
1 
 

Vždy som chcel len teba... 

 

 

Názov: Vždy som chcel len teba... 

Autor: Tesska 

Hlavný pár: Severus/Harry 

Vedľašie postavy: Neville Longbottom, Marcus Flint, Minerva McGonagallová, Ron 
s Hermionou a Rose, profesorský zbor a ostatní 

Obdobie: sedem rokov po škole 
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Zhrnutie: Harry začal učiť v Rokforte, keď si to s vysnívanou kariérou aurora rozmyslel. 
Strašia ho staré prízraky v podobe bývalého profesora elixírov. Zdá sa, že si konečne vstúpil 
do svedomia a teraz oľutoval všetko, čo proti nemu kedy mal. Vrátane vraždy Dumbledora. 

Podarí sa mu získať Snapovo odpustenie? Dozvie sa od svojho profesora - čo by Snape 
nepovedal normálne ani živej duši - že mu Potter zrazu a z celkom nevysvetliteľnej príčiny nie 
je ľahostajný? 

1. kapitola 
 

Severus sedel na svojom obvyklom mieste vo Veľkej sieni za profesorským stolom. Cez 
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závoj svojich dlhých čiernych vlasov, ktoré mu voľne padali okolo tváre nenápadne civel na 
jeho protiľahlý koniec. Bola to skutočne pravda. Nastúpil na miesto profesora Obrany! 

Vždy si myslel, že sa z neho stane auror. Predpoklady na to mal, to musel uznať, hoci nerád. 
Aj Minerva sa o tom neraz zmienila. Dokonca i sám Dumbledore. A nie raz. Toto bolo preňho 
prekvapenie. V podstate, prekvapením preňho bolo i to, že prežil útok Nagini, však? Teraz 
nielen, že žil, ale naviac vlastnil Dumbledorovho fénixa. Ale na tom teraz nezáležalo. 

Keby nebol umiestnil na tanier ohrievacie kúzlo, večera by mu bola najskôr už pred hodnou 
chvíľou celkom vychladla, čo sa v nej len tak piplal. Poobzeral sa okolo seba. Nič. Nikto si 
nevšimol, kam upiera svoj pohľad. Dobre, mohol naňho teda zízať ešte chvíľku. No, 
v podstate nezízal. Len sa snažil na vlastné oči presvedčiť, že ho neklame zrak. Až na 
učiteľskej porade, ktorá sa konala na zahájenie nového školského roku sa všetci – vrátane 
neho - dozvedeli, kto bude novým profesorom Obrany proti čiernej mágii. Minerva, nová 
riaditeľka to povedala tak lakonicky, akoby oznamovala predpoveď počasia na budúci týždeň. 

Neškrelo ho to. Severus to miesto odmietol ešte v to leto, čo prežil. Ostal radšej pri tom, čo 
poznal a v čom bol vychytený majster, hoci bolo pravdou, že učiť Obranu bolo dlhé roky jeho 
tajným snom. Niekedy. A napokon, kedy sa jemu splnil, čo i len pramalý sen? Nikdy. To bol 
holý fakt. A on sa s tým zmieril. Rovnako, ako sa zmieril s tým, že Lucius Malfoy dal prednosť 
Narcisse. Rovnako, ako sa zmieril s tým, že bude musieť hrať dvojitého agenta a bude 
hazardovať s vlastným životom, akoby mu to bolo srdečne jedno. Rovnako, ako sa zmieril 
s tým, že musel Lupinovi variť protivlkolačí elixír. A rovnako, ako sa snažil zmieriť so 
skutočnosťou, že Potter odteraz patrí medzi profesorov. Stal sa jeho... kolegom. Merlin, 
pomyslel si, svet sa naozaj obrátil na hlavu. 

Potter sa zhováral s Hagridom, Filiusom a do rozhovoru sa občas zapojil i Longbottom, keď sa 
práve nebavil s jeho bývalým študentom Flintom. Čo ten blbec videl na tom tupom 
chrabromilčanovi netušil. A rozhodne to skúmať netúžil. Na rozdiel od neho Potter vyzeral, 
že o ich spoločnosť stojí. Severus nemal žiadnych prísediacich. Potom, čo sa vzdialia 
Hoochová s Pomonou, ktoré pri ňom sedeli najbližšie a rozhodne sa ho do svojich 
rozhovorov ani len nesnažili zapojiť, osamel. Čo pravda nebolo nič nové. Severus si mohol 
lepšie všimnúť Potterov výraz. Zdalo sa mu to, alebo vyzeral inak? Pravdaže, za tých pár 
rokov dospel a stal sa z neho... povedzme, ešte vernejšia kópia jeho otca, i keď tu bolo pár 
čŕt, ktoré ich odlišovali. Potter mal dlhšie vlasy, na rozdiel od neho zviazané v cope. Na tvári 
strnisko, ktoré ho robilo starším. Severusa napadlo, či sa neholil naschvál alebo bol iba taký 
lenivý. Skôr by stavil na druhú možnosť. A oči. Zelené oči, ktoré mal po matke. James, ten 
sukin syn, ich mal hnedé. Potom ho znenazdania napadlo, že Potter za tie roky, čo ho 
nevidel, zmužnel. A že vôbec nevyzerá zle. A práve v tomto bode sa zastavil, pretože sa mu 
myšlienky skrútili nechceným smerom. 

Odrazu sa Potter stočil jeho smerom. Akoby vedel, že naňho Severus beztrestne civie. Ich 
pohľady sa spojili a vsiakli do seba, ako keď suchá zem prijíma blahodarný dážď. Severus 
ustrnul. O ďalší zlomok sekundy tresol príborom o tanier a vychytil sa zo svojho miesta. Jeho 
habit za ním zavial ako netopierie krídla. No, vo svojich tak trochu teatrálnych odchodoch sa 
zvykol vyžívať. Okrem toho, vedel ich presne načasovať. Ako i teraz. 

*** 
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Harry stál pri okne svojho bytu, ktoré mu pridelili na začiatku roka. Díval sa do tmavej, vlhkej 
septembrovej noci. Obloha bola zatiahnutá, z neba dopadal na krajinu jemný dážď. Drobné 
kvapky bubnovali i na okno, cez ktoré sa díval von. 

To, že bol späť, bol ako malý zázrak. A on na zázraky veril. Pretože zázrakom bolo už to, že 
prežil prvý Voldemortov útok na svoj život, keď mal sotva rok. Zázrakom bolo, že prežil 
v rodine Dursleyovcov toľké roky a nescvokol z toho. Zázrakom bolo, že porazil Voldemorta 
na celej čiare. Ďalším zázrakom bolo, keď sa Hermione pred pár mesiacmi narodila malá Rose 
a nestalo sa tak oveľa skôr, lebo tí dvaja boli ako zajace. Ale najväčším zázrakom zo všetkých 
doterajších bolo nepochybne to, že Snape prežil. 

Harry naňho neprestal myslieť od chvíle, kedy opustil Škriekajúcu búdu a kedy si pozrel jeho 
spomienky. Už vtedy sa preňho ten černokňažník zmenil v obyčajného človeka s vrúcnymi, 
silnými citmi. Kto by si to bol kedy pomyslel, že je toho schopný? 

Vrátil sa. Konečne sa vrátil a zdalo sa, že jeho vnútro sa konečne upokojilo. Celé tie roky 
pišťalo po svojom domove. Ako vtáča lapené v klietke, ktorému sa teraz dostalo slobody. 
Harry vedel, prečo je znova tu. Bolo to kvôli nemu. Musel si to priznať. Nechcel klamať sám 
seba, hoci tak spočiatku robil. Chcel sa s ním zmieriť. Chcel jeho odpustenie. Za všetky tie 
roky podozrievania, nevraživosti a obvinení. Potreboval to počuť z jeho úst. Pomyslel si, že 
má šťastie, že verí na zázraky, pretože inak by nebol schopný ani len dúfať v to, že by mu 
kedy vôbec Snape odpustil. 

Zavrel oči a predstavil si pohľad jeho gagátových očí. Očí temných ako čierny jantár. V jeho 
zreničkách sa kúpalo svetlo sviec, obklopovalo jeho bledú tvár, stále tak nezdravo pôsobiacu. 
Zvýrazňovalo strohú linku jeho prísne stiahnutých úst. Vlasy mu padali do tváre ako čierny 
závoj samotnej noci. 

Kdesi vonku zahúkala sova. To ho prebralo z myšlienok a vtrhlo späť do reálneho sveta. 
Potreboval sprchu. A spánok. Zajtra začína učiť. Pousmial sa. Zajtra začínal jeho nový život... 

*** 

Harryho prvý vyučovací deň nebol ničím zvláštny. Mal hodinu s prvákmi a tretiakmi. Ani na 
predošlej škole nezvykol hneď v ten prvý deň preberať novú látku. Táto hodina bola 
„pilotná,“ ako ich zvykol nazývať. Navzájom sa predstavili a v krátkosti študentom zhrnul, čo 
ich počas tohto roku čaká. Upozornil ich, aby sa nedali pomýliť jeho zjavom, pretože hoci tak 
nepôsobí je veľmi prísny. Na hodinách vyžaduje disciplínu a sústredenie. Tu sa na chvíľku 
v myšlienkach pozastavil, pretože mu to priam bolestne pripomenulo prvú hodinu so 
Snapom. Na rozdiel od neho si však nenašiel v triede obetného baránka a neponížil ho už 
v prvú vyučovaciu hodinu. 

Doprial si ľahký obed a vyrazil na potulky po hradných pozemkoch. Vzduch bol po nočnom 
daždi stále vlhký, presne ako pôda pod jeho nohami. Ale voňal čerstvo a sviežo. Prešiel 
známou trasou, smerujúc k jazeru, ale vzal to okľukou okolo skleníkov. Odrazu začul nejaký 
výkrik. Rozbehol sa tam s prútikom pripraveným v ruke ako každý pravý chrabromilčan, 
pomôcť v najhoršom. Ten hlas spoznal. Bol Nevillov. Čo sa mu mohlo stať medzi rastlinami? 
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Vari si len neublížil. Harry vpálil práve dnu, aby začul niečo iné. Ďalší výkrik, i keď trochu 
zvláštny. 

„Bože! Bože! Prosím!“ K Harrymu doliehalo podivné chripenie spoza tenkých stien skleníka. 

„Milujem, keď takto žobroníš,“ začul Harry iný hlas a vtedy zastal uprostred uličky. Otočil 
hlavu smerom, odkiaľ teraz prichádzali tlmené hlasy a sklonil sa, aby zistil, či niečo predsa len 
neuvidí medzi dlhými stonkami čudných rastlín, ktoré nevedel identifikovať. Naskytol sa mu 
aspoň nepatrný výhľad, ale to, čo uvidel... 

Povedzme, že by to bol pokojne oželel. Neville stál opretý o sklenenú stenu skleníka so 
stiahnutými nohavicami, mierne rozkročenými nohami a pred ním kľačal iný muž s hlavou 
v úrovni jeho lona, rukami mu hladil stehná a zachádzal i pod košeľu. Harry prežrel, vzpriamil 
sa a malý moment iba civel do prázdna. Naozaj sa tu deje to, čo sa deje? Nie, že by Nevillovi 
zazlieval tú chvíľku rozkoše. Očividne si to chlapec užíval. Pri miere tých vzdychov a s vervou 
ako povzbudzoval druhého muža s rukami zapletenými v jeho hustých, tmavých vlasoch... 

Lenže... Flint? Marcus Flint?! Chlap, ktorý prebral po Hagridovi post hájnika Rokfortských lúk 
a hájov, aby sa Hagrid mohol pokojne venovať učeniu a svojej rodine? Ten Flint, ktorý vôbec 
nebol príťažlivý a zuby mal v ústach osadené ako nakrivo poskladaný latkový plot? 

„Mar-cus, och, Mar-c-us!“ začul hrdelný vzdych svojho nesmelého priateľa. No, kedysi 
nesmelého. Neville sa od tej doby, čo sa nevideli evidentne zmenil. Z hrdla sa mu vydralo 
ďalšie slastné zavrčanie. Harry počul ako sa mu postupne zrýchľuje dych. Vedel si živo 
predstaviť ako vráža svojho vtáka do Flintových úst a blíži sa k vyvrcholeniu. 

Konečne odtiaľ vypadol. Normálne sa pri tom zadýchal. A vôbec to nebolo tým, aký neželaný 
vplyv naňho mala celá tá scéna. Dobre. Tu rozhodne nikto zachrániť nepotreboval. Mohol sa 
vydať svojou cestou. Skryl svoj prútik. Ruky sa mu chveli a nohavice mal napnuté na 
prasknutie. Potreboval schladiť. Vedel o jednom takom zaručenom spôsobe. 

Len čo dorazil k jazeru, vyzliekol sa do spodkov a skočil hlavičku. Onedlho sa vynoril a doprial 
si pár temp. Toto miesto malo jednu výhodu. Vedel o ňom zrejme len on a nikto iný tam 
nikdy nechodil. Bolo príliš blízko Zakázaného lesa, teda študenti tam nesmeli a profesori sa 
kúpať nechodili. Teda až naňho. Bolo by zaujímavé predstaviť si Pomonu, alebo Minervu ako 
sa tu kúpu. Alebo takého Flitwicka. Uškrnul sa. Tá predstava ho príjemne pobavila. 

Keď po dobrej polhodinke vyliezol von, schmatol prútik, osušil sa jednoduchým kúzlom 
a obliekol. Potom si sadol pod starú vŕbu (nie Zúrivú - jednu z tých obyčajných, neškodných) 
a hádzal žabky z kamienkov, ktoré si privolával z kamenistého brehu. Jeho myšlienky znova 
zaleteli s priateľovi. Neville a Flint. Prečudesná kombinácia. Zaujímalo ho, od kedy to tí dvaja 
spolu ťahajú. 

Neville a Flint. Fakt dovolil Neville, aby ho Flint vyfajčil? Veď tie jeho zuby... Harry sa pri tej 
predstave striasol hnusom. A v ďalšej chvíli si na to zakázal myslieť úplne. O chvíľu neskôr si 
však zaumienil, že sa s Nevillom musí pozhovárať a až teraz ho napadlo... 
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Čo keď jeho kamoš predsa len potreboval pomôcť? Čo ak ho Flint drží pod Imperiusom, len 
aby si užil svoje zvrátené chúťky? Čo ak Nevilla iba sprosto využíva! Otočil hlavu späť 
smerom, ktorým prišiel, ale zaujalo ho niečo iné. Štíhla čierna postava smerujúca 
k Zakázanému lesu. 

2. kapitola 
 

Harry mal rušný celý týždeň. Vyučovanie a príprava naň ho naplno zamestnávala. Nie, že by 
to bolo iné ako na jeho predošlom mieste. Našťastie, mal tú výhodu, že jeho predmet bol 
zaujímavý a on ho zakaždým patrične oživil. Nebolo to len o teórii, ale i o praxi. Už v mladosti 
sa mu páčili hodiny Remusa Lupina. I on bol jedným z tých, z ktorých si vzal príklad. 
Rozhodne nebol ako Snape, ktorý študentov slovne urážal a strhával body pri každej 
príležitosti. Harry vlastne doteraz nechápal, či na to mal nejaký osobný patent ako na 
športovú činnosť, alebo či v tom mal skrytú záľubu. Nečudoval by sa, keby sa v tom ten muž 
vyžíval. Z čoho vlastne pozostával jeho súkromný život? Harry ho ani raz nevidel niekoho len 
tak navštíviť a pozhovárať sa. Chodil vôbec do Rokvillu? Viedol aspoň minimálny spoločenský 
život? Čo vedel robiť deň čo deň, minútu pri minúte v tom temnom, chladnom 
a depresívnom hradnom podzemí? Hral šach s Krvavým barónom? Alebo bol podobným 
knihomoľom ako Hermiona. 

Dobre, Harry musel uznať, že aspoň chodí na vychádzky. Ale do Zakázaného lesa? Buď ho ten 
hazard so životom neomrzel alebo sa v ňom tak dobre vyznal. Tu by stavil na tú druhú 
možnosť. Pousmial sa, keď si spomenul na to, ako sa ho snažil čo i len pozdraviť, ale Snape 
ho zakaždým priam ukážkovo odignoroval. Nechápal ho. Ale nemienil sa vzdať. 

„Ahoj, Harry,“ oslovil ho Neville, očividne sa vracajúci zo svojho skleníka. 

„Ahoj. Mal si hodinu?“ opýtal sa ho zdvorilo a premeral si ho skúmavým pohľadom. To, že 
mu prišiel kamarát takto do rany bolo ako Božie znamenie.  A vhodná chvíľa na rozhovor. 

Neville mal na nohách obuté gumáky, rukávy košele vykasané po lakte. Tmavé vlasy 
ostrihané na krátko, mierne rozcuchané. Harrymu napadlo, čím to asi je? Flintovým 
pričinením? Jedno mu bolo isté. S Nevillom sa udiala za tie roky príjemná zmena. Rozhodne 
zmužnel. Jeho kedysi ustráchaný a neistý výraz v tvári nahradil viac zádumčivý a rozvážny 
zjav. A pokojný. To bolo to, čo z neho na každom kroku vyžarovalo a nútilo vás to doslova 
kúpať sa v jeho oslnivej prítomnosti. 

„Hej. Poslednú. A ty?“ opätoval zdvorilú otázku. 

„Tiež som skončil. Chcem ísť za Hagridom, ale... Máš čas?“ 

„Vlastne hej. Len odnesiem pár zrelých mandragor Snapovi, aby z nich mohol pripraviť elixír. 
Pomôžeš mi?“ 

„Isteže,“ prikývol okamžite a tak znova vyšli z hradu, aby zamierili do skleníka. Lenže Harry 
nevedel ako zo seba dostať to, na čo sa chcel nejako opatrne opýtať. A tak len počúval 
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Nevillove rozprávanie o tom, ako po škole študoval ďalšie tri roky, pričom každý rok strávil 
v inej krajine a u iného svetovo uznávaného odborníka na Herbológiu. Veľmi mu v tom 
pomohla profesorka Sproutová. Čo bolo však lepšie, bol piatok a Neville ho pozval večer do 
Rokvillu. Tiež naznačil, že tam nebude sám a Harry okamžite pochopil. Aj tak dobre. Aspoň sa 
na vlastné oči presvedčí, aký majú tí dvaja vzťah. 

Keď zaklopali na dreve Snapovej pracovne, otvoril im s typickým takmer-vytrhnutím- dverí- 
z pántov. Harry si všimol jeho šokovaný pohľad, ale skôr ako stihol čokoľvek povedať, 
predbehol ho Neville. 

„Doniesli sme vám tie mandragory, čo ste chceli, pane,“ povedal celkom pokojne. 

„Očividne,“ zamrmlal a načiahol ruky k Harryhu, aby si od neho prevzal neveľkú drevenú 
debničku. Keď sa ich ruky na krátky okamih dotkli, ich oči sa stretli a vpili sa do seba a akoby 
sa vzduch okolo nich naplnil elektrickým nábojom. Znova. Harry mal dojem, že mu dych 
uviazol niekde na pol ceste z pľúc. Snapov následný dotyk bol hypnoticky pomalý, keď prsty 
jeho ruky pohladili chrbát Harryho rúk. 

„Bude to stačiť?“ 

Do šľaka! Zaúpel Harry, keď ich Neville vyrušil. Stiahol sa a pustil pred roztvorené dvere 
svojho priateľa s nákladom v náručí. 

Harry sa naňho otočil, keď Snape bez slova prikývol a zmizol vo svojej pracovni s Harryho 
debnou. „Prečo nejdeš dnu?“ opýtal sa ho, ale Neville sa uškrnul a pokrútil hlavou. 

Odpovedi sa mu dostalo až od Snapa. „Pretože váš kolega je v tejto miestnosti persona non 
grata!“ predniesol Snape a vrhol naňho ľadový pohľad, pod ktorým by sa zachvel aj Krvavý 
barón. „A to sa týka aj vás, mimochodom!“ 

Dobre, tak to hovorilo za všetko. Iste, zrejme sa obával o svoje drahocenné elixíry a oni dvaja 
v nich nikdy nevynikali. Ďalšia vec bola to, že po Nevillovi musel za študentských čias vždy 
hasiť nejaký požiar, odstraňovať jeho kyselinové výtvory z pracovného stola, či podlahy, nie 
raz i z jeho habitu. Harry nikdy nemal to šťastie, aby pobavil triedu nejakým výbuchom. I keď 
sa o to viac-menej snažil. Za to Neville sa nesnažil nikdy a skončilo to naopak. Zaujímavé. 
Snape to mal zrejme v živej pamäti stále. 

„Tak večer?“ opýtal sa Neville, keď vyšliapali po schodoch z podzemia. 

„Kde sa stretneme? U troch metiel?“ 

„Nie. U kančej hlavy. Bude sa ti tam páčiť. Aberfort renovoval. Vyzerá to tam celkom 
prijateľne. Tak platí?“ 

„Jasné. O desiatej?“ 

Neville prikývol a pobral sa svojou cestou. 
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*** 

Severus bol ako na ihlách. Civel na mandragory ležiace v debničkách už dobrú pol hodinu 
a nemal sa k činu. Vedel, že by mal začať pracovať na nových elixíroch, ale... Nebol toho 
schopný. Čo sa to s ním do frasa dialo? Vari sa len z jedného Pottera nezblázni! 

Ako sa zdalo, opak bol pravdou. Tie jeho prekliate smaragdové oči, ktoré ho prenasledovali 
hádam na každom kroku... Čo od neho mohol chcieť? Tento týždeň sa mu už neraz úspešne 
vyhol, ale nevedel, do kedy to bude zvládať. Svoju databázu úhybných manévrov vyčerpal do 
dna v priebehu týchto siedmych dní. 

Ešte chvíľu pochodoval nepokojne po svojej pracovni, potom sa prihnal s pracovnému stolu 
a načarbal na kúsok pergamenu krátky odkaz. Vybehol z pracovne ako malá kópia tornáda 
a zamieril k sovej veži. Až potom sa vrátil spokojný späť a odhodlal sa konečne načať prípravu 
nového elixíra. 

*** 

Harry sa nevedel dočkať. Napriek tomu meškal. Zdržala ho Minerva, ktorá si s ním chcela 
nutne o niečom pohovoriť. Akoby to nemohlo počkať do zajtra. Keď sa konečne vybral do 
Rokvillu, bolo čosi po pol jedenástej a vonku tma ako v rohu. Aspoň nepršalo. Za bránami 
hradu sa premiestnil, aby tam bol skôr a teraz len blúdil medzi uličkami domov a skúšal sa 
rozpamätať na cestu ku Kančej hlave. Prešiel popri Troch metlách a Medových labkách. Tam 
sa zdržal a pri pohľade na výklad sa mu zbiehali slinky v ústach. 

„Tsss! Tsss!“ začul naliehavé cmukavé zvuky z ešte tmavšej uličky susediacej s obchodom. 
Jediné, čo videl, bola tmavá mužská silueta. Podišiel bližšie s rukou na prútiku a prekvapene 
zahabkal, keď sa k nemu ten človek nahol a zatiahol ho do uličky. 

„Meškáš! Za toho ti strhnem dvadsať siklov!“ zavrčal ten muž a v následnej chvíli bol Harry 
prilepený chrbtom k stene a na jeho ústa sa prisali iné ústa. Horúce, dravé, nástojčivé. 
Zakrútila sa mu hlava a on ochabol v tom suverénnom zovretí ako medovníkový panáčik. 
Medzi tými lačnými, žiadostivými bozkami si stihol uvedomiť, že tá nedobytná ruka bez 
štipky hanby pohládza predok jeho navretých nohavíc. Áno, boli hrozivo navreté. Nemal sex 
viac ako tri týždne. 

„Hmm,“ zamrmlal ten muž spokojne, keď sa jeho ústa presunuli na Harryho krk a on vyvrátil 
hlavu, aby mu umožnil lepší prístup. „Si vzrušený,“ začul chrapľavý šepot pri svojom uchu. 

Bodaj by nebol. Toto sa mu ešte nestalo. Keby nepoznal ten hlas, mohol by pokojne povedať, 
že sa stal práve obeťou sexuálneho násilia. Ale... Snape očividne niekoho čakal. S niekým sa 
tu mal stretnúť v rovnakom čase, v akom sa tu objavil on. Dobre, to ho síce 
neospravedlňovalo, ale... Snape čakal na muža?! 

Z hrdla sa mu vydral vzrušený ston, keď jeho nohavice povolili a jeho mužská pýcha – a že to 
bola pýcha! – sa ocitla v jeho ústach. K Harryho mozgu zablúdila jediná osamotená rozumná 
myšlienka a síce, keby Snape tušil, koho tu bez hanby obrába, zabil by ho na mieste. A tak 
Harry zavrel ústa, aby mu neunikol ani hlások a ten muž, ktorý odvádzal ústami dokonalejšiu 
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prácu ako ktokoľvek iný, s kým mal doteraz tú česť nepoznal, o koho ide. Jeho ruky blúdili po 
jeho stehnách a zadku. Snape sa odhodlal natoľko, že ho v rovnakom čase stihol fajčiť 
a dráždiť jeho análny otvor na svoj vstup. Harry to aspoň z toho čo robil, predpokladal. 
Netušil, kedy alebo ako si stihol navlhčiť prsty lubrikantom, ale vedel, že v ňom spoľahlivo 
kĺzali jeho prsty a našli presne ten bod, ktorý mali nájsť. Harry iba stonal, z hrdla mu 
vyvieralo priam zvieracie vrčanie. Ruky a prsty mal vnorené do hodvábnych čiernych vlasov 
a jeho penis mizol čoraz rýchlejšie v ústach svojho bývalého profesora, ktorý ho ochotne sal, 
hryzkal a láskal po celej dĺžke, nechal si vrážať tým hrubým, navretým Harryho kolom takmer 
do hrdla a navyše, vysal ho celého do samotného dna. Harry toto jakživ nezažil. 

Severus si oblízal ústa, aby mu neuniklo nič z tej opojnej chute, znova sa vzpriamil a priam 
surovo sa zmocnil jeho úst. No prišlo mu to priveľmi erotické, aby protestoval. Mohol cítiť 
vlastnú chuť v ústach profesora. Niečo neopísateľné! Snape ho schytil zozadu za vlasy 
a napriek tomu, že ten dotyk bol mierny, prinútil ho kľaknúť si pred neho, kým si šikovne 
rozopol rázporok na nohaviciach. 

„A snaž sa!“ počul jeho stíšený hlas, no o chvíľu prestal vnímať všetko ostatné a sústredil sa 
na to, na čo mal. Na Snapov penis. 

Veľmi ľutoval, že ho nemôže vidieť a obzrieť si ho. Mohol len cítiť. Jeho pižmovú vôňu, jemné 
chĺpky, z ktorých sa vynáral a ozaj pôsobivú dĺžku. Harry zavrnel a obopol ho perami, kĺžuc po 
ňom ako po lízatku. Snažil sa odviesť rovnako dobrú prácu ako predviedol jemu Snape. To, že 
jeho úsilie nevychádza na zmar mu napovedali tlmené vzdychy, záchvevy Snapovho tela 
a zrýchlený dych. Netrvalo dlho, kým Snape v jeho ústach explodoval ako sopka Vezuv. 
Harrymu z neho neutiekla ani kvapôčka toho vzácneho elixíru života. Nikdy by ho predtým 
nenapadlo, že Snape môže chutiť tak fantasticky. Kým si však stihol uvedomiť, že je po 
všetkom a Snape si starostlivo skrýva svoje ochabnuté náradie do nohavíc, neprešla ani 
jedna minúta. 

„Dobrá práca,“ zamrmlal Snape pochvalne. Harry sa vzpriamil. Nohavice mal stále spustené 
pri členkoch a v tme sa snažil rozpoznať aspoň obrysy toho nevšedného muža. Keď mu vrazil 
do ruky peniaze, v tej chvíli sa Snape premiestnil preč. 

Odrazu sa spoza rohu dorútil iný muž. „Do šľaka! Pripravil si ma o job!“ zahučal nepriateľsky 
a poriadne doňho štuchol, pretože mu neušla ich finančná výmena a Harryho stále spustené 
nohavice. Harry zaspätkoval a v páde ho zachránilo len to, že bol tak blízko steny. 

„Tu máš!“ šmaril mu všetky peniaze, ktoré od Snapa zinkasoval a snažil sa do gatí napchať 
svoje zdurené mužstvo, pričom sa pokúšal necítiť ako obyčajná mužská štetka. 

Chlapík si ho chvíľu bez pohybu premeriaval. Potom sa predsa len zohol a peniaze si do 
jedného pozbieral. Až potom naňho namieril prútikom a na Harryho bedrá dopadol lúč 
svetla. 

„Pomôžem ti?“ opýtal sa odrazu mladík ochotne, keď si predtým uznanlivo pískol. 

„Toto by si nezvládol,“ odfrkol si Harry a pratal sa odtiaľ preč, zanechajúc za sebou 
neznámeho muža slintať tak, ako nedávno slintal on pred výkladom Medových labiek. 
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Nepochyboval o tom, že on mal byť tým, kto... Zamračil sa. Dobre, on mal byť tým, kto 
pomôže Snapovi... odviazať sa. Namiesto toho ho nechtiac predbehol Harry. Merlin, do 
dnešného dňa netušil, že Snape je gay. Otázka jeho spoločenského života bola spoly 
zodpovedaná. 

Keď zamieril konečne ku Kančej hlave, nohy sa mu stále triasli. Akoby boli z rôsolu. Ale to 
nebolo nič v porovnaní s tým, že otrasený bol kompletne. Do špiku kostí. 

3. kapitola 

Harry usúdil, že Neville mal pravdu. Naozaj to tu vyzeralo príjemnejšie ako si pamätal. 
I Aberforth už na svojich zákazníkov prestal zazerať ako na otravné muchy. Napadlo mu, že 
sa priveľmi podobá na svojho staršieho brata. Stál za pultom a práve utieral nejaký pohár, 
keď k nemu Harry podišiel. Stále nie vo svojej koži, z celkom nedávnej udalosti. Pochopiteľne. 

„Vitaj Harry,“ pozdravil ho Abe a natiahol k nemu ruku. Harry ju s úsmevom prijal a potriasol 
mu ňou. „Tak tie klebety sú predsa len pravdivé,“ poznamenal starec. 

„Aké klebety?“ opýtal sa, keď si sadal na barovú stoličku. 

„Že si späť,“ informoval ho stručne sivovlasý majiteľ podniku. „Čo si dáš?“ 

Harry sa uškrnul a prebehol pohľadom po vystavených fľašiach za barom. Bolo ich tam viac 
ako požehnane. Napokon si vybral whisky. Aberforth mu nalial do pohára a pridal pár kociek 
ľadu. Harry si pomyslel, či ten muž asi vie čítať myšlienky, ale nepýtal sa. Miesto toho 
schmatol svoje pitie a otočil sa k lokálu, aby ho preskúmal očami a keď našiel toho, koho 
hľadal, vydal sa tým smerom. 

Neville sedel s Flintom po svojom boku. Hlavy mali naklonené k sebe tak tesne, že to 
vyzeralo, akoby sa bozkávali. Ale len takmer... 

„Hmm,“ odkašľal si zdvorilo a keď naňho pozreli, ukázal na voľnú stoličku. „Môžem sa 
pridať?“ 

Neville sa naňho zoširoka usmial, zatiaľ čo Flint si ho len ostražito premeral. 

„Meškáš,“ upozornil ho Neville. 

„Viem, ospravedlňujem sa. Ja...“ zadrhol sa a modlil sa, aby sa náhodou nezačervenal. 
„Zdržali ma nejaké nepredvídané... povinnosti.“ Modlil sa, aby to znelo vierohodne. Veď to 
napokon bola i s časti pravda. Ak rátal tú časť večera, ktorá strávil s riaditeľkou. 

„Nevadí. Už som myslel, že neprídeš,“ riekol bezstarostne jeho starý kamarát a potom sa 
podujal predstaviť ich. „Pamätáš si na Flinta?“ 

Harry zadumane prikývol. „Hej. Takmer ma zrazil z metly odrážačkou v prvom ročníku,“ 
precedil kyslo. Flint si len odfrkol a založil si ruky na hrudi. 
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„Vravel som ti, že to nebude dobrý nápad,“ zamrmlal a zrejme tá poznámka mala patriť 
Nevillovi. Mladík si to však nevšímal, alebo si to všímať nechcel. 

„Nechajte staré rozbroje. Je to za nami, či nie?“ pozrel z Harryho na svojho priateľa, ktorý len 
pokrčil ramenami a strelil pohľadom po Harrym. 

Harry si odpil dúšok z pohára. Ostrý alkohol mu popálil hrdo a vnútornosti. Otriasol sa. 
„Dobre. Isteže, nebudeme sa zaoberať minulosťou. Radšej mi povedzte, od kedy ste spolu?“ 
opýtal sa bez obalu, čím oboch prekvapil. 

Nevillove líca mierne zrumeneli, kým sa Flint naježil. „Ako to vieš?“ spýtal sa Neville prv ako 
stihol vôbec Flint otvoriť ústa. 

„No, správy sa šíria rýchlo,“ zaklamal Harry. 

„Ale ba! Vari ti došla sova?“ ozval sa uštipačne Flint a nafučal sa, keď doňho Neville jemne 
štuchol. 

„Marcus,“ napomenul ho a o tri roky starší mladík rezignovane stíchol. Potom pozrel na 
Harryho a priam hanblivo sa usmial. „Sú to už štyri roky. Posledný rok sme... oficiálne svoji,“ 
pochválil sa Neville a ukázal na svoju ľavú ruku, na ktorej sa odrazu zaskvel zlatý krúžok, len 
čo sa ho dotkol prstom ruky. Harry vyvalil oči, keď zbadal rovnaký i na ruke Marcusa, ktorý 
pozrel na Nevilla s celkom... nežným pohľadom. Alebo mu preskočilo, alebo to bol fakt. Ten 
slizký slizolinčan bol až po uši zaľúbený do ich Nevilla. Ako sa to mohlo stať? 

Harry zahabkal. „Ja... Netušil som. Kedy... Teda, chcem povedať... Neposlal si mi ani sovu,“ 
povedal s miernou výčitkou v hlase. 

„Och, prepáč. Ja na písanie veľmi nie som...“ zamrmlal ospravedlňujúco a Flint sa 
z nepochopiteľného dôvodu rozrehotal. 

„Trepeš, zlato! Veď si ma namotal práve na listy! A že to boli listy...“ vzdychol si a znova 
vyslal k Nevillovi zbožňujúci pohľad. Ten sa červenal ako repa. Harryho však v tej chvíli 
zaujala celkom iná vec. Flintove zuby. Prečo už nevyzerali ako predtým? Nebodaj navštívil 
zubára??? 

Flint si nanešťastie, alebo na šťastie jeho skúmavý pohľad všimol. Uškrnul sa a chytil do rúk 
svoj korbeľ s pivom. „Dobré, čo?“ opýtal sa pobavene a vylial do seba posledný dúšok. „Ale 
stále to nie je ono.“ 

„Teda, oveľa lepšie ako predtým!“ vyhlásil Harry bez obalu, na čo sa všetci traja zasmiali. 

„Dobre, Potter, beriem to ako kompliment. Odskočím si a objednám ešte jednu rundu. Dáš 
si?“ 

Osameli a Harry pozrel na Nevilla. „Ozaj vyzerá lepšie. Oveľa,“ prikývol a Neville sa zazubil. 
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„Viem. Ale mne sa páčil aj vtedy. Keby si vedel, čo dokáže s tými zubami...“ pošepol mu 
sprisahanecky, no Harry ho včas zarazil. 

„Dobre, to mi pripomína... Keď budete niekde... osamote, presvedčte sa, že vás nikto 
nemôže počuť... alebo vidieť, dobre? Ušetríte si zbytočné problémy, ver mi, kamoš.“ 
Nepatrne mu naznačil, že ich prichytil a tak sa vlastne o nich dozvedel. Ale myslel to 
v dobrom. Veď čo keby ich načapala profesorka Sproutová, nejaký študent alebo ktokoľvek 
iný? 

Nevillove líca zahoreli ako fakle. „Do hája zeleného! Vedel som, že sa mi to vtedy nezda...“ 
zasekol sa a pohľad sklonil na svoje spojené ruky. „Prepáč, keď... strácam pri ňom zdravý 
rozum. Aj po tých štyroch rokoch, čo sme spolu.“ 

Harry chvíľu mlčal. Až potom sa opýtal. „Si šťastný?“ 

Neville sa priam odzbrojujúco usmial. „A nie je to vidieť?“ 

Je, pomyslel si Harry a opätoval mu úsmev. 

„Ale dosť už o mne. Čo ty? Počul som, že si dosť ťažko niesol rozchod s Nottom a ani vzťah 
s Bootom ti nevydržal viac ako pár týždňov.“ 

„A to vieš odkiaľ?“ 

„Hermionina korešpondencia je vytrvalá. Keď jej neodpisujem, chodia mi Vrešťadlá. 
Nepríjemný zážitok hneď po rannom prebudení,“ prezradil a obaja sa srdečne zasmiali. Hoci 
Harryho v kútiku duše mrzelo, že s Hermionou si písal a napísať jemu mu ani nenapadlo. No 
na druhej strane, veď ani on sa kamarátovi neozval, tak čo? Nemal mu čo vyčítať. Nestihol 
mu však odpovedať, pretože v tej chvíli sa vrátil Flint a jemu sa nechcelo svoje súkromie 
rozoberať pred ním. Neville to našťastie pochopil a zaviedol tému rozhovoru na jeho roky po 
škole a na to, čo robil za ten čas, ktorý sa nevideli. 

Do Rokfortu sa vrátili síce spoločne, ale už vo vstupnej hale sa rozdelili a kým Harry zamieril 
na poschodie, oni ostali na prvom a smerovali v spoločnom objatí a s tlmeným smiechom do 
ľavého krídla hradu. 

Harry sa zrútil do postele po výdatnej, dlhej sprche. Len Merlin vedel, ako ju potreboval. 
Dlho však zaspať nemohol. Civel do ohňa horiaceho v kozube a uvažoval o všetkom, čo sa 
stalo... Stále dookola si premietal tú hriešnu noc v tmavej uličke vedľa Medových labiek... 
Hriešnu noc... 

*** 

Severus pretočil očami. Vedel, že k tomu skôr, či neskôr príde a on sa tomu jednoducho 
nebude môcť vyhnúť. Ale prečo práve teraz? Teraz, keď dul tak odporne chladný vietor, 
nadúval mu habit a opieral sa oň priam s nadmerným úsilím, akoby ho chcel odfúknuť do 
zabudnutia? 
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„Profesor Snape!“ začul za svojím chrbtom ďalšie zvolanie. Síce sa otočil, ale ani ho 
nenapadlo zastať. Od jazera k nemu mieril Potter. 

Čo tam ten šialenec robil v takomto príšernom počasí? napadlo mu, ale pridlho sa tou 
myšlienkou nezapodieval. Nemienil zastať a už vôbec ho nemienil čakať. Mal namierené do 
lesa, aby si zaobstaral hadí koreň, nie aby sa vybavoval s Potterom. 

Dobehol ho! Ako inak. Tie dlhé svalnaté nohy predsa niečo vydržia, nie? Severus si ho 
premeral pohľadom, o ktorom si Harry nebol istý, či je hodnotiaci alebo neveriaci. Dobre, 
nevedel ho presne identifikovať. Ale kedy sa on v tom mužovi vyznal? Nepoznal ho. Síce ho 
vídal celých šesť rokov, čo tu študoval, ale vedel o ňom pramálo. Kto mohol očakávať, že 
vybadá niečo, čo navyše Snape dobre skrýval? Napokon, jeho tvár bola ako maska. Preniknúť 
za ňu dalo človeku zabrať. Hlavne, keď si tak pekelne dobre strážil svoje súkromie. 

„Profesor?“ oslovil ho a držal s ním krok. Nevedno prečo, Severus na okamih predsa len 
zastal. 

„Pán Potter?“ opätoval mu strohý pozdrav. „Môžem vedieť, čo je také naliehavé, že to 
nepočká?“ 

„Chcel som sa s vami len pozhovárať,“ odvetil jednoducho, netušiac akú reakciu má 
očakávať. 

„Pozhovárať? Tak pozhovárať,“ zamrmlal si Snape popod nos a znova vykročil. 
„Neuveriteľné.“ 

Harry počul, čo si zašomral a prisahal si, že ten chlap ho neodradí. Dnes už nie. Vyhýbal sa 
mu príliš dlho. 

„Pane?“ dobehol ho znova a zrovnal s ním krok. „Máte namierené do Zakázaného lesa?“ 

„Nie, do lunaparku,“ vyštekol Snape. Znova zastal a spražil ho pohľadom. „O čo vám ide 
Potter?!“ obvinil ho. 

„Povedal som, chcem sa s vami len pozhovárať, nič viac,“ vyriekol Harry na svoju obranu. 

„Necháme to na neskôr!“ odbavil ho rýchlejšie ako stihol Harry vôbec žmurknúť. A znova sa 
rútil k Zakázanému lesu. 

„Kedy na neskôr? Veď sa mi celý čas vyhýbate! Myslíte si, že som si to nevšimol?!“ vybafol 
naňho otvorene a spokojne sledoval, ako Snape znova zastal na mieste. 

„Nevyhýbam sa vám! Vaše tvrdenie je absurdné!“ 

„Možno je absurdné, ale je pravdivé,“ zakontroval Harry a sledoval ako Snape stiahol ústa do 
tenkej linky. 
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„Tak dobre, čo chcete?“ Tá otázka prišla ako blesk z jasného neba a on nevedel, kde má zrazu 
začať. Prehrabol si rukou vlasy a snažil sa preniesť pohľad z jeho stiahnutých úst niekam 
inam. Napríklad do očí by mu nebolo zlé hľadieť... Hoci ho bodali ako nože. Aspoň v tejto 
chvíli určite. 

„Pozrite, pane. Dúfal som, že sa budeme aspoň tolerovať, keď už sme kolegovia. Tá stará 
nenávisť... Ja... Chcem povedať, že z mojej strany je už dávno preč. Len som chcel, aby ste 
vedeli, že si vás vážim nielen ako profesora, ale aj ako človeka. Neviem, či vám to niekto 
povedal, ale... vám patrí titul hrdinu. Nie mne... Dokázal ste toho oveľa viac a mňa úprimne 
mrzí všetko zlé, čo som si o vás kedy myslel.“ 

Tak a bolo to vonku. Harrymu odľahlo na duši. Mal pocit, aby mu zo srdca padol obrovský 
balvan. Ale čo Snape? Ten naňho iba civel. Zasa. Nevedel, či premýšľa o pravdivosti jeho slov 
alebo o tej náhlej úprimnosti. Lenže keď prehovoril, Harryho entuziazmus to odpálilo na 
Severný pól. 

„Potter, hádam si nemyslíte, že minulosť sa dá zotrieť šmahom ruky. Dosť na to, že neverím 
jedinému slovu, ktoré vám vyšlo z úst. Toho hrdinu si nechajte. Svetu stačí jeden a tým ste... 
nepochybne i po tých rokoch... vy. Že sme kolegovia? Netuším, ako ste mohol dosiahnuť 
pedagogické minimum, ale to ešte neznamená, že sa vám budem poklonkovať. Na to 
zabudnite. Ak je to všetko, na dnes mi vašej spoločnosti stačilo...“ Snape výrečne nadvihol 
obočie a znova ho opustil. Vlastne ho tam nechal stáť ako kôl v plote. 

Harry za ním hľadel so zachmúreným výrazom. Netušil, čo by mal spraviť, aby toho muža 
obmäkčil. Možno by pomohlo očarovať ho a vyfajčiť mu vtáka. Možno by to zabralo. 

V duchu zavrčal. Ako mu mal dokázať, že on nie je James Potter? Ako mu mal dokázať, že 
všetko, čo povedal, je čistá pravda? 

Do frasa. „A veru sme neskončili!“ zašomral a vydal sa v jeho šľapajach vo chvíli, keď Snape 
už mizol v lese. 

4. kapitola 

Harry ušiel iba zopár metrov, keď zbadal profesora postávať na kraji lesa. Vlastne... postávať. 
No, on tam skôr stál akoby bol primrazený. Nehybne civel niekam pod svoje nohy, 
neschopný najmenšieho pohybu. 

„Profesor?“ opýtal sa neisto a muž sa pri zvuku jeho hlasu strhol, napriek tomu, že Harry si 
bol istý tým, že ho musel počuť prichádzať. Neotočil sa k nemu ani o milimeter. „Ste 
v poriadku?“ 

Chcel pristúpiť bližšie, no zadržala ho Snapova ruka, ktorá priam bleskovo vletela do luftu 
v geste príkazu – viac ani krok! Harry počul jeho zrýchlený dych, pobadal po stranách jeho 
tváre drobné kropaje potu. Potom sklonil hlavu a pozrel sa do malachitovo zelenej trávy, 
kam muž upieral svoj uprený pohľad. V tráve bol had. Harry pozrel neveriaco z hada na 
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profesora a z profesora späť na hada. Čudoval sa, čo sa deje. Bolo by možné, že by sa Snape 
bál tohto hada? Preto bol taký celý meravý? 

„Vipera berus,“ podotkol Harry a sledoval modrošedého hada s výraznou kľukatou čiarou na 
chrbte. Bol stočený do špirály a netváril sa príliš nadšene, že ho vyrušili. Had nevyzeral, že má 
viac ako šesťdesiat centimetrov, to znamenalo, že sa jedná o samčeka. „Viete, že to nie je 
jedovatý had, však?“ opýtal sa Harry šeptom profesora, ktorý bol z toho stretnutia očividne 
vykoľajený viac ako z toho, že s ním chcel hovoriť. 

„Nemá v sebe dosť jednu na to,“ prehovoril k nemu tiež šeptom Snape, „aby zabila zdravého 
človeka. Lenže... ja som už... bol... Chcel som len... hadí kor...“ nedopovedal. Harry chápavo 
prikývol. Napadlo ho, že Snape zrejme začal trpieť averziou voči hadom, keď ho uhryzol 
Nagini. Zo Snapa sa stal ofidiofobik. Harry iba stočil pohľad k hadovi a bez toho, aby niečo 
vyslovil sa syčiaci had vzniesol pár centimetrov do vzduchu a odplachtil niekoľko metrov 
opodiaľ k zoskupeniu skál, kde ho Harry opatrne zložil do trávy. Vyzeralo to, akoby toho hada 
niekto vzal do rúk a jednoducho ho presunul. 

V tej chvíli Snape akoby precitol. Harry netušil, či si vôbec uvedomil, že pustil z rúk košík, 
ktorý držal a vydal sa späť k hradu. Bez jediného slovka. Ani mu nepoďakoval. Nie, že by to 
Harryho nejako veľmi škrelo. Chvíľu za ním zadumane hľadel. Potom sa pozrel na prevrátený 
prútený košík ležiaci na zemi a povzdychol si. Sklonil sa k nemu a vzal ho do ruky. 

„No, možno ocení trochu ďalšej pomoci a bude s ním ľahšia reč,“ zahundral si popod nos 
a vydal sa do Zakázaného lesa sám. Vedel, kde má hľadať a dokonca i čo má hľadať. Snape to 
predsa povedal. Prišiel sem po hadí koreň. Harry nebol z elixírov taký hlúpy, aby nevedel, že 
hadí koreň sa používa do odvaru Dúšku nenávisti a mätúceho roztoku. Kto vie, na čo tie 
elixíry Snape potreboval. Možno ich chcel nazbierať do zásob a pre potreby na vyučovanie. 
No kto ho vie. 

Tento úsek lesa poznal dobre. Vchod bol na dohľad k jeho obľúbenému miestu pri jazere. 
V týchto končinách sa tu z tej divotvornej zvery vyskytovali akurát kentaury, na lúke malo 
svoje útočisko malé stádo grarohov a v týchto miestach sa vyskytoval i vzácny druh motýľov. 
Uraeginthus lunalatus rarus (Vzácny motýľ mesiačikovitý). Bol to krásny druh motýľa. Veľký 
ako Harryho dlaň, s bielym telíčkom a krídlami tak tmavomodrej farby, až pripomínali čerň. 
Tie krídla boli na dotyk jemnučké ako pavučinka s bielymi okami a žilkami, ktoré v noci 
fosforeskujúco žiarili. Hagrid mu vysvetlil, že tento druh pochádza z rodu fabacaea, teda 
motýľokvetých a vychádza zo svojich úkrytov iba v noci. Žijú iba tri týždne a živia sa saním 
kvetu Ostreum Nigra. Hagrid ten kvet Harrymu ukázal a oduševnene ho popisoval ďalej. 
Rovnako ako ten druh motýľa i ten kvet rástol iba v týchto miestach. Zaujímavý bol jeho zjav. 
Mal čierne lupienky a biele kvetné lôžko s tyčinkami a piestikom. Na pohľad však vyzeral ako 
ženská mušlička. Preto i ten názov. Čierna mušlička. Harry pred tým nikdy nepočul o ničom 
takom desivo erotickom v podarí prírodných javov. Keď si predstavil ako vnárajú motýle 
svoje sosáčiky do mušličky kvetu... I Hagrid sa mierne červenal, keď mu o tom hovoril. 

Rýchlo sa však myšlienkami vrátil k úlohe, na ktorú sa dal. S kočíkom v ruke zamieril 
k Medvedej skale a našiel, čo hľadal. Šikovnými prstami i s pomocou kúzel rozryl mäkkú zem 
a vyťahoval koreň po korienku, kým ich nemal poriadny zväzok. Netušil, koľko toho Snape 



15 
 

potrebuje, ale do tých elixírov stačilo iba zopár gramov koreňa. Keď usúdil, že má viac ako 
dosť, korienky ochránil kúzlom, aby nezoschli a vydal sa na cestu späť. 

„Au!“ sykol, vedomý si toho, že v lese nie je múdre robiť hluk a schytil sa za zasiahnutú ruku. 
Odkryl dlaň z miesta na ramene, kde mu spod tmavomodrej košele presakovala krv. Teplá, 
lepkavá... jeho vlastná. Stočil pohľad smerom, odkiaľ prišiel výstrel a zazrel medzi stromami 
nejakú pohyb. Šíp, ktorý sa zabodol vedľa neho do stromu patril nepochybne nejakému 
kentaurovi. Vyčaroval okolo seba ochranné kúzlo a siahol po prútiku. Košík, ktorý držal 
v poranenej ruke zovrel pevnejšie a vykročil von z lesa, obzerajúc sa na všetky strany. 

Z neďalekej skupiny krov začul hnevlivé zafŕkanie a zanedlho odtiaľ vyšiel jeden z kentaurov. 
Bane. Veľmi dobre ho poznal. Telo i srsť mal čierne ako noc, jeho výzor bol rovnako divý ako 
keď ho Harry videl po prvý raz. 

„Bane,“ pozdravil ho ostražito. Musel sa mať pred ním na pozore. Nikdy spolu nenašli 
spoločnú reč. Vlastne, Harry ju nenašiel s nikým okrem Firenza, ak sa len nechcel baviť 
o Marse a jeho jasnosti. Bane sa naňho uškrnul, no jemu to skôr pripomenulo tichý výsmech. 
Bolo preňho prekvapením, keď videl kentaura s... cigarou medzi zubami? Dobre, Bane bol 
vážne divný vždy, ale toto? 

„Harry Potter,“ vyriekol hneď potom, čo vyfúkol do vzduchu oblak bieleho dymu. 

„Prečo si ma postrelil?“ opýtal sa Harry z priama a opätoval mu uprený pohľad, ktorý 
napokon preniesol z jeho tváre na kušu, ktorú si opieral o bok. Teraz nabitá nebola. Harrymu 
napadlo, že sa tomu kentaurovi nikdy nepozdával. Lenže to ešte nebol dôvod, aby naňho 
vystrelil. 

Kentaur napokon odhodil cigaretu a zatváril sa aspoň trochu kajúcne. „Nechcel som. Myslel 
som, že si niekto iný. Začal sa tu ponevierať jeden čierny vlk,“ vysvetlil. „Nerád to priznávam, 
ale začína mi slabnúť zrak. Odpusť mi, Harry Potter.“ 

Harry prikývol na znak, že jeho ospravedlnenie berie na vedomie. 

„Vyprevadím ťa, bude to bezpečnejšie,“ podotkol kentaur a Harry neprotestoval. Jeho 
ostražitosť poľavila a nahradila ju zvedavosť. 

„Od kedy kentaury fajčia?“ 

Bane sa uškrnul. „Ach, to...“ zamrmlal s kušou vyloženou na pleci. Vykračoval vedľa neho po 
lesnej cestičke a údery jeho kopýt mäkko dopadali na trávou pokrytú zem. „Našiel som 
minule na kraji lesa krabičku...“ 

Akoby to vysvetľovalo všetko. Harry sa viac nepýtal. Bane sa mu ešte raz ospravedlnil za 
poranenie a odporučil mu, čo si má na to prikladať, aby sa mu to rýchlo zahojilo. Harry mu na 
to povedal, že si radšej zájde za ich školskou liečieľkou a rozlúčili sa. Z toho stretnutia bol 
vykoľajený. Nepoznal takéhoto Bane. Ten Bane, ktorého si pamätal bol zásadový, držal sa 
tradícií a vyžíval sa v skrývaní tajomstiev. Tento Bane bol osamelý, unavený, otvorenejší 
a priateľskejší. Ak si odmyslel fakt, že naňho vystrelil. Skutočne tak zle videl? A akého 
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čierneho vlka to spomínal? Napadlo mu, či zaň mylne nepovažoval Snape, keďže zle videl 
a Snape bol jediný, kto do tých končín chodí od hlavy po päty v čiernom. Bude ho musieť na 
to upozorniť. Ak sa tam niekedy bude chcieť Snape ešte vybrať. 

*** 

Severus sedel v kresle svojho bytu, v ruke zvieral pohár so zeleným obsahom a keď si z neho 
chcel odpiť, uvedomil si, že sa mu stále chveje ruka. Mätová pálenka mu zaplavila ústa 
a rozliala sa jeho telom. Do žíl akoby mu napumpoval oheň. Privrel oči a znova uvidel tie 
odporné hadie zuby, ktoré sa mu zabárali do pokožky na krku. 

„Do kotla!“ zahučal temne a nevšimol si, ako sa vták na bidielku otriasol. Znova si zložil hlavu 
pod krídlo a nedal sa ničím rušiť. „Načisto som sa pred ním znemožnil! Pred Potterom! Teraz 
nemám ani košík a navyše ani hadí koreň!“ 

Preklínal v duchu Pottera a častoval ho všakovakými prívlastkami. Nemal tušenia o čo mu 
išlo, ale o úprimnosti nemohla byť ani reč. A teraz mu len nahral do karát. Možno už dnes sa 
bude celý hrad baviť historkou o tom, ako zdupkal pred malým hadom! Navyše 
nejedovatým! Lenže on za to nemohol! Nemohol predsa za to, akú reakciu spustilo jeho telo 
pri nahliadnutý do jeho podvedomia. Merlin, veď bol vystrašený ako zajac! 

Na dvere jeho bytu sa ozvalo zaklopanie. 

„Do frasa!“ zahromžil, ale vstal a šiel otvoriť. Obvyklým trhnutím, pri ktorom div nevytrhol 
dvere zo zárubne. „Potter!“ zvolal neveriaco, keď ho zbadal postávať pred svojimi dverami. 

Harry nepovedal ani slovo. Iba mu podal plný košík a potom sa chytil za krvácajúcu ruku. 
Jeho prenikavý pohľad sa Severusovi zaboril až kdesi do žalúdka. Aspoň on mal ten dojem. 
Chvíľu civel na toho domýšľavého mladého muža, chvíľu na zväzok hadieho koreňa. A Potter 
iba postával pred jeho dverami a zízal naňho s podivným výrazom v tvári. Bol trochu bledší 
ako zvyčajne, ale... 

„Mal ste ich doniesť s trochou zeminy, aby nevyschli. Teraz sú mi na nič!“ povedal miesto 
obyčajného ďakujem. Harryho jeho reakcia neprekvapila. Nebolo to nič, čo by sa nedalo 
predvídať. Snape nebol nikdy príjemný človek, pravda. 

„Chráni ich zvlhčujúce kúzlo, profesor,“ odvetil a otočil sa na odchod. Mračil sa. V duši sa mu 
rozhostil smútok, ktorý ho zaplavil a pohltil. Snape. Večná otázka neriešiteľných rovníc. 
Večná hádanka nebeských hviezd. Nikdy neďakuje, nikdy nie je príjemný, nikdy... Nie! 
Zakázal si takto myslieť ďalej. On je predsa ten, kto verí na zázraky! A ten zázrak sa udeje! 
Určite! Len... musí byť trpezlivý. Viac trpezlivý. 

5. kapitola 

Severus sedel pri raňajkách a ako zvyčajne, kútikom oka sledoval Pottera, ktorý sa len pred 
chvíľou dovliekol do Veľkej siene a zaujal svoje miesto pri profesorskom stole. Všimol si, že 
po jedle na podnosoch iba prešiel pohľadom, ktorý sa zdal byť nezaujatý a miesto toho, aby 
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si nabral na tanier nejakú z tých lahôdok, ktorých sa im denno- denne dostávalo z hradnej 
kuchyne si nalial iba kávu do šálky. Zjemnil ju trochou mlieka a osladil kockou cukru. Potom 
ju zamiešal a otočil sa k Longbottomovi, ktorý sa ho čosi opýtal. 

Nič. Celý týždeň sa nič zvláštne neudialo. Teda, mal samozrejme na mysli ten incident v lese, 
keď zdupkal sotva pred polmetrovým hadom. Malým hadom. Už dávno nezažil takú trápnu 
situáciu ako vtedy. A horšia bola o to, že Potter bol toho svedkom. No, vlastne... Potter mu... 
pomohol. Týžeň bol dosť dlhý čas, aby si to konečne priznal. Potupná pravda, ale pravda. 
Navyše ako sa zdalo, nechal si to pre seba. Miesto toho, že to mohol Potter využiť a vrátiť mu 
všetko to ponižovanie aj s úrokmi, ktorým ho Severus zahŕňal celé tie roky. Lenže on to 
nespravil. 

„Dobré ráno, profesor,“ začul odrazu vedľa seba ten pekelne známy hlas. Neveriaco vzhliadol 
a zadíval sa na miesto po svojej pravici, ktoré zaujal Potter so svojou šálkou kávy. Severus sa 
nezmohol na slovo. Iba naňho hľadel ako na prelud. „Chcel som sa opýtať, či by sa vám 
nezišlo trochu acromantulieho jedu.“ 

Dobre, ak ho chcel prekvapiť takto včasne ráno, bod pre Pottera. Bez toho, aby stihol 
Severus čokoľvek poznamenať, Harry pokračoval. 

„Marcus ide dnes po raňajkách do Zakázaného lesa. Vraj zaznamenal úhyn niekoľkých tých 
obrých pavúkov. Myslel som, že by ste možno...“ Harry pokrčil plecami, „ocenil...“ neisto volil 
slová, aby muža pred sebou nepopudil. Nepomohlo. 

„Potter, vašu novoprejavovanú ochotu beriem ako pätolízačstvo. Upozorňujem vás, že takto 
si ma rozhodne nekúpite,“ odvrkol Severus, nespúšťajúc z neho zrak. 

Videl ako Potterovi primrzla šálka s kávou pri ústach. Neodpil si, ale povzdychol a zložil šálku 
na stôl. „Nie je to pätolízačstvo a rozhodne si vás nekupujem.“ 

Severus sa nad tým iba sarkasticky uškrnul. „Takže nechcete Flintovi za tú službičku zaplatiť? 
Aké bezohľadné. On bude riskovať svoj život, zatiaľ čo vy, by ste zožal iba moju vďaku za 
nič?“ Posledné slová vyslovil so značnou dávkou opovrhnutia. 

„Nebudem mu musieť platiť. Idem tam s ním,“ riekol Harry tvrdšie ako mal v úmysle, ale už 
ho to Snapovo pokorovanie prestávalo baviť. Vstal od stola aj so svojou nedopitou kávou, 
rozhodnutý odísť od toho pichľavého chlapa do bezpečnej vzdialenosti, keď ho ten zdrapil za 
ruku, div si nevylial zvyšok kávy. 

„O koľkej vyrážate?“ prekvapil ho otázkou a Harry vyvalil oči. 

„O pol hodiny,“ odvetil a ostal sa dívať za tým čiernym mrakom, ktorý sa vyrútil zo svojho 
miesta za stolom a mieri preč z Veľkej siene. 

Harry s malou dušičkou oznámil Flintovi, že sa Snape pozval do Zakázaného lesa sám. Čakal 
výbuch zlosti a možno aj kliatby, no Flint si len povzdychol a prehrabol si rukou vlasy. Za to 
Nevillovi viditeľne odľahlo. Položil ruku na manželove stehno a naklonil k nemu hlavu. 
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„Zaplať Merlin!“ zašomral, na čo sa Flint uškrnul. 

„Zdá sa, že mojim schopnostiam hájnika neveríš,“ povedal a vyznelo to trochu urazene, no 
Neville okamžite pokrútil hlavou. 

„Nie je to o tom a ty to dobre vieš, Marcus! Desím sa zakaždým, keď tam musíš ísť. Vedomie, 
že sa ti kedykoľvek môže niečo prihodiť...“ hlas mu znežnel a zadrhol sa v hrdle. 

Marcus priložil svoju mozoľatú ruku na jeho a naklonil sa oproti nemu s hriešnym úsmevom. 
V očiach mu zaiskrilo. „Máme ešte pol hodinu...“ zašepkal a Harry to nemohol nepočuť. 
Pretočil očami a len nedbalo kývol rukou, keď sa hneď na to obaja zdvihli od stola a vydali sa 
chvatne zo siene. 

*** 

Severus kráčal k Flintovej hájovni na druhej strane lúky. Bol to navonok rovnaký drevený 
zrub ako ten Hagridov, ale zvnútra bola chajda zariadená ináč. Bola väčšia, priestrannejšia 
a útulnejšia. Predsa len, neobýval ju poloobor, ale človek a ešte k tomu aj slizolinčan a bolo 
to vidieť. Napriek tomu, že nedosahovala rozmery domu, mala skromnú kuchyňu spojenú 
s obývacou izbou, oddelenú spálňu zaberajúcu väčšinu podkrovia a kúpeľňu. Vedel, že jeho 
bývalý študent tam býva so svojím... manželom. Longbottom. Merlin, ako sa tí dvaja mohli 
dať dokopy, netušil. Bola to preňho väčšia záhada ako pre muklov Bermudský trojuholník. 

A potom tu bol Potter. Bol ako bumerang, ktorý sa vracia na miesto činu. Človek ho odkopne 
milión krát a on sa toľkokrát i vráti. A dolieza. Zbadal ho z vŕšku, keď zostupoval kamenným 
chodníčkom nadol. Vyzeral... Merlin, prečo musel vyzerať presne takto? Neodolateľne, tak 
hriešne! Bože! Nikdy predtým sa takto na svojich študentov, ani tých bývalých nedíval. 
A odrazu si nakráča Potter po pár rokoch, vyzerá neuveriteľne bohovsky, pri sile a tak 
žiaduco, že už len ten fakt so Severusom zamáva. Napadlo ho, že sem nemal ísť. Nemal byť 
taký zbrklý a trepať sa sem. Ak mu chcel Potter ten jed doniesť, mohol to spraviť. Veď hadí 
koreň mu tiež zaobstaral celkom sám, či nie? Dobre, lenže... bola sobota. A povedzme si na 
rovinu, nemal na práci nič lepšie. Práce, ktoré mal ešte opraviť žiakom mohli počkať. Aj tak 
ich poväčšine všetky zoškrtá. Na to bude dosť času i potom. Okrem toho, pavúkov sa nebojí. 

Potter ho zaregistroval v rovnakej chvíli ako sa otvorili dvere na chajde a on v nich zbadal 
Flinta s Longbottomom. Výraz toho tupého chrabromilčana bol viac ako vydesený. O čomsi 
sa dohadovali, potom ho ten kvetinárik schytil za kravatu a pritiahol si ho späť, pričom 
Flintova ruka stále držiaca kľuku dverí za sebou zavrela. Našťastie. Keby sa totiž stal svedkom 
ako sa oblizujú, asi by skolaboval... Nie preto, že by mu to vadilo, ale preto, lebo to bol 
Longbottom... 

Kým dorazil k chajde, Flint, Potter i Longbottom už boli vonku. Longbottom mal ruky vo 
vreckách a upozorňoval ich, aby sa v žiadnom prípade nehrali na hrdinov, ak by k niečomu 
došlo. 

„Toľko k manželskej dôvere,“ poznamenal Flint a usmial sa na manžela, ktorý naňho 
nespokojne zagánil. 
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„Profesor, som rád, že idete s nimi. Konečne niekto, na koho sa dá na sto percent 
spoľahnúť,“ poznamenal Neville a dokonca sa naňho usmial. 

Severus prekvapený jeho poklonou iba prikývol. „Tak ideme?“ 

Neville sa obrátil k manželovi. „Máš všetko?“ 

Flint začal poslušne vyratúvať zbalené veci. „Lano, lopatu, krompáč, lampáš, vodu, deku, 
lekárničku, prútik, niečo pod zub a... svetielko víl.“ 

„Pôsobivé zásoby. Idete tam stanovať?“ nedal sa Severus, na čo sa Harry i Neville uškrnuli. 

„Nie, pane. Predpokladám, že bude treba pár tých chlpatých oblúd pochovať. Ostatné veci sú 
pre prípad potreby,“ poučil ho Flint bez toho, aby sa urazil. 

Rozlúčili sa s Nevillom a vydali sa na cestu. 

Všetko prebiehalo v najlepšom poriadku. Flint ich zaviedol do časti lesa, kde sa vysoko 
v stromoch, ktoré sa svojimi vrcholkami takmer dotýkali oblohy rozliehali veľké biele 
pavučiny. Po pavúkoch však nikde nebolo stopy. Našťastie. Obaja pomohli zakopať mladému 
hájnikovi ich mŕtve telá potom, čo si Snape odobral vzácne vzorky jedu. 

Nikto však nerátal s tým, že sa jedna z domnelých mŕtvych acromantúl preberie na krátku 
chvíľu, aby pohrýzla Snape práve vo chvíli, keď jej odoberal vzorku, len aby potom naozaj 
skonala. 

„No do frasa!“ zahromžil Flint, kým Harry priskočil k profesorovi, ktorý sa držal za krvácajúcu 
ruku, bledý ako stena. 

„Protijed, Potter,“ vyrazil Snape namáhavo cez zuby a ukázal hlavou k svojmu batohu, ktorý 
sa mu hompáľal na boku. „Rýchlo...“ zasyčal, ale to už sa v tom batôžku Harry prehraboval. 
Udivený tým, že Snape myslel na všetko. Vytiahol malú ampulku označenú ako protijed 
a vylial ju Snapovi do krku. Obaja sedeli na zemi vedľa gigantického mŕtveho pavúčieho tela 
a oddychovali. Snape – zrejme si to neuvedomoval – opieral sa o Harryho hruď a ten ho držal 
v pevnom objatí. Ak si to Snape nevšimol, Marcus to postrehol. Mierne vyvalil oči, ale 
z predchádzajúcej situácie bol stále v šoku a tak nepovedal ani pol slova, len tam naďalej 
postával a nevedel, čo so sebou. 

Napokon pavúka odlevitoval do pripraveného hrobu a do jamy navŕšil hlinu. Až keď hrob 
udupkával, postrehol, že tí dvaja sú znova rovnými nohami na zemi. 

„Ja... mrzí ma to, profesor,“ ospravedlňoval sa. 

„Nemá vás čo. Mal som byť opatrnejší,“ odbil ho Snape. „Myslím, že to je na dnes všetko.“ 

Marcusov pohľad preskočil na Harryho. Ten sa slov vďaky nedočkal. Marcus by musel byť 
slepý, aby nevidel v jeho tvári sklamanie. Štuchol jemne do Harryho. 
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„Tak poď ty hrdina a neber si to tak. Isto... ti je fakt vďačný.“ 

Harry sa uškrnul. „Tak to si nie som istý,“ zamrmlal. „Nikdy som preňho nebol viac ako prah 
na jeho topánkach.“ 

Hoci to Harry vyslovil potichu, Severus ho počul.   

6. kapitola 

 „Scrogeová! Dívajte sa kam lejete ten výluh z hadieho koreňa!“ zreval podráždene a zastal 
pri kotlíku slizolinskej piatačky. 

Dievča až podskočilo, lebo nepostrehlo, kedy sa pri ňom objavil profesor. Už i tak bolo 
neskoro zachrániť elixír. Severus zamračene vytiahol prútik a poklepkal jeho končekom po 
kotlíku. Elixír, alebo skôr nepodarok elixíru zmizol. 

„Za toto mi napíšete tridsaťcentimetrovú prácu a využití hadieho koreňa, miestach jeho 
výskytu a neblahých účinkoch na ľudský organizmus, Scrogeová. Do zajtra.“ 

„Ale pane,“ zahabkala študentka, ktorá chcela niečo namietnuť, no štuchla do nej 
spolužiačka lakťom. 

„Buď ticho, Kassandra a nenaser ho ešte viac! Inak nám všetkým strhne body a dá úlohy 
navyše!“ 

Tmavovlasá Hetty sa zamračila a naposledy zamiešala svoj elixír. Uvedomovala si, že keby 
nebolo jej, Kassandra by ten elixír nepohnojila. Lenže čo už... bolo neskoro. Keby len 
poobede nemali ten tréning metlobalu. Takto sa to iba zhoršilo. 

Keď sa dievčatá dostali von z triedy, konečne si vydýchli. Lenže Hetty už hodnú chvíľu vŕtalo 
čosi v hlave. 

„Niečo mi napadlo,“ prezradila Kassandre pri obede, keď zamyslene pozorovala profesorský 
stôl. 

„Hm? Čo také?“ 

„Vieš, možno je Snape taký nevrlý len preto, lebo mu chýba niečo veľmi podstatné,“ 
nadhodila stíšeným hlasom. 

„Hej? A čo? Srdce?“ ozvala sa podozrievavo Kass, ale Hetty len teatrélne prevrátila očami. 

„Nie, nebuď tupá. Myslela som... na lásku.“ 

Kassandra pozrela na priateľku akoby padla z višne. „Lásku? Ty si sa nadýchala výparov z 
elixíru, však?“ 
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Hetty iba tľoskla jazykom. „Nevraví sa, že láska dokáže každého zmeniť?“ 

Kass sa nad tým vážne zamyslela a neochotne prikývla. „No, povráva sa.“ 

„Pozri sa na Flinta. Bol jedným z nás. A teraz sa cukruje s profesorom Herbológie.“ 

„Ako o tom vieš?“ vyvalila oči Kassandra a pozrela späť k stolu. 

„Nevedela si, že spolu bývajú v tej jeho chajde? Veď o tom už vedia i prváci,“ mávla rukou. 

„Dobre a máš teda niečo v pláne s profesorom?“ 

Hetty sa poškrabkala na brade a preskočila pohľadom z jedného tmavovlasého muža na 
druhého. „Myslím, že by tu niečo bolo...“ Vzápätí sa priam diabolsky uškrnula. „Poď, ideme 
do knižnice.“ 

„Na čo? Ešte som nedojedla!“ bránila sa Kass, ale Hetty ju ťahala za ruku. 

„Je čas konať. Roztočíme koleso osudu!“ 

Toto znelo rozhodne ako sprisahanie. 

*** 

Toho večera dostal Harry zvláštny list. No, zvláštny... Bol to milostný list. Nikdy predtým 
niečo také v živote nedostal. A nebol ani žiaden výnimočný deň. 

„Moja jediná láska... 

Mám právo Ťa tak vôbec osloviť? Merlin, myslím, že som sa úplne zbláznil. Akoby mi telo 
ochromil jed a zahalil moju utrápenú myseľ do hmly, kde si jediným svetlom iba Ty. 
Potrebujem Ťa. Potrebujem, aby si ma zachránil. Chcem cítiť teplo Tvojej náruče, silu Tvojho 
tela... Túžim len potom, aby Tvoje srdce bilo iba pre mňa. 

Harry, láska moja, Tvoje meno mi kĺže na jazyku ako sladké kvapky medu a vína. Tak rád by 
som Ťa ochutnal. Tak rád by som s Tebou robil veci, o ktorých sa Ti ani nesnívalo. Ten cit, 
ktorý sa krúti v mojom vnútri ako mocný vír dokáže utíšiť iba Tvoja blízkosť, iba tak ma 
vlastný cit neroztrhá na kusy. Potrebujem Ťa. Nechcem byť viac osamelým len preto, lebo si 
nedokážem priznať, že pre mňa znamenáš viac ako ktokoľvek kedy pre mňa znamenal. Si 
moje všetko... 

Keby si vedel, ako po Tebe túžim, šokovalo by Ťa to... 

Nikdy predtým by som si nebol pomyslel, že ľudské srdce dokáže zniesť takú záťaž. Milujem 
Ťa, milujem Ťa, milujem... Možno sa k tomu nepriznáva moje telo ani moje ústa, ktoré Ťa 
hanebne odrádzajú a popudzujú čo najďalej odo mňa, ale môžeš si to prečítať v mojich 
očiach! Čítaj! Nájdeš v nich celú červenú knižnicu tých zakázaných vášní! O Tebe a o mne. 
Sny, ktoré snívam a ktoré zapisujem do svojej mysle po jednotlivých obrazoch! 
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Potrebujem zachrániť, Harry, láska. Spravíš to pre mňa? Môj život bol bez Teba pustý ako 
kotlík bez elixíru. Ale vrátil si sa... 

...Ten, čo sa v žalároch skrýva...“ 

Harrymu srdce bilo ako o závod. Krv mu hučala v ušiach. Snape mu poslal milostný list? 
Nemožné! A predsa to tam stálo čierne na bielom. Jednotlivé vety... tie kvetnaté opisy. 
Nebolo pochýb, že by to mohli byť jeho vyjadrenia. Zachvel sa a privoňal k listu. Mal dojem, 
že z neho cíti mätu a... škoricu? Prečítal si ho znova a potom ešte raz. Premýšľal, čo má robiť. 
Snape ho najprv poburujúco ignoruje a potom sa vytasí s milostným listom? Akú hru to s ním 
hrá? 

Ani nie o minútu sa na dvere jeho bytu ozvalo zúrivé búchanie. Položil list na stôl a šiel 
otvoriť. Len čo tak spravil, do jeho izby sa vrútil profesor Elixírov. 

„Potter, môžete mi do čerta povedať, o čo vám ide?“ zrúkol naňho a natiahol k nemu ruku 
s poskladaným kusom pergamenu. 

Harry naňho nechápavo zízal a potom si prevzal poskladaný list. „Nechápem, o čo vám ide 
profesor?“ opýtal sa, čo Snapa rozčertilo. 

„Nikdy si nikto zo mňa nedovolil spraviť takého blázna! A potom si nakráčate po toľkých 
rokoch a nerobíte nič iné, iba ma zosmiešňujete!“ 

Harry sa zamračil, pretože s tým tvrdením vonkoncom nesúhlasil. Preletel list očami a hoci 
ho jeho obsah vyviedol z miery, nedal na sebe nič poznať. Miesto toho, list znovu poskladal 
a vrátil mu ho. V tomto momente mu došlo, že nielen ten ale i druhý list bol iba podvrch 
a niekto si z nich oboch vystrelil. Lenže, mohol to skúsiť obrátiť vo svoj prospech a zabrnkať 
Snapovi na citlivú strunku. 

Keď naňho potom pozrel, Snape vybadal zmenu jeho nálady a o krok ustúpil. 

„Je vari také zlé, keď vám vyjadrím svoje city, profesor?“ opýtal sa zastretým hlasom. Jeho 
oči sa za okrúhlymi sklami okuliarov nebezpečne leskli. „Prečo si myslíte, že k vám musím 
zákonite cítiť iba nenávisť?“ opýtal sa zaliečavým hlasom a pristúpil k nemu tak blízko, že 
medzi sebou mali vzdialenosť sotva na pár centimetrov. „To vaše odmietanie... vaše neustále 
útoky... zraňuje ma to a vy to nevidíte?“ opýtal sa, natiahol ruky k jeho tvári a pohladil ho po 
lícach. 

Snape ustrnul ako uhranutý. Iba sa naňho zmätene díval a čakal s uviaznutým dychom, čo 
bude. 

Harryho prsty kĺzali po pokožke jeho tváre, po oholenej brade, po krivke nosa a pohladili 
i líniu pevne zomknutých pier. 

„Viete ako veľmi túžim po tom ochutnať vás?“ opýtal sa znova hrdelným hlasom a cítil ako sa 
Snape zachvel. No konečne sa odtiahol. Chvíľu na seba len tupo zízali, potom sa Snape dal na 
odchod. 
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„Vždy ste iba zbytočne tárali...“ zašomral Severus a nemohol potlačiť triašku, ktorá sa ho 
zmocnila. No prv ako stisol kľučku Potterových dverí, na ktorej spočinula jeho ruka, mladík za 
ním prekonal pár krokov, otočil ho, pritlačil k dverám a skutočne ho pobozkal. Dravo, vášnivo 
a nenásytne. 

Harry sa v krátkom okamihu predral jazykom do Severusových úst. Teraz si bozk 
nevychutnával. Skôr mu išlo o nadvládu a pocit víťazstva. Prekvapil, ohromil a drancoval. Ale 
potom sa jeho bozk zmenil. Zjemnel. Jeho telo sa pritlačilo na Severusovo. Ich dych splynul 
v jedno. Jazyky už nebojovali o nadvládu, ale tancovali spolu. Akýsi erotický tanec vášne 
a túžby, ktorá sa v nich roznietila a pohltila ich tak, že nevládali ani rozmýšľať. 

Napokon sa po hodnej chvíli odtiahol. Uvedomil si, že Snape mal prsty zaborené v jeho 
vlasoch. Jeho zrak bol zahmlený, vlhké, mierne opuchnuté pery trocha pootvorené... Snape si 
pomaly vymotával prsty z jeho vlasov. Bolo na ňom, aby spravil ďalší krok. 

Harry sa však toho nedočkal. Hodnú chvíľu sa iba díval na dvere, za ktorými zmizol ten muž 
protichodných pocitov. 

7. kapitola 

Severus nemohol zaspať. Potreboval premýšľať a najlepšie sa mu premýšľalo pri chôdzi. 
Preto opustil pod rúškom noci svoje izby v žalároch a vydal sa po chodbách Rokfortu, 
zakrádajúc sa lepšie ako Zloduch na svojich výčinoch. Potter. Ten človek bol preňho nočnou 
morou. Ten list... naozaj mu napísal milostný list! A ten obsah! Červenal sa pri ňom ako 
školák! Napriek tomu mu neschádzali tie vášnivé slová z mysle. Ani ten bozk, ani sám Potter. 
Hriešne krásny, Potter! 

Naveľa sa dostal až do Astronomickej veže. Unavene sa oprel o zábradlie a zvesil plecia. 
Chvíľu uvažoval, či neskočiť a neukončiť tak svoje trápenie, no rýchlo si to rozmyslel. Prečo 
ostatným robiť radosť, no nie? 

„Dúfam, že sa nechystáte skočiť, profesor?“ ozval sa mäkký hlas za jeho chrbtom. 

Severus sa takmer hystericky rozosmial. Ale len takmer. Miesto toho si povzdychol a vzal svoj 
údel celkom hrdinsky. Ako inak sa mal postaviť k tomu, že stretal Pottera na každom kroku 
ako svoje tieň? 

„Potter?“ 

Harry sa nenútene oprel o stenu vedľa neho. Severus sa k nemu otočil a hodnú chvíľu sa mu 
iba díval do očí. 

„Myslím... že toho už mám naozaj dosť,“ povedal rezignovane a jeho hlas znel presne tak 
unavene ako Severus vyzeral. 

Potter prikývol. „Rozumiem. Nechám vás. Prepáčte, že som rušil.“ 
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Severus si odfrkol a skôr ako sa stihol Harry pohnúť, schytil ho za ruku. Síce sa ho hneď aj 
pustil, ale... stačilo to na to, aby ostal Harry stáť na mieste ako primrazený. 

„Prečo...“ začal Severus, hľadajúc tie vhodné slová, „prečo chcete odpustenie od niekoho ako 
som ja?“ 

„Pretože moja rodina nikomu neublížila tak veľmi ako vám. Pretože ja som vám ublížil 
a pretože to úprimne ľutujem.“ 

Harryho odpoveď zaznievala od srdca, ale bolo otázne ako to prijme Snape. Zotrie ho i teraz 
nejakým sarkastickým postrehom? 

Nie. Iba sa zahľadel kamsi do neznáma. „Tak dobre.“ 

Harry skamenel. „Tak dobre... čo?“ 

Snape prižmúril oči. „Vy mi to zrejme nedarujete len tak, čo?“ 

Harry by sa bol inokedy pousmial, ale... „Pane?“ 

„Nemám vám čo odpúšťať. Urobili... ste pre mňa veľa... Viac, ako by som si... zaslúžil.“ Jeho 
hlas bol tichý, chrapľavý. Akoby ani nebol jeho. Bol presýtený emóciami. „A... nie je pravda, 
čo ste... vtedy povedal.“ 

Harry sa zamračil a úporne rozmýšľal nad jeho slovami. Kedy a čo povedal? Bože, veď on 
toho natáral tak veľa, ako si mal všetko pamätať? Chcel sa ho na to opýtať, ale Snape ho 
prerušil. 

„Môžete mi teraz dopriať trochu súkromia?“ 

„Ja... isteže, pane,“ pritakal a pobral sa preč. Napokon, to, že ho sem nejakým šťastným 
riadením osudu doviedli nohy predsa malo svoj efekt. 

*** 

Len čo sa Harry vrátil do svojho bytu z poslednej vyučovacej hodiny, na dvere, ktoré len pred 
chvíľkou zavrel sa ozvalo zaklopanie. Alebo skôr zúrivé zabúchanie. Dobre, bol to treskot, pri 
ktorom sa jeho dvere takmer premenili na sadu triesok. 

Otvoril a ustúpil, keď sa do jeho izieb vrútil čierny mrak. „Potter! Vedel som, že vám 
nemôžem veriť! Už ma to prestáva baviť!“ 

Harry bol úprimne zmätený. „Možno mi neuveríte, ale nespravil som nič, čím by som vás 
mohol nahnevať, profesor.“ 

„Vraj nič! Tieto detinské taľafatky ma dosť unavujú!“ Snape len ladne načiahol ruku a šmaril 
doňho kúsok poskladaného pergamenu. Harry zaregistroval akúsi mužskú vôňu, ktorá sa pri 
tom pohybe vzniesla do vzduchu. 
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Snape podrobil jeho zmätenú tvár svojmu ónyxovému drobnohľadu a tiež sa zamračil. „Z 
toho ako sa tvárite usudzujem, že ste nečakal, že vás prídem konfrontovať.“ 

„Profesor, nechcem sa vás dotknúť, ale... ako viete, že som to písal ja?“ 

Severus si nasupene odfrkol. „Kto iný? Alebo si myslíte, že Longbottom je promiskuitný?“ 

Harry prebehol očami na koniec listu. Iste, nebol tam žiadny podpis, stálo tam iba to, čo 
naposledy. „Ten, kto vo veži býva...“ Okrem toho, Neville nebýval vo veži. Býval s Flintom 
v ich chajde. 

„Vy ste to naozaj nepísal?“ ozval sa odrazu prekvapený Severus a bolo to azda prvý raz, čo ho 
Harry videl červenať sa. 

Harry stisol čeľusť a pokrútil hlavou. „Nie. Ale je to veľmi pekný list. Myslím, že máte... 
tajného ctiteľa, pane.“ 

Snape naňho zízal ako obarený. Uvedomoval si Potter vôbec, že sa pri tých slovách mračil 
oveľa horšie ako kedykoľvek on? Napriek tomu, bol taký príťažlivý... Moment. Od kedy je 
preňho Potter sexi? Blbosť! Teraz mal na starosti dôležitejšie veci, ako riešiť svoje libido. 

„Takže... vy ste to skutočne...“ zahabkal a uprel pohľad do zeme, keď Harry pokrútil hlavou. 

„Nesadnete si?“ ponúkol ho Harry, stále zvierajúc v rukách inkriminovaný list. 

Snape bez slova prešiel k voľnému kreslu a posadil sa. O chvíľu na to mu v rukách pristál 
pohárik whisky. Vypil jeho obsah na dva hlty. 

„Ak to chcete počuť, myslím, že sa jedná o obyčajný študentský výstrelok.“ 

Severus prikývol. Nebolo by to prvý raz, čo by bol študentom na srandu, ale doteraz si nikto 
nič také nedovolil. Za toto budú pykať! Pomyslel si. A všetci! Smradi malí! 

Pozrel na Pottera a ani sám nevedel prečo, ale zaľutoval, že to nebola skutočnosť. V čo 
vlastne dúfal, keď sa sem trepal celú tú cestu zo žalárov? Že ho znova oprie o dvere a vyplieni 
mu ústa svojím horúcim, vlhkým, sladkým, šťavnatým, pružným jazykom? 

Napokon vstal. Dobre, zosmiešnil sa. Skvelý deň. Presne toto mu chýbalo ku šťastiu, aby 
sa deň stal dokonalým! 

„Vrátite mi ten list?“ 

Harry sa pozrel na pergamen, ktorý stále držal v ruke, ale na jeho prekvapenie pokrútil 
hlavou. „Myslím, že nie.“ 

„Potter!“ Snapov hlas znel varovne, ale Harry sa naňho upokojujúco usmial. 

„Pokúsim sa zistiť, kto za tým je. Preto si ho s vaším dovolením ponechám. Súhlasíte?“ 



26 
 

Snape prižmúril oči a ostražito naňho pozrel. „Čo máte v pláne?“ 

Harry sa usmial. „Myslím, že žiakom by prospelo viac písomiek. A esejí. A možno trochu viac 
domácich úloh. Zdá sa, že sa príliš nudia.“ 

A potom Harry ustrnul. Díval sa na muža pred sebou, ktorému sa zdvihli kútiky úst a on... 
usmial sa. Pôvabne. Ten úsmev zjemnil črty jeho tváre, rozsial okolo očí jemné vrásky 
a rozoslal zimomriavky nadol Harryho chrbticou. 

„Myslím, že vám s tým môžem pomôcť, Potter. Rátajte so mnou. Nikto si zo mňa nebude 
robiť dobrý deň.“ 

A s tým opustil jeho izby, zanechajúc Harryho v absolútnom očarení. 

8. kapitola 

Harry vošiel do Veľkej siene na obed v spoločnosti Nevilla a Flinta. Prebehol očami po 
zaplnenej miestnosti a všimol si, že Snape je tam. Hrbý sa na svojej zvyčajnej strane nad 
poloprázdnym tanierom. Usmial sa na Nevilla, ale nesadol si k nemu, ako zvyčajne. Zamieril 
k osamelému profesorovi. 

„Potter, uvedomujete si, že na nás každý zrejme zíza?“ opýtal sa ho, pričom sa jeho zadok 
ešte ani nedotkol stoličky. 

Harry sa spokojne uškrnul. „Vadí vám to?“ 

Severus po ňom strelil pohľadom. Nepovedal však nič, iba zlostne napichol na vidličku 
opekaný zemiak a vopchal si sústo do úst. „Viete už niečo nové?“ opýtal sa so záujmom 
a sledoval, ako si Harry nakladá jedlo na tanier. 

„Žiaľ nie,“ odvetil a úkosom pozrel na Severusa. „Ale nestrácajte nádej, profesor. Sú to iba 
dva dni. Som si istý, že vinníka odhalíme do konca týždňa.“ 

„To je pridlho!“ zvolal nespokojne. 

„Chceme to predsa spraviť nenápadne, či nie? Aspoň taký som mal pocit, že nechcete, aby sa 
to rozkríklo. Už vidím s akou radosťou by Zloduch rozkrikoval po chodbách: Hľadá sa tajný 
ctiteľ Severusa Snapa. Prihláste sa, odtrhneme vám hlavu!“ 

Severus sa zamračil. „Nie, to teda nechcem. Ale aj tak si myslím, že je to pridlho,“ ohradil sa 
nespokojne. 

Harry mykol plecami. „Nezdá sa mi. Okrem toho, stále je tu možnosť, že nezistíme nič. Čo ak 
ten niekto použil samopíšuce brko?“ 

„Tiež ma to napadlo. Ale možno bol ten niekto dosť tupý na to, aby to nespravil.“ To bolo 
vlastne to, v čo Severus dúfal od samého začiatku. Potreboval niekoho potrestať. Nemohol si 
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dovoliť, aby sa stal terčom posmechu. Naštrbilo by to nenapraviteľne jeho povesť 
najhoršieho a najprísnejšieho učiteľa na celej škole. Preto potreboval nájsť toho prašivca 
a zavrieť ho do jednej z hladomorní dovtedy, kým nesčerná. No dobre, takto až nie, ale dá 
mu taký trest, až sa mu bude z kečky pariť! 

Na odľahlej strane slizolinského stola sa mračila vcelku pekná tvár. Zízala s nemalým 
odporom na koniec profesorského stola, kde sedeli dvaja muži. Jeden učil Elixíry, druhý 
Obranu proti čiernej mágii. 

„Od kedy majú tí dvaja k sebe tak blízko?“ nepostrehol, že to, na čo myslel, vyslovil i nahlas. 
Otočila sa k nemu jeho spolužiačka a veselo sa usmiala, keď zistila, kam chlapec zíza. 

„No nie sú spolu zlatí?“ zazubila sa. 

„To teda nie sú, Scroegová! Nemôžem uveriť, že Snape má taký otrasný vkus!“ 

Kas sa zachichotala. „A čo teba je po ňom? Keby zistil, že sa o ňom čo i len bavíme, odtrhne 
nám hlavy!“ 

„Tebe určite! Lebo do všetkého pcháš ten svoj nenormálne dlhý raťafák!“ odbil ju a snažil sa 
nevšímať si dievča po svojej ľavačke. 

„Kass, nevšímaj si ho. Poďme radšej, o chvíľu nám začína ďalšia hodina,“ nadhodila Hetty, 
keď videla rozčúlený pohľad svojej spolužiačky. 

Obe vstali od stola a prv než vyšli na chodbu, Hetty sa naposledy obzrela ponad plece na 
svojho spolužiaka a to na profesorov. 

„Myslím, že sme niečo pobabrali,“ nadhodila, keď sa za nimi zavreli dvere Veľkej siene a oni 
mierili na tretie poschodie do učebne Transfigurácie. 

„Čo presne máš na mysli?“ 

„Ten list. Nemali sme ho profesorovi Potterovi v mene profesora Snapa vôbec posielať. 
Nemalo to žiaden efekt,“ dumala nahlas. 

„Akože nemalo? Veď sa zdá, že sú častejšie spolu,“ protestovala Kass. 

„Iste, zdá sa, že spolu vychádzajú o niečo lepšie, ale profesor Snape sa stále tvári kyslo ako 
uhorka. Zamilovaný človek sa tak veru nespráva. Možno sme radše mali poslať list jemu.“ 

„Na to nemáme čas! Profesor Potter i Snape nás zavalili domácimi úlohami a akoby to 
nestačilo, zajtra s nimi máme písomku! Zabudla si? Okrem toho, je menšie riziko, keď sa 
dozvie Potty, kto v tom má prsty, akoby to mal odhaliť Netopier. Ten by nás... Merlin, veď 
ten by z nás stiahol zaživa kožu! Vieš si to predstaviť?“ 

Hetty sa zamračila. „No dobre, asi máš pravdu. Dáme si teda pokoj. Aspoň načas.“ 



28 
 

*** 

Ďalší víkend mal Harry rušný. Nielen, že opravoval domáce úlohy a písomky, ktorých sa mu 
nakopilo a hľadal toho vinníka s veľkým V a nedarilo sa mu, ale bola i nedeľa – 25. októbra. 
Deň, ktorý nenávidel najviac zo všetkých, pretože v ten deň stratil milovanú osobu. 

Kráčal na cintorín, v ruke jediný kvet. Biela ruža. Na jeho prekvapenie, niekto pri bielej, 
mramorovej hrobe kam mieril, už stál. A ten niekto nebol nik iný ako profesor Elixírov. 

„Pane?“ ozval sa mäkko za jeho chrbtom, keď sa rozhodol, že neujde, ale bude sa držať 
pôvodného plánu. Smútiť, trúchliť, spomínať, možno roniť slzy a nakoniec sa ožerie ako čík, 
aby zabudol na všetku tú bolesť, ktorá ho stále zožierala. 

„Potter!“ zvolal prekvapene profesor Snape a premeral si ho od hlavy po päty, akoby videl 
prízrak. V zelenej mikine a čiernej bunde vyzeral ten všetečný chrabromilčan ešte 
príťažlivejšie. „Čo tu robíte? Prišli ste vzdať posledný hold bývalému nepriateľovi?“ 

Harry naňho spýtavo pozrel, hrajúc sa s dlhou stopkou kvetu v rukách. „Nie tak celkom,“ 
odvetil napokon. „Prišiel som vzdať hold bývalému... milencovi.“ 

Snape zahabkal a pozrel na náhrobný kameň, z ktorého sa na nich usmievala príťažlivá tvár 
spod plavovlasej štice. 

„Milencovi?“ zahabkal Snape a zadíval sa na náhrobok. „Vy a... Draco?“ 

„Je to až také nepochopiteľné?“ ozval sa mäkko Harry a pristúpil bližšie. Kvet strčil do vázy 
a bez slova ju naplnil vodou. Natiahol ruku a končekmi prstov pohladkal fotografiu svojho 
priateľa. Dnes si bude musieť túlenie k náhrobnému kameňu odpustiť. Snape by si mohol 
pomyslieť, že sa zbláznil. Chlapec na fotke sa nahol k tomu dotyku, akoby ho skutočne chcel 
precítiť. 

„Netušil som...“ zamrmlal starší muž. 

„Veľa ľudí to netušilo. Draco si to tak želal.“ 

„Prečo?“ podarilo sa mu so seba dostať. 

Harry mykol plecom. „Myslím, že kvôli pamiatke rodičom. Asi by neprežili, keby sa dozvedeli, 
že ich syna obrábal nenávidený chlapec...“ 

Z jeho úst to vyznelo hrubo, ale Snape pochopil, že si takto len lieči zlomené srdce. Jeho 
krstný syn mu evidentne chýbal. I keď... 

„Počul som, že ste chodil s Nottom a...“ 

„Drísty!“ ozval sa nevrlo. „Nikdy som Draca nepodviedol. Ani jeho pamiatku...“ Potom sa 
zarazil. Teda, vlastne až do tej noci v uličke pri Medových labkách. Ale to nebolo úmyselné, 
hoci... dlho taký dobrý sex nezažil. Teda sex, dlho nemal takú dobrú fajku. 
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„Drísty? Veď sa o tom bavil Longbottom s Flintom,“ ohradil sa Snape, ktorý nevedno prečo 
z neho chcel vypáčiť viac ako by sa patrilo. Alebo mu možno chcel šplechnúť medzi oči 
svojským spôsobom, že vie o tom, že je Harry klamár. 

Harry vstal, strčil si ruky do vreciek a povzdychol si. „Nepovedal som Nevillovi pravdu. 
S Nottom som bola iba na rande, rok po Dracovej smrti. Nevyšlo to, ale počul som, že Nott si 
všetko prikrášlil. Iba som ich v tom nechal.“ 

„A čo pán Boot?“ 

Harry sa poškrabal na brade, pomyslel si, že by sa mal oholiť a znova strčil ruky do vrecka. „S 
Bootom to bolo iba... na jednu noc. Taká rýchlovka. Pred rokom na výročie Dracovej smrti 
som sa opil a potreboval som so seba dostať všetku tú frustráciu. Stále mi chýbal Draco 
a nepomohlo ani to, že Boot prišiel na schôdzku odfarbený na blond. Hanbím sa za to, 
pretože som to trochu prehnal. Na druhý deň mal problém... no, chodiť.“ 

Severus vyvalil oči, ale uštipačný komentár si nechal pre seba. „Od vtedy ste nikoho nemal?“ 

Harry naňho skúmavo pozrel a uvažoval, čo povedal. „Nie.“ Vyhlásil napokon a otočil sa na 
odchod. So Snapom v pätách. „Ale prečo sa na to pýtate? Nikdy doteraz vás moja existencia 
nezaujímala. Ani moja sexuálna orientácia. Mám dojem, že som vám aj tak vysypal viac ako 
by som si želal.“ 

„Ani ma nezaujíma,“ odvetil briskne Snape. „Len som netušil, že ste mal niečo s mojím 
krstným synom. Trochu prekvapivé.“ 

„Myslím, že viac ako trochu,“ zamrmlal Harry. „A myslím, že potrebujem trochu whisky.“ 

Snape naňho pozrel a uškrnul sa. „Fajn. Pozývam. Deravý kotol, Kančia hlava alebo Tri 
metly?“ 

„Pozývate ma?“ nemohol Harry uveriť vlastným ušiam. Snape prikývol. 

„Tak dobre. Kančia hlava.“ Odvetil Harry prv, akoby si to mohol Snape rozmyslieť. 

9. kapitola 

Neville dobehol Harryho na ceste von z Veľkej siene. Jeho pohľad bol ustaraný. „Môžeme sa 
pozhovárať?“ 

„Teraz nemám času nazvyš, Neville. Začína mi hodina s prvákmi. Potom mám tretiakov 
a nakoniec dvojhodinovku so siedmakmi.“ 

„Musím s tebou hovoriť,“ dodal Neville naliehavo a zatváril sa pritom tak, akoby uchovával 
tajomstvo samotného Merlina a mal mu ho prezradiť. 
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Harry zastal a pozrel do svojho rozvrhu. „Tak dobre. Mohol by som sa za tebou zastaviť po 
tretej hodine. Chcel som síce doopravovať písomky, ale...“ 

„Platí,“ prerušil ho Neville. „Budem vo svojom skleníku číslo sedem. Nevyvleč sa z toho, 
Harry!“ pohrozil mu a ponáhľal sa na svoje vlastné hodiny. 

*** 

Prváci dali Harrymu zabrať. Jeden bystrohlavský prvák si stále plietol pikulíkov so svetlonosmi 
a jednej tretiačke sa stále nedarilo zbaviť svojho prízraku. Nech sa snažil akokoľvek, to 
pochabé dievča sa nevedelo zbaviť vlastného strachu a vrieskalo na celú triedu ako 
pominuté. Takže kým sa dostal k Nevillovi, bol mierne nahluchlý. 

„Ach, tak tu si!“ zvolal Neville a zložil si z uší chrániče, odstúpiac od čerstvo presadených 
mandragorých priesad. 

„Čo bolo také naliehavé, že to nemohlo počkať?“ opýtal sa, pričom si sadol na jednu drevenú 
debnu a pozoroval Nevilla, ktorý si práve umýval ruky v malom plechovom umývadle 
zabudovanom na konci skleníka. 

„Ty a Snape,“ odvetil Neville prosto a len čo si utrel ruky do uteráka, obrátil sa k nemu. „Čo je 
medzi vami dvoma?“ 

Harry naňho vyvalil oči. „Nič, čo by malo byť? On nenávidí mňa, ja jeho... Veď to poznáš.“ 

Neville z neho nespúšťal pohľad. Jeho zeleno-sivé oči naznačovali, že Harrymu neverí ani za 
mak. Napokon si povzdychol a sadol si na druhú voľnú debnu, pričom zo svojho priateľa stále 
nespustil zrak. 

„Vraj ste boli cez víkend u Kančej hlavy,“ nadhodil a čakal, čo mu na to Harry povie. 

„No a? Stretli sme sa náhodou a on ma tam pozval...“ Harry nechápal, z akého dôvodu sa má 
svojmu priateľovi spovedať. 

„Takže... náhoda, hej?“ ozval sa Neville neveriaco, ale Harrymu to bolo jedno. Prikývol. 

„A ako mi vysvetlíš, že sa s tebou Snape odrazu baví?“ 

„Zázrak,“ povedal prosto a spokojne sa usmial. Nemohol mu zavesiť na nos ten problém 
s milostnými listami, ktoré Snape dostával a po autorovi ktorých pátrali. Zatiaľ neúspešne. 

Neville naňho zagánil. „Poviem ti teda, čo sme si všimli my, dobre? A potom mi môžeš 
povedať svoj názor.“ 

Harry za zatváril mierne nechápavo, ale prikývol. 

„Snape po tebe ide.“ 
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Harry sa zháčil a zvraštil obočie až sa mu spojilo do tmavej súvislej linky. „Snape po mne... 
čo?“ 

„Ide. Berie za tebou. Chápeš, snaží sa ťa zbaliť!“ 

Harry sa rozosmial na plné ústa, kým si Neville nasupene mrmlal popod nos. „Nie... to 
určite... nie,“ zajakával sa od veselosti už len z tej predstavy. 

„Tak ako mi vysvetlíš to, že sa snaží zakaždým k tebe dostať bližšie? Dnes ráno sa načiahol za 
soľničkou a Marcusovi neušlo ako sa vaše ruky letmo dotkli.“ 

„Mal málo slané vajíčka, o nič nešlo,“ bránil Harry staršieho muža. 

„Mohol si soľničku privolať kúzlom, či nie? No on sa po ňu radšej natiahol,“ vysvetlil Neville. 
„A čo jeho vlasy? Len mi nevrav, že si si nič nevšimol!“ 

„Čo má s vlasmi?“ 

„Veď si ich začal umývať pravidelnejšie! Harry, premerlina, ty si totálne nevšímavý!“ 

„No tak si ich umýva častejšie, no čo je na tom?“ 

„Usmieva sa na teba,“ vyratúval ďalej Neville na prstoch. „A za tento týždeň chrabromilu 
strhol iba päť bodov, čo uňho nie je normálne. Okrem toho, všimli sme si... teda Marcus si 
všimol, že Snape sa na teba zavesí pohľadom hneď ako sa ocitneš nablízku.“ 

„Aha. A ty mi tu teraz robíš prednášku, lebo si si založil poradenskú agentúru 
komplikovaných vzťahov?“ opáčil Harry trochu podráždene, pretože nechápal, kam tým 
Neville smeruje. 

Neville sa začervenal a potichu zaklial. Prehrabol si rukou vlasy a pozrel do zeme. „Nie. Len 
nám to prišlo s Marcusom... zvláštne. Vieš, ty... a on.“ 

„Neville. Neviem, čo ste vybadali vy dvaja s Marcusom, ale o nič z toho, čo si povedal určite 
nejde. Snape ma toleruje, ale stále to nie je ďaleko od tej nenávisti, ktorú ku mne cítil. 
A určite, určite po mne nejde! O tom by som musel voľačo vedieť, nie?“ Vstal, schmatol 
svoju tašku a pozrel naňho. „A vadilo by ti to?“ ozval sa odrazu, čím Nevilla zaskočil celkom 
nepripraveného. 

Neville naňho vypleštil oči. „A čo ako?“ 

„No, keby po mne... Snape fakt... šiel. Čo určite nejde!“ dodal vzápätí a pozrel na svojho 
priateľa. 

Neville pokrčil plecami. „Vlastne ani nie. To Marcus je ten, kto si robí starosti.“ 

„Hej? A o koho?“ 
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„O Snapa. Nechce, aby mu niekto ublížil, aby sa do seba zasa neuzavrel. Veď vieš, Snape je 
ako ustrica. Chvíľu trvá, kým ju otvoríš, ale vnútri... stojí za to.“ 

Harry sa na priateľa zamračil a s tým sa rozlúčil. Z tohto stretnutia bol viac ako len mierne 
rozčarovaný. Napokon ostal sedieť vonku na kamennej lavičke a díval sa niekam do 
neznáma, pričom urputne premýšľal o všetkom, čo mu Neville povedal. 

Dobre, isteže si všimol zmenu, ktorá sa stala so Snapom. Nebol predsa slepý. Mal dojem, že 
sa to udialo všetko po tej nedeli, keď sa stretli na cintoríne a on ho vzápätí pozval do Kančej 
hlavy na drink. Harry sa vtedy opil. V podstate sa ožral ako čík a nepamätal si celkom presne, 
čo Snapovi všetko natáral. Začali sa baviť o Dracovi, skončili pri tom, ako sa Harry dozvedel, 
že je gay. Na to sa mu Snape zdráhavo priznal s rovnakým problémom, ale odmietal sa baviť 
o bývalých vzťahoch a v podstate zahnal do outu každú Harryho príliš osobnú otázku. 

Za to Harry sa vôbec odpovedať nezdráhal a naložený v alkohole mu zrejme vytáral i svoje 
obľúbené polohy pri sexe. Ešte i teraz sa červenal, keď si spomenul na to, že sa zobudil na 
druhé ráno polonahý v žalároch a jediné, čím bol prikrytý bol pokojne odfukujúci Snape. 
Našťastie, oblečený. I tak to však nevysvetľovalo tú zaschnutú škvrnu na svojich nohaviciach 
po sperm... 

Dobre, jedno bolo jasné. Snape s ním odvtedy vychádzal lepšie. Začal o seba viac dbať. Nie, 
že by mu bol predtým nejako odporný, ale... teraz sa okolo neho vznášala vôňa, ktorá 
dráždila jeho zmysly k zblázneniu. To bola jedna vec. Druhá vec bolo to, že si ozaj všimol, či 
zacítil uprené Snapove pohľady. To sa proste inak nedalo. Akoby mu zakaždým vypaľoval do 
kože cajchy vlastníctva. Zvláštne, že? A jemu to vôbec nevadilo. Ešte zvláštnejšie... 

*** 

Poslednú hodinu takmer neustál. Nielen, že ho slizolinčania neustále dopaľovali a hnali jeho 
sebaovládanie na hranice možností, ale navyše jeden z nich ho akoby náhodou preklial! 
A ešte sa pri tom tváril ako neviniatko. Harry prvý raz v živote niekomu strhol naraz dvadsať 
bodov, hoci keby ich strhol tisíc, bolo by to primálo. A bolo mu jedno, že Snape bude peniť! 

Ledva sa dostal do svojich izieb. Stonal a zúfal, pretože bolesť sa stupňovala. A on si nemohol 
pomôcť! Nikto mu nemohol pomôcť, pretože na tú kliatbu platilo len jedno! 

10. kapitola 
 
 
Snape spozornel. Potter sa neukázal včera na večeri a dnes neprišiel na raňajky. Čo sa mohlo 
stať? Bál sa jeho reakcie na to, že včera strhol jeho fakulte dvadsať bodov za deň, čím 
prekonal v tomto mesiaci i jeho samotného? Hm, nie, určite... nie. Ak Potter niečo nebol, 
nebol zbabelec. A strachopud. Veď sa vždy vrhal strmhlav do nebezpečenstva, teraz by sa 
nezľakol. 

Nie, rozhodne v tom bolo niečo iné. Muselo byť. 
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„Pán Longbottom,“ oslovil mladého muža, keď sa dovalil do veľkej siene v spoločnosti svojho 
manžela a sadol si za stôl neďaleko neho. 

„Áno, pane?“ zareagoval Neville so spýtavým a hlavne prekvapeným výrazom v tvári. 

„Neviete, čo je s profesorom Potterom?“ 

Neville sa zamračil. „Žiaľ, neviem pane. Dnes ráno sme sa za ním zastavili, ale nepustil nás 
dnu. Mysleli sme, že má nejaké zdravotné problémy, ale...“ 

„Povedal, že to nič nie je... i keď to tak podľa jeho hlasu neznelo,“ vložil sa do rozhovoru 
Flint, ktorý si natieral hrianku jahodovým džemom. 

„Povedali ste to madam Pomfreyovej?“ spýtal sa Snape a oni obaja si mohli všimnúť mierne 
znepokojenie, ktoré mu na kratučkú chvíľku zastrelo tvár. 

„Chceli sme ju za ním poslať, ale prisahal, že ak to spravíme, zavesí nás za gule do prievanu,“ 
prezradil mu bez zdráhania Flint a nevšímal si Nevillove štuchance. 

„Vravel, že je na dnes ospravedlnený z vyučovania,“ dodal Neville a natiahol sa za opekanou 
slaninkou. „I keď si oňho vážne robím starosti. Jeho hlas... znel veľmi, veľmi... divne.“ 

Severus sa zamračil a v tichosti dojedol svoje raňajky. Kým si vložil do úst posledné sústo, 
dostal od riaditeľky vyrozumenie expresnou sovou poštou, že preberá tri Potterove hodiny. 
Ostatné dva si mal vziať na starosť profesor Flitwick. 

*** 

Pre Severusa to bol náročný deň. Ale netýkal sa ani tak vyučovania. Skôr toho, čo ho za 
prekvapenie čakalo v žalároch. Táral by, keby povedal, že ho to vôbec neznepokojilo. Alebo 
keby tvrdil, že ho to rozrušilo len trošičku. Chcel o tom porozprávať Potterovi, poradiť sa s 
ním a poprosiť... No priznajme si, inak to nešlo. Poprosiť o pomoc v tejto delikátnej 
záležitosti, lenže on sa neukázal ani na obed a neprišiel ani na večeru. To už bolo viac ako 
divné. Čo sa mu mohlo prihodiť? Dostal akútne dračie kiahne, či čo? Preto Severus teraz 
mieril do veže hradu, kde mal Potter svoje izby. 

Zaklopal na dvere, ale odpoveďou mu bolo iba tlmené zastonanie. To ho zneistelo ešte viac. 
Čo sa mu mohlo do pekla stať? Keď mu neprišiel otvoriť ani po ďalších dvoch zaklopaniach, 
Severus sa naštval. 

„Potter! Idem dnu!“ zavolal nekompromisne spoza masívnych dubových dverí a otvoril si ich 
po krátkej výmene ostrých názorov so sirom Cadoganom, ktorý napokon vykrikoval, že iba 
bráni česť toho úbohého mladíka a bežal sa skryť v najbližšom obraze za široké sukne akejsi 
matróny. 

Severus znova začul ďalší hlboký ston a tak si to namieril priamo za zvukmi. Pottera našiel 
ležal rozvaleného na vlastnej posteli s nohami naširoko od seba. Jediné, čo mal na sebe bola 
modrá prikrývka, ale... 
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Severus zvraštil tvár a rýchlo zhodnotil situáciu. Podišiel bližšie. Potter naňho bezmocne 
pozrel spod opuchnutých viečok. Bol bledý a očividne vysilený, jeho opálená pokožka sa 
leskla od potu. 

„Nemal ste... sem... chodiť,“ zamrmlal a napriek fyzickému vyčerpaniu sa začervenal od 
hanby. Inak nebol schopný pohnúť ani svalom. 

„Budem hádať,“ predniesol Severus pokojným hlasom, s pohľadom upierajúcim sa na jeho 
lono. „Rozhodol ste sa stanovať a dúfal ste, že vám ten kôl týčiaci sa pod prikrývkou bude 
stačiť?“ 

Harrymu napriek tomu myklo kútikmi úst. „Tak... nejako,“ zašomral. „A teraz... keď ste mal... 
možnosť pokochať sa mojím... ponížením... mohli by ste...“ Nedopovedal. Miesto toho rovno 
zreval od prekvapenia a ďalšej záplavy zahanbenia. Mal dojem, že keby sa prepadol v tejto 
chvíli do horúcich pekiel, ani to by nebolo dosť hlboko. 

Snape z neho strhol jediný kus látky, ktorý ho zahaľoval a vystavil tak na pohľad jeho 
nepoľavujúcu erekciu navretú krvou. 

„To preto ste nechcel, aby Longbottom zavolal madam Pomfreyovú?“ opýtal sa Snape, hoci 
nemusel. Bolo to nad slnko jasnejšie. „Niekto na vás použil... Brutus erectus?“ skúsil hádať 
starší muž, pričom nespúšťal pohľad z toho fascinujúceho úkazu. 

Harry iba zastonal a snažil sa pritiahnuť prikrývku späť na svoje lono s obrovskými 
problémami. Nikdy predtým sa neocitol v zahanbujúcejšej situácii. Snape však prikrývku 
zhrnul na koniec postele a podišiel ešte bližšie. Dokonca sa opovážil sadnúť na kraj jeho 
postele, pretože sa Harryho matrac prehol na stranu. Harry to mohol iba cítiť, pretože ešte 
v živote nemal tak tuho prižmúrené oči ako ich mal v tejto chvíli. 

„Potter? Ako dlho by ste takto ešte vládal vydržať?“ opýtal sa ho a v jeho hlase sa miešal 
hnev so skrytým obdivom. 

Harry iba zastonal... Tá vec týčiaca sa k nebu medzi jeho rozochvenými nohami, potešenie 
jeho mužských chúťok, nástroj erotických pokušení... tak toto sa preňho stalo nástrojom 
mučenia za posledných dvadsaťštyri hodín. Už sa pohrával s myšlienkou, že si tú kopiju 
ufikne aj s vajciami, pretože už jednoducho nevládal. Nemohol chodiť, nemohol močiť. 
Nemohol pohnúť ani len prstom. Masturbácia nepomáhala. Mohol by masturbovať do 
nekonečna, stále by mu vták stál a bol tvrdý ako z olova. 

Snapov čierny pohľad skĺzol po mladíkovej nahej hrudi, cez ploché brucho, až k lonu, kde sa 
týčila Harryho mohutná erekcia. Jeho semenníky vyzerali, že každú chvíľu explodujú. Pokožka 
na nich a na penise bola bolestivo napnutá. Odhalený, naliaty krvavočervený žaluď priam 
volal po pozornosti. Jeho hlavička sa vábivo leskla. Severus nikdy nič také pôsobivé nevidel. 
Keď načiahol ruku a jeho prsty oblapili erekciu mladého muža, ten mu vyšiel bokmi v ústrety. 
Zastonal, ruky zaťal do prepotenej plachty pod sebou. 

„To...toto... nepo-môže...“ vyjachtal a oblizol si suché pery. „Skúšal som... to celú... noc...“ 
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Severus pozrel na pošpinenú prikrývku i plachtu. Zaschnuté škvrny na nej svedčili v Harryho 
prospech, že sa pokúšal toho „prekliatia“ zbaviť, ale svedčili aj o jeho márnych pokusoch. 
Naozaj sa pokúšal zbaviť kliatby, ale muselo mu byť samému jasné, že to masturbovaním 
nedokáže. Jediné totiž, čo zaberalo bolo... Severus si povzdychol. Ale v duchu sa zachvel 
radostným pocitom. Čudné... 

„Prosím...“ zachripel Harry na pokraji síl a bolo mu jedno, že je pred Severusom nahý ako 
palec a inkriminovaná časť z neho sa trie o Severusove prsty, lebo naliehavo hýbal bokmi. 

„Toto mám u vás, Potter!“ zašomral Severus prv ako sa jeho hlava sklonila k Harryho lonu 
a vzala do úst tú úchvatnú vec, bolestivo sa týčiacu medzi jeho nohami. Izbu odrazu naplnili 
Harryho hrdelné, zachrípnuté vzdychy. Bol taký hlasný a bezprostredný, až to Severusa na 
moment vyľakalo. Netrvalo však dlho, kým mu v ústach s obrovskou úľavou explodoval 
a zaplnil ho po samý okraj, s rukami vpletenými v čiernych, hodvábnych vlasoch. Sám si 
zjavne neuvedomoval, že bokmi priam surovo prirážal k tým horúcim, vlhkým ústam, ktoré 
ho zbavovali bolestivej kliatby priveľmi talentovaným spôsobom. Keď naposledy vykríkol, 
jeho penis sa konečne zachvel a ochabol v ústach profesora Elixírov. A Harry od tej 
nesmiernej úľavy zamdlel. 

*** 

Keď sa neskoro v noci prebral, v izbe bolo zvyčajné ticho. V kozube praskal oheň a osvetľoval 
izbu mäkkým, teplým svetlom. Harry si uvedomil, že jeho prikrývky sú prezlečené. Bol si istý, 
že predtým boli tmavomodré a teraz sú... zelené. Zelená bola jeho najobľúbenejšia. 

„Určite ste hladný,“ ozval sa hlas z tieňa pri jeho posteli a on sa strhol. 

„Profesor,“ načiahol sa za okuliarmi a prehrabol si rukou vlasy. 

Severus k nemu podišiel, len čo zapálil sviece v stojane a položil pred neho drevený podnos 
s jedlom. „Cítite sa už lepšie?“ 

Harry naňho pozrel celý zapýrený. „Ja... neviem... ako vám poďakovať.“ 

Severus sa naňho iba prenikavo zadíval a znova zaujal miesto v kresle. „Radšej sa najedzte 
a povedzte mi, kedy ste k tomu... prišiel.“ Samozrejme mal na mysli tú kliatbu, nie Harryho 
úchvatnú erekciu. 

Harry jedol polievku priam hltavo a preto nie div, že sa zakuckal. Keď sa upokojil, začal 
pomedzi jednotlivé hlty rozprávať. 

„Na predposlednej hodine,“ odvetil. „So siedmakmi.“ 

„Na predposlednej? Takže... ste s tou... erekciou odučil ešte jednu hodinu?“ 

Harry prikývol. „Musel som. Nemohol som mu ukázať, že má nado mnou na vrch.“ 
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Severus sa zamračil. Vedel si celkom živo predstaviť, aké to muselo byť preňho vypätie síl. 
Každý jeden krok musel byť nesmierne bolestivý a namáhavý. „Vy viete kto vám to spravil?“ 

„Prirodzene. Nenamáhal sa to nejako extra zatajiť.“ 

„Kto potom?“ opýtal sa so záujmom, hoci mal svoje neblahé tušenie. 

„Duncan Zabini, váš študent, profesor,“ odvetil Harry a jeho zelené oči zaiskrili hnevom. 

Severus naňho pozrel s neurčitým výrazom v tvári, čo si Harry samozrejme nevedel ako 
vysvetliť. 

„Len neviem, prečo som sa stal terčom jeho útoku,“ dodal, keď si spomenul na zmieneného 
mladíka a jeho nevraživosť a drzosť, ktorú k nemu v posledných dňoch prechovával. 

„Na to mám myslím odpoveď ja...“ zašomral starší muž a strčil ruku do vrecka habitu, aby 
odtiaľ vytiahol poskladaný list. 

„Ďalší milostný dopis?“ hádal Harry. 

Severus prikývol. „Mám problém. A vy mi pomôžete, profesor. Na oplátku...“ 

Harry naňho spýtavo pozrel a natiahol sa za listom, ktorý pristál na jeho prikrývke neďaleko 
podnosu s jedlom. 

11. kapitola 

Harry kráčal akurát z hodiny Obrany proti čiernej mágii, ktorú mal so štvrtákmi. Chodba bola 
zaplnená študentmi náhliacimi sa na ďalšie prednášky. Usmial sa. Chvála Merlinovi, on mal 
po zvyšok dňa voľno. Akurát myslel na to, ako sa so svojím problémom vyrovnáva Severus, 
keď sa po ňom odrazu načiahli dva silné ruky a stiahli ho do tmavej chodby bez slovka 
varovania. Jeho malachitový pohľad sa stretol s temným, ónyxovým. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa šepky a zízal na Snapa, ktorý sa v úzkej chodbe snažil príliš naňho 
netlačiť, čo bolo ozaj takmer nemožné. 

„Musíme sa pozhovárať!“ zasipel mu do ucha a Harry sa veľmi snažil nechvieť, keď ho ovanul 
Snapov teplý dych a pošteklil ho na nahej pokožke hrdla. Iba prikývol. 

„K-kde? Tu?“ vyjachtal. 

„Nie,“ zašepkal Snape priam sprisahanecky. „Mám poslednú hodinu. Príďte hneď potom do 
žalárov.“ 

S tými slovami sa vyrútil preč, akoby sa nič nestalo a splynul v dave. Harry bol rád, že sa 
opieral chrbtom o studenú kamennú stenu, pretože sa mu triasli kolená. Prehrabol si rukou 
vlasy a vyrazil z chodbičky i on. 
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Tých nasledujúcich päťdesiat minút bolo peklom. Netušil, čo od neho Snape môže chcieť. 
Mohol si len domýšľať a on si nerád domýšľal, pretože ho myšlienky zavádzali takými 
smermi, ktoré neboli práve najbezpečnejšie. 

Zaklopal na dvere jeho súkromných komnát a Snape mu takmer okamžite otvoril. 

„Ach, to ste vy,“ zašomral, na čo sa Harry zamračil. Vari mu sem nekázal prísť? Snapovo 
správanie bolo veľmi čudné. Vystrčil hlavu z dverí, rozhliadol sa po chodbe a až potom ho 
doslova vtiahol dnu. 

„De-deje sa niečo?“ opýtal sa roztržito, naprávajúc si povytiahnutú kravatu vo véčkovom 
výstrihu zeleného svetra. 

Snape chodil po svojej pracovni ako povestný lev v klietke, sem a tam popred svoj pracovný 
stôl. Rukami si zahrabol do vlasov a vrhol naňho absolútne vyčerpaný pohľad. 

„Neviem, čo si mám počať,“ povedal napokon a rukou ukázal na svoj pracovný stôl. 

Harry sledoval pohľadom kam ukazoval. Na jeho stole ležala čierna ruža a... ďalší list. 

„Takže... vy máte naozaj tajného... ctiteľa,“ zamrmlal Harry. Dosiaľ tomu nebol schopný 
uveriť. Dobre, uveriť, skôr ten fakt... akceptovať. Nie preto, že to bol proste Snape o koho tu 
bol očividný záujem, pretože povedzme si na rovinu, Snape bol kus chlapa. Štíhly, vysoký, 
tmavovlasý a tie tmavé oči... A čo ešte, keď si Harry spomenul na ďalšie skúsenosti s tým 
mužom... Bože, ešte i teraz sa mu príjemne zachvel žalúdok a po jeho tele sa rozlievali vlny 
vzrušenia ako elektrické výboje. 

„Potter, mal som dojem, že ste ma v noci pochopili, napriek tomu, že ste bol... mierne 
indisponovaný,“ zamrmlal Severus a uprel naňho akýsi sklený pohľad. 

„Ja... isteže, ale...“ 

„Ale nemôžete uveriť, že sa toto nedeje vám, ale mne?“ opýtal sa, trafiac klinec po hlavičke. 

„Nie, ja totiž...“ zahabkal Harry. „Nie. Myslím, že máte partnerovi čo ponúknuť, ale...“ 

Severus naňho spýtavo pozrel a povytiahol obočie tak, ako to vedel len on. „Potter. Zrejme si 
neuvedomujete ten rozsah problému. Snáď vám nemusím pripomínať, kam by ma táto 
rošáda mohla dostať. Románik so študentom proste neprichádza do úvahy! Nehovoriac 
o tom, že oň absolútne nestojím!“ 

Harry okamžite prikývol. A potom pokrútil hlavou. Severus naňho zmätene zízal. „Teda... ja... 
uvedomujem si závažnosť celej situácie, pravdaže, ale... Čo čakáte odo mňa?“ 

Severus prevrátil očami a povzdychol si. „Ako som v noci naznačil... Očakávam pomoc. Vašu. 
A nič iné.“ 

Harry prikývol, mierne zvraštil obočie. „A čo presne by to malo byť?“ 
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„Vaša rada, aby som toho darebáka ignoroval, nezaberá. Začína byť čím ďalej odvážnejší. 
Kvet s listom na čakal na stole v učebni, keď sme mali mať spoločnú hodinu. Neviete si ani 
len predstaviť, ako ostatní zízali, kým sa ten malý...“ Severus zavrčal, „iba... spokojne... 
vyškieral.“ 

„Dobre,“ prehovoril po chvíli ticha Harry, „a čo teda ako mám spraviť ja?“ 

Severus naňho zagánil. „Minerva vás predsa menovala i na funkciu školského poradcu. 
Skúste sa so Zabinim pozhovárať a dohovoriť mu. Alebo čo ja viem čo? Vy ste poradca! 
Vymyslite si niečo!“ 

*** 

Iste. Harry bol skutočne školským poradcom a študenti ho mali zväčša v obľube. Netýkalo sa 
to však práve tohto konkrétneho žiaka. Harry si pomyslel, že keby sa dalo pohľadom vraždiť, 
už dávno by voňal fialky odspodu. 

Zabiniho si dal predvolať do svojej kancelárie na druhý deň. Tak ako sa naňho so Snapom 
dohodli. Harry si uvedomoval, v akej nelichotivej situácii sa jeho kolega ocitol. Vzťah so 
žiakom proste neprichádzal do úvahy. Severus mohol ľahko prísť o miesto už len 
z nepatrných klebiet, keby sa to rozkríklo a dostalo do uší vedeniu školy. A hoci bola Minerva 
spravodlivý človek, musela by ustúpiť a zaujať stanovisko, ktoré by bolo v prospech 
študentov. A nahnevaných rodičov. No komu by sa páčilo vedomie, že ich dieťa sa zamilovalo 
do svojho učiteľa? O tridsať rokov staršieho? Neprípustné. Toto by vyvolalo nesmierny 
škandál. 

„Pán Zabini, viete prečo ste tu?“ opýtal sa Harry pokojným hlasom a snažil sa nemyslieť na 
to, že by najradšej tomu holobriadkovi vykrútil krk. A vôbec by tak nespravil zo žiarlivosti, 
ktorá v ňom začala odrazu tlieť... 

„Netuším,“ zaznela suchá odpoveď. Zabini naňho vzápätí uprel znudený pohľad a založil si 
ruky na hrudi. 

„Ale ja si myslím, že to veľmi dobre viete. Profesor Snape sa mi sťažoval na vaše správanie.“ 

Duncan naňho nepekne zagánil. „Do mojich súkromných záležitostí vás nič nie je, pán 
profesor,“ odvrkol a premeral si ho nenávistným pohľadom tmavosivých očí. 

„Myslím, že si neuvedomujete, čo môžete svojím správaním spôsobiť,“ pokračoval Harry 
pokojne. 

Duncan sa vymrštil zo stoličky, ruky zaťaté v päsť, keď ho priam prevŕtal pohľadom. „Tak 
pozrite, pán profesor. Neoceňujem, že sa mi staráte do mojich súkromných záležitostí. Som 
dospelý. Pred troma dňami som dosiahol čarodejnícku plnoletosť a ako taký si môžem vybrať 
za partnera koho len chcem. A vás je hovno do toho!“ 

Harry sa prekvapene oprel o operadlo svojej stoličky a vyvalil oči. „Ale čo? To, že ste dosiahol 
plnoletosť ešte vonkoncom nič neznamená. Neuvedomujete si, že svojmu profesorovi 
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môžete akurát tak spôsobiť problémy? Alebo chcete, aby ho kvôli vám vyhodili zo školy pre 
obťažovanie študenta?“ 

 „To sa nestane. Viem byť diskrétny!“ oponoval mu statočne Zabini. 

„To dosť pochybujem.“ 

„Tak dobre, stačilo!“ vykríkol odrazu, červený v tvári ako škrot. „Nemienim počúvať vaše 
bezcenné rady! Sú mi aj tak na nič. Ja profesora milujem, či už sa vám to páči, alebo nie! 
A nevzdám sa ho! Čo mi pripomína, že vás musím varovať, profesor Potter! Držte sa od 
Snapa ďalej! Je iba môj!“ S tým vyrazil k dverám, ale prv ako vyšiel von sa mu tvárou mihol 
nebezpečný úškrn a skôr ako Harry stihol zareagovať, pocítil v slabinách nepríjemnú bolesť. 
„Malé varovanie!“ zasmial sa spokojne Zabini, keď opúšťal jeho kanceláriu. „Nezahrávajte sa 
so slizolinčanmi, pane!“ 

Harry zahrešil na plné hrdlo, doplazil sa ku krbu a s potom v tvári doňho hodil za hrsť letaxu. 
Zamrmlal adresu a o chvíľu už zbadal v zelených plameňoch Snapovu tvár. Iba sa modlil, aby 
ho nenechal napospas vlastnej blbosti a neopatrnosti a pomohol mu i tentoraz. 

„Ako to šlo? Po... Potter?“ zavrčal, keď pobadal, že niečo nie je v poriadku. 

V okamihu sa presunul krbom do jeho kancelárie. Našiel ho ležať na zemi, červeného v tvári 
skropenej potom a držiac sa za rozkrok nohavíc. Napnutých nohavíc. 

„Nehovorte mi, že vás znova preklial?!“ vyštekol Snape a kľačiac vedľa neho mu začal 
rozopínať nohavice. 

Harry sa zmohol iba na prikývnutie. Zatínal zuby i ruky a v duchu toho malého smrada 
preklínal ako nikoho iného. 

„Potter, postavili ste sa Voldemortovi a dostane vás jeden študentík?“ Hoci znel Snapov hlas 
namrzene, Harry dokázal vnímať iba jeho ruku, ktorá sa prepracovala cez jeho nohavice 
a vliezla za látku zelených trenírok, aby uchopila jeho bolestivo navreté mužstvo. „Merlin, 
ten malý idiot nemá vôbec žiadnu fantáziu,“ posťažoval si Snape prv ako sa zohol ku 
kolegovmu lonu a vzal prekvapivo ochotne a bez dlhších rečí do úst jeho pulzujúcu kladu. 

 Harry zastonal úľavou, vytreštil oči a vzápätí ich slastne privrel a rozkročil nohy viac, aby 
doprial svojmu spasiteľovi väčšie pohodlie a možnosť manipulácie s jeho prirodzením. Ani 
toto však netrvalo dlho a po chvíľke Snapovho starostlivého spracovávania jeho problému sa 
Harry s hrdelným, chrapľavým výkrikom urobil. 

Keď sa vystriekal do úst svojmu kolegovi a mal dojem, že to bolo do poslednej šťavnatej 
kvapky, ostal ležať na zemi. Len chvíľu, kým zbieral odvahu vôbec sa pohnúť. Odrazu ucítil na 
bokoch čiesi ruky. No, samozrejme, že to boli Severusove. Pootvoril oči, keď si uvedomil, že 
mu vyťahuje späť spodky i nohavice. 
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„Oblečiete sa, alebo vás mám aj zapnúť?“ opýtal sa a jeho hlas neznel vôbec naštvane, či 
nevrlo. Sedel vedľa neho, jednou rukou sa lakťom opieral o zohnutú nohu a podopieral si 
hlavu. A beztrestne sa na ňom kochal pohľadom. Harry sčervenal horšie ako rak. 

„Cítim sa ako idiot,“ priznal potichu. „Dostal ma ten istý študent... dvakrát a takým... 
ponižujúcim spôsobom!“ 

„No, popravde, mohol vám ublížiť väčšmi,“ pripomenul mu Snape a sledoval, ako pod látkou 
čiernych nohavíc miznú zelené trenírky Harryho Pottera. A čudoval sa, čo mu zabránilo 
v tom, aby ho nezhodil a neponížil, keď s tým Potter začal sám a tak pekne mu nahral na 
smeč. „Predpokladám, že ten rozhovor teda nezabral,“ zhodnotil lakonicky. 

Harry sa zmohol iba na prikývnutie. Vstal zo zeme a došiel k sekretáru, aby vybral z baru fľašu 
a dva poháre. Severus medzitým vstal zo zeme tiež a posadil sa na jeho stoličku a jeho 
pracovným stolom. 

„Ako to vlastne prebiehalo?“ opýtal sa znepokojene, lebo si stihol uvedomiť, že Zabini 
preňho bude predstavovať vážny problém. 

„Zle. Vytasil sa tým, že je plnoletý a môže si robiť čo chce. A vraj sa od vás mám držať 
bokom,“ povedal mu bez okolkov. 

Severus nadvihol obočie a zavrtel sa na stoličke. „Máte sa odo mňa... držať bokom?“ 

Harry odpil zo svojho pohára, prikývol a druhý pohár dal Snapovi. „Vyzeralo to, akoby žiarlil. 
Asi dospel k názoru, že spolu... niečo máme.“ 

Severus si odpil, aby zapil pyžmovú chuť mladého muža v svojich ústach a zaostril na 
Harryho. Ten bol stále rozgajdaný a pod jeho pohľadom sčervenal. „Čo budeme robiť?“ 

Severus sa uškrnul. „Myslím, že tu prichádza do úvahy len jedna možnosť.“ 

Harry preglgol. Pod tým jeho pohľadom... No, netušil, čo si má myslieť, ale Snape bol 
slizolinčan. Odrazu mu toho zaľúbeného chlapca prišlo ľúto. 

12. kapitola 

„Ako som povedal. Tí, ktorí majú dojem, že ich elixíry stoja za oznámkovanie, naberú vzorky 
do pripravených fľaštičiek a nechajú mi ich na stole so svojím menom. Potom môžete ísť.“ 

Jeho hlas sa rozliehal medzi studenými stenami učebne rovnako zvučne a prísne ako 
obyčajne, ale Duncan Zabini to sotva vnímal. Jeho pohľad sa popásal na štíhlej postave 
profesora elixírov. Strašne ho frustrovalo, že mu neodpísal ešte ani na jeden ten vášnivý list. 
Pritom si dal záležať, aby boli dokonalé! Včera, keď zaspával a jeho oči sa dívali na fotku 
svojho milovaného profesora, zaumienil si, že listy zrejme nestačia a musí sa s ním 
pozhovárať osobne. Musel konať, ak nechcel, aby mu ho vyfúkol priamo spred nosa ten 
imbecilný chrabromilský profesor. Potter! Ako ho len neznášal! Prečo sa v poslednom čase 
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tak veľmi krútil okolo Snapa? Ako počul, tí dvaja sa ešte donedávna nevedeli vystáť! Tak 
prečo k sebe našli cestu akurát teraz? Bolo to na porazenie! 

Počkal, kým jeho spolužiaci vypadli z triedy, zazátkoval svoju fľaštičku elixíru a zamieril si to 
ku katedre. Snape akurát švihol prútikom, aby zotrel z tabule poznámky. Duncan položil 
fľaštičku k ostatným do dreveného držiaka a odkašľal si. Snape sa k nemu otočil s prísnym 
pohľadom v tvári a veľmi sa snažil nevšímať si chlapcov zaľúbený pohľad. 

„Pán profesor?“ zajachtal Duncan a vpíjal sa očami do jeho krásne rezanej tváre. 

„Pán Zabini?“ zaznelo chladnejšie ako bolo ovzdušie v tejto miestnosti. 

„Dostal ste môj list?“ opýtal sa chlapec a hlas sa mu zachvel vzrušením, keď mu pohľad skĺzol 
na jeho tenké, vábivé pery. Tak rád by ich ochutnal... 

Severus sa zamračil, keď si všimol, kam skĺzol mládencov prismelý pohľad a v duchu ďakoval, 
že sa neosmelil ešte viac a neskĺzol ním oveľa nižšie. „Tak dobre. Poviem vám to na rovinu. 
Nechápem, o čo vám ide. Za celú moju kariéru sa mi nič podobné nestalo. A teraz ma dobre 
počúvajte, pán Zabini. Nemám o vás ani ten najmenší záujem. Ste pre mňa primladý. 
Nehovoriac o priateľovi, ktorého tie vaše milostné listy iritujú! Skúste preto svoje hormóny 
zamerať iným, priaznivým smerom a prestaňte ma obťažovať! A teraz vypadnite z mojej 
učebne!“ 

Zabini iba zahabkal, potom pevne zomkol čeľusť a vyrazil z triedy nazúrený preč. V hlave mu 
vírili myšlienky a spracúvavali jedno slovo, na ktoré sa bola jeho žiarlivá myseľ schopná 
upnúť. „Priateľ? Aký priateľ! Aký do frasa priateľ! Ak zistím, kto to je, prisahám, že ho 
vykastrujem!“ 

*** 

Harry si prisadol k Snapovi pri večeri, hoci chvíľu váhal, najmä keď si všimol pohľad mladého 
Zabiniho. Kývol na pozdrav Nevillovi a Marcusovi a poprial dobrú chuť madam Hoochovej 
a Sibyle Trelawneyovej. 

„Ako to išlo?“ opýtal sa stíšeným hlasom a mrkol ponad stôl k radu tých študentských. Jeho 
oči sa zabodli do plavovlasého mladíka zízajúceho na nich a potom radšej sklopil pohľad do 
svojho prázdneho taniera, aby si niečo nabral na večeru. 

„Dáva mi zabrať. Opýtal sa ma, či som dostal jeho list. Vie, že som ho dostal, tak prečo sa tak 
idiotsky pýtal?“ rozčúlil sa Snape. „Ak sa to dozvie Minerva, vyrazí ma,“ posťažoval si, 
prplajúc sa v jedle. 

„Myslím, že Zabini čaká, že mu odpíšete. Podľa všetkého sa do vás naozaj zamiloval,“ 
zhodnotil Harry sucho situáciu a pozrel po očku na Severusa, ktorému zastavila vidlička na 
polceste do úst. 

„To nemyslíte vážne, však?“ zagánil naňho nasupene Snape. 
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Harry iba pokrčil plecami. „Prečo? Ste atraktívny muž v najlepších rokoch. Myslím, že ho 
celkom chápem.“ 

Vidlička, ktorú držal Severus v pravej ruke dopadla s cinkotom na tanier, kým Severus 
zabudol zavrieť pri jeho vyhlásení ústa. Nehovoriac o tom, čo to s ním spravilo. Keby nebol 
sedel, v tej chvíli by sa mu podlomili kolená. „Mal som na mysli... iné,“ vyjachtal, hľadiac na 
Harryho ako na zázrak. 

„Ach... no ja... aha...“ zahabkal Harry, uvedomujúc si, ako mu sčervenli líca. A uši. Radšej sa 
načiahol za dyňovým džúsom a odpil si poriadny hlt. 

„Potter?“ ozval sa spýtavo Severus, prehŕňajúc sa už zasa vidličkou vo svojej večeri. 

„Áno?“ 

„Dnes som Zabinimu niečo povedal.“ 

Harry sa naňho pozrel v očakávaní a Severus si dal na tých slovách záležať. Toto bolo priveľa 
i naňho, ale nemohol poprieť pôsobenie chémie, ktorá sa medzi nimi rodila. Bože! Popravde, 
Potter ho rajcoval od momentu, kedy sa tu opäť po tých rokoch ukázal. Už nebol tým 
vyciveným chlapčaťom. Bol mužom. Krásnym mužom s jazvou na čele a s úchvatným 
penisom medzi... Tak moment. Severus zabrzdil svoje rozbehnuté myšlienky a bol si istý, že 
mu inak bledé líca mierne zružoveli. Dobre, Pottera mal možnosť dvakrát ochutnať. Pripadal 
si, akoby mu bolo dopriate piť nektár olympských bohov. Pretože presne tak Potter chutil. 
Jeho sladká šťava bola ako nektár z ambrózie... Dočerta! Pomyslel si v duchu. Už len 
myšlienka na to ho vzrušila. Nepokojne sa zavrtel na stoličke. 

„Povedal som mu,“ pokračoval Snape, „že mám... priateľa.“ 

„Dobrá stratégia, pane. To by ho mohlo odradiť,“ súhlasil Harry nadšene a očividne si nebol 
vedomý následkov, ktoré z toho vyhlásenia preňho vyplynú. 

„Som rád, že oceňujete môj intelekt, ale má to jeden háčik.“ Profesor elixírov sa tváril 
nanajvýš nepredvídateľne. 

„Aký, pane?“ 

„Aby moja taktika zabrala, musí byť stopercentná. Pokiaľ viem, s nikým teraz... nechodíte, 
však?“ bolo to skôr konštatovanie ako otázka. „Ja som vám už dvakrát pomohol... a myslím, 
že je na čase priložiť ruku k dielu, Potter.“ 

Harry naňho vyjavene pozrel. Uvažoval nad tým, či od neho žiada Snape, aby mu oplatil 
rovnakú službu (orálneho charakteru), alebo... „Chcete... chcete, aby som vám to... oplatil?“ 
opýtal sa do istoty. 

Severus sa spokojne uškrnul. „Presne tak. Myslím, že ak sa budeme chvíľu tváriť, že máme 
spolu vzťah... mohlo by to zabrať.“ 
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Harry si povzdychol a snažil sa netváriť príliš sklamane. „Alebo ma ten malý šialenec bude 
preklínať na každom kroku,“ posťažoval si a odkašľal. „Takže... vy naozaj chcete, aby som sa 
stal na čas... vaším milencom?“ 

Severus chvíľu zvažoval jeho otázku. Hm, kam to len Potter v tých úvahách dospel... Nemal 
na mysli celkom toto, ale... Veď uvidí ako zareaguje. Bože, už len to slovo mu vyslalo do 
slabín nové amorové šípy rodiaceho sa vzrušenia. Jeho milenec... a Potter. Veľmi... 
delikátna... lákavá myšlienka, nehovoriac už o... predstave... 

No on si iba odfrkol. „Merlin, Potter! Naozaj ste to bol vy, kto zdolal Voldemorta alebo vás 
medzičasom vymenili?“ Potom však jeho tón dostal zhovievavejší nádych. „Tak dobre, 
naučím vás spoľahlivé ochranné kúzlo,“ prisľúbil a pozrel naňho v očakávaní. „Tak čo? 
Súhlasíte? Ste ochotný predstierať, že ste môj milenec?“ Jeho ruka sa načiahla za Harryho 
a jemne mu zovrela ľavačku. Bolo mu fuk, že si to všimla madam Hoochová a zabehol jej hlt 
vína a Sibyla ju musela búchať po chrbte, aby sa nezadusila. 

Harry zaváhal. „Čo všetko... to predstieranie bude zahŕňať?“ 

„Čo bude potrebné,“ povedal rýchlo Snape a Harry naprázdno preglgol. 

„Tým myslíte...“ 

„Bozky. Dotyky...“ začal vymenúvať Severus celkom nenútene a jeho palec krúživo hladil 
jemnú pokožku Potterovho zápästia, kde mohol cítiť jeho zrýchlený pulz. 

„Sex?“ vložil sa zamyslene do toho vyratúvania Harry, čím na seba upriamil Severusovu plnú 
pozornosť. 

Snapovi myklo kútikmi úst. Bože, ten na to ide ale zhurta, pomyslel si. „Potter, nemienim vás 
pretiahnuť pred študentmi len preto, aby som jednému všivákovi skazil chuť na ďalšie pokusy 
o milostné dobrodružstvá s mojou osobou.“ 

Harry prikývol. „Ja... no, isto nie. To by nebolo práve... výchovné.“ 

Severus ho konečne pustil a spokojne dopil svoj pohár vína. „Tak súhlasíte?“ 

Harry naňho pozrel a jeho oči sa vpili do temných hĺbok. „Dobre. Isteže vám pomôžem.“ 

„Dobre. Tak dojedzte, nech sa to predstavenie môže začať.“ 

Harry sa zmohol iba na ďalšie prikývnutie. Myslel na milión vecí naraz. Nechcel si Snapa 
rozhnevať, keby bol odmietol. Ale nemohol odmietnuť, keď mu on už dvakrát tak ochotne 
pomohol! Jeho ústa ho už dvakrát... teda vlastne trikrát (ak rátal tú noc v Rokville) vyniesli až 
pred brány raja. Bol sexi. Napriek tomu, že to nebol žiadny vychýrený krásavec, mal štíhlu, 
ale nie vetchú postavu. Jeho uhrančivé oči ho akoby každým pohľadom hypnotizovali a on sa 
pod tým pohľadom doslova roztápal... Už pár nocí ho prenasledovali mučivé erotické sny, 
v ktorých si to s ním Snape rozdával. Raz tvrdo, raz neuveriteľne nežne... Azda na všetkých 
dostupných miestach hradu... Snape... 



44 
 

Harry naňho úkosom pozrel a zachvel sa. Ten muž ho zamyslene pozoroval a... tváril sa akosi 
príliš... spokojne. Je zlé, že po ňom Harry potajme túži? Môže za to fakt, že dlho nemal 
žiadneho milenca? Alebo mu proste iba preskočilo? Takto by totiž zhodnotil jeho správanie 
Ron. 

Predstavenie, prebehlo mu mysľou. Dobre, toto si bude musieť pripomínať. Nech to už bude 
zahŕňať čokoľvek, pre Snapa to bude iba predstavenie, nie skutočný vzťah. Tak by to mal 
teda brať i on. V rámci zachovaní dobrých vzťahov s profesorom. 

13. kapitola 

Severus bol v niekoľkých uplynulých dňoch v podstate celkom spokojný, pretože šlo všetko 
ako po masle. Aspoň tak sa to zdalo. Mladý Zabini si dal pohov. On s Potterom úspešne začali 
svoj vzťah, čo zahŕňalo zatiaľ letmé dotyky, časté rozhovory a trávenie väčšiny voľného času 
spolu. Duncan dokonca ani neskúsil Pottera prekliať, hoci sa Severus tak trochu tomu aj 
čudoval. Myslel si a Potter to dokonca očakával, že ak vyjde ich vzťah najavo, Zabini fakt 
Pottera prekľaje. 

Lenže dnes mu po hodine spravil Zabini nepríjemný výstup. Kým sa Severus stihol spamätať 
a otočil sa od tabule, kde práve nechal zmiznúť svoje poznámky, ktoré tam rýchlo načmáral 
na začiatku hodiny, Zabini bol pri ňom a o malú chvíľu sa ocitol v jeho objatí. Zabini bol taký 
drzý, že využil moment profesorovho prekvapenia a strčil mu ten svoj mrštný jazyk do úst 
s euforickým zastonaním. A hoci sa ho držal ako kliešť, Severusovi sa z jeho zovretia podarilo 
vymaniť a opovážlivého mladíka od seba odsotil. Jeho temný výzor ho ale nezastrašil a Zabini 
si iba slastne oblizol pery a odkráčal z učebne, kým naňho Severus len neveriaco gánil. 

 Toto už prekročilo všetky medze. Musel s farbou von i pred riaditeľkou. Nechcel to riešiť 
hneď takto na začiatku, ale... Potreboval, aby vedela, čo sa deje. Potreboval ju mať na svojej 
strane, ak by sa to všetko zvrhlo inak, ako to plánoval skončiť. Musela o tom vedieť, aby ho 
v prípade potreby mohla kryť a obhájiť. Proste, potreboval niekoho celkom nestranného, 
pretože Potter, tým že bol do celej tejto šarády zatiahnutý sa tým z nestrannosti celkom 
vylučoval. 

„Ty si to naozaj myslel vážne, čo?“ opýtala sa ho Minerva, keď za ním schádzala do žalárov, 
kde si ju pozval, aby jej ukázal všetky dôkazy. To teda zahŕňalo Zabiniho milostné listy 
a zbierku kvetov. Ani sám nevedel, prečo si to necháva. Chvála Merlinovi, že to všetko 
nespálil pri prvej príležitosti. Mal proti mladíkovi dôkazy a to bolo dôležité. 

Severus sa k nej so značným znechutením otočil. „Žartoval by som o niečom takom?“ 

Iba nepokojne zacmukala. „Nežartoval si nikdy o ničom. Zabudni na to,“ mávla zvráskavenou 
rukou. 

Severus zastal pred dverami do svojej pracovne, otvoril si ich heslom, ktoré menil každý deň 
– do istoty – a nechal ju vstúpiť. No len čo vošiel dovnútra i on, hneď vedel, že sa niečo stalo. 
Z jeho spálne sa rinula sladká, nechutne romantická hudba, po zemi od vstupných dverí 
k dverám vedúcim do spálne viedla cestička z ružových lupienkov a... 
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Minerva vrhla na Severusa nanajvýš podozrievavý pohľad, no ten ju vytlačil späť na chodbu. 
Prekvapená žena iba stačila zahabkať, kým jej prikázal: „Počkaj tu, hneď to vybavím!“ 

Do spálne vpálil ako tornádo a ostal stáť hneď na prahu ako primrazený. Merlin a to si 
myslel, že ho nemôže nič prekvapiť! Na nočnom stolíku stáli dva poháre s červeným vínom. 
S jeho najlepším ríbezľovým vínom, ktoré si odkladal na zvláštnu príležitosť. Boli do poli plné. 
Vo vzduchu sa vznášala ťažká, opojná vôňa ruží a levitovali v ňom malé, horiace sviečky 
v tvare srdiečok. Všetko v červenej, ako keby bolo posratého Valentína! Obliečky na jeho 
posteli boli rovnako nechutne červené kombinované s bielou. Popravde, toľko červenej 
v svojej izbe Severus ešte nezažil. Tá farba by ho bola rozzúrila ako býka v aréne a vrhol by sa 
tak na svoju obeť, keby vedel, že niečo nie je v poriadku. Čo, keby to vedel! On to mohol 
vidieť na vlastné oči! Pre Merlina! Na jeho posteli totiž ležal Potter! To by však nebolo nič. No 
on bol celkom nahý a v zuboch zvieral ďalší ružový kvet! 

„To sa mi snáď len sníva!“ zastonal a znova si prezrel ten divotvorný úkaz rozšírenými očami. 
Napokon jeho zrak spočinul na tom vábivo nahom tele a skĺzli po ňom nepokryte túžobným 
pohľadom. Severus cítil ako mu pod vrstvami látky, ktorú mal na sebe, jeho mužstvo salutuje 
na pozdrav. Potterove telo bolo hladké a lesklé, vábivé na dotyk... A ten rozkošný okrúhly 
zadok... Mal chuť sa doň zahryznúť ako Persefóna do granátového jablka... 

„Pridáš sa ku mne, láska?“ opýtal sa ho Potter eroticky zastretým hlasom, keď si vytiahol 
z úst tú ružu, prevalil sa pre zmenu na chrbát a hlavičkou kvetu skĺzol po svojej nahej hrudi až 
k... 

Severus tie partie už dôverne poznal, ale napriek tomu ho ten obraz vyviedol zakaždým 
z miery. 

Spamätaj sa, Severus! Pokúšal sa v duchu o nejakú rozumnú myšlienku a snažil sa potlačiť 
chuť vliezť do postele za Potterom a ukojiť si na jeho zmyselnom tele všetky svoje hriešne 
chúťky. Nechaj si zájsť chuť, Severus, na chodbe predsa čaká Minerva! Napomínal sa znova 
a ako v mrákotách mieril k posteli. Snažil sa nevšímať si Potterov lákavý pohľad, vzrušený 
úsmev, širokú hruď, na ktorej trónil párik tých najrozkošnejších bradaviek... 

Merlin, toto nezvládnem, zaúpel a ani sám nevedel ako, ale podišiel k nočnému stolíku, na 
ktorom stáli poháre toho drahého krvavého moku. Hodlal si z jedného z nich odpiť, ale 
odrazu zamrzol v pohybe. Na nočnom stolíku ležala krabička čokoládových minižabiek. Vedel, 
že Potter má na ne slabosť, ale... Doniesol ich on? Tak moment... Načiahol sa po nich a len čo 
si privoňal, s odporom zvraštil nos. Už vedel, ktorá bije. 

Na Pottera si dovolil vrhnúť iba krátky pohľad. „Nikam nechoď, hneď sa vrátim.“ 

„Ako povieš, srdiečko,“ zamrmlal Potter a poslal mu vzduchom s mľasknutím bozk. 

O chvíľu na to mu už Severus lial do krku elixír, ktorý ho mal zaručene zbaviť pobláznenia 
spôsobeného elixírom Amortencia. 

Díval sa takmer s ľútosťou, ako Potter prichádza opäť k rozumu a zhrozene sa rozhliada okolo 
seba. Keď zistil, že je celkom nahý, takmer vykríkol a stiahol na seba červenú plachtu. 



46 
 

„Prečo je tu všetko červené? A kde to som?“ 

Severus naňho zagánil. „Si v mojej spálni. A toto všetko,“ ukázal dookola, „je výlučne tvoja 
zásluha. Daj sa do poriadku, ja idem za Minervou, čaká ma na chodbe. Potom príď za nami. 
A...“ vrhol naňho ešte jeden rozohnený pohľad. „Daj mi izbu do pôvodného stavu, prosím 
ťa.“ 

S tým zmizol za dverami a len čo odčaroval lupene kvetov z podlahy, pozval Minervu 
konečne dovnútra. Ako inak, bola poriadne nasupená, no nemienil jej vysvetľovať nič, kým sa 
nedostaví Potter. 

*** 

Harry sa rýchlo obliekol. Nestačil sa pri tom čudovať, čo sa to dialo. Chvíľu nehybne zízal na 
kúsok červeného plátna vo svojich prstoch s obrázkom vyšitého leva napredku, kým zistil, že 
to budú zrejme jeho spodky, ktoré si efektívne prečaroval na tangá a neskúšal filozofovať 
o tom, ako mu mal ten malý trojuholníček zakryť všetky dolné partie. Striasol sa a vrátil im 
pôvodnú, fádnejšiu podobu. No iste oveľa pohodlnejšiu. Natiahol na seba nohavice, z bielej 
košele, na ktorej trónilo milióny červených srdiečok, všetky zmazal a napokon si pretiahol cez 
hlavu obľúbený sveter s výstrihom do V. Bola to asi jediná vec, ktorého farba ostala pôvodná, 
tmavohnedá. 

Keď sa konečne dovliekol do Severusovej pracovne, mohol spokojne konštatovať, že izba sa 
zdala byť celkom v poriadku. Priznal, že viac jej svedčila zelená ako to more červenej. 

„Harry!“ pozdravila ho prekvapene Minerva. „To mi ale odľahlo!“ vydýchla s rukou na prsiach 
a Severus jej venoval spýtavý pohľad. „Myslela som, že ťa tam čaká pán Zabini,“ vysvetlila 
a Severus iba zaťal sánku. 

„Si v poriadku?“ opýtal sa po chvíľke Harryho a podal mu šálku čaju s kvapkou elixíru na 
upokojenie. 

Harry iba nemo prikývol, červený v tvári ako cvikla a podišiel ku stolu, aby si sadol na druhú 
voľnú stoličku. Keď sa však mierne pootočil, začul prekvapené Minervino zahabkanie 
a Severusovo tiché: „Pre Merlina!“ 

Otočil sa k nim s nechápavým výrazom na tvári, kým jeho svetrom mierne škublo. Severus 
mal prútik v ústach a kútikmi úst mu mykalo. 

Minervine ruky sa akosi nedobrovoľne roztriasli, kým si neodpila z čaju, aby sa upokojila 
a snažila sa zabudnúť na to, čo zočila. 

„Vidím, že situácia je vážnejšia ako som si myslela. Tak, čo sa deje?“ začala bez okolkov. 

Severus sa ujal slova a povedal jej o svojom študentovi, ktorý sa doňho zamiloval. To by 
nebolo nič hrozné, keby však svoje city nezačal otvorene prejavovať. Severus jej ukázal 
všetky listy, ktoré si samozrejme už len poháňaná zvedavosťou prečítala. Pri väčšine z nich sa 
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červenala celú dobu, kým sa Severus zamyslene bavil so svojím prútikom a Harry 
pochlipkával z čaju. 

Napokon zložila všetky listy na kôpku. Potom vrhla na Severusa znepokojený pohľad. „A čo to 
malo byť dnes?“ 

Severusov a Harryho pohľad sa stretli. „Predpokladám, že to bol ďalší zo Zabiniho pokusov 
získať si ma,“ odvetil Severus nezaujato. Načiahol sa po krabičke čokoládok a posunul ju 
k nej. 

„Ale nič tým predsa nedosiahol,“ poukázala na holý fakt riaditeľka. 

„Nie. To nie, ale to iba vďaka tomu, že tomu faganovi elixíry proste nejdú. V tých cukríkoch je 
Amortencia,“ vysvetlil. 

„Lenže pokiaľ vieme a to je fakt, Amortencia by mala fungovať tak, že sa človek, ktorý ju 
požije zamiluje do toho, kto ju pripravuje. Takže ak tuto Harry zjedol pár cukríkov, mal sa 
zamilovať do pána Zabiniho a nie do teba.“ Minervino obočie sa spýtavo vytiahlo nad 
belasými očami a štíhle prsty oboch rúk sa preplietli, keď si ich zložila v lone. 

„Samozrejme, máš pravdu, ale zabúdaš na jednu vec. Ak sa niekto taký neschopný ako je 
Zabini pokúša pripraviť elixír, potrebuje viac ako len sústredenie a nápad. Musel v elixíri 
niečo zameniť, čo spôsobilo, že sa to jednoducho zvrhlo. Osobne si myslím, že tam dal 
priveľa ľubovníka a zrejme zabudol na mločie oko, ktoré je zásadné pri príprave tohto 
elixíru.“ 

„Dobre, lenže ako vieš, že to pripravoval pán Zabini? Na cukríkoch nie je jeho podpis,“ 
mračila sa staršia žena. 

Severus sa lenivo natiahol po kartičke visiacej na červenej mašli. „Toto ti stačí ako dôkaz?“ 

Minerva si povzdychla. „On sa to vôbec nesnaží tajiť! Tak dobre. Čo budeme robiť? Jeho 
konanie je trestuhodné. Ruže, listy, čokoláda plnená elixírom... Toto vyzerá na disciplinárny 
trest.“ 

„A nezabúdajme na tie útoky na profesora Pottera,“ pripomenul, na čo si Minerva premerala 
Harryho súcitným pohľadom. 

„Iste. Ale vylúčiť ho zo školy pred koncom siedmeho ročníka? Ostáva mu ešte osem 
mesiacov. Bez MLOKov si iba ťažko nájde kvalitnejšie uplatnenie.“ 

Znova sa do toho vložil Severus. „Tuto s profesorom Potterom sme sa zhodli na tom, že 
nebudeme zachádzať do krajností, kým to neprekročí únosnú mieru. Budeme predstierať 
vzťah, čo si myslím, že by mohlo pána Zabiniho odradiť. Navrhujem však, aby si si ho pozvala 
do kancelárie a prehovorila mu do duše. Ak jeho útoky neprestanú ani potom, očakávam, že 
primerane zakročíš.“ 
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Minerva prikývla. „Tak dobre. Pozvem ho k sebe ešte dnes.“ Strčila si listy do vrecka habitu 
a načiahla sa za bonboniérou. „Toto dám do trezoru ako dôkazový materiál spolu s listami.“ 
S tým sa porúčala a krbom sa premiestnila do svojej kancelárie riaditeľky Rokfortu. 

Harry sa konečne ako-tak uvoľnil. „Ďakujem za čaj. Asi by som mal ísť.“ 

Severus naňho vrhol nečitateľný pohľad, ktorým ho vyprevádzal ku dverám. Harry odrazu 
zastal a otočil sa k nemu. „Mal som niečo na svetri?“ 

Severus pomaly prikývol a Harrymu neušlo, ako mu zaiskrili oči. 

Harry na sucho preglgol a takmer sa bál opýtať, čo to bolo. „A?“ 

„Mal si tam dokonalý obrázok penisu s nápisom – Vyfajči ma.“ 

Harry zastonal, zvrtol sa a oprel sa čelom o zatvorené dvere. Vari mohol klesnúť ešte hlbšie? 
Kde malo peklo svoje dno? 

Skôr ako stihol Severus poznamenať ešte niečo, vytratil sa z jeho pracovne s tichým 
ospravedlnením. 

14. kapitola 

Minerva nervózne poklepkávala prstami po stole, keď sa konečne ozvalo zaklopanie na dvere 
jej kancelárie. 

„Vstúpte!“ 

„Pani riaditeľka, chceli ste so mnou hovoriť?“ opýtal sa pohľadný, vysoký svetlovlasý mladík 
so žiarivými sivými očami, keď vstúpil do riaditeľne. 

„Áno, poďte dnu a zavrite za sebou, pán Zabini.“ 

Počkala, kým tak urobil a ona mu ukázala na voľnú stoličku pred sebou. „Sadnite si, prosím.“ 

Chvíľu sa rozhostilo ticho, kým ona si ho skúmavo premeriavala a v duchu sa pýtala samej 
seba, čo tento mladík na Severusovi má. Iste, celé roky existovali prípady, keď sa žiaci 
zamilovávali do svojich profesorov a ona nepochybovala, že Zabini je posledný prípad, ale... 
To, kam až tento mladý muž zachádzal... Toto sa nestalo ani jej a to takmer vyvolali škandál, 
keď sa mladý Randall priznal k citom k mladej, pôvabnej učiteľke. Dokonca sa mu ju podarilo 
zviesť. Lenže to už nebol jej študentom, pretože úspešne zložil skúšky z MLOKov. Bola to 
krátka študentská láska, na ktorú si nechala akurát tak sladkú spomienku. 

„Pán Zabini,“ začala, keď si odkašľala. „Tušíte, prečo som vám sem pozvala?“ 

„Nie, pani riaditeľka,“ odvetil chlapec poslušne a vrhol na ňu nevinný úsmev. 
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Prešibaný slizolinčania, pomyslela si nevrlo a zamrvila sa na stoličke. 

„Dopočula som sa o vašich pokusoch...“ pôsobivo sa odmlčala, „o vašom netaktnom správaní 
sa voči profesorovi Snapovi.“ 

Zabini sebou viditeľne ošil a zdalo sa, že trošičku znervóznel. No, netušil, že s tým vedúci jeho 
fakulty zájde až za riaditeľkou. Čo bolo do toho tej starej škatuli? 

„Čo mi k tomu môžete povedať?“ 

Zabini mlčal. 

„Pán Zabini, uvedomujete si vážnosť situácie?“ 

Zabini sa zamračil. Presne toto sa ho vtedy pýtal i ten sliziak Potty. „Vážnosť situácie? Pokiaľ 
viem, nič zlé nerobím.“ 

„Že nerobíte nič zlé?“ zahabkala Minerva po vzduchu. „A čo tie útoky na profesora Pottera?! 
A obťažovanie vedúceho svojej fakulty! To podľa vás nie je nič zlé?“ 

Zabini sa na stoličke nepatrne scvrkol. Ešte nikdy nevidel riaditeľku takto rozohnenú. 

„Nemyslel som to zle, pani riaditeľka,“ ospravedlňoval sa. „Ak to už teda viete, nebudem nič 
tajiť. Milujem profesora Snapa. A profesorovi Potterovi evidentne nič nie je.“ 

Minerva vytreštila svoje belasé oči lesklé ako hladiny jazierok a párkrát nimi zaklipkala. Jej 
ústa sa otvorili a znova zavreli na prázdno. Potom sa vymrštila zo stoličky, mávla prútikom vo 
vzduchu a na jej stôl sa v okamihu zniesla s buchotom hrubočizná kniha viazaná v koži. 
Otvorila sa a nalistovala na strane 1542. Veľkým, tlačeným ozdobným písmom bol na 
začiatku strany vytlačený paragraf a za ním stálo: § 4442 Zákon o školských mravoch 

vymedzujúci vzťahy žiakov a profesorov! 

„Prečítajte si prvý odstavec, pán Zabini a nahlas!“ prikázala mu vrcholne rozhorčená. 

Zabini si prisunul stoličku bližšie k stolu a pustil sa do čítania, keď si na ňu dovolil vrhnúť 
krátky pohľad. 

„Vzťa-hy, týkajúce sa profesorov a i-ich žia-kov s... sú neprí-pust-né. Výkričník. Kaž-dý žiak, 
kto-rý je obťa-žo-va-ný svojím proooo-fe-sorom má ná-rok na o-ochra-nu ved-enia školy. 
Bodka.“ 

Minerva naňho zízala ako na zázrak. Ten imbecil nevie čítať? Teraz sa vôbec nečudovala, že 
zbabral taký jednoduchý elixír. „Dajte to som, ja vám to prečítam!“ 

Zabinimu odľahlo a on si otrel z čela drobné kropaje potu. 

„Vzťahy, týkajúce sa profesorov a ich žiakov sú neprípustné! Každý žiak, ktorý je obťažovaný 
svojím profesorom má nárok na ochranu vedenia školy. Proti obžalovanému profesorovi 
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bude vedené disciplinárne konanie a bude zbavený funkcie profesúry. To isté sa týka 
obťažovania profesora žiakom. Ak žiak obťažuje svojho profesora a ignoruje varovania 
vedenia školy, bude proti nemu vedené disciplinárne konanie, ktoré môže skončiť 
mravokárnym napomenutím alebo dokonca jeho vylúčením zo vzdelávacej inštitúcie.“ 
Minerva pozrela na študenta krčiaceho sa na stoličke ako sup na svoju obeť. 

„Pani riaditeľka, ja ne-nechcem, aby profesor Snape prišiel o svoju prácu,“ zvolal 
oduševnene, na čo povytiahla obočie. 

„Vy ste ma zrejme nepočúvali dosť dobre, pán Zabini. Skúsim vám to vysvetliť po lopate,“ 
riekla jasným, zvučným hlasom a dala si záležať, aby to bolo pre mladíka zrozumiteľné. 
„Profesor o prácu nepríde. Skôr uvažujem nad tým, či vás nevylúčim zo školy pre nevhodné 
správanie sa.“ 

„Nespravil som nič zlé!“ ohradil sa mladík s malou dušičkou. 

„Pozrite, pán Zabini, či už ste spravil alebo nespravil, o tom rozhodnem ja. A poviem vám 
pravdu, mne sa vaše konanie ani v najmenšom nepozdáva. Obťažujete svojho profesora 
a druhého preklínate. Pre dnešok obídete iba s varovaním. Prestaňte preklínať profesora 
Pottera a obťažovať profesora Snapa. Inak budem nútená o vašich výčinoch upovedomiť 
rodičov. A ak ani to nepomôže, zvolám školskú radu, kde preberieme váš prípad a vylúčime 
vás zo školy. Ako dobre viete, bez skúšok z MLOKov si slušné miesto nenájdete. Vstúpte si do 
svedomia, pán Zabini, ak nejaké máte a... prestaňte sa správať takto nezodpovedne!“ 

Duncan sa iba ticho mračil. 

„Pochopili ste ma, pán Zabini?“ 

„Áno, pani riaditeľka,“ odvetil tichým hlasom. 

„Teraz môžete ísť.“ 

A Duncan sa odplichtil ako pes so stiahnutým chvostom. 

Vrátil sa na svoju fakultu, zavrel sa vo svojej spálni a vyplakal sa do vankúša. Napokon sa 
vyzliekol celkom donaha a ležiac na svojej posteli s pohľadom upretým na Snapovu fotku 
z novín začal masturbovať. 

*** 

Harry vošiel do Veľkej siene a pohľadom prechádzal po vznášajúcich sa voskových sviecach 
vo vzduchu, vyrezávaných tekviciach a rozšantených študentoch. V miestnosti vládlo 
pološero a od stien sa odrážala prihlasná hudba kapely Bosorky. Ich spevák spieval do 
roztrhania tela a študenti nadskakovali pod pódiom ako zasiahnutý elektrickým prúdom. 
Bože, na toto bol pristarý. 

V kúte siene zbadal Nevilla s Flintom. Na druhej strane sa bavil Flitwick s Minervou 
a Hagridom. Madam Hoochová tancovala na kraji pódia, ďalej od detí a vyzeralo, že si dala 
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priveľa tekvicového punču, zatiaľ čo Pomona sedela rozvalená na stoličke a opierala sa 
o Sibyline plece. Po Severusovi nebolo zatiaľ ani stopy, tak sa vydal rovno Nevillovi. 

Neville odtrhol zaľúbený pohľad od Marcusa a usmial sa na Harryho. „Harry, netušil som, že 
sa zastavíš!“ zakričal mu do ucha. 

„Musel som, po jedenástej mám dohľad nad študentmi!“ 

Neville prikývol. 

„A s kým?“ ozval sa Flint. 

„So Severusom!“ zareval znova Harry, kým ho to neomrzelo a vytvoril okolo nich zvukovú 
bublinu. „Konečne sa počujem,“ riekol spokojne so širokým úsmevom. 

„Čo je pravdy na tom, že mu robíš ihelníček?“ opýtal sa Flint a Neville doňho štuchol. 

„Nezdá sa ti, že to preháňaš?“ opýtal sa manžela nevrlo, ale ten len mykol plecom. 

„Komu robím čo?“ ozval sa nechápavo Harry a uvažoval, na čo Flint naráža. 

„Ihelníček, Severusovi,“ zagánil naňho Flint, pískol a bokmi naznačil mienený pohyb. Keď 
Harry konečne pochopil, začervenal sa až po korienky vlasov a Flint sa spokojne uškrnul. 

„My spolu ne... Bože! Ako ste na to prišli?“ zvolal rozhorčene. 

Lenže skôr ako mu stihol niektorý z nich dvoch odpovedať, pripojil sa k nim Snape, ktorý sa 
odniekiaľ odrazu vynoril a odtiahol prekvapeného Harryho na parket. 

„Zatancujeme si?“ zašepkal mu do ucha, keď si ho privinul do náručia a jeho ruky skĺzli po 
mladíkovom chrbte až na kríže. 

Harry preglgol a uvedomil si, že hudba už tak nehuláka a študenti sa pohybujú v pomalom 
rytme, kníšu sa z boka na bok, prilepený telo na telo. 

„Ja...“ odkašľal si, „ja neviem tancovať.“ 

„Nie je to zložité,“ zašepkal Severus s perami tesne pri jeho uchu. „Len sa uvoľni, počúvaj 
hudbu a... nechaj sa mnou viesť. Dúfam, že ti to nevadí... Je to celkom dobrá súčasť 
predstavenia...“ 

Harrymu z úst vykĺzlo tiché zastonanie, keď ucítil ako Severusove ruky vkĺzli pod jeho habit 
a skusmo pohladili jeho zadok. Aj toto bolo súčasťou toho predstavenia? Pretože keďže mal 
ruky skryté pod jeho habitom, nikto to nemohol vidieť...Ten dotyk spôsobil, že sa k mužovi 
pritlačil ešte bližšie, až medzi ich telami nebolo voľné miestečko. Severus ho neprestal 
objímať. Díval sa mu do očí a spoločne sa knísali v rytme hudby, čo malo za následok, že 
Harry prestal vnímať okolitý svet. Tóny hudby k nemu doliehali akoby z veľkej diaľky. Vpíjal 
sa očami do čiernych tôní, v ktorých žiarili nezbedné iskričky. Na svojom tele cítil silné ruky, 
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ktoré neprestávali láskať jeho chrbát. Uvoľnil sa. Poddal sa a jeho ruky sa nesmelo ovinuli 
okolo Severusovho krku. Hlavu si po chvíľke váhania zložil na jeho plece a rozhodol sa, že mu 
je fuk, či to vidí celá škola. Bože, kedy sa tak výborne cítil naposledy? Ani si nepamätal. 

V kúte siene do seba spiklenecky drgli dve dievčatá. Hetty sa spokojne uškrnula. „No 
nevravela som? Stačilo im len pomôcť. Všimla si si, že prestali dopaľovať aj s tými otravnými 
písomkami a úlohami?“ 

Kass si povzdychla so širokým úsmevom a so zopnutými rukami. „Sú taký rozkošní! Konečne 
bude šťastný i profesor Snape! Hej, ten nápad s tými čokoládovými žabkami bol skvelý! 
Ešteže si taká úžasná v elixíroch,“ pochválila priateľku. 

„Och, to nestojí za reč. Ale chvíľu som sa bála, že ich profesor Potter ani neotvorí.“ Potom sa 
na moment zamyslela a zvraštila čelo. „Vieš čo by bolo horšie?“ opýtala sa a sama aj 
podstrčila odpoveď. „Keby prišli na to, že tie žabky mu neposlal ten pako Zabini. Ale zdá sa, 
že to vyšlo,“ mykla nedbalo plecom a vyhľadala očami v dave žiakov svojho spolužiaka. Ten 
sa opieral o neďalekú stenu a mračil ako Hádes. 

Kass nasledovala jej príklad a videla, ako vražedne zazerá na tancujúcu dvojicu profesorov. 
Presnejšie na profesora Pottera v objatí profesora Snapa, pretože tancoval i profesor 
Herbológie so svojím manželom, len kúsok od nich. „Ako si vlastne vedela, že je doňho Zabini 
až po uši?“ 

Hetty si poťukala prstom po čele. „Ten trkvas čmáral ľúbostný list na hodine Veštenia. A veď 
vieš, že sedí hneď vedľa. Nevšimol si, keď som mu nakukla cez rameno.“ 

„Aj tak mám dojem, že to s ním nedopadne dobre. Ak je teploš, nech si nájde niekoho iného 
a nie nášho vedúceho! Je preňho predsa len trochu pristarý, ale zato k nášmu profesorovi 
Obrany sa hodí...“ 

„Úžasne,“ vydýchli unisono. 

Lenže Kass mala napriek všetkému romantickú dušu a prišlo jej Zabiniho ľúto. Pozrela na 
svoju priateľku doslova šteňacím pohľadom, o ktorom vedela, že mu odolať nedokáže. Jej 
osobná slizolinská taktika, na ktorú bola patrične hrdá. 

„No čo je zas pre Slizolinovu bradu?“ prevrátila očami Hetty. 

„Nemohli by sme niekoho dohodiť i Duncanovi? Kvôli tomuto bude mať zaručene problém. 
Je mi ho ľúto už len pri predstave, že by ho mohli vyhodiť zo školy.“ 

Hetty na ňu nepekne zagánila. „Prečo by ho mali vyhodiť zo školy?“ 

„Nevieš o tom, že bol na koberčeku u riaditeľky? Zrejme pre tie listy a... je dosť možné, že 
i pre tú čokoládu, čo je vlastne naša vina, nie?“ povzdychla si. „Len som myslela, že ak by si 
Duncan našiel niekoho iného a vekovo bližšieho, zabudol by na profesora a...“ 
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Hetty si plesla rukou po čele. „Si ty naozaj slizolinčanka? Pretože sa správaš ako 
bifľomorčanka s dušou chrabromilčanky.“ 

Kass sa odula. „Iba mu chcem pomôcť! Čo je na tom zlé?“ 

Hetty sa napaprčila, ale v podstate sa jej ten nápad nevidel až taký zlý. Hoci pomáhať 
Zabinimu? Merlin, na čo sa ona všetko nedá ukecať?! 

„A máš aj nejakú konkrétnu predstavu?“ opýtala sa po chvíli ticha a keď Kass vedľa nej od 
radosti zvýskla a objala ju, odtiahla ju o kúsok ďalej a prstíkom ukázala na iného chlapca 
stojaceho v kruhu svojich bystrohlavských spolužiakov, ktorý ako sa zdalo nevenoval svojim 
kamošom stopercentnú pozornosť. 

„To nemyslíš vážne!“ zvolala neveriaco, ale Kass odhodlane prikývla. 

„Myslím!“ 

„A kde si na to prišla? Veď to nemôže dopadnúť dobre!“ zhrozila sa. „Tak do toho teda 
nejdem!“ 

Kass sa iba lišiacky usmiala. „Neboj sa. Pomôžeš mi, keď ti poviem fakty. Samozrejme si 
môžeš sama všetko overiť. A potom sa vrhneme na akciu s krycím názvom: Trkvas!“ 

Hetty zastonala a oprela sa čelom o stenu. Rozhodne potrebovala schladiť a stena bol 
chladná dosť... Aj tak si však neprestávala myslieť, že toto... nedopadne... dobre! 

*** 

Približne o tri hodiny neskôr, keď sa večierok skončil a naši profesori sa postarali o to, aby sa 
študenti dostali do svojich fakúlt, všetci do jedného, Severus sa ponúkol, že Harryho 
odprevadí. 

Harry napokon zastal nervózne pred dverami svojich komnát a uvažoval, čo od neho Severus 
očakáva. Pokiaľ mohol povedať za seba, bol vzrušený celý čas, keď spolu tancovali. Mal ho 
teda pozvať dovnútra? Lenže... stále si pripomínal, že ide iba o predstieranie. Takto to chcel 
sám Severus. Okrem toho, nikdy k sebe nemali tak blízko ako pri dnešnom tancovaní. Všetko, 
čo si vymieňali doteraz boli nerozlúštiteľné pohľady, náhodné, letmé dotyky a zopár 
inšpiratívnych rozhovorov. 

„Takže...“ zahabkal a pozrel do mužových tmavých očí. 

„Dopadlo to dobre, nie? Teraz všetci vedia, že sme oficiálne spolu,“ dokončil Severus a oprel 
sa rukou o stenu tesne vedľa Potterovej hlavy. 

„Hm... iste,“ vyjachtal Harry a usiloval sa nemyslieť na to, že Flint ho odo dnes bude titulovať 
ako Snapov ihelníček. 



54 
 

„Zdá sa, že i Zabini sa upokojil. Už je to týždeň a on ťa nepreklial,“ podotkol spokojne 
Severus. „Alebo zabrali tie ochranné kúzla?“ opýtal sa a skúmavo naklonil hlavu na stranu. 

„No... zrejme... oboje?“ zahabkal Harry a snažil sa odtrhnúť zrak od mužových úst. 

„Potter, mal by som ísť, ale...“ Severus prežrel a Harry si všimol ako mu nadskočil ohryzok. 
Podišiel bližšie alebo sa mu to iba zdalo? A prečo sklonil hlavu k jeho krku? On ho fakt 
ovoniava? „Ale... tá vaša vôňa...“ zachripel mu do ucha a Harryho telom sa rozliala vlna 
vzrušenia. „Pri tanci som ju... necítil.“ Jeho zamatový hlas sa zdal byť odrazu ešte hlbší. Jeho 
ruky sa samé ovinuli okolo mladého tela. 

„Nová vôňa... parfumér ju... vyrobil špeciálne... pre mňa,“ vyjachtal, cítiac ako sa Severusove 
pery obtreli o pokožku jeho krku. 

„Jedinečná...“ zamrmlal mu pri uchu, kým sa znova trochu vzpriamil a pozrel mu do tváre, 
z ktorej naňho hľadeli trblietavé smaragdové oči. Jeho objatie zosilnelo a privinul sa k nemu 
bližšie. Voľná ruka inštinktívne vyhľadala Harryho boky, aby si ho pritiahla tesnejšie k sebe. 
Severus pocítil silné pulzovanie krvi v žilách. Bolo by veľmi jednoduché dostať ho priamo tu 
a... takto... Len mu stiahnuť nohavice a roztiahnuť nohy... Túžil po ňom tisícimi spôsobmi. 
Pod vrstvami šiat cítil teplo sálajúce z jeho tela. 

Zblízka je taký... napadlo Harrymu a v omámenej mysli hľadal vhodné slovo, ktoré mu 
neprichádzalo na um. Trochu stuhol, keď znova ucítil na krku Severusove pery a od 
prekvapenia zadržal dych. 

„Čo... to robíte?“ zašepkal prekvapene. 

Severusovi vírili v hlave protichodné myšlienky. Vziať si ho? Nechať ho odísť? Merlin! Tá 
vôňa! Udierala mu do nosa a zasahovala azda všetky zmyslové centrá a nervové zakončenia 
v jeho tele. Oblizol si suché pery, vystrel sa a na Harryho tvári zbadal zmätený výraz. 
Uvedomil si, že nie je schopný zodpovedať jeho jednoduchú otázku. Čo to vlastne robil? 

Bol rozrušený už len z pohľadu na jeho pery. Plné, hodvábne, ružové a určite nesmierne 
sladké a šťavnaté. Tá jeho vôňa mu udrela opäť do nosa, prešla mu celým telom a on pocítil 
neobyčajnú horúčavu. Srdce sa mu roztĺklo o preteky. Premáhal sa, aby ho nezačal priamo 
tam na chodbe ohmatkávať. Od toho napätia sa mu až roztriasli ruky. Pomyslel si, že sa 
lepšie ovládne, ako zatvorí oči. Lenže tá vôňa ho k sebe neodbytne lákala. Sklonil sa a znova 
ju nasal plným dúškom. 

„Profesor?“ vyjachtal Potter. 

„Potter, ja... musím... prepáčte, ale... je to... Bože!“ zachripel a v ďalšej chvíli už zovrel 
Harryho hlavu vo svojich dlaniach a plienil jeho ústa tým najžiadostivejším bozkom akého bol 
schopný. Bozkával ho tak, akoby od toho závisel jeho život. Keď ucítil ako Harry pootvoril 
ústa a doslova ho pozval k sebe, využil príležitosť a vyšiel mu v ústrety, pridržiavajúc si jeho 
hlavu v miernom záklone, aby mal lepší prístup do jeho úst. Harry chutil presne tak ako 
voňal. Jedinečne... Sladko. Omamne. Jeho zmysli sa ním doslova opíjali... Severus zastonal, 
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keď ucítil vo vlasoch Harryho ruky a jeho objatie zosilnelo. Potom sa odrazu od neho odtrhol 
a hľadel naňho ako pomätený. 

„Ja... ja...“ zahabkal Severus, dívajúc sa do rozpálenej tváre Harryho Pottera. „Musím...“ 
ukázal rukou niekam neurčito za seba. „Dobrú noc.“ S týmito slovami sa otočil na päte 
a priam zbehol po schodoch. 

 Harry sa stratil za dverami svojich komnát a usiloval sa udržať na roztrasených nohách, zatiaľ 
čo duch Zloduch nehybne visel stále vo vzduchu a s otvorenými ústami a vyvalenými očami 
civel do prázdna. Presnejšie na miesto, kde ešte nedávno stáli dvaja náruživo sa bozkávajúci 
muži. Na to, že mal v rukách ružovú farbu a hodlal popísať všetky brnenia na tomto poschodí 
oplzlými slovami celkom zabudol. 

15. kapitola 

Harry ledva popadal dych. Nebol si istý, či to Severusovo zanietenie súvisí viac s jeho 
parfumom, alebo s predstieraním ohľadom Zabiniho. 

Len pred necelou hodinou mu krbom prišla správa, že ho profesor elixírov očakáva vo svojej 
učebni. Harry mal dojem, že Severus niečo plánuje, ale netušil čo. 

Ako správne predpokladal, jeho posledná hodina bola so siedmakmi. Harry vošiel do triedy, 
keď ešte boli niektorí zo žiakov v triede a Severus ho na všeobecné prekvapenie obdaril 
priveľmi ohnivým pohľadom. Keď neisto podišiel až ku katedre, starší muž k nemu natiahol 
ruku a letmo ho pobozkal na pery. Harry sčervenal ako pivonka a začul za chrbtom tupý 
buchot a trieštenie skla? 

Vtedy sa Severus konečne od neho odtiahol a vrhol do triedy presne ten pohľad, ktorý si 
pamätal zo svojich študentských čias. 

„Pán Zabini, ak si myslíte, že ničenie školských pomôcok vám prispieva k lepšiemu 
koncoročnému hodnoteniu, veľmi sa mýlite. Predpokladám, že vaša dnešná práca skončila 
rovnako. Vaše hodnotenie pre dnešok nebude iné ako T, to si dúfam, uvedomujete,“ povedal 
mrazivým hlasom, z ktorého Harrymu vstávali chĺpky dupkom. 

„Iste profesor,“ zahundral mladík s nevraživým pohľadom, upierajúcim sa výlučne na 
Harryho. „Dostanem trest?“ 

Harry nevedel, či sa mu to len zazdalo, ale to ozaj znelo tak... nádejne. Pri pohľade do 
Zabiniho tváre si bol istý, že od Snapa by toho chlapca potešil i Cruciatus. 

Severus si odfrkol. „Nie! Nehodlám sa pozerať na to, ako ničíte ďalší kotlík a vzácne prísady! 
Odíďte a budte rád, že som vám nestrhol body. Zajtra mi donesiete dvadsaťcentimetrovú 
esej o výskyte, účinkoch a zbere Paliny pravej, vrátane jej využitia.“ 

Zabini sa odplichtil z učebne ako tieň. S ponurým a temným výrazom na tvári. Preklínal svoj 
život, nevšímavosť milovaného profesora i príťažlivosť profesora Pottera. Váhal medzi 
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pomstou a samovraždou z nenaplnenej lásky. Lenže na pomstu momentálne nemal náladu. 
Okrem toho, riaditeľka sa jasne vyjadrila, že ak sa o niečo pokúsi a Potterovi sa niečo stane, 
môže sa stať, že ho vykopnú zo školy. Otec by mu za to odtrhol hlavu, tým si bol istý. 
Nehovoriac o matke, ktorá by ho... No, zaručene by mu nejaký poriadny trest vymyslela. 
Najskôr by ho poslala k tomu nahluchlému strýkovi Mordredovi a musel by dookola počúvať 
ako sa žilo za jeho čias, koľko chorôb prekonal a ako si dnešná mládež nič neváži. 

Dobre, takže preklínania Pottera sa musel vzdať. I tak mu vŕtalo v hlave, ako sa profesor 
zbavil tých dvoch posledných a tak premyslených prekliatí. Kto mu mohol pomôcť? Veľmi 
pochyboval, že by sa vedúci jeho fakulty znížil k niečomu takému. Lenže... keď teraz spolu 
chodia... Zamračil sa. Čo ak im vlastne nevedomky sám pomohol?! Z hrdla mu vyšlo hlasné 
zastonanie, keď sa oprel rukou o chladnú stenu a premáhal sa, aby sa nerozvzlykal 
a neroztrieskal si o ten chladný kameň svoju sprostú hlavu. 

Fajn, tak ostávala jediná možnosť. Samovražda. Už len vymyslieť nejaký vhodný spôsob... 

*** 

Kým Zabini takto trúchlil, šmotkajúc sa okolo chladných rokfortských stien mieriac späť na 
svoju fakultu, Harry sa pokúšal ovládnuť vlastné zmysly. 

Lenže Severusove pery boli také nástojčivé a ten bozk ho rozpálil do biela... Musel si 
pripomínať, aby nezabúdal dýchať. 

Toto bol naozaj muž, ktorý ho kedysi nenávidel? Bože... Bozkával ako boh! Vysával z neho 
vlastnú vôľu a nútil ho myslieť... na prasačinky... Doslova! Omotal ruky okolo jeho krku a na 
tvári cítil nielen jeho horúci dych, ale i Snapove vlasy, ktoré ho príjemne šteklili. 

Snape sa od neho znova odtrhol s akýmsi polozdeseným výrazom, ale neustúpil, ako vtedy 
na chodbe. Jeho ruka ho stále držala za krk, palec hladkal jeho líce a oči sa vpíjali do jeho 
vlhkých, opuchnutých pier... 

„Tá vaša vôňa...“ zapriadol takmer šeptom. 

„Volá sa... Neodolateľný muž,“ odvetil Harry, ktorého rozum sa začínal pomaly vyjasňovať. 

Severus zamyslene prikývol. „Príznačné...“ Konečne od neho odstúpil. Lenže tá vzdialenosť 
naňho spôsobila tak zničujúco! Už celé dni mal chuť vrhnúť sa na to mladšie telo, strhnúť 
z neho habit a odhaliť to, čo už videl prv. Chcel ho láskať, masírovať, dotýkať sa ho všetkými 
možnými spôsobmi. Chcel posiať jeho telo svojimi bozkami, chcel ho objavovať ústami 
a v duchu si predstavoval, ako by sa to telo naplo, keby sa doň po centimetroch zasúval... 

„Myslím,“ začal Harry, keď konečne našiel svoj hlas a jeho zadok sa odlepil od hrany stola, na 
ktorú bol natlačený, „že by som mal ísť. Musím... opraviť ešte nejaké písomka a tak...“ 

Severus mlčky prikývol. Zvažoval svoje možnosti. Nechať ho ísť, alebo ho pretiahnuť priamo 
na stole v chladnej učebni žalárov? Cítil by pod svojimi rukami na jeho koži zimomriavky? 
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Alebo ho oprieť o stenu, čelom k sebe, Potter by ovinul nohy okolo jeho bokov, on by mu 
vyhrnul habit a vzal by si ho tak tvrdo, ako by to len šlo... Alebo... 

Do frasa, Severus, napomenul sa v duchu. Ak s tými myšlienkami neprestaneš, dnes to 
nerozchodíš, chlapče. 

„Jasné. Stretneme sa zajtra na zápase?“ 

Harry sa k nemu spýtavo otočil. 

„Slizolin hrá proti Chrabromilu,“ vysvetlil Severus. „Mohli by sme tam ísť spolu. Zabini hrá na 
poste odrážača.“ 

Harry naprázdno preglgol. Celkom na to zabudol. Zabini. Odrážač. Uf. Toto bude skúška 
odvahy. „Dobre. Stretneme sa na raňajkách.“ 

Severus spokojne prikývol. „Potom by sme mohli ísť do Rokvillu, čo povieš?“ 

„My dvaja?“ vyjachtal Harry, na čo sa Severus poobzeral okolo seba. 

„A je tu ešte niekto iný?“ 

Harry sa uškrnul a pokrútil hlavou. „Ja... nie, iste. V poriadku. Rád pôjdem.“ 

Harry opustil učebňu a vyšiel na chodbu. Zajtra má rande s profesorom. Nie, zajtra má rande 
so Snapom. Ale... nie. Zajtra má rande... so Severusom. Privrel oči a zahryzol si do pery. 
Lákavá predstava... Lenže jeho malý úsmev hneď pohasol, keď mu hlások v hlave podstrčil to 
odporné slovíčko, ktoré začínal nenávidieť z celej duše a ten mizerný hlások sa smial jeho 
hlúpej naivite. Lenže už i tak nezabránil tomu, aby mu hlave nehučalo...predstieranie, 
predstieranie, predstieranie... 

*** 

Hetty, už oblečená vo farbách slizolinu, s metlou v ruke vybehla zo šatne, kde sa zvyšok tímu 
ešte len prezliekal. 

„Tak čo?“ opýtala sa, poobzerajúc sa, či ich náhodou niekto nemôže počuť. 

Kass sa usmiala a zdvihla palec hore. „Vybavené!“ zapišťala spokojne. 

„Dúfam, že si očarovala iba jednu odrážačku,“ uisťovala sa jej kamarátka. 

Kass vehementne prikývla. „Neboj sa. Účinky sa začnú prejavovať až po pár minútach, vložila 
som do toho kúzla i kúzlo spomalenia.“ 

„Dobre. Snáď to vyjde. Keď to Zabiniho zraní, možno sa náš bystrohlavčan rozhýbe a príde ho 
utešovať do nemocničného krídla.“ 
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Kass súhlasne prikývla. Ani ju len nenapadlo pochybovať o opaku. Verila tomu, lebo tomu 
veriť chcela. V kútiku duše vedela, že on by bol pre Duncana ten pravý. 

„Tak ja idem!“ 

Hetty jej kývla a zmizla znovu v šatni, aby si vypočula kapitánov príhovor. 

*** 

Hoci sedeli na tribúne vedľa seba a hoci si nikdy nemyslel, že by Snapa mohol skutočne 
metlobal zaujímať oveľa viac ako len to, či tým jeho fakulty prehral, alebo konečne vyhral, 
Harry sa musel dívať, ako im so skutočným nadšením tlieska. Tento nadšený Snape ho tak 
rušil, že sám nestíhal sledovať hru, či slová komentátora. Nepamätal si, kedy bol pri 
sledovaný metlobalu takýto vzrušený. 

Napriek tomu mu vadilo i čosi iné. Zabini. Akosi príliš často prelietaval popred profesorskú 
tribúnu a sledovanie hry mu tak unikalo. Zato mu neuniklo, že Snape sedí tesne vedľa svojho 
priateľa a má sa k nemu. Zo svojej metly a výšky mohol veľmi dobre vidieť tie ich letmé 
dotyky. Ruky, ktoré sa zdržali na stehnách dlhšie ako by mali. Jeho dušička vnútri jeho 
štíhleho tela sa pri tých pohľadom otriasala smútkom. Najradšej by sa na tú sprostú hru 
vykašľal a odletel by na svojej metle niekam na Severnú vežu, aby odtiaľ mohol skočiť dole. 

„Zabini, do frasa, hraj!“ ozvalo sa mu pri uchu ďalší rozhorčený pokyn spoluhráča. Dnes 
doňho všetci dobiedzali ako osi. Veď hral, či nie? Odrážal lopty, útočil na protihráčov a snažil 
sa ich zastaviť, aby nemohli skórovať. Mohol vari za to, že tí červení idioti viedli 
o stopäťdesiat bodov? 

„Hrom do kotla! Čo je s tou odrážačkou?“ vykríkol ktosi, v momente, keď Zabini vyslal znova 
jeden zo svojich zamilovaných pohľadom k vedúcemu svojej fakulty. 

„Zabini, bacha!“ 

Duncan stočil hlavu v poslednej chvíli, aby sa stihol uhnúť lopte svištiacej vzduchom 
a mieriacej priamo na jeho hlavu, i keď pritom takmer spadol zo svojej metly. 

Lenže lopta sa už zastaviť nedala. Harry vytreštil oči a skamenel na mieste, hoci mozog mu 
našepkával, že by stačilo vytiahnuť prútik a... 

Pocítil náraz. Pred očami sa mu zatmelo. 

16. kapitola 

Severus zažmurkal. Do mozgu mu prenikla ostrá bolesť. Mal dojem, akoby sa mu mala hlava 
každú chvíľu roztrieštiť alebo rozpoliť. Znova zažmurkal, i keď to bola preňho námaha. 
Trochu sa pohol, aby zistil, že leží. Keď otvoril oči, uvidel nad sebou biely strop. 

„Kde to do čerta som?“ zachripel, premáhajúc úpornú bolesť hlavy. 
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Vtedy sa do jeho zorného poľa dostala Potterova tvár, trochu strhaná. „Merlin, konečne si sa 
prebral!“ vydýchol mladík a v celom jeho výraze bolo badať nesmiernu úľavu. Bol by sa nad 
tým podivným úkazom zamračil, keby ho tak príšerne nebolela hlava. Vlastne... mal taký 
pocit, že ešte aj tie jeho vlasy sú na príťaž. 

Pottera v tej chvíli odsotila madam Pomfreyová, ktorá sa tvárila nanajvýš... vykoľajene. Bodaj 
by aj nie. Severusa nemala na svojom oddelení od jeho študentských čias, kedy bol terčom 
žartíkov Pottera a Blacka. V ruke držala prútik a v nasledujúcej sekunde vyslovila diagnostické 
kúzlo. Severus cítil ako ním prebehla vlna jej mágie a na malý moment mal dojem, akoby ho 
niekto ponoril do teplého vodného kúpeľa. 

Poppy sa spokojne usmiala a zatrilkovala: „Dobre, vyzerá to na najlepšej ceste. Opuch mozgu 
zmizol a naštiepená spánková kosť zrástla.“ 

„Chvála Merlinovi,“ vydýchol niekto ďalší a Severus pootočil hlavu. Na stoličke vedľa jeho 
postele sedela Minerva. „Tak vás teda opustím. Práve začínajú raňajky. Študenti budú iste 
nadšený, že v pondelok nastúpiš na vyučovanie a nebude ťa musieť zastúpiť niekto iný.“ 

„Toto vypi,“ podala Poppy fľaštičku s elixírom Severusovi a stála pri ňom, kým ju 
nevyprázdnil až do dna. Hoci sa tváril kyslo a prskal ako malý Norbert, keď dopil. „Neprskaj, 
sám si to varil. A teraz si skús oddýchnuť. Hlava by ťa mala prestať bolieť v priebehu 
nasledujúcej hodinky,“ dohovárala mu priam materinským prístupom. 

I Poppy sa vytratila. Harry si povzdychol a podišiel k posteli. Bol bledý ako stena a celé telo 
ho bolelo. 

„Vyzeráš hrozne,“ zamrmlal Severus, aby odviedol pozornosť od toho, ako stuhol, keď sa 
Harry z ničoho nič k nemu natiahol a prstami mu odhrnul vlasy z tváre. Spravil to tak nežne, 
že sa Severus skoro do toho dotyku oprel. 

Mladší muž sa iba pousmial. „To si mal vidieť seba včera,“ vrátil mu a znova sa mu pred 
očami premietol ten desivý moment, keď naňho letela odrážačka a on nebol schopný 
pohybu. Severus, rovnako prekvapený zareagoval celkom netradične, keď sa pred neho vrhol 
a lopta mu vrazila do ľavého spánku a odoslala ho do hlbín sladkého bezvedomia. 
V momente mal tvár zaliatu krvou a jeho telo privalilo celou svojou váhou Harryho, keď ho 
pod seba strhol, aby ho ochránil. 

Muž v posteli sa nepokojne zahniezdil. „Čo sa vlastne stalo?“ 

Harry zvážnel. „Si hrdinom včerajšieho dňa. Zachránil si slávneho Pottera. Si muž, ktorý prežil 
útok odrážačky.“ 

Severus ho prebodol pohľadom. Hoci bol Potter vážny, videl v jeho očiach iskričky 
neklamného pobavenia. „Veľmi vtipné. Naozaj. Robiť si žarty z človeka, ktorý kvôli tebe 
riskoval svoj život!“ 

Vtedy sa k nemu Harry celkom spontánne nahol a vtlačil mu na pery ľahký bozk. 
„Nežartujem. Naopak.“ 
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Severus zneistel a zatváril sa mierne zmätene, ale Harry ho nenechal tápať pridlho. 
„Odrážačka bola začarovaná,“ riekol, čím spôsobil, že napätie medzi nimi sa zmiernilo. 

Severus sa zamračil. „Takže... znova Zabini?“ Severusovo obočie vyletelo hore, ale vtedy 
mierne sykol a pokúsil sa o neutrálny výraz tváre, i keď v jeho vnútri to iba tak vrelo. 

Čiernovlasý muž so strapatou hlavou však k jeho údivu pokrútil hlavou. „Nie, výnimočne 
v tom nemal prsty ten nešťastník.“ 

„Ako?“ až sa nadvihol na lakťoch, ale tlak Harryho ruky, ktorý ucítil na prsiach ho prinútil 
opäť poslušne zaľahnúť. 

„Vysvetlím ti to, len pokojne lež a sľúb mi, že sa nebudeš rozčuľovať. Momentálne by ti to 
veľmi neprospelo,“ požiadal ho mierne, na čo naňho Severus iba zagánil. 

„Včera za mnou prišli pravé vinníčky,“ začal, ale Severus ho prerušil. 

„Čo tým myslíš... vinníčky?“ 

„Môžeš chvíľu iba počúvať?“ opýtal sa pokojne Harry a sadol si na kraj jeho postele, lebo sa 
mu trochu zakrútila hlava. Popravde, veľa toho nenaspal, vynechal včerajšiu večeru a dnes 
ešte neraňajkoval. 

Severus si všimol, ako sa zakolísal a vôbec sa mu to nepáčilo. Jeho ruka vystrelila k Harryho 
zápästiu a zadržala ho, akoby mu ten stisk mal zabrániť v páde z postele. Harry sa dotyku 
jeho prstov podvolil. 

„Nebol to plánovaný útok ani na jedného z nás. Bola to proste nehoda. Išlo o to, že tá 
odrážačka mala niekoho do nemocničného krídla dostať, ale nemal si to byť ani ty, ani ja.“ 

„Koho potom?“ zavrčal. 

„No, pána Zabiniho.“ 

Severus naňho vrhol neveriaci pohľad. Toto teda znelo veľmi pritiahnuté za vlasy. „Dostal si 
do hlavy ty alebo ja, Potter? Nezdá sa, že si totiž pri zmysloch.“ 

Harry sa iba uškrnul. „Ja som s vysvetľovaním ešte neskončil, tak počúvaj.“ Na sekundu sa 
odmlčal, prečistil si hrdlo a pokračoval. „Ako som povedal, včera za mnou prišli dievčatá. 
Konkrétne z tvojej fakulty. Jedna stále iba plakala, kým druha sa triasla strachom ako osika. 
Mysleli si, že ťa zabili a prišli sa priznať, čo sa vlastne stalo a povedať mi, že to tak vôbec 
nemysleli a nikoho z nás nechceli zraniť. Musel som ich uistiť, že budeš v absolútnom 
poriadku a tiež sľúbiť, že im za to nevykrútiš krky, až sa celkom zotavíš.“ 

„Kto to bol?“ opýtal sa temne Severus, ale potom zvolal, keď mu svitlo: „Nie, nehovor mi to! 
Už viem!“ 

„Severus? Necháš ma dokončiť?“ poprosil Harry. 
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Ďalšie zagánenie. 

„Vysvetlili mi, že nám vlastne chceli pomôcť,“ pokračoval Harry, kým ho znova prerušil. 

„Že mi to nedošlo!“ rozčúlil sa. „Jasné, pomôcť komu? Zabinimu zbaviť sa teba alebo mne sa 
pomstiť?“ 

„Nie, práve naopak. Chceli, aby sa Zabinimu stala malá nehoda a on by sa dostal do 
nemocničného krídla. Mysleli si, že tak prinútia iného mladého muža, aby sa priznal k svojim 
citom k Zabinimu a ten by ti dal konečne pokoj.“ 

Severus naňho pozrel, akoby padol Harry z jahody. Ale ten sa iba spokojne usmial. „Tak vidíš, 
vlastne nám ozaj chceli pomôcť.“ 

„To nebola pomoc, to sa dá kvalifikovať ako atentát. Trest ich neminie. Dostali ma do 
nemocničného krídla, v ktorom som roky nebol! Merlin, v živote som nikomu zo svojej 
fakulty nestiahol body. No čo, história sa mení.“ 

Harry sa zachechtal. „Už to vidím.“ 

„Myslíš si, že to nespravím?“ opýtal sa zúrivo. 

Harry provokačne pokrútil hlavou. Ozaj sa tomu nedalo veriť. Už videl ako Snape sťahuje 
niekomu zo svojej fakulty body. Dobre, možno im nejaké body stiahne. Isto to však nebude 
viac ako päť. Dokopy, obom. Iba päť. Maximálne. 

„Potter, zdá sa, že ma ešte dobre nepoznáš,“ zavrčal, ale v tóne jeho hlasu nebolo ani štipky 
hnevu. Skôr akýsi prísľub, z ktorého Harrymu prebehli po chrbte zimomriavky. 

Natiahol k nemu ruku a pohladil ho hánkami po líci. „Mal by som ísť. Potrebujem si 
oddýchnuť.“ 

„A to ma tu chceš nechať napospas Poppy?“ zvolal zdesene a stisk jeho ruky na Harryho 
zápästí zosilnel. 

„No, nepohol som sa od teba celé poobedie a noc som strávil v tom otrasnom kresle. Rád by 
som sa konečne natiahol a zdriemol si aspoň na pár hodín,“ vysvetlil Harry. 

„Ľahni si na vedľajšiu posteľ a hotovo!“ prišiel s okamžitým návrhom Severus, ale nerátal 
s tým, že bude zamietnutý. 

„Nemôžem, je obsadená. A okrem toho, ak už by som tu mal ostať, nechcel by som byť ďalej 
ako teraz.“ 

Severus mal dojem, že tie slová mu - nevedno prečo - vohnali červeň do líc. Bože, znova! 
Desivé! Ale Pottera sa nepustil. Mal ostať na ošetrovni celkom sám? Obkľúčený nejakými 
faganmi a ich bacilmi? A maniakálnou liečiteľkou, ktorá sa k nemu správala takmer ako 
matka k svojmu neposlušnému decku? Nikdy! 
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Trochu neobratne sa posunul na posteli a urobil tak prekvapenému Harrymu miesto. Vrhol 
naňho veľavravný pohľad a Harry pri tom geste celkom onemel. 

„Ja...“ vyjachtal a posunul si okuliare na koreň nosa. „Čo na to povie madam Pomfreyová?“ 

„Je mi to jedno. Tak čo?“ opýtal sa a čakal, čo Potter spraví. Popravde, bolo to od neho veľmi 
veľké gesto. Bože, v jednej posteli s chlapom. Ale ak je ten chlap Potter... Teda, 
tentopredstieranie, toto nezaškodí. Veď sa nejdú milovať... Iba si k nemu Potter ľahne. 
Potter, prečo nie? Ešte stále si pamätal na ten rozkošný obrázok Harryho v svojej posteli, hoc 
nechutne prezdobenej červenou a jeho vábivé nahé telo... Napokon, majú spolu vzťah nie?  

Dlho sa dívali jeden druhému do očí. Severus čakal, Harry zvažoval svoje možnosti. Pravda, tá 
predstava bola sama o sebe veľmi lákavá. Ľahnúť si k nemu, objať ho, cítiť teplo jeho tela, 
tlkot srdca... Znova sa podvolil. Vyzul si topánky a z pliec zhodil habit. Ľahol si k nemu 
a neprestal sa dívať do jeho tváre. 

Napriek tomu pozvaniu bol Severus prekvapený Harryho reakciou. Ale cúvnuť teraz? Nikdy! 

Harry si strčil nohy pod perinu a ľavú vsunul medzi Severusove stehná. Nebránil sa a urobil 
mu dokonca miesto. Dovolil Harrymu, aby ho objal a zložil hlavu na jeho plece. O chvíľu už 
počul jeho pokojné oddychovanie. 

Chcel takto ostať navždy. On, Severus Snape. V objatí chlapca, ktorého kedysi nenávidel. 
V objatí chlapca, ktorý ho už dlho priťahoval. V objatí chlapca, ktorému odpustil, že je synom 
Jamesa Pottera. Čudné, ani pri tej myšlienke v duchu neškrípal zubami... 

Lenže elixír začal účinkovať a jeho viečka sa pomaly, ale isto zatvárali. Zaspal hlbokým, 
pokojným spánkom v objatí toho najnepravdepodobnejšieho mladíka. 

17. kapitola 

Severus si nespomínal, kedy naposledy mu bolo tak... fantasticky. Potterova opatera počas 
jeho víkendovej indispozície bola úžasná. Mladíkova niekoľkohodinová prítomnosť v jeho 
komnatách - v studených žalároch – bola osviežujúca. Za celé tie roky svojej pustej 
staromládeneckosti nezažil pocity, ktoré ním teraz prúdili ako golfské prúd 
v severoatlantickom oceáne. V hlave mu znova zahučalo to slovo... predstieranie. Slovo, 
ktoré začínal nenávidieť. Slovo, ktoré by tak rád zmenil na skutočnosť. Lenže... boli tu 
pochybnosti, ktoré v ňom hlodali ako termity. 

Koľko krát sa pristihol pritom, že postáva pred zrkadlom a obzerá si svoj výzor? Či už bol 
oblečený, alebo nahý po tom, čo vyšiel z kúpeľne. Koľkokrát si kládol otázku, čo by tak na 
ňom Potter videl? Bol predsa starý. Delilo ich dvadsať rokov. Rovných dvadsať rokov! Kým 
Potter bol mladý a vzrušujúci, jeho telo pružné a silné, on bol nevábny vzhľadom, ošumelý, 
odžil si dobré polstoročie a jeho telo, hoci bolo stále štíhle... bolo proste jeho, no! A teda nič 
moc. V hĺbke duše si uvedomoval, že jediné, čo by Potterovi mohol ponúknuť by boli horúce 
chvíľky v spálni alebo kdekoľvek na inom mieste, ktoré by si vybral, pretože rokmi získal prax, 
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zručnosť a teda mal bohaté skúsenosti s tým ako ukojiť svojho partnera a priviesť ho 
vlastnou šikovnosťou a vynaliezavosťou do malého šialenstva, ale... to by tak asi bolo všetko. 

Severus si nalial jeden z obľúbených koňakov Hardy´s Noces de Perle. Tento koňak bol 
zmesou desiatich rôznych „Grand Champagne,“ ktorých hrozno mu zaručuje najvyššiu kvalitu 
a vyváženú chuť. Z jeho špecifickej chuti už pri prvom dúšku možno vycítiť chuť broskýň, 
vanilky a čaju. Severus lepšiu a výnimočnejšiu kombináciu veru nepoznal. Tento luxusný 
nápoj pochádzal z Francúzska, z bohatého a nádherného kraja Cognac ležiaceho v západnom 
Francúzsku, rozprestierajúceho sa na pobreží Atlantiku a severne od Bordeaux. Mierne 
podnebie, slnečný svit a pôda bohatá na kriedu poskytovali tie najlepšie podmienky pre 
pestovanie vinnej révy. 

Severus vybral z poličky vhodný pohár. Taký, ktorý sa mu vošiel akurát do dlane a bol 
z tenkého krištáľového skla, so širším bruškom, ktoré sa k okraju zužovalo, aby tak pohár 
mohol zachytiť vôňu nápoja a nasmerovať ju priamo k nosu. Jasné, skoro zabudol na svoj orlí 
nos! Znovu ho pochytila tá clivá melanchólia. 

Nalial si iba do jednej štvrtiny pohára. Potom pohár v dlani pomaly otáčal, aby tak mohol 
uvoľniť arómu koňaku, pretože tú zo seba nápoj vydá iba vtedy, keď je zahriaty na správnu 
teplotu a jeho príjemná vôňa sa naplno rozvinie. Jeho nozdry sa rozšírili, keď nasal tú 
úchvatnú arómu. Usmial sa a konečne si priložil pohár k perám. Upíjal po malých dávkach. 

Lenže v kombinácii s tými pochmúrnymi myšlienkami, ktoré ho neopúšťali, to naňho 
pôsobilo dosť zničujúco. A keďže Severus nebol žiadny pijan a na alkohol nebol zvyknutý, 
stalo sa to, že po chvíli sa z ušľachtilého someliéra stal podnapitý nešťastník. 

Ani Severus nebol taký odolný, ako by sa bolo zdalo. Nie kvôli promile alkoholu v svojich 
žilách, ale kvôli samote. Večnej a odpornej samote. A tak sa stalo, že keď sa jeho odľahčený 
mozog utápal v nešťastných pocitoch, ktoré ho sužovali celý život, rozhodol sa napokon 
niečo s tým spraviť.   

*** 

Harry sa pozrel na hodiny. Bolo pred polnocou. Len nedávno sa vrátil z chalupy od Flinta 
a Nevilla. Bol im zablahoželať v výročiu ich sobáša, ale dlho sa nezdržal. Ušiel vtedy, keď sa 
začali Nevillovi blýskať oči a vrhal po svojom manželovi veľavravné pohľady. Rýchlo sa radšej 
rozlúčil a vyhovoril sa na niečo. Vlastne si už ani nepamätal, čo to bolo za výhovorku. Za to 
vedel, že sa Neville na svojho manžela vrhol prv, ako stačil vytiahnuť Harry päty z domu. 

Bolo fajn, niekoho mať a nebyť sám. Nielen preto, že ste mali zabezpečený pravidelný sex. 
Skôr preto, lebo ste neboli sami. Mali ste s kým zdieľať svoje starosti i radosti, proste dianie 
každodenného života. Lenže Draco zomrel. Opustil ho pred viac ako troma rokmi a on si od 
vtedy nenašiel nikoho, kto by zaplnil tú prázdnotu, ktorá mu ostala v srdci. Dobre, veď 
nevravel, že hľadá ideálneho partnera. Ani Draco a vlastne celý ich vzťah sa nedal označiť za 
ideálny. Hádali sa, viedli i tichú domácnosť, ale robili i kompromisy. Vždy vedeli, kde sú 
hranice a tie nikdy neprekročili. Rešpektovali sa, milovali sa. Harry vedel, že Draco nie je 
takým, akým sa vždy tváril a on mu skutočne dokazoval, že jeho vnútro je nežnejšie ako by 
kto bol vôbec povedal. I zraniteľnejšie. Lenže to všetko a teda i Draco patrilo k minulosti. 
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Skolila ho vzácna, dedičná choroba a oni s tým nemohli nič robiť. To, že si Harry po ňom 
nikoho nedokázal nájsť pripisoval i tomu, že bol slávny a nechcel, aby sa stal terčom 
vypočítavých milencov. Napokon, skúsenosť s Nottom a Bootom mu stačila. 

Harryho život sa odvtedy veľmi nezmenil. Akurát zmenil miesto a vrátil sa na Rokfort, kde 
opäť stretol Snapa. Snape. Severus. Muž, ktorý ho neprestával prekvapovať. Bolo to čudné, 
že k nemu začínal niečo cítiť? Napriek tomu, že si jednostaj pripomínal, že to všetko, čo 
medzi nimi teraz je, je iba obyčajná šaráda, pretože sa do Severusa zamiloval študent, ktorý 
neváhal prejaviť svoje city? 

Vlastne to bolo celé smiešne! Zabini sa zamiloval do Snapa! Harry si za celé roky nevedel 
vybaviť jediný podobný incident. A ešte k tomu Snape! Veď tí dvaja – Snape a Zabini – boli 
totálne odlišní! Kým Zabini bol mladý, svetlovlasý pochábeľ s neskutočne modrými očami, 
Severus bol uvážlivý a nanajvýš prísny čiernovlasý muž, s temnými očami. Ak by mali mať tí 
dvaja niekedy niečo spoločné, isto by to zahŕňalo iba ukojenie telesných potrieb. Nič hlbšie 
by mu totiž Zabini ponúknuť nemohol. Lenže Severus našťastie nejavil o Zabiniho snahu ani 
pramalý záujem. Sám prišiel za Harrym, aby mu pomohol. 

Skutočne povedal našťastie? Harry si povzdychol a prehrabol si rukou husté vlasy. Stále 
rovnako neposlušné ako kedysi. 

Dobre, zrejme nastal čas, aby si priznal, že už i pri myšlienke na to, že by mal mať Severus 
spoločné s niekým iným, išiel vyletieť z kože. Keď sa zveril v liste Hermione, snažila sa ho 
upokojiť, že je to zrejme len pre nedostatok fyzickej námahy. Tým slušne naznačila, že 
s nikým dlho nemal žiaden sex a na Snapa sa nezdravo upol. Ale to nebola tak celkom 
pravda, pretože mal celkom trikrát skvelý orálny sex so Snapom. Hoci ten o tom treťom raze 
nemal potuchy. Dobre, do normálneho, plnohodnotného sexu to malo síce ďaleko, ale 
predsa... 

Tak čo sa s ním dialo? Prečo tak rád trávil chvíle v jeho blízkosti? Prečo našiel záľubu 
v siahodlhých rozhovor s týmto mužom? A prečo sníval o tom, ako sa spolu vášnivo milujú? 
Bolo to choré! Ale skôr ako stihol svoju myšlienkovú výpravu doviesť do cieľa, začul za 
svojimi dverami ostrú výmenu názorov. 

Nepýtal sa, kto je. Proste dvere otvoril a uškrnul sa nad výmenou nie práve slušných slov 
medzi profesorom elixírom a sirom Cadoganom. 

Vo chvíli, keď ho Severus zočil, Cadogana si prestal všímať. „Môžem... dnu?“ opýtal sa 
a Harry postrehol, že nielen jeho hlas, ale i chôdza je dosť neistá, keď sa okolo neho pretlačil 
do bytu bez toho, aby si počkal na odpoveď. 

Harry zavrel dvere potom, čo upokojil nazúreného mužíka oblečeného v brnení 
a nadávajúceho Severusovi do obyčajných prašivých psov, ktorý rušia odpočinok ctihodných 
mužov. Bol si istý, že keby venoval Severus pozornosť tomu napaprčenému sirovi a jeho 
prirovnaniu k psovi, bola by v ňom vzkypela žlč. Vedel ako Severus niečo také neznáša, 
pretože mu to pripomínalo Blacka. Opäť niečo, čo by ich s Harrym malo stále rozdeľovať. 
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Harry sa díval na muža, ktorý zastal oproti horiacemu kozubu. Chvíľu hľadel do jeho 
plameňov a potom k nemu otočil hlavu. Ónyxové oči sa mu podivne leskli. 

„Severus? Deje sa niečo?“ 

Muselo sa predsa niečo diať, keď bol Severus v takomto stave. Podnapitý, očividne rozrušený 
a... tu, v jeho izbe. 

Lenže Severusova odpoveď bola i preňho mätúca. „Ja... nie som si istý, Potter.“ Jeho čierne 
oči skĺzli po Harryho štíhlom tele zabalenom iba v župane, z ktorého vykúkali bosé nohy. 
Harry naprázdno preglgol. Napadlo mu, či Severusovi došlo, že pod tou mäkkou látkou je 
celkom nahý. Zrejme áno, pretože si Harry všimol, ako mu tomu mužovi zvlhli pery. Hneď 
potom si po nich prešiel špičkou jazyka, čo spôsobilo, že Harrymu vyschlo v ústach. Merlin, 
toto bol absolútne hriešny pohľad. 

Severus sa napriek svojej rastúcej túžbe ani nepohol. Hľadel do výstrihu Harryho županu ako 
uhranutý a snažil sa prísť na dôvod, prečo sem vlastne prišiel. Jediné, čo mu však mozog 
podsúval bolo to, že Harrymu vykúkajú z toho výstrihu tmavé chĺpky a on by rád zistil, ako 
veľmi má ochlpenú hruď. A akej farby sú jeho bradavky? Sú tmavé alebo svetloružové? 

Harry na tom nebol o nič lepšie. Pohľadom sa vpíjal do muža oproti, ktorý sa zjavne 
nachádzal v podobnom rozpoložení ako on. Severus vyzeral... Bože! Dobre, nebol z tých 
najpríťažlivejších mužov na svete a isto by sa nemohol zaradiť medzi Top Ten a hviezdy ako 
Brad Pitt (mimochodom, toho Harry zo srdca neznášal, lebo mu pripadal umelý ako bábika 
Barbie), ale svojím spôsobom bol sexi! Hriešne sexi! A teraz? V rozhalenej bielej košeli 
a rozopnutej veste, keď mal možnosť vidieť cez to tenké plátno črtať sa jeho tmavé, zdurené 
bradavky... Zdalo sa mu to, alebo boli nohavice v jeho rozkroku bolestivo napnuté? Harryho 
vzrušila už len myšlienka na to, že muža ako Severus by dokázal vzrušiť niekto ako on! Mal 
dojem, že sa mu krv z končatín naliala v tom momente do slabín, pretože sa k slovu ohlásil 
jeho penis. No dobre, Harryho zástava bola vztýčená. 

Severusov pohľad skĺzol do miest, kde sa odrazu vydul na Harryho župane pôsobivý kopček. 
Kašľať na všetko! pomysle si a ráznymi krokmi premeral vzdialenosť, ktorá ich delila. Objal ho 
a privlastnil si jeho ústa so živočíšnou žiadostivosťou. Harry neprotestoval. Jeho ruky sa 
ovinuli okolo krku profesora elixírov a on mu dovolil robiť si s ním, čo sa mu len zachcelo. 
Akurát, čo ho nasmeroval do svojej spálne, keď sa po ceste náhlivo zbavovali svojich zvrškov, 
pomedzi tiché uistenia, že to chcú obaja a pomedzi hlasné stony, ktoré naplnili Harryho byt. 

18. kapitola 

Duncanovi to bolo jasné. Skončil. Jeho život nestál za to. Bolo to jasné ako facka. Osudový 
muž jeho života si to rozdával s najväčšou pravdepodobnosťou s iným! Ale inak to predsa ani 
nemohlo byť. Taký hrdý muž by sa predsa nemohol znížiť k niekomu, ako bol on. Potter. 
Nemalo zmysel umárať sa otázkou, čo také má Potter a on nie... 

Duncan si smutne povzdychol a premiešal elixír proti smeru hodinových ručičiek. Zrejme by 
mal svoju prehru uznať. Zoral to. Na celej čiare a ešte to i parádne pohnojil. Snape ho mal 
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v paži od prvého momentu. Mal to vidieť. Lenže... láska je slepá. Prečo sa však musel tak 
bezhlavo zaľúbiť akurát doňho? Do tých listov vkladal všetky svoje city, celé svoje mladícke, 
naivne dúfajúce srdce! Všetko vyšlo navnivoč! Neodpovedal mu ani na jediný z nich. 

Nedokázal by na prstoch porátať, koľko nocí prebdel a koľko ich preplakal. Dobre, vraví sa, že 
chlapi neplačú, ale čo krajne zúfalí chlapi, ktorým sa rúca celý život? Tak plakal, no a čo? Veď 
ho pri tom aj tak nik nevidel... To tajomstvo poctivo strážil jeho vankúš. 

Profesor prešiel popri ňom v uličke, mieriac späť ku svojej katedre a nazerajúc im do 
bublajúcich kotlíkov. Dnes bol nezvyčajne tichý. A zo všetkých síl sa vyhýbal jeho pohľadu. 
Bolo mu totálne fuk, že Duncan by preňho spravil prvé, posledné. Mal ho v paži i jeho 
strápený, šteňací pohľad, ktorý po ňom vrhal celé dva hodiny. 

Znova si iba vzdychol. Spomenul si na ten bozk, ktorý sa mu vtedy podarilo od profesora 
ukradnúť. Myslel si, že to bude celkom dobrý, spontánny spúšťač jeho vášní. Nepomohlo. 
Snape sa v jeho náručí menil na obyčajný šuter. Skalu, ktorú by nezdolal ani ten najlepší 
horolezec. Ale i tak bol jeho bozk... bol... no... Na hovno. Duncan sklopil oči do kotlíka. 
Všetko si predstavoval inak. Jeho sny boli príliš ružové. Ten bozk nestál za nič. Ale v duchu si 
predstavoval, ako zacíti jeho chuť, mäkkosť pier, zamatovú hladkosť jeho jazyka. Ďalší omyl. 
Profesorove pery sa zmenili na dve tvrdé brány pekla. Chuť jeho úst bola absolútne 
neutrálna a jazyk... S tým sa takmer nestihol spojiť. V tom krátkom okamihu, kým ho od seba 
neodsotil nemal proste čas nazbierať ďalší materiál na snívanie. Jeho chuťové zmysly pri tom 
bozku akoby zomreli. Navyše, tá hrôza a odpor, ktorú vtedy uňho videl v očiach... Bože... 
Prečo musí byť život taký krutý? Stavil by sa o celé svoje vreckové, že profesor je po 
Potterovom boku celkom iný. 

„Ak máte elixír dokončený,“ rozľahol sa triedou jeho zvučný hlas, ktorý stále napriek 
Duncanovmu sebazapreniu rozsieval po jeho tele zimomriavky, „naberte vzorku do 
pripravených skúmaviek a nezabudnite na ne nalepiť štítky s vaším menom. Neoznačený 
elixír nebude klasifikovaný. Nepodarený elixír do skúmaviek ani nemusíte dávať, bude to 
zbytočná námaha. A to sa týka najmä vás Proodfat!“ oslovil žiaka z bifľomorskej fakulty. 

Keď Duncan vychádzal z učebne, na chodbe sa takmer zrazil s profesorom Obrany proti 
čiernej mágii. V poslednej dobe aj tak naňho nezaberali jeho kliatby, ktoré po ňom vrhal. 
A boli také premyslené! No, veď to bol napokon Potty, záchranca ich sveta, či nie? Na rozdiel 
od jeho milovaného profesora, Potter sa naňho pozrel. Dokonca sa i usmial. Bože! Musel sa 
veľmi premáhať, aby mu do toho chrabromilského úsmevu neskočil a nezotrel mu ho z toho 
vyčačkaného ksichtu! Lenže... Snape by mu to zrejme nedaroval. A riaditeľka by ho odtiaľto 
vykopla. A rodičia... iste, zabili by ho a potom by jeho ostatky poslali k strýkovi, aby ho 
dorazil svojimi idiotskými celoživotnými zážitkami. Asi preto sa mu myšlienka na samovraždu 
začala pozdávať čím ďalej, tým viac. 

*** 

Na schodoch obehol svoje dve spolužiačky. Jedna stála opretá o stenu, druhá sa narýchlo 
hrabala v taške. Keď sa priblížil, začali sa zhovárať. 

„Vedela si, že Keron je teploš?“ opýtala sa štíhla tmavovláska, nakrátko ostrihaná. 
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„No nekecaj! Odkiaľ to máš?“ Kass sa v šoku prestala hrabať v taške a pozrela na svoju 
kamošku. „Veď chodil s Willow Reedovou, či nie?“ 

„No, to je síce pravda, ale daj jej kopačky. Okrem toho, je to zaručená informácia,“ vyhlásila 
Hetty a mrkla na Kass, aby si pohla. Vyrazili Duncanovi v pätách, stále rozoberajúc svoje 
tému. 

„Nie sú to iba klebety? Čo ak sa chcela tá krava Willow pomstiť Keronovi za to, že ju nechal 
a sprosto ho ohovára?“ 

„Nie! Je to pravda! Prisahám! Veď mu včera pred Veľkou sieňou spravila divadlo. A vieš, čo je 
zaujímavé?“ 

„Nie, čo?“ ozvala sa Kass a obe pobehli, aby Duncanovi neušlo ani slovo z ich rozhovoru. 

„Vykričala mu, či to je kvôli tomu idiotovi zo slizolinu! Predstav si! Tomu božskému 
bystrohlavčanovi sa páči niekto z našej fakulty!“ 

Duncan zbystril pozornosť, ale iba prevrátil očami a pokrútil hlavou. 

„Bože, takmer si želám byť tým prihriatym chalanom! Keron je najkrajší chalan na škole,“ 
ospevovala ho zanietene Hetty, podávajúc asi svoj najlepší herecký výkon v doterajšom 
živote. 

„To je fakt! Vysoký, tmavovlasý a ten jeho uhrančivý pohľad! Nehovoriac o tom 
vyšportovanom tele! Zjedla by som ho od lásky,“ zastrájala sa Kass a na dôvažok mlsne 
cmukla perami. 

To už Duncan nevydržal a otočil sa k nim. „Ste normálne? Čo vám je vôbec do toho, že je ten 
bystrohlavčan... to! Vám totálne preskočilo!“ zrúkol na nich a odkráčal preč. 

Hetty sa zatvárila veľmi spokojne a s Kass si podali ruky. „Druhý bod plánu „Trkvas“ úspešne 
za nami.“ 

„Dobre, teraz musíme prejsť na plán C,“ upozornila ju Kass a Hetty prikývla. 

„Jasné. Inak z nás spraví Snape prísady do elixírov ako sľúbil. Ale aj tak, vieš čo je najlepšie?“ 
opýtala sa Hetty, keď mašírovali bok po boku do Veľkej siene na obed. 

„Čo?“ 

„Že si mala s tým Keronom pravdu. Zdá sa, že je fakt do Zabiniho, keď včera spravil tej svojej 
pijavici taký výstup a bolo mu jedno, kto to počuje.“ 

„Jasné. Takže večer sa musíme zastaviť za Snapom a referovať mu, ako to vychádza. Malina.“ 
Uškrnula sa Kassandra a vošla za svojou kamoškou do siene. 

*** 
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Severus sa prechádzal hore – dole po svojom kabinete a pozorne počúval rozprávanie svojich 
dvoch nespratných študentiek. Len čo sa vyhrabal z nemocničného krídla, dal si ich zavolať. 
Ovšem, Potterovi musel sľúbiť, že bude aspoň ohľaduplný. Vraj mal vziať na vedomie, že sa 
prišli celkom dobrovoľne priznať a vysvetliť tú zapeklitú situáciu. Och, aby nezabudol, 
doniesli mu na ošetrovňu kvety a veľkú bonboniéru. A triasli sa ako osiky. Obe. 

Ale nebol by to Severus, keby z tej situácie nevyťažil. O Hetty Hollidayovej vedel svoje. 
Známa firma. Od prvého ročníka vystrkovala rožky. Kassandra Scrogeová bola vlastne iba 
nevinnou obeťou jej vplyvu. Ale to nič nemenilo na jej podiele viny. 

Nestrhol im body a nepremenil ich na prísady do elixírov iba preto, lebo chcel vedieť, čo ich 
viedlo k tomu atentátu. Boli schopné vysvetliť mu to až na ďalší deň, po dávke elixíru na 
upokojenie. Ale... Severus by to nebol priznal, ten ich nápad nebol vôbec zlý. Preto sa s nimi 
ako vedúci fakulty a ako obeť ich výstrelku – dohodol. Nestrhne im body a nijako ich 
nepotrestá, ak to s tým Zabinim dotiahnu do konca. Nič si totiž Severus neželal viac ako 
zbaviť sa jeho neželanej pozornosti raz a navždy. 

„Ako to šlo?“ opýtal sa a zastal, prísne na nich zazrúc. 

Slova sa ujala ako vždy pohotová Hetty. „Vcelku dobre, pane. Počul každé slovo, dokonca na 
nás kvôli tomu aj vybehol. Inými slovami, nemáme strkať nos do toho, do čoho nás nič.“ 

Severus sa takmer uškrnul, ale opanoval sa a odkašľal si. „No, na to je už trochu neskoro,“ 
zahundral. „Aký je ďalší bod vášho plánu?“ To bola totiž ďalšia vec, na ktorej trval. Museli mu 
povedať, čo chystajú, aby mohol zvážiť, či to pre niekoho nebude životu nebezpečné. 
Nechcel viac riskovať. Aj tak sa celý život nariskoval až až. 

„Najlepšie by bolo, keby sa nejakým zázrakom prejavil Keren a my by sme mali po starosti, 
ale čosi mi našepkáva, že to nebude také jednoduché,“ odvetila Hetty. 

„Zrejme to bude ten malý diabol na vašom pleci, kto vám robí našepkávača, slečna 
Hollidayová,“ zamrmlal si popod nos, ale nahlas sa opýtal: „Ak sa tak nestane?“ 

„Osobne mu prehovorím do duše. Som si istá, že potrebuje len postrčiť,“ dodala zamyslene. 

„Ak to nezaberie?“ 

„Hm, podľa mňa tu ani tak nejde o toho bystrohlavčana ako o Duncana. On by mal skočiť na 
návnadu, pane.“ 

Severus uznale prikývol. „Ležne čo s ním?“ 

„Tuto s Kass sme zvažovali listy... Celkom neškodná forma ako dať dvoch ľudí dokopy.“ 

Severus si pošúchal koreň nosa medzi ukazovákom a prstom, mrmlajúc čosi o neškodnosti, 
ale napokon iba prikývol. Bolo to stokrát neškodnejšie ako nejaký elixír alebo začarovaná 
odrážačka. S tým ich obe prepustil. 
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*** 

Lenže s dievčatami si podala kľučku jeho dverí riaditeľka. Severus na ňu neveriaco zagánil. 

„Minerva?“ 

„Nezdržím ťa dlho,“ riekla, ale napriek tomuto odvážnemu vyhláseniu už sedela v jeho 
kabinete viac ako pol hodiny. 

Ani jeden z nich nezaregistroval pohyb pri stene, ktorá sa akoby zavlnila. Severus preto, lebo 
bol plne zaujatý myšlienkami ako odtiaľ riaditeľku čo najskôr vypratať, aby mohol ísť konečne 
na dohodnutý schôdzu s Potterom a Minerva preto, lebo z neho potrebovala dostať čo 
najpodrobnejšie odpovede na svoje otázky týkajúce sa problému - Zabini. Samozrejme, 
nebola by to ona, keby sa najprv nespýtala ako sa mu po tej nehode vodí, či je v absolútnom 
poriadku a ako to ide so žiakmi. 

 Severus to už nevedel vydržať. Vstal od stola a podišiel k sekretáru, aby si do pohára nalial 
trochu koňaku. Minerva zdvorilo odmietla. Kým si Severus stihol sadnúť späť, niekto ukrytý 
pod neviditeľným plášťom sa presunul pod jeho pracovný stôl. 

Harry sa tam pohodlne uvelebil, oprúc sa chrbtom o dosku stola. Bol dokonale krytý, ale i tak 
zo seba nestiahol ten vzácny kus látky, ktorú zdedil po svojom otcovi. 

Harry, ktorý ju sám nevládal viac počúvať a priam smrteľne sa v Severusovej pracovni nudil 
vymyslel niečo, čo by prišlo na um azda len samotnému slizolinčanovi. Kým Severus vstal, 
aby si zo zúfalstva nalial do pohára, všuchol sa mu pod stôl. 

Severus si znova trochu glgol a ďakoval bohu za ten skvelý nápoj. 

„Tak a čo mi povieš o tom probléme s pánom Zabinim?“ opýtala sa, sŕkajúc zo svojej šálky 
čaju. 

Harry sa popod nos uškrnul. Pod stolom sedel priamo medzi roztiahnutými nohami profesora 
elixírov. V duchu si vedel veľmi dobre predstaviť, čo sa skrýva pod tou látkou a popravde, 
zbiehali sa mu všetky slinky. Stačilo iba natiahnuť ruky a... 

„Nič. Zdá sa, že sa upoj...“ Severusovi sa zadrhol hlas. Jasne cítil ako ho niekto chytil za 
podkolenné jamky na nohách a prinútil ho zosunúť sa na stoličke nižšie. Keď ucítil pohladenie 
rozovretými dlaňami po celej dĺžke svojich stehien, vyľakane vytreštil oči. 

Minerva si jeho čudný výraz v tvári nemohla nevšimnúť. Veď od neho sedela vzdialená sotva 
meter a pol. „Si v poriadku?“ 

„Ja...“ preglgol. Niekto sa s ním zahrával alebo zošalel? Silné ruky mu chvíľu hnietli stehná 
tesne pri rozkroku. Potom sa preniesli priamo naň a jemne cez látku treli jeho vzdúvajúce sa 
mužstvo, ktoré na tie dotyky reagovalo prekvapivo búrlivo. 
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Zasa preglgol, ale snažil sa opanovať. Pohľadom zablúdil popod svoj stôl, ale nikoho tam 
nevidel. „Potter!“ napadlo mu jediné možné riešenie. Odrazu mu na nohaviciach povolil 
gombík a zips sa spúšťal akoby mal vlastnú vôľu! Severus na sekundu privrel oči a odkašľal si. 
Ak by bol teraz vyskočil spoza stola, Minerva by asi utrpela srdcový kolaps, keby zbadala 
vykúkať penis z jeho povolených nohavíc a z otvoru na trenírkach. 

„Čo si sa... pýýýtala?“ zatiahol a znova si prečistil hrdlo. Jeho ruky sa chytili okraja stola, ako 
keď sa topiaci stebla chytá, len aby nimi nezašiel podeň a nevnoril si prsty do hustých vlasov 
hlavy medzi svojimi nohami. 

„Či si v poriadku, pretože tak na mňa rozhodne nepôsobíš, Severus. Bol si na kontrolu 
u Poppy?“ opýtala sa a k tenkým perám nahla šálku čaju, aby si znova uchlipla. 

Severus zovrel pery a zachripel: „Pre Merlina, prestaň!“ 

Minerva naňho vrhla pohoršený pohľad, netušiac, že tie slová nepatrili jej. Nehovoriac o tom, 
že to nepomohlo. Pretože neviditeľná ruka, ktorá spracovávala jeho erekciu sa hýbať 
neprestala. 

„Severus, ja chápem, že dbáš o svoje súkromie, ale ako tvoja nadriadená si robím starosti 
o tvoje zdravie. To je snáď pochopiteľné. Okrem toho, poznáme sa roky a...“ Zarazila sa. „Nie 
je ti dobre?“ 

Severus si zahryzol do pery v momente, keď ruku vystriedalo horúce vlhko. Na špičke svojho 
kordu vytŕčajúceho z nohavíc ucítil jazyk. Potter – aspoň dúfal, že to bol, napokon, nevedel 
o inom človeku, ktorý by mal neviditeľný plášť – oblízol jeho žaluď. Krátko. Raz, druhý raz 
a potom jeho fialovú hlavičku tým mrštným jazykom obkrúžil. Zlízaval z nej slané kvapôčky, 
ktoré sa na nej vábivo leskli. 

„Chutíš tak skvele,“ začul ako zašepkal do ticha kabinetu zastretý Harryho hlas. Stŕpol. 

„Čo si vravel?“ ozvala sa Minerva, ktorej sa na tvári zračili čoraz väčšie obavy. 

„Pýtal som sa...“ oblízol si odrazu suché pery, „či ti chutí čaaaj,“ poslednému slovu trochu 
predĺžil samohlásku, ale veta vyznela celkom normálne. „Takže... Zabini?“ snažil sa opýtať, 
uvedomiac si, že ju odtiaľ zrejme nedostane, kým jej neodpovie na to, čo ju najviac zaujíma. 

„No? Tak ako? Zlepšilo sa jeho správanie?“ 

„Us-pokoji-vo,“ vydal zo seba namáhavejšie a rukávom si zotrel z čela drobunké kropaje 
potu, kým cítil ako jeho penis mizne v tých úžasných ústach až po koreň. Keď ho Potterove 
ústa odrazu opustili, zachvel sa, lebo mu vlhký penis ovanul chladný vzduch. Jeho ústa však 
nezašli ďaleko. Nasali do úst jeden po druhom jeho semenníky. 

„To je skvelé,“ prikývla spokojne Minerva. 
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„Úžasné!“ pritakal ochotne, hoci nemyslel akurát na Zabiniho. Mal dojem, že sa k jeho ušiam 
spod stola doniesol tichý smiech. Toto si odpykáš, pomyslel si a veľmi sa premáhal, aby 
nestrčil aspoň jednu ruku pod stôl a neprinútil ho znovu venovať pozornosť svojmu... 

„Och!“ zachripel. Nemusel. Harry ho znovu nasal do úst, len čo jeho jazyk skĺzol po celej jeho 
dĺžke. Od špičky po koreň a od koreňa po špičku. A skončil v zamatovej horúčave jeho úst. 
„Skoro by som... zabudol,“ dodal pohotovo, na čo Minerva vyvrátila hlavu na bok, 
nevychádzajúc z údivu nad jeho správaním. Pomaly, ale isto nadobúdala dojem, že Severus 
utrpel do hlavy ozaj poriadnu ranu, ktorá na ňom zanechala následky. 

„Áno?“ 

„Nemusíš si s ním robiť starosti. Zabini je pokojný. Všetkoideskvele!“ poslednú vetu vypľul na 
jeden pokus. Potom sa zhlboka nadýchol, aby do pľúc nasal vzduch a vytreštil na ňu oči. 

„Minerva, ja... mám veľa práce... Nie, že by som ťa... vyhadzoval, ale...“ zaťal zuby, aby 
potlačil zastonanie. 

„Iste, iste. Chápem. Aj tak som sa zdržala pridlho,“ zašomrala, ale prv, než opustila jeho 
kabinet, otočila sa k nemu. „Mal by si zájsť za Poppy,“ a odišla so šomraním, že sa správa 
divnejšie ako kedykoľvek predtým. 

Severus ani nevedel ako, ale chopil sa prútika a zamkol dvere. Hneď potom kabinet očaroval 
a konečne sa mu z hrdla vydralo mučivé zastonanie vo chvíli, keď jeho telo ovládla triaška 
a on vedel, že v nasledujúcej chvíli zaplní tie neodbytné, horúce ústa svojou životodarnou 
tekutinou. 

A tak aj bolo. Lenže to už mal Severus ruku pod stolom a z Harryho hlavy stiahol kapucňu. 
Jeho prsty sa potom zamotali do jeho vlasov a boky prirážali oproti tým talentovaným ústam 
v neomylnom rytme, kým ho Harry sal ako skúsený, storočný upír. 

Keď bolo po všetkom a Severusova vášeň odznela, ostal sedieť na svojej stoličke, silne 
oddychujúc, stále s povolenými nohavica a teraz už ochabnutým penisom. 

„Potter,“ zachripel, „za toto ťa...“ 

„Áno?“ ozvalo sa spod stola, odkiaľ sa vonku súkalo pružné, mladé telo, sápajúce sa po jeho 
nohách až k hrudi. Úsmev na tých perách, ktoré ho len pred malou chvíľou vyniesli pred 
brány raja bol široký ako Panamský prieplav. „Čo mi urobíš?“ opýtal sa provokačne, na čo 
Severus iba zavrčal. „Potrestáš ma? Strhneš mi body alebo ma necháš po škole a ja budem 
musieť čistiť kotlíky?“ 

Harryho hlas znel nesmierne zaliečavo, nesmierne vzrušujúco a Severus nad tým iba 
zastonal. Jeho ruky sa vymrštili k cípom jeho habitu, ale len preto, aby si ho pritiahli 
k dravému bozku. Bolo také opojné, cítiť vlastnú chuť v jeho ústach. Severus cítil, že je znova 
vzrušený. Keď sa od neho odtiahol, pozrel mu do rozžiarených, túžbou potemnených 
zelených očí a zachripel. 
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„Nie... Urobím niečo oveľa horšie,“ prisľúbil. „Dnes v noci ťa pripravím o možnosť chodiť, 
Potter!“ s tým vstal a ťahal za sebou uškŕňajúceho sa Harryho do svojej spálne. 

19. kapitola 

Koncom novembra bolo všade na okolí kopu snehu. Rokfort i jeho okolie vyzeral, akoby ho 
prikryla jedna veličizná biela perina. Pekne nadýchaná a načechraná. I teraz za oknami hradu 
husto snežilo a Harry bol rád, že nemusí vystrčiť nos z postele. Hoci ho vidina voľnej soboty 
v Rokville predsa len trochu lákala. Okrem toho, v poslednej dobe sa venoval Severusovmu 
plánu s predstieraním viac ako bolo zdravé a zanedbával svojich priateľov. Rona a Hermionu 
nevidel ani si nepamätal. Napadlo mu, že keď sa tam ukáže, malá Rose ho prekvapí isto 
ústočkami plnými drobunkých zúbkov ako perličky. Lenže to, čo mal teraz bolo... 

Vzdychol si. Dobre, nebol taký sebec, aby staval vlastné šťastie nad všetko ostatné, ale na 
druhej strane, kedy naposledy sa cítil takto? Bolo to už pár rokov, čo ho Draco navždy opustil 
a Harry si od vtedy nikoho nenašiel. Teraz mal po svojom boku večne zamračeného 
a namrzeného profesora, s ktorým strávil i dnešnú noc. A to doslovne, pretože muž vedľa 
neho spokojne odfukoval, jednou rukou ho objímajúc okolo pása a s nohou vklinenou medzi 
jeho nohami. Musel sa priznať, že o tomto sa mu ani nesnívalo. Ani v tých najdivokejších 
snoch. On a Snape. Lenže, ak mal byť k sebe naozaj úprimný, nikdy predtým by ani 
nepredpokladal, že by to mohli dať dokopy s Dracom, pravda? Veď to bol Malfoy! Napadlo 
ho, že očividne bude niečo na tom vyjadrení o tom, že protiklady sa priťahujú. 

Chvíľu sa ešte díval z okna na poletujúce snehové vločky vo vetre a potom sa v mužovej 
náruči pretočil. Usmial sa, pretože do dokázal bez toho, aby ho zobudil. Severus spal ako 
zarezaný. Ale nemohol sa čudovať, potom, čo obaja odviedli v noci za čísla... Harrymu sa na 
tvári usadil spokojný výraz. Hľadel na Severusovu tvár, uvoľnenú v spánku a uvažoval nad 
tým, prečo si kedysi myslel, že je škaredý ako noc. Nebola to pravda. Jeho pleť bola čistá 
a jemná, obočie vyzeralo ako po úprave kozmetičkou – musel priznať, na rozdiel od toho 
jeho – pekne klenuté nad tými tmavými očami, ktoré momentálne schovávali očné viečka 
s dlhými, tmavými mihalnicami, dotýkajúcimi sa jeho pokožky. Bože, mal také husté 
mihalnice, že mu ich mohla závidieť i Letitia Casta z reklamy na mihalnice predlžujúcu 
a zhusťujúcu špirálu od Mabeline. 

Ani len jeho vlasy nebývali také mastné, ako sa zdali byť. Fajn, občas si ich zabudol umyť, 
ale... Napriek tomu, nikdy, naozaj nikdy sa ich neštítil dotknúť. Nie, naopak. Rád sa v nich 
prehŕňal prstami. Neboli ako jeho vlasy, ktoré sa skôr podobali tvrdým klincom trčiacim mu 
z hlavy. Severusove vlasy boli jemné a poddajné. A keď pomyslel na jeho telo a tú dokonalú 
kostru pozostávajúcu z pružnej pokožky a hry svalov pod ňou... Bože, nikdy nepoznal nikoho 
s takým dokonal oblým zadkom! Už len myšlienka naň ho vedela priviesť na nehorázne 
hriešne myšlienky. Niet divu, že jeho ruka teraz skĺzla po širokom chrbte presne na to miesto 
a ostala si tam hovieť. 

Harry sa uškrnul. Napadlo ho, ako by asi zareagovala Hermiona a Ron na správu, že si to so 
Snapom rozdávajú už viac ako mesiac. Otázka bola, či by im to vôbec hovoriť mal. O jeho 
vzťahu s Dracom sa dozvedeli celkom náhodne. Prišli mu zapriať všetko najlepšie na 
narodeniny a potkli sa o ich nahé, prepletené telá, keď vystúpili z Harryho kozuba 
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v obývačke. Hermiona to vtedy zvládla statočnejšie ako Ron, ktorý sa s ním celý mesiac 
odmietol baviť. Doteraz mu nebolo celkom jasné, prečo? Či to bolo kvôli tomu, že ich na to 
dopredu nepripravil a oni sa do dozvedeli takouto šokovou terapiou, alebo preto, lebo Ron 
mal možnosť vidieť Malfoya tak, ako ho Boh stvoril. 

Jediné, čo Harry mohol s istotou povedať bolo to, že by určite neprežil druhý takýto 
nečakaný vpád. Okrem toho, toto svojim priateľom nemohol predsa spraviť i druhýkrát. 
Lenže... nič nebolo také jednoduché. Kým vtedy s Dracom už nejaký ten piatok chodil a obaja 
si uvedomovali, že sú vo vzťahu, so Severusom to bolo iné. S ním išlo iba o predstieranie! 
Toto ho zakaždým vedelo parádne zdeptať. 

Všetko v súvislosti s týmto mužom bolo preňho až bolestne nové. To, že si minulý týždeň 
uvedomil, že sa mu čím ďalej tým viac zdá Severus sexuálne príťažlivý bola riadna facka jeho 
naivite, ale spamätal sa z nej celkom rýchlo. Bolo to pozitívne zistenie a celej veci to iba 
napomáhalo. Ale on začínal nadobúdať iný pocit a síce... 

Zahryzol si do pery. Mal si to vôbec pripúšťať? Mal vôbec uňho nejakú šancu? Pochyboval 
o tom. Jedna vec bola, že Severus mu odpustil jeho dávne školské prehrešky a prestal ho 
zrovnávať každú chvíľu s otcom a druhá vec bola, že Harry mu vlastne slúžil ako nástroj. 
Nástroj na to, aby sa zbavil nechcenej pozornosti svojho študenta a v posledných štyroch 
týždňoch i nástroj na to, aby ukojil svoje telesné potreby. Dobre, tým posledným si 
vypomohli navzájom. Predsa len, Severus vedel byť veľmi štedrý, čo sa týkalo oplácania 
láskavosti, ktorú mu mladší kolega preukazoval v posteli. Ale aj pod stolom v kabinete, 
v prázdnej učebni elixírov na stole, či opretý tvárou o dvere, v knižnici, keď z nej vypadla 
madam Pinceová a oni sa vkradli dnu po záverečnej, lebo Severus si spomenul, že potreboval 
akúsi knihu o elixíroch – nehovoriac o tom, že ho oprel o regál s knihami, ktoré pri ich 
vyvádzaní vypadali z políc a oni ich potom museli rovnať späť. Najnebezpečnejší kúsok bol asi 
ten, keď sa nevedeli zdržať pri ceste do Harryho izieb a rozdali si to na pohyblivých 
kamenných schodom. Harry na druhý deň zistil, že duch Zloduch má v tvári podivný tik. 
Netušil, že i duchovia môžu dostať tik. Odmietal sa tým však trápiť. Vlastne... bolo len pár 
miest, kde to ešte neskúsili. 

Ďalší povzdych. Nie, toto rozhodne nemohol nazvať normálnym vzťahom. Hoci tu boli chvíle, 
kedy to ako skutočný vzťah vyzeralo, alebo sa to aspoň k tej predstave veľmi, veľmi 
približovalo. 

Severus sa v posteli pomrvil a keď sa pretočil na chrbát, kolenom sa obtrel o Harryho slabiny, 
ktoré na ten nevinný dotyk okamžite zareagovali. Harry ležal na boku, rukou si podopieral 
hlavu a sledoval zobúdzajúceho sa milenca. Muž v jeho posteli zaklipkal očami a pozrel 
naňho, akoby chvíľu premýšľal, kde to vlastne je. Len čo si však uvedomil, kde je, jeho 
pohľad... znežnel. 

„Dobré ráno,“ šepol Harry a nahol sa k nemu, aby ho mohol pobozkať. Severus sa pod 
dotykom jeho úst pousmial. 

Keď sa mladší muž odtiahol, ruku mal stále vmotanú do jeho vlasov. „Dobré...“ odvetil 
a potom prižmúril oči. „Ty si ma pozoroval, keď som spal?“ 
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Harry iba mykol plecom. „Hm. Možno.“ Severusova ruka neomylne vkĺzla pod prikrývku 
a uchopila do ruky jeho kopiji. 

„Možno? A prezradíš mi, čo ťa teda vzrušilo?“ 

Harry zastonal, keď sa Severusov prst dotkol špičky jeho zväčšeného orgánu a potom ho 
začal hladiť po celej dĺžke. Spokojne pri tom zavrčal a privlastnil si jeho pootvorené ústa 
v pomalom bozku. 

„Veď ty mi to... povieš,“ sľuboval mu zastretým hlasom, kým posieval bozkami jeho bradu 
i krk, očami už zablúdiac k tmavým terčíkom na jeho hrudi, ktoré sa priam dvíhali k jeho 
ústam a žobronili, aby im tiež venoval svoju pozornosť. „Aj keby som ťa mal... mučiť,“ 
a nežne ho uhryzol do jednej vztýčenej bradavky. Vyslúžil si Harryho slastný ston a napokon 
i odpoveď. 

*** 

Duncanovi to už liezlo hore krkom! Zakaždým, keď sa niekde objavil, boli tam i tie dve 
potvory. Začínal nadobúdať dojem, že ho trestá sám osud pre jediný prehrešok! Najhoršie na 
tom bolo to, že sa zakaždým bavili o Keronovi. Išiel sa z toho zblázniť. Akoby nemali inú tému 
na rozhovor. Potom sa nad tým pozastavil a na chvíľu sa zamyslel, či horšie nie je to, že sa po 
tom bystrohlavčanovi začína sám otáčať. Pretože to bol srdcervúci fakt! Minule sa pristihol, 
že naňho civie počas obeda vo Veľkej sieni a premýšľa, koho by ten sexi bystrohlavčan z ich 
fakulty mohol chcieť. Mimo to, vždy uhol pohľadom, keď sa ich oči ponad tie dlhokánske 
stoly čírou náhodou stretli. Akoby to samo o sebe nestačilo, pristihol sa pri tom, že občas 
zablúdil na ihrisko, aby sledoval ich tréning – samozrejme, že celkom nenápadne, aby si 
nemysleli, že prišiel špehovať súperovo družstvo – pričom oči nerušene nespúšťal iba 
z jedného, jediného človeka. 

Ale hotová morová rana, božia päsť alebo čo vlastne, prišla pred týždňom, keď profesor 
Snape presadil Kerona k nemu do prvej lavice. Vedel, že sa určite jedná o sprisahanie. 
Sprisahanie celého sveta proti jeho biednej osobe. A ten počerný havran tomu len pridával. 
Tie letmé dotyky, jeho hlboký hlas, z ktorého mu behali po chrbte zimomriavky... Merlin, čo 
sa to s ním dialo? Vždy, keď sa im stretli oči, cítil sa ako uhranutý. Toto nebolo normálne... 
Búšenie srdca a zástavy dychu... A tie návaly tepla a triašok... Občas mal dojem, že dostáva 
srdcový kolaps. Nohy sa mu podchvíľou menili na rôsol, nehovoriac o prepotených rukách, 
ktoré si nestačil vytierať do habitu, či nohavíc. 

Konečne vyšliapal hore po schodoch a ocitol sa v Severnej veži. Vietor tu fúkal horšie ako 
v Astronomickej, ktorá bola chránená stenami. Severnú vežu po bojoch neopravili úplne. Ako 
znak toho, že o hrad sa viedol boj a jeho obyvatelia stojaci na strane dobre vyhrali. Preto 
bola jej strecha na niektorých miestach deravá, ale očarovaná tak, aby dovnútra nemohlo ani 
napršať, ani nasnežiť. Iba ten potvorský vietor tu mal prístup a teraz sa mu opieral do 
meravého tela i habitu. 

Duncan pozrel z výšky na zem. Musel uznať, že to bola poriadna hĺbka. Keby sa odtiaľ vážne 
rozhodol skočiť, rozpleštil by sa ako žaba a už by mu nepomohla ani svätená voda. Minule tu 
postával s úmyslom skočiť, ale rozmyslel si to. Zistil, že na to, aby ukončil svoj život nemá 
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prosto gule. Ale za zbabelca sa nepovažoval. Pretože ostať nažive a pobiť sa s vlastným, 
neprajným osudom bola podľa neho výzva hodná hrdinu! Tak to predsa povedal i sám 
profesor Potter, keď ho tu vtedy odchytil a využil možnosť, aby mu prehovoril do duše. Ale 
bolo to od neho milé, že naňho nenaliehal a ani mu nenadával za to, čo sa stalo. Dokonca mu 
nestrhol body za to, že ho vtedy preklial. Dobre, Duncan musel uznať, že je to primeraný 
protivník a je hoden muža, akým bol profesor Snape. Ak už mal byť s niekým iným, nech je to 
Potter. Bolo to furt lepšie, ako keby ho vymenil za Flitwicka alebo... no proste niekoho iného. 

Strhol sa, keď sa pred ním odrazu objavila čierna sova a húkla naňho. Vletela dnu a pristála 
opodiaľ. Natrčila k nemu paprčku a Duncan si prekvapene uvedomil, že mu priniesla... list. 
Od koho asi? 

20. kapitola 

Keron Grey si o sebe nikdy nemyslel veľa, no bol si bytostne vedomý dvoch vlastností. Svojho 
sebavedomia, ktoré vôbec nebolo prehnané, keďže vyrastal spolu so svojimi štyrmi sestrami 
a svojho sexappealu. Nečudo, že na opačné pohlavie pôsobil ako magnet, ovšem, keby tu 
nebola tá vec... 

No dobre. Bol gay. Bol totálny, absolútny a stopercentný gay, čo si iba potvrdil pri tom 
búrlivom vzťahu s Willow Reedovou. Bola jednou z tých husičiek, ktoré si zakladajú na 
prestíži a dobrej povesti v škole. Inými slovami povrchná fiflena, s ktorou nemal vonkoncom 
nič spoločné. Žiaľ, prišiel na to trochu neskoro. Ale aspoň si vďaka nej uvedomil, čo vlastne 
chce. A hoci už teraz s istotou vedel i koho chce, nevedel ako na to. Kradmé pohľady, ktoré si 
občas vymenil s tým chalanom bolo všetko, na čo sa zmohol. Ale páčil sa mu. Prekliato sa mu 
páčil! Kašľať na to, že to bol slizolinčan! Srdce si proste nevyberá, či nie? 

Keď tak v jedno popoludnie sedel v najzadnejšom kúte knižnice, z ničoho nič si k nemu 
prisadlo dievča. Poznal ju, bola v jeho ročníku, akurát, že ju Rokfortský klobúk zaradil do 
Slizolinu. Heriett Hollidayová, ktorú všetci poznali ako Hetty. 

„Nepomýlila si sa náhodou?“ ozval sa nenútene, keď na ňu vrhol unudený pohľad ponad 
stránky knihy, v ktorej si listoval. 

Hetty sa iba uškrnula a podstrčila mu akýsi lístoček. 

Keron na ňu vrhol podozrievavý pohľad. „Čo to je?“ 

„Otvor, uvidíš,“ odvetila, oprela sa o opierku stoličky a čakala, či ju poslúchne. 

Poslúchol. Načiahol sa a lístoček otvoril. Na tom kúsku pergamenu bolo všade jeho meno. 
Písaným, tlačeným, malým, väčším i najdrobnejším písmom. Občas preškrtnuté, občas 
v srdiečku. Pozrel na ňu. 

„Originálny spôsob ako niekomu vyznať lásku,“ zašomral a hodil lístoček späť na stôl. Dúfal, 
že pohľad, ktorý jej venoval ju dostatočne odradí, ale ona sa takmer rozosmiala, keď 
povedal: „Nemám záujem.“ 
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„Nie je odo mňa a nemysli si, že neviem, že kopeš za iný tím,“ prehodila a na počudovanie to 
vôbec neznelo povrchne. 

Keron sa však nemohol prestať tváriť podozrievavo. „Tak čo potom vlastne chceš? Na čo si 
prišla?“ 

Hetty prevrátila očami a nahla sa ponad stôl. „Fakt ti nič nenapadá?“ Šepla sprisahanecky, na 
čo on iba pokrútil kučeravou hlavou. 

„Napoviem ti teda. Je vysoký, plavovlasý a modrooký. Sedí vedľa teba na Elixíroch a...“ 

„Ty niečo vieš?“ opýtal sa, takmer škrípajúc zubami. Jeho ruka už siahala po prútiku. 

„Skľudni si hormón, Keron. Prišla som za tebou len s dobrým úmyslom, prisahám,“ zasiahla, 
keď videla ako sa napaprčil a na hrudi si spravila krížik. 

„Od kedy majú slizolinčania dobré úmysly?“ 

„Fajn, za toto máš bod, bystrohlavčan, ale asi nie si taký bystrý, keď si na to neprišiel sám!“ 
odfrkla si a vstávala od stola, pričom si ho pohrdlivo premerala. 

Prebodol ju pohľadom a ona mu neostala nič dlžná. 

„Pozri, len som ti chcela pomôcť. Ale keď nechceš, tvoja vec... Aspoň už vieš, že mu rozhodne 
nie si ľahostajný. Rob ako myslíš, Grey.“ 

S tým sa otočila na päte a zmizla tak ako prišla. Vyparila sa ako gáfor. 

Keron zaklapol knihu a vstal od stola. Chcel odísť, keď mu pohľad na ten kúsok pergamenu. 
Zahryzol si do pery a chvíľu naň pochybovačne zízal. Bolo by možné, aby to bola pravda? 
Bolo by možné, aby mal naozaj aspoň minimálnu šancu? Fakt neuveriteľné... Ale, nezistí to, 
pokým to nevyskúša, pravda? Schmatol teda ten počarbaný lístok a strčil si ho do vrecka. 

Dlho uvažoval nad tým, či sa k nemu prihovoriť normálne alebo skúsiť niečo iné, no napokon 
v sebe nenabral toľko odvahy, aby to spravil. Preto zosmolil list. Prepisoval ho asi desaťkrát, 
kým s ním bol spokojný a potom ho poslal. Po svojej čiernej sove Helge. A potom... ostávalo 
len dúfať, že sa mu ozve. 

*** 

 Duncan otvoril list, stále sediac na podlahe v Severnej veži. Začítal sa do jeho obsahu 
a nepostrehol, že sa mu líca červenajú ako vlčie maky. V mysli mu rezonovali slová ako páčiš 
sa mi, rád by som sa s tebou stretol dnes večer. Ak mám u teba aspoň minimálnu šancu, ozvi 
sa mi. Vyschlo mu v hrdle. Prečo? A prečo sa mu roztriasli ruky? Znova sa pozrel na podpis. 
Fajn, nezdalo sa mu to. Spoznával i jeho písmo. Veď ho neraz videl na hodine spisovať si 
poznámky do zošita. Mal mu teda odpísať? 
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Povzdychol si. Dobre, napíše mu, ale nič si s ním nezačne. Má predsa stále zlomené srdce. 
Okrem toho, on nie je jeho typ! Nie, čo by predsa videl na tom vyšportovanom tele 
a nebezpečne krásnych očiach? Nehovoriac o tom, že vyzeral ako módna ikona časopisu 
Čarodejka? Odpíše mu, stretnú sa, ale to bude všetko. Duncan mu proste povie svoje. A síce, 
nech mu dá pokoj! 

*** 

Harry vyliezol z kozuba a mohol si takmer poblahopriať, pretože sa mu podarilo nepotknúť, 
ako zvyčajne. 

„Harry!“ zvolala Hermiona, ktorá vpadla do predsiene, keď ho začula. Padla mu okolo krku 
a pobozkala ho na obe líca. „Som rada, že ťa znovu vidím!“ 

„Veď aj ja, už ste mi chýbali,“ odvetil úprimne. „Kde je Ron?“ 

„Zdržal sa v práci, dnes žiaľ príde neskôr,“ oznámila mu, ťahajúc ho do obývačky. „Čo si dáš? 
Robila som jablkový koláč. Musím sa priznať, že je fantastický. Spravím ti k nemu kávu, čaj 
alebo horúcu čokoládu?“ 

Harry sa usmial. Spomenul si na prvé Hermionine pekárske výtvory, čo nebolo boh vie čo. 
„Kávu, ďakujem.“ 

Kým sa on usadil v obývačke, Hermiona odbehla do kuchyne. Lenže v tom sa z detskej izby 
ozval plač a to prinútilo Harryho vstať. 

„Idem tam!“ zavolal na kamarátku a mieril do izby malej Rose. Tam sa zohol nad postieľkou 
a zobral malé, džavotajúce dieťa na ruky. Chvíľu si ho skúmavo obzerala a potom sa naňho 
spokojne usmiala a zatlieskala ručičkami. 

„Ako si sa mala, princezná?“ šepol a pobozkal ju na čielko. 

Dievčatko znova zadžavotalo, akoby mu chcelo naozaj odpovedať. Harry sa s ňou vrátil do 
obývačky a sadol si na gauč, zložiac si dieťa do lona. Netušil, že ho Hermiona pozoruje odo 
dverí so smutným úsmevom na tvári. 

Keď ju konečne zaregistroval, nadvihol spýtavo obočie. Povzdychla si a dolevitovala 
vrchovato naložený podnos na konferenčný stolík. Potom pokrčila plecami a znova naňho 
pozrela. 

„Ja len, že to s deťmi tak vieš,“ povedala na jeho nevyslovenú otázku. 

„Čo je na tom? Mám deti rád,“ poznamenal Harry spokojne. 

Hermiona si k nemu prisadla a z kanvičky mu naliala do šálky kávu. „Vždy si túžil po rodine.“ 

Harry pretočil očami. Presne vedel, kam toto smeruje. „Hermiona, prestaň. Nik nemôže mať 
všetko a ja rodinu mám. Mám vás a ostatných a mám...“ 
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„Ginny stále dúfa, že sa spamätáš,“ prerušila ho ako stihol povedať čokoľvek iné. 

Harry sa zamračil. „Nie ja, ale Ginny by sa mala spamätať a začať žiť, pretože jej mladosť ujde 
čakaním na niečo, čoho sa nikdy nedočká! Pozri, nechcem byť tvrdý a je pravda, že ju mám 
rád, ale asi tak, ako teba, Hermiona. Ginny je pre mňa ako mladšia sestra. A nikdy nebude nič 
viac. Okrem toho, je tu niekto, koho...“ zasekol sa. Nechcel jej to povedať takto v hneve. Nie, 
chcel sa s ňou o tom pozhovárať, pretože sa vo svojich citoch sám nevyznal a tak dúfal, že by 
mu mohla pomôcť. Vždy do všetkého videla lepšie ako on, či Ron. 

Hermiona mala v sebe aspoň toľko ohľaduplnosti, aby sa zatvárila kajúcne. „Prepáč, ja len 
že...“ povzdychla si a natiahla sa pre svoju dcéru ako pre záchranné lano. „Som hlúpa. 
Nemala som ti ju pripomínať.“ 

„Hermiona, mali by ste sa s tým konečne zmieriť. Ja iný už nebudem,“ riekol ticho a mal chuť 
zdvihnúť sa a vypadnúť preč. 

Chvíľu sa medzi nimi rozhostilo ticho, ktoré rušilo len Rosino šantenie. „Je to desať rokov, čo 
to vieme,“ začala Hermiona. „Myslím, že sme si na to dostatočne nezvykli preto, lebo ste svoj 
vzťah s Dracom tajili.“ Opäť sa odmlčala a sledovala Harryho, ktorý sa stále mračil. „A si stále 
taký sám.“ 

„Nie som.“ Odvetil prosto a pozrel na ňu. 

Hermiona v tom momente pochopila. „Nie si? Takže si si niekoho našiel?“ 

Harry prikývol. „Ale je to zložité.“ 

Hermiona prevrátila očami. „Zdá sa mi, že zložité vzťahy sú u teba v obľube,“ uškrnula sa 
a on sa konečne pousmial. „Povieš mi o ňom?“ 

Harry sa zatváril neisto, ale napokon prikývol. Prehrabol si rukou vlasy a oprel sa o opierku 
gauča. „Všetko to začalo ako hra. Nemyslel som, že to zájde až tak ďaleko. Ja... myslím, že 
som sa doňho... zamiloval a neviem, čo mám robiť, Hermiona.“ Vydýchol zúfalo a privrel oči. 

Hermiona ho chvíľu iba pozorovala a premýšľala. Hra? Čo tým chcel povedať, že to začalo 
ako hra? A s kým sa vlastne zahrával? A potom vytreštila oči. 

„Ty si sa zamiloval do Nevilla?!“ vykríkla a oči jej vystúpili z jamôk. „Harry, s ním si sa 
zahrával? Odpovedz!“ 

Harry na ňu pozrel a malá Rose, ktorá sa zľakla matkinho zvýšeného hlasu sa rozmrnčala. 
„Nie! Ako si na to prišla?“ 

Vydýchla si, utišujúc svoju dcéru, ale z Harryho nespúšťala oči. „Ja len... no, proste mi to 
prišlo logické. Neville je gay, hoci je ženatý a keď si spomenul tú hru...“ 

„Nie, brzdi, Hermy. Nie je to Neville. Nikdy by som sa nepostavil medzi manželov.“ 
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„Tak kto potom?“ nechápala a Harry zastonal, zložiac si hlavu do dlaní. 

„Obávam sa, že to nepochopíš,“ zamrmlal a potom na ňu pozrel, kým si Hermiona v mysli 
premietala o koho iného by mohlo ísť. 

„Je to kolega z práce?“ 

Harry prikývol a schoval si opäť tvár do dlaní. 

Nezdalo sa, že by s tým chcel Harry vyrukovať sám od seba. Bolo teda na nej, aby na to prišla. 
Začala si to v hlave postupne preberať. Flitwick? Nie! Navyše, nechutná predstava. Zvrátene 
perverzná! Obracal sa jej žalúdok pri predstave Harryho a malého Filiusa pri sexe. Dobre. 
Potriasla hlavou. Hagrid je ženatý a navyše... Bože, ako mi len mohol napadnúť! Neville má 
Flinta a Binns je duch. Nik iný tam už ne... 

„To nemyslíš vážne, však?“ v hlase jej preskočilo, až to vyznelo podivne škrípavo, keď sa jej 
v hlave konečne rozsvietilo. 

Harry na ňu pozrel. „A ak myslím?“ 

Hermiona na prázdno preglgla a zaklipkala očami. „Ty a... Snape? Kedy... a ako k tomu... 
došlo?“ 

A tak jej Harry všetko porozprával a jeho priateľka nevychádzal z údivu. Napokon sa oprela 
čelom o Rosinu hlávku a chvíľu ticho premýšľala. 

„Takže si mi vlastne prišiel povedať, že máš nový vzťah s tým najnepravdepodobnejším 
partnerom na svete a navyše si sa doňho zamiloval?“ 

„Vravel som, že je to komplikované,“ pripustil Harry holý fakt. 

„Nebojíš sa, že z jeho strany ide o využitie? Potrebuje ťa, aby sa zbavil príliš horlivému 
záujmu svojho študenta. Čo ak on tvoje city neopätuje?“ 

Harry pokrčil plecami. „Nikdy sme sa o tom nezhovárali.“ 

„A zhovárate sa vôbec? Alebo je to medzi vami len čisto... fyzické?“ 

„Zhovárame sa. Neverila by si, aký je bystrý. A pozorný. A múdry! Hermiona, on je proste 
úžasný. Niet na ňom jedinej chyby.“ 

„Z tvojho pohľadu,“ doplnila úsečne a vrhla na Harryho skrúšený pohľad. „Dobre, tak čo odo 
mňa teraz čakáš? Požehnanie? Alebo...“ 

„Chcem radu,“ vyhŕkol. „Čo mám robiť? Mám mu povedať, čo k nemu cítim?“ 
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„Och, Bože, Harry. Ja vážne neviem. Je to Snape! Zdá sa, že ho nepoznám z tej stránky ako ty. 
Ale ak ho máš skutočne rád a chceš, aby ste mali normálny vzťah, potom by si mu mal 
povedať, čo k nemu cítiš.“ 

„Asi to budem musieť urobiť. Ale ešte nie, ešte počkám... na vhodnú chvíľu,“ dodal spokojne. 

Hermiona sa stále netvárila dvakrát nadšene. „Čo je?“ opýtal sa jej nepokojne. 

„Uvedomuješ si, že Ron to len tak neprekusne, však?“ 

„Hej. A mrzí ma to. Keby bol on na mojom mieste, snažil by som sa ho pochopiť a podporiť, 
vieš? Pretože to priatelia robia.“ 

„Harry, urobím pre teba všetko na svete, to vieš, ale chvíľu mi potrvá vyrovnať sa 
s predstavou, že si sa zamiloval do muža, ktorý ťa predtým nenávidel. Okrem toho, tá 
nenávisť bola predsa vzájomná.“ 

„Tak toto si povedala naozaj pekne. Vystihla si to. Bola.“ 

„Fajn. Nechajme to. Idem nakŕmiť Rose, ty si daj koláč a vypi kávu. Keď sa vrátim, dokončíme 
ten rozhovor, dobre?“ 

Harry prikývol, ale len čo Hermiona vytiahla päty z obývačky a zavrela sa s dcérou v jej 
izbičke, vstal a podišiel ku krbu. Vzal do hrsti letax a hodil ho do kozuba. Oheň zeleno 
zaplápolal a on doň vstúpil. Nemohol tu ostať. Čakal pochopenie aspoň od nej. Videl, že sa 
ho nedočkal. Ostatné nemalo zmysel. Mal obmedziť svoj život? Mal svojho milenca zavrhnúť, 
len preto, že to bol Snape? Nie! To nedopustí. Miloval Draca a hoci ich vzťah nebol ideálny, 
bol s ním šťastný. A teraz, keď sa dal dokopy so Severusom, povedzme, že mal pocit, akoby 
sa to šťastie k nemu znova vrátilo. Hoci nemalo plavé vlasy a strieborné oči. Jeho náruč bola 
rovnako príjemná. Bozky rovnako povznášajúce a rozhovory s ním rozmanité. Severus sa mu 
páčil. Zbožňoval jeho úsmev, ktorý vídaval síce len občasne, ale predsa. Obľúbil si jeho 
sarkastické poznámky i suchý humor typický pre angličanov. Rád s ním dokonca krájal tie 
odporné prísady do elixírov. 

Usmial sa, pohltený zelenými plameňmi, ktoré mu bez porušenia oblizovali celé telo. Miloval 
ho. Miloval Severusa Snapa a hodlal s tým niečo urobiť. Len si musel premyslieť, čo. 
Zamrmlal svoju adresu a preniesol sa domov. 

Ak jeho priatelia potrebovali čas, nech si ho teda majú. 

21. kapitola 

Severus sa rozplýval ako hmla nad Začarovaným lesom trhaná lúčmi hrejivého slnka. Až na 
to, že bol začiatok decembra a slnko vstávalo neskoro a veľmi, veľmi zubaté. Dnes spal po 
dlhej dobe sám. Jeho obvykle pohodlná posteľ mu pripadala odrazu otrasná. Takmer ako 
fakírova váľanda obitá tisíckou ostrých klincov. Prečo ho bolelo celé telo? Vôbec sa nevyspal. 
Cítil sa, akoby ho prešiel Rytiersky autobus. Aspoň dvakrát. Najmenej. Vymotal sa 



81 
 

z pokrčených prikrývok a vrhol na posteľ nepriateľsky pohľad. Veľká a prázdna. To bolo to, čo 
mu na nej vadilo najviac. Chýbalo v nej pružné mladé telo, ktoré ho posledné týždne 
dokonale zohrievalo, rozpaľovalo a obšťastňovalo. 

Zatúlal sa do kúpeľne, ale dlho sa tam nezdržal. Rýchla sprcha, dôkladná očista tela i svojich 
polodlhých vlasov. Potom ústna hygiena a holenie. Netrvalo mu to viac ako dvadsať minút. 
Z kúpeľne zamieril späť do svojej spálne a takmer vykríkol od ľaku. Navonok sa však zatváril 
celkom zvyčajne a na nečakaného (no vrelo vítaného) votrelca vrhol dokonalý 
nepreniknuteľný výraz tváre. 

„Dobré ráno,“ zamrmlal Harry. „Dúfam, že si ešte neraňajkoval,“ opýtal sa nádejne a pozrel 
naňho tými svojimi nádhernými smaragdovými očami, pod ktorých pohľadom sa Severus 
takmer rozplýval. 

Severus pozrel na hodinky. „Je iba šesť ráno. A nedeľa. Myslel som, že si pospíš. Nemali sme 
sa stretnúť neskôr?“ 

„Vadí ti, že som tu?“ ozval sa Harry, ktorý očividne po tej otázke zneistel. 

„Nie, len ma to prekvapilo. To je všetko.“ 

Harry sa usmial a ukázal rukou na plne naložený drevený podnos. „Pôvodne to mali byť 
raňajky do postele, ale...“ gestom ruky poukázal na očividný fakt, že už jeho dávno hore. 

Severus ho znova raz prekvapil. Nikdy mu nik nedoniesol za celé tie roky raňajky až do 
postele. Mal si to nechať ujsť? Ani za nič! Jediným pohybom sa zbavil ručníka opásaného 
okolo úzkych bedier a nahý vkĺzol späť do postele. 

„Ja som... ty...“ habkal zaskočený Harry jeho reakciou, kým sa k nemu vedúci slizolinskej 
fakulty nenaklonil a nepobozkal ho na pery. 

„Skvelý nápad s tými raňajkami, ďakujem,“ odobril tak jeho návrh bez väčších slov a začal 
zvedavo odkrývať strieborné vrchnáky servírovacích mís, aby zistil, kde sa čo nachádza. Keď 
naňho Harry i po chvíli iba užasnuto zízal, pozrel naňho spýtavým pohľadom svojich tmavých 
očí. „Pridáš sa?“ 

Že či! pomyslel si Harry a sadol si do tureckého sedu vedľa Severusa spokojne sa 
opierajúceho chrbtom o vankúš a nalievajúceho si pritom čiernu kávu. Severus nalial i jemu. 
Osladil ju lyžičkou cukru a zjemnil trochou smotany tak, ako to od neho odpozoroval. Popri 
tom uvažoval, čo sa mohlo minule stať, že bol z toho jeho mladý milenec taký rozhodený. 
Vedel, že mal ísť navštíviť svojich priateľov, ale nezdôveril sa mu, čo sa na tej návšteve 
odohralo. Mal sa ho vôbec pýtať? Bol síce zvedavý, ale... dovoľovalo mu to, čo spolu mali 
zachádzať tak ďaleko? Nie, napokon sa rozhodol túto tému nenačínať. Keby bol Harry chcel, 
povedal by mu to sám. Takto si mohol v pokoji vychutnať raňajky vo veľmi príjemnej 
spoločnosti. 

„Ako to pokračuje so Zabinim?“ opýtal sa Harry, keď natieral svoj toast pomarančovým 
džemom. 
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Severus prehltol a uškrnul sa. „Prekvapivo dobre. Zdá sa, že sa upokojil. Možno ho to už 
dokonca i prešlo,“ pokrčil plecami. A potom ho odrazu niečo napadlo. Niečo, čo začul 
a takmer ho z toho porazilo. Pozrel naňho prižmúrenými očami. „Ale dozvedel som sa, že nie 
som jediný, komu chodia zamilované lístočky.“ 

Harryho líca jemne sčerveneli a mladší muž uhol pohľadom. Akosi dôkladne študoval vzor 
tapety na stene Severusovej izby. 

„Prečo si mi to nepovedal?“ dopaľoval Severus, nevzdávajúc sa svojej témy. 

Harry si povzdychol a zadíval sa pre zmenu na rozvírenú hladinu svojej kávy. „Nezdalo sa mi 
to dôležité. Sú to taľafatky. Nič viac.“ 

„Nesmieš to brať na ľahkú váhu. Čo ak sa z niektorého z tých bláznivých študentov vykľuje 
druhý Zabini?“ trval na svojom Severus, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Nemyslím. Dievčatá už vedia, že sme spolu. Myslím, že to zobrali celkom športovo. 
Naposledy som dostal iba... vieš, srdečné priania, aby nám to vydržalo...“ preglgol a odvážil 
sa naňho pozrieť, „čo najdlhšie.“ 

Severus sa naňho zadíval ako na novoobjavený ôsmy div sveta. „Tebe... tebe písali i 
dievčatá?“ vyhŕklo z neho kým v duchu rozoberal druhú časť jeho priznania. Aby nám to čo 
najdlhšie vydržalo... No, vlastne, nebolo to také zlé prianie, pomyslel si. 

Harry našpúlil pery a vydýchol prebytok kyslíka, ktorý sa mu nahromadil v pľúcach. „No... tak 
nejako. Teda... tiež. Ale i Neville dostal nejaké...“ 

„Mňa pán Longbottom nezaujíma, Potter,“ vyštekol Severus prudšie ako zamýšľal. Mal chuť 
sa tresnúť niečím po hlave ako domáci škriatok, ktorý vyparatil parádnu blbosť. Čo to malo 
byť? Vari len nežiarlim! zaúpel v duchu. 

„Ale tie listy nič neznamenajú... Decká to proste iba skúšajú. Nič viac. Aby si vedel, dostal 
som listy aj od žiačok z tvojej fakulty,“ priznal Harry v snahe zmierniť medzi nimi to napätie, 
ktoré sa medzi ne dostalo Severusovou otázkou o lístočkoch. 

„Vážne?“ opýtal sa Severus spôsobom, akoby ho to vôbec nezaujímalo, čo samozrejme 
nebola pravda. Len to tak v ňom vrelo! 

„Mhm,“ zamrmlal tmavovlasý muž sediaci mu oproti a na moment sa zamyslel. „Tuším to 
bola Sallemová spolu so Snaekovou.“ 

Severus prižmúril oči. Jasné! Sallemová Sall bola šiestačka a Snaeková Mandragora bola 
siedmačka. 

„Písanie listov sa tento rok akosi rozmohlo. Hotová desiata morová rana, akurát že nie 
egyptská ale rokfortská,“ zahundral si Severus popod nos a veľmi sa snažil upokojiť. 
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„To je pravda. Začína ma to zlostiť. Vedel si ale, že Zabini nie je jediný homosexuál v tvojej 
fakulte?“ zaujímal sa Harry. 

Severus vytreštil oči. „O čom to hovoríš?“ 

„No, minulý týždeň mi prišiel tiež jeden podobný lístok s návrhom, že keď ma omrzíš, 
dotyčný mi rád poskytne všetko, čo mi istotne ty dať nemôžeš.“ 

Severus v duchu zaškrípal zubami a zosielal na hlavu neznámeho tie najhoršie kliatby, na aké 
si len dokázal spomenúť.„Vieš kto to bol?“ 

Harry naňho pozrel. Severus vyzeral, že ho to vôbec, ale vôbec nezaujíma. To teda 
znamenalo, že naňho nežiarli. No, na jednej strane to bolo dobre, pretože chorobní žiarlivci 
boli zvyčajne psychopati, ktorí vás zahltili láskou tak veľmi, až sa tá láska stala po čase 
príťažou. A na druhej strane... znamenalo to teda preňho, že oňho Severus naozaj nejaví ani 
ten najmenší záujem? Teda, okrem predstierania a fyzických aktivít, ako to nazvala 
Hermiona? 

Zvesil hlavu a snažil sa nevnímať, ako ho to ranilo. „Ja... myslím, že som jeho písmo spoznal, 
hoci sa nepodpísal. Baltazar Moon, piatak.“ 

Severus bol po zvyšok raňajok nezvyčajne ticho. Nakoniec sa ho Harry opýtal, čo má dnes 
v pláne a vzdialil sa, keď sa dohodli na poobednom stretnutí v Rokville. 

Len čo Harry odišiel, Severus vyskočil z postele a rázoval po izbe ako tajfún. Bolo mu fuk, že 
je stále nahý. Bolo mu vlastne fuk všetko! Teda... okrem toho, čo sa práve dozvedel. Jeho 
milenec sa nachádzal zjavne v horšom listovom obležaní ako on! Keby sa to náhodou nebol 
dozvedel, nikdy by sa mu s tým nepriznal. To bolo šialené! A ten Moon! Do kotla! Čo si to ten 
sopliak dovoľuje! Veď mu ešte ani chlpy nenarástli, holobriadkovi! A tie dve? Čo to malo 
znamenať? 

„Severus, upokoj sa,“ prihováral sa sám sebe. „Veď ty už niečo vymyslíš. O tom 
nepochybujem!“ zaškrípal zubami a s tým sa konečne obliekol. Myslel len na to, že by mal 
niečo spraviť. Niečo... lenže... čo? 

22. kapitola 

Duncan kráčal do Severnej veže. Vystupoval schod za schodom a v duchu si prehrával 
rozhovor, ktorý si predtým vopred naplánoval a pripravil. Bol rozhodnutý toho 
bystrohlavčana pokoriť a zosmiešniť. Chcel poprieť vlastnú homosexualitu a vysmiať sa z tej 
jeho otvorenej reakcie a jeho listu. Lebo... no, proste, je predsa slizolinčan a to slizolinčania 
robia, či nie? 

Lenže keď konečne vystúpil na samotný vrchol veže a chcel vojsť do priestrannej kupoly, 
zarazil sa vo dverách. Vlastne sa pristihol pri tom ako mu v jednej sekunde srdce vynechalo 
úder, zatajil sa dych, spotili sa mu dlane a takmer sa mu i podlomili kolená. 
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„To nemôže! Do frasa! Čo teraz?“ hútal v duchu, opretý o chladnú stenu veže s tuho 
prižmúrenými očami. 

S tým, že Keron bude vyzerať práve dnes a práve takto nerátal. Jeho železná vôľa sa oslabila 
a zvláčnela ako najmäkší druh syra. Odlepil sa od steny a opatrne nazrel do miestnosti, 
v ktorej ho čakalo jeho „rande.“ Pohľadom prešiel jeho úžasnú postavu tak hriešne 
zvýraznenú v pekelne obtiahnutých vyšúchaných rifliach, ktoré absolútne dokonale obopínali 
pevný, okrúhly zadok a pekne tvarované stehná. Nebol ako tí típkovia, ktorý majú rozkrok na 
nohaviciach niekde pri kolenách a vidno im polovicu zadku vrátane spodkov. Občas i viac, ak 
si tie nechutne spustené nohavice nechtiac pristúpia. Lenže Keron bol iná trieda. Už len pri 
pomyslení na to, ako rád by na ten zadok položil ruky a vyskúšal si hmatom jeho pevnosť mu 
vyschlo v ústach. Preglgol a presunul oči k úzkemu pásu. Dobre, Keron bol štíhly, veď bol 
športovec. Ale i on bol športovec. No zďaleka nevyzeral tak skvele ako on. Prečo ho pre 
merlinove spodky chcel? Prečo ho vôbec mohol chcieť? Veď bol... Duncan pokrútil hlavou. 
Musel si to priznať. Bol pako. Hoci patril do jednej zo starých čistokrvných čarodejníckych 
rodín, bol pako. Pako, ktorému nešla Aritmancia. Pako, ktorému sa triasli ruky na hodine 
Elixírov len preto, lebo sa delil o jednu lavicu s ním. Pako, ktoré sa zamilovalo do svojho 
profesora! A jeho srdce bolo z neopätovanej lásky stále zronené. 

Rýchlym pohľadom zhodnotil ostatnú dokonalú stavbu mladíkovho tela a konečne sa 
odhodlal vojsť dnu, keď sa trochu upokojil. Prečistil si hrdlo, aby upozornil na svoju 
prítomnosť. Keron sa k nemu však neotočil. 

„Nemyslíš, že je odtiaľto nádherný výhľad?“ opýtal sa miesto toho, aby po Duncanovi 
vyštartoval, čo mladík očakával a toto ho zmiatlo. „Vždy som mal chuť vziať sem metlu 
a vyletieť odtiaľto. Šialenou rýchlosťou si to namieriť strmhlav k zemi a potom tesne nad 
zemou zmeniť smer letu.“ 

Duncan sa zarazil, pretože ho v tej chvíli zauvažoval, či je skôr kaskadér alebo samovrah. 
V duchu sa uškrnul. A to ešte pred pár dňami uvažoval o tom, že skočí odtiaľ šípku! Brďo. No 
nič, mal tu povinnosti. Už chcel otvoriť ústa a spustiť naňho spŕšku tých kydov, ktoré si tak 
poctivo nacvičil, keď sa k nemu bystrohlavčan otočil a pozrel mu do očí. Duncan zavrel ústa 
a znova preglgol. 

„Som rád, že si prišiel,“ povedal Keron a hoci sa vôbec necítil tak sebaisto, v duchu si 
pripomínal, že tak rozhodne musí pôsobiť, ak chce zabodovať. Na radu tej malej potvory 
Hetty si dal trochu upokojujúceho nápoja. Zabral, ale predsa len pociťoval trému. Dávka 
upokojujúceho elixíru žiaľ nebola dostatočná. Nechcel to prehnať. 

Podľa Hetty mal byť úskočný ako had. To sa jej ľahko povie, keď je slizolinčanka, nie? Mal 
naňho ísť premyslene. Nevybafnúť to naňho hneď, inak by ho zrejme odkopol ako prašivého 
psa. Hoci sama uznala, že ak by to spravil, musela by si myslieť, že ma miesto mozgu zrnko 
hrachu, čim mu polichotila. Ale napokon, naňho sa dievčatá lepili ako muchy na med od kedy 
si pamätal. V duchu si povzdychol: „Kiež by sa raz takto na mňa lepil i Duncan.“ 

Duncan si ho zatiaľ iba premeriaval skúmavým pohľadom. „Čo si chcel?“ opýtal sa nakoniec 
priamo a stuhol ako kameň, keď sa k nemu spolužiak priblížil. 
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„Mám pre teba návrh,“ povedal, prevaľujúc slová na jazyku a vychutnávajúc si pohľad do tej 
krásnej zmätenej tváre. 

Duncan prižmúril oči a podozrievavo sa naňho zadíval. 

„Potrebuješ prejsť z Elixírov, pravda?“ opýtal sa Keron a čakal na jeho reakciu. 

Duncan opatrne prikývol. Potreboval z nich prejsť, to bola pravda a elixíry mu nikdy veľmi 
nešli. „No a?“ 

„Môžem ti s nimi pomôcť,“ navrhol ležérne a pokrčil plecami. Prekrížil ruky na hrudi a tváril 
sa neutrálnejšie ako vodná hladina Čierneho jazera. 

Ak bol Duncan neistý, teraz zneistel ešte viac. „Ty ma chceš doučovať?“ 

„Správne,“ potvrdil mu Keron. 

„A čo za to?“ 

Keron pokrčil plecami. 

„Nevrav mi, že to robíš z dobroty srdca,“ podpichol ho Duncan. 

„Nevravím,“ pritakal a prešiel okolo neho. „Premysli si to a daj mi vedieť.“ Duncan si iba 
odfrkol a Keron odišiel. 

„Ha! Ale som mu dal,“ zašomral si popod nos. 

*** 

Severus stál v kúpeľni pred umývadlom a usilovne si drhol zuby. Vlasy mal ešte vlhké a okolo 
bedier omotaný iba ručník. Díval sa na seba do jemne zahmleného zrkadla. Odrazu vytiahol 
kefku z úst, nehľadiac na to, že má na perách bielu penu voňajúcu po mentole. 

„Potter, uvažoval som nad tým, že nám to celkom dobre klape. Prekvapujúce, však?“ stíchol 
a uvažoval nad konceptom vety, ktorú vypustil z úst. Napokon si znova strčil kefku do úst 
a drhol ďalej. A premýšľal. 

Znova vytiahol kefku z úst, opláchol si ústa a pozrel na seba. „Potter, čo keby sme do toho išli 
naozaj? Veď nám to prekvapivo klape vo všetkých ohľadoch.“ 

Nie, musel uznať, že ani toto rozhodne nevyznelo najlepšie. Nebol to práve návrh, ktorý by 
niekto zrejme rád počul. A ešte i ocenil. A nedajbože s ním ešte navyše i súhlasil. 

Ale on nevedel ako na to! Bolo to proste niečo prekliato ťažké. Nikdy nebol otvorený typ 
človeka, ktorý prejavuje svoje city najavo tak povediac na každom kroku. Nie. On bol typ 
starého netopiera, ktorý sa skrýva po tých najtmavších kútoch a tvári sa, akoby mu patril 
svet. Pravda však bola, že mu roky neúprosne pribúdali. Kráčal svojím neľahkým životom už 
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dlho sám a teraz, keď mu náhoda, či skôr nešťastná náhoda alebo možno zlomyseľný osud 
prihral do cesty Zabiniho a Potter mu tak ochotne pomáhal... Bolo preňho viac ako ťažké 
všetkého sa zrieknuť. Bolo preňho odrazu nemyslieteľné vzdať sa Harryho pre nič za nič. Jeho 
spoločnosti, jeho úsmevov, jeho dotykov, jeho bozkov... Bolo na ňom akosi priveľa toho, čo si 
Severus v krátkej dobe obľúbil. Akoby Potter ani nebol Potterom. Naozaj mal zo svojho otca 
iba tú podobu. Povahou bol celý po matke. Zrejme preto si ho tak rýchlo dokázal získať. A bol 
absolútny zadubenec, keď to nepostrehol skôr. 

Ako mu to len mal navrhnúť? Hodnú chvíľu zvažoval túto možnosť. Bolo to ťažké. Veď len 
kvôli nemu strhol tomu darebákovi Moonovi na hodine takmer päťdesiat bodov za to, že 
zamiešal elixír nesprávne. Moon zbledol a ostatným klesla sánka v neveriacom výraze. 
Vedúci ich fakulty bol známy tým, že slizolinčanom vždy nadržiaval. Toto sa však na to vôbec 
nepodobalo. Moonovi dal jasne pocítiť, kto je tu pán. A zákerne sa v duchu uškŕňal nad 
trápením mladíka, keď mal na svojom školskom treste, ktorý si uňho odpykával pitvať 
elektrických úhorov. I teraz sa uškrnul pri pohľade na zelenú tvár mladíka. Nie nadarmo sa 
vraví, že pomsta je sladká. 

Opláchol si tvár a utrel sa do ručníka visiaceho pri umývadle. Napokon usúdil, že ak vyjde 
s pravdou von, možno sa nič hrozné nestane. Teda, až na to, že by mohol byť odmietnutý. 
Otázne bolo, či by to zvládol. Byť vedome odkopnutý... Hm, stálo to za úvahu. 

Keď sa obliekal, uvažoval nad tým, ako zistiť, či k nemu Harry prechováva nejaké city. Ako 
prvé mu napadlo Veritaserum, ale s poľutovaním to zavrhol. Predsa len, Harry bol 
chrabromilčan, isto by jeho typický slizolinský úskok neschválil a jemu by neskôr nepomohlo 
ani heslo: účel svätí prostriedky. Fajn, ak nechcel teda, aby to skončilo prv ako to začne, 
musel vymyslieť niečo iné. 

„Čo tak večera pri sviečkach, dobrá hudba a mesiac v splne?“ zauvažoval nahlas a keď sa 
pozrel do zrkadla a uvidel vychádzať Harryho z kozuba s úsmevom na tvári, zarazil sa 
a pomyslel si, koľko z toho mladík počul. 

„Kedy?“ opýtal sa ten s úsmevom a jemu došlo, že počul. Podišiel k nemu, objal ho zozadu 
rukami okolo pása a pobozkal na krk. „Myslel si to naozaj alebo si len...“ 

„Naozaj,“ vyhŕkol skôr, ako by stihol zaspätkovať a spanikáriť svojím typickým snapovským 
spôsobom. „Tento víkend?“ 

„Platí,“ usmial sa Harry a ich oči sa stretli v zrkadle. 

Severus mu nesmelo ten vrelý úsmev opätoval. 

23. kapitola 

Večera pri sviečkach a striebornom svite mesiaca, ktorý zalieval svojím nočným jasom 
Harrymu do dnešného večera neznámu časť hradu. Zaviedol ho sem jeden z rokfortských 
škriatkov. Skrytá miestnosť hneď vedľa Astronomickej veže. Nad Harryho spýtavým výrazom 
mykol Severus iba plecom. 
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„Našiel som ju ešte veľmi dávno. Rád som sem chodil premýšľať.“ 

Harry sa po miestnosti so záujmom rozhliadol. Vôbec to tu nevyzeralo zle. Najpôsobivejšia 
bola asi aj tak sklenená kupola stropu nad ich hlavami. 

„Je to tu... veľmi pekné,“ riekol Harry, keď si sadal k stolu, kráčajúc po mäkkom koberci. 
Nevedel prečo sa mal chuť vyzuť z topánok. Možno preto, lebo chcel cítiť na chodidlách tú 
hebkosť hrubého vlákna koberca pospletaného do zložitých vzorov? Postrehol, že na rozdiel 
od Severusa bol oblečený neformálnejšie. Mal vari niečo v pláne? Alebo chcel len Harryho 
príjemne prekvapiť? Lenže... i Harry mal v rukáve jedno prekvapenie. Pravda, až na neskôr. 

„Ďakujem,“ odvetil potešene Severus, evidentne nadšený tým, že ocenil jeho výber miesta. 
„Pripijeme si?“ ozval sa, keď sa načiahol po fľaši vína a nalial jemu i sebe. 

Harry iba prikývol, potom zdvihol svoj pohár a opýtal sa: „A na čo si teda pripijeme?“ 

Severusovi zažiarili oči ako temné hviezdy. „Na budúcnosť,“ riekol napokon tajomne a Harry 
prikývol. Usmial sa, poháre o seba s jemným cinkotom štrngli a oni sa napili. 

Jedli v tichosti, vychutnávajúc si ľahké predjedlo, vynikajúci hlavný chod i lahodný dezert. 
Potom iba spokojne sedeli, dopíjali víno, ktoré im ostalo a Severus premýšľal, ako začať. 
Nacvičovanie pred zrkadlom mu veľmi nepomohlo. Keď si napokon dodal v duchu dosť 
odvahy osloviť ho a predniesť mu svoj návrh, predbehol ho Harry. 

„Chcem ti niečo povedať,“ riekol a pozrel mu do očí. 

Severus iba prikývol. Skúšal identifikovať emócie, ktoré sa zračili na tvári mladšieho muža, ale 
veľmi mu to nešlo. 

Harry sklopil oči a ponoril svoj smaragdový pohľad do pohára s vínom, ktorý držal v ruke. „Po 
Vianociach odchádzam.“ 

Severusovi takmer zabehol dúšok vína, pretože si akurát z neho odpil. Pozrel naňho ako 
obarený. Čo to malo znamenať? Ako to, že odchádza? Pozrel na pekne prestretý stôl a myslel 
na to, koľko si s tým dal námahy! Odrazu mu to všetko prišlo ľúto. Jeho snaha vyšla na zmar! 
Merlin, veď ani nemal šancu povedať mu, čo chcel. 

Tvár mu potemnela, rysy stvrdli. A Harry videl, že je to znova ten Snape, ktorý býval pred 
tým. Díval sa ako vstáva od stola. Keď sa naňho pozrel, po tele mu prebehli zimomriavky, 
ktoré neskutočne mrazili. 

„Chcel som ti oznámiť, že od Zabiniho už mám pokoj. Takže to predstieranie vzťahu môže 
definitívne skončiť.“ 

Jeho hlas rezal ako žiletka. Bol presný, ostrý a neskutočne bolestivý. Nešlo mu do hlavy, že 
pre nich usporiadal takú... nádhernú večeru len preto, aby mu dal tak odrazu košom! Čo sa 
pre Merlina stalo? 
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Skôr ako sa ho to však stihol opýtať, zistil, že Severus tam už nie je a jeho sa jeden 
z domácich škriatkov pýta, či môže upratať. 

Ani nevedel, ako sa dostal späť do svojich komnát. Sadol si na posteľ a zvalil sa na chrbát. 
Nemo civel do baldachýnového stropu, ktorý tak neznášal a vážne uvažoval nad tým, čo by sa 
stalo, keby ho spálil. Pravda, bol taký nazlostený a vytočený, že teraz by mu bolo jedno, keby 
spálil s tým sprostým baldachýnom celú posteľ. 

Vstal a začal sa prechádzať hore  dolu po izbe, len aby niečo robil. Pootvoril okno, aby do izby 
vpustil závan mrazivého decembrového vzduchu a prečistil si tak myseľ. Dofrasa! Veď už mal 
preňho i darček na Vianoce! Toto vôbec nebolo fér! Nečakal od neho také svinstvo! Dobre, 
Severus bol slizolinčan, ale tá večera pri sviečkach... Merlin, taký záver by nečakal ani 
v najhoršom romantickom braku, ktoré tak rada sledovala jeho teta Petúnia v telke. Nie, veď 
tomu nič nenasvedčovalo. Taký hororový zvrat to predsa nemohlo nabrať len tak z čista 
jasna! Už trochu svojho milenca poznal a vedel, že nebol taký zradca, ktorý by dokázal vraziť 
človeku nôž do chrbta. No dobre, jasné, že by to dokázal, ale nespravil by mu to. Harry bol 
nadšením bez seba, keď sa dozvedel, že zrazil svojmu študentovi celých päťdesiat bodov len 
preto, že zle zamiešal elixír. Bol si stopercentne istý, že to malo celkom inú príčinu. Veď len 
deň predtým mu povedal, že mu ten chlapec nadbiehal. A Harry vedel, že sa v tom 
uzavretom mužovi ozvala žiarlivosť. Hoci svoje pohnútky veľmi dobre zamaskoval, kričali na 
míle ďaleko. 

Zastal, na chvíľu sa zamyslel a potom sa plesol po čele. „Ja idiot!“ zaúpel a chystal sa 
vybehnúť z izby, keď z kozubu zaznelo jeho meno. 

„Harry, si tam?“ ozvalo sa znova a on zaúpel. Prečo akurát teraz? 

Bol naježený ako ostriež a bolo to i poznať, keď sa vzápätí ozval: „Čo je? Chceš mi znova 
dávať svoje rozumy? Tak ti dopredu hovorím, nenamáhaj sa, nestojím o to!“ 

Hermiona sa zatvárila ublížene a zahabkala. Slzy mala na krajíčku. Počula ako Harry tlmene 
zahrešil a povzdychol si. „Prepáč,“ ospravedlnil sa jej napokon a kľakol si pred kozub. „Tak čo 
si chcela? Je všetko v poriadku?“ 

Hermiona prikývla. „Len som sa ti chcela ospravedlniť za to, čo som minule natárala, ale... to 
počká.“ 

V Harrym sa pohlo svedomie a zadržal ju. „Nie, počkaj, to len že... Dnešný večer nedopadol 
presne podľa mojich plánov, vieš? Prepáč, nemal som na teba tak vybehnúť.“ 

„Nič sa nestalo. Napokon, môžem si za to sama. Čo sa deje? Pohádali ste sa?“ zaujímala sa 
a jemu sa zdalo, že to myslí fakt úprimne. Potreboval sa niekomu vyžalovať. Len dúfal, že 
tentoraz to neoľutuje. A tak spustil a Hermiona počúvala, prikyvovala a občas zamrmlala: 
„Mhm.“ Keď skončil, musela s ním súhlasiť. 

„Naozaj si nemyslím, že sa s tebou chcel v skutočnosti rozísť. Nemal si vravieť, že odchádzaš. 
Nevysvetlil si mu to a on si z toho zrejme vyvodil vlastné závery.“ 
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„Lenže ja odchádzam. Odchádzam z Rokfortu! Je to holý fakt. Ako inak som mu to mal 
povedať?“ 

„Možno ohľaduplnejšie. Podľa mňa ti chcel povedať niečo dôležité a ty si to tým vyhlásením 
načisto pokazil, Harry. Mal si mu povedať, že sa jedná iba o šesť mesiacov.“ 

„A ty to vieš odkiaľ? Pokiaľ si spomínam, nebavili sme sa o tom.“ 

Pousmiala sa a pokrčila plecami. „Stále si píšem s Nevillom. A občas sa zhovárame cez kozub 
ako my teraz.“ 

„Ach, jasné.“ 

„Mal by si ísť za ním a vysvetliť mu to, kým nebude neskoro,“ navrhla s čím samozrejme 
nemohol nesúhlasiť. 

„Bol som na ceste za ním, keď si sa ozvala,“ odvetil a ona prikývla. Vtedy Harryho niečo 
napadlo. „Ron to už vie?“ 

„Hej.“ 

„Ako to zobral?“ 

„No, dajme tomu, že si chvíľu myslel, že si z neho robím žarty, ale keď som mu povedala, aký 
si od nás odišiel vtedy nahnevaný... Povedal, že máš pravdu. Výnimočne,“ uškrnula sa. „Mali 
sme ťa podporiť. Ty si pri nás stál vždy.“ 

„Chceš mi povedať, že Ronovi nie je proti srsti, že to ťahám so Snapom?“ spýtal sa neveriaco 
a Hermiona to kývnutím hlavy potvrdila. 

„Hlavne, keď si šťastný. Na ničom inom nezáleží,“ riekla ticho a on jej venoval jeden z tých 
úsmevov, ktoré tak rada uňho vídala. 

„Pravda, ak to s tým rozchodom myslel vážne... je to celé v škrotej riti.“ 

„Harry, to zistíš jediným spôsobom. Tak už bež!“ povzbudila ho. „Budem ti držať prsty!“ 

„Ďakujem,“ zavolal a ešte začul jej: 

„Zlom väz!“ 

Harry sa iba uškrnul a vybehol zo svojich izieb. Nemohol tušiť, že Hermionino želanie sa mu 
takmer vyplní. Keď zoskakoval z pohyblivých schodov, krivo stúpil a potom už len padal. 
Skončil roztiahnutý na zemi ako žaba, z hlavy mu tiekol pramienok krvi a nohu mal 
v podivnom uhle. 

24. kapitola 
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Doľahli k nemu hlasy. Najprv iba tlmené, prichádzajúce akoby z diaľky, ale ich hlasitosť 
naberala na oktávach priamoúmerne s jeho preberaním sa s bezvedomia. Zaťal zuby, keď 
jeho telom prebehla vlna ostrej bolesti. Nohu mal ako v ohni. Cítil ako mu na čelo vystúpil 
lepkavý pot a jeho ruky sa zatínali do prikrývok. Neomylný pach dezinfekčnej čistoty, ktorý 
zacítil mu spoľahlivo napovedal, na akom je mieste. A potom si nejasne uvedomil, ako sa na 
ceste za Severusom zrúbal z pohyblivých schodov. Bol rád, že ten pád nik nevidel. Muselo to 
byť riadne trápne. Harry Potter, profesor Obrany proti čiernej mágie sa zdrbol zo schodov. 
Fasa! Isto o tom už vie celá škola... pomyslel si zúfalo a potom mu došlo, že je ešte hlboká 
noc. Fajn, opravil sa v duchu. Tak sa to dozvedia až zajtra. 

Severus si všimol, že sa preberá. Viečka, za ktorými boli schované jeho zelené oči sa zachveli. 
Postrehol ako zaťal sánku, keď jeho telom prebehla ostrá bolesť ohlasujúca, že jeho noha 
stále nie je v poriadku. Stál po Poppynom boku a sledoval, ako mu kúzlom roztrhla nohavicu 
takmer do polovice stehna. Sucho skonštatovala, že sa nejedná o vonkajšiu, iba o vnútornú 
zlomeninu tibie, teda píšťaly. Nič vážne. Keď sa akurát vytratila po elixír podporujúci 
dorastanie kostí. Rozhodol sa vziať roha, lebo nechcel, aby ho tu Harry našiel. Stále bol 
hlboko urazený a cítil sa ako zbitý hipogrif. 

Skôr ako však stihol od jeho postele vyštartovať svojím ráznym krokom, jeho ruky sa chytila 
Harryho ruka, ktorá ho spoľahlivo zadržala na mieste. 

„Neodchádzaj,“ poprosil ho mladík a silnejšie mu stisol ruku. 

To však nezabránilo Severusovi v tom, aby si ju z jeho zovretia vyšklbol, pravda. Odstúpil od 
jeho postele, aby získal aspoň nejaký odstup. 

„Prišiel som doniesť Poppy elixíry, ktoré chcela,“ povedal bez toho, aby sa ho Harry vôbec 
niečo opýtal. 

Harry naňho pozrel lesklými očami. Bol bledý v tvári poznačenej novou vlnou prichádzajúcej 
bolesti, ktorá sa mu šírila z lýtka. „Klamár,“ obvinil ho, na čo sa Severus zamračil a prskol 
naňho. 

„Ako sa ma tak opovažuješ nazvať?!“ 

Harry si jeho zlosť nevšímal. Vedel, prečo sa paprčí a musel uznať, že na to mal tak trochu 
právo. „Ostaneš chvíľu so mnou?“ opýtal sa v nádeji, že mu konečne vysvetlí ako sa veci 
vlastne majú, ale Severus ho znova odbil. 

Harry si povzdychol, keď sa Severus otočil na päte a vykročil od jeho postele, čo chcel urobiť 
už dávno. „Fajn, tak musím ja za tebou!“ vyhlásil a vstával. 

Profesor elixírov sa zastavil a otočil tvárou k nemu. Chvíľu ho sledoval ako si s námahou sadá 
a potom sa pokúšal zvesiť nohy z postele. Ešte pár sekúnd mu trvalo, kým pochopil, že Potter 
nežartoval. Prihnal sa k jeho posteli ako veterná smršť a priklincoval ho na miesto svojím 
pohľadom. 

„Zbláznil si sa?“ zasipel mu do tváre, keď mu vykladal nohy čo najopatrnejšie späť na posteľ.   
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„Absolútne,“ zachripel potláčajúc nával ďalšej bolesti, „do teba.“ 

Severus zmeravel a skúmavo si prezrel jeho tvár. Skôr, než sa mohol dočkať vysvetlenia, 
vrátila sa Poppy s elixírom a donútila Harryho vypiť ho. Spolu s Kostirastom doňho naliala 
i elixír proti bolesti, za čo jej bol ozaj vďačný. Potom mu očarovala veci do zvyčajného 
nemocničného úboru a nechala ich osamote s tým, že sa naňho neskôr príde pozrieť, ale ak 
by niečo potreboval, má jej dať vedieť. 

Bolesť pomaly ustupovala a Harryho myseľ sa prečisťovala, i keď musel potláčať únavu, ktorá 
naňho doľahla ako vedľajší účinok elixíru. 

„Prečo si sa so mnou rozišiel?“ opýtal sa a pozrel Severusovi rovno do očí. Ten sa zamračil. 

„To si predsa spravil ty. Ja som tvoje rozhodnutie len odobril. To je všetko.“ 

„Lenže... ja som sa s tebou nerozišiel,“ oponoval mu Harry, nespúšťajúc z neho oči. 

„Presne si spomínam, ako si povedal, že odchádzaš z Rokfortu!“ riekol prísne a pohľad mu 
stvrdol. 

„Takže... ty si to nepočul? O ničom nevieš? Ja som si myslel, že...“ 

„O čom to tu táraš? Blúzniš, či čo?“ zahundral Severus a prekrížil si ruky na hrudi. 

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Odchádzam, ale iba na pol roka. Na Kruval. Niečo ako výmenný 
pobyt.“ 

Severus zneistel. Prestúpil z nohy na nohu a díval sa naňho, uvažujúc, čo to preňho znamená. 
Pretože toto podstatne menilo celú situáciu. A on sa s ním rozišiel. Prečo mu to však 
nepovedal vtedy?! Tá večera, s ktorou sa tak napiplal nemusela skončiť tak zle, on sa 
nemusel naštvať a jeho laboratórium by teraz nebolo treba upratovať aspoň týždeň, lebo ho 
kompletne zdemoloval. No, niekde si musel vybiť hnev, frustráciu i pocit nešťastia, ktorý ho 
opantal mocnejšie ako zelina Diablovo osídlo. 

Keď naňho potom Harry vrhol ten skrúšený pohľad plný zúfalstva, ktorý sa odrážal od tých 
malachitových jazierok, Severusovi ten pohľad trhal srdce. „Prosím, nerozchádzaj sa so mnou 
Severus. Si všetko, čo mám...“ vyjachtal a natiahol k nemu ruku v nemom geste. 

Harry mal dojem, že trvalo celú večnosť, kým ten zatrpknutý muž vložil ruku do tej jeho, ale 
stalo sa to. Harry mu ruku stisol a pobozkal. Usmial sa naňho, viečka mu oťažievali, ale 
usmieval sa. „Pobozkaj ma,“ poprosil ho a jeho žiadosti bolo v nasledujúcej chvíli vyhovené. 

Severus si vyčaroval stoličku vedľa jeho postele bez toho, aby sa ich ruky musel pustiť čo i len 
na sekundu. Sledoval, ako jeho milenec – pretože Harry ním bol a teraz to vyzeralo tak, že 
i bude – zaspáva s úsmevom na perách. Nemohol vedieť, či to spôsobilo vedomie, že sú opäť 
spolu, i keď to bol asi ten najkratší rozchod v dejinách alebo preto, lebo elixír zaúčinkoval 
naplno. A bolo mu to jedno. Nevedel, čo ho osvietilo, keď vyštartoval zo svojho 
zdemolovaného laboratória späť do veže, kde mal Harry komnaty, ale hnalo ho vedomie 
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a pocit číreho zúfalstva, že to medzi nimi nemôže takto skončiť. V duchu sa zastrájal, že toho 
malého chrabromilčana umiluje k smrti, aby si uvedomil, že sú pre seba ako stvorení. Druhá 
možnosť bola skúsiť ho očarovať a tretia, uniesť ho a držať pod zámkom v nejakej opustenej 
chajde s poriadne veľkou posteľou a zaručenými presvedčovacími metódami ho prinútiť 
k rozumnému uvažovaniu. Našťastie, nič z toho nebolo potrebné. 

Popravde, poriadne sa vydesil, keď ho našiel ležať pod schodami s narazeným čelom 
a evidentne zlomenou nohou. Len Boh vie, ako dlho by tam tak ostal, keby sa on nenaštval a 
nevyrazil za ním. Okamžite ho preniesol k Poppy. A kto by si bol pomyslel, že Potter mal 
rovnaké úmysly. Pousmial sa. 

*** 

Duncan naposledy zamiešal elixír a sústredene sa díval, či zmení farbu na bledožltú. Keď sa 
tak skutočne stalo, zoširoka sa usmial. „Yes!“ vykríkol a zdalo sa, že celkom zabudol na 
prítomnosť Kerona Greya. 

I Keron sa usmieval. No dobre, skôr svoj pravý úsmev maskoval dobre naskúšaným úškrnom. 
„Stiahni plameň a je to.“ 

Duncan spravil ako mu prikázal a potom nechal obsah kotlíka zmiznúť. 

„Celkom ti to ide. Lepšíš sa,“ pochválil ho Keron a znova sa letmo dotkol jeho ruky. 
V podstate to zamaskoval tým, že sa načiahol po kotlík. Cítil ako sa pod jeho dotykom 
spolužiak zachvel. Bolo preňho veľmi ťažké odtrhnúť pohľad od tých plných pier, ktoré 
odrazu zvlhli. „Na dnes končíme. Idem si zaplávať do prefektskej kúpeľne. Pridáš sa?“ 

Duncan zbledol a zahabkal. „No... ja...“ 

„Bojíš sa?“ 

„A čoho?“ ozval sa bojovne slizolinčan so zvrašteným obočím. 

Keron sa uškrnul a kývnutím hlavy mu naznačil, aby ho nasledoval. A tak Duncan či chcel, 
alebo nie... šiel. 

Najhorší problém nastal, keď sa Keron celkom bez hanby pred ním vyzliekol do spodkov. Ani 
naňho nepozrel, kým Duncan robil pravý opak. Nevedel od neho odtrhnúť oči. Keron bol 
proste... Páni!!! Už teraz vedel, že v noci bude mať poriadny problém zaspať. Sledoval ako 
ten sexi bystrohlavčan podišiel ku kraju bazéna a skočil hlavičku, kým on sa vyzliekal slimačím 
tempom a znova uvažoval, kto sa môže tomu fešáčisku páčiť z ich fakulty. Keď sa jeho 
nohavice zviezli k jeho členkom a odhalili bledú pokožku nôh so sotva viditeľnými chĺpkami, 
sklopil pohľad a opravil si svoje spodky. Klasické trenky zo zelenej bavlny. Oproti Keronovi 
a jeho nádherne chrumkavej riťke zahalenej v čiernych boxerkách sa cítil ako trapák. Ale 
mohol vari za to, že mal tam dole rád pocit voľnosti? 
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Podišiel k bazénu vo chvíli, keď sa bystrohlavčan vynoril a kývol naňho, aby sa k nemu pridal, 
kým on si ľahol na chrbát, nechajúc sa nadnášať hladinou. Rozhodne sa nechcel nechať 
zahanbiť. Ustúpil o dva kroky s úmyslom skočiť a skočil. 

Lenže netušil, že ten prudký pohyb v spolupráci s rozvírenou vodnou hladinou z neho tie 
trenírky stiahne. Sám si to uvedomil až vo chvíli, keď sa vynoril nad hladinu a videl ten zradný 
kus látky plávať neďaleko. Očervenel ako pečený škrot a bleskovo sa za nimi natiahol. 
Lenže... ako si ich obliecť späť? Vo vode to rozhodne nešlo. Keby však z tej vody vyšiel, 
Keronovi by vystavil na obdiv svoju nahotu. Bola to nanajvýš prekérna situácia. Rozhodoval 
sa medzi – ostane a bude hrať hrdinu a jasný úmysel, že mu presne o to šlo, alebo vezme 
roha a v živote Kerona už nechce vidieť. 

Bystrohlavčan ho prekvapil. Priplával k nemu, strčil si ruky pod vodu a chvíľu tam nimi 
manipuloval. Keď ich vytiahol, Duncan zbadal, že v nich drží vlastné spodky. 

„Nič sa nedeje,“ povedal mäkko s jemným úsmevom a nechal ten kus látky plávať na vodnej 
hladine vedľa Duncanových trenírok. „Len dúfam, že sem teraz nik nevrazí. Neviem, ako by 
sme to vysvetľovali,“ poznamenal a odvrátil sa, aby si zaplával. 

Duncan stál stále na svojom mieste a civel na vodnú hladinu, ktorá obmývala dva najkrajšie 
obliny zadku, aké kedy videl. Napokon odhodil zábrany i on a pustil sa za ním s myšlienkou, 
ako rád by si prial, aby mohol byť tým slizolinčanom, ktorý sa Keronovi páči, práve on. 

25. kapitola 

Pomaly sa stalo pravidlom, že Duncan a Keron trávili pravidelne čoraz viac času spolu. Od 
prvej doučovacej hodiny ubehli dva týždne a Duncanovo zlepšenie v elixíroch bolo viac ako 
badateľné. Hlavne vďaka Keronovi. 

Lenže Keron už nevedel, čo so sebou. Tak veľmi sa do nikoho v živote nezamiloval a nevedel, 
čo robiť. Bál sa, aby ho slizolinčan neodkopol pri prvom pokuse o akékoľvek hlbšie zblíženie. 
Avšak začínal byť z toho čoraz viac frustrovaný. Hlavne preto, lebo si zvykli v prefektskej 
kúpeľni vyzliecť celkom donaha a plávať takto. Keď si zaplávali pár temp, Keron sa zvyčajne 
vyštveral z vody prvý, rýchlo sa osušil a vypadol, zanechávajúc Duncana v kúpeľni samého. 
Lenže dnes na to nemal síl. Stál opretý o stenu za dverami na chodbe, s rozopnutou košeľou 
a mokrými vlasmi, z ktorých mu na košeľu dopadali kvapôčky vody a premýšľal, čo si počne, 
keď k nemu doľahli tiché stony. Chvíľu iba počúval a modlil sa, aby jeho plán vyšiel. Potom 
vošiel dnu. 

 Duncana Zabiniho našiel stáť pod sprchou so zatvorenými očami, zmyselne pootvorenými 
ústami a mierne rozkročenými nohami. Mydlové bublinky už dávno odniesol prúdy tečúcej 
vody do odpadovej šachty zabudovanej v dlážke. Keron zastal pred slizolinčanom, veci ostali 
ležať nepovšimnuté opodiaľ na podlahe, kým sa jeho oči vpíjali do uvoľnej tváre a beztrestne 
si obzeral to krásne telo, ktoré sa mu vystavovalo na obdiv. No len dovtedy, kým Duncan 
nevycítil jeho prítomnosť. Keď sa tak stalo, vytreštil oči, zahabkal, očervenel ako rak a... 
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Možno by sa bol i otočil, keby v ďalšej sekunde k nemu nevliezol pod prúd vody oblečený 
Keron s túžbou horiacimi očami. „Povedz mi, že si pri tom myslel na mňa!“ 

Duncan naprázdno preglgol a zmätene i zahanbene sa naňho díval, rukami si aspoň 
zakrývajúc svoj zreteľne trčiaci penis. Cítil sa tak bolestne odhalený! A ponížený! 

Lenže Keronov hlas znel nežne, vzrušene a prosebne zároveň. Možno tak trochu i zúfalo. 
Jeho ruky sa natiahli k plavovlasému mladíkovi a pristáli na jeho mokrých pleciach. 

„Prosím, povedz mi to...“ zašepkal a zrejme mu bolo fuk, že mu voda tečúca zo sprchy 
premočila všetko, čo mal na sebe. 

„Ja... ne...“ zahabkal Duncan, stále v značných rozpakoch a márne si prial, aby sa mohol len 
tak odrazu prepadnúť k nim do žalárov. A najlepšie priamo do jeho spálne, kde by sa mohol 
zahasprovať na sedem zámkov a ostať tam ukrytý do konca života. Alebo aspoň dovtedy, 
kým by si niekde ukrytý v jeden večer na Kerona nepočkal, aby mu tak trochu upravil 
spomienky a zbavil ho tejto jednej konkrétnej. 

Keronove ruky sa presunuli na kachličky za ním. „Nie som slepý, vieš? Myslíš, že som si 
nevšimol, že si neustále vzrušený? A neskúšaj mi nahovoriť, že si to tu rozdávaš s Myrtou,“ 
zachrapčal mu do ucha. 

Duncan sa zachvel a privrel oči. Prečo musel byť tak prekliato blízko? Spomenul si na svoje 
odhodlanie spred pár dní. Myslel si, že si s ním chcel dať Keron rande a on ho chcel odbiť. 
Lenže už o pár dní na to si prial, aby to bola pravda. Aby nemuseli šprtať Elixíry, ale aby sa 
naňho ten bytrohlavčan pozrel presne tak, ako naňho hľadel teraz. Aby bol blízko a možno 
ešte bližšie ako mu bol teraz. Zakaždým, keď sa ich ruky náhodne dotkli, mal chuť nechať 
svojim rukám slobodu pohybu a nezastaviť ich pri mapovaní Keronovho tela. 

„Chcem ťa, ti protivný slizolinčan,“ zapriadol Keron a jeho pery pohladili líniu Duncanovho 
krku. Takmer z toho zošalel. Bolo toto vari možné? „Je mi jedno, kto si. Veď na tom už dávno 
nezáleží... Sme len my dvaja... Nič viac... Povedz, že ma chceš! Stačí tak málo, aby si si 
uľavil...“ zašepkal a jeho noha sa veľavravne obtrela o stále navretý penis. V tej chvíli sa 
z Duncanovho hrdla vydralo zastonanie a Keronove nohavice skropili kvapky jeho 
životodárnej tekutiny, ktorú so sebou odnášali prúdy tečúcej vody. 

Lenže to už Keron nevydržal a jeho pery sa pritisli na tie Duncanove. Plné, nádherne krojené, 
také hebučké. Stačilo málo, aby sa Duncan pridal a vložil do bozku, hoc trochu nesmelo. 

„Chcem ťa... chcem,“ šepkal mu do úst rozochvený slizolinčan, objímajúc ho okolo krku, 
vťahujúc si ho do náručia čo najtesnejšie. 

Ich prvý bozk skončil napokon hlasným, veselým smiechom. Obaja boli uvoľnení a mokrí ako 
myši, ale bolo im to jedno. Keď sa konečne osušili a vytratili pre zmenu do Severnej veže, kde 
mali svoje súkromie, v pokoji sa o všetkom pozhovárali. Bolo jasné, že medzi nimi panuje 
vzájomná príťažlivosť, ale svoj krehký vzťah sa rozhodli držať v tajnosti do chvíle, kým 
nezložia MLOKy. A potom... napokon, všetko bolo vo hviezdach. Hlavné bolo, že Duncan 
opätoval jeho city. 
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*** 

„Merlin, ja... ááá,“ vykríkol a rukami sa zaprel do chladnej steny Severusovej spálne. „Se... 
Se... Se...“ nevládal ani vysloviť jeho meno. Myseľ mu zahmlievalo tiché vrčanie, ktoré 
vychádzalo spod jeho hábitu. Severus kľačal schovaný pod čiernou látkou slávnostného 
habitu miesto toho, aby mu ho jednoducho vyhrnul, alebo mu ho vyzliekol. Práve mu cmúľal 
navretý úd, keď jeho ústa skĺzli na miešok a vzali ho do úst. Harry zavrel oči a snažil sa udržať 
na nohách, čo bolo viac ako obtiažne. Hlavne takto... so Severusom pod habitom. Vrtel 
bokmi a snažil sa Severusa neudusiť tým, ako prirážal proti jeho vlhkým, horúcim ústam. 

Severusova technika bola jednoducho famózna. Netrvalo dlho a jeho živá voda skončila 
v milencových ústach. Vlastne mal dojem, akoby ho vysal do samotného dna. Bol spotený 
a malátny a to sa len nedávno kúpal a dal si šálku kávy, aby vydržal ten večer. 

Keď sa Severus vyhrabal spod vrstiev jeho habitu, na tvári mal spokojný úsmev. Harry sa 
nemohol ubrániť pocitu, že niečo vyviedol, ale čo mohol? Veď necítil nič okrem absolútnej 
spokojnosti a už i čistiaceho kúzla, ktoré zbavilo jeho kožu lepkavého potu. 

Objal svojho milenca okolo pása a oprel hlavu o jeho plece. Perami sa mu obtrel o ten kúsok 
nahej pokožky na jeho krku, ktorý nezakrýval naškrobený stojačikový golier. 

„Bol si... skvelý,“ zašepkal a jeho dych, ktorý ovanul milencovu pokožku spôsobil, že sa muž 
v jeho objatí zachvel. 

Severusovi v hrdle zaklokotal smiech. „A kedy som nebol?“ 

„To je fakt,“ priznal s úsmevom Harry a odtiahol sa. Ale len máličko. Ich pery na krátko 
splynuli. Bozk prerušil Severus, aby ho upozornil, že je čas. A tak sa obaja vydali do Veľkej 
siene. 

Severus plesy neznášal. A vždy sa na nich zdržal iba toľko, koľko si vyžadovala etiketa. Ani 
o sekundu viac. A snažil sa to vštepiť i svojmu mladšiemu milencovi. Pravda, ten bol z iného 
cesta. Bol väčšmi spoločenský. Dokonca neodmietol ani pár dievčat, ktoré ho vyzvali do 
tanca. Keď sa prišiel v krátkej prestávke občerstviť ovocným punčom a Severus si doňho 
žiarlivo rýpol, Harry mu neostal nič dlžný a varoval ho, aby si poňho neprišiel Zabini. 

Našťastie sa nič také nestalo. Zabini sa celý čas držal bokom, kým sa nevytratil. Severus 
vyhľadal temnými očami svoju študentku. Slečna Hollidayová naňho iba mrkla s potuteľným 
úsmevom a palcom smerujúcim nahor, čo značilo, že je všetko ok. Teraz bol rád, že to 
všetečné dievčisko nezahlušil. Predsa sa jej schopnosti ukázali aj na niečo vhodné. Priznať to 
však pred ňou nemienil. Ešte mal v živej pamäti tú ranu, ktorú utrpel a pre ktorú sa dostal po 
toľkých rokoch na nemocničné krídlo. 

Ako tak pozoroval Harryho, nemohli mu ujsť jeho úsmevy, ktoré ako sa zdá, rozdával na 
tomto Vianočnom plese (alebo skôr Predvianočnom, keď sa konal 22. decembra). Ak ho teraz 
zožierala žiarlivosť, čo bude robiť potom? Veď Kruval bola čisto chlapčenská škola! Dobre, 
povedal mu síce, že je doňho zbláznený a že je všetko, čo má, ale nepovedal mu, že ho ľúbi 
alebo dokonca miluje. Veď aj prečo, že? Sám mu nepovedal ani toľko. Severus zovrel v ruke 
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pohár zo zvyškom punču, kopol ho do seba a vrátil sa späť k stolom s občerstvením, aby si 
ešte trochu vypýtal. Domáci škriatok, ktorý sa tam objavil mu ochotne doplnil pohár a on sa 
vráti na svoju „rozhľadňu,“ aby mohol znova nerušene pozorovať objekt svojej túžby. 

Potter. Nebolo pochýb o tom, že toho rozkošného zmätka miloval. Nahlas by to bol vyslovil 
azda len v krajnej situácii, ale... Prosto to cítil. Mal to v sebe. Ten pocit ho napĺňal 
a presvecoval jeho temné, osamelé vnútro ako blahodarné slnečné lúče, ktoré kriesili 
k životu. A Boh vedel, že práve toto potreboval. Bol v najlepších rokoch a samota ho čoraz 
viac ubíjala. Čoraz viac sa uzatváral do seba bol z neho horší netopier ako predtým. S kým sa 
vlastne dovtedy zhováral? Iba s Dumbledorovým portrétom. Aké úbohé! Teraz mal však 
Pottera a nemienil to všetko stratiť. Najmä, keď to už raz takmer zahodil len preto, lebo ho 
chcel predbehnúť v ich rozchode. 

„Zatancujeme si?“ opýtal sa ho dokonale známy hlas a muž, ktorý sa objavil po jeho boku 
vyslobodil z jeho ruky nedopitý pohár punču. Odviedol ho na parket a vzal do náručia. V sieni 
vládlo príjemné prítmie osvetľované iba svetlom azda tisícky sviec a hudba z očarovaných 
hudobných nástrojov znela v pomalých zmyselných tónoch, ktoré mu pripomínali hudbu 
milovania. Nežného, pomalého, vášnivého. 

Objal svojho mladého milenca okolo pása a ten si spokojne vzdychol a zložil hlavu na jeho 
plece. „Nechce sa mi nikam už teraz. Najradšej by som sa na to všetko vykašľal a ostal tu 
s tebou,“ zamrmlal mu do krku. 

„Podpísal si zmluvu, nemôžeš sa z toho vyvliecť. Okrem toho, nebude to predsa na dlho.“ 
Severus sa musel čudovať sám sebe, že jeho hlas znie tak pekelne pokojne. 

„Bude to ťažké! Keby som bol v septembri vedel, že bude od teba také ťažké odchádzať, keď 
raz budeme spolu...“ opäť si skrúšene povzdychol a objal Severusa tuhšie. 

„Máš predsa povolené dovolenky.“ 

„Jeden víkend v mesiaci!“ posťažoval si a odfrkol. 

No, i Severusovi sa to videlo žalostne málo, ale bolo to stále lepšie ako nič. 

„Zvládneme to.“ 

„Si si taký istý!“ prskol Harry a pozrel naňho. „Ako mám ostať pokojný, keď ťa tu nechávam 
s tým zástupom tupých hláv. Boh vie, koľko ich tu je takých nepriznaných pomätencov ako je 
Zabini.“ 

Severusovi sa ústa vykrútili do zmyselného úsmevu a nechýbalo málo, aby sa rozosmial. 
Našťastie, pamätal na svoju reputáciu. 

„Ohľadom toho mám nové správy. Zabini je passé.“ 

„Naozaj?“ 
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Severus prikývol a Harry pozrel na mladíka, ktorý sa nebadane skúšal vytratiť zo siene. 
O niekoľko minút ho nasledoval iný mladý muž. 

„Och...“ zamrmlal Harry, keď mu to došlo. „Fajn. Aspoň niečo, ale aj tak.“ 

„A čo mám vravieť ja?“ opýtal sa Severus. „Kruval je chlapčenská škola.“ 

„Dobre vieš, že si tam nejdem užívať. Ani ťa podvádzať,“ protestoval Harry so skoro 
urazeným výrazom. Bol taký sladký. Severus si ho pritiahol do náručia a odtancoval s ním po 
tmavého kúta, kde sa otočili tak, aby ostatní nemohli vidieť, že jeho ruky sa vydali na potulky 
po mladom profesorovom tele. 

Harry spokojne zavrnel, čo Severusa vzrušilo. „Dopekla!“ zašomral, keď Harry strčil stehno 
medzi jeho nohy, aby s ním pri tancovaní takmer splynul. Prerývane sa nadýchol a odul sa, 
keď začul milencov tichý smiech. 

„Tebe to príde zábavné, však?“ obvinil ho. 

Harry sa zazubil a jeho smaragdové oči šibalsky zaiskrili, ako keby bol stále tým nezbedným 
mladíčkom. „Nesmierne,“ odvetil. „Škoda, že v sebe nemáš trochu z exhibicionistu. Inak by 
som mal ruku už dávno v tvojich tesných nohaviciach, Snape,“ zasyčal, čo Severusovi 
pripomenulo Slizolinovu parselčinu a... vzrušil sa ešte viac. Znova nevyberane zaklial 
a nešetrne ho schmatol za ruku. 

„Dosť bolo šaškovania, ideme!“ zavelil a ťahal za sebou spokojne smejúceho sa mladíka cez 
celú Veľkú sieň, len aby ho mohol zatiahnuť do najbližšej prázdnej tmavej chodby a nechať so 
sebou robiť to, čo mu Potter sľuboval. 

26. kapitola 

Hlúpe listy! pomyslel si. Ja chcem jeho, nie túto chabú náhradu! 

Napriek svojej rozladenosti otváral ten list s takou vervou, že obálka skončila roztrhaná na 
franforce. Roztvoril úhľadne poskladaný obdĺžnik pergamenu, len čo si sa vytratil do svojich 
súkromných komnát a zvalil sa do kresla pri kozube, v ktorom veselo pukotal ohník. 

„Drahý Severus, 

ubehli sotva dva dni, kedy sme sa videli naposledy a ja už bytostne pociťujem tvoju 
neprítomnosť. Skutočne neviem, ako to tu bez teba vydržím... Kruval je oveľa chladnejší ako 
Rokfort, dni sú tu síce rovnako krátke, lebo sa skoro stmieva, ale noci bývajú o to chladnejšie 
a osamelejšie. Toto miesto mi pripadá ako pustatina na konci sveta. 

Profesori by sa ti isto páčili. Tvária sa rovnako ako ty. Sú nevrlí a odmeraní. Tých zopár 
profesoriek pripomína buď Pomonu alebo Sibylu. Sú staré a ozaj vyzerajú ako ježibaby. Kam 
som sa to dostal? 
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Riaditeľ je asi jediný normálny človek z profesorského zboru. Neviem, možno ho poznáš. Vraví 
ti niečo meno Vitalij Uljanov? Vraj má cez osemdesiat, no jeho vek všetci len odhadujú. Tvári 
sa rovnako tajomne ako zvykol i Dumbledore. Vlasy má stále čierne ako uhoľ a má i živé sivé 
oči. Nezvyčajná kombinácie, ktorá na tej jeho aure tajomnosti iba pridáva záhadnosť. 
Mimochodom, profesorka Nataša – učí Elixíry – prisahala, že si riaditeľ tie vlasy farbí. No 
nevie to naisto. Sú to len babské drby. Keď som už pri nej... včera sa jednému žiakovi podarilo 
vyhodiť do luftu učebňu elixírov, pretože Nataša si lakovala nechty. Dostala do nemocničného 
krídla polovicu triedy. Tebe by sa to stať nemohlo.“ 

„Samozrejme, že nemohlo,“ zahundral Severus. „Nelakujem si nechty a hlavne, nie som 
nejaká tupá ženská!“ Napriek tomu sa uškrnul. 

„Keby nebolo Viktora, asi sa tu od nudy načisto zbláznim. 

S pozdravom a sladkým bozkom na perách, 

Tvoj H.“ 

Severus prebehol očami po poslednej vete. Viktor? Aký Viktor? Na moment sa zamyslel, ale 
netušil, kto by to mohol byť. Jediného Viktora z Kruvalu, ktorého poznal on, bol Krum, ale ten 
nemal dosť mozgových buniek na to, aby mohol byť profesorom. Alebo mohol? 

Severus vstal z kresla, podišiel k stolu a list naň položil. Potom zamieril k oknu a chvíľu sa 
díval na tmavú, zamračenú oblohu. Ťažké mračná viseli nízko nad zemou a sľubovali novú 
snehovú nádielku. Viktor... Do pekla s nejakým rumunom! Pomyslel si a uvažoval nad tým, čo 
mu Harry v deň, keď odchádzal povedal, pretože Severus znova spomenul niečo v zmysle 
zachovania vernosti. 

Harry vtedy zvážnel a pozrel mu do očí. „Ak ťa bude Zabini i naďalej obťažovať, daj mi 
okamžite vedieť! Vrátim sa len preto, aby som mu vykrútil krk,“ zaškrípal zubami mladší muž 
a Severus iba omráčene zažmurkal. 

„Ja... ja...“ zahabkal. „Nemyslel som akurát naňho. Veď som ti vravel, že tá záležitosť so 
Zabinim je passé. Skôr som... Bože, neznesiem pomyslenie, že budeš obklopený toľkými 
mužmi,“ vychrlil cez zaťaté zuby a snažil sa nemyslieť na to, že sa jeho líca červenajú. Jedno 
bolo fakt. Harry bol od neho o dvadsať rokov mladší a bol nesmierne sexi. Poľahky sa mohlo 
stať, že by ho opustil z minúty na minútu a ani sa za ním neobzrel kvôli mladšiemu a hlavne 
krajšiemu mužovi. Takému, ktorý by nemal takmer päťdesiat a takému, ktorý by nemal telo 
posiate jazvami. 

Harry k nemu vtedy pristúpil a vtiahol ho do najvášnivejšieho bozku, na aký sa vôbec zmohol. 
Pripravil Severusa nielen o dych, ale takmer i o rozum. „Ani by mi nenapadlo podviesť ťa!“ 
zamrmlal mu rozhorčene do úst a potom už len opakoval, ako mu už teraz chýba a to sa lúčili 
pri Rokfortskej bráne. Ďalšia vec, ktorú Severus spravil po prvý raz v živote. Lúčil sa 
s niekým... A dokonca cítil nesmierny smútok. 

Sadol si za stôl, vytiahol čistý pergamen a nachystal si kalamár so zaostreným brkom, 
ktorého hrot vzápätí omočil v atramente. Na moment sa zamyslel. Ako ho mal vôbec osloviť? 
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„Harry, 

Tvoj list ma nesmierne potešil. Nikdy predtým by som niečo také nebol priznal, ale i Ty mi 
chýbaš. Možno viac, ako by som si bol schopný pripustiť. 

Bol som svojho času na Kruvale, takže celkom chápem Tvoje pocity. Hoci sa okolo neho 
rozprestierajú hlboké, husté lesy, vyzerá to miesto položené vysoko na skalách skutočne ako 
pustatina, kde dávajú vlkolaci dobrú noc. 

Ak sa pamätám, tamojší profesori za veľa nestoja. A to sa týka hlavne profesoriek. Tá Nataša 
napríklad. V tom nemocničnom krídle mala skončiť ona. 

Tu sa nič nedeje. Ak nerátam to, že znova sneží a Flint utrpel malý uraz, keď kŕmil hrdozobce. 
Longbottoma to skoro zložilo. 

S pozdravom, 

S. S. 

P. S.: Kto je Viktor?“ 

*** 

Duncan sedel vo Veľkej sieni a pohľadom zavadil o profesorský stôl. Vedúcemu jeho fakulty 
prišla v to ráno sova. Pošta mu prilietavala minimálne dvakrát do týždňa. Nepochyboval, že 
mu tá biela sova nosí listy od profesora Pottera. S odchodom mladého muža sa profesor 
trochu zmenil. Znova sa viac mračil, znova sa zjavoval na chodbách ako temný prízrak. 
Neusmieval sa. Akoby mu úsmev na perách vedel vylúdiť iba ten jeden jediný muž. 

A znova. Opäť zahliadol ten nepatrný úsmev, keď si čítal od neho list. Povzdychol si, oprel si 
hlavu o ruku a nabodol na vidličku zemiačik. Vložil si ho do úst a vrhol kradmý pohľad na 
bystrohlavský stôl. 

Keron sedel uprostred hlúčika svojich spolužiakov a zdalo sa, že sa dobre baví. Po jeho ľavici 
sedela akási jeho spolužiačka a ruku mala koketne položenú na predlaktí jeho ruky. Duncan si 
všimol, ako sa jej striasol a vrhol na ňu varovný pohľad. Tá sa odula, prevrátila očami 
a prekrížila si ruky na hrudi. Chvíľu trucovala, potom sa k nemu znova natočila a pošepla mu 
čosi do ucha, práve keď smeroval s naloženou vidličkou k pootvoreným ústam. 

Odrazu očervenel. Tresol vidličkou o tanier, až to poriadne cinklo a vstal od stola. „Ak si 
chceš prevetrať nohavičky, máš k dispozícii celú sieň, stačí si vybrať, Rebeca! Mne daj láskavo 
pokoj. Nie som na také...“ posledné slovo nezačul. Ale dievča otvorilo ústa, potom prižmúrilo 
oči a hodilo po ňom, čo malo akurát po ruke. Keron sa uhol a tak netrafila. Venoval jej 
znechutený pohľad, schmatol svoju tašku a vyrazil zo siene. 

A Duncan ho po chvíli nasledoval. Na chodbe ho nenašiel. Ale mali mať hodinu Starostlivosti 
o zázračné tvory. Pritiahol si klopy zimníka a okolo krku omotal zeleno-strieborný šál. Vyšiel 
z hradu a našiel Kerona postávať na zasneženom nádvorí. 
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Podišiel k nemu, hoci sa tváril viac ako neisto. „Čo sa stalo?“ 

Keron naňho úkosom pozrel a povzdychol si. „Chcela sa so mnou vyspať. Vraj to s homošom 
ešte nerobila,“ odvetil nasrdene a znova stočil pohľad do diaľky. 

Duncan sklopil pohľad a v duchu tú protivnú babizňu preklial. 

„Keby som nevyzeral tak ako vyzerám, som si istý, že by ju to ani nenapadlo!“ zlostil sa ďalej 
Keron. „Prečo sú všetky baby také zahľadené do seba? Nie som len kus mäsa, o ktorý by 
mohli súťažiť.“ 

„Lenže... oni nemôžu,“ prehovoril Duncan. „Si gay a tak...“ 

Keron naňho pozrel. „Áno. Som gay. Gay, ktorý po tebe túži, ale to je tak asi všetko... Však? 
Pretože ty sa zbabelo bojíš, čo by povedali ostatní, keby sa to dozvedeli. A tak i naďalej 
ostávam terčom pre všetky šibnuté baby...“ 

Duncan sa zarazil. „Ty si navrhol, aby sme s tým celým počkali až kým neskončíme.“ 

„A ty si nenamietal. Očividne ti to utajenie vyhovuje.“ 

Na chvíľu sa medzi nimi rozhostilo ticho. Potom si Keron vydýchol a otočil sa k nemu. „Nikto 
tu nie je,“ povedal, keď sa poobzeral dookola. 

„No a?“ hlesol nechápavo Duncan. 

„Môžeš... môžeš ma objať?“ 

Duncan k nemu bez slova pristúpil a ovinul ruky okolo jeho pása. Pocítil hrejivé teplo 
spôsobené bystrohlavčanovou blízkosťou a na moment si prial takto ostať naveky. 

„Aj ja túžim po tebe,“ zamrmlal mu do ucha, lebo nevedel ako inak vyjadriť svoje city, ktoré 
k tomu príťažlivému chlapcovi každým dňom iba narastali. A to ho trochu desilo. 

27. kapitola 

Harry sa netrpezlivo prechádzal v malej dedinke čarodejníckej dedinke pod Kruvalom. 
Vyzeralo to tu ľudoprázdne. Zvedaví ľudia, ktorí sa pod chvíľou ukázali si ho skúmavo 
premeriavali, no s takým pohľadom, akoby to bol stelesnený Dracula. V podstate čakal, kedy 
po ňom hodia vencom cesnaku a prebodnú mu srdce dreveným kolom. Tá dedina bola na 
vymretie. Krčilo sa tu sotva dvadsať dreveníc, z ktorých stúpali sivasté obláčiky dymu. Domce 
mali maličké štvorcové okienka rozdelené mriežkou. Bola tu jedna malá krčma s príznačným 
Transylvánskym názvom: Draculov zub. Ku podivu však bola celkom útulná. 

Keď sa za jeho chrbtom ozval zvuk premiestnenia, takmer podskočil od radosti. Zoširoka sa 
usmial a vtiahol si tmavovlasého muža do náručia. „Konečne,“ zamrmlal a privlastnil si jeho 
ústa v horúcom bozku. 



101 
 

Lenže Severus uhol vo chvíli, keď ho Harryho ruka pohladila po hladko oholenom líci a on 
zacítil na pokožke chladný kov. Priam od neho odskočil. Schmatol ho za ľavú ruku a civel na 
ňu ako obarený. 

„Čo to má znamenať?“ jeho hlas zahrmel ako najmohutnejší hrom počas letnej búrky. 

Harry sa na moment zatváril zmätene, potom sa iba pousmial. „Krytie. Všetci si myslia, že 
som zadaný a je to tak lepšie. Ver mi,“ mrkol naňho a díval sa, ako Severusovi odľahlo. 

„Ja... len som to... nečakal, to je...“ habkal Severus, stále upierajúc pohľad na ten malý krúžok 
na jeho ruke, ktorú mu stále zvieral vo svojej dlani. Lenže teraz to bol skôr nežný stisk, než to 
klepcodrapie zovretie predtým. 

Harry k nemu pristúpil a oprel sa čelom o to jeho. Koncom nosa sa obtrel o jeho v náznaku 
otvoreného prejavu nežnosti. „Ešte som ti nestihol povedať – vitaj,“ šepol a objal muža 
stojaceho pred sebou. 

Severus si povzdychol a obmotal okolo neho svoje ruky. Bolo nesmierne príjemné cítiť ho 
opäť tak blízko. Lenže on by mu bol rád v tejto chvíli ešte bližšie. 

„Kam pôjdeme?“ opýtal sa Severus zachrípnutým hlasom, pretože ho začala ovládať číra, 
divoká vášeň už len z pohľadu na svojho milenca. 

„Do hôr. Viktor tu má pekný zrub po starom otcovi.“ 

Severus sa pri zmienke o tom chlapovi zamračil. Dobre, vedel, že nemá prečo žiarliť, lebo 
Viktor bol ženatý, ale aj tak. A tak sa nechal viesť. Harry ho spokojne objal a premiestnil sa 
s ním o hodný kus ďalej. Teraz im dedinka ležala učupená pod nohami a hrad sa na šedých 
skalách týčil zo severnej strany. Len čo prekročili prah domu a dvere sa za nimi zaklapli, Harry 
sa naňho vrhol ako odtrhnutý z reťaze. 

Starší a príjemne prekvapený muž ledva stačil zalapať po dychu, keď bol takmer surovo 
pritlačený k dverám za svojím chrbtom. Dokonca mal dojem, že začul zvuk párania, ale 
rozhodol sa to vypustiť z mysle, pretože ho plne zamestnávali Harryho vyhladované ústa 
a horlivé dotyky jeho rúk. 

Ani nie o päť minút potom už slastne vzdychal jeho meno a vrčal rozkošou, keď jeho penis 
uväznila Harryho horúca vlhkosť úst. Spracúval jeho penis s takou dôkladnosťou 
a precíznosťou, že to Severus takmer neustál. Nohy sa mu nikdy takto nechveli. Prv ako však 
stačil explodovať v Harryho ústach, ten sa odtiahol a kľakol si pred ním na všetky štyri. 
Vystavil mu na obdiv svoj pevný zadok a pozrel naňho zahmleným pohľadom smaragdových 
očí. 

„Vezmi si ma...“ zaprosil a zavrtel tým svojím chutným, rozkošným zadočkom. 

Severusa nebolo treba dvakrát núkať. S radosťou sa zviezol na kolená a po krátkej, no 
dôkladnej príprave, vyplnil svojho milenca po samý koreň svojho nabudeného údu. Z úst sa 
mu vydral hrdelný ston, ktorý zaplnil neveľkú predsieň chatrče ako Harryho súkromná rajská 
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hudba. A hneď na to sa rozoznel ich spoločný koncert stonov, prerastajúci do poriadneho 
stacctata. 

Keď sa naňho Severus po odoznení orgazmu rozochvene zvalil, triasol sa na celom tele 
fyzickým vypätím. Rovnako ako Harryho, i jeho telo pokrývala vlhká vrstva lesklého, 
lepkavého potu. Ale musel si priznať, že nikdy predtým sa necítil tak príťažlivo a žiaduco ako 
teraz, keď sa veľkým nosom zabáral do priehlbinky Harryho krku a vlasy mal prilepené na 
spotenom krku a lícach. 

Harry pod ním sťažka oddychoval. „Ja... som... Prepáč mi...“ drmolil stále rozochvene. 

Severus nebol schopný uvažovať. V tejto chvíli teda určite a už vôbec nie rozumne. „A čo ti 
mám prepáčiť?“ opýtal sa a prekotúľal sa z neho na bok. 

„Že... že som ťa prakticky znásilnil,“ vyjachtal Harry a zdvíhal sa zo zeme, nemysliac na to, 
ako si oškrel o podlahu kožu na rukách a kolenách. Na perách sa mu však usadil spokojný 
úsmev a tie nádherné zelené oči, ešte pred chvíľou zastreté túžbou sa mu vyjasňovali. 

Severus sa uškrnul. „No, v podstate som chcel urobiť to isté...“ priznal, čo Harryho 
rozosmialo. Obaja vstali a pozreli sa na tú spúšť, čo narobili. Severusova cestovná taška ležala 
neďaleko vchodových dverí, jeho rozdriapané veci všade okolo. Ani tie Harryho však na tom 
neboli lepšie. 

Harry si prehrabol rukou vlasy a zagánil. „Je mi ľúto tvojho habitu, myslím, že som ho 
potrhal.“ 

„Mne je ľúto, že sa ti nepodarilo zbaviť ma ho rýchlejšie,“ dodal Severus, opierajúci sa 
o dvere chrbtom. 

Harry skĺzol po jeho nahom tele pohľadom a napadlo mu, či si uvedomuje, aký je pohľad 
naňho nesmierne vzrušujúci. Pretože Severusova nahota bola absolútne provokujúca. Aj 
preto ho Harry zbožňoval. Odrazu si všimol, že Severusova pýcha doteraz pokojne visiaca 
medzi jeho nohami sa opäť zväčšuje. Samého ho to poriadne vzrušilo. Pozrel do tmavých očí, 
ktoré sa sústredene vpíjali do jeho tváre. 

„Nečuduj sa mi,“ zatiahol takmer spevavo Severus. „Nevideli sme sa dva mesiace. Gule mám 
ako z ocele. A je preto len logické, že si potrebujem uľaviť,“ pošepol, keď sa pohol jeho 
smerom. 

Harry sa rozosmial a vďačne sa k nemu pritisol. „Tak to sme dvaja, ale navrhujem presunúť sa 
do kúpeľne.“ 

Severus jeho návrh iba odobril. Rovnako, ako odobril ďalší, aby si konečne dali niečo pod 
zub. Lenže nerátal s tým, že Harryho vzruší obyčajná ochutnávka jahôd, ktoré mu zohnal 
kdesi na trhu v Bukurešti. A tak vyskúšali odolnosť masívneho kuchynského stola a potom 
i stoličky. Odtiaľ sa presunuli priamo do spálne, aby sa unavení zvalili do postele. Tentoraz 
v celkom nevinnom, sladkom a príjemnom objatí. 
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Harry mal hlavu zloženú na Severusovom pleci, ľavú nohu preloženú cez jeho a rukou ho 
objímal okolo pása. 

„Čo je nové doma?“ opýtal sa unavene. 

Severusova ruka skĺzla po línii jeho chrbta a usalašila sa na jeho boku, pritískajúc ho k sebe. 
Doma, zopakoval v mysli a to slovo v ňom rozoznelo zvláštne pocity. 

„Myslíš v Rokforte?“ opýtal sa do istoty a keď Harry prikývol, záplava jeho čiernych vlasov ho 
pošteklila na pleci. 

„V podstate nič. Spomínal som, že ťa dala pozdravovať Minerva?“ 

„Nie.“ 

„Tak ťa pozdravuje. Vlastne som ťa mal pozdravovať od všetkých. Nevieš si predstaviť, aké to 
pre mňa bolo, keď to riaditeľka vytárala ostatným.“ 

„Čo im vytárala?“ 

„Že za tebou cestujem,“ odvetil Severus a stále sa mračil, pri pomyslení na tú starú, 
prefíkanú ježibabu. 

„Ach.“ Harry si povzdychol, ale nič viac na to nepovedal. 

 „Minerva ti po mne poslala knihu, ktorú si chcel,“ začal rozprávať Severus. „Longbottom mi 
nanútil vziať ti tvoj obľúbený čaj. Hagrid ti posiela keksy. Mimochodom, dúfam, že si ich 
nemal v pláne jesť. Boli tvrdé ako žula, tak som ich rovno vyhodil.“ 

Harry sa zachechtal. „Čudoval som sa, prečo máš taký veľký kufor, keď sa zdržíš sotva dva 
dni. A nie, nemal som to v pláne. Ale je to milé gesto.“ 

„Iste,“ zamrmlal a strelil po ňom pohľadom, ktorý vzápätí znežnel. „Dva dni. Tak prekliato 
málo!“ zašomral nespokojne a pritiahol si ho bližšie. 

„Ostávajú mi štyri mesiace. Nejako to zvládneme,“ upokojoval ho a dal si tú námahu, aby 
nadvihol hlavu a otočil k nemu tvár. Vtisol mu krátky bozk na plece a znova sa oňho oprel. 
Zívol. 

„Takže... kto je ten Viktor?“ opýtal sa Severus, pretože celé dva mesiace sa to isté spytoval 
sám seba v duchu. Harry mu to buď zabudol napísať, alebo mu to proste nechcel napísať. 

Harry znova zívol, ale poslušne odpovedal. „Vedel si, že tvoj starý známy... Karkarov, má 
syna?“ 

„Skutočne? Nie... ja, vlastne som ho nepoznal až tak dobre.“ 

„No, tak ho má a našťastie je celý po svojej matke Oľge.“ 
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„Vravel si, že je ženatý?“ opýtal sa opatrne a snažil sa, aby to vyznelo absolútne normálne. 

„Hej. Je. Maryška je veľmi milé dievča. Vlastne ten nápad s prsteňom dostala ona. Keď som 
jej povedal o tom, ako mi jeden siedmak začal robiť návrhy...“ 

Severus zmeravel. „Čo ti začal robiť kto??“ Do jeho hlasu sa vkradol chlad a podráždenie 
sprevádzané zmesou žiarlivosti. 

„V podstate o nič nešlo...“ šepol Harry. „Nepočká to do zajtra... som...“ zívol, „taký 
ukonaný...“ A ledva čo dopovedal, zaspal. 

Severus však nemohol oka zažmúriť dlho do noci. Sledoval dohárajúcu sviečku v cínovom 
svietniku na nočnom stolíku a uvažoval, čo si počne. Štyri mesiace. Ešte štyri mesiace musí 
ostať jeho milenec v tejto jame levovej. A on sa z toho zaručene zblázni. Potom mu pohľad 
padol na ich prepletené ruky. Pohladil palcom zlatý krúžok na Harryho prstenníku a dlho sa 
naň díval... Vlastne dovtedy, kým nezaspal i on. 

28. kapitola 

Duncan sa zachvel. Vonku bolo stále chladno, hoci bol už marec. Skorá ranná obloha hrala 
farbami od ružovkastej po zlato-oranžovú, keď sa nový deň rodil z tmavej noci odetej do 
temného plášťa posiateho myriadami hviezd. Vzduch stále voňal po nočnom daždi a pučiaca 
tráva sa sýto zelenala. 

„Pripravený?“ opýtal sa rovnako vzrušený Keron, keď sa k nemu priblížil. 

„Ja... nikdy som to nerobil,“ hlesol slizolinčan a pozrel mu do očí, ktoré mu clonili tmavé, 
trochu kučeravé vlasy. 

Keron sa naňho iba nežne usmial, objal ho rukou okolo pása a naklonil sa k nemu, aby si 
ukradol bozk. Miloval tie mäkké, plné pery a spôsob akým dokázali presne skopírovať tvar 
jeho vlastných úst. Ale to nebolo všetko, čo na tom blonďákovi zbožňoval. 

Keď od neho poodstúpil a vzal ho za ruku, stále mu na perách sedel ihravý úsmev. „Musím sa 
priznať, že ja s tým nejaké skúsenosti mám.“ 

„Fakt?“ Duncan naňho pozrel, stále s obavami, ktoré sa mu zračili v okrúhlej tvári. 

Keron prikývol a zovrel rúčku metly v ruke tuhšie. „Neboj sa. Lietanie v tandeme nič nie je. 
Bude sa ti to páčiť.“ 

Duncan musel uznať, že Keron mal pravdu. Lietanie v tandeme bolo oveľa lepšie ako 
obyčajné lietanie. Zvlášť, ak ste leteli na metle s niekým, koho ste mohli objímať okolo pása 
a túliť sa k jeho chrbtu. 
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Dvere neveľkej, zato celkom útulnej chatrče sa otvorili vo chvíli, keď obaja práve vzlietli 
k oblohe. Marcus Flint zastal v dverách a rozospato si pretrel oči. Bol si istý, že vidí celkom 
dobre. 

„Koľko je hodín?“ ozval sa za ním ospalý hlas a okolo jeho nahého trupu sa obmotali dve 
silné ruky. 

„Sedem preč,“ odvetil poslušne Flint a naklonil hlavu na bok, aby si vychutnal blúdenie 
milencových úst po studenej pokožke krku. Striasol sa vplyvom chladu, ktorý panoval tomuto 
dnešnému ránu a ukázal k oblohe. „Zdá sa, že tu máme ďalší zamilovaný párik.“ 

Neville pozrel smerom, ktorým jeho manžel ukazoval a uškrnul sa. Zovrel svojho manžela 
pevnejšie a ťahal ho späť dnu, šepkajúc mu do ucha: „Máme ešte dosť času... Nezahráme 
sa?“ 

Flint sa rozosmial. „Dobre, ale teraz budem ja silný a driečny záchranca a ty vystrašená 
a vďačná obeť krvilačnej mantichory.“ Nevilla ani len nenapadlo protestovať. Zato sa uškrnul 
a vzrušene zachichotal. 

*** 

Severus sa prechádzal po triede a očami zavadil o prvú lavicu, o ktorú sa na jeho hodinách 
stále delili Zabini s Greyom. 

 Musel by byť slepý, keby si nevšimol, ako sú si blízko, ako sa obdarúvajú náhodnými dotykmi 
rúk, či krátkymi úsmevmi, keď si myslia, že ich nikto nevidí. 

Vlastne ich nikto okrem neho nevidel. Teda, okrem tej všímavej slečny Hollidayovej. Tá sa 
tvárila priveľmi spokojne. Mala byť aj prečo. Zdalo sa, že prípad Zabini bol konečne uzavretý. 
Severus už od novembra minulého roku nebol bombardovaný žiadnymi listami ani ničím 
iným. 

„Ferguson, pozerajte do svojho kotlíka!“ okríkol mladého muža s červenohnedou šticou, 
ktorý sa znova raz snažil odkukávať postup práce od o niečo inteligentnejšej spolužiačky. 
Akoby ten idiot nevedel čítať! Chlapec sa začervenal, sklopil pohľad a chopil sa svojej 
varešky, aby ten svoj výtvor zamiešal. 

Severus si v duchu odfrkol a prevrátil očami. Mal dojem, že výber študentov bol z roka na rok 
horší. Akoby mu v triedach tupé hlavy iba pribúdali. Pravda, našlo sa i zopár svetlých 
výnimiek, ale aj tak to nebola žiadna sláva. 

„Appleová, nezabudla ste tam náhodou pridať postrúhaný dračí pazúr? Preto vám to zhustlo 
na huspeninu!“ poznamenal nevrlo a sledoval ako dievča rýchlo plní jeho rozkaz, hoci mu 
napadlo, že si musela i ona uvedomiť, že tým už nič nezachráni. 

Prešiel dopredu a vrhol znechutený pohľad na ružovkastú mazľavú zmes hoblín na drevenom 
denku pripravenom na lavici. „Abott, toto je podľa vás na jemno nakrájaná mločia šľacha? 
Garantujem vám, že ak to tam pridáte, dokonale zmeníte konzistenciu elixíru. Napravte to!“ 
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Štíhly siedmak zbledol a možno i zozelenal, keď sa pozrel na inkriminovanú prísadu. Ruka sa 
mu triasla, keď sa k tomu blížil a vyzeral tak, že sa každú chvíľu obráti žalúdok. Pri pohľade na 
prísnu tvár svojho profesora sa zrejme prekonal, pretože vzal do trasúcich sa prstov nôž 
a skúšal svoju prvotnú chybu napraviť. 

Severus prešiel k svojmu stolu, ešte raz prebehol pohľadom po triede a konečne si sadol. Zo 
štósu pergamenov na svojom stole vytiahol stále zapečatenú obálku. Ráno si list nestihol 
prečítať. Vedel od koho je a na túto chvíľu sa tešil ako malé dieťa. Jeho telo sa zachvelo pri 
predstave toho známeho rukopisu ako i od očakávania toho, čo mu asi tak píše. Bolo možné, 
aby mu tak veľmi chýbal? 

Rozlomil pečať a len čo roztvoril list, jeho telo zaliala vlna blaha. Niečo podobné, čo cítil 
i v jeho prítomnosti. Alebo aj vtedy, keď vedel, že naňho iba pozerá. Lenže bolo rozdiel mať 
ho vo svojej blízkosti a rozdiel, keď od neho dostával iba listy... 

Povzdychol si a pustil sa do čítania. 

„Láska moja,“ Severus sa uškrnul od ucha k uchu. Bez toho, aby si to uvedomil, že to spravil 
naozaj a nie len v duchu. Študenti v jeho triede spozorneli a väčšina z nich naňho chvíľu iba 
nemo civela ako na prapodivný zjav. 

„stále spomínam na ten nádherný víkend, ktorí sme prežili na Viktorovej chate. Stále 
a dookola si prehrávam v mysli každý Tvoj bozk, každé pohladenie a každé milovanie. V noci, 
keď som sám v tej veľkej, chladnej posteli často snívam o našich spoločných chvíľach a moje 
ruky putujú po miestach, ktorých si sa dotýkal, pripomínajúc si tak Tvoje láskanie a skúšajúc 
ho márne oživiť. 

Stále ma trápia veľmi živé sny. Sny, v ktorých si pri mne. Sny, v ktorých robíme všetky tie 
krásne, neopísateľné veci. Sny, v ktorých sa do mňa hlboko vnáraš a spájame sa v jeden 
celok, Severus... Ráno je o to horšie, pretože sa prebúdzam s myšlienkou na Teba, no len čo 
natiahnem ruku k druhej strane postele – k miestu, kde by si mal byť – je prázdne a studené.“ 

Severus na moment vzhliadol ponad list. Trieda zborovo sklopila pohľad a začala sa priam 
zúrivo venovať svojmu elixíru. Severus teda čítal ďalej. List skĺzol do formálnejšieho štýlu. 

„V škole nie je nič nové. Ak nerátam to, že do nemocničného krídla sa tentoraz dostalo päť 
žiakov z hodiny Herbológie, pretože profesora Mandrakeová zabudla svojim druhákom 
povedať, aby neskúšali ovoniavať Modrú orchideu, z ktorej sa priotrávili.“ 

Severus pokrútil hlavou. Každý predsa vie, že hoci je modrá orchidea nádherný kvet, kvitnúci 
len jednu noc, aj to, keď je mesiac v splne, nesmie sa ovoniavať, pretože má na ľudský 
organizmus zhubný účinok a vyšľachtila sa len preto, lebo jej kvety sa používajú na výrobu 
elixírov. 

„Je niečo pred polnocou. Mal by som ísť spať. Zajtra začínam prvou vyučovacou hodinou. 
Štvrtáci mi dávajú zabrať. Ale inak sú študenti veľmi milí a dobre si rozumieme. Zatiaľ som 
strhol možno celkovo päťdesiat bodov a dal trest trom študentom, hoci to bolo pre prkotiny. 
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Posielali si lístočky počas vyučovacej hodiny, keď sme preberali obranné kúzla. Ale dosť už 
o tom... 

Vieš, na čo myslím, keď sa za mnou zavrú dvere mojich izieb?“ 

Severus pokrútil hlavou. Žiaci v učebni si vymenili nechápavé pohľady. 

„Keby si videl tú veľkú posteľ tróniacu v izbe, pochopil by si. Severus, o chvíľu si do nej 
ľahnem. Celkom nahý... Prikryjem sa a budem si predstavovať, že ma nezahrieva kus 
obyčajnej látky, ale Tvoje telo. Budem si hladiť rozhorúčenú pokožku, dráždiť si medzi 
naslineným palcom a ukazovákom bradavky a predstavovať si, že sú to Tvoje ústa, ktoré ich 
sajú do vlhkých úst...“ 

Severus strelil po triede znova kontrolným pohľadom. Trieda tichu zašumela a opäť do 
jedného sklonila hlavy. Nevšimli si, ako sa ich profesor zavrtel, keď pocítil tesnosť vlastných 
nohavíc a čelo mu orosili nepatrné kropaje potu, ako sa snažil ovládať vlastné telo. 

Čítať ďalej alebo počkať... uvažoval a vrhol pohľad na hodinky na svojej ruke. Päť minút. 
Prežijem to. Snáď, usúdil neisto. Odkašľal si, aby si prečistil hrdo. List zložil a strčil ho do 
obálky. Vstal a znova sa začal prechádzať po triede. 

Len čo všetkých dôkladne skontroloval a Abottovi oznámil, že jeho výtvor je absolútne 
nepoužiteľný a môže si podať ruku s Appleovou, ostatným oznámil, že majú odobrať zo 
svojich elixírov vzorky a označené príslušným štítkom mu ich odniesť do pripraveného 
držiaka na stôl. Keď hodina konečne skončila, Severus takmer od radosti zatlieskal a vrhol sa 
späť k listu po tom, čo učebňu opustil i posledný študent. Zapečatil dvere, pohodlne sa 
rozvalil na stoličke a zobral do rúk list. Jeho oči sa vrátili k riadku, kde jeho milenec opisoval 
ako sa zavŕta do postele. 

„Severus, o chvíľu si do nej ľahnem. Celkom nahý... Prikryjem sa a budem si predstavovať, že 
ma nezahrieva kus obyčajnej látky, ale Tvoje telo. Budem si hladiť rozhorúčenú pokožku, 
dráždiť si medzi naslineným palcom a ukazovákom bradavky a predstavovať si, že sú to Tvoje 
ústa, ktoré ich sajú do vlhkých úst. Vieš, čo mi pri písaní týchto riadkov blúdi hlavou? 
Nemusím zatvárať oči, aby som za svojimi chvejúcimi sa viečkami uvidel obraz tvojho 
krásneho, nahého tela. Vidím Tvoj vztýčený penis a vidím Tvoju ruku smerovať cez hrudník 
posiaty mäkkými chĺpkami priamo k lonu. Máš ho taký tvrdý ako ja teraz? Bože, ako rád by 
som Ti ho zovrel v ruke. Takto si to môžem len zbožne želať. Neviem to vydržať... tie slová, tie 
mučivé predstavy... Severus... láska... 

Musel som brko očarovať, aby písalo samo slová, ktoré sa mi rinú z úst... Kým ja... 

Zbavil som sa šiat. Nemohol som inak. Musel som. Už len spomienka na Teba je pre mňa 
silným afrodiziakom. Stojí mi ako sám vojak v poli. Musel som sa ho dotknúť. Pohladiť. Ten 
Tvoj gél, ktorý si mi dal je hotový zázrak. Tak dokonale dokáže napodopiť pocity, ktoré mám, 
keď sa môj vták zasúva do Tvojich úst... Keď ho láska Tvoj talentovaný jazyk...“ 

Severusova ruka sa bleskovo predrala pod vrstvy habitu a odhalila svoj bolestne pulzujúci 
penis. Stačilo jediné kúzlo, aby mal voľné ruky a text z listu sa predčítal sám. Severus nič také 
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predtým nikdy nezažil. Nikdy nikto mu nenapísal takýto list, erotický list. Bolo očividné, že 
Potter je doňho blázon a on nevedel, čo ho v tej chvíli vzrušilo viac. No napokon usúdil, že to 
muselo byť od každého trochu. Počúval Harryho slová zachytené na papieri očarovaným 
brkom a jeho ruka kopírovala pohyby, ktoré on opisoval. Vnímal dokonca i jeho vzdychy 
a blažené stony, keď mu napokon vlastné semeno skropilo ruku i tmavú látku nohavíc, ešte 
hodnú chvíľu ostal na stoličke sťažka oddychovať. Až potom sa očistil a upravil. 

„Neviem, či som sa celkom jasne vyjadril, ako veľmi mi chýbaš. Niekedy mám pocit, že to ani 
slovami vyjadriť vlastne nejde. Nedočkavo rátam dni, do nášho ďalšieho stretnutia. 

Tvoj láskou roztúžený, 

Harry. 

P. S.: Viktor ma upozornil na tetovanie, ktoré si všimol na mojom zadku. To si fakt nemusel.“ 

Severusovi zamrzol úsmev na perách. A toto malo byť zasa čo?! Zaškrípal zubami, schmatol 
list a poslednú vetu si prečítal na vlastné oči. Zasa ten Viktor! Zahromžil, vzal svoje pomôcky 
vrátane vzoriek od študentov a odpochodoval do svojich komnát napísať mu okamžitú 
odpoveď, pričom zvažoval možnosť, že si od rarachov obstará pre svojho milenca nejaký 
spoľahlivý pás cudnosti. Len pre istotu... 

29. kapitola 

Harry sa plížil chladivými chodbami podzemia ako prízrak. Prízrak, ktorému na perách 
pohrával široký úsmev. Tak veľmi sa na tento deň tešil! Lenže kým došiel od brány k hradu, 
zastavil ho najprv Flint, potom Neville a napokon ho v hale odchytila Minerva. Kým sa teda 
dostal do žalárov, zabralo mu to takmer celú hodinu. 

Zamieril priamo do jeho súkromných komnát. Bol si istý, že tentoraz preňho bude 
prekvapením i to, keď ho zbadá. Neviditeľný plášť dnes nechal bokom. I keď ho mohol využiť 
cestou sem, to bola pravda. 

Otvoril si dvere, znova ich zapečatil kúzlom a rozvalil sa na jeho pohovke. Ostávalo mu ešte 
štyridsaťpäť minút. Dovtedy mu škriatkovia v kuchyni pripravia piknikový kôš a on si zatiaľ 
zdriemne. 

Harryho prebudil jemný dotyk pier na jeho vlastných ústach. Spokojne zastonal, pootvoril 
ústa a dovolil jazyku, ktorý mu dráždivo kĺzal po perách, aby vkĺzol dnu. A on ho s pôžitkom 
nasal. Ucítil známu chuť kávy a jeho pery sa napriek bozku roztiahli do mierneho úsmevu. 
Ruky sa zdvihli a prsty sa zaborili do jemných ebenových vlasov. 

Severus sa od neho po chvíli odtiahol, aby nabral dych, keď sa ich nežný bozk začal meniť na 
divší ako plánoval. Temným zrakom zahmleným vášňou pohliadol do milovaných 
smaragdových jazierok a opätoval mu úsmev, hladkajúc hánkami jeho líce. 
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„Najprv som si myslel, že sa mi sníva,“ preriekol nežne a dovolil Harrymu, aby ho chytil za 
ruku a preplietol si s ním prsty. 

„Nesníva, som tu. Hoci iba na tri dni. Ale musel som ťa vidieť,“ zašepkal a vtisol mu do dlane 
vlhký bozk. „Dúfal som, že predĺženým víkendom nepohrdneš.“ 

„Nepohrdnem ničím, čo sa týka teba,“ odvetil Severus okamžite a znova sa k nemu nahol, 
aby ho pobozkal, ale zastavila ho Harryho ruka, ktorá sa mu oprela o hruď. 

„Mám plán,“ vysvetlil mu okamžite a súkal sa do sedu. „Pôjdeme na piknik. Vonku je 
nádherne a tak treba využiť toto májové počasie.“ 

Severus spýtavo nadvihol obočie. 

„Nechce sa ti?“ spytoval sa Harry pobavene. Severus naňho zagánil a on si povzdychol. „To je 
škoda, pretože ja som chcel vyskúšať milovanie na netradičných miestach,“ hlesol, akoby 
o nič nešlo. „Vieš, napadlo mi, akoby si asi vyzeral celkom nahý, rozvalený medzi kvetmi na 
zelenej lúke. Ale keď nechceš...“ 

„Pane Bože! Si hrozný manipulátor!“ okríkol ho Severus a jeho hlas znel Harrymu viac ako 
nadšene. „Naozaj si chrabromilčan?“ 

Harry sa rozosmial a vzal ho za ruku. „Som. Fajn, takže to beriem ako súhlas?“ 

„Si píš!“ zavrčal Severus hrdelným hlasom a oprel si ich spojené ruky o lono, ktoré sa hlásilo 
ku slovu pod tesnými nohavicami. Harry mu vlepil na ústa krátky bozk. 

„Ďalšie –netradičné- miesto vyberáš ty,“ povedal mu, šibalsky naňho žmurkol a podišiel ku 
krbu, aby si vyzdvihol košík jedla, keď sa v tej chvíli rozhoreli plamene zeleným ohňom. 

*** 

O chvíľu neskôr, na odľahlom mieste rozľahlých Rokfortských pozemkov ležal Harry 
pretočený na bruchu a obdivoval nahé telo ležiace po jeho boku v hustej zelenej tráve. 
Severus ležal na pokrčenom čiernom habite, vlasy mu splývali okolo ružolícej tváre a viečka 
mal privreté. Kútiky jeho tenkých, no mäkkých úst mal skrútené dohora v slastnom úsmeve. 
Harry sa pretočil na bok, vyložil si nahé stehno cez jeho nohy a hlavu si podoprel rukou. 
Druhou, voľnou rukou sa dotýkal obnaženej hrude, ktoré sa na slnku belostne leskla. 
Svetloružové bradavky do seba akoby vpíjali hrejivé slnečné lúče a tmavé, hebučké chĺpky na 
hrudi sa podmanivo leskli. Ako čierne zlato. Ako Severusove vlasy. Ako húština chĺpkov 
pekne upravená nad jeho penisom. 

A Harryho ruka voľne prechádzala cez zamatovú pokožku, prsty sa priam s posvätnou úctou 
dotýkali každého miesta, kde dosiahli. 

Severus si spokojne povzdychol a prikryl jeho blúdiacu ruku svojou. Otvoril oči, len aby sa 
stretol s Harryho nežným pohľadom. Bože, zakaždým, keď naňho takto hľadel, žalúdok sa mu 
stiahol a celé vnútro sa otriaslo. Cítil sa byť viac ako len nenávideným profesorom. Viac ako 
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obyčajným človekom. Mal dojem, že sa v jeho prítomnosti stáva niekým, kto je konečne 
milovaný... Natiahol k nemu ruku a dotkol sa jeho krížov. Pohladil pokožku poznačenú 
tmavými písmenami a trochu sa zahanbil. Nemal to robiť. V podstate si toho mladého 
žrebčeka ocajchoval ako ozajstný kus dobytku. Lenže prišiel na to, že to bolo veľmi erotické. 
Keď doňho pred chvíľou búšil a hľadel na tie písmená, spravil sa v rekordne krátkom čase 
a s takým výkonom, až mal obavy, či svojmu poddajnému milencovi neublížil. 

„Nad čím premýšľaš?“ opýtal sa Harry zvedavo a prstom prechádzal po stiahnutom obočí, 
ktoré sa pod jeho dotykom vyhladzovalo ako pokrkvané plátno pod dotykom žehličky. 

„Nad tým tetovaním,“ priznal sa a líca mu zahoreli ako divé maky. Ako tie, ktoré okolo nich 
kvitli. 

Harry sa zamračil a Severus spozornel. „Veľmi ťa to nahnevalo?“ 

Mladík neurčito pokrčil plecom. „Skôr by som povedal, že zahanbilo. Viktor si ma preto 
neprestal doberať doteraz...“ 

„Nemal ho vidieť nikto,“ bránil sa Severus a do hlasu sa mu vkradlo napätie. „Ako to... že ho 
teda... videl?“ 

„Holil som sa, keď vošiel do profesorských kúpeľní. Mal som okolo pása iba ručník. 
Jednoducho to videl,“ povedal mrzuto mladší profesor a potom sa zháčil. „Je to len môj 
dojem, alebo na mňa žiarliš, Severus?“ 

Severus neodpovedal. Miesto toho sa posadil, odtrhol steblo trávy a vzal ho do úst, bez slova 
prežúvajúc. 

„Čo by si robil na mojom mieste?“ opýtal sa ho napokon. „Keby si mal toľko, čo ja, telo mal 
posiate jazvami a vedel by si, že na rozdiel od svojej polovičky nie si ani zďaleka taký 
príťažlivý?“ 

Severus si naňho dovolil pozrieť, ale len na krátko a potom sklopil pohľad. Netušil o čom 
Harry premýšľa a nevedel, či by to chcel vôbec vedieť. Určite nie, ak by sa mu to nemalo 
páčiť. Tým si bol aspoň istý. 

Napokon si povzdychol. „To tetovanie sa dá ľahko odstrániť, akurát, že to musím spraviť ja. 
Mal by si však vedieť, že som ti ho tam neumiestnil úmyselne. Myslím, že to bolo pri našom 
poslednom milovaní a stalo sa to skôr podvedome.“ 

Harry naňho stále hľadel neurčitým pohľadom, v mysli mu rezonovali Severusove slová 
a najmä jedno z nich. Polovička... Bol jeho polovičkou? 

I on sa posadil a natiahol k nemu ruku. Tá spočinula na Severusovom pleci. „Zrejme by som 
spravil viac ako len to tetovanie. Myslím, že by som dal svojmu milencovi vyrobiť spoľahlivý 
pás cudnosti s jediným kľúčom, ktorý by som mal jedine ja.“ 

Severus naňho neveriaco pozrel. „Robíš si zo mňa žarty?“ 
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Harry sa síce uškŕňal, ale pokrútil hlavou. „Ani náhodou.“ 

Severus mu ten úškrn opätoval. „Tak to by si mal byť vlastne rád, pretože som od toho 
nápadu nemal ďaleko ani ja,“ priznal sa a obaja sa rozosmiali, čo znova uvoľnilo napätie, 
ktoré medzi nimi zavládlo. 

Harry sa k nemu prisunul a pobozkal ho na plece. „Naozaj sa ti zdám byť taký príťažlivý?“ 
zašepkal mu priamo do ucha a Severusom prebehla vlna vzrušenia. 

Iba prikývol. 

„A... naozaj som tvoja... polovička?“ 

Teraz pokrútil Severus hlavou. „Si viac ako to. Si moje všetko,“ priznal a pootočil sa k nemu 
natoľko, aby mohol vziať jeho tvár do rúk. 

Harrymu sa nevedno prečo zaleskli v očiach slzy. Musel zažmurkať, aby ich zahnal 
a nestrápnil sa. Bolo to to najkrajšie vyznanie, aké mu kedy ten muž povedal. 

„Pamätáš sa, čo si mi povedal vtedy v nemocničnom krídle?“ 

Harry sa sústredene zamyslel. „Čo konkrétne?“ 

„Povedal si, že som všetko, čo máš, hoci to nebola pravda,“ pripustil Severus a začal 
vysvetľovať, keď chcel Harry namietať. „Máš priateľov, dokonca svoje krstňatá. Ja už na 
rozdiel od teba naozaj nemám nikoho. Iba teba. Kto z nás má teda viac?“ 

Harry sa oprel čelom o to jeho a nosom sa maznal s jeho nosom. „Myslím, že sme na tom 
rovnako.“ 

Severus pokrútil hlavou, pričom sa znova nosom nežne obtrel o ten Harryho. „Nie, ja mám 
viac. Našiel som poklad, ktorý som dokonca ani nehľadal. Poklad, v ktorý som už ani 
nedúfal.“ 

Harry sa zachvel. „Ja som ten poklad?“ 

Severus pokojne prikývol, ústami sa obtrel o tie jeho. Potom sa odtiahol a pobozkal ho na 
privreté viečka, šepkajúc: „Tvoje oči sú ako dva smaragdy...“ Pobozkal ho na líca. „Pleť ako 
alabaster.“ A položil mu ruku na miesto, kde bilo jeho srdce. „A tvoje srdce musí byť určite zo 
zlata.“ 

Harry ho napäto sledoval a do jeho tela sa pomaly vkrádalo vzrušenie. Teraz vzal on do dlaní 
Severusovu tvár a nežne sa naňho usmieval. „Pre mňa... sú tvoje gagátové oči viac ako 
najčistejší smaragd sveta. Pretože ich horúci plameň čierneho jantáru ma dokáže spoľahlivo 
zahriať.“ Prstami sa jemne dotkol jeho chvejúcich viečok. „Možno je tvoja pokožka posiata 
jazvami, ale mal by si vedieť, že ružový mramor je vzácnejší ako alabaster. Okrem toho, jazvy 
sú tichými svedkami tvojej statočnosti. A že mám zlaté srdce? Nezmysel! Jediný, kto tu má 
srdce zo zlata si ty... Hoci si si okolo neho obohnal vysoké múry s ostnatým drôtom...“ 
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Obtrel sa perami o jeho hladko oholené líce. „Povedz mi, naozaj som si našiel cestu k tvojmu 
srdcu?“ 

Severus nepatrne prikývol. Jeho prsty sa zdvihli k vlastnému oku, aby si zotreli slzu, ktorá sa 
mu spod viečka vykotúľala a zachytila sa na čiernych mihalniciach. 

Harry ho na vlhké oko pobozkal. „Pozrime sa, dokáže dokonca roniť diamanty...“ 

Severus sa rozosmial. „Keby si netáral!“ Jeho telo sa otriasalo veselým smiechom i vtedy, keď 
ho objal. 

„Milujem ťa, Severus. A nie je pravda, že nie si príťažlivý, pretože ty si. Ako inak by bolo 
možné, aby som na teba myslel v jednom kuse a chodil po svete nadržaný už len z jedinej 
myšlienky na teba?“ 

Severus sa s ním položil do trávy. „Zopakuj to,“ požiadal ho zdráhavo a Harry sa zazubil. 

„Čo? Že som nadržaný? Nevidieť to?“ 

Severus ho jemne uhryzol do pleca. „Nie toto. To predtým.“ 

Harryho sa vpil pohľadom do jeho očí a pritiahol si jeho tvár k svojim ústam. „Milujem ťa,“ 
zaševelil tesne predtým, ako ich ústa splynuli v jedno... 

30. kapitola 

Do konca školského roka ostávalo posledných pár dní. Posledné dni do skúšok, posledné dni 
do Harryho návratu. Severus však nebol jediný, kto strihal svoj meter a nedočkavo vyčkával 
tú chvíľu. Keron Grey sa na deň skúšok nikdy netešil väčšmi. Pretože tento deň mal byť jeho 
najšťastnejším. Otázkou však ostávalo, či ním i bude, takže časť jeho bytosti sa tohto dňa 
i trochu desila. Jeho vzťah s Duncanom bol príliš pokojný a harmonický a on každý deň 
očakával búrku, ktorá neprišla. Avšak jeho pozícia najobľúbenejšieho chalana na škole 
rapídne klesla po tom, čo sa rozišiel s Cecile a tej ústa zafungovali lepšie ako školský rozhlas 
a roztrúbila o ňom azda všetkým, vrátane sovám na streche až po potkanov v žaláre, že je 
gay. Kerona to veľmi nemrzelo, pretože jeho priatelia ho nezavrhli. No všimol si niektoré 
nepriateľské pohľady, či dokonca štipľavé poznámky, ktoré občas utrúsili na jeho adresu. 
Pritom si bol istý, že nie je sám, kto je zo študentov orientovaný inak, len sa to o ňom ako 
o jedinom proste vedelo. A to bola asi tá smola. 

„Dávaj pozor, kam ideš, buzerant!“ ozvalo sa vedľa neho nenávistným hlasom, keď ho od 
seba odstrčili dve silné ruky. „Ešte ma náhodou nakazíš!“ vyprskol po ňom ryšavý chlapec 
s vlasmi, ktoré mu trčali na hlave ako vrabčie hniezdo. Hnedé oči, ktoré naňho pozreli 
spomedzi prižmúrených viečok ho prepaľovali pohľadom. Chalan si odpľul na zem 
a pokračoval v chôdzi. Jeho dvaja kamoši, ktorí ho sprevádzali sa nad tým iba pobavene 
zasmiali. 
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Za normálnych okolností by sa mu bol Keron v pohode slušne ospravedlnil, ale bifľomorčan 
ho urazil. Bol si istý, že on bol ten, kto doňho sotil, pretože on sa ho ledva obtrel o plece. 

„Bifľomorský mamut!“ precedil pomedzi zuby Keron a hodlal pokračovať v ceste do učebne 
v žalároch, lebo mali mať hodinu Elixírov. Stačilo mu zdolať pár posledných schodov, keď ho 
odrazu zasiahla kliatba, spútala mu nohy a on sa posledných pár schodov skotúľal a pristál na 
tvrdej zemi, za spokojného rehotu tlstého Jimma. 

Keron potriasol hlavou a otvoril oči, aby videl, že sa ten mamut k nemu blíži so škaredým 
úškľabkom v poďobanom brunátnom ksichte posiatom pehami. „Toto odvoláš!“ ozval sa 
a vrhol po Keronovi ďalšiu kliatbu. Tomu sa nejakým zázrakom podarilo vyhnúť sa jej 
v poslednej chvíli, pretože ten chalan mu mieril prútikom rovno na tvár. Miesto toho siahol 
šikovne po svojom prútiku a uvoľnil si nohy. 

Teraz stáli uprostred chodby s prútiky v rukách a zazerali na seba. Schyľovalo sa k duelu. 

*** 

Duncan Zabini mieril na hodinu Elixírov priamo z hodiny Transfigurácie, ktorá sa trochu 
pretiahla, pretože profesorke sa zdalo v poslednej dobe zrejme zábavné zadávať im úlohy 
navyše. Avšak teraz ho čakalo niečo, na čo sa tešil. Elixíry boli preňho už nejaký čas 
najobľúbenejším predmetom. Nie len preto, že sa doňho Snape nenavážal, lebo už nekazil 
elixíry ako kedysi, ale preto, lebo konečne uvidí Kerona. 

Len čo však zabočil na schody, zo žalárov k nemu doľahlo zborové pokrikovanie: „Boj! Boj! 
Boj!“ 

Pridal do kroku a zastavil sa až na konci schodišťa. V zhluku spolužiakov zbadal stáť Kerona 
proti bifľomorčanovi Jimmovi Pigovi. Obaja na seba vrhali nenávistné pohľady, obaja mali 
prútiky v rukách, ktorých konce sa čas od času zableskli červeným svetlom, keď jeden na 
druhého vypálili kliatbu. Nemal tušenia, čo sa deje, ale zdalo sa, že Keron je v poriadku. 
Nezdalo sa, že by bojoval naozaj, iba odrážal a zastavoval jednotlivé kliatby, ktoré naňho ten 
malý slon vrhal. 

„Čo sa stalo?“ opýtal sa zhodou okolností Hetty, ktorá k nemu stála najbližšie. 

Dievča sa za ním otočilo, vrhlo naňho skúmavý pohľad, ale napokon len pokrčilo plecami. 
„Nikto presne nevie. Odhadujem, že začal Pig a väčšina z nás sa už stihla staviť, že Keron 
bude ten, kto mu vypráši bombarďáky.“ 

Keron znova vrhol pohľad na rivalov a stuhol, keď Jimmova kliatba zasiahla Kerona do tváre. 
Tomu sa na líci ukázala krvácajúca ranka z dlhého zubatého rezu. Pig sa spokojne zarehotal. 

„Tri nula, buzerant!“ zahulákal spokojne a podarilo sa mu odraziť kliatbu, ktorú po ňom na 
oplátku vrhol Keron. S tou ďalšou sa mu to už nepodarilo. Skončil rozčapený na zemi ako 
ropucha a skučal tak, akoby ho niekto práve nakopol do rozkroku. 
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„Prašivec!“ sykol Keron. No skôr ako sa stihol vzdialiť ako pôvodne chcel, Jimm mu podkopol 
nohy a zjavne sa rozhodol pre pästný súboj. Lenže Keron sa mu vykrútil z mäsitých rúk 
a staval sa na nohy. Jimmovi sa to zjavne nepáčilo a znova si pred neho odpľul na zem. 

„Prašivec si ty, Grey! Nemal som si s tebou vôbec špiniť ruky! Len dúfam, že si ma nestačil 
nakaziť! Odporný buzerant!“ vykríkol. Keron zbledol. Jedna vec bola uraziť ho osamote 
a druhá pred toľkými spolužiakmi. 

„Si na hlavu!“ riekol takmer nečujne Keron a otočil sa mu chrbtom, aby si pozbieral zo zeme 
veci. 

Pig sa za jeho chrbtom rozosmial. „Óó, pozrime sa. Ukážka dokonalého zadku pred nami! 
Nemá niekto záujem? Možno by Grey ocenil niečiu iniciatívu!“ 

Duncan sledoval ako sa Keron vzpriamil, červený v tvári a zahanbený do špiku kostí. Zdalo sa, 
že tento súboj je nad jeho sily. Ich pohľady sa odrazu stretli. Ale bol to Keron, ktorý ním uhol. 
Duncan mal dojem, že v tých hnedých očiach zazrel okrem tohto verejného poníženia i 
záblesk sklamania. 

„Ak to niekto skúsi, zabijem ho! Ten zadok patrí mne!“ zaburácal hnevom. Odrazu sa predral 
davom a postavil sa pred Kerona práve včas, keď naňho ten blbec znova namieril. Duncan po 
ňom vrhol prvú kliatbu, ktorá mu zišla na um a dav zaburácal smiechom. Jimm sa rukami 
chytil za rypák, ktorý mu vyrástol na mieste, kde mal ešte nedávno nos, pokrytý pehami. 

Slizolinčan úkosom pozrel na Kerona, ktorý sa naňho iba zmätene díval. „Si v poriadku?“ 
opýtal sa ho a sledoval, ako bystrohlavčan s úľavou prikývol. 

Okolostojaci stíchli. Ale nie preto, čo povedal Duncan, hoci i toto zabralo. Avšak na chodbe sa 
zjavil profesor Snape. 

„Prečo ste všetci na chodbe, keď na hodinu zvonilo pred piatimi minútami?“ jeho hlas bol 
tichý, ale v chodbe zavládlo také hrobové ticho, že tón, akým to vravel znel prítomným 
takmer ako krik. 

„Profesor Snape,“ zakvičal Jimm, „Grey ma napadol a Zabini ma preklial!“ ujal sa slova ako 
prvý poškodený. 

Severus sa pohľadom zastavil na jeho tvári. „Vravíte, že vás preklial? A ako, ak sa smiem 
spýtať? Ja totiž nevidím, že by vám niečo bolo.“ 

„Profesor Snape,“ zakvičal neveriaco a ukazoval si na mohutný ružový prasací rypák. 

Lenže Severus si ho nevšímal. Otočil sa k bystrohlavčanovi, ktorému stále krvácalo líce. 
„Grey, je pravda, čo povedal pán Pig?“ 

„Nie, pane,“ odvetil jednoducho Keron a prial si, aby už boli radšej na hodine. 

„Čo sa teda stalo?“ 
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Keron sa chvíľu ošíval, ale nakoniec povedal, čo sa stalo a ako. Nikto z nich netušil, že 
v Severusovi zovrela krv ako láva a mal sto chutí narobiť zo širokého zadku pána Piga 
minimálne milión karbonátok! Miesto toho ho priklincoval svojím pohľadom na miesto 
a postúpil o pár krokov bližšie. Nahol sa k nemu a zlovestne poznamenal. 

„Takže vy máte niečo proti gayom, pán Pig? Pretože, ako viete i ja ním som. Znamená to 
teda, že som prašivec? Alebo odporný buzerant?“ 

Pig v sekunde zbledol. Na čelo mu vystúpili kropaje potu. „N-nie p-p-pane,“ vykoktal. 

Snape namieril prútikom na jeho tašku ležiacu na zemi a podal mu ju. Jimm sa po ňu 
roztrasenou rukou natiahol. Profesor sa uškrnul. 

„Dotkol som sa jej svojimi rukami, nebojíte sa, že vás nakazím?“ opýtal sa znova 
roztraseného bifľomorčana, ktorý odrazu očervenel a nevedel, čo robiť. Oči mu tekali na 
všetky strany ako vyplašenému zajacovi. 

Davom študentov zašumelo ako v úli. Dopredu vystúpila Hetty Hollidayová. „Požičala som 
Keronovi brko. Myslím, že ma nakazil. Som lesba!“ vyhlásila a žmurkla na Kerona. 

Po jej boku si zastala jej verná kamarátka. „Ja mám s Keronom spoločné hodiny Elixírov, Runy 
a Čarovanie. Myslím, že to na mňa proste prešlo vzduchom. Tiež som lesbička!“ 

„Ja hrám na poste strážcu a kapitána v metlobalovom tíme, kde hrá Keron. Tiež som gay!“ 
vyhlásil vysoký chlapec s gaštanovými vlasmi. 

Snape len nadvihol obočie a takmer sa uškrnul. Pig striedal farby ako chameleón a takmer 
zamdlel. Takto to trvalo ešte chvíľku a celá chodba sa odrazu začala napĺňať lesbičkami 
a homosexuálmi. Kým to nezarazil. 

„To by stačilo. A teraz, do triedy, už aj,“ prikázal takmer panovačne. „Ostanú tu len pár Pig, 
Grey a Zabini!“ 

Chodba sa vyprázdnila behom piatich sekúnd. 

„Pán Pig, strhávam vašej fakulte päťdesiat bodov za neprimerané správanie, hrubú urážku 
a napadnutie spolužiaka od chrbta. A som si istý, že vám profesorka Sproutová strhne ďalších 
päťdesiat bodov za neskorý príchod na vyučovanie, o to sa osobne postarám. Radím vám vo 
voľnom čase venovať sa viac elixírom a liečeniu svojej homofóbie, ktorou evidentne trpíte. 
Skúšky z MLOKov sú čo nevidieť. Nerád by som nechal niekoho prepadnúť.“ 

Pig čosi nezrozumiteľne zamrmlal. „Teraz vypadnite.“ 

„M-m-môžem ísť na oš-ošetrovňu?“ 

Snape pokrútil hlavou. „Meškáte na hodinu! Na ošetrovňu pôjdete po tom.“ 

Pig sa vytratil červený ako cvikla s hlavou schovanou medzi plecami. 
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Severus pozrel na zvyšných dvoch. Povzdychol si. „Ste v poriadku, pán Grey?“ 

Keron prikývol. „Choďte sa dať pre istotu prehliadnuť madam Pomfreyovej. Pán Zabini, 
dohliadnite na to, aby sa tam dostal v poriadku.“ 

S tým odplachtil do učebne a nechal ich osamote a mrmlal si popod nos čosi o tom, že klobúk 
zrejme pána Piga zaradil do nesprávnej fakulty. 

Chvíľu obaja nehybne zízali na dvere, za ktorými zmizol, potom sa na seba pozreli. Keronovi 
sa na perách zjavil vďačný úsmev. „Ďakujem.“ 

Duncan mu úsmev opätoval. „Nie je za čo.“ Chytil ho za ruku a viedol hore schodmi. „Nikto 
predsa nemôže beztrestne rozdávať niečo, čo už dávno patrí mne,“ povedal laškovne 
a pozrel pritom na jeho naozaj dokonalý zadok. 

Keron sa uškrnul a v ďalšom momente si ho vtiahol do objatia. 

*** 

Koniec školského roka uvítal s nesmiernym nadšením. Teraz sedel vo svojom byte 
a vychutnával si pocit pohodlia, ktorý nemohlo narušiť celkom nič. Až na tie vtieravé 
myšlienky. Napokon zaklapol knihu, ktorú mal rozčítanú a podišiel k malej zásuvke v svojom 
písacom stole. Otvoril ju a vytiahol odtiaľ malú zamatovú škatuľku. Otvoril ju a skúmavo si 
prezeral jej obsah. Potom ju znova zaklapol a zadumane sa postavil pred kozub. 

Dôvera. To bolo to, čo od neho naposledy vyžadoval Harry. Musel mu zmazať to tetovanie 
z krížov. Urobil to. Písmeno po písmenku mazal svojimi ústami. 

Severus si v prvom rade uvedomoval, že už teraz má viac ako by si možno zaslúžil. Mal 
Harryho. Čo mohol chcieť viac? A presa... chcel všetko! 

„Severus?“ ozvalo sa unavene za jeho chrbtom. 

Otočil sa, len aby zistil, že medzi dverami stojí Harry, vyčerpaný z cesty, no napriek tomu sa 
usmieval. Severus mu úsmev opätoval a vykročil mu naproti. Stretli sa uprostred izby 
v horúcom objatí. 

Keď sa od seba po chvíli odtiahli, Harry sa naňho zoširoka zubil. „Konečne doma,“ povzdychol 
si spokojne. 

„Objednal som si sem večeru. Dám priniesť aj tebe?“ 

„To znie skvele,“ šepol mladší muž s vlasmi rozviatymi z cesty. 

„Nemal si pricestovať až zajtra?“ 

„Mal, ale nemohol som sa dočkať,“ odvetil pobavene. „Potrebujem sprchu. Potom som už 
len tvoj.“ 
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Severus sa uškrnul. „To je škoda. Myslel som si, že uvítaš pomoc pri umývaní chrbta.“ 

Harry koketne zavrčal a ťahal ho do kúpeľne za sebou. 

*** 

O niečo neskôr, keď ležali obaja v posteli a vychutnávali si v tichosti prítomnosť jeden 
druhého a Severus sa hral s Harryho prstami, mladík spozornel a začudovane sa pozrel na 
svoju ľavačku. Sedel mu na nej prsteň. No nie ten, ktorého sa zbavil, len čo opustil brány 
Kruvalu. 

„Severus?“ zašepkal a nadvihol sa na lakti, pretočiac sa na bok. 

„Nepáči sa ti?“ ozval sa starší muž skoro až nesmelo. 

„Nie... je krásny, ale...“ Veta ostala nedopovedaná. Iba si hľadeli do očí a Harry čakal. 

Napokon Severus mlčanie prelomil. „Myslel som si, že keď si si tak zvykol na ten prsteň, čo si 
nosil...“ Pomrvil sa a napokon sa posadil s hlasným povzdychom. „Dobre, nie je to o tom.“ 

Harry si sadol tiež, pričom z neho nespúšťal zrak. 

„Páčilo sa mi vidieť na tvojej ruke prsteň. Predstavoval som si, že je odo mňa a tak ma prosto 
napadlo, prečo nie? Prečo to medzi nami nespečatiť oficiálne?“ Pozrel na Harryho a vôbec si 
nepripadal trápne, keď tam tak sedel celkom nahý a pokúšal sa robiť mu návrhy na spoločnú 
budúcnosť. „Chcem, aby všetci vedeli, že si môj. A bol by som rád, keby to tak ostalo 
navždy.“ 

Harry sa zamračil a pozrel na prsteň. „Je to len jeden z tvojich prejavov majetníckosti?“ 
opýtal sa a do hlasu sa mu vkradlo sklamanie. 

Severus pokrútil hlavou. „Nie. Ja... Nikdy som nikomu nemal dôvod povedať, že mi na ňom... 
záleží. Nikdy to nikto nepovedal mne. Nemyslím si, že viem, čo všetko obnáša skutočná láska, 
ale keď je to to, že mi chýbaš, keď pri mne nie si, keď uvažujem, čo asi robíš, keď mám 
strach, či nie si chorý alebo zranený... A viem, že sa chcem o teba starať a objímať ťa a mať ťa 
prosto pri sebe, keď na teba myslím, len čo vstávam i keď si líham do postele...“ 

Severus sa zastavil, keď začul Harryho chichot. „Toto vyzerá skôr na posadnutosť,“ 
poznamenal na margo Severusovho kostrbatého vyznania, ale keď videl, že muž nemal 
ďaleko k tomu, aby sa urazil, vzal ho do náručia a zvalil ho na posteľ. 

„Pusť ma,“ vyštekol Severus trucovito, ale Harry pokrútil hlavou. 

„Ani ma nenapadne. Najprv mi povedz, čo si chcel. A nechoď okolo horúcej kaše, profesor!“ 

Severus naňho zagánil a iba zazeral. Potom si odfrkol. „Ak si ma nechceš vziať, je to tvoja 
vec!“ 
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Harrymu vyletelo obočie skoro až po ofinu. Uškrnul sa. „Pokiaľ viem, nikto sa ma na nič 
nespýtal,“ odvetil pokojne, týčiac sa nad Severusom ako mohyla. 

Severus sa pod ním pomrvil. Zadíval sa mu hlboko do očí a odrazu sa vymrštil a teraz to bol 
on, kto tlačil Harryho o matrac. 

„Milujem ťa, Harry. Nikdy som tak veľmi nikoho nemiloval. Vezmi si ma,“ jeho hlas bol 
presýtený emóciami, v tmavých očiach horeli plamienky tichej nádeje a zúfalstva, že ho 
mladík odmietne. 

Harryho úsmev a opäť rozšíril. Vlastne sa usmieval ako blázon, keď naňho hľadel. „Ten prsteň 
by som nedal dole ani za svet,“ odvetil potichu. 

„Má to byť... áno?“ šepol muž pod ním v napätom očakávaní. 

„Ak si si myslel, že poviem nie, škaredo si sa mýlil. No, odteraz ma budeš mať na krku do 
konca života. Takže ak by si si to chcel ešte raz premyslieť, máš poslednú šancu,“ dodal 
a veselo zvýskol, keď sa s ním Severus na posteli prekotúlil, len aby ho mohol v záchvate 
smiechu objať. Znova si vymenili pozície. 

„Sľubujem, že to neoľutuješ,“ povedal profesor nežne, hladkajúc ho po líci i krku. Ich pery sa 
vyhľadali a splynuli v tom najsladšom bozku... 

*Koniec* 

  

 


