisto, ale v očiach mu svietilo odhodlanie. „Chceš... ísť dnu?“ 

Ostal som tam stáť ako prikovaný. Čoho presne sa týkalo toto pozvanie? 

Srdce sa mi vďaka nemu a možno i vďaka tomu pohľadu divo rozbúšilo, dych viazol, ale napokon som 

krátko prikývol. Nešlo predsa o nič, len o prehliadku izby. Jednej z mnohých v tomto dome, dohováral 

som si. 

Vo chvíli, keď som vstúpil dnu, dvere sa za nami zavreli. 

27. kapitola 

Regulus: 

Bolo mi jasné, že som Severusa tým bozkom na uvítanie vyviedol z miery. A nepoznal som to iba 

podľa jeho nestráženého výrazu, ktorý mu zastrel tvár. Ale ako som mu mohol odolať, keď vyzeral 

tak... fantasticky? Tmavé vlasy padajúce do tváre, dokonale padnúci odev kopírujúci jeho štíhle telo. 

Musím priznať, že jeho ústa ma zakaždým privádzajú do šialenstva. Možno sú úzke, ale sú rafinovane 

krojené a ich bozky sú sladké, a šťavnaté. 

Teraz som ho mal presne tam, kde som po tom túžil od momentu, kedy som si to tak starostlivo 

naplánoval. Od toho večera v Rokforte, kedy sa moje hranie „na doktora“ – vďaka čomu som dostal 

výborné hodnotenie – skončilo úplne neočakávane, ale nanajvýš príjemne, som naňho nedokázal 

prestať myslieť. 

Mal som ho plnú hlavu! Nejedol som, nespával a prihlúplo som sa usmieval, akoby som sníval s 

otvorenými očami. Neuniklo to ani madam Rossane. Ako mohlo, keď som sa tváril ako... 

V duchu som si povzdychol. No, ako idiot. Ale mohol som vari inak? Nie a madam Rossana mala 

pravdu. Bol som doňho zaľúbený. 

Musel som byť! Tie oči, ústa, jeho hlas a vôbec! Bol pre mňa tým, v čo som sa takmer neodvážil dúfať. 

Zabuchol som za nami dvere. Neotočil sa, ale neušlo mi ako sa pri tom zvuku mykol. Akoby to bol 

výstrel z kanóna. 

Dobre, toto som nechcel, ale vedel som ako účinne zbaviť toto pôvabné telo napätia. Pristúpil som k 

nemu a zozadu som ho objal rukami okolo pása. Kým on sa naozaj tváril, že si obzerá moju novo 
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zariadenú izbu, ja som si oprel bradu o jeho plece. Videl som ako mu naskočila husia koža, keď ho na 

poodhalenom krku, kde ho nechránil ten škrobený stojačikový golier ovial môj horúci dych. 

Neodolal som. Vystrčil som špičku jazyka spomedzi pier a jemne som ho ochutnal. Zachvel sa mi v 

náručí a z hrdla mu unikol chrapľavý vzdych. 

Položil si ruky na moje a jemne zatlačil, akoby chcel z môjho objatia vykĺznuť. Dovolil som mu to, ale 

iba preto, aby som sa mu mohol pozrieť priamo do tváre. 

„Čo... čo to robíš?“ vyjachtal, keď sa naše pohľady stretli. 

Cúvol o krok, ale hravo som tú vzdialenosť preklenul jediným krokom. Chytil som jeho tvár do dlaní a 

dúfal som, že odpoveď na svoju otázku dostal prostredníctvom môjho dychtivého výrazu. 

„Regulus...“ zachripel azda ešte hlbším barytónom, ktorý vo mne vyvolal nový záchvev. 

Namáhavo som prehltol a oblízol som si suché pery. „Robím len to, o čom... o čom som sníval,“ 

odvetil som a konečne som naše ústa znova spojil. 

A bolo to božské! 

Hoci Severusovi chvíľu trvalo, kým sa rozhodol poddať. Ovládal sa do poslednej minúty, ale moje pery 

boli neústupné a jazyk dobiedzavý. A moja potreba ochutnať tie rozkošné ústa jemné ako hodváb 

bola neopísateľná. 

Keď som zacítil chuť škorice, zatočila sa mi hlava. Za viečkami, ktoré som mal privreté mi vyvstanul 

jeho obraz, maznajúci sa s rebarborovým zákuskom, hrubou vrstvou šľahačky ozdobenej škoricovým 

drievkom, ktoré tiež ochutnal. Vkladal si ho do úst, jemne hryzkal a ja som ochromený tým pohľadom 

sediac oproti nemu iba naprázdno prežrel. Vlastná lyžička mi takmer vypadla z ruky. Ak som si 

doteraz prial byť tým zákuskom sám, teraz sa moje hriešne myšlienky strhli iným, ešte 

nehanebnejším smerom a ja som si uvedomil, že som stvrdol pri pohľade na Severusa, ktorý sa 

naplno oddal pôžitku z jedenia dezertu. 

Pri tej bezuzdnej spomienke som sa nemohol neusmiať. Asi to cítil v bozku, pretože sa odtiahol a pár 

sekúnd pozorne skúmal moju tvár. 

Naozaj bol krásny. Tmavé oči mu žiarili ako dve temné hviezdy, inokedy bledé líca mal zrumenené a 

ústa pootvorené, opuchnuté a krásne vlhké od mojich bozkov. Ak by som vyzeral aspoň sčasti tak 

príťažlivo ako on v tejto chvíli, jasal by som radosťou. 

„Severus?“ oslovil som ho. Môj hlas znel prekvapivo zastreto, možno aj trochu chrapľavo, ale ja som 

veril, že znie... aspoň trošku zvodne. 

„Áno?“ hlesol sotva zreteľne. Mal som šťastie, že som mu stál tak blízko. 

„Mám...“ sklopil som pohľad a v duchu som prerátaval gombíky na jeho brokátovom kabáte tmavej 

slivkovej farby, „mám veľmi... pohodlnú posteľ.“ A vzápätí som prežrel a nabral v sebe toľko odvahy, 

aby som zdvihol pohľad a stretol sa s tým jeho. 
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Vnímal som jeho zrýchledný dych, búšenie srdca i zmätok v tvári, ktorý okamžite nahradila iná 

emócia. 

„Chceš... aby sme...“ 

Nebol schopný ani dokončiť vetu. Nemusel. Pritisol som sa k nemu ešte viac a v momente sme obaja 

prekvapene zhíkli. Naše erekcie boli prosto neprehliadnuteľné. Cítil ma rovnako, ako som ja cítil jeho. 

Už aby bol vo mne, pomyslel som si roztúžene a moje prsty sa nedočkavo rozbehli po tom 

nekonečnom rade malých gombíkov. 

Prudko ma zastavil a ja som naňho šokovane pohliadol. Myslel som, že ma odmietne a toto... už len 

tá myšlienka bola hrozne zdrvujúca. Ale on mi vzal tvár do dlaní a pobozkal ma tak nežne, že som mu 

bol schopný iba uvoľnene ochabnúť v náručí a zastonať do vlhkej temnoty úst. 

Keď sa znova odtiahol, hánky jeho krásnych rúk ma pohladili po líci. Palec prešiel po spodnej pere a 

jeho... jeho pery ozdobil ten najkrajší úsmev, aký som kedy videl. A patril iba mne! 

„Nemusíme sa nikam ponáhľať,“ pošepol, dívajúc sa mi do očí. „Máme predsa... celú noc.“ 

Ten úsmev som jednoducho musel opätovať. A rovnako i ten neuveriteľne pomalý bozk, ktorým si ma 

skutočne vychutnával ako... nejaký sladký zákusok. 

oooRSRoooRSRooo 

Bolo mi fuk, že sa naše veci váľajú vari po celej izbe. Rovnako ako mi bolo fuk, že sa pomalé 

vyzliekanie zmenilo z jednej chvíle na druhú v akúsi súťaž, kto z koho. 

Bolo to... hravé, zábavné a veľmi vzrušujúce. 

Na posteľ sme padli v objatí. Zakliesnení jeden do druhého ako jing a jang. V duchu som sa nad tým 

prirovnaním neskôr pousmial. Možno by to bolo pôsobivejšie, keby som mal plavé vlasy, ale... v opise 

som bol veľmi presný. Azda i preto, lebo kým sa Severusove ústa venovali môjmu rozkroku, on vedľa 

mňa ležal na boku, aby som mu s nadšením smel poskytnúť rovnaké potešenie. 

Nevedel som sa ho nasýtiť. 

Ruky hladili tú smotanovú pokožku kam len dosiahli. Nahý pôsobil ešte príťažlivejšie a elegantnejšie 

ako oblečený. Môj gepard. Ladné pohyby, štíhle, nie šľachovité končatiny, tmavé bradavky na hrudi, 

ploché brucho s rozkošným pupkom a... 

Zadržal som dych, keď som zbadal tú majestátnu veľkosť medzi jeho nohami. Skutočný Princ! Ten 

muž robil česť svojmu menu a zrejme o tom nemal ani tušenia. 

Nádherný, zamatovo jemný a taký horúci. Bol cítiť vetrom i dažďom, ale zo všetkého najviac 

prevládalo pižmo. To a ešte mužská živočíšnosť, ktorej som nevedel odolať. Cítil som, ako ma ten jeho 

uhrančivý pohľad spaľuje a ja som sa chvel ako osika. Jeho dotyky a ústa ma privádzali do šialenstva. 

Napokon mi jeho penis vykĺzol z úst spolu s jeho menom a moje bedrá sa vyklenuli proti jeho 

pátravým prstom. 
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Zmenil polohu, aby sa mi mohol venovať podľa svojich predstáv a kým ja som sa pod jeho rukami 

nemohúcne zvíjal rozkošou, ktorá ma zaplavovala v pravidelných prílivových vlnách, on ma hltal tými 

obsidiánovými očami a prerývane oddychoval. 

A potom mi nadvihol zadok a podoprel sa rukami tesne pri mojich bokoch. Ucítil som hlavičku penisu 

na vstupe do svojho tela. 

„Prosííím,“ zachripel som nedočkavo a natiahol som ruku, aby som ho chytil za rameno. Prudko 

prenikol dnu a ja som zasa vykríkol. Moja štrbina vydala smiešne mľaskavý zvuk, keď sa zo mňa náhle 

vysunul. Nečakal som to a zadíval som sa naňho takmer hnevlivým pohľadom. 

„Dnu!“ prikázal som a moja ruka sa presunula na jeho boky a zadok, aby ho mohla zatlačiť tam, kam 

patril. „Poď!“ naliehal som a zavrtel sa pod ním. 

„Myslel som...“ začal namáhavo, zjavne strácajúc sebaovládanie, „že som ti ub- ublížil.“ 

Môj pohľad znežnel. Nahol som sa k nemu a pritiahol si ho druhou rukou k bozku so slovami: „To ty 

nedokážeš.“ A moja ruka, ktorá stále spočívala na tom pevnom a dokonale tvarovanom zadku ho 

zatlačila.   

Skutočne sa pohol. Poddal sa a razil si cestu cez ten perfektne vymazaný a uvoľnený priesmyk. Skĺzol 

sa po mojej prostate hneď na prvý raz. Prehol som sa do oblúka a vyklenul som zadok proti tej 

stoporenej kopiji. 

Jeho pohyby nadobudli po pár sekundách plynulosť a rytmickosť. Bolo také nádherné, hýbať sa 

spoločne, dýchať ten istý vzduch, cítiť rovnako divoko biť naše srdcia, keď sme sa k sebe horúčkovito 

tisli. 

Chytil ma za ruky, prišpendlil mi ich povedľa hlavy z oboch strán, preplietol si so mnou prsty. A stále 

sa do mňa vnáral. Dráždivo, pomaly a neúnavne. 

Potom prerušil bozk, ústami skĺzol cez hranu čeľuste na hrdlo, zablúdil k uchu. Keď som sa načiahol, 

aby som doprial potešenie vlastnému penisu, odstrčil mi ruku a sám ho zovrel v dlani. 

Druhou rukou mi vošiel do vlasov. Zanedlho ich opustil, pohladil líce, krivku hrdla. Nechtami skĺzol od 

pleca až k bruchu a vystúpil naspäť. Stupňoval moje vzrušenie, hoci mne sa zdalo, že to už vari ani nie 

je možné. Jeho ústa sa sklonili k mojej bradavke. Cmúľal ju, sal a dráždil, kým som si ho znova 

nepritiahol k bozku. 

Ničil ma. 

A nebolo to veľkosťou ani mohutnosťou vlastného údu, ktorý sa do mňa zasúval. Horel som. Moja 

pokožka sa orosila potom, ale nebol som jediný. Keď môj jazyk prešiel po Severusovom krku a hrudi, 

okúsil som jeho slanú príchuť. Moje zmysly boli vybičované. Krv vo mne vrela spôsobom, o akom som 

nevedel, že môže existovať. 

Ale, veď ako aj, že? Tie naše predchádzajúce stretnutia, ktoré sa diali iba pod dohľadom Voldemorta 

– pretože keď sme boli osamote, Severus ma nikdy sexuálne nezneužil – boli od tohto tak 

diametrálne odlišné, že sa to nedalo slovami ani opísať. Žiadna predohra, iba hrubé vniknutie, ktoré 

mi podráždilo nielen nepripravené svaly zvierača. Žiadne bozky na odvedenie pozornosti, žiadna neha 
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v dotykoch. Nikdy sa ma ani nedotkol. S vyvrátenou hlavou som zakaždým uprene sledoval jeho ruku, 

ktorá sa nechtami kŕčovito zatínala do dreva, ku ktorému som bol pripútaný. Vnímal som iba bolesť, 

ktorá mi vystreľovala z análneho otvoru od končekov prstov azda až po korienky vlasov. Severusova 

tvár bola zakaždým zatiahnutá ako obloha v tej najhoršej búrke. Rýchlo som pochopil prečo. Snažil sa 

to urýchliť. Snažil sa mi to uľahčiť i napriek tomu, aké to bolo v jeho prítomnosti nebezpečné. Snažil 

sa to mať rýchlo za sebou... 

Kvôli mne... 

Spravil posledný prudký výpad. Jeho semenníky sa prilepili k môjmu zadku a môj zvierač sa okolo jeho 

údu kŕčovito sťahoval v snahe vyžmýkať ho do poslednej šťavnatej kvapky. 

Triasol sa vypätím a vypliešťal na mňa tie svoje nádherné okále. Veľké a bezodné. Odrážala sa v nich 

úzkosť, strach i uspokojenie. 

Usmial som sa. Lenivo, ospalo, šťastne. Zložil som nohy, ktorými som horlivo zvieral jeho boky, on 

stiahol ruku z môjho penisu, ktorý doteraz pohládzal v akomsi opare zotrvačnosti, hoci som vyvrcholil 

už pred chvíľou. 

 S námahou som sa posunul, aby mohol spočinúť po mojom boku. V okamihu som ho objal. To, že by 

mal opustiť túto posteľ, alebo izbu som v momente ako možnosť prichádzajúcu do úvahy vylúčil. 

„Ostaň,“ požiadal som ho hlasom nesúcim známky únavy. 

Počul som ho zamrmlať čistiace kúzlo, keď som sa načahoval za prikrývkou, aby som nás zahalil. 

Uvelebil som sa tesne vedľa neho, tvárou v tvár a nosom som sa zavŕtal do priehlbinky jeho krku. 

Spomedzi úst sa mi vydral spokojný povzdych, keď ma objal. 

Zaspal som ani neviem ako... 

28. kapitola 

Harry: 

Jednotlivé dni plynuli odrazu nezvyčajne rýchlym tempom. Možno to bolo preto, lebo sa blížili 

Vianoce. Všade boli húfy ľudí, ktorí sa predháňali v kupovaní darčekov. Santovia, soby, trpaslíci... 

Priznávam, že som toho mal plnú hlavu. 

Teda, okrem Luciusa. 

Netušil som, čo mu mám darovať. Na pomoc som si nezavolal Rona ani Hermionu. Vedel som, že 

napriek tomu, že ho ako môjho partnera rešpektujú, stále si naňho nezvykli. Rozumel som im. Bolo 

ťažké zvyknúť si na to aj po tých šiestich mesiacoch. Občas som uvažoval, akoby som sa zachoval ja na 

ich mieste. 

„Nemyslím si, že kniha Moderný dizajn čarodejníckych domácností bude dostatočným darom,“ 

povzdychol som si, držiac v rukách nie práve ľahký náklad. Kniha mala takmer šesťsto strán vrátane 

obrazovej prílohy. 
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Regulus sa zamračil. „Hm, už viem, prečo som sviatky neznášal. Nikdy som netušil, čo komu kúpiť,“ 

odvetil zamyslene, hľadiac do výkladu. „Možno to však bolo preto, lebo som sa o nich nezaujímal tak, 

akoby som mal.“ 

Mal som dojem, že teraz hovorí o svojom bratovi. Položil som mu ruku na plece a on sa smutne 

pousmial. „Bol som príšerný brat.“ 

Venoval som mu jemný, povzbudivý stisk. „Nie. Určite nie. Ani Sirius nebol neviniatko. Mal som ho 

rád, ale preto mi to ešte nezahmlilo úsudok. Býval prchký a príšerne tvrdohlavý, ale bol čestný. Keď 

sa na teba občas pozriem, mám dojem, že vidím i jeho.“ 

Regulus na mňa pozrel s dojatím. Zahryzol si do pery. „Je mi ľúto, že už nie je medzi...“ nedopovedal. 

„To je ľúto aj mne,“ šepol som a pohol som sa od výkladu s domácimi zvieratkami. „V ten deň, keď 

som oňho prišiel... bolo to hrozné. Ďalší blízky človek. Ďalší človek, ktorého som miloval. Vieš, nikomu 

som to nepovedal, ale vtedy som sa zaprisahal, že nikdy nepripustím, aby sa to zopakovalo. Nechcel 

som sa k nikomu viazať. K nikomu som nechcel cítiť nič viac ako priateľskú náklonnosť.“ 

Regulus chápavo prikývol. 

„Ale potom... potom prišiel Draco a snažil sa mi dokázať, že som sa mýlim. Nie je to hnusný paradox, 

že som vzápätí stratil aj jeho?“ 

Tvár mi skrivil smutný úsmev. 

„A... čo Lucius?“ ozval sa jemne starší čarodejník, vložiac si ruky do vreciek.   

Chvíľu som mlčky premýšľal a napokon som si spokojne povzdychol. „Vieš, že život je 

nepredvídateľný. Neriadi sa tým, ako si ho nalinkuješ. Verím, že všetko má svoj dôvod. A keď sa jedny 

dvere zatvoria, iné... sa otvoria.“ Potriasol som hlavou. „Chápeš ako to myslím?“ 

Usmial sa. „Veľmi dobre.“ 

Zastavili sme sa na trhoch, aby sme si dali horúci punč a slaný praclík. Potom sme zamierili do 

Apatieky a Regulus nakúpil pár vzácnych prísad, ktoré chcel darovať Severusovi. 

Bolo to zvláštne. Hoci som vedel, že niekde na druhom konci námestia korzujú Severus s Luciusom 

presne kvôli tomu istému, prečo sme tu boli my, nedokázal som si toho muža predstaviť, ako 

nakupuje iné vianočné dary, ako prísady do elixírov. 

Vyše pol druha hodiny sme strávili pretĺkaním sa cez davy v uliciach a nákupmi v rôznych obchodoch. 

Niekde sme si len boli obzrieť zo zvedavosti tovar, niekde sme si kúpili nejakú drobnosť. 

O dve hodiny sme sa stretli na konci námestia všetci štyria. My s Regulom ovešaní darčekmi ako 

vianočné stromčeky, Lucius s prázdnymi rukami, lebo jeho náklad už zobral domáci škriatok a Severus 

s pôsobivou kôpkou tašiek levitujúcich vedľa neho. 

Lucius nás pozval na obed do vychýrenej reštaurácie, hneď ako zavolal Zafira a ten aj nás ostatných 

zbavil záťaže. 

Takto vo štvorici nám deň vlastne ubehol rýchlejšie, akoby som čakal. 
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oooHLHoooHLHooo 

Deň pred Štedrým večerom sme ozdobili vianočný stromček. Bol veľkolepý. Jeho zelená špička siahala 

takmer po samý strop salónu. Bolo problém tam ešte upevniť žiarivú hviezdu s ligotavým chvostom. 

Lucius ozdoboval pomocou kúzel, ja som to robil ručne. 

Napokon i on odložil prútik a rozvešiaval ozdoby spolu so mnou, keď som ho presvedčil, že takto to 

má väčšie čaro. Z rádia zaznievali koledy, ktoré si pri tom ticho pohmkával a ja som ho s úsmevom na 

tvári počúval. 

Vyzeral... tak spokojne, ako som sa... ja cítil. Stál som obďaleč s lesklou striebornou lamelovou 

reťazou v rukách a zamyslene som ho pozoroval. 

Uvedomil som si, že toto sú moje prvé Vianoce... doma. 

Prvé... rodinné Vianoce. 

Pretože sme boli skutočnou rodinou. Ja a on. Tie predchádzajúce pokusy, ktoré som si pamätal, či už z 

čias, kedy som žil s Dursleyovcami, či už z Rokfortu alebo z Brlohu... tomuto sa nemohlo vyrovnať nič. 

Otočil sa ku mne s otázkou, ktorú som cez ten hmlový opar vlastných myšlienok vôbec nezachytil. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa ustarane. „Robím... niečo zle?“ 

Nemohol som sa neusmiať, pri myšlienke, že by Lucius robil čokoľvek zle. Bolo to proste bizarné. 

Pokrútil som hlavou, podišiel k nemu a prehodil mu celkom spontánne tú lamelu okolo krku, aby som 

si ho ňou pritiahol bližšie. Uškrnul sa na mňa spôsobom, akým dokázal len on. Zmyselným, 

neveriacim a spýtavým. 

Stal som si na špičky, aby som ho mohol pobozkať a zachvel som sa, keď som začul jeho spokojné 

mrmlanie. 

Vzal mi tvár do dlaní a hravo bozk prehĺbil. Keď sa odo mňa odtiahol, obaja sme namáhavo dýchali a 

snažili sa upokojiť. 

„Mali by sme...“ začal nesúvisle, ale nevyzeral na to, že je ochotný odlepiť sa od môjho tela, ktoré sa k 

nemu tak dôverne tislo. 

Prikývol som, uprene hľadiac na tie krásne krojené pery, ktoré vedeli tak božsky bozkávať. „Mali...“ 

Rozosmial sa a izbou, rovnako ako i mnou celým zarezonoval ten jeho impozantný hlboký hlas. 

A potom si ma vzal. Priamo tam pod nedokončeným stromčekom. Dravo, nežne a nenásytne. 

oooHLHoooHLHooo 

Bolo príjemné tráviť Štedrý deň vo dvojici. Príjemné a nenapodobiteľné. Malo to nielen svoje čaro, 

ale i romantický podtón. Sledovať jeho sivé oči ponad bohato prestretý stôl, potichu sa zhovárať pri 

sviečkach a smiať sa s ním, cítiť vôňu ovocného punču i sladkého jablkového čaju ochuteného 

škoricou bolo dokonale magické. 
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Slávnostne oblečený vyzeral tak famózne. Hoci som bol nahodený rovnako a pripadal som si ako 

kandidát na kráľovský trón, nemohol som sa mu rovnať. 

Napokon nechal Lucius škriatkov upratať a na zvyšok večera dostali voľno. Bolo to milé a veľkorysé 

gesto, ktoré som... No áno, stále pre mňa boli trochu prekvapivé, ale ako som si mohol všimnúť, nie 

ojedinené a nie sebecké. 

Chytil ma za ruku, v tej druhej sme si niesli punč a viedol ma do salónu, kde stál kompletne 

vyzdobený vianočný stromček blikajúci farebnými svetlami, ktoré sa odrážali v krehkých ozdobách 

visiacich na jeho vetvičkách a pod ním bola celá fúra darčekov. 

„Sadni si,“ požiadal ma a odložil svoj pohár bokom. „S Dracom,“ riekol potichu a pozrel na mňa, aby 

sa uistil, že je to v poriadku, „sme mali jeden zvyk. Prvý darček sme si otvorili už v tento večer. A ja by 

som ti niečo rád dal.“ 

Privolal si spopod ozdobami ovisnutých vždyzelených vetiev smreka objemný dar. Naozaj objemný. 

Hoci sa zdalo, že ho drží s neuveriteľnou ľahkosťou, keď mi ho podal, pocítil som jeho neklamnú váhu. 

„Myslím, že je to úžasný zvyk,“ odvetil som a to som ešte netušil, čo nájdem vnútri. 

Hoci opatrne, aj tak som roztrhol červený obal a zlatá stuha odletela bokom. Zadržal som dych, keď 

som si všimol zlaté litery vtlačené do karmínovej kože. 

Pozrel som naňho, všimol si jeho napätý výraz a znova som sklopil zrak. Otvoril som knihu a zahryzol 

si do pier, keď som obracal jednotlivé stránky. Bolo to... neuveriteľné. Mená, dátumy, dokonca popisy 

pod nimi a... fotografie! Vskutku neuveriteľné! 

Stiahlo mi hrdlo, a keď som zdvihol hlavu, aby som sa opätovne stretol s jeho pohľadom, mal som oči 

plné sĺz. 

„Ako si to...?“ pochopiteľne, zlyhal mi hlas. 

„Páči sa ti?“ opýtal sa, akoby mu to, že tu smoklím ako malý nestačilo. 

Prikývol som. Rýchlo, prudko a dojato. 

Nikdy pre mňa nikto nič podobné neurobil. Ani len Hermionu nenapadlo zozbierať informácie o mojej 

rodine a venovať mi niečo také. 

Mal som svoj vlastný rodostrom. Alebo možno – knihostrom. Ale bolo to úžasné. 

„Musím priznať, že bez výdatnej pomoci Hermiony a Severusa by to určite nemalo túto podobu, 

ale...“ 

Nedokončil. Vymrštil som sa z kresla, aby som ho vtiahol do mocného objatia. Zaboril som si tvár 

mokrú od sĺz do jeho drahého brokátového saka. Objal ma a čičíkal ako malého chlapca. A mne sa to 

páčilo. 

„Ďakujem,“ zamrmlal som, hlas tlmený vrstvami látky. 

Pocítil som na spánku jeho teplé pery. Vtisol mi ľahký bozk a zamrmlal: „Rado sa stalo.“ 
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Keď som sa odtiahol, odrazu celý červený v tvári, nevedel som ako zo seba dostať to, čo som mal 

pôvodne v pláne. 

Vedel som o tom viac ako mesiac. A okrem mojej liečiteľky, ktorú som zaprisahal mlčaním to netušila 

ani živá duša. Popravde, sám som sa s tým faktom dlho vyrovnával. Bolo to... trochu šialené a trochu 

nečakané, ale nie nevítané. Rozhodne nie nevítané. 

„Teraz... si na rade ty,“ odvetil som a sklopil som pohľad na naše spojené ruky. Jeho palce ma 

upokojujúco hladili po chrbte rúk. Bolo to veľmi príjemné. 

„Nemusíš mi dávať nič,“ prehovoril jemne. „Stačí mi, že si tu a so mnou. Viac nepotrebujem.“ 

Dvihol som hlavu a pozrel mu priamo do očí. Nie preto, aby som sa uistil, že hovorí pravdu, ani preto, 

či tie slová myslí úprimne. Hľadal som v nich presne to, v čo som v kútiku duše potajme dúfal, že tam 

nájdem. 

Usmial som sa, celý rozochvený. Všimol si to, ale uistil som ho, že som v poriadku. Nechápal to. 

Samozrejme, bol som veľmi... nepresný. 

„Ešte to chvíľu rozhodne potrvá, ale... sme v poriadku. Liečiteľka to potvrdila, keď som ju minulý 

týždeň navštívil.“ 

Lucius na mňa civel ako na zázrak. „Harry, o čom... o čom to hovoríš?“ 

Rozochvený nádych a prudký výdych. Potom som vzal jeho ruku a priložil si ju na brucho... na ploché 

brucho, ktoré skrývalo jedno zatiaľ celkom drobné... tajomstvo. 

Vytreštil oči a otvoril ústa v nemej otázke. Až po chvíli, keď hypnoticky skúmal moju pokojnú tvár sa 

dokázal opýtať jediné: „Ako?!“ 

Pokrčil som ramenami. „Poppy vravela, že sa to občas stáva.“ 

Zarazilo ma, keď si ruku prudko odtiahol a vyľakane krútil hlavou. Vystrašený výraz jeho tváre ma 

zarazil. Mal som dojem, akoby mi odrazu celé vnútro zovreli oceľové pazúry. Bol som presvedčený, že 

sa bude tešiť a on... 

„Ty... ty ho nechceš?“ dokázal som zo seba vytisnúť cez zuby. Naozaj som znel tak úboho zronene? 

Odvrátil hlavu a zakryl si ústa rukou. Znova pokrútil hlavou a dodal: „Nie... ja... Ty to nechápeš... Nie 

som... nie som toho... vôbec hodný, Harry!“ 

Vnútro, ktoré pokryla za tých pár sekúnd ľadová inovatka sa začalo roztápať vo chvíli, keď som si 

uvedomil jednu vec. 

Neodmieta ani mňa, ani ten malý zázrak... 

„Prečo si to myslíš?“ opýtal som sa o niečo pokojnejším hlasom a preťal som tak to napäté ticho. 

Lucius na mňa pozrel celkom zničeným pohľadom. „Pretože som... tým, kým som a ty... Toto sa 

nemalo stať!“ 
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Podišiel som bližšie a vzal som ho za ruku. Bol by sa vytrhol, ale nedovolil som mu to. Vzal som do 

dlaní jeho tvár a prinútil som ho pozrieť mi rovno do očí. „Práve preto, kým si, sa stalo toto! 

Nechápeš?!“ 

Díval sa na mňa, akoby som potratil všetok zdravý rozum. 

„Lucius, toto... nie je bežné. Stáva sa to vo výnimočných prípadoch. A stalo sa to nám... Som 

vystrašený viac ako ty, ale... teším sa,“ na dôkaz som sa pousmial. Musel to byť hrozný úsmev, lebo 

ho vôbec nepresvedčil a ja som sa celý chvel. 

„Bol som hrozný otec,“ zamrmlal so slzami v očiach. „Aj môj otec bol ešte horší. Ja... nechcem, aby... 

sa to...“ nebol schopný ani dokončiť. 

„Nebol si až taký hrozný,“ oponoval som mu jemne. „Miloval som Draca, poznal som ho a vážil som si 

názory, ktoré zastával. Iste, nie všetky boli správne,“ dodal som zmierlivo, „ale boli jeho. Vychoval si z 

neho odvážneho, bystrého a úžasného syna, ktorý bol do konca svojho života hrdý na svojho otca.“ 

Luciusovi sa z očí vykotúľali slzy. Iba sa na mňa nemo díval, brada sa mu chvela, ako zadržiaval celkom 

neslizolinské, nechlapské vzlyky. 

„A aj toto dieťa bude. Rovnako ako som na teba hrdý ja,“ povedal som a pohladkal som bledé líca 

palcami. „Nevidíš, akú dlhú cestu si prešiel? Nevidíš, že nie si tým, za koho sme ťa všetci mali? 

Lucius... bez teba to nezvládnem!“ 

Telo napätá ako struna sa pomaly uvoľnilo. Opatrne si ma pritiahol do náručia. Objal ma tak jemne, 

akoby som bol z porcelánu. „Prepáč, prepáč, prepáč,“ ospravedlňoval sa mi do ucha tichým šepotom. 

Objímal ma a hladil po chrbte. 

Keď sa odo mňa odtiahol, v tvári mal výraz nevšedného dojatia. Pobozkal ma a pohladil po líci. „Vedľa 

tvojho... daru,“ povedal a priložil si ruku v jemnom dotyku na moje brucho, „vyzerá ten môj celkom 

obyčajne.“ 

Usmial som sa. „Vôbec.“ No potom som absolútne slizolinsky so znovu nadobudnutou sebadôverou 

vyhlásil: „Hoci, mám nápad ako zlepšiť tvoju reputáciu...“ 

Stal som si na špičky a pošepkal som mu to do ucha. Zatváril sa síce najprv ohúrene, ale potom sa už 

úplne uvoľnene rozosmial. 

Zhíkol som, keď ma schytil do náručia a premiestnil sa so mnou priamo do našej spálne. Zložil ma 

opatrne na posteľ a miloval sa so mnou tak nežne, až som sa z toho celý zadúšal... 

Keď do mňa opatrne vnikal a ja som cítil ako sa blíži naše vyvrcholenie, sklonil sa ku mne a prv, než 

zajal moje ústa v sladkom bozku, zamrmlal: „Veselé Vianoce, láska...“ 

29. kapitola 

Lucius: 
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Miestnosť bola osvetlená iba ohňom, ktorý si potichu pukotal v kozube, akoby náš odpočinok ani on 

nechcel rušiť. Sledoval som poskakujúce plamene, potom i tiene, ktoré vytváral na podlahe za 

kovovou mriežkou. 

Moja ruka slobodne blúdila po štíhlom tele schúlenom vedľa mňa, pokojne oddychujúcom, spiacom. 

Tvár otočená ku mne, nos zaborený do priehlbinky medzi plecom a krkom. Naklonil som sa, aby som 

mu vtisol bozk na čelo, na jazvu v tvare blesku. Prsty ľahúčko skĺzi pozdĺž paže k boku a presunuli sa 

na ploché brucho. 

Bolo také ťažké tomu uveriť... Budem otcom? Nemožné! 

Oči mi znova zvlhli a ja som tomu nevedel zabrániť. Bolo to... akoby mi vnútro rozožierala čudná 

kyselina. Akoby vo mne chcela zničiť všetko to tvrdé a skazené, ktoré sa jej ešte stále podvedome 

bránilo. Neúprosne po sebe nechávala len obnažené city a nervy. 

Čo to bolo? Láska? Mohla to byť... láska? 

Severus sa mi vtedy smial. Viem, ale ako ju rozpoznať, keď som ju sám predtým nikdy nezažil? Nikdy 

som nezakúsil ako chutí. 

Usmial som sa, keď som hánkami pohladil tú krásnu, spiacu tvár. 

Vtedy ma napadlo, že láska by mohla... mať rôzne príchute a ak by som si mohol vybrať, tak by mohla 

chutiť ako Harry. Ako jeho bozky, ktoré boli sladšie ako najsladší dezert sveta. Ako jeho zamatová 

pokožka, taká hebká a na dotyk príjemná. Slaná, trochu trpká a určite horúca, zahalená vôňou... 

cédrového dreva a citrusov. 

Rastie v ňom moje... nie, naše dieťa, pomyslel som si a brada sa mi znova zachvela. Zahryzol som si 

do pery, aby som zadržal zradný vzlyk, ktorý sa mi dral zo stiahnutého hrdla. Možno to bolo 

ponižujúce, ale kašľal som na to. Merlin, veď ten muž mi dal viac ako ktokoľvek iný v celom zasranom 

živote! 

Po tvári sa mi rozlial bláznivý, šťastný úsmev. Napadlo mi – bude to chlapec, alebo dievča? Aké bude 

mať oči? Harryho zelené alebo moje sivé? 

Bol by som sa celkom rozpustilo rozosmial, keby som ho tým nezobudil. Nie. Nech je, aké chce, len 

aby bolo zdravé. To je predsa to hlavné, nie? 

Ešte dlho som bdel a užíval si nielen Harryho blízkosť, ale i teplo jeho tela, ktoré ma napokon 

učičíkalo k spánku. 

oooLHLoooLHLooo 

Ráno sme pokračovali v rozbaľovaní darov. Prispeli aj Severus s Regulom a niečo sme si našli aj od 

Hermiony a Rona. Ostal som milo prekvapený drahými manžetovými gombíkmi. 

Nasledujúce dni som trávil striedavo v práci a doma. Rovnako ako Harry. Počas voľna ma navštívili 

Harryho priatelia. Dopočuli sa, že som rekonštruoval Regulov byt na Grimmauldovom námestí. Viem, 

že ma navštívili skôr preto, lebo ich o to Harry určite požiadal, ale i tak som si nemohol nechať ujsť 
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príležitosť pomedzi prsty. Okrem toho, ak to znamená, že to môjho manžela poteší, urobím to aj 

zdarma! 

Opýtali sa, či by som bol ochotný ísť sa pozrieť na byt, ktorý si kúpili, tak sme sa dohodli. Weasley bol 

spočiatku ticho a hovorila iba Hermiona, ale napokon sa rozhovoril aj on. Keď som sa pri spoločnej 

obliadke bytu pýtal, či majú nejakú predstavu, zapojil sa. 

Niektoré nápady boli celkom podnetné a ja som si všetky dôkladne zaznamenal. 

„Nechceme nič prehnané,“ prehovoril Ron Weasley. „Regulov byt je úžasný a my sme si mysleli, že ak 

by ste dokázal niečo podobné aj s týmto...“ 

„Budeme vám nesmierne vďačný,“ dokončila Hermiona a venovala mi síce hanblivý, no povabný 

úsmev. 

„To nebude problém. Budem vás priebežne informovať. Náklady spolu preberieme dopredu, rovnako 

ako aj výber látok na poťahy sedačiek, či kresiel. To isté sa týka samozrejme závesov a kobercov, 

tapiet. Myslím, že v tomto mi budete musieť byť plne k dispozícii, slečna Grangerová.“ 

Hermiona radostne prikývla. „Samozrejme. Čokoľvek bude potrebné.“ 

 Na Svätého Štefana sme zavítali do Brloha. Prisahám, bál som sa tam vkročiť. Ten dom vyzeral ako 

čestný adept na spadnutie. Nechcel som skončiť pod jeho ruinami cez vianočné sviatky a už tobôž 

som nemienil dopustiť, aby sa niečo stalo Harrymu. 

Napokon ma presvedčil. Stálo ho síce pár krátkych a dva dlhé bozky, ale sakra – povolil som príliš 

rýchlo. Keď som prekračoval prah toho domu, iba som si povzdychol a zahnal sto chutí prežehnať sa. 

Harry sa mi v záplave ryšavých hláv ľahko stratil. Privítali ma s viditeľnými rozpakmi, dvojčatám 

neušla sakrastická poznámka, ale inak prebiehal večer nad moje očakávania. Jedlo bolo chutné, 

alkohol nechýbal a ja som si od nervozity uhol viac, akoby sa patrilo. Ale nie tak veľmi, aby sa za mňa 

Harry musel hanbiť. 

Napokon som zvyšok večera strávil zazeraním na Artura, ktorý sa mi snažil vysvetliť princíp holiaceho 

strýčeka. Hlavou mi blesklo – ako ten človek môže byť vôbec čistokrvný?! 

Našťastie som to nepovedal nahlas. Inak by sa proti mne obrátilo viac ako desať prútikov. 

oooLHLoooLHLooo 

U Regula to bolo na Silvestra celkom iné. Rozhodne to bola komornejšia a tichšia atmosféra. Dokonca 

Severus vyzeral celkom inak a ja som celý večer uvažoval, prečo? 

Pochopil som vo chvíli, keď sme si pripíjali pod holým atramentovým nebom, na ktorom vybuchoval 

farebný ohňostroj. Štrngli sme si a vtedy sa Severus nahol k Regulovi a vtisol mu na pery skutočne... 

nie práve cudný bozk. 

Harry sa iba spokojne uškrnul a napodobil ich. „Šťastný nový rok, Lucius,“ zašepkal. 

Jeho pery chutili po hruškovom džúse, ktorý pil a ja som sa tej chuti nevedel nabažiť. 
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Netušil som, ako dlho sme ostali v takomto objatí, kým som nezačul ako si jeden z nich za mojím 

chrbtom odkašľal. 

Otočil som sa, aby som sa mohol pozrieť do Severusovej škľabiacej sa veľavravnej tváre. S tichým 

odfŕknutím som svojho manžela objal okolo pliec a dívali sme sa na tú vybuchujúcu parádu. 

A ja som si v duchu zaželal, aby bol šťastný nielen ten nový rok, ale i každý ďalší po ňom... Nielen pre 

mňa, ale i pre Harryho, naše bábo a aj pre tých dvoch, ktorí sa objímali opodiaľ. 

oooLHLoooLHLooo 

Napokon sme sa premiestnili domov. Bolo už neskoro, ale Harry sa usadil v salóne, kde stál náš 

ozdobený stromček na gauč a ja som sa na jeho naliehanie pridal k nemu. Zabalil som nás do kedy a 

spoločne sme v svornej mlčanlivosti sledovali sneženie za oknom. 

„Harry?“ ozval som sa hlasom, ktorý akoby mi ani nepatril. 

„Hm?“ zamrmlal a preplietol si so mnou prsty ruky. 

„Ďakujem.“ 

Pozrel na mňa. „Za čo?“ 

Díval som sa do tých zelených očí a vedel som, že môj život nemôže byť nikdy ako predtým. Sklonil 

som sa k jeho ústam a pobozkal ho. „Za to, že si mi... dal dôvod žiť.“ 

Spod deky sa vynorila jeho ruka. Pristála mi na líci a nežne ho pohladila. Oprel som sa do toho dotyku 

a vtisol som mu do hrejivej dlane bozk. 

„Milujem ťa.“ 

Otvoril som prekvapene oči a zauvažoval, ktorý z nás to vyslovil ako prvý. Kým Harry sa nežne 

usmieval, ja som zo seba vydal vzlyk a pritiahol som si ho do náručia. Hoci sa zdalo, že už mi nemôže 

byť bližšie. 

Nie, môj život už nikdy nebude ako prv. A ani ja nebudem, akým som býval. Našťastie. 

oooLHLoooLHLooo 

Dovoľte mi, aby som vám na záver hrdo oznámili jednu milú novinu. Dňa dvadsiateho augusta sa nám 

narodil krásny syn, Perseus Draco Potter-Malfoy. Zdravý a silný ako buk. 

S úctou, 

Lucius Abraxas Malfoy a Harry James Potter. 

ooo Koniec ooo 


