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1. kapitola – Tajomstvo jaskyne 

Malé Neradostnice, r. 1978 

Stál chrbtom opretý o hrubý kmeň duba v ošumelej záhrade, kde už vyše hodiny čakal, kým sa 

konečne nevráti z práce. 

Mal na sebe klasické čierne nohavice, bielu košeľu s rozopnutými manžetami, ktoré trošku vykúkali 

spod rukávov tmavozeleného saka, ktoré sa v tej tme zdalo takmer čierne. Podvedome si pošúchal 

ľavé predlaktie ruky, kde nosil temné znamenie už takmer rok a on si naňho stále nezvykol. 

Nie, ešte nemal sedemnásť, ale čo sa týkalo školy, tú opustil len celkom nedávno. Štúdium ukončil 

úspešne ako jeden z najlepších zo svojej Slizolinskej fakulty a jeho rodičia naňho boli právom hrdí. Ale 

on vedel, že sa je stále v čom zlepšovať. Či už sa to týkalo toho nepreberného možstva vedomostí, 

techník čarovania, zručnosti alebo talentu v milovanom metlobale. Šesť rokov pôsobil na mieste 

stíhača a neraz prispel k tomu, že jeho mužstvo mohlo sláviť víťazstvo. 

Kde však boli tie časy, keď viedol úplne bezstarostný život? 

Precitol. 

Už nebol tým naivným mladíkom, ktorý sa oddane plazí na niečí rozkaz. Mal dostatok zdravého 

rozumu napriek svojmu mladému veku, aby rozpoznal, kde je sever. 

Skôr ho však zarážalo, že to nevideli ostatní. Slepo verili človeku, ktorému sa ešte nedávno poslušne 

klaňal a podlizoval i on. 

Nebolo to správne. Teraz to už vedel. Horšie bolo, že netušil, komu veriť. Jeho brat – ako sa ukázalo, 

možno trafený, ale jediný rozumný v celej famílii – bol dávno preč. Netušil, čo sa s ním stalo, na svoj 

nedávny list od neho stále nedostal odpoveď. Ale ani tomu sa nedivil. Sirius bol stále do vetra. 

Zdvihol hlavu hore. Do tváre mu padlo pár voľných tmavých prameňov a v hnedých očiach sa 

odzrkadlilo pár trblietavých hviezd, ktoré nestihli zakryť kopiace sa mraky. Večer sa schladilo a všetko 

nasvedčovalo tomu, že bude pršať. 

Bolo mu to jedno. 

Od stromu sa odlepil vo chvíli, keď celkom blízko začul známy zvuk primiestnenia. Jednoduchým 

kúzlom skontroloval čas a vydal sa k nemu ráznym, nedočkavým krokom. 

„Meškáš,“ povedal bez pozdravu. „Zdržal si sa v práci alebo...?“ nedopovedal. Nemusel. 

O rok starší chlapec naňho vrhol jeden z tých svojich nevrlých pohľadov, ktoré on tak prezieravo 

ignoroval. Keby nie, nikdy by sa k nemu nedostal tak blízko. Určite nie tak blízko ako si želal od chvíle, 

kedy ho prvý raz uvidel. 

„Vieš, že nemám rád, keď sem chodíš.“ 
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Regulus to tlmené zavrčanie rád prepočul. Vedel, že to Severus povedal iba preto, lebo mu nie je 

príjemné miesto, kde sa stretávajú. Malé Neradostnice mali možno svoje čaro, ale ten kút, ktorý 

Severus nazýval osemnásť rokov svojím domovom, už sotva. 

Nezáležalo mu na tom. 

Kedysi by to možno bral inak, ale nie teraz. Bolo mu jedno, že pochádza z pomerov, ktoré sa nedali 

označiť inak, než biedne. Vedel, kde siahajú jeho korene a poznal jeho rodinnú históriu možno lepšie, 

než sám Severus. 

Múdro mu nikdy nič nevyčítal, neposmieval sa, nič mu nevyhadzoval na oči. Ani jeho pôvod, ani 

spôsob života. Ani štýl odievania. 

Bol tu vrátane dnešného dňa iba po tretíkrát, takže sa nečudoval rozpadnutému plotu, ktorému na 

niekoľkých miestach chýbala lata. Nepozastavil sa ani nad burinou, ktorá zarástla chodník, ani 

dverám, z ktorých sa zlupovala zelená farba a ktoré kričali nielen po novom nátere, ale i po namazaní 

vŕzgajúcich pántov. 

„Nebudem ťa dlho zdržiavať, sľubujem,“ zamrmlal, keď k nemu zozadu pristúpil tak tesne, aby ho 

mohol objať okolo pása a pobozkať na šiju schovanú pod závesom rovnako tmavých, i keď jemnejších 

vlasov, než boli tie jeho. 

„Nie tu, Regulus! Koľkokrát to mám opakovať?! Nie na verejnosti!“ zahrmel podráždene a preto sa 

nechal rýchlo mladším mužom zatlačiť dovnútra svojho rodičovského domca, ktorý z duše nenávidel 

a ostával tu len preto, lebo nemal zatiaľ kam ísť, hoci si poctivo šetril z každej výplaty. 

Možno inokedy by ho Regulus nazval starým mrzútom, možno inokedy by si z neho bol trošku 

uťahoval, ale nie dnes. Dnes ho chcel bozkávať, dotýkať sa ho a cítiť. Chcel cítiť, že žije, kým má ešte 

čas. 

Nezáležalo na tom, že bol Severus unavený po dvanásťhodinovej makačke v laboratóriu Apatieky 

patriacej rodine Armanda Bobbina, kde bol zamestnaný takmer rok. Nezáležalo ani na tom, že toto 

miesto bolo sotva vhodné na nejakú romantickú náladu, i keď sa Severus snažil aspoň trošku ho 

vylepšiť po smrti rodičov. 

Nezáležalo ani na tom, že steny kričali divokými odtieňmi farieb, koberce boli na viacerých miestach 

prešúchané a pohovky s kreslami vysedené. Bolo mu srdečne jedno, že stoličky by nutne potrebovali 

šikovné ruky čalúnika a pukliny v stenách trochu sadry a čerstvý náter. Popod okná predúvalo a to 

nespomenul starú vaňu, ktorá sa hodila jedine tak na smetisko. 

Na ničom z toho nezáležalo. 

Dôležité totiž boli Severusove ústa, ktoré sa bez meškania prisali k tým jeho, len čo sa za nimi 

zabuchli vchodové dvere. Jeho ruky, ktoré ho šikovne zbavovali oblečenia a jeho jazyk, ktorý s ním 

robil divy. 

Regulus v tom momente zaplašil posledné znepokojivé spomienky na rodičovský rozhovor, ktorý si v 

ten večer náhodou vypočul. Bavili sa o ňom. O vhodnej neveste, o pokračovaní rodu. 
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Keby tak tušili... Pravda by im určite zlomila srdce. Možno ešte viac, než útek prvorodeného syna z 

domova. 

Bol si však stopercentne istý, že nikde inde a s nikým iným by nezažil to, čo mal so Severusom. Ten 

nádherný súlad dvoch upotených a tesnučko prepletených tiel, akoby sa celý čas snažili ostať jedným 

a nedeliteľným celkom. 

olo to krásne. Dokonalý nadzmyslový zážitok, ktorý ho ubezpečoval nielen o tom, že nestratil srdce, 

ale hovoril i o tom, že je stále človekom, ktorý neprestal dúfať v lepšie zajtrajšky. 

Bolo príhodné, že dnes ich Severus okamžite neočistil a nezbavil zbytkov stôp po milovaní. Bolo milé, 

že ostal len tak ležať a dovolil Regulusovi, aby sa ho dotýkal a maznal sa s ním, zatiaľ čo ho pozoroval 

tými svojimi večne podozrievavými očami. 

A tiež bolo dobré, že sa nepýtal. Nikdy sa zbytočne nepýtal. 

Keď od neho Regulus vstával, keď sa obliekal a rozlúčil sa s ním posledným dlhým pohľadom, snažil sa 

zatvrdiť si srdce a zamedziť tak bolesti, ktorá si k nemu nakráčala celkom pozvoľna a nebadane po 

špičkách, aby ho prekvapila a šokovala nielen svojou prítomnosťou, ale i ostrosťou. 

Nikdy ho nič nezasiahlo tak prudko ako vedomie, že sa s ním vidí možno naposledy. Ak jeho plán 

zlyhá, ak sa stane čokoľvek, čo nepredvídal... 

Naprázdno prežrel, jeho ohryzok pritom poskočil. 

Nepreniknuteľný výraz v tvári nachvíľu poľavil a on odhalil svoje skryté obavy prv, než od neho 

naposledy odvrátil tvár a ukázal mu chrbát. 

Severus sa v tom momente prudko posadil v posteli a už-už otváral ústa. 

Regulus ho predbehol. Odmiestnil sa prv, než sa chlapec v posteli zmohol na čokoľvek iné. V pamäti 

mu utkvel jeho strnulý výraz a vydesené čierne oči. 

ooo xxx ooo 

Regulus sa nechal Kreatcherom premiestniť na to najpochmúrnejšie miesto, na akom sa doteraz 

ocitol. Vo vzduchu bolo cítiť soľ a počul špľachot rozbúrených vĺn trieštiacich sa o skaly. Chladný 

vietor mu strapatil vlasy a vháňal mu ich voľné pramene priamo do tváre. 

Nad nimi sa týčil útes. Kolmý a úplne neprístupný. Okrem kameňa tu nebolo nič. Toto miesto bolo 

nevľúdne a nehostinné, neprípustné a drsné rovnako ako on. Muž, ktorý to miesto našiel a zneužil 

jeho drsnú krásu na vlastný nemilý účel. 

Regulus sa podvedome zachvel. 

Už pár mesiacov to o ňom vedel. Temný pán nebol nič iné, než obyčajný vrah. Monštrum, ktoré sa 

skrývalo za kvetnatými rečami, ktorými nadšene kŕmil svojich prisluhovačov. Démon, ktorý chcel 

ovládať a ničiť, vládnuť navzdory všetkému. 
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Ako bolo možné, že to ostatní nevideli? Že to nedokázali vidieť ani len jeho rodičia? Nechápal to. 

Vážne nie. Otec bol predsa odjakživa pragmatický človek, žiadny hlupák. Ani jeho matka sa nedala 

ľahko oblafnúť sladkými rečičkami. Tak kde sa stala chyba? 

Merlin, celkom živo si pamätal na deň, keď sa pridal k Temnému pánovi plný nadšenia a elánu pre vec 

a oni naňho boli takí hrdí! Och, keby len vedeli, ako tú chybu teraz z celého srdca ľutoval a rovnako 

silno sa kvôli tomu i nenávidel! 

Nezaslúžil si, aby naňho boli pre niečo také strašné hrdí. Sirius bol ten, kto sa zachoval najsprávnejšie. 

On jediný mal vždy pravdu. Už to vedel a chápal ho. A ľutoval, že sa mu dosiaľ neozval. Jeho pomoc... 

vážne by ju privítal. 

Lenže mal svojho milovaného a oddaného domáceho škriatka. Vedel, čo ich čaká a vedel, že tam dnu 

sa môže stať čokoľvek. Museli byť nanajvýš opatrný. 

„Pán chcieť ísť naozaj dnu?“ opýtal sa ho škriatok piskľavým hlasom, veľké oči väčšie, než zvyčajne. 

Jeho obavy boli priam hmatateľné. 

Regulus rozhodne prikývol. „Musím, Kreatcher.“ 

Škriatok prikývol. Videl aký je Regulus znepokojený a videl, že sa s ním niečo deje. Nedovolil by si však 

protestovať. Vedel, čo musí urobiť. 

Vzal svojho pána za ruku a viedol ho do útrob toho pekla. 

Regula neprekvapila ľadová voda, ani studené šaty, ktoré ňou okamžite nasiakli a ťahali ho dolu pod 

hladinu. Kreatcher ho viedol s istotou. Dokonca ich hneď osušil, keď sa dostali na schodíky vedúce do 

veľkej jaskyne. 

A zaplatil. Svojou vlastnou krvou, len aby neoslabil svojho pána. Krvou postriekaná skalná výplň v 

oblúku sa stratila a pred nimi sa černel otvor do úplnej tmy. 

Ocitli sa na okraji veľkého čierneho jazera. Regulus už vedel, čo je zač. Vedel i o telách, ktoré sa 

skrývali pod jeho hladinou. Ale ani to nebolo všetko. 

Zvyšok bol na ňom. Musel, ak chcel to, čo sa skrývalo na dne tej misy. Medailón. Jeho kópiu vylovil zo 

svojho vrecka a prikázal Kreatcherovi, aby postupoval tak ako sa dohodli. 

Ak sa mu to podarí, ak získa ten medailón, je na pol ceste k úspechu. Možno stratí priveľa, ale 

rovnako môže aj získať. 

Ak bude veriť. Iné mu neostávalo. 

Nemohol Kreatcherovi vysvetliť svoje pravé dôvody a zmeny v správaní, ani rodine. Chcel ich 

všetkých ochrániť, pretože zloba Temného pána by inak nepoznala hraníc. 

Nie v prípade, ak sa pokúsi zničiť prvý kúsok jeho čiernej duše! 

O chvíľu neskôr mu sčernel celý svet. Telo mu zachvátil nevýslovný smäd a to veľké čierne jazero bolo 

na dosah a jeho hladina taká iskrivá... 
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Musel sa napiť. Musel... 

ooo xxx ooo 

r. 2008, Salem, Massachusetts 

Ten sen sa mu opakoval už niekoľko rokov.Donekonečna. Ako obohratá platňa. Ako cesta vedúca 

niekam, kde chýbal cieľ. 

Prebudil sa celý spotený a chvíľu iba trhane dýchal, dezorientovaný, hľadajúci nejaký pevný, záchytný 

bod v časopriestore, kde ho ten sen uvrhol. 

Miesto vedľa neho sa máličko prehlo a na jeho plece dopadla čiasi ruka hneď po tom ako spálňu 

osvetlilo svetlo nočnej lampy so staroružovým tienidlom ovenčeným strapcami po spodnom okraji. 

„Si v pohode, Arc?“ opýtal sa starostlivo muž po jeho boku posievajúc jeho nahé plece krátkymi 

bozkami.  

Prikývol, i keď si bol istý, že nie je. To meno... to meno! Nič mu nedávalo zmysel! 

Otočil sa k svojmu milencovi s istotou, že uzrie jeho bezodné čierne oči. Lenže tie, do ktorých sa díval 

boli svetlomodré. 

Svetlomodré... 

Mäkké ústa ho vzápätí polapili do nežného bozku. Prijal ho s rezignujúcim povzdychom, oplácal ho a 

predsa podvedome tušil, že tu niečo nehrá. 

Cítil zmätok a ten ho pohlcoval každý deň viac a viac. Napriek tomu dovolil Andymu, aby ho zvalil späť 

do perín a zbavil tej nočnej mory, ktorá ho prebudila z pokojného spánku. 

Užíval si jeho starostlivosť, jeho pozornosť, vlhkú horúčosť úst na vlastnom penise i klzké prsty, ktoré 

mu dráždili otvor medzi polkami a nútili ho zabudnúť na krátky okamih na všetko, len nie na tie 

príjemné pocity, ktoré ho opantávali a upokojovali, vzrušovali a strhávali do celkom iných sfér. 

Andy ho prevrátil na bok, vnikol doňho plynulo a rázne, pridržiavajúc si nielen svoj penis, ale i jeho 

ľavú nohu, než ju nepustil a neuchopil ho za bok. Naklonil sa k nemu, aby si ukradol bozk a postupne 

zrýchľoval tempo vnikania, kým obaja nevyvrcholili. 

A on sa naňho celý ten čas díval spopod privretých viečok a ticho stonal pohltený čarom tej chvíle i 

mužnosťou svojho milenca. 

Andy sa natiahol po uteráčiku, ktorý skončil večer na podlahe pri posteli. Utrel jeho i seba a po 

použití ho znova zahodil. 

Ľahol si k nemu a podložil si hlavu s rednúcimi plavými vlasmi rukou, kým on sa len pretočil na chrbát 

a po zhasnutí svetla ostal sledovať tiene na strope, ktoré tam vrhali pouličné svetlá z ulice. 

„Spi, ešte je skoro. A ja musím zachvíľu vstávať.“ 
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Zaspal, ale to už Andy pochrapkoval, tuhý ako poleno. Ráno sa prebudil skôr ako on a zamyslene ho 

pozoroval, ležiac na boku. 

Nechápal nič z toho, čo sa s ním dialo. A predsa podvedome tušil, že tie sny sa k nemu musia vracať z 

nejakého dôvodu. 

Z dôvodu, ktorého zmysel mu zatiaľ unikal. 

Andy vstal chvíľu po tom, čo ho prebudilo hlučné vyzváňanie budíka. Pretrel si oči a zamračil sa. 

„Vieš, že neznášam, keď na mňa tak civieš. Ide z toho hrôza.“ 

Arc sa máličko odtiahol. „Prepáč. Neuvedomil som si to.“ 

„Je to kvôli tomu snu? Stále ten istý?“ spýtal sa po malej odmlke. 

Prikývol. 

„Možno by si s tým mal zájsť k nejakému odborníkovi. Mám sa v robote popýtať?“ 

„Nie, netreba,“ odmietol rázne. „Sú to predsa len sny. Nebudem nikomu za blázna.“ 

Andy iba pokrčil plecami. „Faktom je, že sa ti to deje od momentu, kedy sme sa zasnúbili. Ak je niečo, 

čo mi chceš povedať, nemal by si váhať, nech je to čokoľvek,“ vyzval ho odhodlane, zjavne pripravený 

na všetko. 

„Nie je nič, o čom by si mal vedieť,“ prehovoril a znova si ľahol na chrbát. Zahľadel sa do stropu a 

ostal tak na moment celkom nehybne ležať. Neznášal to jeho upodozrievanie, ktoré sa zhoršovalo 

priamoúmerne s jeho snami. 

„Určite? Nechceš mi napríklad povedať niečo o Rickovi z toho posledného večierka, s ktorým si 

tancoval? Nebolo v tom niečo viac?“ 

Toto ho rozčúlilo ako zakaždým, keď jeho milenec s niečím podobným vyrukoval. Vstal a prudkým 

pohybom schmatol župan, do ktorého sa zahalil. 

„Nebuď trápny, Andrew! Nikdy v živote som ti nenasadil parohy a nedal som ti ani dôvod myslieť si 

opak!“ vyštekol podráždene, než nezmizol v kúpeľni. 

Opláchol si bledú tvár a keď dvihol hlavu hore, aby sa pozrel na svoj zmáčaný obraz, zazdalo sa mu, že 

na moment vidí kontúry celkom inej tváre. Tváre, ku ktorej patrili tie čierne oči, o ktorých sa mu už 

neraz snívalo. 

Dych sa mu zadrel v hrdle a srdce sa mu prudko rozbúchalo. Videl ako dnu vošiel Andy a s 

ospravedlňujúcim – prepáč - sa stratil za závesom zakrývajúcim sprchový kút. Inokedy by ho napadlo 

pridať sa, ale nie dnes. 

Opustil kúpeľňu a zavrel sa v kuchyni, aby im urobil kávu. A aby pripravil niečo pod zub. S vidinou 

čiernych očí pred sebou. 

Keď si zalieval kávu a zadíval sa na jej čiernu hladinu, roztriasla sa mu ruka. 
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„Severus...“ zašepkal. 

To meno vyrástlo v jeho mysli akoby odnikiaľ a predsa mal dojem, že k nemu neodmysliteľne patrí 

tak, ako patrilo obrazu muža, ktoré uzrel v zrkadle, a ktoré pasovalo k očiam, o ktorých sa mu v 

poslednom čase tak často snívalo. 

Bola to prvá spomienka, ktorá sa uvoľnila z prituhej väzby. Prvá, ktorá ho mala vrátiť späť do života, z 

ktorého bol nútený svojho času uniknúť. 

2. kapitola – Regulus 

Salem, 22. Mája 2008 

Andrew odišiel do práce po ďalšej z hádok, ktorá sa nejakým dočinením stávala ich každodennou 

rutinou. Nielen, že mu vytkol nového amanta, ale tentoraz nezabudol znechutene dodať, že sa 

zmenil. Povedal to však takým tónom, až sa Arcturus podvedome striasol. 

Teraz sedel za stolom v kuchyni ich spoločného bytu, kam sa pred vyše rokom s takým elánom a 

radosťou sťahoval. 

„Kde sú tie časy?“ pomyslel si nepokojne a vstal, aby nedopitú a studenú kávu vylial do výlevky a 

pohár za sebou umyl. Mal rád poriadok a nerobilo mu žiaden problém ho i udržiavať. 

Okrem toho nadobúdal čoraz väčší pocit viny, že to všetko sa deje z nejakého dôvodu iba kvôli nemu. 

Od momentu, kedy sa spustili tie sny. Od momentu, kedy začal pochybovať o sebe samom. A pocit, 

že nepatrí ani sem, ani k Andreowi, ani do Salemu silnel nielen každým ďalším dňom, ale z minúty na 

minútu. 

Možno práve toto mohlo za neistotu jeho snúbenca. Možno ju v ňom svojím zmätkom vyvolával 

práve a jedine on. 

Prečesal si prstami krátke vlasy a povzdychol si. Nevedel, čo je horšie. Ten pocit, že sem z nejakého 

dôvodu nepatrí, alebo to, že už sám nevie, čo chce. 

Musel do práce. Obliekol si na tričko pohodlný čierny kardigan a zamkol dvere. Zbehol z druhého 

poschodia na prízemie a vyrazil ulicou k malému kníhkupectvu, kde pracoval takmer dvanásť rokov. 

Dopoludnie mu ubehlo rýchlo. Naobedoval sa s Lucy, svojou milou a pojašenou kolegyňou, ktorá 

milovala všetko, čo sa týkalo vintage štýlu. Pôsobila ako víla z celkom iného storočia, ktorá sa 

nejakým zázrakom ocitla v tom ich. 

Skúmavo sa naňho dívala a pokyvkovala nielen plavovlasou hlávkou, ale i nohou prehodenou cez 

nohu. 

„Vieš, všetko je to v komunikácii,“ povedala, keď sa jej zdôveril. „Ale môj názor poznáš. Podľa mňa sa 

k sebe vy dvaja vôbec nehodíte,“ mudrovala a nalistovala v časopise stránku s horoskopmi, voči 

ktorým bol on absolútne imúnny a skeptický navyše. 
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„Len mi daj sekundu, dobre?“ požiadala ho chytro, keď už otváral ústa, aby jej povedal, nech sa s tým 

zbytočne nenamáha. „Pluto preniká až k jadru Merkúrovej mysle a snaží sa pretvoriť jeho spôsob 

myslenia tak, aby bol hodnotnejší a hlbší. I keď to Merkúru pripadá pôsobivé a dosť podmanivé, skôr 

či neskôr začne takú duševnú inváziu považovať za vysiľujúcu.“ 

„A to má byť čo?“ 

„Ty si Pluto, miláčik,“ odpovedala a nevšímala si ako sa Arcturus zamračil. Dokonca si prekrížil ruky na 

hrudi. „Podľa tohto výpočtu je dokázané, že Pluto a Merkúr nemajú takmer žiadnu zhodu. Sám si 

vravel, že sa v poslednom čase vaše hádky iba stupňujú a ja ti vravím, že ten nesúlad medzi vami 

vidieť od samého začiatku. Vážne nechápem, čo na ňom vidíš. Okrem toho, podľa tohto sa k sebe 

nehodíte ani po sexuálnej stránke. Ty si podľa nich citlivejší, on tvrdší, ale zároveň ste obaja tí 

aktívni.“ 

Chcel zaprotestovať, ale bola rýchlejšia. Keď dvihla ruku, aby pichla do vzduchu jeho smerom, 

zaštrngotali jej lesklé náramky a od farebných korálkov sa odrazilo poludňajšie slnečné svetlo. 

„Je možno mladší a musím uznať, že i sexi, ale vyčíta ti niečo, čo sám robí!“ dodala obviňujúco. „Aký 

Rick? A aký amant? Bol to obyčajný zákazník a navyše čistokrvný heterák, ktorý potreboval iba 

poradiť s výberom knihy pre vlastnú matku! Jemu preplo, nie?“ rozohnila sa. 

„Nemyslím, Lu a poď. Máme po prestávke,“ zamrmlal a nechal na stole poplatok aj s primeraným 

sprepitným. 

Keď večer upratoval obchod a zametal podlahu, prišlo mu, že metla v jeho ruke nemôže slúžiť len na 

vytieranie podlahy. 

Vzápätí ho prekvapila spomienka taká živá, až ho zamrazilo na mieste. Bol by prisahal, že cítil vo 

vlasoch vietor a na tvári dážď a pod ním bola nielen rukoväť prekekárskej metly, ale i riadna hĺbka 

pod ktorou sa vynímala rozhľahlá plocha zeleného ihriska a vysoké tribúny plné skandujúcich 

študentov. 

Vonku zahrmelo a vzápätí oblohu preťal žiarivý blesk. Strhol sa, keď sa na to díval rozšírenými očami 

nevidiac nápis na výklade Brooksove knihy. 

Pred očami sa mu odvíjal rad spomienok, pochovaných hlboko v jeho podvedomí. Otriasli ním a 

nechali ho úplne nepripraveného ako i tie, ktoré ho prekvapili pred pár dňami. 

„Regulus, volám sa Regulus Arcturus Black,“ vydýchol po chvíli so zatajeným dychom, zatiaľ čo sa 

vonku medzičasom spustil prudký lejak, jemu sa podlomili kolená a zviezol sa na podlahu. Hnedé oči 

zaliate slzami, bledá tvár bledšia, než zvyčajne. „S-som... čarodejník,“ vyslovil bezhlasne, iba čo sa mu 

sotva pohli pery. Na margo tejto spomienky natiahol ruku pred seba a tým najjednoduchším kúzlom, 

na ktoré si spomenul ako prvé si privolal knihu. 

Sadla mu do ruky a spolu s ňou klesla na stehno, kým sa jemu po lícach kotúľali slzy. 

ooo xxx ooo 

Posledných pár dní bolo vážne utrpením. Ak ho Andy doteraz obviňoval, že sa zmenil a nie k 

lepšiemu, teraz mal na to konečne pádny dôvod. 
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Regulus chodil po tieto dni ako telo bez duše. Vedel, kto je a vedel už i to ako sa ocitol v Saleme ako 

niekto iný. Žil život obyčajného mukla, hoci bol čistokrvným čarodejníkom.  

Nič z toho mu nerobilo vrásky ako starosti, čo sa stalo s jeho rodinou a tiež, kam vlastne speje jeho 

vzťah. 

Potreboval sa s Andym pozhovárať, ale najprv... potreboval zistiť, čo je doma nového. Uvedomil si, že 

vôbec netuší, čo sa stalo s Temným pánom. Netuší, čo sa odohralo po jeho zmiznutí a či sa vôbec 

smie a môže vrátiť. Bude ho vôbec niekto čakať? 

Sladký Merlin, veď bol preč dobrých tridsať rokov! Za ten čas sa mohlo stať čokoľvek! 

Vtedy si uvedomil krutú realitu. Hnedé oči sa rozšírili hrôzou pri zistení, že ho za ten čas museli nielen 

považovať, ale i vyhlásiť za mŕtveho. 

Zatvoril oči a pretrel si strhanú tvár. Ak sa pokúsi o návrat, nebude to mať ľahké. Lenže... koho 

kontaktovať? Komu napísať tak, aby nevzbudil podozrenie v prípade, že je Temný pán stále pri moci? 

S tou myšlienkou sa pohrával celý deň. Netušil, komu napísať, aby sa niečo dozvedel o svete, o 

ktorom muklovia v Amerike nemali ani páru. Napokon urobil jediné, čo mohol, napísal rovno domov. 

List adresoval otcovi. A sotva, čo ho zalepil došlo mu, či ich obyčajná muklovská poštová doručovacia 

služba sotva nájde. 

Od zúfalstva mal chuť vytrhať si vlasy! 

Korzoval hore-dolu po kráme a nevedel si poradiť. Bez prútika, bez sovy, bez akéhokoľvek spojenia s 

čarodejníckom svetom bol ako stratený. Mal chuť kričať, dupať i hodiť sa o zem. Ale sotva by sa niečo 

z toho hodilo na štyridsaťsedem ročného muža. 

Vtedy ho konečne osvietilo. Bol predsa v Saleme! Žil v Saleme, ktoré bolo jedným z najpoprednejších 

čarodejníckych mestečiek Ameriky. Nemohla to byť náhoda. Nikdy nič nenechával na náhodu a bol si 

istý, že ak sa ocitol práve tu, musel na to mať dobrý dôvod. 

Konečne mu svitla iskierka nádeje. Vzal z pultu obálku, zamkol obchod a vybral sa k Madam Selene. 

Žene približne v jeho veku, ktorá bola známa svojou trafenou povahou i podivným obliekaním. Ak 

bude niekto niečo z jeho najbližšieho okolia vedieť, bude to práve ona. 

Čert ber fakt, že vlastní stánok, kde prevádzkuje veštenie tých najrôznejších druhov. 

Mal šťastie. Práve končila, keď sa pri nej pristavil a prekvapil ju otázkou, ktorú by od neho nečakala. 

Bola to ona, ktorá ho voviedla do životom kypiaceho kútika čarodejníckeho sveta schovaného pred 

zrakmi muklov, ktoré sa schovávalo za jednou zo stien starého a roky nefunkčného autoservisu. 

Nielen, že ho previedla celou Hviezdnou štvrťou, ale požičala mu i drobné, aby si zaplatil soviu poštu. 

Avšak, už sa nevyhol tomu, aby ho neschmatla za zápästie, keď jej vnucoval miesto čarodejníckych 

mincí dolárové bankovky a ona mu neskrútila ruku dlaňou nahor. 

Rovnako rýchlo zvraštila nos a zamračila sa. „Tu vás nečaká nič dobré, môj zlatý. Vráťte sa domov. 

Tam je vaše miesto i vaše srdce.“ Schmatla dolárovky a už jej nebolo. 
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Regulus sotva zahabkal. Ešte chvíľu tam však zotrval. Korzoval preplnenými ulicami, kochal sa 

výkladmi obchodov a srdce mu stislo zakaždým, keď si prostredníctvom toho pripomenul Šikmú 

uličku. 

Ostávalo dúfať, že jeho list nájde adresáta a na odpoveď nebude musieť dlho čakať. Keď pohľadom 

zavadil o obchod s čarodejníckymi prútikmi, až ho tak zasvrbeli prsty. Nespomínal si, čo sa stalo s jeho 

vlastným prútikom, ale povedal si, že by nebolo zlé jeden si zadovážiť. Keď už je tu. 

Vrátil sa do banky, ktorú minul a zamieril priamo k zmenárni. O chvíľu neskôr už vstupoval do 

obchodu sestier Sibleyových, očarený a pohltený atmosférou, ktorou sa nechal opájať. 

O pár minút neskôr opúšťal Hviezdnu štvrť s úzkou krabičkou vystlanou červeným zamatom, v ktorej 

ležal jeho nový prútik. 

Mal krásnych tridsaťtri centimetrov, málo ohybný a jeho ebenové telo skrývalo vlas jednorožca. 

Podľa slov Mary Sibleyovej bol výborný na čarovanie a podľa jej sestry Ruth mu dokonale pasoval. 

Nevedel sa dočkať, kedy ho vyskúša. 

ooo xxx ooo 

Vrátil sa domov, len aby zistil, že sa Andrew ešte nevrátil z práce. Dal si rýchlu sprchu a kým sa 

pripravovala večera z polotovaru, ktorý vylovil z chladničky, skúšal svoj nový prútik a sprvu celkom 

jednoduché kúzla. 

Šlo to hravo a jeho úsmev sa čoraz viac rozširoval. Konečne mal pocit, že je sám sebou. 

Keď začul šramot kľúčov v zámke dverí, bleskovo ho schoval. Nebol pripravený na tento druh 

vysvetľovania. 

Vošiel do chodby, aby svojho partnera privítal, ale ostal nemilo prekvapený stavom, v akom sa 

nachádzal. 

„Ty si pil,“ skonštatoval, na čo Andrewovi vypadli z rúk kľúče. Ani sa nenamáhal zdvihnúť ich. 

Sotva mu zrozumiteľne odpovedal, než sa bez ďalších rečí odpratal do spálne a zvalil sa na posteľ ako 

bol. Oblečený a obutý. 

Ihneď zaspal. 

Regulus sa naňho díval odo dvier sklamaným pohľadom. Toto nechcel. Takto si to nepredstavoval. S 

trpkým povzdychom podišiel k posteli, aby ho vyzul a vyzliekol z nohavíc. Keď ho prikrýval, všimol si 

na jeho krku podozrivo pôsobiace znamienko. 

Pomaly sa vystrel, zhypnotizovaný tým inkriminovaným miestočkom. Podišiel bližšie, ale nemohol sa 

zmýliť. Bol to cucflek. Odporný a všehovoriaci. 

Ďalší klinec do rakvy ich naštrbeného vzťahu. A alkohol nebol to jediné, čo z neho cítil. Lacný mužský 

parfum, ktorý nepoužíval ani jeden z nich nemohol necítiť ani keby sa snažil. 
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Vytratil sa z izby ako duch. Večeru nechal večerou. Stratil na ňu chuť. Utiahol sa na pohovku v 

obývačke, kde neprítomne zízal na nejaký program v telke, kým neskoro v noci konečne strápený 

nezaspal. 

ooo xxx ooo 

Sirius zišiel na prízemie, pretierajúc si rozospaté oči. Sovu, ktorá vytrvalo ťukala zobákom do okna 

odignoroval. V hlave mal jasnú vidinu rozvoniavajúcej kávy, po ktorej túžil v tejto minúte viac, než po 

čomkoľvek inom. Problém bol jedine v tom, že ten pekelný stroj, ktorý Harry tak veľkodušne nazýval 

kávovarom vedel obsluhovať jedine on. 

„Dobré ráno,“ pozdravil a hneď i zívol tmavovlasý mladík, ktorý nakráčal do kuchyne za ním. Sirius mu 

odzdravil a zviezol sa na stoličku pri obdĺžnikovom stole, želajúc si, aby mala noc ešte pár hodín k 

dobru. 

Bola však jeho chyba, že sa tak zdržal, hoci ho Remus prosil, aby už vypadli. Lenže on chcel vidieť celý 

ten striptíz na rozlúčku so slobodou, zvlášť, keď sa tej pocty Ron Weasley dobrovoľne vzdal. Navyše, 

keď pekná bruneta s pevným zadočkom a trojkami v sexi oblečení muklovskej ženy zákona presadla 

do jeho lona, nemohol protestovať a vypadnúť. Nebolo by to zdvorilé. 

Uprel krvou podliate oči na svojho krstného syna a zadíval sa k oknu, kde chudera sova začínala byť 

riadne rozčúlená. Našťastie jej okno otvoril duchaprítomný a rozhodne zvedavší Harry. 

Ostal zarazený, keď si to sova namierila k Siriusovi, ale iba ohrnul pery a načiahol sa po šušienku pre 

sovu vo chvíli, keď tá ďobla netrpezlivo Siriusa do prsta. 

„Sakra, to je ale potvora!“ zahundral zlostne, odmotávajúc jej z nôžky list, pričom sova varovne 

zahúkala. 

„Možno by nebola, keby si ju neignoroval. Kto ti píše?“ vyzvedal a podišiel k stolu, aby učičíkal 

podráždené zviera sušienkou. 

„Dúfam, že minimálne tá striptérka z dnešnej noci. Celkom rád by som si to s ňou zopakoval. Keď som 

jej dával svoju adresu, odmietla, chápeš to?!“ odfrkol si ako škubal obálku listu. 

Harry to nijako nekomentoval. Miesto toho venoval Remusovi ďalšiu zo súboru súcitných myšlienok, 

ktoré mal preňho v poslednom čase vyhradené. Občas ho napadlo, či jeho city Sirius ignoruje 

zámerne, alebo je k nemu iba tak trestuhodne nevšímavý. Popravde, pokojne by prichádzali do úvahy 

obe možnosti. 

„Mne sa snáď sníva!“ zahučal Sirius akurát, keď dal stroj do prevádzky a horúci nápoj plnil bielu 

porcelánovú šálku. 

„Čo sa stalo?“ 

Sirius civel na list s otvorenými ústami ako vyoraná myš. 

„Sirius?“ zamrmlal Harry, ale keď sa muž nemal k slovu, vypol kávovar a podišiel k nemu, aby do listu 

nahliadol poza jeho chrbát. 
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„Regulus?!“ vybafli obaja naraz a vymenili si neveriaci pohľad. 

3. kapitola – List z domova 

Ubehli takmer dva týždne, kým sa Regulus dočkal odpovede na svoj list vlastnej rodine. Vedel, že si 

mohli po tých rokoch myslieť všeličo. Dokonca i to, že ide o nejaký zlý žart alebo podvrh. Neraz sa 

umáral myšlienkami, čo sa s nimi stalo a ako sa im darí. 

Či otcove čierne vlasy budú už husto popretkávané šedinami, či bude mať matka nejaké viditeľné 

vrásky na svojej milej, okrúhlej tvári. Či sa naňho tešia rovnako ako on na nich a či im chýbal. Či ho 

oplakali, keď sa tak odrazu kamsi podel. 

Bol rád, že sova doletela v momente, keď bol doma sám, inak by to Andrewovi tažko vysvetľoval. Ešte 

sa nezhovárali. Nie, že by na to nemal dosť odvahy, ale čakal práve na tento okamih, aby vedel aké 

bude mať možnosti. 

Túžba vrátiť sa domov v ňom za ten čas narástla do gigantických rozmerov. Nehovoriac o túžbe znova 

vidieť rodičov, svoj rodný dom, izbu a domáceho škriatka. A aj svojho brata. 

Rýchlo otvoril okno a prevzal si dopis s niekoľkými pečaťami. Ako pochopil, medzištátna sovia pošta 

fungovala trošku inak. Aby sovy nemuseli prekonávať vzdušnú vzdialenosť nad atlantikom samé 

navzdory živlom prírody a iným striehnúcim nástrahám, zo Štátov smerovala letecká poštová linka do 

piatich najväčších svetových metropol, odkiaľ boli podľa určenia trasy buď ešte niekam prevážané, 

alebo už sami vyrážali za svojím doručovateľským poslaním. 

Takže fakt, že odpoveď prišla po nejakých dvanástich dňoch od kedy list posielal bolo vlastne 

prekvapivé, lebo to bolo rýchle a on si uvedomil, že všetky tie negatívne pocity z napätého 

očakávania v ňom vyvolala iba vlastná nahromadená netrpezlivosť. 

Nemohol ponúknuť sovu zvyčajnou sušienkou, takže vylovil zo šuštiaceho tyrkysovo-strieborného 

vrecka kreker v tvare rybyčky, ktorá bola posypaná sezamovými semienkami, aby nejako operenca 

ponúkol. V malej myštičke mal pripravenú vodu a sova sa evidentne rada po prekonanej ceste 

osviežila. 

Nechal ju zobkať si a on netrpezlivo siahol na list. Nadšenie v jeho tvári však vystriedal tieň zmätku, 

keď sa zadíval na pomerne úhľadný rukopis, ktorý nespoznával. Nepatril jeho otcovi, ani matke a 

dokonca ani bratovi. 

V tom momente ho premkla zlá predtucha. Obálku doslova rozškubal, lebo sa mu roztriasli prsty. 

„Londýn, Grimmauldovo námestie č.12, 29. Mája 2008. 

Milý pane, 

dovoľte mi na úvod predstaviť sa. Volám sa Harry James Potter a som krstným synom Siriusa Oriona 

Blacka, Vášho brata. 

Píšem Vám vlastne v jeho mene, pretože on osobne považoval Váš list za - citujem: hnusný podvrh, 

nechutný kanadský žart a hovadinu, ktorá nemá obdoby! 
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 Musel som list zachraňovať z kozuba, kde ho sotva po prečítaní prvých riadkov pokrčený zahodil. 

I keď sa ja sám zdráham veriť jeho obsahu a faktu, že ste ten, za koho sa pokladáte, nedá mi, aby som 

na Váš list nereagoval. Zvlášť, ak je úprimný a pravdivý. Nechcem neskôr ľutovať svoju ľahostajnosť 

voči Vám i listu, ktorý ste poslali s tak očividne zúfalou potrebou dozvedieť sa niečo o svojej rodine. 

Je mi to nesmierne ľúto, ale asi Vás nepoteším. Jediný žijúci z Vašej rodiny je už iba Sirius. Podľa toho, 

čo som sa od neho z toho mála dozvedel, Vaša pani matka Walburga zomrela na zlyhanie srdca pár 

rokov po vašom zmiznutí (r.1985), hoci Sirius stále tvrdí, že žiadne srdce nemala a zadusila ju čistá 

zášť. 

Váš pán otec, Orion Black zomrel v tom istom roku ako ste sa Vy stratili, avšak posledné čo urobil 

bolo, že po príchode Vášho domáceho škriatka domov v tú osudnú noc posilnil ochrany domu. 

Viac o ňom neviem, Sirius je zväčša skúpi na slovo, čo sa týka Vašej rodiny. 

Pýtali ste sa, či sa môžete vrátiť a ja osobne nevidím dôvod, prečo by ste sa vrátiť nemohli. Avšak, 

musím vás varovať, že po všetkých tých rokoch, keď ste boli považovaný a dokonca i vyhlásený za 

mŕtveho bude nutné dokázať Váš pôvod. 

Hoci osobne si myslím, že bude stačiť Siriusove slovo. Majetkové pomery sa vyriešia na mieste. Pokiaľ 

viem, rodičia všetko odkázali Vám a Sirius dedil iba preto, lebo sa stal posledným žijúcim príbuzným. 

Ak teda vážne uvažujete o návrate a ste skutočne ten, za ktorého sa vydávate, vráťte sa. Možno nie 

sme a ani nebudeme tradičnou konštaláciou rodiny v pravom slova zmysle, ale rád Vás spoznám a 

dúfam, že Vás budem môcť nazývať svojím strýkom, keďže ja sám okrem Siriusa žiadnu rodinu 

nemám. 

Nepochybujem, že Váš návrat pomôže i Siriusovi samotnému. Mám pocit, že je stratený a sám si 

dosiaľ nenašiel svoje miesto v tomto svete. 

Nechám Vám pripraviť hosťovskú izbu. Teda, Vašu pôvodnú, ktorú Sirius pred pár rokmi upravil. Teraz 

mám dojem, že je fajn, keď som ho presvedčil, aby ju nedemoloval. 

 S úctou a srdečným pozdravom, 

Harry James Potter, 

vrchný auror ministerstva mágie. 

 P.S. Lord Voldemort bol porazený aj s Vašou pomocou v r 1997.“ 

Regulus sa zosypal. 

Nikdy predtým neprepukol v tak hlasný plač. Vlastne... nespomínal si, že by vôbec niekedy ronil slzy, 

ak sa to netýkalo detstva a jeho brata osobne. 

Všetko... bolo preč. Jeho rodičia sú mŕtvy. Matku zradilo srdce, o ktorom existencii Sirius neraz 

žartoval a pochyboval, a otec? 
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Ako to, že zomrel v ten istý rok? Čo sa stalo jemu? Vari len nebol taký ľahkovážny, aby sa ho nevybral 

hľadal u samotného... 

Ani len na to nepomyslel. Nechcel na to myslieť, lebo inak by si musel pripustiť, že má na svedomí 

jeho smrť a to bolo... 

Hrozné! 

Zosunul sa na stoličku a s trasúcimi sa rukami a očami uprenými do prázdna tam hodnú chvíľu iba tak 

sedel. Bolo mu jedno, že otváracie hodiny kníhkupectva už bili na poplach, lebo mešká. Dokonca 

nepostrehol ani to, kedy sova ubzikla von oknom preč. 

Bolo mu jedno, že ulice mesta sú zaliate dopoludňajším slnkom. Všetko, čo poznal a čo miloval, bolo 

nenávratne stratené v čase minulosti. 

Nikdy prv sa necítil väčšmi stratený a opustený. Nikdy. 

Keď sa ako tak spamätal, list od aurora Pottera úhľadne zložil a odložil do svojej drevenej kazety, kde 

tých pár rokov schovával cennosti, ktoré si vážil a rád čas od času pripomínal. 

Bola medzi nimi aj jeho a Andyho fotka. Smiali sa, objímali. Vyzerali tak šťastne. Prešiel po nej prstom 

a povzdychol si. 

Musí sa zbaliť. Ale teraz s ním konečne môže hodiť reč. Už áno. 

ooo xxx ooo 

Regulus dvihol ruku, aby zaklopal na dvere sesterskej izby nemocnice Salem, ale napokon to zavrhol a 

rozhodol sa vojsť. Najprv ho prekvapilo šero miestnosti, ale potom ho zbadal. 

Andy sedel pohodlne rozvalený v kresle, celkom vzadu so zaklonenou hlavou a pootvorenými ústami. 

Na celkom krátky moment vyzeral, ako keby odpočíval. 

Až potom si Regulus všimol druhú osobu, ktorej hlava kmitala nad lonom jeho priateľa a ústami i 

rukami spracúvala jeho penis trčiaci von z jeho modrej rovnošaty zdravotníka. 

Bolo zvláštne, že po počiatočnej nevôli z toho pohľadu ho prestúpil absolútny pokoj? Úľava? Miesto 

toho, aby bol zhrozený, sklamaný a vyrobil mu scénu ako sa patrí? 

Ostal tam stáť ako primrazený a iba sa díval. Než si neuvedomil, že mu Andy spurne opätuje pohľad. 

Ani to ním nepohlo. Užíval si tú cudziu starostlivosť a drzo naňho gánil. 

Vtedy Regulus cúvol. Zavrel za sebou a ostal sa na tie dvere stuhnuto dívať. Vedel, že by mal 

vypadnúť, ale nohy odmietali poslušnosť. V mysli sa mu míňali spomienky. Čerstvé i tie zabudnutné a 

uháňali niekam do neznáma s prenikavým hvizdom ako vlak, ktorý sa už nikdy nevráti do stanice, 

ktorú práve opúšťal. 

Vrátil sa... do bytu. 

Zložil si z prsta snubný prsteň a počkal na svojho priateľa. Chvíľu uvažoval, či má vôbec oprávnenie ho 

tak ešte nazývať alebo či ho už nadobro stratil. Bol zbalený a pripravený odísť. 
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Andrew sa dovalil domov sotva o pol hodinu neskôr. V tvári mal zachmúrený a azda trochu previnilý 

výraz. A možno sa to Regulovi iba zdalo. Nechcel to riešiť. 

„Užil si si?“ vyšlo to z neho prv, než sa stihol zastaviť. Predsa sa neovládol.  

Andrew sa k nemu otočil s rukami zastrčenými vo vreckách. Mlčal. Iba sa naňho díval tými modrými 

očami. Obviňujúcimi. Akoby hovoril, že na vine nie je iba on. 

„Môžem vedieť, prečo si ma vlastne požiadal o ruku?“ spýtal sa, keď sa postavil z kresla, kde sedel 

bez pohnutia po celý ten čas ako ho čakal. 

Adny mykol plecami. „Chcel si to, či nie?“ 

To bola pravda. Chcel to. Chcel mať pocit, že niekam patrí. Že patrí k niekomu. Tlačil naňho? Asi. Asi 

tiež bola pravda, že na vine skutočne nie je iba Andy. Vo vzťahu sú predsa vždy dvaja, či nie? 

Regulus prikývol. „To je pravda. Chcel. A nevidel som, že ty na to nie si ešte pripravený. Mrzí ma to.“ 

Andy pomaly prikývol. Líca mu červeneli čoraz viac a bolo jasné, že zvádza nejaký vnútorný boj. 

Možno mu to mohol uľahčiť. Vlastne chcel. Toto celé bolo... také ťažké a napriek všetkému bolestivé i 

preňho. 

Rukou mimovoľne ukázal na komodu. „Nechal som ho tam. Nechcem ho brať so sebou.“ 

„T-ty od-odchádzaš?“ vyšlo z neho koktavo. 

Regulus prikývol. „Bude to tak lepšie. Už mám zbalené.“ 

„Rozchádzaš sa so mnou?“ v tej otázke nebol cítiť smútok, len akúsi nutnú potrebu uistenia. 

„Nefunguje nám to. A nikdy by ani nefungovalo. Okrem toho, konečne som si spomenul. Vraciam sa 

domov, Andrew.“ 

Mladší muž vyvalil oči a zahabkal. „D-domov? To je kam, Arc?“ 

„Do Anglicka,“ odvetil a vzal z operadla rúčky svoju bundu. Zbalené kufre boli bezpečne zmenšené vo 

vrecku jeho nohavíc. „Mimochodom, volám sa Regulus. Maj sa, Andy.“ 

Vkĺzol do bundy a vykročil z izby do chodby. Nijaké obviňovanie, nijaká hádka, ale ani nijaké zdržanie. 

Vážne premárnil s týmto mužom vyše rok svojho života? Kde ostala láska, ktorou k nemu horel? Kde 

ostali všetky tie city, dotyky a vzdychy? Spoločné smútky i radosti? 

Cítil sa horšie ako vyhasnutá svieca. Ako keby sa jeho srdce i ich spoločné spomienky zmenili na 

popol, ktorý bezohľadne rozdúva nezbedný vietor preč, do zabudnutia. 

„Regulus?“ 

Naliehavý šepot ho zastavil s rukou na kľučke vstupných dvier. Otočil sa, ale Andrew ostal stáť na 

mieste. V tvári sa mu síce zračili emócie, celá paleta emócií, ale neurobil k nemu ani krok. Akoby 

nedokázal prekonať tú priepasť, ktorá sa medzi nimi v ostatnom čase vytvorila. 

„To meno ti pristane,“ zamrmlal a stisol pery do tenkej linky. „Veľa šťastia.“ 
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Regulus sotva badateľne prikývol. 

„Vraciaš sa len tak? Na ľahko?“ opýtal sa ho ešte priškrteným hlasom, ale Regulus iba pokrútil hlavou. 

„Nie, isteže nie. Mám so sebou všetko, čo potrebujem,“ odvetil a konečne vyšiel z dverí ich bytu. 

Až neskôr Andrew pochopil, že neklamal. Jeho veci boli preč. Všetky. Oblečenie, obuv, dokonca i 

kozmetika z kúpeľne zmizla. Jediné, čo mu po ňom ostalo bol chladný kus kovu na komode z 

tmavohnedého dreva a krémovými prútenými šuplíkami. Snubný prsteň, ktorý mu daroval. 

A predsa nemohol inak. Vydýchol si. 

ooo xxx ooo 

„Takže sa ešte neukázal?“ opýtala sa ho a Harry pokrútil hlavou. Sedel za kuchynským stolom jej 

trojizbového bytu a sledoval, ako si jeho krstná dcéra počína s domácou úlohou z matematiky, zatiaľ 

čo sa jej matka zvŕtala okolo kuchynského pultu, aby im niečo pripravila pod zub. 

Podoprel si hlavu rukou a zadíval sa na jej štíhly chrbát. „Sirius si stále myslí, že ide o nejakého 

príživníka.“ 

„Lenže ty jeho názor nezdieľaš, pravda?“ skúsila a úkosom naňho pozrela ponad plece. 

„Iste, že nie. Všetko okolo Regulovho zmiznutia bolo podozrivé. A ten príbeh, ktorý nám rozprával 

Kreatcher... ja neviem, niečo mi na tom nesedelo. Bol až príliš...“ 

„Vierohodný?“ dodala pohotovo a znova zamiešala masu cestovín v porcelánovej mise. „Aj mne sa 

tak zdalo. Ale vtedy sme nemali najmenší dôvod pochybovať o tom, že Regulus po vypitý toho jedu 

skončil na dne čierneho jazera.“ 

„Nie, to nemali,“ prisvedčil a žmurkol na Maiu, ktorá sa načiahla po hrnčeku s kakaom, aby sa napila. 

Zošit z matematiky bol bokom. „Napísané? Mám ti to sknontrolovať?“ 

Maia preglgla a zachichotala sa. „Ak si ešte nezabudol deliť, krstný, tak môžeš,“ zašvitorila a hravo mu 

posunula zošit. 

„Fúha! Tomu hovorím výzva,“ zasmial sa a roztvoril zošit na príslušnej strane tretiackeho učiva na 

základnej škole v Londýne. Bleskovo jej skontroloval príklady a nenašiel ani jednu chybu. Keď jej 

vracal zošit, usmial sa. 

„Buď si taká múdra, že to máš všetko dobre, ale ja som vážne zabudol deliť tromi.“ 

Maia sa zasmiala, ale to už ju Hermiona požiadala prestrieť stôl. Večera bola hotová a Harrymu sa z 

tej vône zbiehali slinky. Nikdy prv by si nebol pomyslel, že z Hermiony raz bude taká vynikajúca 

kuchárka. A ešte lepšia matka. Hlavne po tom, čo sa jej stalo a po spôsobe, akým sa dostala do 

druhého stavu. 

Všetci úprimne dúfali, že sa z toho zlého psychického stavu vystrábi. Vojna nezanechala na ich 

dušiach len tie neviditeľné jazvy. Museli zniesť a prekonať všetko. No a Hermiona i znásilnenie bratmi 

Lestrangovými, Rodolphusom a Rabastanom. 
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Harry naivne dúfal, že to nebude až také zlé, najmä ak už nebola pannou, ale zjavne sa mýlil. Tá 

udalosť podkopala jej sebavedomie a naštrbila dôveru k ľuďom. Hlavne k mužom. 

Istý čas bola na ľahších liekoch, ktoré nemohli ovplyvniť plod, istý čas žila v ústraní, iba v spoločnosti 

rodičov v Austrálii. Dodnes nebolo jasné, ktorý z bratov je vlastne Mainým otcom. Hermiona sa tým 

nikdy viac nezapodievala. Obaja boli mŕtvi. I Bellatrix, ktorá jej zanechala na ruke to vypálené hanlivé 

označenie – humusáčka. Podstatné bolo, že sa Hermionin psychický stav po Maionom narodení 

natoľko zlepšil, že o adopcii už nechcela ani počuť. Počul o tom, že sa to občas stáva, ale kým toho 

nebol svedkom, odmietal tomu uveriť. 

Napokon, naozaj na tom nezáležalo, ktorý z prekliatych bratov bol otcom jeho krstnej dcéry, lebo 

Maia bola čarovné stvorenie. Mala síce tmavé vlasy, ale i živé modrozelené oči a oplývala 

výnimočnou inteligenciou. Od samého narodenia bolo jasné, že z nej raz bude vynikajúca čarodejnica. 

Dokazovala to neraz. 

Keď Maia prestrela a on pripravil limonádu, Hermiona položila doprostred okrúhleho stola prikrytého 

kockovaným červenobielym obrusom s motívom vlčích makov uprostred, bielu porcelánovú misu s 

cestovinami, kúskami mäska a rozvoniavajúcou omáčkou. 

Vážne sa mu zbiehali slinky. Sirius varil nerád a Kreatcher varil zle. A jemu sa nechcelo po smene v 

práci makať ešte i za sporákom. Teda, nechcelo sa mu to vždy. Preto bol rád, keď ho Hermiona 

zavolala. 

„Je to vážne veľmi chutné!“ zahlaholil s pôžitkom privierajúc oči. 

Maia to po ňom zopakovala a zachichotala sa. Tmavé kučierky sa jej vlnili na spánkoch, ostatné vlasy 

mala skrotené červenou mašľou. 

„Ďakujem,“ usmiala sa a pozrela na Harryho tým spýtavým pohľadom. „Myslíš, že s ňou bude Ron 

šťastný?“ 

Harry mykol plecami. „Ťažko povedať. Vyzerá tak. I keď... stále tomu sotva rozumiem. Millicent, 

chápeš? Millicent, z ktorej si robil na škole srandu aj kvôli tomu ako vyzerá.“ 

Hermiona prikývla. Vedela, na čo naráža. „Možno dospel. Možno sa vážne zaľúbil.“ 

„Strýko Ron sa vážne zaľúbil! Povedal mi to,“ zašvitorila Maia a preglgla sústo. „Na svadbe. Milly sa 

zmenila. Je milšia. Aj Angelina to povedala.“ 

„Ale nie je menšia,“ zamrmlal si Harry popod nos a Hermiona sa uchechtla. 

Keď sa večer vracal domov, uprostred chodníka ho celkom nepripraveného zastihol patronus. 

„Tak čo? Hovoril si s ňou? Pôjde so mnou na tú večeru?“ 

Neposedný striebristý zajko pred ním poskakoval ako na gumičke, kým on sa akurát tak stihol chvatne 

poobzerať, či sú na ulici sami. Zajo zmizol, ale on vedel, že ak si nepohne, čoskoro sa vráti a bude 

dobiedzať, kým sa mu neozve. 
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Najhoršie však bolo, že Harry na to vážne ako na potvoru zabudol a Hermiony sa nič nespýtal. Zakúzlil 

Tempus. Bolo pred desiatou. 

Najvyšší čas presunúť sa domov, dať si sprchu a vyraziť za milenkou. Blaisovi pošle správu z domu. 

Teda, čochvíľa. 

Odmiestnil sa na Grimmauldovo námestie. 

4. kapitola – Nečakaný pôžitok 

Ak mal pravdu povedať, sám vlastne netušil ako do toho celého spadol. Isté bolo jedno. Rovnými 

nohami a bez dlhšieho otáľania. Tiež ho dráždila myšlienka ako by sa zatváril jeden exot, keby mu 

medzi rečou povedal, že pretiahol jeho mater. 

V jednej chvíli sa s ňou nenútene zhováral v miestnom kníhkupectve v tej najzadnejšej časti, kam 

zašiel kvôli darčeku pre Hermionu, v tej druhej jej už vzhŕňal sukne, len aby sa čím prv dostal k jadru 

jej ženstva. 

Provokovala ho a zvádzala pri každom stretnutí s ním okato flirtovala. V jej modrých očiach, ktoré 

stále považoval za chladné a vypočítavé videl jasnú výzvu. A kto bol on, aby tej výzve odolal?! 

Vtedy sa to stalo po prvý raz. Keď od nej bez jediného slovka potom odchádzal, bez zakúpeného daru, 

na ktorý zabudol a bez slova na rozlúčku, cítil sa väčšmi zmätený, než sexuálne primerane 

uspokojený. 

Jeho prvá... zamračil sa, keď na to označenie pomyslel... milfka. A zamračil sa ešte viac. 

Sebakriticky mu napadlo, že keby mal všetkých päť pokope, nikdy by si s ňou pri normálnej príležitosti 

nezačal. Nikdy by na ňu týmto spôsobom ani len nepomyslel! 

Netušil, čo sa to s ním v poslednom čase deje, ale musel pripustiť, že to má niečo spoločného s 

mužmi a tým, ako ich vníma. Vnímal ich inak, než doteraz. Alebo si to aspoň viac začínal uvedomovať, 

všetky tie rozdiely... 

Mal dvadsaťosem a v tomto smere si ešte nebol istý sám sebou! Vedel, že to nie je v poriadku. Vedel, 

že ho to stavia do celkom inej roviny, robí ho to zraniteľným a nerozvážnym. Konal ako šialená 

neriadená strala. Teda – občas. Napokon, nebol žiaden Don Juan. 

Jeho život bol ako jedna mega horská dráha a sotva mal čas venovať sa svojim fyzickým potrebám 

tak, ako by chcel. Na škole zvládol sotva prvú métu. S Ginny vyskúšal tie ďalšie, než došlo konečne na 

sex, ale to už mal dvadsať. 

Ich vzťah trval takmer štyri roky, než sa definitívne rozišli. Pohádal sa s Ronom, šiel na dovolenku do 

Rumunska, aby vyhovel Charliemu pozvaniu, kde ho ťahal posledné tri roky. Bozkával sa so švédskym 

krotiteľom drakov Perom, ktorý po ňom vyštartoval, len čo dorazil. A dovolil mu i viac, hoci s ním na 

sex nedošlo, čo neskôr i ľutoval, lebo mohol vedieť, na čom vlastne je. 

Vrátil sa, udobril sa s Ronom a začal si s Narcissou Malfoyovou z nejakého jeho neznámeho popudu. 
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Osobne si myslel, že by potreboval urgentne vyšetriť na nejakom psychiatrickom oddelení, ale 

pripustil si, že ho k nej niečo neznáme vábi. Bola to zhýralá žena s telom sirény, ktoré ho 

nepochopiteľne lákalo. Nevyzerala, že by bola niekedy rodila. Bola štíhla a na tele nemala žiadne 

nedokonalosti, ktoré obykle ženy po pôrode trápia. 

Alebo ho možno viac vábila myšlienka na to, že by ich mohol pristihnúť jej bývalý manžel, s ktorým sa 

zvykla o tento byt na Mayfair deliť, keď sem zavítal? Bol by ochotný vyzvať ho Malfoy na súboj kvôli 

svojej exmanželke? 

Harry vždy rád riskoval. Až nezdravo, hoci sa v poslednom čase vážne krotil. Preto ho šokovalo, keď 

mu ona sama pri poslednom stretnutí navrhla trojku. A ešte viac ho šokovalo, keď jej na to prikývol. 

Len tak, bez toho, aby sa nad tým aspoň zamyslel. Až neskôr si uvedomil, že mu neprezradila, o koho 

pôjde, hoci podvedome očakával ďalšiu ženu. 

Keď k nej v noci dorazil, privítala ho sama s čiernou hodvábnou šatkou, ktorou mu chcela previazať 

oči kvôli väčšiemu pôžitku. Nedovolil to. Tak ako si od nej nikdy nevzal žiaden dar, ktorý ho zakaždým 

čakal na jej toaletnom stolíku. Nebol predsa žiaden gigolo. 

Iba mykla útlymi plecami a zašvitorila, nech potom v rozhodujúcej chvíli necúvne. 

Nemal poňatia, čo presne mala na mysli, lebo na jeho zvedavú otázku – kto vlastne príde, ak vôbec? - 

neodpovedala, iba sa k nemu naklonila a nedočkavo ho stiahla na seba. 

Harry očami sledoval vlastnú ruku, ktorá kĺzala po jej smotanovo-broskyňovej pokožke. Bola stále 

pevná i pružná, hriala. Jej prsia mu padli presne do dlaní, keď oblizoval jej labutí krk a kým ona rukou 

spracúvala jeho pýchu. 

Prišlo mu, že ho vzrušuje skôr ten zakázaný a nerovný vzťah, než ona sama. 

Cítil ako sa jej bradavky zahrotili túžbou a ako jej prsia v jeho rukách príjemne oťaželi. Vzal ich do úst 

a striedavo sa venoval svetloružovým kopčekom, než ju pod sebou nepočul vzdychať. 

S dvoma prstami zanorenými hlboko v jej horúcom lone, s jej nohami omotanými okolo svojich 

bokov. Stonala s privretými očami a pootvorenými ústami dávajúc mu najavo, ako veľmi sa jej jeho 

starostlivosť páči. 

Keď k nej sklonil hlavu a vzal si ju ústami, striedavo ju dráždiac prstami i jazykom, prehla sa ako tetiva 

a prstami mu vošla do vlasov. 

Nechutila nijako výnimočne. Ak by porovnával, povedal by, že Ginny bola sladšia, Bree zas tichšia, 

Čcho, s ktorou sa miloval v tmavom kúte chodby po jednom z plesov na ministerstve pôsobila ako 

keby sa nevedela rozhodnúť, či sa jej to s ním páči alebo nie. Ethele z učtárne rada škriabala a Maggie 

z Apatieky sa vytratila ešte pred svitaním. Nikdy viac sa neozvala. 

Nie, že by mu to bolo ľúto. 

Narcissa bola jednoducho... zrelá. Vedela, čo chce, aj ako to dosiahnuť. A páčil sa jej jeho 

entuziazmus, inak povedané, bol mladý, silný a rozhodne výdatný milenec. Nikdy to neskončilo po 

prvom kole a úd mu nikdy nevypovedal službu. 
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Vždy a všetko robil s oduševnením, tak prečo by malo byť milovanie iné? 

Všetko, čo mali s tou ženou spoločné bol neviazaný sex, žiadne city, žiadne výčitky, ani sľuby, ktoré by 

ani jeden z nich nikdy nedodržal. 

I tak mal Harry neodbytný pocit, že iba odďaľuje nevyhnutné, pretože či už sa mu to páčilo alebo nie, 

bol aký bol. A faktom bolo, že si sám uvedomoval ten neodvratný rozdiel v pomínaní vlastnej 

sexuálnej orientácie, ktorá naňho doliehala každým dňom viac. 

Takže keď do nej teraz vnáral svoj jazyk a jeho sliny sa miešali s jej sladkou zrelosťou, uvedomil si, že 

toto je ich posledná spoločná noc. Posledný sex, ktorý mal s tou plavovlasou dračicou a bol rád, že sa 

tá ďalšia dáma do trojky ani neráčila dostaviť. Takto to s ňou bude môcť skončiť rýchlejšie a bez 

výčitiek odísť. A ani sa neobzrie. 

Keď sa nad ňou vzpriamil na kolená s rukou na vlastnom úde, kde si práve nasadil ochranu, skôr 

inštinktívne zaregistroval v spálni prítomnosť ďalšej osoby. Vymenil si s Narcissou krátky pohľad, kým 

ona ho už nohami objímala okolo pása a členkami mu masírovala boky, naznačovala mu, aby si ju 

konečne vzal. 

Lenže on sa k tomu práve teraz sotva mal. Obzrel sa ponad plece, len aby mu srdce vynechalo úder, 

možno i dva. 

Oči sa mu rozšírili úžasom a ústa samé od seba pootvorili, keď z rozhaleného hodvábneho županu 

vykĺzlo to skvostné telo. 

Toto... predčilo všetky jeho očakávania! 

Ale skôr, než stihol akokoľvek zareagovať, jeho tvár sa ocitla v láskavom zovretí mužných dlaní a na 

ústa dosadli jeho pery. 

V tom momente sa poddal. 

Miesto toho, aby myslel na tú prefíkanosť a merlin vie čo za tým vlastne bolo, nereagoval výbušne a 

podľa evidentných očakávaní, iba lačne pootvoril ústa, aby celkom očarený jeho zovňajškom, 

nepopierateľnou charizmou i ohromujúcou túžbou, ktorá z neho vyžarovala privítal ten nástojčivý 

jazyk, ktorý sa odhodlane vtlačil medzi jeho pery. 

Harry v kľaku ľahko zaklonil hlavu, s jednou rukou stále na svojom penise, s druhou ľahko položenou 

na jeho ohnutom lakti. Nechal sa opájať bozkom, ktorý ho už v prvej sekunde pripravil o zvyšok 

fungujúcich mozgových buniek. 

Už ten bozk samotný zaútočil na jeho centrálny nervový systém a dokonale ho vyradil z prevádzky. 

Páčila sa mu zamatová mäkkosť tých pier, ich dychtivosť i rytmus jazyka, ktorým hravo pátral vo 

vlhkej jaskyni jeho úst a kĺzal proti tomu jeho jazyku v nežných výbojoch. 

Omráčil ho obdiv i žiadostivosť, s ktorou sa naňho tak otvorene díval. Sprvu váhavé, ale nie bojazlivé 

dotyky, keď mu najprv zľahka prechádzal po hrdle i pleciach, než otvorenou dlaňou neskĺzol po krivke 

jeho nahého chrbta, aby neskôr prostredníkom zabrúsil medzi jeho od potu vlhké polky pevného 

zadku... 
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To už Narcissa nedočkavo zamraučala, odstrčila Harrymu ruku z penisu a vzala ho do svojich úst. Stal 

sa hračkou v ich rukách bez toho, aby sa mu to priečilo. Odovzdane ovinul okolo mužovho krku ruky a 

ponoril sa do jeho bozku. 

A tak mohol kontrolu nad situáciou vo veľkej posteli s odpornými ružovými nebesami prevziať Lucius 

Malfoy. 

Keď sa perami sklonil k jeho uchu, Harry sa rozochvel očakávaním. Ale on iba zašepkal príkaz a Harry 

konečne vnikol do roztúženého ženinho lona, ktoré sa ho nevedelo dočkať. Ten pôžitok sa však 

nemohol vyrovnať elektrizujúcim dotykom muža, ktorý sa položil zaňho, dráždil ho a dotýkal sa, kam 

len dosiahol, nevnímajúc ženu pod Harrym, ani jej veľavravné vzdychy. 

Chvíľa, keď sa skúsenými prstami predral medzi Harryho polky ho na malý moment vyradila z 

prevádzky a on ustrnul hlboko zarazený v lone slizolinčanky, vychutnávajúc si nový erotický pocit 

mužových prstov tlačiacich sa do jeho tesného a trochu protestujúceho vnútra. 

Dráždil ho, posúvajúc nielen jeho hranice, ale i nepoznanú slasť, ktorá ho zalievala ako prívalové vlny 

rozbúreného mora. 

Keď sa k nemu Lucius po chvíli znova naklonil s povzbudením, aby neprestával, ucítil niečo iné. Prsty 

opatrne nahrádzal mužov pôsobivý penis, ktorý sa vnáral do jeho dierky, šikovne pripravenej silnými 

prstami natretými lubrikačným krémom. 

Harry zastonal, prehol sa v páse a povytiahol sa z vlhkej jaskynky Narcissy, len aby mohol uľahčiť 

vniknutie penisu do svojho tela. Bol pripravený, rozochvený a nikdy predtým nebol taký nedočkavý. 

Dokonca zavrtel zadkom, aby dal najavo ako sa mu to páči a nasal do úst jeho ukazokávk, ktorý sa 

ocitol v blízkosti jeho úst. 

Lucius si ho bral pomaly a opatrne a jeho vnikanie sa rýchlo zosúladilo s Harryho kopulačnými 

pohybmi, keď jeho penis mihol a vynáral sa z lona jeho exmanželky. 

Len nedávno uspokojená Narccisa znova dosiahla vrchol a Harry ju krátko po nej nasledoval. Videl 

ako ho zbavila lepkavej ochrany, odhodila ju bokom a znova ho vzala do úst, len aby sa s ním 

pomaznala a vycicala z neho zvyšky semena, hoci by bol najradšej, keby vypadla a nechala ich 

samých... 

Bol to preňho celkom nový zážitok. Neopísateľne príjemný a on stále nemohol uveriť tomu, že sa to 

skutočne deje. A jemu. 

Nikdy nebol šialeným extrovertom, ale táto skúsenosť sa nedala označiť inak! 

Lucius Malfoy, na ktorého doteraz v tomto smere ani len nepomyslel ho zbavil vôle i rozumu. Ostali 

len obnažené nervy, na ktoré útočil nežnosťou, bozkami a slovami, ktorými zasypával jeho sluch. 

Šepkal mu aký je nádherný, dokonalý, ako po ňom túžil a napokon, keď hlboko zarazený v ňom 

vytryskol, akoby spečatil ich osud, lebo ho nazval... svojím. 

A Harry sa naňho bol schopný len zadýchaný dívať spopod hustých rias, vnímať vlastný hukot krvi v 

ušiach a podivnú ľahkosť svojho tela po tom nádhernom zážitku, ktorý ho úplne ochromil. 

Po prvý raz v živote mal pocit, že zažil niečo neopísateľné, niečo, čo presahuje ľudské chápania... 
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Uvedomil si, že toto ho vonkoncom nemôže nechať takým, akým bol. Hoci na sebe cítil dva páry 

láskajúcich rúk, len ten jeden ho dokázal uspokojiť a vzrušiť tak, ako to nedokázal nik iný pred ním. 

Bol stratený? 

Nepochybne... 

ooo xxx ooo 

Tmavovlasý muž zdvihol oči od taniera s tým najlahodnejším biftekom, akého sa mu kedy dostalo. Už 

teraz mal myseľ plnú sladkého a ľahkého dezertu, ktorý si objedná, len čo doje svoj druhý chod, ktorý 

zapíjal ešte sktostnejším bielym vínom značky Chablis. 

Vo francúzskej reštaurácii Ambre doux sa stretávali každú stredu už niekoľko rokov. Zvyk, ktorý si 

osvojili krátko po tom, čo jeho starého priateľa prepustili z Azkabanu, kde si odpykával svoj dva a pol 

ročný trest vymeraný súdom predstavenstva Wizengamotu. 

Hoci sa sprvu zdalo, že sa na ňom ten pobyt nepríjemne podpísal – po fyzickej i psychickej stránke, 

kedy sa vrátil nezdravo pochudnutý a uzavretý do seba – dnes na ňom nebolo badať absolútne nič. 

Pravda, v tomto smere. 

Lucius Malfoy dnes pôsobil výnimočne sviežo, zdravo a vyrovnane, i keď nie práve najspokojnejšie, 

ale Severus bystro usúdil, že sa to netýka jeho nesúhlasu s dnešným výberom ohľadom menu a teda 

ich spoločnej večere. 

Len čo však blysol očami smerom, kam sa stočil priateľov dychtivý pohľad, dostal odpoveď na svoju 

nevyslovenú otázku. Musel uznať, že tieto jeho chúťky vážne nechápal, i keď vedel, že v tomto ohľade 

majú skutočne spoločného viac, než len pestrú smrťožrútsku minulosť. Áno, i Severus odjakživa 

uprednostňoval mužov a hoci sa tým netajil, nikdy sa tým ani nechválil. 

„Podám ti obrúsok?“ opýtal sa s nevinným výrazom, keď sa akoby nič vrátil k svojej vynikajúcej 

večeri, ktorá pomaly mizla z taniera a končila v jeho žalúdku, ktorý azda i priadol blahom. Za tou 

otázkou sa skrývalo trocha zlomyseľnosti i pichľavý pohľad. Nie však obviňujúci. Rád si ho doberal, to 

bolo všetko. 

„Obrúsok?“ zháčil sa neprítomne o pol hlavy vyšší muž a nechápavo zažmurkal, keď sa prebral zo 

zamyslenia, alebo skôr očarenia istou osobou, ktorá sa mihla okolo a sotva na pol sekundy sa 

pristavila, keď ich zbadala a kývla ich smerom na pozdrav. 

Čo bolo podľa Severusa samo o sebe prekvapivé bol fakt, že to kývnutie adresoval mladý auror skôr 

Luciusovi, než jemu. 

„Z toho pohľadu ti tečú slinky, priateľ môj,“ zamrmlal na vysvetlenie a uškrnul sa, keď Luciusovi svitlo 

a on sa zamračil. Nehodlal ho šetriť: „Vieš, že zakaždým pôsobíš, ako keby si sa ho chystal zjesť 

miesto dezertu?“ pokračoval, ale nemyslel to zle. Bola to len faktická poznámka a podľa neho veľmi 

trefné konštatovanie momentálneho vykoľajeného výzoru plavovlasého slizolinčana. 

„Je to... vážne na mne také zjavné?“ spýtal sa takmer šeptom, krčiac v prstoch biely obrúsok, blisnúc 

očami opäť na miesto, kde ho naposledy uzrel a kde sa mu stratil. „Preto odo mňa tak bočí?“ 
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Severus nadvihol obočie, lebo pochopil, že tá posledná otázka nebola vonkoncom adresovaná jemu. 

Lucius proste uvažoval nahlas bez toho, aby si to uvedomoval, čo bolo zrejmé z jeho... rozladenosti. 

Severus dojedol posledné sústo a prikývol. „Áno, je to zjavné. Ale či je to dôvod, prečo sa ti náš slávny 

auror vyhýba, prepáč, to vážne netuším. Jedno je však nad slnko jasnejšie a síce, ten tvoj chtivý 

pohľad, ktorým ho zakaždým vyzliekaš pri akejkoľvek príležitosti!“ Nedodal, že ho nikdy prv v takom 

stave nezažil po celé tie roky ich známosti. 

Lucius si povzdychol. Osobne si nemyslel, že vysiela niečo ako chtivé pohľady aurorovým smerom. 

Hoci, kto ho vie? Bol pridlho opustený a nešťastný. A od tej pamätnej noci, kedy mu Cissa splatila 

jednu láskavosť a on zakúsil slasti toho mladého, šťavnatého tela... 

Pomrvil sa, uvedomujúc si, že sa práve dostáva na tenký ľad, lebo k slovu sa uňho hlási nevítané 

vzrušenie. Chopil sa pohára na stopke a vyprázdnil obsah s vínom na dva poriadne dúšky. 

„Dúfal som v niečo, čo je asi absolútne irelevantné,“ zamrmlal zachmúrene. 

„Ako?“ Severusovi ušiel význam jeho poznámky, ale Lucius naňho pozrel spôsobom, ktorý hovoril – 

radšej sa nepýtaj, ver mi, nechceš to vedieť! 

Severus si povzdychol a od obsluhy si vypýtal dezert, na ktorý sa tešil celý večer. Lucius si nechal 

doliať vína. 

Nerád sa bavil s priateľom na túto tému, hlavne i preto, že Severus by v tomto smere sám potreboval 

poradiť. Už roky žil osamelo a len merlin vie prečo si nikdy nikoho ani len nehľadal. Bol to podivný, ale 

o to viac záhadnejší muž a on o ňom sám vedel len toľko, koľko Severus dovolil. 

Ale ani on nebol otvorenou knihou, v ktorej sa dá len tak ľahko a bez problémov čítať. Mal túžby a 

sny, o ktorých mlčal celé roky. Celé roky ich musel potláčať, skrývať a uprednostňovať všetko ostatné. 

Zatvrdzoval si telo i ducha, konal podľa želaní - najprv rodičov, potom sa podriaďoval manželke i 

synovi - i keď vždy zastával pevne funkciu hlavy tej starobylej a ctihodnej rodiny. 

A napokon sa podlizoval i Temnému pánovi. 

A k čomu to viedlo? K Azkabanu, k ohyzdnému temnému znameniu na jeho ruke, k jeho skaze a 

osobnému peklu, ktorým si musel prejsť, aby vykúpil svoju dušu z pekelných plameňov. 

Celé týždne po prepustení z väzenia musel znášať hanlivé kritiky novín, nenávistné pohľady a 

dokonca bol neraz napadnutý i na ulici. Zakaždým akoby na jeho počesť otvorili šalátový bar. 

Všetko trpezlivo znášal. Všetko statočne – netypicky neslizolinsky - ignoroval, len aby zbytočne 

nevyvolával nepokoj, len aby na seba nestrhol neželanú pozornosť. Určite tomu nevďačil ničomu 

inému, než faktu, že zdedil matkine gény Goylovej famílie, ktorá mala umiernenejšiu povahu. 

Naučil sa byť neviditeľným, stal sa tieňom. On, ktorý bol učený a vychovávaný pre elitu čarodejníckej 

spoločnosti, pre schopnosť získať si popredné miesta v jej čele v akomkoľvek vedení a funkcii. 

Nič z toho po vojne preňho už nebolo dôležité. O nič z toho viac nestál. Rebríček jeho hodnôt sa 

obrátil celkom na ruby. Mal čo robiť, aby sa dostal z toho bezútešného stavu, v ktorom sa po 

prepustení z Azkabanu nachádzal. Chradol. Stratil zmysel života. 
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Ale stále mal svojho syna a exmanželku, ktorá naňho nedala dopustiť. Nerozišli sa v zlom. Našťastie. 

Keď sa jeho syn Draco oženil s Astériou Greengrassovou, prenechal mu Malfoy Manor v nádeji, že si 

jeho syn povedie lepšie, než on. Že sa aspoň pokúsi prepísať nemilú rodinnú históriu z posledných 

rokov a vzkriesi ich meno z popola, aby opäť zažiarilo tak slávne ako bájny fénix. 

Narcissa sa utiahla do svojho londýnskeho sídla na Mayfair, kde mu vyhradila pri jeho veľmi 

ojedinelých návštevách niekoľko izieb a on sa stiahol na hrad Stalker v západnom Škótsku, aby si 

vylízal rany a popremýšľal, čo so životom. 

Chcel mať jednoducho na istý čas pokoj. Od všetkých a od všetkého. A hlavne dúfal, že povedačka – 

zíde z očí, zíde z mysle – sa vyplní. 

Nestalo sa. Nebol deň, aby naňho nemyslel. Tie zelené oči mu nedali spávať. A potom sa dozvie tú 

šokujúcu novinku, ktorá mu zatemní myseľ a pripraví ho o ten zbytok náročne vybojovaného pokoja.   

„... som rád, že jeho suplovanie končí,“ započúval sa do Severusových slov, keď sa prebral z vlastných 

myšlienok. Lenže jeho priateľovi stačil jediný pohľad, aby pochopil, že ho posledných pár minút vôbec 

nevnímal. 

„Prepáč, ja...“ skúsil sa ospravedlniť. 

„Nič nevysvetľuj. Túžba ti stále zatemňuje mozog. Vieš,“ dodal, keď si doprial ďalšie sústo dezertu, 

„prečo mu jednoducho nepovieš, čo chceš? Teda, že chceš jeho. Hovorí sa o ňom kade čo. Vraj nie je 

prieberčivý.“ 

„Neverím tomu,“ odbil ho stroho Lucius. „Nikdy ho nevideli v spoločnosti muža. Stýka sa iba so 

ženami.“ Pravda, vynechal informáciu o tom, že on s ním bol. Jediný raz. A že to sakra stálo za to! 

Severus iba vykrivil ústa. „To nemôžeš vedieť s istotou. Okrem toho, vieš, čo sa hovorí. Bez vetra...“ 

„... sa ani lístok nepohne,“ dokončil Lucius a zamyslel sa. „Možno na tom predsa niečo bude.“ Nádej 

nebola jeho silnou stránkou, ale teraz si ju chcel udržať. 

Severus prikývol. „Verím, že tvoja skvostná myseľ príde s niečím šokujúcim, čomu ten vetroplach 

neodolá.“ 

Lucius si tým vyhlásením však taký istý nebol, aj keď prikývol. „A čo si to vlastne vravel?“ 

„Spomínal som toho zablšenca. Pozajtra mu končí dohoda a on mi konečne prestane znepríjemňovať 

život. Občas mám vážne pocit, že ho dokáže vzrušiť iba to, ako ma vyviesť z miery, čo najrýchlejším a 

najzaručenejším spôsobom,“ zahundral Severus popudene. 

„Nemyslíš, že má Black nejaké postranné úmysly?“ spýtal sa zamyslene Lucius a v šedých očiach mu 

lišiacky zaiskrilo. 

„Postranné úmysly? Je taký prostý, že mu môžeš čítať z očí. Prípadne z tváre. Tá zášť ho stále 

neprešla. Teší ma myšlienka na to, že o dva dni budem mať od neho znova svätý pokoj.“ 

„A čo madam Pinceová? Ako je na tom?“ 
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Severus sa zamračil. „Nie najlepšie. Ak sa jej stav nezlepší, budeme potrebovať náhradu. A neviem si 

ani len predstaviť, kde teraz uprostred školského roka niekoho nájdem.“ 

„Nepochybne. Možno to nie je post, o ktorý by sa záujemcovia pobili, ale vrátiť sa do školy je lákavá 

predstava,“ zamrmlal. 

„Ale? Mal by si záujem?“ 

„Blázniš?!“ zháčil sa. „Mám dosť práce aj bez toho. Okrem toho, blíži sa mi termín odovzdania 

rukopisu a ja stále nemám jeho záver.“ 

Severus sa uškrnul. „Rátam s tým, že mi pošleš prvý výtlačok, nesklam ma.“ 

Lucius si iba povzdychol. Mysľou bol znova pri tmavovlasom aurorovi a jeho nádherných zelených 

očiach. 

5. kapitola – Nie je Black, ako Black! 

Zanadával. Vonku vládlo mizerné počasie. Nie, že by naňho nebol Harry zvyknutý, ale naštvalo ho, 

keď mu chladný vietor vmietol do tváre spŕšku dažďa po tom, čo mu už po tretí raz prudko a 

nečakane vyvrátil dáždnik anténkami dohora. 

Nemal chuť ani náladu ho po štvrtý raz opravovať kúzlom, takže ho tresol taký dokatovaný do 

najbližšieho kameninového smetiaka stojaceho na kraji chodníka. Bol blízko Grimmauldovho 

námestia, takže sa s vodeodolným kúzlom ani neobťažoval. 

Sklá okuliarov mal husto posiate kvapkami a voda z neho prakticky tiekla cícerkom, keď mu rýchlo 

zmáčala tmavé neposlušné vlasy a prilepila mu ich k hlave. 

Zahol za roh a prebehol posledných pár krokov skoro naslepo, než nenarazil. Tá živá stena sa pohla, 

aby ho zadržala skôr, než sa mohol nepekne rozčapiť na zadku v najbližšej kaluži studenej mláky. 

„Pardón,“ zamrmlal a zažmurkal, aby ako tak zaostril. Prstom pretrel mokré sklá okuliarov a zarazil sa. 

Ostal nemo civieť do tváre muža, ktorá mu bola nesmierne povedomá. 

„Nič sa nestalo,“ prehovoril cudzinec, rovnako premočený od hustého jarného dažďa ako on. „Ste v 

poriadku?“ 

Harry prikývol. Bez použitia prútika nechal kúzlom osušiť sklá svojich okuliarov a použil na ne i 

vodeodolné kúzlo, len aby sa presvedčil, že mu nepreskakuje, že ten čudný pocit nie je vyvolaný iba 

tou náhodnou zrážkou. 

Zdalo sa, že muž postrehol, čo vykonal a zahľadel sa naňho s neskrývaným údivom. Mlčali. Obaja. Iba 

sa vzájomne premeriavali skúmavými pohľadmi. 

„Ste... Regulus? Regulus Arcturus Black?“ vyslovil Harry svoje podozrenie a akosi vedel, že sa nemýli a 

ten list, ktorý pred časom Sirius dostal, nie je žiaden podvrh. 

Muž stuhol. Obrátil pohľad k domu číslo dvanásť, ktorý už pár rokov nechránilo Fideliovo zaklínadlo a 

potom pozrel znova naňho. Ostražito prikývol. 
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„A vy ste?“ opýtal sa, lenže v tej chvíli mu to došlo. „Ste Harry James Potter?“ 

I Harry prikývol. Nevnímal čoraz prudší lejak, ani chlad, ktorý sa mu vďaka tomu dostával cez 

premočené šaty k pokožke. Ani skrehnuté prsty, ani okolitý svet. 

Díval sa do očí muža, ktorý bol dávno vyhlásený za mŕtveho. A ten muž teraz stál pred ním a tváril sa 

rovnako vyjavene ako on. 

Po tvári sa mu rozlial nesmelý úsmev, keď mu podal ruku a hlavou kývol k domu. „Poďme z tohto 

nečasu. Rád vás privítam... u vás doma.“ 

Regulus ten malý úsmev vďačne opätoval. Nasledoval chlapca, ktorý podľa jeho mienky nemohol mať 

ešte ani tridsať. 

Bok po boku zdolali kamenné schody a Harry otvoril dvere. Nemal kľúč, takže to musel urobiť kúzlom. 

Regulus si všimol, že ani teraz nepoužil prútik a uvedomil si, že pred ním stojí magicky silný jedinec. 

Možno najsilnejší, akého doteraz stretol. 

Len čo vstúpili do chodby, ozval sa ostrý krik na uvítanie a on na sebe pocítil chlapcovo kúzlo – ihneď 

mu oschli nielen šaty, ale i vlasy a pocit chladu nahradilo príjemné teplo - ktorý nad tým uvítacím 

revom ani brvou nemihol, vďaka čomu nadobudol pocit, že je naň zrejme zvyknutý. 

Bol doma. 

Skôr ako si uvedomil, čo robí, mladík sa postavil pred portrét jačiacej ženy, ktorá mu nepekne 

nadávala a s úsmevom jej oznámil, že má pre ňu obrovské prekvapenie. Keď mu kývol hlavou, 

Regulus vedel, čo žiada. 

Rovnako ako poznal hlas, ktorý tu ešte stále vybliakoval ako o ratu a nazýval Harryho nepodareným 

usmrkancom, povaľačom, ktorý nehanebne okupuje toto hrdé a starobylé sídlo. Keď sa pred ten 

portrét postavil a zadíval sa do zachmúrenej tváre, stále šomrajúca žena razom zmĺkla. Vyvalila oči, 

zahabkala a zamdlela. 

Vzápätí sa ozvalo iné tupé zadunenie za ich chrbtami. Obaja sa otočili ako na povel. V kuchynských 

dverách ležal zamdletý starý domáci škriatok. 

Regulus sa so slzami v očiach obrátil k Harrymu, ktorý nad tým len prevrátil očami a podišiel k 

domácemu škriatkovi, aby ho prebral so slovami adresovanými Regulusovi: „No, ja o vašom pôvode 

rozhodne nemám žiadne pochybnosti.“ 

ooo xxx ooo 

Harry ho ubytoval v jeho starej izbe, kde sa Regulus chvíľu mlčky iba očarene rozhliadal a vdychoval 

atmosféru domova s neprítomným výrazom v tvári, a s tým hrejivým pocitom, ktorý mocnel a 

rozpínal sa mu blízko srdca. 

Bol doma. Bol vážne doma. Po všetkých tých rokoch... 

Kreatcher len pred pár minútkami prestal srdcervúco vzlykať a objímať mu nohy, bozkávať mu 

topánky i ruky pištiac pomedzi vzlyky, aký je šťastný, že má svojho milovaného pána späť. 
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Keď sa vracal o niečo pokojnejší, ale so stále uslzenými očami a rozochveným úsmevom do kuchyne, 

sľúbil im kráľovskú večeru. Dokonca sa Harrymu uklonil a poďakoval, i keď mrmlal čosi o tom, že v 

tomto dome konečne zavládne pokoj a tú chamraď – myslel nepochybne Harryho so Siriusom - jeho 

milovaný pán pošle podľa práva do čerta, kam patria. 

Harry si jeho pomätené bľabotanie nevšímal. Alebo lepšie povedané, ignoroval ho ako zakaždým i ten 

hrozný portrét. Napadlo ho, že teraz bude zaujímavé sledovať dianie v dome týkajúce sa práve 

portrétu a toho všetečného domáceho škriatka. 

„Snažil som sa nechať jej pôvodný ráz. Páčili sa mi tapety, ale museli dolu. Boli na viacerých miestach 

vyšúchané a sotva bolo vidieť ich jemný vzor. Steny sme zabielili a podarilo sa mi nájsť podobnú 

tapetu.“ 

Regulus vďačne prikývol. „Je podobná tej pôvodnej. Veľmi dobre si ju pamätám,“ šepol dojato, keď 

stúpil nohou na mäkký koberec béžovej farby a podišiel k písaciemu stolu umiestnenému pod 

oknami. „Je pôvodný?“ opýtal sa s úžasom a pozrel ponad plece na sympatického mladíka. 

Prikývol. „Nechal som ho zrekonštruovať. Zachránil som ho v poslednej chvíli. Sirius ho plánoval 

rozsekať na triesky a hodiť do kozuba i s Kreatcherom, ktorý ho bránil vlastným telom.“ 

Regulus sa uškrnul. „To sa naňho tak podobá. A kde vlastne Sirius je?“ 

„Na Rokforte. Vráti sa zajtra. Dúfam, že vám to neprekáža. Nechám vás na chvíľu samého. Ja si idem 

dať sprchu a prezliecť sa. Hneď potom sa môžeme pozhovárať. Verím, že horíte zvedavosťou rovnako 

ako i ja.“ 

Regulus prikývol. „Súhlasím.“ 

ooo xxx ooo 

Harry sa mračil na Kreatchera, ktorý ich ochotne obsluhoval. Nikdy predtým nenavaril tak skvele. 

Nikdy sa o to predtým ani len nesnažil. 

Večerali a Harry rozprával, čo sa vlastne za ten čas – kedy ho považovali za mŕtveho - prihodilo. Občas 

ho Regulus zastavil doplňujúcou otázkou, občas musel Harry niečo vysvetliť obšírnejšie. Najmä čo sa 

týkalo udalostí okolo vojny. 

Lenže to sa už presunuli do salóna s vínovými pohármi v ruke. Harry dlho viedol monológ a postrehol, 

že Regulus ani nedýchal, keď hovoril o posledných hodinách bitky o Rokfort. O tom, keď had zaútočil 

na Snapa a takmer ho usmrtil. 

„Takže... Severus... on, prežil to?“ opýtal sa šeptom a popravde, bolo badateľné, že sa bál i dúfať v 

kladnú odpoveď. 

Harry prikývol. „Hádam, že si ho svojho času poznal. Myslím, že si od neho o nejaký ten rok mladší, 

nie?“ 

„Áno. O necelý rok. Hovor ďalej prosím, Harry,“ požiadal ho. Ešte počas večere navrhol Harrymu 

tykanie, lebo sa mu vykanie zdalo pomerne nepatričné. V Amerike si za ten čas od prehnane 
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zdvorilostných formalít odvykol. „Takže, čo sa stalo, keď ste s priateľmi zachytili Severusove 

spomienky?“ 

„Ron s Hermionou naňho dohliadli a odmiestnili sa s ním preč. Hadí jed účinkoval rýchlo, takže sme 

nemohli strácať čas. Vážne to vyzeralo, že neprežije a smrť má na jazyku. Všetko ostatné sa udialo... 

ja neviem,“ mykol plecami, v tvári ponorý výraz nostalgie, „rýchlo. Keď tak na to spätne spomínam, 

mám pocit, že som to ani nebol ja.“ 

„A čo horcruxy?“ 

„Zničili sme všetky. Ja i moji priatelia. Vieš, celý ten čas som hútal nad tým ako si na nich prišiel ty. 

Náhodne alebo...?“ 

Regulus sa zamračil. Zadíval sa na zlatistý mok vo svojom pohári, ktorým chvíľu zadumane krúžil, než 

sa z neho napil a odpovedal na položenú otázku. 

„Náhodne? Myslím, že áno. Vieš,“ povzdychol si, „bol som vážne hrdý na deň, keď ma Temný pán 

prijal do svojich služieb. Myslel som si, aká je to pre mňa i našu rodinu pocta. A bol som nesmierne 

sklamaný neskôr, keď som zistil, čo je to za čoveka a čarodejníka. Podviedol nás všetkých do jedného. 

A ja hlúpy som mu daroval starý rodinný šperk po Gampovcoch, ktorý máme v rodine celé generácie 

z babičkinej strany!“ takmer zaškrípal zubami. „Keby som tušil ako ho znesvätí, ani ho zneváži a 

pošpiní! Sladký merlin, aký som bol naivný a hlúpy! Chápeš, musel som konať. Nebolo inej cesty. A 

zároveň... som musel mlčať, aby som neohrozil svoju rodinu.“ 

Harry prikývol. Dopovedal zvyšok svojho príbehu a vyzval ho, nech teraz pokračuje on, lebo bol 

zvedavý ako bolo možné, že Regulus tie udalosti v jaskyni prežil. 

Regulusa nebolo treba zbytočne pobádať. „Už vieš, že ten medailón mal odo mňa. Preto som vedel, 

aký vytvoriť duplikát, presnú repliku, keď som ho chcel nahradiť. A po tom, čo mi rozpovedal 

Kreatcher... nemohol som inak.“ 

Tu ho Harry prerušil. „Vieš, ja... bol som tam. S Dumbledorom. Takmer som ho odtiaľ nedostal, 

takmer sme tam ostali obaja trčať. A tí Inferiovia...“ ešte teraz sa otriasol pri tej hroznej spomienke. 

„Chápem, že nebolo inej cesty, než vypiť jed a zároveň cítiť nesmiernu túžbu napiť sa z jazera, kde už 

čakali oni, ale...“ 

„Viem, chceš vedieť ako som sa odtiaľ vlastne dostal,“ prerušil ho starší muž a smutne sa pousmial. 

„Kreatcher mi to miesto dopodrobna opísal. So všetkými jeho nástrahami. Vedel som, že ak tam 

pôjdem, nebude cesty späť. Lenže môj škriatok sa odtiaľ dostal. Takže som premýšľal nad druhou 

možnosťou. Nad možnosťou ako to prežiť.“ 

Harry prikývol. „Viem, že magická moc domácich škriatkov je pre väčinu čarodejníckeho sveta stále 

záhadou a nie všetci ju považujú za výnimočnú, ale hádam, že si sa spoľahol práve na ňu.“ 

Regulus sa súhlasne pousmial. „Skutočne je to tak. Kreatcher by urobil všetko, aby ma zachránil. Ale 

mne bolo jasné, že mi veľa možností neostáva. Ak tam pôjdem, budem sa musieť stratiť. S jeho 

pomocou. To vďaka Kreatcherovi som sa ocitol v Massachusetts. Preniesol ma celkom vysileného a 

dehydrovaného z jaskyne, kde mi na môj osobný príkaz potlačil spomienky tak hlboko, že im trvalo 

tridsať rokov, než si z môjho podvedomia prerazili cestu späť.“ 
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„To by vysvetľovalo, prečo si sa neozval skôr,“ povedal Harry, „ale prečo ťa potom nehľadal 

Kreatcher, keď hrozba pominula?“ 

„Nebol som jediný, komu bol nútený upraviť spomienky. Vedel som, že má moc zbaviť spomienok i 

seba. A ako som povedal, urobil by pre mňa čokoľvek. Nahradil spomienky tými nepravými na to, ako 

ma Inferiovia sťahujú pod hladinu čierneho jazera.“ 

Áno, to už dávalo nejaký zmysel, i keď na Harryho to bol komplikovaný a veľmi detailne premyslený 

plán. Sotva by sa sám zmohol na niečo podobné. Na dobrú a bezchybnú stratégiu mal vždy po ruke 

Rona. 

Keď sa rozišli do svojich izieb, Regulus s oddaným starým škriatkom za pätami, Harry vedel, že je len 

otázkou času, kedy bude musieť tento dom ako jeho druhý podnájomník opustiť. Aj tak sa tu zdržal 

pridlho a bolo na čase, aby sa osamostatnil a doprial bratom čas iba na seba. 

A tiež, aby sebe doprial väčší priestor a... No áno, z mysle mu stále neschádzala tá noc, kedy sa ocitol 

v strede bývalého manželského páru. Ale čo mu nedávalo spávať bol trvalý pocit rúk dotýkajúcich sa 

jeho najintímnejších miest s takou nehou a až zúfalou potrebou. 

Nedokázal sa prinútiť, aby naňho zabudol. Nedokázal si jeho obraz vyhnať z hlavy a jeho zamatový 

hlas zo svojich uší. Mal pocit, že mu i teraz naliehavo šepká slovká neskonalej túžby a svojho obdivu 

práve k nemu. 

Ak si myslel, že klin sa klinom bude dať vybiť, mýlil sa. Ale aspoň to skúsil. Zaspal po dlhom 

neprítomnom zízaní do stropu svojej izby s myšlienkou na to, či od neho bude príliš drzé zistiť silu tej 

podivnej príťažlivosti... tak nejako po svojom. 

ooo xxx ooo 

Potvrdenie Regulusovej identity bola vážne iba formalita. Ale počkali s tým samozrejme na Siriusa a 

všetko sa odohralo po víkende, v pondelok skoro ráno, kde ich na Harryho podnet už očakávali. 

Popravde, Harry sa obával práve Siriusovej reakcie. Z jeho rozpávania pochopil, že sa s mladším 

bratom nikdy nemali príliš v láske a bol Remusovi vďačný, že mu v tomto kryl chrbát a priateľovi 

rozumne dohovoril. Sirius dal predsa len skôr naňho ako na Harryho dohováranie. 

Sirius prijal brata bez akýchkoľvek námietok, dokonca zašiel tak ďaleko, že ho objal, i keď na kratučko. 

A neodpustil si uštipačnú poznámku, že sa bude snažiť jeho dom čím prv opustiť, keďže ho podľa 

rodičovského závetu zdedil a stáva sa opäť jeho právoplatným vlastníkom. 

Lenže tu ho Regulus zaskočil a nechal nepripraveného, keď mu oznámil, že to absolútne nebude 

nutné a ani to neprichádza do úvahy. 

Sirius sa nad jeho ponukou zháčil. Nemal rád almužny a Harry sa obával, čo z neho vyjde. „Ak tu obaja 

zotrváme pod jednou strechou istý čas, potom tu musí ostať i Harry,“ trval na svojom. 

Harry už-už otváral ústa, aby vyslovil námietku, keď ho Sirius tvrdohlavo zastavil a vysvetlil dôvod 

svojej požiadavky: „Ver mi, viem, čo žiadam,“ povedal bodro s povytiahnutým obočím. „My dvaja 

sme nikdy nezakončili deň pokojne, ale hádkou a neraz došlo na prútiky. Odniesol to nejden obraz, či 

nástenná lampa. Bude fajn mať tu nejakého rozumného človeka.“ 
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Remus sa pri tých slovách tváril nevyspitateľne a zjavne sa snažil splynúť s okolitým prostredím, lebo 

sa zaboril tak hlboko do sedačky, ako keby sa s ňou zatúžil kompletne zjednotiť. Harry to postrehol. I 

Regulus to zaznamenal. 

Iba Sirius nad tým prevrátil očami. „No tak, Rem, ja vážne nepreháňam!“ Samozrejme si jeho 

správanie vysvetlil inak, než mal. Typicky, po svojom. 

 „Rob, ako myslíš, Sirius,“ prerušil ho mladší brat nenútene, „ale nezotrvám tu dlho. Vieš, našiel som 

si prácu. Vlastne, Harry mi pomohol.“ 

„Čo? Tak skoro?“ vybafol prekvapene Sirius a predstava predošlého ubytovacieho usporiadania mu 

vyčarila na tvári dosť veľavravný úsmev. 

Jeho znovunájdený mladší brat prikývol. „Už v stredu odchádzam na Rokfort. Zaujmem miesto 

madam Pinceovej. Nechcel som s tým začínať, kým to nebude potvrdené. No a dnes mi prišla od 

riaditeľky kladná odpoveď. Som prijatý s okamžitou platnosťou.“ 

ooo xxx ooo 

Severusa premkla číra hrôza, keď zazrel meno Black – čierne na bielom - na prijímacej listine do 

zamestnania. Hoci to bolo na dobu určitú. A to si myslel, že je jeho duševné zdravie zachránené! Och, 

ako sa mýlil! 

„On tu ostáva?! To nemôžeš myslieť vážne!“ vybafol podráždene na riaditeľku, ktorá sa nepozastavila 

nad nepatrične zvýšeným tónom jeho hlasu, skôr nad zdesením, ktoré z neho zaznievalo. V riaditeľni 

to zašumelo, portréty komentovali jeho do očí bijúcu nezdvorilosť. 

Minerva si uvedomila, že by ho pokojne mohla naťahovať a nechať škvariť vo vlastnej šťave, ale 

pravda bola, že i ona mala tých ich nedorozumení a škriepok akurát tak dosť! Byť v centre diania ich 

žabo-myších vojen? Vážne o to nestála. Dosť sa s nimi natrápila ešte keď tu študovali. Nechcela tie ich 

zvady riešiť do smrti. 

„Upokoj sa, Severus, nejde o tvojho milovaného Siriusa,“ vyhlásila s ľadovým chladom a ironickým 

dôrazom na to jedno slovo, ale ním i tak badateľne myklo. 

Zaprskal ako kocúr, ktorému naschvál stúpili na chvost. „A o koho teda?!“ vyštekol. „Nemal by na 

prijímacej zmluve do zamestnania byť i môj podpis ako tvojho zástupcu?“ 

„Našla som niekoho miesto madam Pinceovej. Rýchlejšie, než sa to podarilo tebe.“ 

Nebola to výčitka, ale Serverus to tak pochopil. Občas si bral vždy všetko príliš k telu. „Nemôžem za 

to, že sa o to lukratívne miesto nikto dvakrát netrhal.“ 

„A predsa sa niekto našiel. Dokonca niekto primerane kvalifikovaný.“ 

„Nemyslím, že je Black v tejto sfére dvakrát kvalifikovaný, Minerva!“ odsekol netrpezlivo. 

„Môj drahý, mal by si si uvedomiť jedno. Ja hovorím o koze, ty o voze,“ odvetila panovačne, ako keby 

dohovárala neposlušnému trucovitému decku. „Nie je Black, ako Black!“ 
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Nepochopil, to bolo nad slnko jasnejšie, lebo na ňu nepekne zagánil. A vtedy mu konečne padol zrak 

na zmluvu, ktorú stále držal v rukách. A na meno, ktoré na nej stálo. 

Zamrel mu dych. Zahmlelo sa mu pred očami. Mal pocit, že sa ocitol v spomalenom filme. Zahabkal, 

zaspätkoval. Pergamen s pečaťou mu vypadol z ruky a klesol nehlučne k jeho nohám na podlahu 

pokrytú kobercom s dekoračným motívom ľalií po celom jeho obvode. 

„Je... je preda mŕtvy! Viac, než tridsať rokov!“ vybafol, čierne oči zväčšené úžasom i šokom. 

Napadlo mu, že niekto z nich tu musel prísť o rozum. Žeby Minerva senilnela?! 

Lenže žena za stolom si prekrížila ruky na prsiach a tľoskla jazykom. „Viem, ako opovrhuješ dennou 

tlačou, ale tajne som dúfala, že toto sa k tebe nejako predsa len dostane. Napokon, boli ste v jednej 

fakulte, nie? Regulus sa pred pár dňami vrátil z Ameriky, kde žil posledných pár rokov. Ubezpečujem 

ťa, že je živý a zdravý. Jeho totožnosť je už overená nielen formálne, ale i jeho starším bratom. Sama 

som s ním pred pár hodinami viedla veľmi podnetný rozhovor a...“ 

Severus sa zvrtol na päte, nabral do hrste letax a šmaril ho prudko do jej kozuba, ktorý bol ako jediný 

napojedný na letaxovú sieť. Plamene ohňa okamžite zozelenali a on sa v nich bez slova stratil. 

Z Deravého kotlíka preňho nebol problém premiestniť sa na Grimmauldovo námestie. Vo dverách 

zastihol k neľúbosti práve Siriusa, ktorý vyprevádzal Lupina a ten zablšený somár urobil tú chybu, že 

mu okamžite očividne podráždený a vyvedený z miery jeho neohlásenou návštevou zahatal cestu 

dovnútra. 

„Kam si myslíš, že ideš, Fňuč...“ Sirius nestihol dopovedať. 

Severusovo kúzlo ho odpálilo k protiľahlej stene za Remusovho nesúhlasného výdychu. Kým Lupin 

bežal ratovať a zároveň zadržať na mieste svojho starého priateľa, aby mu ten atak nadšene 

neoplatil, Severus neomylne mieril za hlasmi prichádzajúcimi zo salóna. 

Zastal vo dverách lapajúc po dychu. Jeho zrak neomylne pristál na mužovi, o ktorom si celé roky 

myslel, že je preňho navždy stratený. 

6. kapitola – Rokfortský knihovník 

Od toho večera, kedy doslova vtrhol na Grimmauldovo námestie ako uragán si od neho Severus 

udržiaval odstup a vlastne ani sám nevedel prečo. Toto sa mu sotva kedy stávalo, aby v niečom nemal 

priam krištáľovo jasno. 

Vypočul si celý jeho príbeh so zatajeným dychom, nevnímajúc nasratého a strapatého Siriusa, 

ktorému zo spodnej pery vytekal tenučký pramienok krvi, keď si pri tom nie najjemnejšom tresnutí o 

stenu zahryzol do jazyka a sotva vnímal Lupina, ktorý sa od neho snažil Siriusa držať bokom, pričom 

na to musel vynaložiť nemalé úsilie. 

Celý ten čas mu mysľou bežalo jediné – je to skutočne on, on prežil... Akoby sa ocitol nejakým 

nedopatrením ocitol v inej realite. Veľmi zvláštny pocit. 
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Napokon sa ospravedlnil i Potter a oni osameli. Celý ten čas neprerušil Regulusa jediným slovkom. Iba 

sa naňho díval, vstrebával známe črty tváre, ktoré poznačil čas veľmi príjemným a na muža veľmi 

pôvabným spôsobom, až zacítil v končekoch prstov neskonalú potrebu dotknúť sa ho. 

Nespravil to s rovnakým sebazaprením aké vynaložil pri úsilí nepodľahnúť horúčkam po tom 

uhryznutí Nagini, keď sa ho už podujali zachrániť. 

Teraz sedel za profesorským stolom a rovnako mlčky počúval jeho tlmený smiech i pobavenie 

kolegov, ktorí sedeli v jeho blízkosti. Bavil ich nejakými muklovskými historkami bez toho, aby sa 

snažil byť vtipný. Vždy mal rečnícky talent a zdalo sa, že ho ani po tých rokoch nestratil.   

Miesto knihovníčky madam Pinceovej zaujal bez najmenších problémov. Vyznal sa v knihách a bolo 

vidieť, že je svojou prácou doslova posadnutý. Niekoľko dní sa venoval úprave kartotéky, vylepšeniu 

systému požičiavania a napokon i triedeniu a vyraďovaniu kníh, ktoré sa nebál označiť rokmi 

používania za šalátové vydanie. Dokonca poskytol riaditeľke nový súpis potrebnej literatúry, aby 

mohla rokfortskej knižnici vyčleniť potrebný finančný príspevok, ktorý s úľavou označila za primeraný. 

Severus si sotva uvedomoval, že v nehybných rukách zviera príbor a tupo zíza pred seba s úsilím, aby 

mu neuniklo ani slovko z tých veselých dialógov. Uvedomoval si známosť toho hlasu, jeho intonáciu, 

farbu i rytmus a jeho spomienky samé od seba vyvierali na povrch s potrebou oživiť a oprášiť, 

načerpať síl z prítomnosti i z jeho bezprostrednej blízkosti. 

Z večere, ktorú ani nedojedol sa vytratil nenápadnejšie ako jeden z mnohých rokfortských duchov. 

Zavrel sa vo svojich komnatách a prial si, aby mal na chvíľu pokoj. Sotva si však sadol do svojho 

obľúbeného kresla, na dvere sa ozvalo zaklopanie. 

Vstal a zvyčajným trhnutím ich otvoril dokorán. Za nimi stáli dvaja z jeho hadov. Tretiaci Izaias Burke, 

ktorý bol v tvári nejaký podozrivo zelenkavý a Martin Humphrey, ktorý ho podopieral. 

Nahodil svoj typický prísny výraz a pozrel na chudého Martina, ktorý fučal námahou, lebo Izaias bol 

dvakrát tak dobre živený ako on. 

„Čo sa deje?“ opýtal sa prísne a rovnako tak naladil intenzitu svojho výrazu tváre. Vážne si chcel 

oddýchnuť a usporiadať si myšlienky v hlave, ale vyzeralo to tak, že to bude musieť odložiť. 

„Burke, pane,“ pípol chlapec a nadhodil si živú masu spolužiaka, ktorý sa mu v objatí šmýkal smerom 

k zemi. „Myslím, že to prehnal s vracač...“ a sotva stihol dopovedať, Burka znova naplo a skôr, než si 

stihol zakryť ústa rukou už mal Severus obsah chlapcovho žalúdka nielen na prahu svojej komnaty, 

ale i na topánkach a predku nohavíc. 

Do vzduchu sa vzniesol sladkastý puch vyvráteného obsahu jeho žalúdka a Severus v duchu zaklial. 

Švihol prútikom, aby odstránil neporiadok a zavelil: „Prečo ste nešli rovno na ošetrovňu?! Poďme, 

Humphry!“ 

Chlapec prikývol a dal sa i so spolužiakom, azda zelenším než bol pred malou chvíľou na odchod. 

Severus Burkeho podoprel z druhej strany, takže im to išlo rýchlejšie. Chlapec fučal námahou, stonal 

a prevracal oči tak, akoby mal každú chvíľu zamdlieť. 
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 Keď stál neskôr obávaný profesor elixírov a vedúci slizolinskej fakulty nad posteľou svojho zverenca, 

ktorý sa nepochybne hodlal uliať z nejakej zajtrajšej písomky, nevyzeral dvakrát nadšene. 

„Myslím, že mám toho akurát dosť!“ zašomral popudene, na čo si Poppy iba pobavene odfrkla. 

„Nie je v tvojich silách, aby si im zakázal tie hlúposti kupovať, Severus. Rovnako ani nie je v tvojej 

moci nariadiť, či zakázať ich predaj.“ 

Isteže nič z toho nemalo zmysel, ale toto bol už tretí prípad za posledné dva dni. Ak si študenti 

mysleli, že sa takto ulejú z nejakých písomiek, boli na veľkom omyle. On ich od takého čohosi rýchlo 

odnaučí! 

„To nie, preto si poradím inak,“ zamrmlal šeptom, ale znelo to skôr ako výstraha. 

Odvrátil sa od lôžka zo spiacim tretiakom. Úsmev, ktorý sa mu následne rozlial po tvári spôsobil, že sa 

Poppy nevdojak zachvela. Tento úsmev sa nedal považovať za nič iné, len škodoradostný úškrn, ktorý 

svedčil o nejakom novom diabolsky premyslenom slizolinskom pláne súvisiacim s nápravou 

študentov. Merlin im pomáhaj, ale zaslúžia si to! 

Sama mala po tie roky čo robiť, keď za študentami vytierali spolu s malou posilou domácich škriatkov 

zasvinené podlahy, alebo prezliekali povliečky na perinách. Občas i niekoľkokrát do dňa. Mala toho 

dosť, hoci uznala, že to už bude súvisieť i s jej vekom. Len dúfala, že jej vážne pribudne čím prv nejaká 

posila. V poslednom čase bývala z únavy nepríjemne podráždená. 

Nech bolo ako chcelo, na druhej strane vedela, že Severus striktne dodržiava svoje povinnosti a za nič 

na svete by študentovi neublížil. Rozhorela sa v nej zvedavosť, ale neodvážila sa spýtať. Napokon, ona 

mala iné starosti. 

Za mužom sa naposledy zvíril čierny habit, keď opúšťal ošetrovňu a ju z myšlienok vyrušil iný, rovnako 

prudko dáviaci študent. 

Napadlo ju, že by mohla bratov Weasleyových požiadať o novú zásobu cukríkov zastavujúcich to 

ohavné dávenie, lebo tie od nich účinkovali skôr ako bežný elixír. A tiež im znova pekne od pľúc povie, 

čo si o tých hlúpostiach myslí! 

ooo xxx ooo 

Severus zišiel do podzemia a len čo zahol za roh zvažujúcej sa kamenného múra narazil do živej steny, 

ktorá pred ním akoby vyrástla náhle spod zeme. 

Bol taký ohromený, že sa sprvu nezmohol na slovo. Nikdy prv sa mu to nestávalo. Vždy vedel vycítiť, 

ak bol niekto nablízku. Alebo ak sa niekto nedopatreným v nevítanú nočnú hodinu ocitol na jeho 

výsostnom území. 

„Tu si,“ ozvalo sa tlmeným konštatujúcim hlasom. „A ja som si už začínal myslieť, že sa mi vážne 

vyhýbaš.“ 

Zamračil sa. Sám nevedel, či skôr nad tou poznámkou alebo nad tým, že to nemalo ďaleko od pravdy. 

Tak, či onak, nehodlal to priznať. Bolo by to... ponižujúce. 
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„Hľadal si ma?“ opýtal sa strojene, snažiac sa získať stratený pokoj. 

„Áno, hľadal. Dúfal som, že ti moja spoločnosť nebude proti srsti, hoci popravde, v tejto chvíli si nie 

som istý vážne ničím.“ A nedodal, že ani sám sebou. 

Severus ho bez slova obišiel a odomkol dvere vedúce do svojich komnát. Krátko zaváhal, než sa 

naňho ponad plece obzrel a kývol mu hlavou v nemom pozvaní. 

Regulus ho vo dverách tesne minul, pričom mu neunikla príjemná vôňa santalu, ktorá sa okolo neho 

vznášala. Vošiel trochu zdráhavým krokom. Bytostne si uvedomoval, že sa tak trochu nasilu 

nanominoval na neskorú návštevu. Bol promptne informovaný, že muž sem sotva niekoho vpustil, ak 

sa to netýkalo najprv Dumbledora a potom Minervy. 

Podľa kolegov bol Severus utiahnutý a uzavretý lepšie ako trezory v Gringottbanke. Ak niekto 

nadobudol klamlivý dojem, že ho za tie roky trochu pozná, rýchlo sa presvedčil o opaku. 

„Sirius stále zúri za ten atak. Mal som ti odkázať, že ti ho jedného dňa určite odplatí,“ začal nesmelo. 

„Ak si prišiel len kvôli tomu, aby si mi to povedal, nemusel si sa...“ 

„Nie!“ zarazil ho skôr, než stihol dopovedať. „Merlin! Si taký...“ pokrútil hlavou a s výrazom v tvári, 

ktorý prinútil Snapa iba zvedavo sa naňho dívať, tlmene zamrmlal: „Neprišiel som kvôli tomu 

detinskému odkazu od svojho brata. Hoci je evidentné, že vaše vzťahy sa ani po tých rokoch 

nezmenili. Chápem to. Sám si k nemu hľadám cestu a je to fakt náročná štreka. Ale... o to vážne 

nejde. Nikdy nešlo. Viem, že sa mi vyhýbaš, vidím to, nie som slepý! A nie je to len môj sugestívny 

pocit. Prečo, Severus? Myslel som... ja,“ odmlčal sa, akoby odrazu nevedel ako pokračovať, „boli sme 

predsa...“ 

Pochopil, čo chce povedať, ale zastavil ho skôr, než to vyslovil nahlas. Severusov hlas znel síce ticho, 

ale tak nejako... definitívne. „Áno, boli sme.“ 

Zamrazilo ho. Na moment mal pocit, akoby nad ním niekto vyriekol ortieľ smrti. 

Preto nadviazal opatrne: „Ani jeden z nás už nie je tým, čím býval, ale to nám predsa nebráni v tom, 

aby sme boli priateľmi, nie? Alebo o to nestojíš?“ 

Severus pootvoril ústa, aby niečo povedal, ale nevyšlo z neho ani slovo. Zaryto mlčal, kým Regula 

zachvacoval príval číreho zúfalstva z tejto na oko bezvýchodiskovej situácie. 

„Ja sa nevzdám, Severus,“ varoval ho a podišiel k tomu jedinému kreslu, kde sa pohodlne usadil a 

vyzývavo mu opätoval uprený pohľad. Nehodlal mu to uľahčiť. 

Muž odetý v čiernom, so strnulým držaním tela naňho ešte chvíľu zazeral, než nerezignoval. „A... ako 

si to celé predstavuješ?“ spýtal sa, keď mieril ku skrinke, aby odtiaľ vybral dva poháre a fľašu whisky, 

ktorú nedávno dostal od Pottera k akémusi sviatku. 

„Chcem vedieť, čo si robil, keď som... zmizol. Stále máš ten dom v Neradostniciach alebo si ho už 

dávno predal? A čo tvoja práca? Kedy si odišiel z Apatieky? A ako si sa dostal sem, na Rokfort?“ 

Severus sa naňho obrátil so zdvihnutým obočím úprimne zaskočený lavínou zvedavých otázok. 
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Zaujímavé, pomyslel si. Nikdy oňho nik nejavil žiadny záujem. Nikdy nikoho podobné otázky netrápili. 

A áno, bola pravda, že sa kedysi priatelili. Bolo by teda možné na to nadviazať? 

Možno by mohol urobiť nejaký ústupok. Ako mu raz povedal Potter, mal by zapracovať na svojich 

medziľudských vzťahoch. Možno toto bude jeho šancou. 

Pravda totiž bola, že tá nekonečná samota ho začínala nadmieru unavovať. 

ooo xxx ooo 

 Pošúchal si ruku, ktorá sa pomaly hojila po dnešnej vydarenej akcii, takže mu nové zranenie až tak 

veľmi neprekážalo. Nechal sa ošetriť prv, než opustil kanceláriu a odovzdal šéfovi ďalší uzavretý 

prípad. 

Bol na smrť ukonaný a keď ho postupne zalievalo svetlo z prichádzajúceho výťahu, neprial si nič iné, 

len sa hodiť do postele a prespať celú noc ako zarezaný. 

A hoci bola neskorá nočná hodina, výťah nezýval podľa jeho očakávaní prázdnotou. Len čo vstúpil a 

zavreli sa za ním dvere, Harry nadobudol pocit, že sa ocitol v pasci. 

Jeho zreničky sa rozšírili, srdce sa rozbúchalo a dlane mu zvlhli. Dokonca pocítil vzadu na šiji príjemné 

mrazenie. Vzduch okolo nich bol nabitý vzrušením a presýtený erotickou túžbou, ktorú si uvedomoval 

zo všetkého najviac. 

Jeho únava zmizla ako mávnutím čarovného prútika a zmysly sa mu vyostrili. Nútil sa pravidelne 

dýchať, kým kĺzal očami po jeho súmernej tvári neomylne upriamenej naňho. 

Nikdy predtým sa voči nikomu inému necítil taký zraniteľný alebo hrozne bezmocný. Nikdy skôr sa 

netopil v takej živočíšnej príťažlivosti. 

Čo na ňom bolo iné? Harry vážne zapochyboval, či to bolo iba jeho priezračnými striebornými očami. 

Navyše, bol tu ten ich nezanedbateľný vekový rozdiel, ktorý jeho telo akosi vôbec nebralo do úvahy. 

„Pán Potter,“ oslovil ho ako prvý tým podmanivým hlasom s príjemným tónom, ktorý mu rozvibroval 

celú nervovú sústavu tak ako to s ním urobili v tú noc jeho dotyky. 

Harry postúpil o krok dopredu celkom zaujatý jeho impozantným zjavom bez zdvorilej odpovede na 

pozdrav. 

„Neviem, čím to je,“ zamrmlal zmámene, keď preglgol a poskočil mu pri tom ohryzok, „ale mám 

nutkanie...“ jeho hlas prešiel do šepotu až napokon bez dokončenia vety ustal. 

Zelenými očami skĺzol na mužove mierne pootvorené pery a vzápätí sa k nemu tá tvár sklonila a jeho 

ústa sa pritisli k tým Harryho s takou nástojčivosťou, akoby od toho závisel jeho život. 

Harry od prekvapenia vydal zvuk veľmi podobný zhíknutiu, ktoré plynule prešlo do vzdychu, keď ho 

schmatol za klopy saka a pritiahol ho k sebe bližšie. Mužove ruky chvíľku zotrvali na jeho páse, než sa 

po chvíli nevnoril prstami do jeho hustých vlasov. 
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Krátke zaškrípanie odsúvajúcej sa mriežky na výťahu a monotónny hlas oznamujúci, že sa ocitli v aule 

ich vyrušil v tej najlepšej chvíli. Ledva nabrali obaja toľko síl, že sa od seba celí zadýchaní vládali 

odtiahnuť. 

Harryho srdce bilo ako splašené, keď sa ho nečakane, ale rozhodne spýtal: „Ku mne alebo k tebe?“ 

Ten jasný návrh Luciusa Malfoya vyviedol na pár sekúnd z miery, než o krok cúvol a vzal ho za ruku s 

ostražitým výrazom v tvári, ktorá sa naňho neveriaco dívala. 

„Ku mne, pravdaže ku mne,“ odvetil natešene, vtisol mu na ústa rýchly bozk a vytiahol ho nedočkavo 

z výťahu. 

Zamierili k prvému voľnému kozubu, kde Lucius nabral do hrste letax a zreteľne mu povedal svoju 

adresu. Posotil ho náhlivo ku krbu a nasledoval ho.    

7. kapitola – Skúsiť to 

Hradný pán ako ho v myšlienkach označil ležal v posteli bez nebies, ale s pokrútenými stĺpikmi, ktorá 

tvorila gro celej miestnosti. Bola jej pôsobivým bodom i najmasívnejším kusom nábytku umiestneným 

hneď naproti kozubu. 

Ten bol zasadený do steny zo sivého kameňa a Harry si bol istý, že to obloženie z hnedého mramoru 

bolo pomerne nové. Pekne prepracované a s ozdobnými prvkami na hornom reliéfe. Dvaja draci 

postavený naproti sebe s hrdým držaním tela a uprostred nich rozvitá ruža. 

Celé zariadenie tejto miestnosti hovorilo síce o pohodlý, ale nedýchalo požadovaným, či skôr 

očakávaným luxusom. Chýbal tomu lesk prepychu a nádych arogantného snobstva. 

Presne to totiž Harry očakával. 

Starožitný nábytok pozostávajúci z dvoch dvojdverových skríň, jednej komody a toaletného stolíka 

absolútne nesplnil jeho očakávania, hoci sa jednalo o pekné a možno i renesančné kusy nábytku. 

Sedel na podobločnici okna zakončeného miernym oblúkom vystupujúcim do špičky, čo mu nápadne 

pripomenulo tvar pápežskej tiary. 

„Nad čím premýšľaš?“ ozvalo sa mdlým hlasom a on k nemu obrátil svoju plnú pozornosť. „Ľutuješ 

to?“ 

Harry akurát zažmurkal. Ak mal pravdu povedať, nie, ani sa nad tým nezamyslel týmto spôsobom. 

Díval sa do tváre muža, ktorý ho len pred malou chvíľou priviedol na vrchol blaha, dvakrát po sebe, a 

ktorý mu cestou sem šepkal a sľuboval rozkoš. 

Mohol potvrdiť, že neklamal. 

A on sa len pred malou chvíľkou vymanil z jeho objatia a vykĺzol z postele, lebo si myslel, že zaspal, 

kým jeho spánok obchádzal napriek únave. Mal pocit, že mu ohromne oťaželi všetky údy, ktoré len 

celkom nedávno kypeli pod jeho nežnými dotykmi životom. 
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Sedel na drevenom parapete okna, iba v spodkoch, ktoré si natiahol nazad a v slizolinčanovej košeli, 

ktorá skončila hneď navrchu a jemu sa nechcelo hľadať v tej mäteži odevu vlastné tričko. Najprv ho 

zadumane pozoroval, kým si myslel, že spí, než po chvíli neodvrátil hlavu k oknu a rozvidnievajúcemu 

sa dňu. 

Z neba sa strácali hviezdy, akoby ich jednu po druhej zhasínala nejaká neviditeľná ruka svojím 

neomylným prstom. 

„Myslíš, že keby som ľutoval, ostal by som?“ odvetil mu protiotázkou, s ktorou sa muž evidentne 

neuspokojil, pretože výraz jeho tváre sa nezmenil. Stále v ňom prevládala ostražitosť a akási 

nesmelosť, ktorá k nemu ani nepasovala. 

Platinové vlasy, v ktorých sa odrážalo svetlo kozuba mal rozliate po vankúši, ktorým si podložil chrbát. 

Vyzerali ako ľadová riava a iba zvýrazňovali jeho priezračné oči. Zdali sa také veľké v tej bledej tvári. 

Harry sa oprel bradou o ohnutú ruku položenú na kolene pokrčenej nohy, ktorú mal rovnako 

vyloženú na parapene, kým sa s tou druhou spustenou opieral prstami o podlahu pre lepšiu stabilitu. 

Nechcel sa ho pýtať - prečo práve ja? Nechcel sa pýtať na žiadnu z podobne fatálnych otázok, ktoré 

ho momentálne ani nezaujímali. 

Nechcel nič riešiť. Nič. 

Sex s ním bol skvelý. To bolo zatiaľ to jediné, na čom záležalo. A tiež tu bola tá nepopierateľná 

príťažlivosť a samotný fakt, že sa Harrymu nielen nepriečia jeho dotyky a bozky, ale že po nich sám 

prahne. 

Akoby sa ešte nedávna nenávisť pred touto novou príťažlivosťou kamsi ustráchane utiahla a vyjavene 

i nechápavo zízala ukrytá v kúte, čo sa to vlastne medzi nimi deje. 

„Nie si unavený?“ opýtal sa Lucius vábivým hlasom a premeral si ho pohľadom, pod váhou ktorého sa 

mu rozochvel žalúdok. Videl plamene túžby v šedých zreniciach a páčilo sa mu to. 

Harry sa samoľúbo uškrnul. „Viem, že ma chceš dostať do postele, Malfoy. Znova. Na slizolinčana je 

to trochu priehľadný ťah,“ povedal, ale už opúšťal svoje miesto a lenivým krokom sa blížil nazad k 

posteli. 

Lucius sa zboku prevrátil na chrbát a zadíval sa mu do pobavenej tváre. Videl, že sa mladík 

nevysmieval jeho nešikovnému ťahu, iba ním bol pobavený. 

„Výborne,“ zamrmlal, naťahujúc k nemu ruku, „nabudúce sa ťa opýtam priamo.“ 

„Nabudúce?“ zopakoval Harry šeptom, plné pery stále hrajúce malým úsmevom, ktorého sa ani 

nechcel zbaviť. Muž pod ním prikývol, keď mu dovolil, aby ho vzal za ruku a preplietol si s ním prsty, 

zatiaľ čo on vyliezol na posteľ a obkročmo sa na ňom usadil. 

Pod bavlnenou látkou svojich tmavomodrých boxeriek cítil jeho vzrušenie, keď sa mu voľnou rukou 

zaprel o plece a naklonil sa k nemu kvôli bozku. Krátkemu. 
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Keď sa od neho máličko odtiahol a pozrel mu do očí, tie jeho sršali neskrývaným šibalstvom. 

„Uvidíme. Bude to závisieť od toho, čo ponúkaš.“ 

„Má to byť vari výzva?“ 

Harry pokrčil plecami. „Mám výzvy rád, ty nie?“ 

Lucius sa vymrštil, prudko ho pod seba prevrátil a s istotou sa uhniezdil medzi jeho stehnami. 

Harry zastonal, keď sa o jeho slabiny obtrel druhý, túžbou pulzujúci penis. Prekvapene zistil, že jeho 

odev je už preč a každý centimeter pokožky pokrylo rozhorúčené telo vzpierajúce sa na lakťoch tak 

hriešne tesne nad ním. 

„Ty sám si pre mňa výzvou, Harry Potter,“ odpovedal so zatajeným dychom Lucius a zapečatil mu 

ústa tými svojimi v dravom bozku. 

ooo xxx ooo 

Hermiona sa naňho dívala s neskrývaným záujmom. 

Skôr to vycítil, než videl. Naschvál sa trochu odvrátil, aby jej to sťažil, ale ona v ňom vždy vedela 

dobre čítať. A on sa normálne obával, s čím sa vytasí tentoraz. Nechcel jej klamať a rovnako nechcel, 

aby sa mu vŕtala v súkromnom živote, kde sa momentálne cítil ako človek na tenkom ľade. Veľmi 

neisto a s vidinou eventuálnej katastrofy. 

Luciusa opustil pred obedom. Nelúčili sa. Trocha si zdriemol a doprial si rýchlu sprchu. Obliekol sa a 

popritom odmietol raňajky, či skôr obed. Nevrátil sa letaxom, aj tak nebol napojený na jeho byt a než 

by sa mal dostať niekam na neutrálne miesto, nestálo mu to za to. 

Žiadna otázka, či a kedy sa znova uvidia. 

Lucius naňho iba zamyslene hľadel a on mu ten pohľad krátko pred odmiestnením opätoval. Bol 

uprený a rozhodný. S príchuťou prísľubu a zanechal muža v nepatričnom rozpoložení, pretože Harry 

krátko pred svojím zmiznutím začul jeho prekvapený nádych. 

Ešte i teraz sa nad tým pousmial. Rád šokoval a rád vyvádzal z miery. Hlavne jeho. V dobrom slova 

zmysle, pravdaže. Jeden kútik úst sa mu dvihol vyššie, čo už Hermiona sotva mohla vydržať. 

„Mám sa pýtať?“ začala a pravou rukou si zastrčila vlasy za ucho. Mala ich ostrihané a hladké, sotva 

jej siahali po plecia zahalené v ružovej tunike so vzorom drobných kvietkov na rukávoch a okolo 

neveľkého okrúhleho výstrihu. Oblečené mala džínsy a tenisky, vo vlasoch zastrčené slnečné okuliare, 

lebo slnko pred chvíľou zakryl sivý mrak. 

Maia bola na cyklistickom chodníku so svojou kolobežkou a pomerne rýchlo napredovala s tichým 

pohmkávaním akejsi Harrymu neznámej melódie. 

„Nie,“ povedal nekompromisne. Tón hlasu mal tvrdší, než zamýšľal, ale nehodlal na to brať ohľad. 

„Vieš, že nemám rád, keď sa mi niekto vŕta v súkromí,“ usadil ju a ona sa zachmúrila ako nebo nad ich 

hlavami. 

„Len som myslela, že by si sa mi chcel zdôveriť. Ako vždy,“ hlesla a vážne to od nej vyznelo urazene. 
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Harry prevrátil očami, nech to už bolo akokoľvek detisnké. „Fajn!“ rozhodil rukami. „Chceš sa baviť o 

milostnom živote? Dobre! Tak čo nového u teba? Odpovedala si už na Blaisovu žiadosť?“ 

Hermiona zastala akoby vrástla do zeme a pozrela naňho s otvorenými ústami. „Si nemožný!“ 

Harry sa k nej obrátil, tváril sa nevyspitateľne. „Ty si s tým začala,“ povedal miernejšie a z tónu jeho 

hlasu zaznievala neha. „Hermiona, Blaise nie je zlý chlap. Záleží mu na tebe. Veď ti to neraz dokázal. 

Na čo ešte čakáš? Kým stratí záujem? Alebo nie je tvoj typ?“ 

Videl ako sa celá napla. Pripomínala tuhú tetivu luku. Už len čakal, kedy naňho vystrelí smrteľnú salvu 

svojho podráždenia a hnevu. 

Lenže on s tým vážne nezačal. A Hermiona to vedela. Chvíľu naňho mlčky zízala, než nezvesila 

rezignovane plecia. „Nie je to pre mňa také jednoduché, veď to vieš.“ 

Iba pokrútil hlavou. „To je stará pesnička. Obohraná platňa.“ 

Zagánila naňho a nahnevane ho chcela minúť, ale zadržal ju na mieste a zadíval sa jej pevne do očí, 

ktoré tým jeho našťastie neuhli. 

Predsa v nej ostal nejaký vzdor, pomyslel si Harry, ktorý ju viac nemohol šetriť, pre jej vlastné dobro. 

„Stalo sa to dávno! Bolo to hrozné, o tom nepochybujem, ale je na čase striasť sa zlých spomienok a 

nahradiť ich novými. Nepovedal by som ani slovo, len keby si to aspoň skúsila! Si chrabromilčanka, 

ale v posledných rokoch si sa zmenila skôr na niečo, čo pripomína kohosi z bifľomoru. Uzavrela si sa a 

schovala do vlastnej ulity. Ty nevidíš, ako ťa to ničí? Nevidíš, že je to zlé?“ 

Zovrela pery do tenkej linky. „Pojedol si snáď všetku múdrosť sveta?!“ 

Uškrnul sa. „A to ťa škrie? Že nastal čas, kedy dávam rady ja tebe a nie ty mne? Je to také hrozné, 

Hermiona?“ 

„Je!“ odsekla vzdorne a vytrhla sa mu. Odstúpila a prekrížila si ruky na prsiach. 

„Ako myslíš, ale hádam ťa to donúti aspoň sa nad tým zamyslieť. Nechcem od teba predsa veľa, to 

nikto. Ale je na čase, aby si začala znova žiť. Nemôžeš dovoliť minulosti, aby nad tebou vyhrala. Čo je 

toto inak za život?“ 

Harry sa od nej odvrátil a zamával na Maiu, nech ho počká. Sám za ňou pobehol a chvíľu sa takto 

zabávali. On nadbiehal a ona ho na kolobežke naháňala. 

Hermiona ich zaujato sledovala, nasledujúc ich a lenivo kráčajúc z nohy na nohu. Vedela, že má 

pravdu. Sama to v poslednom čase pociťovala čoraz horšie a všetko na ňu akosi príliš doliehalo. Tá 

večná samota, akási divná citová otupenosť, ktorá obostierala jej srdce a robil ju voči niektorým 

situáciám nezdravo chladnú. 

Harry mal pravdu. Správala sa väčšmi ako bifľomorčanka, ktorá sa zakríknuto prispôsobí situácii a 

utiahne sa do kúta. Kde sú tie časy, keď jej koloval žilami oheň a neochvejné odhodlanie? 
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Jedna zlá skúsenosť jej nemôže zabrániť prežiť svoj život tak, ako si to kedysi vysnívala. I keď nie s 

Ronom Weaslym po svojom boku. Už nič nebude také, ako predtým, ale to ešte neznamená, že to 

nemôže byť dobré, či lepšie. Také, ako to podľa nej mohlo byť. Pri troche snahy. 

Ale keby sa to zlé nestalo, nemala by Maiu. A jej dcéra bola svetlom jej života. Pamätala si chvíľu, 

kedy jej ju vložili do náručia. Drobnú a krehkú, absolútne rozkošnú. Vynosila dieťa s úmyslom dať ju 

na adopciu, ale v tej chvíli... zabudla na všetko. 

Existovali len ony dve. A Hermiona pochopila, že sa jej nevzdá za nič na svete. 

Pravda bola, že na sex nemala iba tie zlé spomienky. Kráčala za Harrym a roztopašne smejúcou sa 

Maiou, a spomenula si na leto v piatom ročníku a Doru Tonksovú, s ktorou sa jeden večer na 

Grimmauldovom námestí pripila z fľaše vína, ktorú si Dora doniesla so sebou. 

Rozprávali sa, smiali ako pominuté, až im tiekli slzy, než sa k nej Dora nenaklonila s otázkou, či sa už 

niekedy bozkávala. 

Isteže sa bozkávala a to s Krumom! 

Ale Dora sa k nej napriek tomu naklonila a pobozkala ju. Hermiona si spomínala, že mala mäkké pery 

a jej bozk bol nežný. Páčil sa jej, hoci sa červenala až za ušami. 

A Dora neostala len pri tom. Zvalila sa s ňou do perín a dychtivo, nenásilne nechala ruky blúdiť po jej 

štíhlom tele. Zbavovala ju oblečenia, skúmala ju ústami i jazykom a Hermiona si jej starostlivosť 

hanblivo užívala. 

Hrýzla si pery a celé telo sa jej chvelo hriešnym pôžitkom a vedomím, že nie je taká svätuškárka, za 

akú ju všetci majú. 

Dora jej ukázala krásu a zmyselnosť dotykov, dopriala jej prvý orgazmus, keď jej vytrvalo a citlivo 

kreslila jazykom kvety po nádherne hebkom venušinom pahorku. Sala ju a lízala ako najsladšiu 

broskyňu, neprestávajúc ju láskať a maznať sa s ňou bez toho, aby za to niečo očakávala. 

No a potom tu bol Charlie. Ronov starší brat. A večer pred Silvestrom, kedy sa s Ronom stále 

nebavila, lebo naňho bola nahnevaná kvôli Lavender. Dúfala, že si všimne, čo k nemu cíti, ale on bol 

ako slepý! 

Zlomil jej srdce. Bolelo to. A Charlie si ju ten rok všímal, zhováral sa s ňou a rozosmieval ju. Keď sa v 

ten večer boli prejsť v ich záhrade, sama sa k nemu naklonila s úsmevom na tvári a vtisla mu bozk na 

líce. 

A nevinný bozk prerástol rýchlo v niečo viac. Charlie sa vedel veľmi dobre bozkávať. Oprel ju chrbtom 

o strom, drvil jej ústa v dychtivom bozku a rukou skúmal krivky jej tela zahalené teplým oblečením. 

Netrvalo dlho, než sa tá pátravá ruka ocitla pod jej sukňou a prsty zavadili o lem bavlnených 

nohavičiek. Zhíkla, keď sa jej dotkol na tom najcitlivejšom mieste a vzápätí sa k nej primkol tesnejšie a 

uväznil jej pery ústami. 

Poddala sa, vychádzala láskajúcim prstom v ústrety svojou nedočkavou panvou a cítila ako mu prsty 

zalieva jej horúca vlhkosť. 
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Ešte dlho ju potom zvieral v náručí doberajúc si ju, že netušil, aká dračica v nej drieme a aký je jeho 

brat hlupák, kým ona sa z toho sladkého útoku pomaly spamätávala. 

Charlieho mala rada, ale nikdy sa z toho nestalo nič viac.  

A potom prišiel Ron. Rozišiel sa s Lavender a skončil ďalší školský rok, o ktorom si mysleli, že bol ich 

posledný, lebo ich čakalo nové dobrodružstvo s Harrym po boku. Ale ani to nedopadlo podľa jej 

predstáv a všetko sa zhoršilo po Ronovom rozštiepení pri premiestňovaní. 

Opustil ich nahnevaný a nahnevalo to i ju. Zradil ich, sklamal. Znova jej zlomil srdce. 

Lenže potom sa vrátil. Síce mu vtedy nadávala a chvíľu ho i nezmyselne mlátila, ale nemohla poprieť, 

že to bolo vypätím, no hlavne úľavou. 

On ju pripravil o panenstvo v pravom slova zmysle. V jeden večer, keď sa Harry pobral strážiť a oni 

osameli. 

Bolo to trochu ťarbavé a Ron pôsobil neisto a neohrabane, ale napriek tomu to bol pekný zážitok. A 

každý nasledujúci pokus bol krajší a krajší. Než ich nechytili a než ju neznásilnili bratia Lestrangeovci. 

Hermiona sa podvedome zachvela. Mesiace na tom bola zle. Cítila sa tak mizerne, že neraz uvažovala, 

aké by to bolo, keby si vzala život. Všetko by totiž zmizlo. Nadobro. Zlé spomienky, bolesť, to 

poníženie... nočné mory, ktorú ju desili i v spánku, ešte i tie súcitné pohľady, ktorých sa jej dostávalo 

na každom kroku. 

A vtedy zistila, že je tehotná. Mala pocit, že zošalie. Netušila, že sa jej hrozný zážitok stane zároveň jej 

vykúpením. 

Povzdychla si a opakom ruky si zotrela slzu z líca. Založila si slnečné okuliare a strčila ruky do vreciek 

džínsov. 

Bola sama celé desaťročie! 

Čas bežal neúprosne ako voda a ona nežila. Iba prežívala, hoci robila to najlepšie, čo mohla. Bola 

možno dobrou dcérou a matkou, ale nech sa stalo čokoľvek, stále bola i ženou, ktorá túži po svojom 

vlastnom šťastí a po naplnení svojich snov. A práve toto si vďaka Harrymu uvedomila. 

Nesmie dovoliť, aby jej srdce odumrelo, aby jej duša vyschla a telo zvädlo. Je na čase, aby si i ona 

urvala kúsok toho, na čo má nárok. 

Blaise bol viac, než len pekný chlap. Tmavovlasý s modrými očami a snedou pleťou vyzeral viac, než 

len dobre. Učil na Rokforte už tretí rok Čarovanie a sám si prežil svoje, keď ho rovno pred oltárom 

nechala snúbenica. 

Možno by mu mala dať aspoň šancu. Mohla by to skúsiť. Za to predsa nič nedá, nie? 

8. kapitola – Trochu snahy 
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Neprišiel sem len tak. Trochu sa doma totiž nudil. Páčilo sa mu suplovať na Rokforte, ale vyučovanie 

nebolo to, v čo by našiel trvalú záľubu, či svoje uplatnenie. Bavilo ho síce chvíľu sa tam poflakovať a 

nasávať tunajšiu atmosféru spomínajúc na staré časy, keď sa po chodbách preháňal s Jamesom, ale 

najviac ho momentálne bavil samotný fakt, že jeho existencia a blízkosť neuveriteľne škrie Snapa. 

Páčilo sa mu vytáčať toho studeného netopiera do nepríčetnosti, čo i len jediným pohľadom, jediným 

slovom alebo gestom. 

Teraz sedel u Troch metiel a čakal, kým sa ukáže jeho brat. Kedysi býval presný ako hodinky, ale Sirius 

postrehol, že dnes mešká. Hoci šlo len o päť minút. 

Práve vtedy totiž vošiel do dverí a rozhliadol sa po lokále, kým ho neuzrel. Pozdravil barmanku 

Hannah, ktorá za masívnym dreveným pultom leštila poumývané poháre a podišiel k nej, zjavne aby 

si objednal. 

Mladá žena s úsmevom prikývla a prehodila si dlhé hnedé vlasy skrotené iba červenou stužkou okolo 

hlavy na chrbát. Sirius videl, že sa jej pod červenou riasenou sukňou črtá oblé bruško a zauvažoval, v 

ktorom bola pani Longbottomová asi mesiaci tehotenstva. Harry mu nič nespomínal a to sa tu 

ukazoval pomerne často, aby strávil nejaký čas nad pivom so starými priateľmi a spolužiakmi. 

Hoci bolo prekvapivé, ako dobre si rozumel aj so Zabinim alebo Flintom, ktorí boli od prírody 

nasiaknutí slizolinčania a svoj nadradení postoj k svetu z nich okapával každým slovom, každým 

gestom i mimikou bledých tvárí. 

Ale do slizolinu patril i jeho mladší brat. Brat, ktorého kedysi nedokázal vystáť, brat, ktorý bol dlhé 

roky preňho i pre svet mŕtvy... 

„Ahoj, Sirius,“ pozdravil ho nenútene, keď odťahoval od stola drevenú stoličku, aby si na ňu sadol. 

„Dúfam, že si dlho nečakal.“ 

Sirius mu kývol na podrav. „Pokiaľ si dobre spomínam, nezvykol si meškať,“ zašomral. Nešlo mu o 

zádrapku, hoci to tak v spojitosti s nevrlým tónom jeho hlasu vyznelo. Nervózne sa zahemžil a objal 

korbeľ piva oboma rukami. 

Vážne si nevedel predstaviť ako budú spolu vychádzať, ale rozhodol sa mu dať šancu nielen kvôli 

dobiedzaniu Harryho a Remusa, ale hlavne preto, že si so sebou s odchodom na Rokfort Regulus 

odniesol i portrét ich matky. Už keď to len spomenul mal Sirius chuť vrhnúť sa pred ním na kolená a 

vybozkávať mu z vďaky nohy. Alebo aspoň zem, po ktorej kráča. 

„Ako to ide?“ pokračoval Sirius otázkou hneď potom, čo pred Regulom skončil rovnaký korbeľ piva s 

bohatou penou. 

Jeho brat si doprial tri poriadne dúšky a opakom ruky si z hornej pery otrel zvyšky peny. Bol na 

nespoznanie. Stále mal síce podlhovastú tvár, ale bol zdravo opálený, tmavé oči žiarili životom a 

kedysi tmavé dlhé vlasy mali oveľa kratší strih a i v oblečení nezaostával za módou. Bol o hlavu nižší a 

trochu chudší, ale nepôsobil ako vytrasené vrece kostí, to nikdy. 

„Ďakujem za opýtanie, dobre,“ usmial sa, ale Sirius sa ešte väčšmi zamračil a trochu sa poodtiahol. 

Regulus si to nemohol nevšimnúť. „Deje sa niečo?“ 
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Brat po ňom hodil zadumaným pohľadom a pokrčil plecami. Poškrabal sa po niekoľkodňovom 

strnisku na brade ľavačkou a znova nerozhodne mykol plecami. 

„Neviem, či si na to niekedy zvyknem,“ priznal napokon a rozhodil rukou akosi neurčito jeho smerom. 

Regula tá poznámka nevdojak zaujala. „A na čo konkrétne, ak sa smiem spýtať? Na to, že žijem, 

alebo...“ 

„Nie, ja...“ zarazil sa. Dlhé, máličko kučeravé vlasy ho šteklili na krku.  „Nechcem, aby si ma pochopil 

zle, Reg. Som rád, že sa ti to všetko podarilo prežiť. Skôr... vieš, myslel som na nás dvoch. Nikdy sme 

spolu nevychádzali. Nikdy. Spomínaš si na to? Škriepili sme sa pre každú hovadinu a ja som ťa presne 

pre toto neznášal!“ vybuchol s prstom vo vzduchu ďobkajúcim k nemu, i keď tlmene, nad čím jeho 

brat iba s nechápavým úškrnom nadvihol obočie, rovnako tmavé ako bolo to jeho, i keď o niečo užšie. 

A znova tá ruka namierená v neurčitom geste jeho smerom. 

„Sme iní, to sa mi snažíš povedať?“ opýtal sa opatrne, aby si jeho starší brat nemyslel, že si ho pre to 

hodlá nejako doberať. Sirius prikývol. „Lenže to sme vždy boli. Ja v tom nevidím problém.“ 

„Lenže ja áno! Tá tvoja uhladenosť a do očí bijúca dokonalosť ma neskutočne serie!“ vybuchol 

podráždene. „Toto som ja! Chápeš?“ povzdychol si a podoprel si bradu ľavou rukou. „Matka mala asi 

dobrý dôvod, keď ma vyškrtla z rodokmeňa.“ 

Na chvíľu medzi nimi zavládlo ticho, než sa Regulus nenaklonil ponad stôl a nepozrel mu pevne do 

očí. „Asi som ti to nikdy nepovedal, ale... ľutovala to. Vždy boli na teba s otcom nesmierne hrdí. Bol si 

svojhlavý a priečny, ale išiel si si za svojím a nebral si ohľad na následky. Trochu som ti závidel.“ 

Sirius naňho nemo zízal, než sa po krátkej úvahe nerozhodol neveriť mu. Zjavne, lebo si odfrkol a 

odvrátil pohľad k oknám, ktoré prepúšťali do lokálu slnečné svetlo. 

„Pozri, minulosť sotva zmeníme, ale môžeme sa skúsiť spolu vychádzať. Nehovorím, že to bude 

jednoduché, ale si jediný, kto mi z rodiny ostal. Ja...“ zahryzol si do pery a utopil tmavý pohľad v 

pohári piva, „nevieš si predstaviť tú úľavu, keď som zistil, že mi z rodiny ostal aspoň niekto. Si môj 

starší brat. Môj jediný brat. A to je pre mňa viac, než v čo som mohol vôbec dúfať.“ 

Sirius po ňom prskol neistým pohľadom. „Vážne?“ 

Regulus prikývol. „A vôbec nie som dokonalý. Možno sa dokonale vyjadrujem a vždy viem, čo 

povedať, ale to by som nazval skôr dobrým rečníckym darom, než dokonalosťou.“ 

Zatváril sa na moment tak naduto, že Sirius musel vyprsknúť od smiechu. Pochopil, že to naňho iba 

dobre zahral, takže si neodpustil malú narážku: „A si slizolinčan. To už niečo znamená samo o sebe!“ 

Regulus sa uškrnul. „Práve! Som všetkými masťami mazaný had.“ 

„O tom silne pochybujem! Nikdy si totiž nevedel klamať, braček. Pamätáš sa ako si stál pol dňa v kúte, 

keď si sa na mňa snažil zvaliť vinu pre ten zjedený jablkový koláč? Mama vtedy kypela hnevom, čo si 

pamätám bolo to prvý raz, čo si ju naštval. A parádne vytočil!“ 
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Regulus prikývol, keď mu stará spomienka oblažila myseľ a na tvári sa mu usadil nostalgický výraz. 

„Tak vidíš, nie som dokonalý.“ 

Presedeli tam spolu vyše hodiny, než sa Sirius neospravedlnil a nezdvihol na odchod s vedomím, že to 

predsa len nebude taká márna snaha. 

ooo xxx ooo 

„Nebolo to také hrozné, ako som čakal. Ale nájsť s ním spoločnú reč...“ povzdychol si, keď pohľadom 

zavadil o peknú čašníčku v nočnom klube, kde si išli posedieť. 

Remus tiež pozrel ženiným smerom, ale nie takým spôsobom ako jeho priateľ. 

„Mne sa zdá byť Regulus v pohode,“ povedal zadumane. „Idem si odskočiť,“ zamrmlal práve vo chvíli, 

keď sa čašníčka priblížila k ich stolíku s úsmevom XXL na tvári. 

Už mal toho akurát dosť! Postavil sa k mušli, aby si uľavil a sotva vnímal, že sa po jeho boku o jednu 

mušľu ďalej zaparkoval akýsi iný chlap. Bol taký zabraný do myšlienok, že si sotva všimol jeho lascívny 

pohľad, ktorým na ňom pristál. 

„Pekný kúsok,“ zložil mu vzápätí poklonu a vytrhol tak Remusa z trpkých, neveselých myšlienok. 

Ten nechápavo zažmurkal a pozrel naňho. „Čo?“ 

Muž kývol hlavou k jeho rozhalenému rozkroku a venoval mu obdivný pohľad. „Pekný kúsok,“ 

zopakoval. „Si tu s hentým? Ste spolu?“ opýtal sa vzápätí, keď sa upravoval a spláchol. „Keby nie, dal 

by som si povedať, ak by si mal záujem.“ 

Muž prešiel k umývadlám, aby si opláchol ruky, ale ich pohľady sa stretli v zrkadle. Doslova na ňom 

visel a zjavne netrpezlivo čakal Removu odpoveď. 

Tomu sčerveneli líca a rýchlo sa upravil vyvedený z miery jeho priamym návrhom. „To dávate 

každému cudziemu týpkovi takéto návrhy na hajzloch? Na počkanie?“ opýtal sa nevľúdne, keď po 

sebe spláchol i on a podišiel k umývadlám. 

Chlapík sa pousmial a osušil si ruky zelenkavým obrúskom, ktorý následne skončil v koši. „Nie. Ty si 

prvý a okrem toho, nerád kupujem mačku vo vreci.“ Veľavravne sa naňho usmial. 

Remusovi nad tým povyskočilo obočie, ale nebol zabednený, aby nepochopil jeho narážku. 

„Tak máš záujem?“ 

Remus bez slova odišiel. Ale stačilo, aby vstúpil späť do zošerelého vnútra baru a uvidel svojho 

priateľa pre zmenu v obliehaní akéhosi mladíka a prešla ho chuť. Na všetko. 

Hovorí sa, že človeku pred smrťou prebehne pred očami celý život a jemu sa to stalo teraz. Mal pocit, 

akoby jeho už tak zlomené srdce prešiel po miliónty raz poriadne nadupaný Rokfortský expres. Toto 

si vážne nezaslúžil. 

Skúšal všetko, ale Siriusovi proste nedochádzalo. A konečne si uvedomil, že možno mu to ani 

nechcelo dôjsť. Odmietol Tonksovú, vystriedal niekoľko i keď len občasných milencov, ktorí preňho 
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nikdy neznamenali nič viac. Dnes to bola iba nejasná koláž tvárí, ktoré sa časom vytratili do 

zabudnutia. 

I Harry sa kvôli tomu naňho hneval. Neraz mu hovoril, aby si to rozmyslel, pretože jeho snaženie-

nesnaženie evidentne nemá zmysel. Sirius nereagoval a Harry mal asi pravdu, keď povedal, že ho 

zjavne nebude nikdy brať inak, než ako svojho dobrého priateľa. 

„Páni, ten teda nezaháľa,“ ozvalo sa za ním s neklamným obdivom a Remus sa strhol. Obrátil hlavu, 

len aby si všimol, že za ním stojí ten muž, ktorý mu pred chvíľou dával na wc-ku ten smiešny návrh. 

Lenže teraz sa mu nezdal byť až taký smiešny. 

Chlapík mal plavé na krátko ostrihané vlasy s modrými končekmi, žiariacimi peknou tyrkysovou 

farbou a blankytné oči. Aspoň mal pri tom osvetlení ten dojem. Bol od neho vyšší o pol hlavy a mal 

príhodnú postavu so širokými plecami a úzkym pásom. Nebol vycivený, ale zasa ani nabitý ako boxer, 

ktorému by pri hlbokom nádychu prasklo tričko vo švíkoch. 

A jeho hranatá tvár pôsobila prístupne a vľúdne. Bol nahodený v kožených nohaviciach a sivom tielku, 

ktoré sa skrývalo pod čiernou koženkou. Na rukách mal širšie kožené náramky vybíjané cvokmi, čo 

mu dodávalo výzor rebela. Na krku mu visela strieborná retiazka s nejakou známkou. 

Regulus naprázdno preglgol a nasilu vitisol z mysle obraz laškujúceho priateľa. 

„Ja... ten tvoj návrh... ešte platí?“ 

Muž sa samoľúbo pousmial a pristúpil k nemu bližšie. Vzal ho za ruku a preplietol si s ním prsty. 

„Pozývam ťa na drink. A varujem ťa,“ pošepol mu nezbedne s perami blízko ucha, „buď pripravený, že 

sa ťa budem veľa pýtať, lebo som od prírody hrozne zvedavý a tiež, budem sa ťa pokúšať zlomiť na 

tanec. Rád tancujem a tu dobre hrajú.“ 

Remus sa prvý raz po dlhom čase uvoľnene rozosmial. V tom okamihu preňho prestal okolitý svet 

existovať. Dokonca i Sirius, ktorý sa za ním ani neobzrel. 

ooo xxx ooo 

Harry zastonal, keď sa skúsil postaviť, ale do ľavého stehna mu vystrelila ohromná bolesť. 

„Nerob sprostosti, evidentne nie si v pohode!“ zahučal naňho roladený a rovnako unavený i umazaný 

kolega. 

Max si rukou prečesal krátke plavé vlasy, čím sa mu ten ledabolý účes dokonale zježil. No na rozdiel 

od Harryho nikdy nevyzeral ako keby sa od narodenia nikdy nestretol ani len so slovíčkom hrebeň. 

Nech mal aj pod okom ukazujúci sa monokel a natrhnutú peru, vyzeral akoby mu práve o to išlo. 

„Len som to skúšal!“ odvrkol podráždene už len preto, že sa znova ocitol na ošetrovni. 

„Si somár! Veď povedal, že elixír zaberie do hodiny. Dovtedy tu budeš, aj keby som ťa mal k tomu 

posranému lôžku priviazať proti tvojej vôli!“ 
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Harry sa jeho vyhrážke síce neveselo zachechtal, ale vedel, že Max nikdy nič nehovorí do vetra. Bol o 

tri roky mladší, o niečo umiernenejší i rozumnejší než za čo Harry sebakriticky považoval sám seba a v 

práci sa perfektne dopĺňali. 

„Okej, veď už som v poho!“ odvrkol znavene a oprel sa o lôžko. „Keby som tušil, že tá mrcha mi urobí 

čosi také. A tom som jej prakticky zachránil krk!“ rozčuľoval sa, než neskrotol. „Nikdy prv som sa s 

ničím podobným naživo nestretol. Ale v knihách som čítal o niečo, čo nazývali Dobytčie strašidlo.“ 

„Myslíš, že to bolo ono?“ spýtal sa skepticky Max a rukou si pretrel unavenú tvár, vystretý na 

vedľajšom lôžku. Popálenina na nohe sa mu pomaly hojila, keď so zaujatým výrazom pátral v pamäti. 

Harry prikývol. 

„Odporný zjav pripomínajúci vzhľadom jaštericu, akurát s neveľkými krídlami, čo je samo o sebe 

čudné. Chápeš, lietajúci plaz,“ dumal nahlas, „ploská hlava a veľké okrúhle oči, čierno-zelené 

sfarbenie kože a iskry sršiace z chvosta? Je to to, na čo si myslel?“ Keď Hary prikývol, pokračoval: „No 

a nie je zameraný na človeka, ale na domáce zvieratá, ktoré plaší alebo zabíja. Fakt sila. Takých je 

svete svojho druhu málo. Merlin vie, odkiaľ sa to tu dostalo.“ 

Harry mykol plecami, masírujúc si rukou boľavé stehno. On popálený nebol, ale dostal nečakane 

zásah od kravy muklovského farmára zadnou nohou. Nemal odkiaľ vedieť, že k dobytku sa nemá plížiť 

od zadu, čo sa mu vypomstilo nepeknou zlomeninou. 

„Vieš, že mi je to jedno? Došľaka! Tá krava mi prekazila plány na dnešný večer!“ zahromžil a prekryl si 

oči predlaktím pravej ruky. 

„Týkajú sa jeho?“ 

Tá otázka mu nepadla dobre, hlavne nie teraz, keď bol v takomto rozpoložení zmarenej túžby, ale 

Max bol jediný, komu sa zveril len preto, že mu bezvýhradne dôveroval. A tá dôvera bola vzájomná. 

Takže i Harry vedel, s čím sa potýka jeho mladší kolega na poli milostného života a tiež ani on nemal 

na ružiach ustlané. 

Harry prikývol. „Ale ešte som to nezrušil. Asi by som mal, lebo ak tu skysnem ďalšiu hodinu...“ 

zašomral, „nechcem, aby si myslel, že som zabudol, alebo sa na to vykašľal.“ 

„Hm, zaujímavé, ak vezmeš do úvahy vašu minulosť,“ poznamenal Max, dívajúci sa neprítomným 

pohľadom s rukou pod hlavou von oknom. 

„Vieš, čo je zaujímavejšie?“ spýtal sa Harry a zívol. 

„Čo?“ 

„Že mám pocit, že to tak má byť. Práve... takto a s ním, chápeš?“ 

„Myslíš, že si doňho zamilovaný?“ 

Harry si zložil ruku z tváre a zadíval sa do stropu. „Neviem. Očaril ma, to je pravda. Ale dá sa rovnať 

sexuálna príťažlivosť zamilovanosti? Tiež sa mi páči ako sa na mňa díva. Je to od jeho niekdajšieho 

správania tak diametrálne odlišné, že občas neviem, čo si o tom sám myslieť.“ 
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Max si povzdychol. „Myslím, že ti rozumiem. Hovorí sa, že medzi láskou a nenávisťou je tenká 

hranica. Čo ak to funguje i naopak? Chápem, že si zmätený, kto by v tvojom prípade nebol, ale... 

myslím, že to chce iba čas, trochu snahy a trpezlivosti. A možno nezaškodí malý odstup. Ak je sex s 

ním fajn, tak zisti, či vám to pôjde aj bez toho sexu.“ 

Harry ospanlivo zívol a siahol po prútiku. „Asi na tom niečo bude,“ pritakal a poslal stručnú správu 

Luciusovi, kde mu stroho oznámil, že dnes nebude môcť prísť. Neuvedomil si, že neudal žiaden 

dôvod, ale v tej chvíli na niečo také ani nepomyslel. 

Elixír zabral a on do piatich minút zachrápal zmožený zranením i únavou. 

9. kapitola – Akoby mu narástli krídla 

„Riddiculus!“ zavrčal Severus tlmene, keď po ňom vypálil kúzlo, ktoré ho len o vlas minulo a vrazilo 

do omietky steny vedľa jeho hlavy. 

Regulusovi sa na tvári objavil posmešný úškrn, keď vyvrátil hlavu mierne nabok a premeral si ho 

rovnako dráždivým pohľadom. 

„Spomínam si, že voľakedy si mieril presnejšie,“ podpichol ho, aby vzápätí čelil hneď trom po sebe 

nasledujúcim kúzlam, ktoré ho mali spacifikovať a určite mu vymazať i ten provokačný úsmev z tváre. 

Neúspešne. 

Ak bol v niečom Regulus odjakživa dobrý, tak to boli odpudzujúce kúzla a umenie vyhnúť sa im. 

Snapovu salvu navyše opätoval vlastnou zásobou, ktorá siahala nielen do čias ich školských lavíc, ale 

použil aj niečo, čomu sa priučil len nedávno. 

Nie nadarmo sa vraví, že človek sa učí celý život a tunajší študenti vedeli byť vo svojich neplechách 

pomerne kreatívni a vynaliezaví. Nemal problém vziať si z nich príklad. 

Keď si ho teraz premeral, zazubil sa naňho na plné ústa. „Vyzeráš ako pravý slizolinčan!“ 

Severus civel na zelené končeky svojich ebenových vlasov a prerývane oddychoval. Úkosom naňho 

pozrel a po poldruha hodinovom priateľskom dueli sa opýtal: „Mier?“ 

Regulus sa z prikrčeného bojového postoja vystrel a trochu roztiahol ruky, aby sa svojmu duelantovi 

zdvorilo uklonil, keď po ňom muž úskočne mrskol kúzlom neverbálnou mágiou. 

Regulus to vykryl v poslednej chvíli a bleskovo sa k nemu premiestnil, sotva muž naproti stihol 

žmurknúť. Schmatol ho za predok habitu a pritlačil k stene váhou svojho tela. 

„Ako hovorím,“ zašepkal zadýchane, „rodený slizolinčan. Nemysli si, že som to nečakal.“ Usmial sa 

mu priamo do tváre zružovenej námahou a orosenej drobnými kvapôčkami potu nad hornou perou i 

na čele, ktoré sa pokrčilo ako sa naňho výdatne mračil. 

Napokon sa Severusovi po tvári roztiahol rezignovaný úsmev. „Mám pocit, že si sa od minulého 

týždňa zlepšil. Nepatrne,“ neodpustil si uštipačnú poznámku, keď Regulus uvoľnil svoje zovretie, ale 

poodstúpil sotva o krok, akoby sa viac vzdialiť bolo nad jeho sily. Alebo akoby sa mu nechcelo. 
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„Nepatrne?“ opýtal sa, zaujato skúmajúc podlhovastú tvár orámovanú jemnými tmavými prameňmi 

vlasov, ktoré mu teraz padali nielen do čela, ale i do očí. Tmavých a bezodných. „Mám dobrého 

učiteľa. Hádam.“ 

Severus sa uškrnul a zaklonil hlavu tak, že si ju oprel o stenu za sebou. Díval sa naňho, stále lapajúc po 

dychu. Mal pocit, akoby sa vrátili v čase. 

Akoby znova na krátku chvíľu omladol. Mal pocit, že by stačilo načiahnuť ruku a pritiahnuť ho k sebe, 

aby... 

Odvrátil pohľad od dráždivo vyzerajúcej tváre, od tých príťažlivých čŕt, od muža, na ktorého nikdy 

nezabudol. 

Odkašľal si a odstúpil. Prešiel k najbližšej lavici, položil na ňu svoj prútik a začal si sťahovať zrolované 

rukávy bielej košele. 

„Počul som o tom dnešnom výbuchu. Máš to asi na hodinách pestré, však?“ 

Regulusova poznámka ho vytrhla z trudných myšlienok. Prikývol, keď naňho úkosom pozrel a dal sa 

do zapínania manžiet, preklínajúc drobné perleťové gomgíky. 

„Inak povedané, denne pri tých tupcoch riskujem vlastný život i zdravý rozum,“ zamrmlal uštipačne, 

ale muža tým iba pobavil. 

„Nesmej sa, myslím to smrteľne vážne,“ napomenul ho bodro a siahol po odloženom habite 

prehodenom po celý ich duel krížom cez stôl. 

„Viem. A tiež viem, že ťa to baví, aj keď to nedávaš najavo. Elixíry sú proste tvoj život a nech už si aký 

si, v tom, čo robíš si sakramentsky dobrý.“ 

Bola to poklona. Tým si bol na stopercent istý, ale na niečo také nikdy nevedel ako správne 

zareagovať. Preto iba mlčky prikývol. 

Regulus sa so svojou úpravou nenamáhal. Prehodil si habit cez ruku a otvoril dvere, aby mu dal 

prednosť. 

„Čo máš v pláne teraz? Tresty ako obykle?“ opýtal sa s nádychom irónie, ale Severus pokrútil hlavou. 

„Nie. Plánujem sa zavrieť v profesorskej kúpeľni aspoň na hodinku. Potom si dám niečo pod zub a 

potom ma čakajú štvrtácke a piatacke eseje.“ 

Regulus nadšene prikývol. „Výborný nápad, ten kúpeľ. Môžem sa pridať?“ 

Severusa tá otázka zastavila na mieste a vohnala mu červeň do po boji blednúcich líc. „Ja som... 

nemyslím, že...“ 

„Fajn! Som rád, že nenamietaš,“ odzbrojil ho širokým úsmevom a potľapkal ho po chudom pleci. 

„Uvidíme sa tam.“ 

S tým sa od neho s pohvizdovaním vzďaľoval ľahkým krokom, zanechávajúc ho v neurčitom 

rozpoložení. 
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ooo xxx ooo 

Regulus dorazil do kúpeľne ako prvý. Páčilo sa mu to. Veľká vodná nádrž, vitrážové okná s 

pohyblivými obrázkami vodníkov a rusaliek boli podobné ako tie v prefektskej kúpeľni. Tu bol na 

jednom z nich i Neptún so svojím trojzubcom. 

Vyzliekol sa do naha a na moment zauvažoval, či sa Severus vôbec ukáže. Keď sa mu nanominoval 

robiť pri kúpaní spoločnosť, nemohol si nevšimnúť ten úľak, ktorý sa mu objavil v tvári. Rovnako ako 

postrehol tú jeho hanblivosť. 

Skúsil teplotu vody prstami pravej nohy a bez otáľania do nej vhupol. Ponoril sa pod priezračnú 

hladinu so zadržaným dychom, aby sa po pár sekundách vynoril a otrel si tvár a uhladil vlasy. Zaprskal 

a odrazil sa od dna preplávajúc na koniec bazéna a späť, keď v polovici dĺžky vodnej nádrže postrehol, 

že Severus predsa len dorazil. 

Regulus spustil nohy na zem a prešiel jeho postavu zahalenú v tmavozelenom zamatovom župane s 

monogramom slizolinskej fakulty. Mal ho nedbanlivo previazaný a z jeho otvoru vytŕčal trojuholníček 

bledej hrude posiatej tmavými chĺpkami. 

Pamätal si, aké boli na dotyk mäkké a spomínal si, kde všade ho zdobili. Keď sa mu očami zastavil na 

tvári, snažil sa zo všetkých síl, aby nedal najavo, ako naňho jeho prítomnosť zapôsobila. 

Nie, že by naňho tak nepôsobil odjakživa. 

„Pridáš sa?“ opýtal sa ho s vážnou tvárou, lenže Severus sa mračil a tváril sa tak, akoby vážne nečakal, 

že ho tu nájde. 

Napokon sa mu spomedzi pier vydral rezignovaný povzdych a v ďalšej sekunde sa rozhalil. Regulus sa 

neodvrátil ani na sekundu, hoci to mal v úmysle, aby mu doprial aspoň trošku súkromia, ale teraz bol 

rád, že to nespravil. 

S údivom vpísaným v tvári sa s otvorenými ústami ostal vyjavene dívať na štíhle telo. Celkom nahé 

štíhle telo, z ktorého pliec skĺzla zamatová látka a on urobil ďalší krok, aby predviedol bezchybnú 

hlavičku a elegantne vkĺzol pod vodnú hladinu. Urobil zopár temp a vynoril sa pred ním. 

Regulusa to prinútilo znova zalapať pod dychu a ovládnuť sa, aby neskĺzol pohľadom pod hladinu a 

neprizrel sa tomu skvostu, ktorý nosil Severus medzi nohami. 

„Ak si už tu, dovolím ti preukázať mi službičku, Black,“ uškrnul sa takmer zlomyseľne. „Môžeš mi 

neskôr umyť chrbát.“ 

Regulusovi sa pery roztiahli do nebezpečného úsmevu. „Stačí slovo, Snape a s radosťou ti vyumývam i 

zvyšok tela, ver mi,“ zakontroloval hlasom zhrubnutým od vzrušenia. 

Po predchádzajúcej Severusovej hanblivosti neostalo ani stopy. Iba ak otázkniky, ktoré sa mu objavili 

na moment v očiach. A pobavenie, ktoré bolo uňho také občasné, lebo bol väčšinu času až smrteľne 

vážny. 

„Dobré vedieť,“ zamumlal a odvrátil sa, aby si mohol zaplávať. Regulus sa však za ním nevydal. 

Doplával na koniec bazéna, kde sa lenivo mydlil a mlčky ho pozoroval. 
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Jeho vzrušenie voľne sa pohupujúce vo vode svedčilo o tom, ako veľmi si to užíva. A napadlo ho, či by 

Severus protestoval, keby sa stali znova milencami. 

Vlastne ani nevedel, či niekoho profesor elixírov mal alebo má. Bol príliš rezervovaný na to, aby sa 

niekomu zveroval a Regulus sa tak prostredníctvom niekoho iného mohol o týchto osobných veciach 

dozvedieť aspoň z počutia alebo lepšie povedané z druhej ruky. 

O Severusovom intímnom živote sa medzi kolegami i žiakmi šírili protichodné a hlavne rôzne fámy. 

Jedny neverili, že by s ním bol vôbec niekto ochotný spávať, iní si ho s nikým ani nedokázali 

predstaviť. Či s mužom alebo ženou. Ďalší tvrdili, že podľa nich je Snape absolútny asexuál. 

Lenže to nevedeli to, čo vedel Regulus. A jemu práve napadlo, že by nebolo na škodu zistiť, ako je na 

tom jeho starý priateľ i v tejto oblasti, vzťahovej. 

ooo xxx ooo 

 V byte na Mayfair sa zastavil len na chvíľu, aby si odtiaľ zobral nejaké ručne písané poznámky, ktoré 

si tu pri poslednej návšteve zabudol. Ale zdržala ho jeho ex.     

Musel uznať, že vyzerá výborne. V obtiahnutých čierno-bielych šatách siahajúcich jej do polovice 

štíhlych lýtok z dielne návrhára Versiniho a so štrasovým náhrdelníkom zdobiacim jej labutí krk ani 

inak pôsobiť nemohla. 

Vždy vedela ako zaujať i ako ohúriť. Nohy v ihličkových lodičkách mala vyložené na rustikálnej leňoške 

z na bielo natretého dreva. Bola zdobená hodvábnym poťahom s bohatým motívom ruží a dvoma 

vankúšmi. Jedným v tvare valca a druhým v tvare štvorca. 

V ruke držala cigaretu zastoknutú v drevenej, pracne vyrezávanej špičke z orechového dreva, z ktorej 

si elegantne poťahovala. Kúpil jej ju pred niekoľkými rokmi pri návšteve Thajska. Nemala rada, keď jej 

po fajčení páchli prsty. 

„Ako pokračuje tvoje písanie?“ opýtala sa zdvorilo, ale Lucius pochyboval, že ju to i skutočne zaujíma. 

„Ide to. Stále mi chýba vhodný záver,“ odvetil napriek všetkému. „A čo ty?“ 

Vyfúkla dym a zadívala sa naňho prižmúrenými očami. Pôsobila ako líška, ktorá striehne na svoju 

korisť, kým sa nepousmiala. 

„Chýba mi milenec. Ten, o ktorého si ma pripravil práve ty, miláčik,“ informovala ho. „Zatiaľ som si 

zaňho nenašla vhodnú náhradu.“ 

Ani brvou nemihol. Hoci ho tá poznámka rozpálila do biela. Bolo ťažké znášať už len predstavu, že 

jeho exmanželka dostala Pottera do postele, nie to ešte o tom i počúvať. Mal šťastie, že ho vtedy 

ochotne prizvala na ich hrátky, lebo od zúfalstva bol naozaj na dne. Ale na druhej strane tá poznámka 

znamenala aj to, že sa s ňou Harry viac nestýka, čo ho nemohlo nepotešiť. 

„To ma mrzí, ale verím, že to nepotrvá dlho,“ zamumlal bočiac pohľadom a miesto ďalších slov sa 

napil whisky, keď ich obslúžil jeden z jej domácich škriatkov. V pohári mu zaštrngotali kocky ľadu. 
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„To dúfam i ja. Ale ak si spokojný, nemám čo ľutovať,“ zapriadla a žmurkla naňho. „Obdivovala som 

jeho techniku a výdrž, ale to bolo všetko. Na rozdiel od teba som k nemu neprechovávala žiadne city. 

Bol len jeden z mnohých.“ 

Na jej poznámku nereagoval. Brali sa len preto, že sa to od nich čakalo. Vopred dohodnutý zväzok, 

kde city nehrali žiadnu úlohu. Ak sa nerátal vzájomný rešpekt a istá miera tolerancie. A tiež povinnosť 

dať rodu nového dediča. 

„Nášho syna to náhle ukončenie pomeru potešilo,“ informovala ho stručne a znova si potiahla. 

„Nepochybne,“ prikývol trochu meravo. 

Vedel o tom, že ich Draco pristihol in-flagranti a to sa iba bozkávali. Vyrobil jej takú scénu, že tomu 

sama nechápala. Nie, že by jej to dalo nejaký dôvod viac sa s Potterom nevídať. 

Inak by mu o tom škandalóznom pomere nikdy sama od seba nepovedala ani slovko. Nie pre jeho 

pokojný spánok, ale preto, že podľa nej do toho nikomu nič nebolo. „Predpokladám, že o ňom viac 

nepadlo ani slovo?“ spýtal sa, na čo súhlasne prikývla. 

„O tebe a o ňom nevie. Netreba ho tým zaťažovať. Podľa mňa si Potter nie je svojou sexualitou istý a 

len merlin vie, ako dlho vám to vydrží. Na čo ho teda vopred stresovať, že?“ 

Lucius sa zatvrdil. Nechcel dať ani náznakom najavo, ako ho jej premúdrelé reči štvú. Na jednej strane 

sa obával, že má jeho exmanželka možno pravdu, na druhej si prial, aby ju nemala. 

Najhoršie na tom bolo, že od poslednej návštevy sa mu Harry ozval iba strohou, nič nehovoriacou 

správou. Nevedel, či to s ním teda nadobro skončil, alebo či sa ešte ukáže. A to bolo na tom to 

najhoršie. 

To čakanie. 

Nikdy nepatril k trpezlivým ľuďom a teraz mal pocit, že sa v tomto umení musí nedobrovoľne cvičiť. 

Nevládal racionálne premýšľať, nevládať ani písať a ani len na písanie, či nedokončený záver knihy 

pomýšľať. 

Utápal sa v sebaľútosti, ktorá ho zastihla totálne nepripraveného a na zámku ničil jedno zrkadlo za 

druhým, pretože mu kruto pripomínali, že už nie je najmladší. 

Kiež by tak mohol zničiť i tie myšlienky, ktoré ho nutne prepadávali a oberali ho o sebavedomie, ktoré 

kedysi mohol pokojne i rozdávať. Obchádzal novinové články, ktoré básnili o slávnom aurorovi a jeho 

nových objavoch, mladých a krásnych, pôvabných ženách, či mužoch. Bolo toho naňho priveľa. 

Neistota sa usadila v jeho duši i v jeho slovníku. Kedysi preňho cudzie slovo tak nadobudlo nové 

rozmery. 

Lucius vydržal v Cissinej spoločnosti ešte ďalšiu polhodinku, keď šikovne zmenil tému, než sa konečne 

neporúčal. 

Na svoj hrad sa premiestnil rozladený väčšmi, než z neho odchádzal a až tu si mohol dovoliť nechať 

spadnúť tú bezchybnú kamennú masku, ktorú bol nútený pred exmanželkou zachovať. 
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Vytackal sa z kozuba v hale a na rokokový drevený stolík položil poznámky, po ktoré tam mieril. 

Mávnutím prútika sa zbavil zvyškov popola a plavé vlasy skrotil čiernou šnúrkou. 

„Vitajte doma, pane,“ uklonil sa pred ním vzápätí domáci škriatok a on mu podal svoj cestovný plášť. 

„Čím môže Opal poslúžiť, pane?“ 

Lucius zamyslene pokrútil hlavou. „V tejto chvíli asi ničím, ak pre mňa nemáš žiadnu dobrú správu, 

ktorá by mi dvihla náladu, Opal.“ 

„Pán byť rozmrzený, ale Opal mať dobrú správu!“ zapišťal natešene, že môže pánovi ulahodiť. „Pán 

dostať nečakanú návštevu!“ 

Luciusovi poskočilo srdce, ale v duchu si hovoril, že sa nesmie predčasne radovať. „O koho ide?“ 

„Pán Potter vás čakať, pane, vo vašej pracovni...“ a prestal počúvať. V ušiach mu hučala vlastná 

spenená krv. 

Luciusovi sa rozbúchalo srdce, i keď mu prišlo čudné, že Harryho uviedli do pracovne. Dúfal, že sa nič 

nedeje, že tu nie je... na nejakej formálnej návšteve, ale nevedel si predstaviť dôvod, ani iné pracovné 

povinnosti, ktoré by ho sem mohli dostať. 

Vošiel do pracovne a zastal medzi dvermi. Našiel ho sedieť vo svojom kresle za stolom. Alebo skôr ho 

tam našiel odpočívať, pretože Harry evidentne zadriemal s rukou podopierajúcou tmavú hlavu. 

Podišiel bližšie, len aby si všimol, že sa začítal do jeho rukopisu a nemohol si nevšimnúť únavu 

vpísanú do strhanej, neoholenej tváre, ani tmavé kruhy pod zatvorenými očami. Takto vyzeral 

omnoho staršie a jeho vnútro sa skrútilo potrebou objať ho a chrániť. 

Stiahlo mu žalúdok, keď si k nemu vedľa kresla kľakol a mlčky mu prstami odhrnul z čela tmavé 

pramene pridlhých vlasov. Nechcel ho prebudiť, i jeho dotyk bol ľahučký. 

Napriek tomu sa auror pomrvil a zažmurkal, preberajúc sa z driemot, keď sa zadíval do známej tváre a 

strieborných očí. 

„Nechcel som zaspať,“ ospravedlňoval sa, keď sa narovnával. „Mrzí ma to. V salóne som sa nudil a tak 

som sa prešiel po prízemí, no a narazil som na tvoju pracovňu.“ 

„Si unavený,“ skonštatoval pokojne Lucius, sotva si uvedomoval, že sa naňho díva ustarostene. 

„Chcel som vedieť, či máš na dnešný večer nejaké plány. Budeš na tom pracovať?“ opýtal sa ukazujúc 

prstom na nedokončené dielo. „Mimochodom, nevadí, že som do toho nazrel?“ 

„Nie, nevadí a nie, nemal som na večer žiadne plány. Prečo sa pýtaš?“ 

Harry sa k nemu s povzdychom naklonil. „Dúfal som, že by sme mohli...“ zahryzol si do pery a Lucius 

zatajil dych, „že by sme mohli stráviť chvíľu spolu.“ 

„Mohol si poslať i správu, vieš to?“ pousmial sa veselo, pričom mu zo srdca padol kameň a ešte 

nedávny strach, ktorý mu sužoval dušu sa vytratil do neznáma. 

Harry pokrčil plecami. „Mohol. Ale chcel som ťa vidieť.“ 
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Lucius sa naklonil a vtisol mu na ústa bozk. Krátky, nežný. Harry pri tom dotyku privrel oči, aby si ho 

vychutnal a napokon sa z neho vydral spokojný povzdych. 

„Fajn, tak večer,“ povedal a vstával od stola i od rozčítaného príbehu, lenže Lucius mu zastúpil cestu. 

„A musíš ísť? Môžeš totiž ostať. Mne neprekáža, že si zdriemneš. Môžeš sa i okúpať a...“ 

„Nemám tu nič so sebou na prezlečenie,“ namietol chabo, ale bola pravda, že sa mu nechcelo vracať 

do prázdneho bytu a zbytočne cestovať hore-dolu. 

„Niečo ti nájdem,“ ponúkol sa pohotovo Lucius. 

Harry sa naňho zadíval s mierne naklonenou hlavou. „A budeš mi i chvíľu čítať? Skončil som sotva v 

polovici a je to vážne dobré!“ 

Lucius sa rozosmial. Vďačne zhrabol zo stola svoj rukopis a vzal ho za ruku. „Bude mi potešením,“ 

povedal, keď ho viedol do svojej spálne s pocitom, akoby mu odrazu narástli krídla. 

10. kapitola – Vydarené rande 

Remus neveriaco zažmurkal. Jeho prvé rande po rokoch sa nieslo v znamení rozpakov. Z jeho strany 

určite, pretože takmer nespoznal muža, ktorý si to mieril rovno k nemu. A on na ňom visel očami ako 

práve vyoraná myš. 

Nie, rozhodne sa nezmýlil, keď si to ten švihák v dokonale padnúcom obleku šinul rovno k nemu. 

Bezchybne vyžehlené tmavošedé nohavice, bledomodrá košeľa – teraz s vyhrnutými rukávmi po lakte 

– so sivou kravatou, hodvábnou striebornou vestou a sakom, ktoré držal za pútko a mal ho 

prehodené cez plece k nemu prisadal s bezstarostným – Ahoj! 

Vážne stretol pred troma dňami práve tohto chlapíka na toaletách v nočnom bare? 

Neoneskoril sa, bol evidentne dobre naladený o čom svedčil jeho úsmev a rozžiarené bledomodré 

oči. Chýbal mu síce ten očarujúci rebelantský look, ale Remusovi i tak spôsobil dokonalú zástavu 

srdca hneď z niekoľkých dôvodov. 

Tým prvým bol, že vyzeral úžasne! Nespomínal si, kedy naňho niekto tak silno zapôsobil. 

„Už si si objednal?“ opýtal sa, keď si prisadol a siahol po nápojovom lístku, len čo Remus súhlasne 

prikývol. 

„Ľadový čaj,“ odvetil a sledoval ako jeho švihácke rande zaklaplo nápojový lístok a máličko odulo tie 

skvostne vyzerajúce pery. 

„Fajn, dám si to isté. Dnes nám pekne pripeká, padlo by mi i dobre chladené pivo. Len keby som sa 

nemusel vrátiť do práce,“ zamrmlal, nespúšťajúc z neho ten iskrivý pohľad. 

K ich stolu sa dostavila čašníčka s Removou objednávkou a Remus objednal ešte raz to isté preňho. 

Keď žena odišla, muž sa k nemu naklonil ponad stôl a vzal ho za ruku. Mal pekné ruky. Nie pestované, 

ale ani nie drsné. Proste... mužné a napriek tomu pekné. 
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„Si nesvoj. To kvôli mne?“ opýtal sa priamo a pozrel naňho spôsobom, akým sa Removi pokojne 

mohli podlomiť kolená. Šťastie, že sedel. 

Asi prikývol, pretože sa muž naproti nemu zazubil a podložil si bradu druhou rukou. „Určite to robí 

ten oblek. Vyzerám v ňom tak škrobene!“ 

Bolo príjemné vidieť ho žartovať na vlastný účet a rovnako Remus postrehol tú jeho milú snahu o 

odľahčenie atmosféry. Už o ňom vedel, že má o dva roky menej, než on a že sa dobre... nie, vlastne 

skvele bozkáva. A má nesmierne talentované prsty, pretože jeho najcitlivejší orgán v tú noc zaspieval 

na ich počesť v tmavej uličke za barom oslavnú ódu. 

Remus sklonil zrak do pohára s ľadovým čajom a nechal ho, nech sa mu hrá s rukou, kým on zbieral 

odvahu na niečo, čo chcel vyriešiť prv, než by to iba odkladal a neskôr kvôli tomu mohli jeden 

druhému nepekne ublížiť. 

„Povedal si, že nestojíš o sex na jednu noc,“ začal nesmelo. 

„To je pravda, nestojím,“ pritakal spokojne a nechal ho pokračovať, keď ukazovákom obkresľoval 

jeho prsty, no hneď na to ustrnul. „Rozmyslel si si to? Zavolal si ma sem preto, lebo sa chceš prestať 

vídať?“ 

Remus pootvoril ústa, aby mu odpovedal, no miesto slov iba zavrel pusu a pokrútil hlavou. Preplietol 

si s ním prsty v akomsi mĺkvom porozumení a pousmial sa. 

„Nie, nie som... nervózny kvôli tomu. Skôr... vieš, chcem, aby medzi nami bolo od začiatku jasno,“ 

povedal pevným hlasom a zhlboka sa nadýchol. „Som vlkolak. A myslím, že si ním aj ty. Alebo sa 

mýlim a zradili ma inštinkty?“ 

Plavovlasý muž s úľavou vydýchol a uvoľnil napäté držanie tela. „Nie, nezradili ťa. Mal som pocit, že si 

to postrehol už v tú noc a mne to všetko iba uľahčí. Veľmi o teba stojím,“ priznal úprimne a Remusa 

tým na pár sekúnd odzbrojil. 

Než sa nezahral na dôležitého a nevystrúhal absolútne kamennú tvár, s ktorou chladne predniesol: 

„Chápem, nerád kupuješ mačku vo vreci a ja som podľa tvojich vlastných slov pekný kúsok, takže...“ 

Uvedomil si, že by to malo patričný efekt, keby ten koniec nezatiahol ironicky, čím ho akurát tak 

pobavil a bol vlastne i rád, že sa mu to podarilo. Páčilo sa mu, keď sa usmieval, lebo vtedy sa mu na 

brade ukázala rozkošná jamka. 

Muž sa k nemu naklonil a bezproblémov ho pobozkal. Krátko, ale vrúcne. Remusovi to vohnalo farbu 

do líc a jeho hnedé oči ožili. 

„Na toto by som si mohol ľahko zvyknúť,“ zamrmlal, s očami upretými na jeho plné pery. 

„To dúfam, pretože ja som vysoko návykový,“ šepol mu dôverne a siahol po menu, aby si objednali. 

Obedná prestávka sa neúprosne krátila. 

ooo xxx ooo 

„Je to kus!“ odobril jeho výber Harry, keď sa s nimi náhodou stretol pred ministerstvom. 
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„Ja viem,“ usmieval sa Remus, zatiaľ čo sledoval vzďaľujúceho sa muža. „Predstav si, že robí na 

oddelení pre Reguláciu a kontrolu čarovných tvorov.“ 

„Mal som pocit, že mi je od niekiaľ povedomý. Fortas McKinley?“ skúsil tmavovlasý auror, len čo 

zalovil v pamäti. 

Remus prikývol a keď sa im muž stratil z očí, otočil sa na päte s pohľadom upretým kamsi pred seba. 

„Fakt sa mi páči a nielen fyzicky.“ 

Harry ho potľapkal po pleci. „Chápem. A myslím, že bolo na čase, Rem. Vážne. Vieš, že Siriusa 

milujem, ale s ním by to nikam neviedlo. Len by si sa trápil a to si nezaslúžiš.“ 

Jeho smutný úsmev bol plný rezignácie. „Mám pocit, že som na to konečne prišiel i ja.“ 

„Vieš, mám dojem, akoby Sirius uviazol v nejakej časovej slučke. Stagnuje. A ja čoraz častejšie 

uvažujem, či nechce alebo sa nemôže pohnúť vpred. Ak nemôže, čo mu v tom bráni? A ak nechce 

sám, tak prečo? Viem, že sa hovorí, že ak sa ťa dotkne smrť, zmeníš sa, ale on je zjavne svetlou 

výnimkou. Každý z nás si žije svoj život, ale Sirius... iba prežíva.“ 

Remus Harryho mlčky počúval. Bolo zvláštne, že sa zaoberal tými istými otázkami? Sotva. Pre svojho 

starého priateľa sa trápil rovnako, ale musel uznať, že je na čase žiť aj svoj vlastný život a nestavať si 

viac Siriusa na piedestál. To miesto mu patrilo pridlho a ak chce byť aj on aspoň jediný raz v živote 

šťastný, musí niekoľko vecí prehodnotiť. A musí si upratať v citoch. Radikálnym spôsobom. 

„Niekoho som si našiel,“ začal Harry zamyslene, keď prešli rušnou ulicou na druhú stranu chodníka, 

keď na semafóre zasvietila zelená. „Ešte nič nie je isté, preto o tom pomlčím, ale páči sa mi a 

zisťujem, že som s ním rád.“ 

„Niekto, koho poznám?“ skúsil Remus a Harry po ňom vrhol neurčitým pohľadom. 

„Dajme tomu...“ pripustil neisto. 

„Dajme tomu?“ Remus sa pobavene uškrnul. 

„Hej, no...“ Harry si prečesal svoje tmavé pačesy a medzirečou zahundral, že by nebolo od veci skrátiť 

strih. Bezpečne odviedol Remusa od témy a nadškrtol, že by mal nejaký džob i pre Siriusa. Ak by 

vôbec prejavil trošku záujmu. 

„Práca na ministerstve?“ pokrčil nosom Remus, akoby mu to v súvislosti s ním nevoňalo. „Ja ti 

neviem, Harry. Skúsiť to môžeš, ale buď pripravený i na to, že s tým ťa pošle do kotla,“ varoval ho 

dobromyseľne. 

Harry si povzdychol. „Možno neuveríš, ale to je to jediné s čím uňho rátam. I keď si myslím, že by mu 

práca iba prospela. Rodinné dedičstvo, o ktoré sa s ním Regulus tak veľkoryso podelil mu nevydrží 

večne a počul si ho minule, chce si nájsť vlastnú strechu nad hlavou. Tak vážne neviem. Buď to alebo 

bude musieť pohnúť zadkom a niečo si začať hľadať.“ 

„Ideš ku mne na kávu?“ opýtal sa Remus a Harry nenamietol. „Objednáme si čínu a potom pôjdem 

skontrolovať svojho brigádničku. Odporučila mi ju Hermiona a zatiaľ som s ňou spokojný.“ 
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„Hermiona má fajn odhad na ľudí. Zväčša. A čo sa týka jedla, super nápad. Ešte som neobedoval,“ 

podotkol Harry a položil si ruku na brucho, ktoré mu ako na povel zaškvŕkalo. 

Remus sa zachechtal. „Ja už hej, nedávno s Fortom, ale stále nemám dosť.“ Odomkol vchod a vpustil 

Harryho dnu cez masívne dvere natreté na tmavohnedo. „No a teraz mi povedz, o akú to vlastne 

prácu pre tvojho krstného otca ide?“ 

Harry sa poškrabal na brade a potuteľne sa pousmial. 

ooo xxx ooo 

„Budeš poslúchať svojho krstného otca, jasné?“ naliehala už asi po piaty raz za sebou v krátkom čase, 

nad čím Maia znudene prevrátila oči a pozrela na Harryho, ktorý sa plecom opieral o veraje dvier 

vedúcich do kuchyne, v ruke držal tanierik a hltal čokoládový koláč. 

„Už som to sľúbila, mami. Alebo to chceš na papieri aj s podpisom?“ 

Hermiona nad tou poznámkou nadvihla obočie a zadívala sa z dcéry užasnuto na Harryho štýlom – 

Odkiaľ to to dieťa má?! 

Harry sa uškrnul a oblízol si prsty. „Robíš si zbytočné starosti,“ mávol rukou. „Čo sa nám môže stať?“ 

Hermiona naňho pochybovačne pozrela. „Všetko? Ešte mám v živej pamäti ako sa ti podarilo vytopiť 

mi kuchyňu umývačkou riadu. Jeden by neveril, že si vyrastal u muklov!“ 

Harry vystrúhal grimasu, kým sa Maia smiala s rukou na ústach. „Nemám rád technické 

vymoženosti,“ odbil ju. „Okrem toho, len som chcel pomôcť.“ 

„Dnes riady umývať nebude!“ vyhlásila Maia šibalsky sa uškŕňajúc. „Dnes ma bude učiť čarovať!“ 

Hermiona zbledla a Harryho líca očerveneli. „To si nemala vyzradiť. To malo byť naše tajomstvo,“ 

pozrel na ňu vyčítavo. 

Keď chodbou zaznelo napoly hysterické: „Harry James Potter!“, až sa podvedome prikrčil a dvihol 

ruky nad hlavu, že sa vzdáva. 

„Dobre, dobre! Budeme si iba čítať! Prisahám!“ vyhlásil s krížikom cez hruď, aby mu verila. 

Hermiona sa máličko ukľudnila. „Dozrieš naňho, jasné?!“ pozrela autoritatívne na svoju dcéru a tá 

pohotovo prikývla. Zjavne iba Harrymu neušlo, že má dievča za chrbtom prekrížené prsty, čím sa 

vlastne Hermionine príkazy anulovali. 

Pri dverách zazvonil zvonček a Hermiona od ľaku i od nervozity až nadskočila. „Ako vyzerám?“ 

opýtala sa a rozochvenými rukami si uhladila sukňu tmavomodrých šiat. 

„Nádherne, mami,“ šepla obdivne Maia. „Bav sa!“ popriala jej a vlepila jej pusu na líce. Potom jej 

kývla a odskákala do obývačky. 

K Hermione podišiel Harry. „Tvoja dcéra má svätú pravdu. Si rozkošná.“ 

„A pekelne nervózna!“ priznala. 
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Zvonček zazvonil po druhý raz. 

„Asi by som mala ísť, nech si to nerozmyslí, však?“ šepla a načiahla sa po kabelke. 

„To by si mala. Pamätaj, že o nič nejde. Je to len večera. Ak sa s ním nebudeš dobre cítiť, vypar sa na 

toalety a premiestni sa domov,“ radil jej. „U mňa to párkrát zafungovalo.“ 

„To je nevychované!“ hlesla pobavene. 

„Ale účinné! Choď už, Grangerka!“ vykázal ju rozkazovačne k dverám a zavrel sa v obývačke s Maiou. 

Hermiona sa zhlboka nadýchla a vydýchla. Potom otvorila. Pred dverami postával Blaise Zabini s 

obrovskou kytickou bielych i ružových ruží a už sa naťahoval, že zazvoní do tretice. 

Od úžasu nad jej zjavom iba otvoril ústa. „Si nádherná, Hermiona,“ zašepkal v úžase, vzal jej studenú 

ruku do svojej a dvorne jej ju pobozkal. Bol to len náznak bozku, takže sa jeho pery s jej ľadovou 

pokožkou ani nestreli, ale bolo to milé a rozhodne úctivé gesto. 

Do líc jej vbehla červeň, keď jej podal kyticu kvetov. Hermiona sklopila pohľad a nadýchla sa ich 

čarovnej vône. 

„Dám ich do vázy a môžeme ísť, dobre?“ 

Blaise jej podržal kabelku a prikývol. Keď sa k nemu vrátila, stále tomu nemohol uveriť. Bol v 

siedmom nebi. 

„Rezervoval som nám stôl vo Four Seasons. Harry mi prezradil, že si tam vždy túžila zájsť.“ Podal jej 

rameno a ona sa doňho zavesila. 

Bavila sa. 

Vážne sa po dlhom čase bavila! Blaise bol zábavný a nesnažil sa ju oslňovať zámerne, či nasilu. 

Nemala pri ňom pocit, že sa nejako pretvaruje, hoci si bola istá, že sa na ňu snažil zapôsobiť, ale 

musela pripustiť, že o to sa predsa snažila celý čas aj ona. 

Blaise sa jej páčil. Pamätala si ho ako pekného chlapca ešte zo školských čias a teraz musela uznať, že 

z neho vyrástol očarujúci muž. Mal tmavé vlasy, čierne ako havranie perie a nádherné svetlozelené 

oči so zlatými škvrnkami. Rovný nos a výrazné lícne kosti tlmila jemnejšia brada. Bol dohladka 

oholený a voňal jej. 

Nijaký iný muž jej doteraz tak nevoňal a Blaisova vôňa bola jemná a nevtieravá. Rozpoznala v nej tóny 

santalu i citrusov. Rezonovala mužnosťou a sviežosťou, sebavedomím i cieľavedomosťou. 

Keď ju po večeri a dlhej prechádzke Hyde Parkom odprevádzal domov, ľutovala, že ten príjemný 

večer končí a bola i trochu nesústredená, pretože blížiac sa k domu premýšľala, či si k nej dovolí niečo 

viac. 

A vtedy si uvedomila, že si to vlastne želá. Priala si, aby ju práve tento muž pobozkal. Tu a teraz, v 

slabom prítmí, kde postávali z dosahu pouličného osvetlenia lámp. 
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Lenže na druhej strane sa bála, že to nespraví kvôli nej samotnej. Že na ňu bude brať také ohľady 

kvôli minulosti, že sa jednoducho ani ako slizolinčan nedováži. Pocítila nával úzkosti i predčasného 

sklamania, ktoré sa o ňu pokúšali a vzápätí teplý dotyk Blaisovej ruky na svojom lakti, keď ju jemným 

gestom primäl, aby sa k nemu otočila tvárou. 

Videla ako sa mu zachveli nozdry, keď sa zhlboka nadýchol a zahľadel sa jej hlboko do očí. Natiahol k 

nej ruku, aby ju jej opakom pohladil po líci a potom palcom jemne pohladkal jej spodnú peru, ktorá 

tak rezolútne vábila jeho zrak. Sklonil sa natoľko, aby sa čelom jemne oprel o to jej. 

„Hermiona,“ vydýchol nežne, „tak veľmi ťa túžim zovrieť v náručí a nikdy viac nepustiť!“ priznal sa 

celkom otvorene, nespúšťajúc z nej pohľad. „Dnešný večer sa mi páčil. Ty si sa mi páčila! A ja netúžim 

po ničom inom, len ťa pobozkať a zároveň sa desím, že to všetko pokazím,“ zavzdychal a jej pery 

ovanul jeho teplý dych. 

Jeho úprimnosť jej vzala vietor z plachiet. 

Oblízla si pery zvýraznené ružovým rúžom a kvapkou číreho lesku, aby sa zdali plnšie a naprázdno 

prehltla. Cítila ako sa jeho ruky dotkli jej pliec, potom pása... krátko a ľahko, akoby si uvedomovali, že 

toto je pre ne zatiaľ zakázané územie. Dokonca sa pristihla pri tom, že sa podvedome zachvela a 

vzápätí sa za tú slabosť v duchu prekliala, lebo Blaise si to všimol, zaregistroval to a už sa od nej s 

ťažkým srdcom odťahoval. 

Teraz alebo nikdy, Grangerka! dodala si v duchu odvahy. 

Stala si na špičky a natiahla k nemu ruku. Pobozkala ho. 

Bol to krátky bozk, ale spôsobil, že muža stojaceho proti sebe zanechal ohúreného na pár sekúnd, 

kým neprecitol, znova sa k nej nesklonil a nevzal ju so všetkou opatrnosťou do náručia, i keď už bez 

predošlej neistoty. 

Ničilo ju to. To vedomie, aký na ňu berie ohľad, ale väčšmi asi to, že vôbec pozná jej hroznú minulosť 

a na druhej strane mala chuť od radosti plakať, že s ňou mal a má takú trpezlivosť. Jeho správanie sa 

voči nej, jeho dotyky... bolo v nich toľko nehy, že ňou mohol zaplaviť celý Londýn. 

Nemusela sa báť. Jeho nie. 

Preto pootvorila pery a dovolila jeho láskavo dobyvačnému jazyku vniknúť do jej úst. Lebo si to priala. 

Lebo potrebovala - ako povedal Harry - nahradiť hrozné spomienky tými príjemnejšími. Ako inak sa 

ich mala zbaviť, aby ju už nikdy v živote nemučili? 

Blaisov bozk bol omamný a nenáhlivý. Cítila z neho túžbu, ale i ostražitosť. Ochutnával ju s 

precíznosťou sebe vlastnou. Pomaly a láskavo. Držal ju a zároveň jej dával pocit voľnosti. Pocit, že 

kedykoľvek môže ten bozk z vlastnej vôle ukončiť, že mu môže kedykoľvek vykĺznuť z náručia. 

Sama nevedela, kedy sa k nemu primkla. Kedy zovrela chlopy jeho saka v rukách a ich bozk zmenil 

intenzitu. Stal sa hlbším a oni zadýchanejšími. Srdce cítila niekde v krku, ale po tele sa jej rozlievali iba 

príjemné pocity. 

Keď sa od neho odtiahla, bola zapýrená a z vypnutých vlasov sa jej uvoľnilo zopár prameňov. Jej 

pohľad bol zmámený a pery trochu opuchnuté. 
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Lapali po dychu. Stále sa držala Blaisa a on ju stále objímal v páse, v tvári neveriaci výraz, neochota 

spustiť z nej ruky. 

„Lady Grangerová, myslím, že ste si ma nadobro získali. Som vami absolútne uchvátený!“ vydal zo 

seba s rodiacim sa úsmevom. 

Hermiona sa dievčensky zachichotala a vystrúhala drobný pukerlík. „Lord Zabini, bolo mi cťou.“ Zvrtla 

sa a odomkla si roztrasenými prstami vchod, ale potom sa otočila a obzrela sa naňho cez plece. 

Blaise na ňu žmurkol a poslal jej vzdušný bozk. Cítila sa ako školáčka na svojom prvom rande vôbec. 

ooo xxx ooo 

„Ako to šlo?“ opýtal sa ako prvé Harry, keď vošla do predsiene, ale sotva uvidel jej tvár, spokojne sa 

usmial. „Nevravel som ti?“ 

Hermiona k nemu pobehla a on ju objal. „Som rada, že som súhlasila. Blaise sa zdá byť... úžasný.“ 

„Aj je. Len mu to nepovedz, inak mu stúpne sláva do hlavy a nebude sa s ním dať vydržať, micka.“ 

Hermiona sa odtiahla a plesla ho hravo po pleci. „A vy dvaja ako?“ opýtala sa, keď sa vyzúvala z 

krémových lodičiek a kým sa Harry obúval do svojich tenisiek. „Neučil si ju čarovať, však nie?“ 

uisťovala sa, lenže Harry uhol pohľadom. 

Nikdy nevedel dobre klamať. 

„Harry James Potter!“ zahučala tlmeným hlasom berúc ohľady na dcéru, lebo Maia už spala. 

Harry prevrátil očami. „Hermiona prestaň! Uisťujem ťa, že veľmi dobre viem, ako sa volám! Len sme 

si skúšali Alohomoru! Nič viac. Nič som nepodpálil, ani som ťa nevytopil. Prečítala mi rozprávku a ja 

som zaspal skôr ako Maia.“ 

Hermionu to obmäkčilo. „Fajn, tak ďakujem. Vážne. Naši dnes nemali čas. Vážim si, že si kvôli mne 

zrušil svoje rande s tým pánom Úžasným.“ 

„Nie je pán Ú...“ zarazil sa. Stále jej nepovedal o koho ide a rozhodne jej nič nechcel ani naznačovať. 

Nebol si istý, či by sa jeho výber stretol s jej pochopením. A neprial si, aby k nejakému záveru došla 

vlastnou deduktívnou metódou, ktorú naňho skúsila i teraz. 

„Nič ti nepoviem!“ zahučal. „Ešte je to pričerstvé a ja...“ 

Mávla rukou, trocha rozladene z toho jeho tajnostkárstva. „Viem, viem! Nechceš to zakríknuť! Tak 

dobre. Ale skôr, či neskôr sa to prevalí a ja sa to dozviem.“ 

„Dozvieš sa, ale odo mňa,“ trval na svojom. „Budem to ja, kto ti to povie a možno ti ho i predstaví, ak 

všetko pôjde aspoň trochu podľa mojich predstáv.“ 

„Fajn. Ako myslíš. Ľúbim ťa, ty vetroplach,“ hlesla a pobozkala ho na líce. 

„Aj ja teba, ty vševedka,“ vrátil jej lichôtku a konečne sa porúčal. Keď vyšiel pred dom, zakúzlil 

patronusa. 
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„Spíš? Je veľmi nevhodný čas na neohlásenú návštevu?“ 

Odpoveď prišla takmer vzápätí.  „Ty si vítaný vždy.“ 

Harry sa usmial na polárneho lišiaka, ktorý pred ním na chodníku zastrihal radostne ušami a 

premiestnil sa na hrad do Škótska. 

11. kapitola – Spomienky 

Deň ako stvorený na prechádzku, pomyslel si s hlavou vyvrátenou dohora, k oblakom roztrúseným po 

bledomodrom nebi. 

Cesta z Rokvillu mu sem trvala pešky sotva pätnásť minút, ale to sa vážne vliekol z nohy na nohu. Mal 

o čom premýšľať. Podnetov mal až-až, nielen z Harryho strany. 

Prešiel Rokfortskou bránou a pozdravil školského hájnika, ktorý mu bol otvoriť a rovnako za ním 

znova zavrel. 

„Neviem ako dlho sa zdržím,“ povedal mu, na čo mladý slizolinčan s jazvou na ľavom líci iba mlčky 

kývol hlavou a šiel si po svojom. 

Sirius mieril k hradu, okolo ktorého boli roztrúsené skupinky študentov užívajúcich si voľné a slnečné 

popoludnie. 

Bolo krátko po štvrtej hodine a Regulus mal mať voľno. S rukami zarazenými hlboko vo vreckách 

tmavomodrého kabáta barokového štýlu so stojačikovým golierom a jemnou celoplošnou potlačou 

látky vyzeral vážne ako prízrak z minulého storočia. 

Nikdy mu na móde nezáležalo. Preto ten ošumelý výzor, nedbalý strih vlasov a neoholená tvár. Dôvod 

prečo žiť stratil v momente Jamesovej smrti. A Lilinej. Ale... len James bol preňho vždy ten jediný. 

Nikdy sa s tým nikomu nezdôveril, hoci si bol istý, že Remus to ako jediný tušil. I keď tak nad tým v 

poslednom čase uvažoval, možno sa mýlil. 

Vojna skončila a všetci okolo neho žili svoje životy. Len on mal neodbytný pocit, že ostal tápať v 

temnote, ktorá ho odmietala prepustiť zo svojich pazúrov bez toho, aby dostala nejakú zálohu za tú 

službu. 

Nemal jej čo dať. Cítil sa prázdny a jeho vnútro bolo absolútne vyprahnuté. Ako púšť, kde sa iba 

pozvoľna presýpajú milióny drobných zrniečok piesku. Jeho duša kvílila uväznená v bezduchom tele, 

srdce pumpovalo, akoby bežalo na prázdny pohon a mozog síce fungoval, ale osobne mal pocit, že ho 

má potopený niekoľko metrov pod vodnou hladinou. 

Nenávidel tieto svoje stavy! Zo srdca ich nenávidel. Už len preto, že sa im nevedel brániť. 

Mal pocit, že ho z tej letargie prebral trochu bratov príchod a tiež i vedomie, že si Remus konečne 

niekoho našiel. 
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Bol zaňho rád. Vážne. Nikdy by mu nedokázal byť dobrým a rovnocenným partnerom. To, že s ním 

trávil vo svojej psej podobe občasne niekoľko nocí do roka počas splnov bolo jedno, ale vnímať ho 

inak ako dobrého a jediného priateľa, ktorý mu ešte ostal? 

Vedel, že by bol schopný posrať i tento vzťah. Lebo to jediné mu šlo najlepšie. Pokaziť všetko, na čo 

siahne. Nemohol si dovoliť oňho prísť. Miloval ho, to áno, ale nikdy nie tak, ako by si Remus zaslúžil. 

Urobil mu teda vlastne iba láskavosť, že ignoroval jeho city, nie? Aspoň sa v tom sám utvrdzoval ako 

najlepšie vedel. Inak by určite pocítil nejaké výčitky svedomia a tých ho už teraz trápilo toľko, že ich 

sotva zvládal. 

Vošiel do hradu a pristavil sa pri školníkovi. Filch – zjavne obdarený deviatimi životmi ako i jeho 

mačka – ho nasmeroval na prvé poschodie do prvácej triedy. Síce sa tomu zadivil, ale nedal najavo 

žiadne prekvapenie. Iba vybehol hore schodmi a zahol chodbou doľava. 

Nad hlavou sa mu prehnal Zloduch a niekoľko metrov pred ním prešli cez kamennú stenu Krvavý 

barón s Takmer bezhlavým Nickom. 

„Skvelý duel!“ poznamenal barón, keď ho míňali. 

Nick ho pozdravil. „Dlho som ťa nevidel. Ako sa máš Sirius?“ 

„Žijem,“ odvetil stručne s niečím, čo sa rovnalo nútenému poloúsmevu. 

„Evidentne,“ odsekol Krvavý barón popudene. „Šarmantný ako vždy! Že s ním vôbec strácaš čas, 

Nicky!“ Otočil sa im chrbtom a zmizol na najbližším rohom. 

„Nevšímaj si ho. Je trochu rozladený. Vieš, Severus ho zase karhal kvôli Zloduchovi. Ten lotor urobil v 

Núdzovej miestnosti hrozný bordel. Idem za ním, niekto musí na toho vetroplacha dohliadnuť. Maj 

sa, Sirius!“ 

Sirius iba mykol plecom a zamieril k poodchýleným dverám, keď ho zarazili zvuky a pokriky 

pripomínajúce... 

Vpálil dnu a neveriacky vyvalil oči. V nasledujúcom okamihu vytasil prútik a vrhol sa vpred mihajúc 

prútikom so salvou neverbálnych kúziel proti profesorovi elixírov, ktorý bol evidentne krok od toho, 

aby preklial jeho brániaceho sa brata. 

Zovrela v ňom krv a jeho modré oči zahoreli hnevom, keď sa naňho bez varovania vrhol. Nepočul 

Regulusov vyľakaný krik, videl len tmavé bezodné oči, ktoré ho vyzývali... 

Ale k čomu? preblesklo mu mysľou. 

Sotva si uvedomoval, kedy sa dostal do jeho bezprostrednej blízkosti, podkopol mu nohy a zvalil 

muža na zem. Priľahol ho vlastným telom a držal ho tam priklincovaného na mieste. 

Neuvedomil si dokonca ani to, že už nedrží v ruke prútik, a že ho do boku tlačí ten Snapov. Sirius sa 

mu díval do zružovenej, zadýchanej tváre a očami skĺzol od tých temných hĺbok cez hákovitý nos k 

ústam, ktoré mu niečo vraveli. 

Lenže on nemal šajnu čo mu hovorí, lebo sa nepočul. V tom okamihu sa stratil v spomienkach. 
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Akoby ho niekto ponoril prudko do hladinu studenej vody a on bol schopný iba šokovane zalapať po 

dychu, ktorého bolo tak odrazu málo. Spomenul si na inú, podobnú situáciu. V ich šiestom ročníku. 

Po tom nešťastnom incidente, keď si chcel z neho iba vystreliť a spôsobil, že Severus takmer prišiel o 

život a James sa naňho celý mesiac hneval a vydržal ho ignorovať. 

Dal si ich zavolať riaditeľ na Snapov podnet. Dostali pokarhanie, ale iba preto, lebo bol Dumbledore 

zhovievavý a nechcel, aby sa prezradilo Remusovo tajomstvo. Ich dvoch potom vypoklonkoval a 

Snapa si tam ešte ponechal. Dohováral mu a prizvukoval, aké by to malo dôsledky, keby vyzradil 

Lupinovo prekliatie. 

Sirius čakal, že Snape i tak niečo podnikne, ale nespravil to. Ani o týždeň, ani o ten ďalší. Proste celý 

ten incident neškodne prehrmel, im stiahli body a Snape sa tváril ešte ublíženejšie, než obyvkle. A 

zazeral naňho ešte nenávistnejšie, než si Sirius myslel, že je toho vôbec schopný. 

Jednu noc sa jednoducho nezvládajúc všetok ten tlak vyplížil do Rokvillu cez jednu z tajných chodieb, 

aby potiahol pár fliaš piva a uľavil si prostredníctvom ďatelinovej tekutiny. Chvíľu si vtedy poplakal v 

tmavej chodbe ovenčenej zaprášenými pavučinami, chvíľu sa poľutoval. 

Nie, necítil sa lepšie, ale čo už. Vracal sa nazad, keď naňho narazil. Zbadal ho sedieť vo výklenku 

jedného z okien v potemnelej chodbe. Vyzeral tak osamelo ako sa Sirius právecítil. Kvôli nemu! 

Merlin vie, čo ho vtedy popadlo, ale pochytili sa zasa a ocitli sa v rovnakej pozícii. Snape bol na 

lopatkách a on na ňom. 

Dychčali, oči veľké úžasom i ohromením, vzduchom lietali na Siriusa jeho tlmené nadávky. Snažil sa 

vyslobodiť, ale nešlo mu to. Než sa Sirius odrazu nesklonil a nepobozkal ho. 

Merlin vie prečo, lebo on to ani vtedy netušil. Jednoducho to zvalil na svoj podnapitý stav, na náhly 

popud... na nepriaznivú konštaláciu hviezd, ktorú mu už druhý týždeň prorokovala madam Pýtia 

Burkeová, ich profesorka Veštenia. 

Tá pusa Snapa dokonale umlčala. Keď sa od seba ich pery oddelili a Sirius sa máličko odtiahol, aby mu 

pozrel do šokovanej tváre, rovnako ohromenej, ako bola tá jeho, už sa mu nezdal taký nechutný ako 

predtým. Mal hrozne hebké ústa a sladký jazyk, čo by doňho vôbec nepovedal. A prekvapil ho, keď 

slizolinčan trochu nerozhodne nadvihol hlavu a tentoraz ho vtiahol do bozku on. 

Neskončili iba pri tom. Ostali sa síce váľať na zemi a ich skĺbené postavy zalieval svojou strieboristou 

žiarou jedine mesiac, ktorý sa skvel na oblohe v tvare kosáka, keď Sirius vnikol rukou za pás jeho 

nohavíc a spoľahlivo nahmatal jeho vzrušenie. Snape mu láskavosť oplatil rovnakou mincou a 

počiatočnú nešikovnosť nahradil dychtivosťou. 

Bolo to prvý raz, čo k nemu Sirius necítil nič, čo by sa k nenávisti vôbec dalo prirovnať. 

„Sirius! Siri, prestaň! Nie je to tak! Severus ma nenapadol! Len sme cvičili! Sirius, no tak, pusť ho!“ 

Do otupenej mysle mu prenikli bratove slová a prebrali ho z tranzu, v ktorom sa ocitol. Do boku ho 

bolestivejšie bodol Snapov prútik. Tvár nebezpečne blízko tej Snapovej, vyjavenej. Takmer sa dotýkali 

nosmi. 
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„Zlez zo mňa, ty blázon!“ zaškrípal zubami muž uväznený pod ním a líca mu zaliala červeň. 

Sirius sa trochu posunul, stále otrasený, avšak nevedel, či tým, že cítil svoje i jeho vzrušenie, alebo 

tým, že si tú situáciu zle vysvetlil a očividne neprimerane zasiahol. 

„Si v poriadku?“ počul ako sa jeho brat pýta podráždeného Severusa a zároveň sa mu tlmeným 

hlasom ospravedlňuje. 

Tiež počul ako Snape čosi Regulusovi nezrozumiteľne zahundral, než schmatol svoj habit a vyrútil sa z 

miestnosti preč bez jediného obzretia. 

Ešte sedel na zemi, keď sa Regulus ocitol v jeho zornom poli. V ruke držal jeho prútik, v tvári mu sedel 

ustarostený výraz. 

„Sirius?“ jemne sa dotkol jeho pleca a podal mu ruku, aby mu pomohl na nohy. 

Sirius si vzal prútik a strčil ho do vrecka kabáta, keď vstal zo zeme. „Ja... asi... mal by som... vypadnúť 

a...“ 

„Neblázni! Bolo to len nedorozumenie!“ okríkol ho brat dobromyseľne. „Podľa mňa to bolo dokonca 

milé. Bránil si ma! Ako skutočný starší brat. Ďakujem.“ 

Sirius naňho iba vyvalil oči s nevyslovenou otázkou – To nemyslíš vážne?! 

Regulus sa pobavene rozosmial a spontánne ho objal. „Myslím. Pretože som si istý, že nikdy prv by si 

pre mňa ani prstom nepohol. Páči sa mi to. I keď sa budeš musieť Severusovi asi ospravedlniť,“ 

podotkol opatrne. 

Sirius sa zadumane zadíval k oknám a nebadane prikývol. „Hej. Asi by som mal.“ 

„Tak poď. Dám si rýchlu sprchu a ty mi povieš, čo máš nové, platí?“ navrhol zmierlivo, keď ho 

vyviedol z učebne. 

„Fajn, ale pod podmienkou, že mi povieš, čo to malo celé znamenať.“ 

ooo xxx ooo 

Regulus sa sprchoval, kým on sa prechádzal po malej polkruhovej miestnosti – nevídane – so šálkou 

čaju v ruke miesto pohára zvyčajnej whisky. 

Nenarazil tu ma matkin portrét a na moment ho napadlo, kto vie, kde ju brat nechal zavesiť. Ale 

nehodlal sa pýtať. Bol rád, že ju mal z očí on. A bol ešte radšej, keď si brat odviedol so sebou aj toho 

protivného Kreatchera. 

Regulus nebol dlho. Vrátil sa do salóna s vlhkými vlasmi a znova primerane oblečený. Biela košeľa 

zvýrazňovala jeho opálenú pokožku a on musel uznať, že jeho brat vyzerá veľmi dobre. Na rozdiel od 

neho. Už niekoľko týždňov sa tvrdohlavo vyhýbal zrkadlám a všetkým lesklým povrchom. Upadal 

zvnútra i zvonka. Cítil sa a menil sa na chodiacu trosku. 

Prešiel si rukou zamyslene po brade a napadlo mu, že by sa minimálne mohol konečne aspoň oholiť. 
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„Takže vy vážne iba civčíte?“ 

Regulus prikývol. Povedal mu, že mu Severus pomáha dostať sa späť do formy a vo voľnom čase mu 

pomáha cvičiť niektoré kúzla. Na oplátku mu Regulus pomáha v labáku pri príprave elixírov a sem-

tam si zájdu do Kančej hlavy na pivo. 

„Lenže to som mohol pre teba urobiť i ja. Stačilo povedať a...“ začal, mysliac na lekcie obrany, lenže 

Regulus sa uškrnul. 

„To sotva, Sirius. Ja som tu, ty v Londýne. Ale vážim si to, vďaka,“ nalial si čaj z konvice do šálky a 

usadil sa v zelenom ušiaku, kým sa Sirius oprel o parapet jedného z neveľkých zamrežovaných okien, 

ktoré orámavalo jeho pochudnutú postavu poobedňajším svetlom vytvárajúc okolo neho akúsi 

smutnú aureolu. 

 „Vychádzate teda spolu... dobre?“ spýtal sa, pričom naschvál uhol pohľadom, prstami ľavačku kĺzal 

po drevenom parapete, skúmajúc jeho štruktúru. 

„Máš na mysli Severusa?“ uistil sa Regulus a keď Sirius prikývol, odvetil: „Áno. Dalo by sa to tak 

povedať. Kedysi sme sa... priatelili,“ odpovedal, čo vlastne ani nebolo ničím zvláštnym, keďže 

pochádzali z jednej fakulty. 

„To je dobre,“ prikývol zamračne a potriasol hlavou, aby sa konečne zbavil vidiny tmavých, 

bezodných očí. Znova sa raz silene usmial. „Mám novinku,“ povedal. „Zdá sa, že sa na ministerstve 

uvoľnilo miesto na oddelení Záhad. Chcem to tam skúsiť.“ 

Regulus nadšene prikývol. „Rozhodne! Budeš skvelý!“ 

Rozhovor sa niesol v pokojnom duchu, dokonca sa smiali a vtipkovali na Siriusov účet a jemu to vôbec 

neprekážalo. 

No prv, než opustil hrad, musel urobiť ešte jedno. Zaklopal na dvere Snapových komnát ani 

nečakajúc, že mu muž otvorí. Neotvoril, ale on dúfal, že aspoň počúva. 

Preto hneď i spustil: „Mrzí ma to, reagoval som prehnane,“ zašomral. „Ako vždy. Ja... myslím to 

vážne... Severus.“ 

Odstúpil od dverí a mávol vo vzduchu prútikom. Pred ním sa objavila rozvitá biela ružička na 

kratučkej stonke so zeleným trojlístkom. Malá, ľahko by ju schoval do dlane. Privoňal k nej a sklonil 

sa, aby ju položil na prah jeho komnát s posledným úprimným – prepáč mi, než odtiaľ náhlivo 

nevybehol. 

Dvere sa otvorili len čo odišiel. Severus vyzrel najprv do chodby, či nebude mať neželaných svedkov, 

až potom vzal ružičku do prstov. 

S trpkým povzdychom a vedomím vlastného nechceného zlyhania, pri ktorom ho prichytil pred vyše 

dvoma hodinami sa stiahol nazad privoniavajúc tej bielej kráske. 

ooo xxx ooo 
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V kozube ticho pukotal oheň, kým on počúval so zatvorenými očami ten melodický hlas, ktorý mu 

predčítal záver príbehu. Ležal na pohovke s hlavou v jeho lone a s nedopitým pohárom vína, ktorý si 

pridržiaval na bruchu. 

Keď Lucius dočítal a odložil svoj rukopis, Harry otvoril oči a ich pohľady sa stretli. „Je to úchvatné! A 

páčil sa mi aj ten otvorený koniec. Dáva ti to možnosť pokračovať v príbehu.“ 

„Áno, aj o to mi išlo,“ pritakal spokojne a teraz už voľnú ruku zaboril do tmavej záplavy pristrihnutých 

vlasov. 

Harry sa ponoril do strieborného pohľadu a chvíľu tak celkom mlčky zotrvali. Než neprerušil to ticho 

poznámkou: „Pred niekoľkými rokmi by mi prišlo celkom nemožné, čo i len predstaviť si nás v 

podobnej scéne,“ natiahol k nemu voľnú ruku a dotkol sa jeho tváre. „Ty a ja spolu, takto, celkom 

pokojne, bez hnevu, bez akejkoľvek zlosti.“ 

Lucius prekryl jeho ruku svojou, preplietol si s ním prsty a s tichým povzdychom mu do dlane vtisol 

vrúcny bozk. 

„A teraz?“ jeho hlas znel neisto a predsa v ňom Harry vybadal nielen nehu, ale i skrytú túžbu. 

„Teraz mi v tých predstavách nebráni nič. A čas strávený s tebou je...“ Harry zmĺkol, keď videl ako 

Lucius zatajil dych. 

Merlin, ako mohol byť ten chlap v niektorých veciach tak rozkošne neistý a hanblivý? Sotva to Harry 

dokázal pochopiť, ale i to sa mu na ňom páčilo. Zamiloval sa. To už nejaký čas vedel s istotou, ale 

stále ho trochu desila hĺbka vlastných pocitov, ako i ich vekový rozdiel a predošlá nenávisť, ktorá bola 

v každom prípade vzájomná. 

Tá ich minulosť bola preňho tým jediným skutočným strašiakom, ktorý ho brzdil v tom, aby sa mu zo 

svojich citov vyznal tak, ako po tom v skrytosti duše túžil. 

A potom mu napadlo, o čom sa bavil u Munga s Maxom, svojím parťákom. Posadil sa, odpil si a 

venoval plavovlasému slizolinčanovi dlhý, uprený pohľad. 

„Ešte nedávno som ťa nenávidel. Aj ty mňa. A teraz... je to tak iné, až ma to trochu desí. Je to... 

prirýchla zmena, nezdá sa ti?“ 

Lucius odvrátil pohľad a stisol pery do tenkej linky. Minulosť ho dobehla, o tom nebolo pochýb. 

Nielen, že ho ešte mátali nočné mory, ktorým sa vyhýbal občasným užitím Bezsenného elixíru, ale 

ešte ho i zdobilo blednúce znamenie na ľavom predlaktí ruky. 

Chápal Harryho obavy, ale boli neopodstatnené. Ako mu to však dokázať? Ako mu dokázať, že k 

nemu nezahorel chorou túžbou, ktorá sa zrodila tak náhle, odrazu? Že sa z toho všetkého jednoducho 

nepomiatol? 

Zhlboka si povzdychol a pohľadom sa zavŕtal kamsi pred seba. Než na líci nepocítil Harryho ruku so 

snahou obrátiť jeho tvár k sebe. 

„Nechcel som zničiť tento pekný večer. Len hľadám odpovede na niektoré otázky,“ vysvetlil bodro, v 

hranatej tvári i v zelených očiach sa zrkadlili tiene obáv. 
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Lucius sa smutne pousmial a vzal ho za tú ruku. „Nič si nezničil. Ty určite nie.“ 

„Lucius, ja...“ 

Umlčal ho zdvihnutím ruky, keď mu priložil ukazovák na tie nádherne krojené ústa. „Túžil som po 

tebe roky,“ vyslovil s dôrazom. „Imponovala mi tvoja moc, tvoja sila i charizma! Láskavé srdce! Nikdy 

som nikoho podobného nestretol. Očaril si ma jediným pohľadom,“ priznal bez dychu. „Nevieš si 

predstaviť ako som sa cítil, keď mi Narcissa povedala, že sa k vám môžem pridať. Zúril som, lebo ťa 

lapila do svojich osídiel a na druhej strane som jasal radosťou! Keď... keď som k vám prišiel, nevidel 

som ju. Videl som iba teba, tvoju krásu... a uvedomil som si, že nikdy nič nebudem v živote chcieť 

viac. Myslel som si, že mi postačí jeden dotyk... možno pár, ale mýlil som sa. Keď som do teba 

vstupoval, prial som si, aby si to cítil rovnako. Tú búrku, ktorá mnou lomcovala a snažila sa ma 

pripraviť o rozum. Mal som pocit, že som sa v jednej chvíli roztrieštil na drobné kúsočky a vzápätí sa 

vďaka tebe znova zcelil dokopy. Nikdy som nič podobné nezažil.“ 

Lucius sa trhane nadýchol, hladkajúc mu palcom zápästie a so skloneným zrakom pokračoval: „Viem, 

že to môže byť mätúce a neuveriteľné. O našom vekovom rozdiele ani nehovoriac. Ver mi, keby som 

mohol vrátiť čas, urobím to len preto, aby som pred teba mohol predstúpiť s čistým štítom. Lenže... 

nedávno som si uvedomil, že potom... potom by som to možno už nebol ja. Utvorila ma minulosť. 

Mal som možnosť poučiť sa z nej a prehodnotiť svoje názory. Teda - niektoré. Nemusíme sa predsa 

zhodnúť vo všetkom, nie?“ ozval sa slabo. 

Harry s vážnou tvárou prikývol: „Nie, to nemusíme.“ 

Lucius sa oprel čelom o to jeho. „Čo sa týka mňa, som šťastný, že si mi dal aspoň šancu, lebo 

popravde, v niečo podobné som vôbec nedúfal. Nádej som už dávno vyškrtol zo svojho života. Ty si 

mi ju vrátil, Harry. Viem, že nie som ideálny človek a pre teba možno nie som ani ideálny partner, ale 

snažím sa ako niekto, kto je do teba po uši zamilovaný ako blázon. Zamilovaný tak veľmi, že bude 

pokojne užívať upokojujúci elixír, len aby sa na teba nevrhol a nestrhnal z teba šaty, aby ťa na mieste 

pomiloval. Stačí to? Nateraz?“ 

Harry sa pristihol, že pri tom priznaní nemo otvoril ústa a rozšírili sa mu oči. „Ty si začal užívať 

Upokojujúci, aby si mi vyhovel, keď som povedal, že by bolo fajn, aby sme sa najprv lepšie spoznali?“ 

Nevychádzal z úžasu, keď Lucius prikývol. „Pre merlina! A ja som si už začínal myslieť, že si o mňa 

stratil záujem!“ zašemotil, keď vzal Luciusovu tvár do dlaní a usadil sa mu obkročmo na kolenách. 

„Nikdy!“ vyhlásil muž neochvejne a objal ho mocne okolo pása. 

„Tak to dokáž, Malfoy!“ vyzval ho roztúžene zelenooký pokušiteľ. „Chcem ťa v sebe cítiť pekne 

hlboko! Hneď!“ zavelil a Luciusove pery ozdobil v tom momente dokonale žraločí úsmev. 

„Ako rozkážene, mylord!“ 

Vzápätí sa vrhol na jeho ústa a bez varovania ich premiestnil z vykúreného salóna do svojej spálne. 

Sotva sa tam ocitli, Harry ich myšlienkou zbavil šiat a nechal sa mužom doslova hodiť na posteľ. 

Rozkošnícky zastonal, keď bol v nasledujúcej sekunde priľahnutý a podrobený dôkladnému, hoci 

trochu uponáhľanému mapovaniu svojej snedej pokožky jeho mužnými rukami i ústami. 
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Lucius veľmi dobre vedel, čo robí, lebo jeho dotyky a bozky boli cielené a evidentne ho mali čím prv 

pripraviť o posledné pokojné myšlienky, než sa jeho omámená myseľ nadobro neodporúčala v 

momente, keď sa Harryho penis neocitol v mužových plieniacich ústach a do jeho zadku nevkĺzol jeho 

klzký ukazovák. 

Slizolinčan robil všetko preto, aby ho počul kričať rozkošou. Cmúľal ho, sal, všemožne dráždil, kým sa 

v ňom nezvŕtal dvoma a potom i troma prstami naraz. Nič z toho sa však nemohlo rovnať tomu 

elektrizujúcemu pocitu z pôsobivého objemu jeho penisu, ktorý si podrobil Harryho tesnosť tak hravo 

i dychtivo zároveň. 

Akoby po ničom inom celý ten večer neprahol a on sa mu oddal s vedomím, že Lucius ho nepovažuje 

iba za svoju najnovšiu hračku, ale že je preňho rovnako niečím viac. Že sa jeho city nezrodili iba pred 

pár minútami, ale oveľa, oveľa skôr... 

Harry ho prijal, pohltil a ovinul sa okolo neho s potrebou precítiť nielen jeho rytmické vpády a dravé, 

trochu barbarské bozky. Dotýkal sa ho a láskal to mocné telo s vedomím, že patrí jemu... 

Že chce, aby patrilo len jemu! 

Keď Luciusovi zahryzol trošku nešetrne do spodnej pery a vtiahol si ju medzi zuby, muž nahlas 

zastonal  a prirazil tak mocne, až sa Harry prehol v páse, zalykajúc sa rozkošou. Bol lepkavý od potu a 

sám teraz zlízaval drobné kropaje z mužovho krku. 

„Si môj!“ šepkal mu prerývane Lucius do ucha a Harryho to donútilo ešte viac sa rozochvieť. Cítil ako 

sa mu sťahujú útroby blížiacim sa vyvrcholením a vedel, že Lucius je na pokraji toho svojho. Svedčili o 

tom jeho zrýchlené vniknutia i skrátený dych. 

„A ty si môj, Lucius!“ zamrmlal mu do ucha a uhryzol ho do ušného lalôčika, cítiac ako sa ho zmocňuje 

závrat, ako ho celého pohlcovalo vzrušenie. 

Lucius sa doňho s hlasným výkrikom zabodol po samý koreň, až Harry ucítil na rozcitlivenom zvierači 

jeho jemné chĺpky. Mužove semenníky tým tvrdo narazili na jeho hrádzičku a vo chvíli, keď Harry 

vnoril ruku medzi ich bruchá, aby sa o seba postaral, pocítil ako sa muž doňho prudko vylieva. 

Usmial sa a zadíval sa mu do rozhorúčenej tváre, ktorú rámovalo hneď niekoľko neposlušných 

plavých prameňov uvoľnených zo zovretia copu. 

Mužov pohľad bol stále krásne dravčí, keď sa sklonil doprostred jeho hrude a vtisol mu tam vlhký 

bozk. „Už o mne v tomto smere nepochybuj!“ 

„Nebudem,“ zamrmlal Harry a pritiahol si ho k bozku. „Nevadí, ak ostanem na noc?“ 

Lucius sa pobavene rozosmial. Objal ho, napriek vtieravému pocitu malátnosti, ktorý ho opantával. 

Pobozkal ho, veľmi ochotne, hoci tentoraz omnoho pomalšie a vklinil si nohu medzi jeho stehná. 

„Nemal som v úmysle pustiť ťa odtiaľto,“ priznal sa a lenivo sa načiahol po prikrývke, aby aspoň 

čiastočne prekryl ich nahotu. 
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Než sa nadobro ponoril do spánku, uvažoval, že by mohol Harrymu predať nahromadené spomienky. 

I keď na nich nebolo nič pekné, usúdil, že ho vďaka nim mladík lepšie spozná a možno i pochopí 

niektoré jeho rozhodnutia. 

12. kapitola – Roztržky 

Draco zbledol ako stena a ostal stáť medzi dverami ako primrazený. Dych mu uviazol niekde v hrdle, 

kým sa mu pred očami odvíjal ten absolútne šokujúci obraz. Nemal poňatia ako dlho na nich 

omráčene zízal, ale žalúdkom mu kútilo a pocit nevoľnosti narastal. 

„Draco!“ 

Miestnosťou zahučal otcov hlas, keď sa od seba obaja muži oddelili a pozreli naňho ako na zázrak. 

Nečakali ho? Dúfal v to, lebo toto bolo proste priveľa i na koňa! 

Blondiak zaspätkoval, preskakujúc pohľadom z jedného na druhého, pričom krútil hlavou, ako keby sa 

toho obrázku vypáleného do sietnice chcel nadobro zbaviť. 

„Draco!“ zavolal za ním otec a v jeho hlase sa miešalo niekoľko pocitov naraz. Nedokázal ich však 

všetky takto rozčúlený analyzovať a ani sa o to nesnažil. Ten pohľad na vášnivo bozkávajúcu sa 

dvojicu ho kompletne vyviedol z miery. 

Zvrtol sa na päte a ráznym krokom mieril späť ku kozubu pripojenému na letax. Otcovo volanie 

ignoroval. Zelené plamene ho pohlili skôr, než mu mohol Lucius čokoľvek povedať alebo vysvetliť. 

Keď za ním Harry prišiel, našiel ho zízať do tlejúceho ohňa, ktorý dožíval a plamenným jazykom 

ohlodával posledné čierne uhlíky spáleného dreva. Opatrne mu položil ruku na plece a keď sa muž 

neodtiahol, pristúpil bližšie a objal ho v páse. Bradou sa zozadu oprel o jeho plece. 

„Bol iba... prekvapený, nič viac,“ zamrmlal a dúfal, že sa nemýli. 

Lucius privrel oči a jeho dlaň prekryla Harryho ruky, ktoré mal spojené na svojom bruchu. „Chcel som 

mu to povedať. Preto som ho vlastne aj pozval. Nečakal som, že... príde okamžite,“ vysvetlil. „Vždy mi 

poslal aspoň správu, než...“ 

Harry ho donútil k sebe obrátiť sa tvárou a pozrel mu pevne do očí. „Mrzí ma to.“ 

Lucius chvíľu mlčal, než ho chrbtom ruky nepohladil po líci a neprikývol. „Viem. Ale nemá ťa čo 

mrzieť.“ 

Harry si zahryzol do pery. „No, nie som si istý. Vieš, že nás Draco svojho času prichytil aj s tvojou ex. 

Nechcem, aby si myslel, že...“ stíchol, lebo si uvedomil, že Draco si určite vyloží situáciu po svojom. 

Najprv ho načapal s matkou, teraz s otcom. Toto nebude dobré, vôbec. 

Povzdychol si, nevšímajúc si Luciusovo naliehanie, nech dokončí načatú vetu. Iba pokrútil hlavou a 

máličko od neho odstúpil. 

„Mal by som ísť. Vieš, že mi zanedlho začína poobedná služba. Ale uvidíme sa večer, dobre?“ 
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Lucius prikývol. „Budem tu.“ 

„To by som prosil,“ pousmial sa a nadvihol hlavu, aby sa ich pery mohli spojiť v krátkom bozku. 

„Počkáš na mňa s neskorou večerou?“ 

„Bude mi potešením. Bez teba by mi ani nechutilo,“ odpovedal s emóciami zastretým hlasom a 

dovolil mladému aurorovi, aby od neho odstúpil na dĺžku paže, kým ho stále voľne držal za pravú 

ruku. 

Harry nabral do ľavej hrste letax a hodil ho do zomierajúcich plameňov. Prv, ako do nich vkĺzol, 

ukradol si ešte jeden bozk. 

ooo xxx ooo 

Nie, že by svoju prácu nemal rád, ale stále musel myslieť na Luciusa a na moment, kedy... 

Merlin, keby tak prišiel o minútku neskôr! Nie! Draco mal vždy správne načasovanie, aby vystihol tú 

najnesprávnejšiu chvíľu! 

Zvesil plecia a pošúchal si čelo, akoby ho odrazu zachvátila prudká bolesť hlavy. Kiež by sa mu o 

svojom zámere Lucius bol aspoň zmienil. Nevrhol by sa naňho ako zmyslov zbavený a Draco by ich 

spolu nepristihol. 

Ešte mal v živej pamäti, aký bol kriedovo bledý v tvári, keď ich načapal v navlas rovnakej situácii s 

Narcissou. 

Žena synovi sotva niečo vysvetlila. Iba sa nad tým rozpustilo rozosmiala a nedbalo mávla rukou s 

poznámkou, že ona sa svoju synovi nemusí a nemá prečo spovedať! Očividne jej na ňom nezáležalo 

tak, ako si Harry myslel. 

A to Harry začínal veriť, že s Dracom ako-tak už vychádzajú. Isteže sa mu od toho dňa začal znova 

vyhýbať, čo bolo pochopiteľné. Iba naňho krivo zazeral a keď ho občas míňal, buď odvrátil pohľad, 

alebo ho nazval prvou nelichotivou poznámkou, ktorá mu prišla v tom momente na jazyk. 

Harry si nemilo spomenul na poslednú hodnosť – kurevníka – ktorým ho v prázdnej chodbe 

ministerstva medzi štyrmi očami tak nelichotivo tituloval. 

Čo preňho bude teraz? Vážne netušil. Ale prial si s ním opäť vychádzať a vedel, že ak si to spolu 

nevyriešia a nevydiskutujú, nepôjde to. 

Tiež vedel, kde ho nájde. Draco sa pár rokov po škole dostal na oddelenie pre Presadzovanie 

čarodejníckeho práva, v ktorom bol fakt sakra dobrý. Harry ho zažil už neraz, pravdaže, najmä na 

súde Wizengamotu, kde pôsobil buď ako ministerský žalobca alebo súdom pridelený obhajca, ak to 

bolo nutné. 

Jeho kancelária sídlila na rovnakom podlaží ako bolo aj ich oddelenie, akurát sa nachádzali na 

opačnom konci rozvetvenej chodby. 

Zaklopal a vošiel do malej miestnosti, kde sedela jeho upätá sekretárka a akurát usilovne ťukala do 

písacieho stroja, kým opodiaľ tmavobordové bleskobrko čosi zapisovalo na tri stopy dlhý pergamen. 
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„Pán Malfoy teraz nemá čas!“ vybafla naňho spoza úzkych kovových rámov okuliarov a varovne 

prižmúrila hnedé oči. Oveľa svetlejšie, takže sa pri správnom svetle mohli javiť ako zlatavé. 

„Nájde si ho!“ odvrkol. „Seďte, Izabella, i tak ma nezadržíte!“ zamrmlal a rozrazil dvere pred sebou. 

Bleskovo ich za sebou zavrel a hneď na miestnosť uvalil kúzlo proti vyrušeniu. 

Sotva si stihol uvedomiť moment, kedy sa Draco ocitol priamo pred ním, aby mu jednu vrazil. A Harry 

nemal čas ani spamätať sa, už ho schmatol pod krk a nie práve jemne ho šmaril o dvere, ktorými bez 

pozvania vstúpil chrabromilčan drzo dnu. 

„Odporný bastard!“ zasipel. „To ma nenecháš ani vydýchnuť?! Najprv mi skurvíš matku a potom mi 

veselo preťahuješ otca? Si taký vyšinutý alebo proste nechutný!“ soptil sotva pár centimetrov od jeho 

tváre. „Prečo sa mi musíš navážať do rodiny, Potter! Kurvafix! Čo som ti kedy urobil!“ vybuchol 

nekontrolovane. 

Jeho náhodná mágia, ktorá sa z neho uvoľnila spôsobila, že sa pomerne veľká kancelária ocitla v 

jednom chaose. Niekoľko vecí sa vznieslo do vzduchu, sklenené tabule falošného okna sa povážlivo 

rozrinčali, na stole sa nebezpečne roztancoval kalamár s červeným tušom, z ktorého vyšpechovali 

kvapky na stôl, kde zanechávali krvavé škvrny. 

Harry ho držal za zápästia a špičkami nôh sa ledva dotýkal zeme. Hoci mu ten úder túžil z celého srdca 

oplatiť, mal na pamäti, že takto by sa nikam nedostali. Po niekoľkoročných bohatých skúsenostiach s 

ním to už vedel na sto percent. 

„Milujem ho!“ 

Jeho hlas znel síce priškrtene, veď na to mal i dôvod, ale bol pevný a vážny. Rovnako ako výraz 

Harryho tváre, ktorá nadobúdala stále červenší odtieň olúpený tým hrdúsením o prísun kyslíka. 

Dve slová. Nič viac. 

Celkom stačili na to, aby Draco vyvalil neveriaco oči a uvoľnil zovretie tak chytro, akoby sa bol oňho 

popálil. Dianie v miesntosti ustalo. Papiere sa v neporiadku vrátili na miesto,kalamár prestal kašľať pri 

búchaní o stôl tuš, okno sa prestalo chvieť, brká levitujúce vo vzduchu spolu s knihami pristáli na 

podlahe. 

Harry sa postavil na zem s rukou na krku, lapajúc po dychu, ale jeho pohľad ukotvený na Dracovi 

nebol vôbec vyčítavý. „Chcel ti to povedať. Že sme spolu.“ 

Draco stál sotva dva kroky od neho, zízal naňho vyvalenými očami a akoby stále vstrebával, čo k 

nemu preniklo do hnevom zahmlenej mysle z Harryho úst. 

Napokon sa slizolinčan od neho odvrátil. S takým trpkým povzdychom a tak rezignovaným držaním 

tela, že mu pripadal odrazu menší, než v skutočnosti bol. 

Schoval si tvár do dlaní, ktorá teraz hrala červenými lícami a zotrval tak mlčky na mieste. 

„S tvojou matkou to bolo iné. Išlo len o...“ 

„Ani to nevyslov!“ zrúkol naňho a Harry poslúchol. Ale i tak pokračoval. 



72 
 

„Stretávali sme sa nezáväzne, ale... to, čo cítim k Luciusovi je... silnejšie, než som kedy cítil. Viem, že 

mi nemusíš veriť, ale netrestaj ho za to, že mi opätuje city.“ 

Harry urobil viac, než len to, že mu skúsil vysvetliť ako sa veci majú. Neprišiel ho prosiť za seba a 

vlastne si uvedomil, že nemusel prísť vôbec. Ale vedel, ako Lucius na synovi lipne. Do tej situácie ho 

dostal on. Nemusel, ale chcel to nejako napraviť. 

„Pokojne sa mi naďalej vyhýbaj, nikdy sme si neboli zvlášť blízky, ale nezazlievaj to Luciusovi. Veľmi 

ho to mrzí.“ 

Draco mlčal. Zaryto a neústupne, akoby mal potrebu vytrestať ho. Možno ich oboch. Harry pochopil, 

že viac nezmôže. Už siahal na kľučku od dvier, keď ho zastavila Dracova otázka. 

„Vážne... k tebe cíti niečo viac, než fyzickú príťažlivosť?“ 

Harry ostražito prikývol a po chvíľke odišiel s pocitom, že začína cítiť v brade tupé pulzovanie. A že 

tam bude mať nepochybne modrinu ako hrom. Draco totiž mieril veľmi presne a jeho úder bol 

pomerne silný. 

Nech! Ak ním jeho slová pohli alebo ho prinajmenšom prinútili zamyslieť sa, nebude to ľutovať. 

Keď vošiel do kancla, jeho kolega Max iba spýtavo nadvihol obočie. Harry sa uškrnul. 

„Stret záujmov,“ bolo všetko, čo na tú tému povedal a vzápätí ju zmietol do zabudnutia novým 

prípadom. 

ooo xxx ooo 

Ginnervra Weasleyová sedela za malým okrúhlym stolíkom na terase cukrárne Čmeliačik s nohou 

preloženou cez nohu. Hlboký výstrih svetlozeleného trička s čipkou na chrbte odhaľoval pekné krivky 

jej ženského tela.  Aj minisukňa poukazovala na holé, hladké nohy s jemne opálenou pokožkou. Vlasy 

mala skrátené o niečo viac, vzadu zostrihané, na jednej strane sa dotýkali ucha, kým na druhej siahali 

postupne až k brade. 

Vyzerala dobre a Hermiona jej to musela uznať. Strieborné sandálky na plnom klinovom opätku jej 

dodávali rozkošný a bezstarostný dievčenský výraz napriek tomu, že mala iba dvadsaťsedem rokov. 

„Ahoj!“ pozdravila ju s úsmevom, keď sa dostala k jej stolíku. „Čakáš na mňa dlho?“ spýtala sa a vtisla 

jej bozk na obe líca. 

Ginny vstala, aby ju objala. „Nie. Prišla som pred chvíľkou. Absolvovala som s Milli menšiu nákupnú 

horúčku. Je ešte len v siedmom týždni a už blázni, lebo pre bábo doma nič nemá!“ posťažovala sa. 

Hermiona nadvihla obočie a Ginny zošpúlila pery. „Z tvojho výrazu súdim, že si o tom nevedela.“ 

Jej priateľka nasilu vykúzlila úsmev, ktorý sa na nenútený ani nepodobal. 

Objednala si zmrzlinový pohár s vedomím, že trocha toho cukru jej neuškodí, iba jej pomôže obaliť 

nervy. Zmes vanilky, broskyne a čokolády jej určite iba prospejú. 
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„Ešte si to neprekonala?“ Ginny nahodila súcitný výraz tváre, keď si odpila zo svojho modro-zeleného 

drinku, v ktorom plávali ešte nerozpustené kocky ľadu. 

„Tvoj brat je to posledné, čo by ma ešte po tých rokoch trápilo, ver mi,“ povedala rozhodne. „Občas 

sa stretneme. Maia miluje tie ich výmysly, takže sa tam zastavíme. Ja len... nezmienil sa, vieš? Chcem 

povedať, nijako som mu neublížila, sme stále priatelia, i keď už asi nie takí, akí sme boli prv.“ 

Ginny nakrčila nosík. „Možno iba zabudol. Vieš, aký to vie byť zadubenec. Mám ho síce rada, ale 

niekedy mám chuť nakopnúť ho i ja,“ priznala. „Ale dosť už o ňom. Čo máš nové ty?“ 

Hermiona sa potuteľne pousmiala a Ginny ohromene zhíkla: „Nehovor mi, že máš konečne chlapa?!“ 

vykríkla naradovane a vzápätí od nej drankala všetky možné i nemožné informácie a detaily od mena, 

až po číslo topánok, ktoré nosí. 

Hermiona sa rozosmiala. „Brzdi, prosím!“ snažila sa ju krotiť. „Veď o nič nejde,“ zašepkala, ale červeň 

jej líc ju nemilosrdne zradila. Spomenula si na Blaisove dotyky, na jeho vášnivé, nežné bozky, na jeho 

objatia. 

Schádzali sa vyše dvoch týždňov a pomaly napredovali. Bolo to viac, než si dokázala pred pár dňami 

čo i len predstaviť. 

„A možno...“ zatiahla a vykúzlila úsmev, ktorý sa dokonale rovnal tomu zamilovanému. 

„Povedz mi o koho ide, inak ti tú zmrzku výdatne pokvapkám Veritasérom!“ zvolala ryšavka 

odhodlane, zvedavá do krajnosti. 

„Je to Blaise,“ povedala Hermiona, keď si uvedomila, že jej stále neprezradila jeho meno. 

„Počkaj!“ húkla Ginny v úžase a z mierneho predklonu sa znova vystrela na svojej nie veľmi stabilnej 

rozkladacej stoličke, ktorá zavŕzgala na protest. „Ako... Zabini? Blaise Zabini?“ uisťovala sa ohromene. 

Hermiona prikývla. „Poznáš aj iného?“ rýpla si nervózne a prevrátila oči, pretože podľa nej to nič 

svetoborné neznamenalo. Teda, to, že šlo práve o Blaisa. No a čo, že bol slizolinčan. Bol to muž so 

srdcom na správnom mieste. 

„Je to slizolinčan!“ odsekla Ginny, akoby to malo všetko vyjasniť. 

„No a? V prvom rade je to pozorný a milý chlap, ktorý má o mňa záujem už istý čas a ja som rada, že 

som mu dala šancu, lebo mi je s ním... pekne!“ odôvodnila chytro, neľutujúc svoje rozhodnutie. 

„Fakt?!“ skepticizmus okapával z každého písmena ako kyselina. „Ja si ho totiž pamätám ako kreténa. 

Myslím, že horšieho než bol Malfoy.“ 

„Nikto nebol horší ako Malfoy, ak nerátaš Pansy,“ odsekla Hermiona dotknuto. 

Ginny si povzdychla. „Asi máš pravdu. Ale vážne, Blaise? Veď ho pred oltárom odkopla ešte i ona s 

tým svojim nelichotím ksichtom mopslíka!“ zahulákala. 

„Sladký Merlin, Ginny, o čo ti ide? Veď s ním nemusíš chodiť ty a mne sa Blaise páči! Prvý muž po 

rokoch samoty, ktorý ma hneď neťahá do postele, nerobí mi trápne návrhy, nenalieha a...“ 
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„Tak v tomto to bude!“ zvolala oduševnene s očami veľkými ako cibule. „Zjavne tam dole nie je 

všetko ako má byť!“ 

„Robíš si zo mňa žarty?!“ zrúkla Hermiona už napajedene a Ginny sa konečne zháčila. Mala pocit, že 

zašla v úvahách ďalej, než asi mala. 

„Nie, len nahlas premýšľam,“ odvetila rezignovane a vykrútila pery. Ospravedlňujúco. „Prepáč. 

Nemám právo súdiť ani jeho, ani tvoju voľbu. Ak ti je s ním fajn, je to len dobre. Ale i tak by si si mala 

overiť ako sa veci majú, zlatko,“ nedala sa, ukazovákom obkrúžila vzdušný priestor nad svojím 

rozkrokom a umlčala ju skôr, než jej mohla Hermiona niečo popudene odseknúť. 

„Vieš, zavolala som ťa, lebo som ti chcela povedať, že ostávam v Edinburghu. Vzala som to miesto 

asistentky profesora na Vysokej čarodejníckej. Prišla som si domov po nejaké veci a...“ 

„A stále s ním spíš?“ hlesla Hermiona, ktorá od začiatku horela zvedavosťou nad jej súkromným, 

pomerne zhýralým životom. 

Ginny bola vo svojich vzťahoch ako neriadená strela. Na škole zažila i lesbický vzťah, ktorý jej so 

spolužiačkou vydržal necelých šesť mesiacov, ale vraj bol veľmi intenzívny. Než sa jedného večera 

trošku nepripila a neskončila v posteli hneď s tromi hráčmi metlobalu zo športovej fakulty. 

Ale doštudovala a teraz si i ona robila profesúru. Lenže tu sa jej zasa podarilo zapliesť so svojím 

profesorom. Problém bol v tom, že mal o dvadsať viac a navyše, bol ženatý. S dvoma deťmi. 

Ginny mykla plecom. „No a? Má ma rád. A mne sa páči ako to vie v posteli.“ Zúžila oči a zadívala sa 

kamsi do neznáma. „Ale keď si tak matne spomínam, ani jeho syn nebol najhorší. To bol jeden z tých 

troch hráčov,“ zamrmlala pre vysvetlenie. 

Hermiona prevrátila očami. „Žijete spolu?“ 

Ginny našťastie pokrútila hlavou. „Čo si?! Keby sa to dozvedeli naši, klepla by ich pepka!“ 

S tým nemohla nesúhlasiť. 

„Nič sme si nesľúbili, vieš, uvedomujem si, že to nie je trvalé. Beriem to, ako je. Nič od neho nečakám. 

Nikdy by sa nerozviedol. Ženuška je tá prachatá a on si na pohodlný život zvykol. Len... neviem,“ 

mykla útlymi plecami, „asi stále čakám, že sa objaví niekto, kto ma dokonale poblázni, že na iného už 

ani nepomyslím.“ 

„Prajem ti to,“ povedala úprimne. „Ale nemala by si s ním najprv ukončiť ten pomer?“ 

Ginny si povzdychla. „Už som nad tým uvažovala. Začať od začiatku a tak, ale... neviem. Asi to 

nechám tak a počkám, ako sa to vyvynie.“ 

Hermiona sa vrátila domov neskoro. Blaise sedel v obývačke a sledoval športový kanál v telke s 

tlmeným zvukom. Našla ho tam podriemkávať. 

Pousmiala sa, vypla telku a vtisla mu bozk na líce. To ho prebralo. „Už si nazad?“ opýtal sa 

chrapľavým hlasom a jej úsmev sa rozšíril. „Koľko je hodín?“ 

„Pol jednej. Ginny sa nemohli zavrieť ústa,“ šepla. 
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Objal ju okolo pliec. „To ani tvojej dcére,“ uškrnul sa. „Uspala ma tou rozprávkovou knihou ako 

nemluvňa.“ 

Hermiona sa zachichotala. „Ani Harry jej nikdy neodolá,“ vyzradila a on jej prstom brnkol po nose. 

„Je fajn, že v tom nie som sám. Nemusím si pripadať ako slaboch,“ zamrmlal a naklonil sa k nej s 

iskrami šibalstva v očiach, aby ju pobozkal. 

Ich bozk sa rýchlo prehĺbil, i keď sa snažil zachovať ho vláčny a pomalý. Neboli spolu dosť dlho, aby sa 

na ňu začal vrhať ako zmyslov zbavený a zbytočne ju vystrašil. Vedel, že pred sebou majú ešte dlhú 

cestu. 

Keď sa od nej odtiahol, s neochotou, lenivo sa usmieval. „Mal by som ísť. Je neskoro.“ 

Najprv ju napadlo, že by mu mohla navrhnúť, aby ostal. Na gauči, pravdaže. Ale potom usúdila, že to 

tak bude lepšie. Zatiaľ si na seba stále zvykajú a iba pred dvoma dňami ho zoznámila na jeho popud s 

dcérou. 

Urobilo jej to radosť, lebo to znamenalo, že sa nezaujíma len o ňu. Ginny sa v ňom mýlila. Nepoznala 

ho. Veď ho nevidela celé roky. Od školy! Nemala právo súdiť ho! Ani ju! 

Hermiona nebola hlúpa. Vedela aký bol, pamätala si ho, ale nikdy ho na rozdiel od Ginny 

nepovažovala za kreténa. Tými boli pre ňu vždy iba Malfoy a spol. 

Vyprevadila ho do predsiene, kde na seba natiahol ľahkú bundu a obul sa. Rozlúčil sa s ňou bozkom a 

zaželaním pekných snov. O ňom, dodal uličnícky a odmiestnil sa preč. 

S ľahkým pocitom a drobným úsmevom sa zavrela v kúpeľni, aby sa umyla a prezliekla do nočnej 

košele. 

Bola to prvá noc, kedy sa jej snívalo o ňom inak, než doteraz. Prvá noc, kedy po ňom podvedome 

zatúžila... ako žena. 

13. kapitola – Môže za všetko! 

Z obľúbenej reštaurácie sa premiestnili na Luciusovo panstvo. Severus nenamietal, pretože sa mu 

zdalo ešte privčas, aby sa vrátil nazad na Rokfort. Ani dnešnú večeru si nevychutnal tak ako by rád, 

hoci nemala chybu. 

Ako predjedlo mal Severus kačaciu paštétu s figovou marmeládou, kým Lucius si doprial 

marinovaného lososa s horčicovou omáčkou a krevetovými suchármi. Hlavné jedlo si zvolili to isté, 

talianske risotto s mladým pórom, sušenými paradajkami, plodmi kapár a s hoblinkami parmezánu. 

K tomu mali samozrejme lahodné biele víno a Severus si ani tentoraz neodoprial dezert, na ktorý sa 

napokon zlákal i druhý muž. Takže na záver si pochutili na sorbete z maracuje a malín s čerstvím 

ovocím, a s vínovou omáčkou. 
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Na hrade ich privítal domáci škriatok, ktorý ich odbremenil hneď po príchode od ľahkých jarných 

plášťov, tiež zhodnej čiernej farby, i keď nepochybne odlišného strihu, prepracovania a výberu 

materiálu, z ktorého boli zhotovené. 

Ten Severusov bol pochopiteľne pomerne jednoduchší, ale o nič horší. On si na módu nikdy 

nepotrpel. V posledných rokoch a pod Minerviným nátlakom si šatník predsa len dovolil máličko 

doplniť a obnoviť, hoci sa nejednalo o nič šokujúce, ani prevratné. 

Lucius cestou do salóna vydával rozkazy a Severusovi neušlo, že sa medzi rečou a stíšeným hlasom 

opýtal škriatka i na ich kontroverzného aurora. 

„Vy sa stretávate?“ opýtal sa, len čo ušaté stvorenie zmizlo s hlasným puknutím a Lucius mu vzápätí 

venoval mierne rozladený pohľad. Severus nedbalo mykol plecom. „Prezradil si sa sám. Okrem toho, 

zabúdaš, že v tebe dokážem čítať ako v otvorenej knihe, môj milý. A musím uznať, že má pán Potter 

môj obdiv. Zjavne si ťa dokonale omotal okolo prsta, nemýlim sa?“ 

Pri tom poslednom prirovnaní sa Lucius zamračil. Evidentne sa mu nepáčilo, preto vykrivil pery a 

kútiky jeho úst sa zvesili nadol. 

Tľoskol jazykom a rukou mu naznačil, nech sa niekam podľa ľubovôlei usadí. 

„Vlastne,“ začal, keď prechádzal k starožitnému dobovému sekretáru, aby odtiaľ vylovil fľašu whisky, 

„mýliš,“ dodal pevným hlasom. „Nie som žiaden cvičený pigmejský chumkáč, ak si narážal práve na 

to, môj milý Severus,“ oplatil mu rovnakou mincou. 

Nalial sebe i jemu a podal mu brúsený pohár vysoký na dva palce, v ktorom zaštrngotali dva kocky 

ľadu. Pán domu zaujal miesto na voľnej pohovke, len čo si rozopol sako a stiahol si ho z pliec. Ostal v 

hodvábnej bielej košeli a striebornej veste, z ktorej malého vrecka viedla strieborná retiazka 

neveľkých vreckových hodiniek. 

„To som nepovedal,“ namietol Severus ostražito, ale stále pobavene. Bolo vtipné sledovať jeho 

rozladenie a nepokoj zakaždým, keď sa niekde mihla tmavá hlava s nepoddajnými vlasmi, alebo 

približná postava, alebo keď sa niekde spomenulo aurorovo meno. Lucius bol v tej chvíli zaručene 

mimo. 

„Ani si nemusel. Bavíš sa na mne dobre?“ spýtal sa namrzene a muž naproti prikývol. 

„V podstate áno. Prezraď mi, čím to je?“ 

Až teraz sa plavovlasý blodnín pousmial a máličko si odpil, než mu neodpovedal protiotázkou: „Vieš, 

že odpoveď na tvoju dotieravú otázku je veľmi jednoduchá, Severus?“ Mal stíšený hlas, hlavu mierne 

naklonenú na stranu a sivý pohľad sa stal zrazu taký... 

Áno, taký! Bol intenzívny, vrelý a presne taký, aký uňho vídal za niekoľko posledných týždňov. 

Zamilovaný! 

Lucius presne rozpoznal moment, kedy sa jeho uzavretý priateľ konečne dovtípil a jeho úsmev sa 

rozšíril o trošku viac, kým ten jeho pohasínal ako dohárajúca svieca. 
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Bol by možno vybafol nejaký štipľavý komentár, keby sa vtedy bez zaklopania nerozrazili dvere a dnu 

bez pozvania nenakráčal Potter. 

Severus zvraštil čelo nad jeho neokrôchaným chovaním a následným nezrozumiteľne zamrmlaným 

ospravedlnením, kedy si nebol načistom, či ho Potter skutočne vníma a či ho vôbec zaregistroval. Tak 

nejako pochyboval, že by nejaká dobre mierená poznámka týmto smerom momentálne padla na 

úrodnú pôdu. 

Stal sa očitým svedkom momentu, kedy Lucius bez mihnutia oka vstal zo svojho miesta priťahovaný k 

mladšiemu aurorovi nejakou silou podobnou tej magnetickej, ktorý sa krátko na to doslova schoval v 

jeho objatí. Mocnom a... nepochybne láskavom. 

Takéto objatia mával dosiaľ šedooký slizolinčan vyhradené jedine pre svojho jediného potomka. Aj to 

sa týkali jeho mladších rokov. 

Šepkali si. Rýchlo a nezreteľne, takže nemal žiadnu šancu ani len započuť, o čom sa tak dôverne 

bavia. A okrem toho, začínal sa cítiť neprimerane. Ako piate koleso na voze. Akoby naňho na tých pár 

krátkych okamihov vážne zabudli. 

Bol si istý, že keby sa teraz vytratil, ani by si to nevšimli. 

Mýlil sa. 

Potter sa vymanil z mužovho objatia s previnilým úsmevom. „Prepáčte mi, že som sem tak vpadol, 

určite si o mne musíte myslieť, že som nevychovaný somár, Severus.“ 

Severus mal sto chutí prikývnuť a povedať, že sa konečne na niečom bez dlhých rečí zhodnú a tiež 

chcel blahosklonne zahundrať, že to nebolo prvý raz a isto ani posledný. Iba preglgol nový hlt whisky. 

S kamennou tvárou. Ako obyvkle. Do istoty. 

„Evidentne vás niečo rozladilo,“ podotkol miesto štipľavého komentára a blysol všímavým zrakom k 

ich rukám, ktoré sa medzi nimi spolili a oni si bez meškania preplietli prsty, ako keby bolo obyčajné 

držanie sa absolútne nedostatočné. 

Potter prikývol a Lucius naňho pozrel. „Nebude ti dúfam prekážať, ak ostane.“ 

Z jeho pohľadu však duchaprítomne vyčítal – Skús zaprotestovať a môžeš ísť! 

Nezaprotestoval z jediného dôvodu. 

Môcť ich chvíľu pozorovať a... 

V duchu sa otriasol. Cítil sa nielen ako to piate koleso, ale ešte i ako nejaký všivavý voyer. Vznášala sa 

okolo nich pôsobivá aura. Každý disponoval tou vlastnou, než sa neocitli vo vzájomnej blízkosti a ona 

nesplynula v jednu... úchvatnú. Potter vyzeral očividne spokojnejšie a Lucius pôsobil vyrovnanejšie. 

Akoby niečo v jeho vnútri zapadlo na svoje pôvodné miesto. 

Severus si omráčene uvedomil, že možné je asi vážne všetko, keď tak v mihu plynúcich sekúnd 

rekapituloval ich minulosť. 
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A potom mu pred očami vyvstal obraz Siriusa a... jeho mladšieho brata. Regula. Muža, s ktorým si 

kedysi rozumel viac, než len na bežnej priateľskej úrovni. 

Zatúžil... 

Znova si upil a rýchlo uhol pohľadom, keď sa pristihol, že tok jeho myšlienok nabral podivne 

nebezpečný smer a rozčeril roky stojaté vody utajovanej stránky jeho túžob. 

Našťastie sa potom pohrúžili do rozhovoru. Teda, hlavne Potter, ktorý sa rozhovoril o nie práve 

vydarenom večeri, lebo jeden z prenasledovaných lupičov to nepekne schytal a teraz ležal v kritickom 

stave u Sv. Munga. A bola to tak trochu jeho vina, nie, že by neodhadol silu použitej kliatby. Lenže tá 

jeho sa zlúčila s kliatbou kolegu a tým pádom nabrala väčšiu silu. 

„Mal som to predpokladať, ale zbehlo sa to tak rýchlo,“ zamrmlal, evidentne unavený a Severus až 

teraz zaznemenal, že má na sebe stále aurorský habit. Do očí mu udrela krvavočervená podšívka a 

logo oddelenia, ktoré mal vyšité na ľavej strane hrude. 

„Možno,“ vmiešal sa konečne do rozhovoru i on. „Ale i tak ma prekvapuje, Potter, že ste stále 

neprišiel na to, že nemôžete spasiť celý svet. To vážne nejde,“ dodal o niečo miernejšie, aby to 

nevyznelo ako pichľavá poznámka. 

Harry sa usmial popod fúzy, ktoré zdobili jeho neoholenú tvár. Vyzeral unavene i spustnuto, keď si 

vzápätí oprel hlavu o slizolinčanovo plece a na moment spustil viečka. 

„Och, priateľ môj,“ oslovil ho nevdojak mladší spustošenec, „verte mi, že o to som sa prestal snažiť už 

veľmi dávno.“ 

Lucius sa pousmial a premeral si Severusa pobavenými očami, než nestočil svoju pozornosť k tomu 

príjemnému rozptýleniu po svojej ľavici. Hlavne nečakanému. 

„Čo Sirius? Má tú prácu?“ opýtal sa Harryho Lucius a Severus okamžite nastražil sluch. 

Harry prikývol. „Má. Dostal okamžite post vedúceho. Už týždeň má tetovanie Nedotknuteľného,“ 

prezradil im nadšene. „A čo je hlavné, zdá sa, že ho práca fakt baví.“ 

„Bavíte sa o Blackovi? O tom Blackovi?“ zdôraznil a povytiahol obočie. Neveriaco i spýtavo. Podľa 

neho bol ten človek stratenou existenciou. Dosiaľ. 

„Áno, o ňom a o nikom inom,“ prisvedčil Lucius. „Zmenil sa. Takmer som ho nespoznal, keď som ho v 

utorok stretol v Šikmej. Vážne... pôsobivá premena.“ 

Severus zatajil dych a skúšal si aspoň predstaviť, čo pod tými slovami muž asi tak myslel, ale nespýtal 

sa. 

Nemal dôvod. Nechcel a... 

A potom sa Potter opýtal na Minervu a na ostatných a ich téma rozhovoru sa znovu zvrtla a nabrala 

bezpečnejší, i keď nudnejší smer. 
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Dlho sa v ich spoločnosti nezdržal. Vedel, kedy má ísť a nebol slepý, aby nepochopil, že Potter sa drží 

hore iba s vynaložením posledných síl. Bol si istý, že Lucius mu už do tej postele pomôže veľmi 

ochotne. 

Vkĺzol do kozuba a vynoril sa u Kančej hlavy, kde bol kozub napojený hneď na niekoľko letaxových 

sietí. Cesta na Rokfort mu trvala ďalších desať minút peši, za čo bol rád. Mal o čom premýšľať. 

Bol zabratý do vlastných myšlienok. Zamyslený a nesústredený, takže keď prekročil bránu s úmyslom 

znova ju za sebou zamknúť, nevšimol si muža, ktorý kráča práve opačným smerom, od školy. 

„Počkaj, Severus!“ prenesený mäkkým hlasom a pomerne zmyselným tónom ho zastavilo a prikulo na 

miesto. Zvrtol sa a chtiac-nechtiac ostal pred ním postávať v nemom úžase. 

Cítil sa ako tínedžer, ktorého nachytali na susedových hruškách. A mohol za to on! 

Sirius Black okolo neho prešiel s poznámkou, ktorá mohla znieť rovnako nevinne ako i pokrytecky a 

sarkasticky – Rád som ťa videl, vyzeráš dobre. Dobrú noc. 

Nikdy k nemu nebol milý. 

Nikdy sa naňho bezdôvodne neusmial. Teraz sa tak stalo. Sotva si uvedomil, že na Blacka iba mlčky 

zíza s vyvalenými očami, než mu nezmizol z dohľadu. Ani nevedel ako zamkol bránu a vrátil sa do 

svojich komnát. 

A za to všetko, mohol iba on! 

ooo xxx ooo 

Remus vstal z postele, len aby zistil, že v nej už nejaký čas zjavne leží sám. Prehrabol si vlasy, ktoré 

máličko podrástli a nakráčal zívajúc do kúpeľne vyvedenej v levanduľovej farbe. Keď na nej po 

zakúpení tohto trojizobáku pracoval, vyhováral sa Harrymu na to, že je to momentálny zachvát 

emocionálneho cítenia, čo Harry takticky doplnil, že určite, lebo mu ten odtieň príde maximálne 

melancholický. 

Remus to trefné vyjadrenie radšej premlčal. Nemal dôvod sa s ním prieť pre niečo, o čom vedel, že by 

nebola pravda. Vzdychal po Siriusovi. Vtedy. 

Vymočil sa, umyl si ruky a opláchol tvár. Keď si prezeral svoj obraz v zrkadle, uvedomil si, že má na 

krku červený fliačik. Miesto toho, aby sa naňho hrozivo zamračil, iba sa pousmial. 

Stiahol zo seba spodky a vliezol si po krátkom premyslení pod sprchu, hoci ho z kuchyne vábila 

neodolateľná vôňa pripravovaných raňajok. 

Vo dverách kuchyne a už primerane upravený sa pousmial. Stôl bol prestretý, v malej vázičke bol 

dokonca kvet. A bolo prestreté. 

Fortas mal na sebe sprané džínsy a neónovo zelené tielko, ku ktorému zladil aj svoje vlasy. Ich 

končeky hrali navlas rovnakým rebelským odtieňom. 

Postrehol ho a obzrel sa naňho s dvoma krabicami džúsov v rukách. „Máme na výber. Ríbezľa alebo 

pomaranč?“ 
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Remus kývol k ríbezli. „Tento,“ povedal rozhodne, keď si to namieril k nemu, aby mu vtisol na ústa 

bozk a natiahol sa ku skrinke, aby vybral dva poháre. 

„Ako si spal?“ opýtal sa ho Fortas, keď si sadli za stôl a on si vzal do ruky čokoládový toping, aby si 

ním polial čučoriedkové lievance, kým Remus siahol po tradičnom javorovom sirupe. 

Remus sa naňho zamyslele zadíval. Jeho oči boli také krásne a také živé! Rovnako ako i jeho bozky a 

dychtivé telo, ktoré ho do seba prijalo. Keď sa spoznali, bol by odprisahal, že tým dole bude on, ale 

Fortas sa ukázal byť oveľa poddajnejší, než pôsobil navonok. 

A aj to sa mu ňom páčilo. Nie to, že mal nad ním navrch, ale ten pocit dôvery a intimity, ktorú dosiaľ s 

nikým nezdieľal. Nemal dokonca ani len pocit, že na to tlačia. Poznali sa spolu necelý mesiac a on až 

včera nabral odvahu, aby ho pozval k sebe domov na viac, než jeden spomínaný drink. 

Do dnešnej noci sa spolu nemilovali. Bozky, dotyk a orálny sex bolo všetko, na čo pristali. Plus, obaja 

si hneď na začiatku ozrejmili fakt, že nestoja o sex na jednu noc. 

A obaja boli vlkolaci. Fortas dokonca vedel variť a Remus sa v duchu tešil, čím ho ten chlap prekvapí 

nabudúce. 

Vážne sa tešil! 

„Remus? Si... v poriadku?“ 

Až teraz sa prebral zo zamyslenia a prikývol. „Som. Vlastne mám pocit, že mi už dlho nebolo tak 

dobre,“ odvetil a v bledomodrých očiach zahrali po jeho slovách nezbedné iskričky. „S tými 

lievancami si si musel dať na čas. Sú moje obľúbené.“ 

Fortas spokojne prikývol. „Viem. Spomínal si to.“ 

Tým jednoduchým priznaním dokázal to, že Remus sa proti svojej vôli začervenal a zatajil dych. S 

údivom sa naňho zadíval a jeho milenec sklopil hanblivo pohľad. 

„Ja... chcel som ti urobiť radosť. Viem variť. Obstojne, myslím. Naučila ma to babička.“ 

„Vôbec to nie je obstojné,“ zamrmlal s ešte plnými ústami, hoci to nebolo práve slušné, keď si doprial 

prvé sústo po jeho úprimnom priznaní. „Je to famózne!“ vydýchol. „Asi ťa pasujem na svojho 

šéfkuchára.“ 

Fortasovi sa na tvári objavil široký úsmev. „To si cením. A čo na oplátku?“ 

Remus chvíľu premýšľal, než mu čosi zišlo na um. „Prekvapenie,“ povedal tajomne a žmurkol naňho. 

Ale s istotou vedel jedno. Chcel ho. Nie len na dobu určitú, nie len do svojej postele ako poddajného 

vĺčka. 

Díval sa naňho a videl svoju nádej. Nádej na niečo nové a krásne. Na niečo, čo mu nikto nemôže vziať. 

Fortas sa načiahol za jeho rukou a s malým úsmevom mu stisol pohladil tú jeho, v ktorej zvieral 

vidličku. 

Remus na stotinku sekundy zneistel. Mal pocit, že v tých... nebesky krásnych očiach niečo zazrel. 

Niečo chvíľkové... niečo temné. 
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Nepotriasol hlavou, len aby nevyvolal zbytočné otázky. Napokon, možno sa mu to iba zdalo. 

14. kapitola – Trochu vzrušenia 

Koniec školského roka bol nadohľad a Minerva sa úprimne tešila. Tohto roku si naplánovala až 

dvojtýždennú dovolenku na nádherný ostrov v Tichom oceáne Fidži. V mladosti bolo cestovanie jej 

vášňou a kým bola vydatá, nezmenilo sa to, hoci od tých čias pretieklo veľa vody. 

Z ponuky čarodejníckej cestovnej kancelárie Witchtour si vybrala rozkošný domček stojaci na 

drevených koloch len niekoľko centimetrov nad morskou hladinou s primeraným vybavením a 

zariadením. No a samozrejme, aj okolitá krajina Viti Levu, jedného z dvoch hlavných ostrovov stála 

nepochybne za to, aby ju svojím omnoho pomalším, ale stále zvládateľným tempom preskúmala. 

Potrebovala vypnúť podobne ako tie deti, ktoré sa hmýrili za štyrmi dlhými radmi stolov vo Veľkej 

sieni a sotva venovali svojím profesorom pozornosť. Skúšky mali za sebou, prváci úspešne zdolali prvý 

ročník a siedmaci sa chystali na rozlúčkovú párty, posledný veľkolepý zážitok pred tým, než navždy 

opustia miesto, ktoré sa im stalo na tých sedem dlhých rokov domovom. 

Ticho si pohmkávala a aj naďalej ignorovala vravu, ktorá okolo nej živo prebiehala. Nezaujímal ju 

vývoj nového druhu hnojiva, ktoré takmer detailne rozoberali Neville s Pomonou, ktorá sa dnes 

zastavila na návštevu. Ani Flitwickovo ponosovanie sa na podávaný čaj, ktorý nebol presne podľa jeho 

gusta. 

Sibyle Trelawneyovej ostalo na ľavom kútiku úst trocha šľahačky z kakaa, ktoré si zvykla po večeri 

dávať a Minerva nechápala, ako bolo možné, že to profesorka necíti. Ale napokon, to bola ona. Večne 

zasnená, večne mimo, stratená asi nielen v priestore, ale i vo svete a v sebe samej. 

Poppy na opačnom konci stola starostlivo kontrolovala hájnikov obväz na ľavej ruke a Minerva si bola 

istá, že mu s dobrosrdečným šomraním dohovára, aby bol opatrnejší. Minerva mu to sama neraz 

prizvukovala. Lenže Marcus Flint bol odjakživa opatrný a ostražitý. Netrvalo dlho, aby pochopila, o čo 

tu vlastne ide. Jej hájnik jednoducho chránil istého ľahkomyseľného tuľpasa z bifľomoru, ktorý sa ho 

statočne vydal stopovať do Zakázaného lesa, len aby mu vyznal svoju nehynúcu lásku. 

Chvíľu váhala, či nad tým privrieť oči alebo nie, ale napokon, Flint ju dosiaľ nesklamal. Bol si pridobre 

vedomý faktu, že profesori si jednoducho nemôžu dovoliť ani len flirtovať so študentmi, ale Valerij 

Andrew Curst, ktorého matka bola pôvodom z Ukrajiny to zjavne vnímal inak. Len Flintova 

duchaprítomnosť ho zachránila pred tým, aby sa nestal potravou pre divé Acromantuly, ktoré už 

dávno prišli o svojho vodcu a Hagridovho miláčika Aragoga. 

Ale vážne nebola slepá. Stačil jediný kratučký pohľad a zmena výrazu v tvári Rokfortského hájnika, 

aby si domyslela, že jeho odolnosť voči mladému študentovi slabne priamoúmerne s blížiacim sa 

koncom školského roka. 

Vlastne jej to už mohlo byť jedno. Ostával jeden týždeň, takže ak sa medzi tými dvomi niečo zvrtne, 

už ju to nemusí veľmi trápiť. Obaja sú už i tak dospelí. 

No ale to, čo ju vážne zaujímalo a trápilo sa nachádzalo o niekoľko stoličiek ďalej, po jej pravej ruke. 

Severus. Vždy to bol Severus. 
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Večne zachmúrený, neústretový, málovravný a pritom obetavý, vzdelaný a inteligentný muž. Albus 

mal pravdu. Zaslúži si kúsok toho šťastia, hoci aj v podobe Regula Blacka. Keď zvažovala jeho prijatie 

na miesto knihovníka, keď tak nečakane vpadla krátko pred ukončením roka madam Pinceová, tušila, 

že nestúpi vedľa. Nemýlila sa. 

A bola dvojnásobne rada kvôli nemu. Tí dvaja sa znova spriatelili a Regulus bol jediný, koho si Severus 

pustil k telu a s istou dávkou obozretnosti, ale predsa sa mu učil dôverovať. Bolo neuveriteľné, aký 

mal naňho mladší Black vplyv, lebo sem tam sa mu na perách objavilo niečo veľmi, veľmi podobné 

úsmevu. Aj jeho oči ožili a dostali iskru, ktorú tam nikdy predtým nevídala. 

S jej profesorom elixírov sa udiala vážne priam blahodarná zmena, hoci, keď sa tak nad tým zamyslela 

a spomenula si na doťahovanie Severusa so Siriusom, keď tu suploval, začínala si vtedy myslieť, že to 

medzi nimi dvomi tiež pekne iskrí. Tie ich večné hádky a pošťuchovanie... 

Takto len mykla plecami a pomyslela si, že je všetko hádam na dobrej ceste, aby sa so Severusa stal o 

niečo šťastnejší človek. Zaslúžil si to. 

Vzala do tenkých prstov tepaný cínový pohár a priložila si ho k ústam, aby si chlipla riedeného 

červeného vína, aby jej aspoň to vohnalo troška červene do bledých, prepadnutých a popravde, 

vráskavých líc. 

Tento rok vyhrá školský pohár Bystrohlav. Áno, zmena je občas dobrá, o tom vedela svoje. Flitwick 

odchádza do dôchodku a ona na jeho miesto už vypísala konkurz, lebo žiadostí jednoducho bolo 

priveľa. Dokonca už mala i stanovené termíny a uchádzačov dobromseľne neponechala na krku 

Severusovi. Bol by si na nich zgustol. 

No a tiež musí nájsť Poppy pomocnicu. Najlepšie ženu. Ale tým sa bude zaoberať až po dovolenke. 

Usmiala sa. Kufre mala zbalené. Čo na tom, že o týždeň a pol skôr? Fidži, teš sa, prichádzam! 

Pomyslela si spokojne a s ospravedlnením sa vzdialila od čela profesorského stola. 

ooo xxx ooo 

Severus zovrel rukami okraj pracovného stola a zavzdychal. Na tvári sa mu perlil pot i preto, lebo v 

labáku horeli ešte tri ohne pod rôzne veľkými kotlíkami a bolo tu nielen vlhko zo stúpajúcej pary, ale i 

teplo. 

Ružový nádych vysokých lícnych kostí však nespôsobilo ani jedno z toho. Boli to pery muža pevne 

ukotvené na jeho penise a ruky, ktoré sa poľahky dostali pod rozopnutý habit a povytiahnutú košeľu. 

V ten piatkový večer konečne podľahol po jeho neúnavnom flirtovaní a nadbiehaní, ktoré nedokázal 

odignorovať, nie to ešte sa mu vyhnúť. 

Regulus vždy vedel ako naňho a popravde, on jediný ho poznal väčšmi, než ktokoľvek iný. Tých pár 

rokov, čo sa nevideli akoby vôbec nehralo žiadnu rolu. 

Prvý raz ho po tom čase Regulus pobozkal v knižnici, keď mu pomáhal s upratovaním kníh do políc. 

Len čo skončili s poslednou várkou, o jednu  z políc ho oprel a bez varovania pobozkal. A on ho 

nechal, nie len preto, aby si pripomenul, aké to je, bozkávať sa. Chcel zistiť, čo pri tom bude cítiť. 

Chcel zistiť, či to s ním niečo urobí. 
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Urobilo. Regulus mal nad ním stále svoju moc a priťahoval ho. Lenže to nebol ten problém... 

Teraz však nechal ustúpiť všetky dotieravé myšlienky stranou a okraj stola zovrel ešte pevnejšie. 

Vyvrcholenie bolo na dosah, Regulus sa nepochybne zlepšil, aspoň čo Severusovi pamäť siahala a 

potom prišlo nádherné finále, vďaka ktorému sa celý napäl, so skráteným dychom šepol chabé 

varovanie a potom už len tryskal do tých horúcich a vláčnych úst, ktoré sa ho odmietali vzdať. 

So sklopeným zrakom zahmleným tými dokonalými, i keď prchavými pocitmi sa díval do jeho očí, 

ktoré sa naňho upierli z tváre kľačiaceho muža. Rukami mu zvieral bedrá a stále ho sal, lačný po 

všetkom, čo mu mohol profesor elixírov poskytnúť. 

Bol to krásny a zároveň veľmi nemravný pohľad. Severus zaklonil hlavu a zavrel oči, aby sa oddal 

tomu pôžitku, ktorý si nedovolil... niekoľko desiatok rokov. 

Zdalo sa, že časy osamelosti pominú. Len ak dovolí Regulovi, aby... 

Zastonal. Nielen preto, lebo sa tá sladká trýzeň blížila k svojmu koncu, ale jednak preto, lebo sa mu 

mimovoľne za zavretými viečkami objavila nečakane iná tvár. Hranatejšia, s drzejším a 

sebavedomejším výrazom, akým kedy Regulus vôbec oplýval a s modrými očami. 

Jeho telom otriasol posledný záchvev, než sa nesústredil na nežný výraz v tvári muža, ktorý ho práve 

orálne uspokojil. Mal ho rád. Stále. Vlastne... nikdy k nemu necítil nič iné a bolo príjemné zistiť, že sa 

to nezmenilo. Nikdy nebol prelietavým tvorom, ktorý by sa bezuzdne oddával sexuálnym radovánkam 

len preto, lebo môže. 

Vošiel mu prstami voňajúcimi po mäte, ktorú len nedávno dosekal do elixíra ako poslednú prísadu do 

vlasov a prinútil ho vstať. Nehovoril, iba očami láskal tie mužné črty a vpíjal sa do tmavých zreníc, 

kým ho muž pred ním lenivo upravoval a práve zastrkával spodok jeho bielej košeľe do nohavíc 

čiernych ako sadze. 

„Bolo to...“ šepol a Regulus dvihol tvár vedno s tým ako mu vytiahol zips. 

„Krásne?“ opýtal sa dopovedazjúc miesto neho. 

Severus prikývol. Bez zbytočného váhania. Na čo klamať? 

„Dám ti možnosť mi tú láskavosť oplatiť,“ povedal Regulus s drobným úsmevom a dodal: „Vážne. A 

veľmi rád.“ 

Severus naňho zízal krátky okamih bez akejkoľvek odozvy, iba s kamennou tvárou, za ktorou 

schovával svoj vnútorný zmätok, než neprikývol. Opäť. Bolo to gesto, ktoré bolo také ničnehovoriace 

a poskytlo mu dostatočné krytie. Pre svoje vnútorné pochody, pre zmätok, ktorý cítil, pre túžby, za 

ktoré by sa pokojne mohol v tejto chvíli hanbiť ako nejaký školák. 

A aby to všetko, hlavne svoju neistotu, ktorá sa každou minútou zväčšovala zamaskoval, pobozkal ho. 

Dychberúcim bozkom, ktorý mal bezpečne odviesť akékoľvek Regulove pochybnosti, akékoľvek 

otázky, ktoré by nedopatrením mohli prísť. 

„Možno... možno mi nabudúce dovolíš i viac,“ usmial sa naňho podmanivo rokfortský knihovník, „kto 

vie?“ 
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Severus prevrátil očami, doslova v teatrálnom geste. „Sladký merlin! Ďalší namyslený Black?“ 

Regulus sa rozosmial na plné hrdlo, ukradol si od neho ešte jeden krátky bozk a uistil ho, že naňho 

nehodlá tlačiť. A že hoci mu ochotne urobil túto malú službičku, nie je naivný, aby to považoval za 

niečo viac. Ubezpečil ho, že plne chápe, že len pre to jedno a pre trochu flirtovania sa o vzťahu ešte 

ani zďaleka hovoriť nedá. 

A všimol si ako sa Severusovi pri slove – vzťah – zväčšili oči. Len dúfal, že to nebolo úľakom. Vážne 

naňho nechcel tlačiť. Takže pekne krásne sa s ním pre dnešok rozlúčil a odpochodoval do svojich 

komnát s blaženým pocitom, ktorý nemohlo narušiť nič. 

Alebo... skoro nič. Hoci mal dojem, že si Severusa pomaly získava, muž bol voči nemu stále ostražitý a 

udržiaval si odstup. A on by sakramentsky rád vedel – prečo? 

Lenže tým sa dnes veru zapodievať neráčil. Hlavu mal plnú iných a hlavne príjemnejších myšlienok. 

ooo xxx ooo 

Blaise sedel vedľa Hermiony v parku a ticho sa medzi sebou zhovárali, kým Maia odbehla k 

preliezkam a neskončila na hojdačke so svojou spolužiačkou. Muklovskou. Volala sa Lara a jej mama 

robila tie najúžasnejšie čokoládové cookies. Teda, hneď po Hermione. Už z nich mal možnosť 

ochutnať. 

Ich vzťah postupne napredoval a jemu vážne o nič iné nešlo, len si ju získať. Už počas školy na nej 

mohol oči nechať. Jej bujná kučeravá hriva a múdre mandľové oči v ňom od prvej chvíle vyvolávali 

samé príjemné pocity. 

Tie sa v súčastnosti ešte znásobili. Vedel, že na ňu musí pomaly, Harry to doňho hustil stále, ale on 

nebol hlúpy. Vedel o všetkom. Sama sa dostala nedávno do toho bodu, kedy mu o tom zážitku 

rozprávala. Pravda, žiadne detaily a bol jej za to vážne vďačný. Už i bez toho sa mu skrúcal žalúdok. 

Bola odvážna, silná a navyše i krásna a múdra. Čo viac si mohol priať ako jednu mizernú šancu? 

Keď sa tým spätne zaoberal, bol rád, že to s ňou nevzdal. A bol rád, že ho pred rokmi nechala Pansy 

stáť pred oltárom. Vlastne im obom urobila medvediu službu. Jeho rodičia sa s tým zmierili a konečne 

mu dali možnosť slobodnej voľby. Veď aj bolo na čase, inak by sa bol vzbúril. Fakt, že odišiel učiť na 

Rokfort a osamostatnil sa od rodiny ho zachránili pred tým, aby nestratil sám seba. Aby zistil, čo chce, 

čo ho napĺňa a aby nazbieral vôľu a odvahu ísť skutočne za tým, po čom túžil. 

A zdalo sa, že to dosiahol. 

Keď ju vzal za ruku, pozrela naňho s úsmevom, ktorý lámal srdcia. Aj oči sa jej smiali. A hriali. Láskou a 

nehou. 

Hermiona si dvihla ich spojené ruky k ústam a bedlivo pobozkala každý jeden z jeho hánkov. 

Bozkávala ruku, ktorá sa včera vnorila medzi jej horúce stehná. Stískala prsty, ktoré sa opatrne 

zoznamovali s jej najintímnejším miestom, ktoré vnikli do jej vlhkých útrob, len aby v nej rozdúchali 

plamienky vášne. 
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Viac si nedovolil. Nechcel tlačiť na pílu a intuícia mu našepkávala, že robí dobre. Možno postupovali 

pomaly, ale i malé krôčiky boli lepšie ako nedávne stagnovanie a osamelosť, ktorá mu už liezla na 

mozog. 

„Vieš, Minerva spomínala, že sa musí poobzerať po niekom kompetentnom na výpomoc do 

nemocničného krídla,“ povedal, keď si spomenul na poslednú poradu. „A ty si vravela, že práca pre 

muklov ťa otravuje.“ 

Hermiona sa zachichotala. „Povedala som, že ma obmedzuje, nie otravuje. Tie dve slová majú úplne 

opačný význam. Ale áno, je to tak.“ 

„Nechceš si dať na Rokfort žiadosť? Boli by sme častejšie spolu,“ navrhol a zatváril sa ako stelesnenie 

nevinnosti. „Aj Maii by sa tam určite páčilo.“ 

„To nepochybujem,“ prikývla a obrátila pozornosť na dcéru, ktorá sa chichotala na hojdačke aj s 

Larou. Chvíľu sa na dievčence mlčky dívala, než mykla plecami. „Premyslím si to, dobre?“ 

Blaise prikývol. „Ako si želáš.“ 

Hermiona si odkašľala. „Ja... je tu ešte jedna vec. Vieš, chystáme sa na dovolenku a...“ 

„Áno?“ Blaise zatúžil, aby z tých úst vyšlo to, v čo dúfal. 

„No, uvažovala som nad tým, aké máš plány. Vieš, či by si nechcel stráviť dovolenku s nami.“ 

Naklonil sa k nej a pobozkal ju. Keď sa odtiahol, na perách mu hral široký úsmev. „Stačí ti to ako 

odpoveď?“ 

Sotva lapala dych a ovievala si už beztak rozhorúčenú tvár. „Určite. Keď sa vrátime, ukážem ti nejaké 

prospekty. Zúžili sme výber na päť zaujímavých miest.“ 

Blaise sa k nej znova nebezpečne naklonil, oči mu iskrili šibalstvom. „Ver mi, že pre mňa nemôže byť 

nič zaujímavejšie, než vy dve s Maiou.“ 

Začervenala sa ešte viac, ale pohľad nesklopila. Vpila sa mu do očí, kým na nepriblížil natoľko, aby sa 

nosom otrel o ten jej. 

Od nového bozku ich vytrhlo zvonenie telefónu. Hermiona ho zdvihla a šepla – mama. Blaise sa 

odtiahol, aby jej poskytol súkromnie aspoň naoko. 

„Áno mami?“ 

„Sme v parku.“ 

„Aj s Blaisom,“ povedala a prevrátila očami. Blaise sa uškrnul, ale úsmev mu zhasol, keď naňho 

vyjavene pozrela. „Túto nedeľu? No ja neviem,“ hlesla a trochu sa pomrvila. „Opýtam sa a dám vám 

vedieť, dobre?“ 

„Určite sa ozvem, sľubujem. Maj sa a pozdrav ocka.“ 

Zložila. 
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„Čo sa deje?“ 

Hermiona naňho uprela váhavý pohľad a dokonca si zahryzla do spodnej pery. „No, naši ťa chcú 

spoznať. Citujem – je najvyšší čas.“ 

Blaise sa pousmial. „Bude mi potešením,“ odvetil nonšalantne. 

„Si si istý? Vieš, že sa jedná o muklov a...“ 

Zastavil ju. „Prestaň robiť rozdiely, cítim sa potom ako marťan,“ vytkol jej jemne. „Nesedím s tebou 

predsa v muklovskom parku? Nechodíme iba do muklovských reštaurácií a zmrzlinární a cukrární? 

Nevyzdvihol som ťa v muklovskej nemocnici? Mne na tom vážne nezáleží, ľúbim ťa.“ 

Hermiona otvorila ústa a vyvalila oči. Bolo to prvý raz, čo jej tak otvorene vyznal city a vzápätí si 

uvedomil, čo vykonal, lebo sa zapýril a máličko poodtiahol. 

„Ja... dúfam, že... nechcel som ťa vystrašiť, ani vykoľajiť, len...“ povzdychol si nešťastne a pozrel na 

ňu. „Vážne ťa ľúbim. Vás obe.“ 

Hermiona zažmurkala a oneskorene si uvedomila, že jej zvlhli oči. Ale i cez slzy sa dokázala usmiať. 

Objala ho tak mocne ako dokázala. 

15. kapitola – Bez námietok 

Sedel v salóne s knihou v ruke, ale nečítal. Zízal na rodostrom a zopár tých vypálených miest, ktoré sa 

na ňom černeli. V dome na Grimmauldovom námestí bolo takmer hrobové ticho. Pravda, len keby sa 

neozývalo z kozuba tichučké praskanie drevených polien, ktoré pohlcovali plamenné jazyky ohňa a 

keby nebolo počuť tikot stojatých hodín ešte po prastarej matke Elfride. 

Dom bol vážne až žalostne prázdny. Regulus sa síce ako zázrakom objavil, ale sotva čo sa ukázal, 

odišiel na Rokfort, kde dostal vlastné komnaty. Vzal so sebou obraz ich uvrešťanej matky i toho 

svojho otravného škriatka, ktorý naňho poväčšinu času iba popod nos nadával. A jeho spolubývajúci a 

krstný syn v jednej osobe sa doma v poslednom čase tiež ukazoval čoraz sporadickejšie. 

Sirius zúžil oči, keď pristáli na čiernej škvrne, pod ktorou sa skvelo jeho meno. Zavrel oči, oprel sa 

hlavou o ušiak svetlohnedej farby a chvíľu len tak mlčky premietal a rozjímal o vlastnom živote, keď 

ho z toho bdelého snenia vytrhol zvuk premiestnenia nasledovaný dupotom po schodoch a jemným 

vrznutím dvier na poschodí. 

Rýchlo vydedukoval, že sa jedná práve o Harryho izbu, ktorá sa nachádzala priamo nad salónom, v 

ktorom sa nachádzal. Nad hlavou mu ticho vzŕgala drevená podlaha ako sa Harry pohyboval po izbe. 

Vstal a lenivým krokom našľapujúc po prstoch sa vybral za ním. Chlapec mal nejako naponáhlo. Aj to 

mu bolo podozrivé. 

Našiel ho hornou polovicou tela ponoreného vo veľkej dvojdverovej skrini, šuplíky komody 

povytiahnuté. Na posteli mal hodené čisté spodky, ponožky a evidentne sa rozhodoval medzi 

vhodným tričkom alebo košeľou, ktorých mal pomenej. 
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„Kam tak naponáhlo?“ 

Harryho otázka zastavila v horúčkovitom hľadaní a prehrabávaní sa vo veciach. Ako sa narovnával, 

buchol si hlavu o poličku a trúc si boľavé miesto dlaňou k nemu obrátil spýtavú tvár. 

„Ty si doma?!“ odvetil protiotázkou v niečom, čo sa mohlo rovnať nemému úžasu. 

Sirius mykol plecami. Bez odpovede. 

Harry ho prešiel pohľadom od hlavy k päte. „Ja len, že je piatok večer. Nečakal som, že tu budeš,“ 

vysvetlil a vytiahol košeľu, ktorú mal zrejme vyhliadnutú. „Hodí sa mi?“ 

Sirius sa uškrnul. „Myšlíš k pleti alebo k očiam?“ 

Jeho krstný syn tými očami prevrátil. 

„Na akú príležitosť, ak smiem vedieť?“ nedal sa odbiť. Okrem toho, bol vážne zvedavý. 

„Do divadla.“ 

Sirius mal čo robiť, aby mu po tej stručnej odpovedi nevypadli oči z jamôk. „Je tu niečo o čom 

neviem?“ 

Jeho záujem nebol vonkoncom len zdvorilo predstieraný. Už dlhší čas mal pocit, že jeho krstný syn na 

rozdiel od neho nie je single. Možno sa však mýlil a šlo iba o nejakú pracovnú akciu, alebo podujatie, 

ktoré nemohol odmietnuť. Ale o tom by predsa bol niečo vedel, či sa aspoň dopočul, nie? 

Harry uložil košeľu svetlofialkovej farby na posteľ a pozrel naňho. Aurorský habit sa váľal prevesený 

na operadle stoličky a vyzeral, rovnako ako i jeho ufúľané nohavice, že súrne potrebuje očistu. Sirius 

mal dojem, že drobné i väčšie škvrny, ktoré zaznamenal na jeho tričku s dlhým rukávom asi nebudú 

od červeného vína. 

„Nechceš mi niečo povedať?“ opýtal sa bez obvyklého žoviálneho tónu, či naliehania, keď prekročil 

prah jeho izby a zaujal miesto na krajíčku jeho postele. Matrac sa tam prehol pod váhou jeho tela. 

Inak bola posteľ nedotknutá a ustalaná tak dokonalo, akoby v nej nespal aspoň týždeň. Ak nie viac. 

Harry naňho nerozhodne pozrel, hryzúc si spodnú peru. Tak veľmi mu občas pripomínal Jamesa, až to 

samé pomyslenie bolelo. V takýchto chvíľach mal sto chutí vziať ho do náruče a v mocnom objatí ho 

uistiť, že sotva existuje niečo, čo by mu uňho neprešlo. Miloval ho. Bol tým jediným, čo mu po 

Jamesovi ostalo. 

„Ja...“ spustil s jemným odkašľaním, akoby sa snažil získať čas kvôli odvahe. Zvláštne, lebo on nikdy 

nebol slaboch a už vôbec nie strachopud. „Určite ti došlo, že sa s niekým stretávam.“ 

Sirius prikývol. „A som si istý, že to už nie je Narcissa.“ Tým ho zaskočil, bolo to očividné z chlapcovho 

výrazu. Potuteľne sa pousmial. „Nepýtaj sa ako to viem. Proste... náhoda. Neschvaľujem to, ale vieš, 

čo sa vraví, nie? Proti gustu, žiaden dišputát.“ 

Harry nereagoval. Miesto toho nasucho preglgol. Neplánoval mu to povedať takto. Vedel, že k 

tomuto rozhovoru skôr, či neskôr dôjde, ale... 
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Vlastne, na čo to ďalej odkladať? Sirius nebol slepý. Musel vidieť, že sa jeho šatník preriedil, že tu 

trávil čoraz menej nocí. Nie, ešte sa k Luciusovi celkom nepresťaoval, ale... trávieval väčšinu svojho 

voľného času s ním. 

Lebo to tak chcel. Lebo mu s ním bolo... viac, než dobre. 

„Ide o muža,“ začal rozhodne, pozorne vnímajúc reakciu i výraz v tvári krstného otca. „Je starší, zrelší 

a rozumieme si. To je hlavné, nie? Má ma rád a záleží mu na mne viac, než by som kedy predpokladal. 

A dôležité je, že jeho city opätujem. Zaľúbil som sa doňho, Sirius.“ 

„To je pekné a som za teba rád. Takže, prezradíš mi konečne o koho sa jedná?“ 

Hlboký nádych, než z neho vypadlo pevným hlasom: „O Luciusa.“ 

Ticho, ktoré sa medzi nimi náhle rozhostilo sa mu zdalo takmer nekonečné. Možno preto, lebo 

zadržiaval dych, možno preto, lebo Sirius na moment akoby celkom skamenel. Jeho tvár ostala bez 

výrazu, než veľmi pomaly, takmer ako v spomalenom zábere nejakého filmu neprikývol. 

Vstrebával tú informáciu, alebo v hlave preberal koľko Luciusov vlastne pozná? napadlo Harrymu 

nešťastne. 

„Malfoy?“ uistil sa jeho krstný otec akýmsi mdlým hlasom. 

„Malfoy.“ 

„Ako dlho to trvá?“ 

„Pár týždňov,“ odvetil auror, stále skoro bez dychu. 

Sirius vstal a lenivým krokom a so zvesenými pleciami podišiel k oknu. Vyzrel von, dívajúc sa kamsi 

ponad strechy domov za obzor, kde sa stmievalo. 

„Naozaj si sa doňho zaľúbil? A on do teba?“ opýtal sa takmer šeptom. „Vieš, vy dvaja ste sa... 

nenávideli a sotva by som povedal, že bude kedy vôbec možná medzi vami nejaká zmena. Necháp ma 

zle, neodsudzujem ťa, len... nemôžem tomu uveriť.“ 

Harry sa máličko pousmial. „Občas tomu neverím ani ja. Ale stačí mi pozrieť do jeho očí, aby som 

pochopil, že to nie je omyl, ani chyba. Že sa to fakt deje.“ Harry odvrátil pohľad od Siriusovho 

meravého chrbta k posteli a rozloženým veciam. „Myslím, že nemám na tú akciu vhodné sako. Mal 

som odmietnuť. Budem tam za idiota,“ povzdychol si a klesom na posteľ s tvárou schovanou v 

dlaniach. 

Sirius sa obzrel a s perami stistnutými do tenkej linky pokrútil hlavou, než napokon iba tľoskol 

jazykom a podišiel k nemu. 

„Hlavu hore, Potter!“ vzyval ho s úsmevom. „Padaj do sprchy a ja niečo vymyslím. Ver mi, budeš taký 

neodolateľný, že ten tvoj nadržanec bude slintať v jednom kuse!“ 

Harry naňho vyvalil oči a otvoril ústa, než sa vzápätí nerozchechtal. Vyskočil na rovné nohy a objal ho. 

„Si najlepší!“ vlepil mu roztopašný bozk na líce a stratil sa v kúpeľni. 
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Siriusovo – O tom silne pochybujem, môj milý,  – nepočul. 

ooo xxx ooo 

„Páčilo sa ti to?“ opýtal sa zvedavo starší muž, ktorý ho pozoroval ponad plamene horiacich sviec na 

dôkladne prestretom stole v jednej z tých drahších a luxusnejších čarodejníckych Londýnskych 

reštaurácií. Večera bola za nimi a posledné sústo lahodného dezertu mladý auror práve dojedal. 

Vrhol naňho veselý pohľad, v ktorom zaihrali nezbedné smaragdové iskri a pery vystrúhali 

potmehútsky úsmev. „Nie je vari odpoveďou samo o sebe už fakt, že som pri tom nezaspal?“ 

Lucius sa uznanlivo zachechtal a odpil si z bieleho vína, ktorého druh si Harry odmietal zapamätať. V 

pamäti mu utkvelo jedine to, že bolo značkové, francúzske a z oblasti Côtes du Rhôn, čo ani neskúsil 

vysloviť. 

Faktom ostávalo, že bolo intenzívne, ovocné, s príjemnou vôňou a mal pocit, že i s dotykom 

maslových hrušiek a Lucius dodal, že aj bielych kvetov citrusov. 

„Elegantné, lahodné, šťavnaté,“ zamrmlal skoro nečujne slová určené len pre jeho uši. Nezabudol pri 

tom opise k nemu vyslať rovnako veľavravný pohľad, pri ktorom sa mohol Harry pokojne i začervenať. 

Páčil sa mu ten hravý muž, ktorý mu neváhal otvorene zložiť poklonu i na verejnosti. Tak ako minule, 

keď si ho pri prechádzke v parku pritiahol do náručia jednoducho len preto, lebo mohol a mal naňho 

chuť, ako mu po tom vášnivom bozku zamrmlal do ucha. Dokonca sa zachoval výsostne ľahkovážne, 

keď ho o niečo ďalej zatiahol do hustejšieho porastu, tam ho oprel o strom a... 

Harrymu pri tých spomienkach navreli nohavice, rozbúchalo sa mu srdce a stmavol mu zrak. Túžba sa 

odrazila nielen v jeho zreniciach, ale v tvári i napätom držaní tela. Dezertná lyžička mu samovoľne 

vykĺzla z ruky a cinkla o tanierik. 

„Galeón za tvoju myšlienku!“ vyslovil Lucius zvedavo. Nemohol si nevšimnúť jeho reakciu. Následne 

natiahol ruku a vzal tú jeho do dlane. S úsmevom plným skrytých prísľubov sa pousmial. „Ak si 

dojedol, pokojne môžeme ísť a...“ 

Lucius zmĺkol, keď sa pri ich stole odrazu zhmotnila vysoká štíhla postava s dokonale uhladenými 

plavými vlasmi. 

Draco Malfoy osobne, pomyslel si nešťastne Harry a dúfal, že sa obrnil dostatočnou mierou 

trpezlivosti, aby nevyvolal nejakú hádku. Nerád bol aktérom takýchto divadielok na verejnosti. Bolo 

to detinské a vrcholne trápne. Už z toho dávno vyrástol. A po jeho vzrušení neostalo ani stopy. 

„Otec,“ pozdravil Draco zdvorilo najprv Luciusa a potom sa obrátil k nemu, to už obaja stáli, keďže do 

Draca bola zavesená jeho pôvabná manželka, ktorá sa na nich prívetivo usmievala. „Potter,“ 

pokračoval nútene, ale predsa sa nezdal byť nad vecou. 

Harry pozdravil Astériu a rovnako ako Lucius jej jemne pobozkal útlu rúčku, kým ho Draco pozoroval 

zúženým pohľadom ako sup pripravený zaútočiť i pri tom najmenšom spoločensky nevhodnom 

priestupku. 
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„Dúfali sme, že sa k nám pridáte,“ zaštebotala hnedovláska už s črtajúcim sa bruškom pod 

hodvábnymi šatami tmavomodrej farby, so šnúrou ružových perál okolo krku a s dokonale 

upravenými kučerami, ktoré jej splývali okolo srdcovitej tváre. 

„Vlastne sme boli na odchode,“ upresnil Harry a neisto mrkol na svojho spoločníka. Keby Lucius túžil 

ostať, sotva by mohol namietať. Zdalo sa, že Draco robil ústupky len horko – ťažko a mariť jeho 

snahy? Nebol takým kreténom, zvlášť, keď vedel, čo pre Luciusa jeho syn znamená. 

„Harry má pravdu,“ pritakal Lucius bez meškania. „Sme na odchode. Dopriali sme si neskorú večeru 

len kvôli tomu, že sa Harry zdržal v práci a predstavenie v divadle sme stihli len tak-tak.“ 

Harry sa nehneval. Vedel, že to nie je výčitka, len strohé konštatovanie. 

„To mi je ľúto, naozaj,“ hlesla dáma evidentne úprimne, kým jej manžel si po tej poznámke pre 

zmenu zarazene prezeral Pottera, akoby ho videl prvý raz v živote a odhadoval, čo si o ňom myslieť. 

„A čo tak nedeľa?“ opýtala sa s novou dávkou nadšenia a jemne stisla Dracovi ruku, aby sa konečne 

prebral a vyjadril i on. 

„Och, no... áno. Uvažovali sme, že by sme vás pozvali na nedeľnajší obed. Oboch,“ upresnil, aby 

nevznikol žiaden omyl. „Túto nedeľu. Ak nemáte iné plány, prípadne... ak má Po... Harry voľno, bolo 

by to... potešilo by nás to. Veľmi.“ Slová sa z neho síce linuli ťažko a nesúvislo – asi prvý raz v živote 

bol Harry niečoho takého svedkom – ale nezdalo sa, že by mu to bolo tak veľmi proti srsti. I keď 

zdanie mohlo klamať. 

I tak mu nedalo, aby sa neuistil s pochybovačne nadvihnutým obočím. „Si si tým istý? Určite?“ 

Kútikom oka pritom zaznamenal, že i Lucius stratil nad synovým nesúvislým, ale prekvapujúcim 

pozvaním reč. 

Draco naňho zagánil, akoby mal sto chutí prinajmenšom nakopnúť ho, ale ovládol sa, vzdorovito 

naňho vytrčil bradu a prikývol. „Určite! Nikdy nepochybuj o mojom slove, Harry.“ 

Zvláštne, pomyslel si Harry, prvý raz jeho meno neznelo zo slizolinčanových úst ako nadávka. Celkom 

príjemná zmena. 

„Presne tak!“ usmiala sa Astéria. „Veľmi nás to poteší!“ prikývla a obrátila sa k svojmu svokrovi. 

„Okrem toho som ohromne zvedavá na vašu najnovšiu knihu. Neviem sa dočkať jej vydania!“ 

„Och,“ zazubil sa Harry spokojne, „to nie ste sama, moja milá. Lucius je zdá sa majstrom brka.“ 

Astéria zhíkla, keď jej došiel význam jeho slov. „Vy ste to už čítali?!“ spýtala sa prekvapene a aj trochu 

závistlivo, keď Harry prikývol. 

„Mal som tú česť. Je to úchvatný príbeh,“ súhlasil a vrhol na muža po svojom boku pohľad plný úcty a 

rešpektu. 

Draco sa stal nemým svedkom otcovho rozčarovania a bol šokovaný z jeho rumenca, ktorý mu 

vystúpil v okamihu na tvár, keď sa ich pohľady vpili do seba. Pôsobil... skutočne zamilovane. A mohol 

za to ten aurorský strapáč! 

Neuveriteľné... 
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Dohodli sa na nedeľné dopoludnie. Kým prešli s Astériou k svojmu stolu, Potter kývol na vrchného, 

aby vyrovnal účet. 

Zaujímavé, pomyslel si šokovane s prižmúrenými očami. Prvý, kto sa nenechá od jeho otca vydržiavať. 

Vzápätí usúdil, že bude nesmierne zaujímavé sledovať tých dvoch a utvoriť si na ich vzťah svoj vlastný 

názor. 

Napokon obrátil pozornosť k svojej rozkošnej manželke. Tá spokojne švitorila o tom, ako sa jeho otec 

príjemne zmenil. Dodala, že keby bol ženou, povedala by, že doslova rozkvitol. Ale to prirovnanie sa k 

tak impozantnému mužovi ako on sotva hodilo, takže zhodnotila, že je konečne šťastný. 

No a prekvapivo... Draco tak akosi nemohol... namietať.   

16. kapitola – Pár vecí na srdci 

„Ďakujem, Chloe, môžeš ísť,“ usmial sa na svoju šikovnú brigádničku Remus a pobral sa za ňou 

zamknúť vstupné dvere. Otočil na nich ceduľku s opačným nápisom – ZATVORENÉ – a jeho úsmev sa 

rozšíril, keď dvihol oči, aby sa ponad horný okraj bielej plastovej ceduľky stretol s nebesky modrými 

očami svojho priateľa. 

Znova odomkol a nechal ho vojsť. Fortas mu vlepil na ústa krátky bozk nasledovaný otázkou: „Zdržíš 

sa dlho?“ 

Remus pokrútil hlavou. „Nie, nemám to v pláne. A teraz už vôbec. Len odložím tržbu a môžeme ísť.“ 

Nechal ho v prednej časti malého kníhkupectva obzerať knižné novinky, kým on sa odobral do zadnej 

časti odložiť tržbu do trezora. Keď sa vracal späť, všimol si, že Fortas stojí pred zdobeným výkladom s 

rukami vo vreckách a díva sa neznámo kam. Znova mal v tvári ten výraz melanchólie a clivoty, ktorý 

uňho sem tam vídal po niekoľko posledných dní čoraz častejšie. 

Nebol hlúpy, aby nepochopil, že sa niečo deje. Pristúpil k nemu odzadu a objal ho okolo úzkeho pása. 

Fortas naklonil hlavu mierne dozadu a oprel sa čelom o jeho. Tváre mali tak blízko, až im splynul 

dych. 

„Mal si whisky,“ zamrmlal prekvapene Remus, lebo vedel, že toto nebol práve jeho obľúbený nápoj a 

napokon, Fortas alkoholu neholdoval. Mal rád miešané drinky, ale čím menej alkoholu, tým lepšie. 

„Mal,“ prisvedčil. „Chceš ísť rovno domov alebo sa môžeme prejsť?“ opýtal sa, keď sa k nemu privinul 

spôsobom, akoby uňho hľadal útechu. 

Remusovo srdce sa dalo do cvalu. Strach z neznámeho bol asi ten najhorší strašiak s akým sa za 

posledný čas stretol. A rozhodne ho nemal rád. Vedel, že Fortas musí počuť ako mu srdce zuní v hrudi 

a sám vnímal to jeho, ktoré znelo rovnako rýchlejším poplašným búšením. 

„Nikam sa neponáhľam. Môžeme sa prejsť,“ odvetil a vyviedol ho von, zamkol za nimi a Fortas ho vzal 

za ruku. 

Kráčali mlčky. Jeho svetlovlasý priateľ si s ním preplietol prsty, vtisol mu na chrbát ruky bozk a dlaň 

na dôvažok jemne stisol. Primkol sa k nemu bližšie a Remus sa ním nechal viesť. Opustili Šikmú, po 
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pár krokoch zahli neďaleko Zašitej. Prešli cez tehlový múr do Deravého kotla a odtiaľ kráčali 

Londýnskymi uličkami, ktoré sa začínali noriť do večerného šera. 

Remus sem tam zaregistroval spýtavý pohľad, drobný úsmev, či náznak opovrhnutia zračiaci sa v tvári 

muklovských chodcov, ktorí si ich zvedavo obzerali a už asi po tretí raz sa uistil, že nie je dôvod, aby si 

ho ľudia všímali väčšmi, ako inokedy kvôli tým jazvám, či skôr kvôli príťažlivému priateľovi. 

Mal oblečené tmavohnedé nohavice klasického strihu, smotanovú košeľu, pri krku rozopnutú s 

hodvábnou vestou. Fortas mal navyše cez druhé plece prehodené sako, ktoré si držal ohnutým 

ukazovákom za pútko. 

„Premiestnim nás,“ informoval ho odrazu šeptom a po chvíli sa obaja ocitli v nejakom neveľkom 

parku a Fortas ukázal k opustenej lavičke pod starou vŕbou, ktorá rástla sotva polmetra pred nízkym 

kovaným plotom, ale jej koruna sa tiahla ponad neho a dotýkala sa zurčiacej hladiny rieky Brent, 

ktorá bola jedným z hlavných prítokov Temže. 

Remus to dlhotrvajúce ticho viac nevládal zniesť. Neistota nebola jeho obľúbeným spoločníkom. 

Lenže prv, než otvoril ústa, Fortas sa k nemu otočil. „Vieš, chcel som s tebou niečo prebrať. Niečo...“ 

odmlčal sa, akoby hľadal vhodné slová, „niečo, čo je pre mňa dôležité a tiež, čo si myslím, že by si mal 

vedieť. Ak...“ poslednú vetu akutár načal bez ochoty dokončiť ju. 

Remus videl, ako sa náhle zamračil a výraz tváre sa zmenil na frustrovanú masku. Že by to malo niečo 

spoločné s tým, že teraz posledné tri dni trávil pri Siriusovi v práci, aj to len preto, lebo potreboval 

pomôcť? Nič mu nezamlčal a Fortas neprotestoval, ale už vtedy uňho mohol pobadať  mierny výraz 

neľúbosti viažúci sa k tomu strohému oznámeniu. 

„Ak?“ pomohol mu teda, jeho hlas skôr jemne pobádajúci, než nahnevaný. Bolo zvláštne vidieť ho 

absolútne vážneho a trocha neistého, keď bol po väčšinu času práve on tým zábavným spoločníkom, 

ktorý rozháňal akékoľvek chmáry Removej clivej nálady. 

„Ak si si to všetko nerozmyslel,“ vyšlo z neho napokon a svetlomodrý zrak sklopil na moment k 

štrkovej cestičke pod svojimi nohami, než nezdvihol hlavu a nezadíval sa niekam do diaľky, hľadajúc 

nejaký neručitý bod, na ktorý by sa zameral. Nepochybne tým narážal na nich a ich pomaly sa 

upevňujúci vzťah. 

„Ako to myslíš?“ opýtal sa Remus sprvu nechápavo, než mu vzápätí nedocvaklo. „Má to niečo 

spoločné so Siriusom? Viem, že si nás videl spolu na obede a posledné dni som pár hodín strávil v 

jeho spoločnosti, ale... je to môj priateľ a vždy ním bude,“ dokončil nenútene. 

„Nechcem, aby to vyznelo ako žiarlivosť, len... chcel som vedieť, či sa na tvojich citoch niečo 

nezmenilo,“ vysvetlil s previnilým výrazom. 

Remus vstal a premeral vzdialenosť, ktorá ich delila. „Nezmysel. Sirius Black ma nikdy nebral inak, než 

svojho dobrého priateľa,“ povedal presvedčivo a potom sa máličko zamračil. „Alebo si si myslel, že 

teraz, keď sa konečne po rokoch ostrihal a oholil, dokonca pozmenil šatník, že sa na mojich citoch 

niečo zmení?“ 
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„Bolo by to možné. Musíš pripustiť, že vôbec nevyzerá zle,“ Fortas ovinul ruky okolo jeho pása, ale 

stále mu odmietal pozrieť do očí. 

„Nikto nikdy nebude tak dobre vyzerať v obleku ako ty. Môžeš mi veriť,“ zamrmlal Remus 

presvedčivo, keď mu položil prsty pod bradu a dvihol mu hlavu tak, aby si hľadeli do očí. „Nie som 

slepý, Fortas. Možno nemôžeme hovoriť o láske na prvý pohľad, ale... viem rozoznať výnimočnosť, 

keď ju vidím.“ 

Muž pred ním sa konečne pousmial. „A vieš rozoznať i patetickosť? So štipkou detinskosti? Lebo 

presne tak sa momentálne cítim. Ako totálny truľo.“ 

Remus sa pobavene rozosmial. „Nemusíš, ak mi povieš, čo máš ešte na srdci.“ 

Fortas si vydýchol a odstúpil od neho. Oprel sa chrbtom o kovaný plot, ktorý mu siahal vrchnou 

časťou akurát po kríže a preložil si ruky na hrudi. 

„Spomínaš si na ten večer, keď sme sa prvý raz stretli?“ 

Remus samozrejme prikývol. Nikdy prv sa mu nestalo, aby ho niekto tak drzo a sebavedome balil a 

ešte k tomu na toaletách. 

„V ten deň mi povedali, že moja liečba bola úspešná a som z toho vonku,“ priznal bez obalu, a keď 

videl, že Remus nechápe, dodal: „Rakovina pľúc.“ 

„Nie je to prevažne muklovská choroba? Vieš, nepočul som o žiadnom prípade v našom svete, tobôž 

nie, aby sa vyskytla u vlkolaka. Sme predsa... dokážeme sa rýchlo vyliečiť a...“ 

„To je síce pravda, ale nie sme nedotknuteľní, ani nesmrteľní. U Munga na to majú špeciálne 

oddelenie a ver mi, nie som ich jediný pacient.“ 

Remus sa pravým bokom oprel o plot po jeho boku. „A si vážne v poriadku?“ 

Fortas prikývol. „Ver mi, o takých veciach sa nežartuje. Som fit, lebo sme to podchytili v zárodku, 

ale... nikdy nevieš. Hovorím ti to aj preto, lebo nie každý to dobre znáša. Môj bývalý priateľ ma kvôli 

tomu poslal k vode. Vraj s tým nechcel mať nič spoločné, ako keby to mohol odo mňa chytiť,“ pokrútil 

hlavou nechápavo i rozprpčene. „Liečil som sa poldruha roka. A stále chodím na pravidelné 

prehliadky.“ 

Keď naňho potom pozrel, bolo zjavné, že čaká, čo Remus povie a ako zareaguje. Nemohol váhať, hoci 

si dal s odpoveďou trošku na čas. 

„Ak čakáš, že ťa po tomto pošlem k vode aj ja, nedočkáš sa.“ 

Fortas sa usmial a dvihol ruku, aby ho opakom dlane pohladil po líci. „Vedel som, že si iný už od 

prvého momentu, kedy som ťa uvidel.“ 

Remus ho vzal za ruku a preplietol si s ním prsty. Vtisol mu do otvorenej dlane bozk a pousmial sa. „Aj 

tak mám pocit, že to stále nie je všetko, čo si mi chcel,“ zamrmlal a tušil, že sa nemýli. 

Fortas si zdráhavo odkašľal a prikývol. „Toto bude tak trochu... náročnejšie, vieš? Chce ťa totiž 

spoznať moja babička. A nemohol som jej to vyhovoriť,“ ospravedlňoval sa. „Vieš, podľa mňa je na 
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výsluchové rodinné stretnutie priskoro, ale ona si jednoducho postavila hlavu a ja som...“ bol 

zastavený prstom priloženým k perám. 

„Rád sa s ňou zoznámim.“ 

Fortas zneistel. „Určite? Vie byť... poriadna dračica,“ varoval ho obozretne. 

„Hm, s niekoľkými som mal tú česť sa stretnúť a prežil som. Toto bude určite hračka, ver mi,“ 

upokojoval ho pobavene, mysliac tak na zvery ako i na rovnomenné potvorky v ľudkej podobe. 

„Vaša statočnosť, môj pane, je absolútne zarážajúca,“ zložil mu Fortas kompliment. 

„To si myslím,“ súhlasil bez všetkého. „A povieš mi o nej niečo?“ 

Fortas sa rozhovoril v momente, keď ho vzal Remus za ruku a lenivým krokom ho viedol kamenným 

chodníčkom po parku. Jeho matka Adele zomrela pri jeho pôrode, otec Mikael ich opustil krátko po 

jeho narodení a preto ostal iba so starkou. Volala sa Mathilda Burnsová, mala šesťdesiatsedem a dlhé 

roky pracovala ako ošetrovateľka u Munga. 

Milovala tulipány, svojho vnuka a muklovské telenovely, kvôli čomu jej musel Fortas kúpiť televízor. 

Neskôr si nechala zaviesť telefón, aby mohla kedykoľvek zavolať svojej sestre žijúcej v Devonshire, 

ktorá bola šmukelkou. Neraz sa tiež pohádali, lebo Klára svojej sestre vyčítala vnukovu výchovu. Vraj 

keby naňho bola prísnejšia, nebol by teraz teplý ako radiátor v zime. 

Jeho starká hádky končievala zvyčajne s vyjadrením, že Klára je hlúpa koza a svoje skostnatené názory 

si má vziať radšej do hrobu a nešíriť ich okolo seba. 

Remus sa pri tom rozosmial a vyhlásil, že na to stretnutie sa rozhodne nemôže netešiť. Vzápätí mu 

porozprával o sebe, o svojich nebohých rodičoch i svojom detstve, rovnako potešený Fortasovým 

záujmom. 

Domov sa vrátili krátko pred desiatou hodinou. Objednali si pizzu a večer strávili s pohármi bieleho 

vína nad starými rodinnými fotografiami, než Remus neodtiahol svojho priateľa do postele, aby mu 

dokázal, že noc je ešte mladá a túžba je mocná čarodejka.  

17. kapitola – Rozhárané pocity 

Sirius stuhol vo chvíli, keď sa k nemu z chodby doniesli známe zvuky letaxovej prepravy a sotva 

počuteľné kroky na podlahe pokrytej tmavozeleným behúňom s krátkym vlasom a rokmi 

vyblednutým vzorom. 

Znova ho scestne prepadla myšlienka, že by ten dom potreboval súrne renováciu alebo v opačnom 

prípade demoláciu. Nebol by ani proti tej druhej možnosti, ktorá mu z nejakého dôvodu prišla 

lákavejšia – určite na rozdiel od svojho mladšieho brata, ktorý by k takej možnosti nedospel ani v tých 

najodvážnejších úvahách - než sa predpokladalo pri prvej voľbe. 

V nasledujúcom okamihu mu nabehla husia koža, ale nemalo to nič spoločné s negatívnymi pocitmi. 

Práve naopak. Ocitol sa síce v napätí, ale z nedočkavosti a túžby. Z pocitov, ktoré ho v spojitosti s ním 
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znova zaskočili a nechali nepripraveného, a predsa sa k nim nestaval s odporom, ale s tichou 

kapituláciou, pripravený zistiť, kam to všetko povedie. 

Vstal a s vrodenou gráciou prešiel k dverám, aby svojho hosťa privítal. 

ooo xxx ooo 

Z kozubu nevykročil tým svojím obvyklým razantným krokom. Choval sa opatrne a ostražito. Vážne 

netušil, čo môže očakávať. Tu, v jame levovej... 

Mechanicky sa zbavil zvyškov popola, ktoré sa mu ako drobunké smietky usadili na pleciach i v 

záhyboch rukávov klasicky strihaného saka čierneho ako noc s jednoradovým zapínaním a 

množstvom drobných lesklých gombíkov. 

Necítil sa dvakrát príjemne. Nebol vo svojej koži od momentu, kedy ho zastihla jeho správa. Akoby 

vlastne aj mohol, keď... 

Severus naprázdno prehltol, pričom mu nad bielym stojačikovým golierom poskočil ohryzok. Napriek 

čaju, ktorý nedávno vypil, a ktorý si automaticky ochutil troma kvapkami upokojujúceho elixíru 

pocítil, že sa mu srdce dáva do cvalu a dych sa mu rozochvieva. 

Na sekundu privrel oči, keď sa mu vybavil jasný obraz dvoch prepletených a utoptených tiel, 

zakliesnených do seba tak tesne a s takou horúčkovitou potrebou. Pomerne čerstvá a nehanebná 

scéna spred dvoch dní nestratila nič na svojej ostrosti ani teraz. 

Prudko vydýchol, cítiac ten vnútorný nepokoj, ktorý ho sužoval a menil sa v hotovú búrku pripravenú 

ovládnuť ho. 

Sám nechápal, kde sa to v ňom vzalo. Nechal sa ním... zmanipulovať? Alebo bolo niečo v tom nápoji, 

ktorý mu tak ochotne podal? 

Kiež by! Lenže to by nesmel byť profesorom elixírov, aby nedokázal rozpoznať, či s nápojom neužil aj 

voľačo iné a delikátnejšie. Ako napríklad odvar túžby alebo pomätenia. To by totiž na jeho správanie 

sa pasovalo. 

Ako rád by to pripustil, ale bol by to iba číry sebaklam. Nič by tým nezískal. Ani stratený pokoj, ani 

pevnú pôdu pod nohami. V duchu však vedel, že len zúfalo hľadá nejaký logický dôvod pre to, čo 

urobil. A čo bolo horšie, čo ho urobiť nechal. 

Jeho! Siriusa Blacka. 

Musel sa zblázniť. Iný logický argument sa jednoducho neponúkal a neprichádzal do úvahy. 

Sotva sa dostal do polovice úzkej chodby, jeho štíhla postava sa vynorila zo salóna. Blackov znudený 

výraz tváre sa v zlomku sekundy zmenil na... 

Keď sa tak nad tým Severus zamyslel, usúdil, že vlastne ani netuší. Bol skôr očakávajúci alebo... 

nebodaj radostný? 
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Lebo ten drobný úsmev, ktorý zjemnil ostré črty mužovej hladko oholenej tváre rozhodne nebol jeho 

typicky zlomyseľným úškrnom, ktorý uňho vídal celé tie dlhé roky. Zmena, na ktorú si len tak ľahko 

nezvykne. 

Sotva si uvedomil, že zadržiava dych ako sa úporne snažil proti tomu úsmevu i jemu samému obrniť. I 

proti vlastným protichodným pocitom, ktoré sa s ním nepekne zahrávali a nechávali ho balansovať 

doslova na hrane svojho sebaovládania. 

Rovnako tak ako sa všemožne usiloval odignorovať nevítané vzrušenie, ktoré sa dostavilo už pred 

nejakou chvíľou, keď mu spomienka na ich nedávny sex nechtiac oblažila už tak rozháranú myseľ a 

nezdravá túžba mu s každým silným úderom srdca čoraz viac zatemňovala mozog. 

Nemal som sem chodiť, pomyslel si a naprázdno preglgol, cítiac v hrdle nenormálne sucho a v 

útrobách podivnú úzkosť pri pohľade do tých modrých očí, ktoré v sebe skrývali odvekú divokosť. 

Prečo sa mu teraz zdala takou príťažlivou? 

„Vitaj, Severus,“ prehovoril hostiteľ miernym hlasom, takmer šepky. 

Jeho ušiam to znelo viac, než príjemne. Akoby bol vážne rád, že ho vidí. On ale nemohol prejaviť 

rovnaké nadšenie. Rozhodne nie! Nie, keď netušil, čo od neho očakávať. 

Kedysi ich hádky končievali neľútostným súbojom. Prútik proti prútiku. Tá pred dvoma dňami 

skončila... nevídane. 

Sirius ho nechal prejsť do salóna, z ktorého sa vynoril a ponúkol ho, nech sa posadí. Z výrazu jeho 

tváre sa momentálne nedalo vyčítať nič viac. Nepomohlo ani to, že sa mu otočil chrbtom, keď 

zamieril k sekretáru, ktorý už pamätal i lepšie časy. 

Severus ho prešiel pohľadom. Od širokých pliec cez rovný chrbát, až k pevnému... sýpavo sa 

nadýchol... zadku a dlhým nohám. 

Severusovi po vstupe do trochu ošumelej miestnosti padol pohľad na stenu pokrytú gobelínom s 

vyobrazeným rodostromom. Celkom to stačilo na to, aby pocítil, ako mu od krku stúpa do líc zradná a 

zahanbujúca červeň. Pripadal si ako malý chlapec, ktorého nachytali na hruškách. 

Jeden obraz vystriedal druhý, obohatený o farby a zvuky, ktoré mu zneli v mysli ako jedna ľúbezná 

kakofónia milostných súzvukov. Potriasol hlavou, aby sa toho zbavil. 

Nútil sa nemyslieť, ako ho tam proti tej stene predvčerom večer opieral, dorážal naňho, bozkával ho 

ako zmyslov zbavený a snažil sa nenechavými rukami predrať cez vrstvy jeho oblečenia. Menej 

pochopiteľné už bolo to, že sa mu Severus nebránil, a že ho to vôbec ani nenapadlo. Že sám z neho 

strhával zvršky, aby... 

Znova potriasol hlavou. A znova si naplno uvedomil, že sa tomu chlapovi nechal pomilovať priamo 

tam a ešte mu i ochotne vychádzal v ústrety. 

Strhol sa pri jednoduchej otázke prenesenej sýtym barytónom. „Dáš si niečo?“ 

Pokrútil hlavou. Trhane. Akoby bol mechanickou bábikou so zle naolejovanými závitmi. 
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„Ani čaj?“ 

„Nie, ja... neplánujem sa zdržať,“ odmietol stroho, zachovávajúc si pokiaľ možno svoju obvyklú 

meravosť a chladnú masku v oválnej tvári. „O čo ide? Čo bolo také dôležité?“ v hlase mu zaznela 

príkra štipľavosť, ale muž sa nad tým iba máličko pousmial. Akoby vycítil jeho neistotu. 

Sirius si nalial a keď potom zatváral brúsenú karafu, vrhol naňho ponad plece skúmavý pohľad. 

Trochu dlhší ako zvyčajne, s mierne prižmúrenými očami, ako keby mu skúšal dovidieť až na dno 

stiahnutého žalúdka. 

„Asi mi neuveríš, keď poviem, že som ťa chcel iba vidieť, však?“ opýtal sa, keď sa vracal na svoje 

miesto a zaujal kreslo, v ktorom zjavne predtým sedel. 

Muž mu akurát tak mlčky opätoval tvrdý pohľad. Samozrejme, mimoriadne skeptický. 

„Myslel som si to,“ poznamenal Sirius trošku skleslo. „Nevadí. Aspoň sa mám prečo snažiť, no nie? A 

čo... naprávať.“ 

Odrazu sa Severus naježil. „Naprávať? Čo chceš naprávať?!“ 

Modré oči sa vpili do jeho nahnevaných. „Je toho viac, než dosť. To nemôžeš poprieť,“ prehodil 

neutrálným tónom, v ktorom zaznela kvapka kajúcnosti. 

Sotva to však profesora elixírov dokázalo schladiť. Odrazu sa prudko zdvihol z kresla. „Vždy si bol a 

budeš iba sebecký a arogantný bastard!“ Zvrtol sa na päte a s novým pocitom odporného poníženia, 

ktorého nemal pochýb, že sa mu práve dostalo sa hodlal vypariť v nasledujúcom momente. 

Neočakával, že druhý muž bude rýchlejší. Sirius Black sa premiestnil a nebojácne zastal v priestore 

medzi dvermi. 

„Zle si ma pochopil!“ vyhlásil, držiac sa rozpaženými rukami zárubne dvier otvorených dokorán. „Ako 

zvyčajne!“ 

Severus doňho zabodol pohľad a v mihu i svoj prútik. Bodol ho do krku. Tesne vedľa miesta, kde 

mužovi pulzovala tepna. 

„Ja nie som slabomyseľný idiot! Ani niekto, na kom môžeš skúšať svoje odporné chrabromilské triky! 

Zvysoka seriem na tvoje milodary!“ 

Sirius nechápavo zažmurkal: „Čo?! Aké milodary?!“ 

Lenže Snape dohňho vzápätí sotil, aby si uvoľnil priechod. Bol taký naštvaný, že ho v tej chvíli ani 

nenapadlo premiestniť sa späť ku krbu a vpadnúť odtiaľ. Sirius, ktorý sa chvíľku predtým pustil 

zárubne sa zakymácal a načiahol sa po inom pevnom bode. 

A stiahol ho pri páde so sebou. 

Počul ako Severus zaklial, keď mu podrazil nohy. Chvíľu sa na zemi ruvali ako malí chlapci, než Sirius v 

pozícii klenúcej sa nad ním rezignovane neochabol a pustil ho so svojho zovretia. 
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„Dočerta! Nechcem to takto!“ zvolal, týčiac sa nad ním ako mohyla. Skĺzol z prekvapením šokovaného 

muža a sadol si opodiaľ s pokrčenými kolenami a rukou prekrývajúcou si tvár poznačenú únavou z 

tých ich večných hádok. 

Severusov dych sa pomaly dostával do normálu. Díval sa naňho ležiac na zemi, než si uvedomil, že mu 

už nič nebráni v tom, aby vstal. Aby odišiel. Vytiahol sa do sedu a potom na nohy, keď naňho Sirius 

pozrel. Vyzeral byť vrcholne znechutený a sklamaný. 

Ním, sebou alebo vývinom dnešného večera? napadlo Severusovi a vzápätí si pomyslel, že mu to 

vlastne môže byť ukradnuté. Aj keď to nebolo to, čo v skutočnosti cítil. Momentálne svoje pocity 

nedokázal nielen identifikovať, ale ani zhruba popísať. 

„Všetko, čo poviem, prekrútiš, lebo v tom hľadáš skrytý význam. Spôsob, ktorým by som ti mohol 

ublížiť. Viem, že som roky predtým nerobil nič iné,“ prehovoril chrapľavým hlasom Sirius. „Máš na to 

všetky dôvody, neveriť mi. Asi bolo hlúpe myslieť si, že ty a ja by sme...“ mykol neurčito plecami, 

„mohli byť viac, než len...“ nedopovedal. Miesto toho natiahol ruku a vyslovil bezhlasne privolávacie 

kúzlo. 

Potom sa dvihol na nohy aj on a podal mu to so slovami: „Niečo som včera v práci objavil. Najprv som 

si nebol istý, ale myslím, že by to malo patriť tebe.“ 

Severusa tá poznámka i náhle odbočenie od témy vyviedlo z miery. Pokiaľ vedel, oddelenie záhad 

nedisponovalo ničím, čo by sa dalo označiť ako jeho minulý a zhabaný majetok. Takže zvedavosť bola 

mieste. Sirius mu podal zelenú zamatovú krabičku a on ju otvoril sekundu na to, čo si s ním vymenil 

rýchly a neistý pohľad. 

Na mäkkom hodvábnom lôžku ležal zlatý pečatný prsteň. Vygravírovaná korunka a pod ňou kvet ľalie. 

Po štvorcovom obvode sedem malých smaragdov. Nikdy predtým ho nevidel, ale mal pocit, že presne 

vie o čo sa jedná. Ani naňho nesiahol. 

Zaklapol krabičku a bez slova sa presunul ku krbu. Cítil na sebe jeho pohľad, ťažký ako kus olova. 

Vypaľoval mu do chrbta dieru. 

Keď do prstov naberal trblietavý letax, s úžasom zistil, že sa mu chvejú ruky. V duchu sa za tú slabosť 

preklial a prudko mrskol práškom do tlejúceho ohňa. 

„Severus!“ nezastavilo ho ani tak to zvolanie ako tá nástojčivosť v jeho hlase. „Viem, že mi neveríš, 

ale nezahrával som sa s tebou. Chcel som ťa a stále ťa chcem. A to, čo sa medzi nami stalo, 

neľutujem.“ 

Neobzrel sa. Keby tak urobil, sám nevedel, čo od seba môže čakať. 

O chvíľu sa už vynoril z Minervinho krbu. Nehlučne opustil priestor s podriemkavajúcimi portrétmi a 

náhlivým krokom zišiel do svojich komnát, aby zistil, že krabičku zviera v ruke tak mocne, až mu 

obeleli hánky a na pracovnom stole ho čaká odkaz od Regula. 

Privrel oči a roztrasene vydýchol s myšlienkou, že bratia Blackovci budú jeho smrť. 

ooo xxx ooo 
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 „Si nezvyčajne mĺkvy,“ podotkol Lucius s postrehom, dívajúc sa na svojho starého priateľa ako sa 

prple v jedle. Celý večer bol až nezvyčajne tichým spoločníkom a zdalo sa, že ani jedlo v obľúbenej 

reštaurácii mu nedokáže dvihnúť zlú náladu. 

„Ja...“ začal, hneď na to sa odmlčal, pery stiahol do pevnej linky a ónyxové oči uprel na svoj tanier. 

„Asi som mal ten dnešok predsa zrušiť.“ 

Lucius sa naňho skúamvo zadíval, otierajúc si obrúskom pery. „O čo ide? Nevyzeráš, že by si bol 

chorý.“ 

Severus od seba odsunul nedojedenú večeru. „Nie, nie je to v tom.“ 

„Pozri,“ naklonil sa k nemu dôverne, oprúc sa lakťami o stôl, „vieš, že nikde nenájdeš lepšieho 

poslucháča ako som ja. Navyše, mne môžeš dôverovať. To vieš tiež.“ 

Severus naňho zagánil. „Nie som malý chlapec, aby som si neporadil s tým, čo...“ stíchol. Nehodlal mu 

nič naznačovať. Musel mať na pamäti, že Potter sa stal dôležitou súčasťou Luciusovho života a tí 

dvaja pred sebou mali sotva nejaké tajnosti. Nechcel byť terčom ich súkromných rozhovorov, ani 

cieľom ich dobre mienených rád. 

Vstal od stola a nechal tam pomerne štedrú útratu. „Ospravedlň ma, prosím, dnes som mizerným 

spoločníkom, viem. Sľubujem, že ti to nabudúce vynahradím.“ 

 S tým odišiel a nechal muža sedieť za stolom samého a mierne znepokojeného. Lucius dorovnal účet 

a vrátil sa domov aj on. 

Domáci škriatok, ktorý sa objavil v hale ako na povel ho odbremenil od plášťa, klobúka i vychádzkovej 

paličky a oznámil mu, že páni sa nachádzajú v prijímacom salóne. 

Lucius sa zamračil. 

Tí dvaja a sami? Dúfal, že si neskočili do vlasov, ako zvyčajne. Ani ten nedeľňajší obed, na ktorý ich 

Draco spolu s manželkou pozvali sa nezaobišiel celkom bez následkov a ako počul, Draco si za svoje 

neúctivé správanie sa k hosťovi vyslúžil tri noci v hosťovskej izbe, kým manželku neodprosil a kým mu 

ona láskavo neudelila milosť. 

Toľko sa dozvedel od Narcissy, ktorá sa na tom dobre bavila. Zjavne. Ona totiž bola tou 

provokatérkou, ktorá to mala všetko na rováši. 

Potvora! pomyslel si podráždene, ktorý celý ten obed prečkal so zvieravým pocitom v žalúdku ako 

pozoroval pichľavé modré oči svojej ženy upriamené na svojho mladého milenca. 

Áno, napadlo ho, že sa z jej strany mohlo jednať o pobavenie z dlhej chvíle, ale rovnako sa natískala 

úvaha, že ide skôr o malú pomstu ohrdnutej ženy. Pochopiteľne, veď prišla o svojho amanta, ktorý ju 

až priochotne vymenil za jej exmanžela. 

Lucius sa priblížil k pootvoreným dverám salóna a s úľavou si vydýchol, keď jediné, čo začul bol tichý 

hovor sprevádzaný smiechom. 
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Vstúpil dnu a našiel tých dvoch v zdanlivo dobrej nálade. Draco ležal natiahnutý na pohovke s pažou, 

ktorá mu prekrývala oči, kým Harry sedel v kresle a listoval v nejakom spise. 

Obaja naňho vyjavene pozreli. „Ty si už späť?“ zháčil sa Harry, keď muž zamieril priamo k nemu. 

„Nečakali sme ťa tak skoro,“ vysvetlil a po krátkom bozku, ktorý mu Lucius dal vrhol pohľad na hodiny 

stojace na kozubovej rímse. 

I Draco k nim zablúdil pohľadom po tom, čo sa slušne posadil a pozdravil ho. 

„Severus nemal náladu,“ vysvetlil stručne bez úmyslu čokoľvek rozvádzať a vysvetľovať, keď si sám 

nebol istý, čo tú priateľovu nepohodu i jeho zbrklý únik do svojho súkromia spôsobilo. „Smiem sa 

pridať?“ 

Harry sa zazubil. „Isteže. Dáš si s nami čaj?“ 

Lucius prikývol a nazrel mu cez plece do papierov, nad ktorými Harry mávol rukou. „Iba po sebe 

kontrolujem poslednú správu. Dopísal som ju vo chvíli, keď sa ukázal Draco,“ vysvetlil. 

„No, áno. Prišiel som tak trochu neplánovane,“ vložil sa do debaty jeho syn. „Aj sa... ehm... 

ospravedlniť. Mrzí ma, že som sa neovládol.“ 

Ospravedlnenie smeroval k nim obom. „A Astéria chce vedieť, či to pozvanie do opery stále platí.“ 

Lucius sa pousmial a prikývol. „Samozrejme, že platí,“ povedal, keď sa naňho Harry zdráhavo zadíval. 

„Myslel som, že pôjdeme do divadla,“ zamrmlal. „Opera? To je to miesto, kde sa v niekoľkých 

dejstvách spieva, čo?“ 

„Páni, Potter, zlepšuješ sa!“ vydýchol uveličene a samozrejme teatrálne Draco s neodmysliteľným 

úškľabkom. „Už nie si to nekultúrne prasa akým si býval!“ 

„Synu?!“ v tom tóne zanel nesúhlas i varovanie naraz. 

Draco však dvihol ruky na znamenie, že sa vzdáva. „Nemyslel som to zle a on to vie. Však, Potty?“ 

hľadal uňho záchranu, na čo sa Harry máličko zamračil. 

„Hej, ale neznášam, keď mi hovoríš Potty, Fretka!“ nedaroval mu, na čo Lucius vyvalil oči a Draco 

zhíkol. 

„Fajn!“ vybafol vstávajúc zo svojho miesta. „Sme si kvit! Harry...“ skúsil a pokrútil hlavou. „Bude to 

chcieť trochu praxe, než si zvyknem, ale...“ 

„Môžeš s tým začať okamžite,“ navrhol Harry s temným úškrnom, „inak sa rozhodne nebudem 

ovládať ani ja.“ 

Draco čosi zaprskal a rozlúčil sa. Vo dverách sa ešte otočil a pozrel na otca. „Ach, skoro by som 

zabudol. S Astériou pre teba máme jednu novinku. Ale prekliala by ma, keby som ti to čo i len 

naznačil, tak ešte tých pár dní vydrž, dobre? Majte sa a dobrú noc.“ 

Harry mal dojem, že začul ešte jeho šomravé – Nepochybujem, že taká bude... Čo na tom Potterovi 

vidí?! 
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Lenže to ho už Lucius odbremenil od dokončeného a prekontrolovaného spisu, vzal ho za ruky a 

vytiahol na nohy, aby ho objal, pobozkal a lenivo, ale sústredene ho začal zbavovať oblečenia. 

„Tu... a teraz?“ vyjachtal roztúžene mladý auror, objímajúc muža okolo pása a jemne prstami hnetúc 

jeho boky, než mu i on sám nezačal vyťahovať z nohavíc košeľu. 

„Sme tu sami,“ odvetil Lucius s ústami tesne pod jeho uchom, kde mu zahrieval pokožku vlastným 

dychom a ochutnával jej hebkosť svojím jazykom. 

„Tvoj syn len teraz vytiahol päty z domu a čo ak...“ 

„Tak aspoň zistíme, či zaklope skôr ak vojde. Ak je slušne vychovaný, v čo dúfam, neskončí vo dverách 

v šoku. A teraz ma prosím pomiluj,“ zapriadol a dychtivo mu oblizol ušný lalôčik. „Celý večer som 

musel myslieť na to, čo si mi ráno sľuboval. Boli to muky!“ 

Harry sa zachichotal a vzápätí zalapal po dychu, keď sa jeho penis ocitol cez látku nohavíc v nežnom 

zovretí mužovej nedočkavej dlane. 

Jeho ústa sa sformovali do spôsobného Ó, než nevyjachtal: „Bude mi potešením, pane...“ a než sa s 

ním muž nestočil k pohodlnej pohovke, na ktorej si len pred malou chvíľou hovel jeho syn. 

18. kapitola – Nedobytný 

Neodmietal ho priamo, ale Regulus cítil, že je niečo... inak. Zo Severusa sa v posledných dňoch stal 

jeden z najnedobytnejších trezorov aké mávajú iba v najspodnejších a najtmavších chodbách 

Gringottbanky. 

Musel na čerstvý vzduch, prevetrať si hlavu. Popremýšľať. 

Opustil hrad oblečený v pohodlnejšom odeve, než bol zvyčajný habit, ktorý si obliekal počas 

školského roka ako rokfortský knihovník. Po chvíli chôdze sa oprel chrbtom o zvrásnený kmeň starej 

vŕby a s neprítomným pohľadom ostal civieť na nehybnú hladinu Čierneho jazera. 

Dúfal, že sa ich vzťah obnoví bez väčších problémov, hlavne keď zistil, že sa na ich vzájomnej 

príťažlivosti nič nezmenilo a on sa do Severusa znova poľahky zaľúbil. Ale zjavne sa mýlil. Napriek 

tomu nestrácal nádej. 

So Severusom bola odjakživa ťažká reč a ani po tých rokoch mu ten chlap nič nehodlal uľahčiť. Svoje 

súkromie a pocity schovával ako ten najvzácnejší elixír pod dobre stráženou pokrievkou kotlíka. 

Nevyjadroval sa priamo, ale v náznakoch, alebo čo bolo hrošie v otázkach, ktoré nechávali druhého 

muža iba na vážkach. 

Regulus vďaka tomu nadobudol pocit, že ho druhý muž jednoducho svojím odmietaním trestá a že sa 

nezmieril tak ľahko nielen s jeho návratom, ale i s jeho evidentným záujmom, ktorý sa vôbec nesnažil 

tajiť ani skrývať. 

„Ahoj,“ ozvalo sa pár krokov za ním, keď sa k jeho sluchu doniesol šum trávy sprevádzaný ráznymi 

krokmi. Otočil sa, aby uvidel usmiatu tvár mladého aurora. „Neruším?“ opýtal sa zdvorilo a Regulus 

mu oplatil nielen úsmev, ale i srdečný pozdrav. 
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„Nie. Rád ťa vidím, Harry,“ povedal a miesto krátkeho a priateľského stisku ruky sa muži objali. „Ideš 

za mnou, alebo...?“ 

Mladý auror pokrútil hlavou a prečesal si vlasy prstami ľavej ruky, pričom to jeho ofinu nezbedne 

nadvihlo dohora a on nadobudol darebácky look. Jeho zelené oči sa vpili do Regulových a on v nich 

mohol čítať o vnútornej vyrovnanosti a spokojnosti. Mladík pôsobil nenútene i pobavene zároveň. 

„Idem za Minervou. Prebrať nejaké veci ohľadom ochrán školy tak ako každý rok. Ale povedal som si, 

že mi nič nebráni v tom prísť skôr a zastaviť sa pozrieť ako sa máš,“ odvetil s rukami vo vreckách. 

„Vieš, myslel som, že budeš prázdniny tráviť na Grimmauldovom. I preto som sa poponáhľad s 

vysťahovaním,“ oznámil vecne. 

„Vysťahoval si sa? Nemusel si, vážne. Ja...“ Regulus sa odmlčal. „Zvažoval som to, ale... potom 

vysvitlo, že Severus tu trávi celé leto a ja som si myslel, že to bude dobrá príležitosť na to ako ho...“ 

Zmĺkol a uhol pohľadom. Mal pocit, že prezradil viac ako mal, či chcel. Zároveň tým priznal svoj 

neúspech a mizernú náladu, ktorá ho opantávala čím ďalej, tým viac. 

„Nejde to ľahko, však?“ domyslel si Harry a ukázal rukou na miesto pred sebou. „Nesadneme si?“ 

Regulus neprikývol, ale tiež sa posadil. „Nič nie je také ako som si to v duchu maľoval.“ 

„Nechcem ti radiť, Regulus, ja sám totiž nemám nejaké extra veľké skúsenosti, ale... Myslím si, že to 

chce čas.“ 

„Snažím sa naňho netlačiť,“ priznal neochotne s divným pocitom, že sa o takých delikátnych veciach 

baví s mužom mladším takmer o dvadsať rokov. Azda i preto mu nebolo dvakrát do reči. 

A Harry jeho rozpoloženie veľmi správne vytušil. Nijako ho v tomto smere nekomentoval ani sa 

nechcel hrať na pána Mudrlanta. 

„Vieš, poznám Severusa od svojich jedenástich rokov. Viem, že je inteligentný, výnimočný a zásadový. 

A extrémne uzavretý. Absolútny introvert. Po celé tie roky bol sám,“ Harry pokrčil nohu v kolene a 

rukami si ho objal. „Vážne neviem o nikom, s kým by zdieľal aspoň nejaký čas svoj osobný život. Tiež 

mám pocit, že to bude chcieť nejaký čas, než zistí, že ti môže veriť, než sa prispôsobí nielen 

myšlienke, že ho niekto môže považovať za príťažlivého, ale i faktu, že má oňho niekto seriózny 

záujem.“ 

Regulus prstami zavadil o trst trávy a potiahol. „Hovoríš o ňom tak, ako keby nemal žiadne 

sebavedomie.“ 

Harry pokrčil plecami. „Nie som si istý, na koľko ho v tomto smere má, ale zakaždým, keď sa niekto 

pokúsil priblížiť k nemu týmto spôsobom, skončilo to fiaskom. Severus je... veľmi nedôverčivý.“ 

„V našom prípade by to mohlo byť iné. Poznáme sa predsa od školy,“ namietol chabo. 

„Ale bol si roky preč. Zmenil si sa. Žil si svoj život a dokonca si bol zasnúbený. Prežil si toho oveľa viac 

než kedy mohol Severus.“ 
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Regulus sa nahrbil a zadíval sa naňho. Harry bol možno mladší, ale nehovoril hlúposti. „Čo mám teda 

robiť?“ 

Harry sa nezbedne uškrnul: „Každá rada drahá, však?“ Ale potom hneď zvážnel a sťažka si 

povzdychol. „Byť na tvojom mieste? Priznávam, netuším.“ 

Na chvíľu sa obaja odmlčali, než znova neprehovoril mladý auror. „Skús to... po svojom. Sústreď sa 

naňho ako na stred svojho vesmíru. Pokojne mu skladaj komplimenty, len to s nimi nepreháňaj. Buď 

mu nápomocný. Napríklad pri príprave elixírov. Zaujímaj sa oňho, spoznaj ho nanovo. Vytiahni ho 

niekam von, za múry hradu. Vedel si, že chodieva s Luciusom na pravidelné večery? Skús to s ním. 

Alebo ho pozvi do divadla. Mohli by ste sa k nám pokojne pridať. Vieš, že je teraz v londýne botanická 

výstava? Pozvi ho na ňu a potom si urobte piknik alebo čo ja viem čo. Možností je vážne mnoho a 

Severus je...“ 

„Severus je čo, Potter?“ ozvalo sa im za chrbtami prísnym hlasom. 

Obaja sa ako na povel zvrtli a dvihli na nohy s previnilými výrazmi na tvárach. Severus si ich podrobil 

dôkladnému skúmavého pohľadu. Nesúhlasnému, ako mohli vidieť. Muž sa nepekne mračil. 

Harry mu opätoval nebojácny pohľad. Toho chlapa sa nebál ako prvák, nezačne s tým predsa teraz! 

„Mám vám odovzdať srdečný pozdrav od Luciusa. Dúfa, že táto streda platí ako zvyčajne,“ povedal 

miesto toho, aby zodpovedal profesorovu otázku. 

Ten iba zúžil pohľad a krátko kývol hlavou. „Určite.“ 

„Fajn, tak ja idem za Minervou,“ zamrmlal a vrhol na Regula povzbudivý pohľad. „Maj sa.“ 

ooo xxx ooo 

Harry sa stratil vo dverách hradu a Regulus sa máličko uvoľnil. I tak ho sužovalo napätie z mužovej 

prísnej strojenosti. Chrbát vystretý ako lineár, zamračený ónyxový pohľad a ústa stiahnuté do tenkej 

linky. Pôsobil takto minimálne o desať rokov starší, než v skutočnosti bol. 

Lenže prv ako mohol otvoriť ústa, začal Severus. 

„Bol si pridlho preč. Mám pocit, že ťa sotva poznám. A len tak si nakráčaš a snažíš sa... o čo vlastne?“ 

rozpojil ruky zopäté za chrbtom a obišiel ho, aby sa postavil bližšie k brehu jazera. 

„Dúfal som, že je ti to jasné. Snažím sa o teba. Tak ako som sa snažil pred tými rokmi, pamätáš?“ 

Nedostal z neho žiadnu reakciu. 

„Zvykol som si na samotu. Asi až príliš. Je pre mňa ťažké uveriť, že by si ty... alebo... ktokoľvek...“ 

odmlčal sa a on mohol iba odhadnúť ako sa asi tvári a čo tým náznakom myslí, „mohol stáť o niekoho 

ako som ja.“ 

Mal to brať ako vysvetlenie alebo prvý nesmelý krok z jeho strany a pokus o zblíženie? Netušil. 

„Celkom by mi stačilo vedomie, že nie si proti vzťahu. Že ku mne cítiš aspoň niečo a...“ 
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Severus pokrútil hlavou. „Nie je to... také jednoduché. Sexuálna príťažlivosť nie je všetko.“ 

„Nehovorím iba o tom,“ namietol pohotovo. 

„Ale ja áno! Dočerta! Ak... ak to všetko myslíš vážne...“ 

„Buď si istý, že myslím!“ prerušil ho náhlivo Regulus a dotkol sa rukou jeho meravého pleca. Bolo 

kostnané, lebo muž bol chudý. 

„Pred pár dňami som sa s niekým vyspal,“ priznal bez okolkov. Vlastne to z neho akosi nestrážene 

vypadlo. 

„Náhodný sex?“ 

Severus pokrútil hlavou, cítil, že Regulova ruka sa znova stiahla. „Skôr... neplánovaný.“ 

Neupieral oči na hladinu jazera, skôr nimi civel na jeho druhý breh a zízal niekam do diaľky. Nehľadal 

ani nejaký pevný bod, skôr... horúčkovito zvažoval, kam až s tým priznaním zájsť. 

Regulus tam mlčky postával, urputne zvažoval každé slovo. Nechcel vypustiť z úst niečo 

nepremyslené. 

Takže sa nadýchol a povedal: „Nič sme si nesľúbili a k ničomu sme sa jeden druhému nezaviazali. 

Nemôžem to teda brať ako... neveru.“ To slovo mu vyšlo z úst s námahou. Ešte tak aby to bola 

pravda. Lenže tá pravda bolela. Možno si nič nesľúbili, ale... akosi dúfal, že Severus by mohol 

akceptovať jeho záujem a podľa toho a nejakých tých morálnych zásad sa i zachovať. 

Čo ho teda k takému konaniu donútilo? Tlak z Regulovej strany, o ktorom sa muž domnieval, že je 

minimálny? Alebo zmätok, ktorý svojím konaním v Severusovi vyklíčil? 

Snažil sa racionálne uvažovať, ale bolo to namáhavé. 

Potom sa k nemu muž zvrtol. V jeho tvári bola celá paleta pocitov, čo Regula prekvapilo, lebo 

väčšinou sa snažil tváriť neutrálne a bol nečitateľný. 

„Vyspal som sa so Siriusom. Neplánovane,“ zdôraznil. „Asi by som to mal ľutovať, ale bol to dobrý 

sex. Napriek tomu, že k nemu stále cítim nevraživosť a svoje konanie nechápem a rozhodne 

neschvaľujem. Stalo sa to iba raz.“ 

Regulus už nemohol byť väčšmi ohromený ani po náhlej sprche ľadovou vodou a Severus tomu 

nepomáhal. Na toto sa ho neplánoval ani len spýtať. Absolútne netúžil vedieť meno človeka, ktorému 

Severus dovolil viac, než jemu. 

A on to bol jeho vlastný brat?! 

Kedy peklo zamrzlo?! 

No a Severusov nový výraz stál za všetky drobné, lebo akoby sám volal po odsúdení a opovrhnutí, ako 

keby vedel, že si to právom zaslúži a on ho zjavne aj vážne čakal! 
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Regulus si nebol celkom istý, ale azda práve toto bol ten podnet, čo jeho fatálne rozčarovanie a hnev 

razom schladilo do bezpečných hĺbok, vďaka čomu nepríčetne nevybuchol a nenasadil tak všetkému 

príslovečnú korunu. 

Vydýchol, zhlboka sa nadýchol a celý postup zopakoval ešte trikrát predtým ako konečne prehovoril. 

„Prv, než na to budem... akokoľvek reagovať, musím... sa pozhovárať so svojím bratom,“ povedal 

pomaly, sekajúc vetu cez zuby ako nejaké motovidlo. „Ale chcem vedieť jedno. Urobil si to preto, aby 

si mi ublížil, Severus?“ 

Severus pokrútil hlavou, čo bolo podľa Regula dobré znamenie. Muž, ktorý mu stál oproti totiž 

momentálne pôsobil ako stratený chlapec, ktorý nevie, čo so sebou a s vlastnými pocitmi. 

Na jeho pokrútenie hlavou prikývol. Stačilo mu to. Zatiaľ. „Mám sa teda ďalej snažiť alebo...“ o to v 

skutočnosti nestojíš? dokončil vetu v myšlienkach. 

Severus odrazu vystrčil vzdorovito bradu do vzduchu. „To už musíš vedieť ty, nemyslíš?!“ odsekol 

skoro urazene a Regulus máličko vyvalil oči, kým ho muž obišiel a vrátil sa späť do hradu. Naozaj mu 

to znelo ako výčitka? 

Povzdychol si a znova pohľad obrátil k vodnej hladine pokojného jazera. Pretrel si rukou tvár a vydal 

hlasný povzdych, mysliac na Severusovo úprimné, no strašné priznanie, na Harryho slová i na seba a 

na to, ako a či sa s tým vôbec vyrovná. 

Pochopil však minimálne dve veci. Nechce sa ho len tak vzdať a... Harry mal zjavne pravdu. 

Aby pochopil i ten zvyšok, musí za svojím bratom. A merlin daj, aby sa neposekali, lebo doteraz spolu 

vychádzali viac než dobre, i keď si na seba stále len zvykali. 

Severus sa vážne vyspal so Siriusom? pokrútil hlavou a vrátil sa do hradu i on. Bolo by asi trúfalé 

dúfať, že sa mu ten rozhovor prisnil. 

Z hrdla sa mu vydral neveselý smiech ako skúšal vymazať si ich obraz z hlavy. 

Neúspešne. 

ooo xxx ooo 

Blaise sa snažil ovládať. Možno nie tak ako v prvú noc, keď mu Hermiona dovolila milovať sa s ňou, 

ale neponáhľal sa a dbal na to, aby si užila najmä ona. 

Napokon, bola tou, ktorá si veľa vytrpela a tá, ktorá si tiež niekoľko dlhých rokov odopierala toto 

príjemné potešenie zo sexuálneho uvoľnenia. 

Bolo nádherné sledovať ju roztúženú a bolo ešte krajšie hnať jej túžbu do nedozerných výšin. Jej 

opálená pokožka chutila slnkom a morom, vlasy voňali ho hibiscusoch a orchideách. A on ju tak rád 

ochutnával. 

Bola nádherne nesmelá a hanblivá, ale nebránila sa jeho dotykom, ani bozkom, pri ktorých ju 

jednostaj uisťoval, že je prekrásna a on po nej veľmi túži. 



106 
 

Láskal ju jazykom, opatrne dráždil zubami, rafinovane láskal prstami. Elegantnú šiju, nahé plecia i 

prsia, ktoré mu pasovali do dlaní, boli príjemne plné a oblé. Spoznal hebkosť jej plochého bruška, 

mäkké kučierky jej lona i jeho horúcu vlhkosť, pripravenú odovzdať mu svoje poklady, prijať ho. 

A stále tomu nemohol uveriť. Bol tu s nimi. Na dovolenke. V nádhernom štvorhviezdičkovom hoteli 

Pointe aux Cannoniers na Mauríciu. V pohodlnej izbe a božským výhľadom na azúrové more 

obmývajúce bledú pieskovú pláž. 

Díval sa na ňu zrakom stále zahmleným odozvnievajúcou túžbou a posvätnou bázňou, prstami nežne 

prechádzal po kontúrach tváre, precízne a jemne modelovanej. Prstami sa sem tam vnoril do hustých 

vlasov, ktoré sa v tunajšom podnebí kučeravili ešte viac než zvyčajne. 

Hermiona otočila tvár a vtisla mu bozk do dlane, keď jej pohladil rozhorúčené líce. „Uvažovala som 

nad tým miestom Poppinej pomocnice,“ zamrmlala malátne. 

„Skutočne?“ 

Prikývla. Jej ruka dosadla na silné stehno vykúkajúce spod tenkej prikrývky a nechtíkmi ho nevinne 

dráždila. 

„Myslím, že by sa to dalo nejako zvládnuť. Kým Maia navštevuje muklovskú základnú školu a keby mi 

povolili nejakú príhodnú pracovnú dobu...“ 

Blaise sa pousmial. Napadlo mu, či si uvedomuje, čo s ním jej láskanie robí. I keď vyzeralo tak 

nevinne. 

„Aha,“ zamrmlal. 

„Páčilo by sa mi s tebou tráviť viac voľného času,“ priznala. 

„Ako rodina?“ skúsil, jeho myseľ sa znova zahmlivala túžbou. Objal ju v páse a pretočil sa s ňou tak, 

aby si naňho obkročmo sadla. Zhíkla a zaprela sa mu o hruď rukami, keď ucítila jeho novú tvrdosť. 

Zapýrila sa a pohla bokmi. 

Pôsobila azda ešte zmyselnejšie než nejaká nymfa. Náhlivo spomedzi nich odtiahol prikrývku, ktorá 

teraz len prekážala, len aby ucítil na svojich slabinách horúcu vlahu jej jaskynki. Vzal ju za boky a 

silnými prstami prehnietol zadoček. Jeho zrak skĺzol z jej tváre na pohupujúce sa prsia. 

Vyschlo mu v ústach, ale to už sa nadvihla a nasmerovala ho bezpečne do stredu svojho dychtivého 

ženstva. Zohla sa k nemu pre bozk a on roztúžene vydýchol do jej úst. 

„Moja božská dračica,“ zašomral neskôr s ústami na jej hrdle, berúc do dlaní jej zvodné prsia. Palcami 

dráždil bradavky, stískal a mädlil ich, kým z nich neostali iba roztúžené kopčeky. 

Možno sa predsa len neunáhlil, keď potajme kúpil zásnubný prsteň. Možno ho neodmietne, i keď sa 

toho ozaj obával. Jednoducho musí skúsiť šťastie. 

Zajtra. Požiada ju zajtra. 

Posledná racionálna myšlienka odplávala a prenechala voľnosť iba pocitom. Stratil sa v nich rovnako 

dychtivo ako sa jeho úd rytmicky strácal v milovanej žene.  
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19. kapitola – Podivná príťažlivosť 

Nespomínal si, kedy naposledy sa cítil tak mizerne. Bolo mu pod psa. A hnusil sa sám sebe. To už bolo 

čo povedať. On, ktorý bol taký zásadový! 

Nemal poňatia ani teraz, čo ho viedlo k tomu, aby dovolil tomu všivavému Blackovi, aby sa ho vôbec 

dotkol. Musel ohlúpnuť v momente, keď prekročil prah toho prekliateho domu! Iné vysvetlenie 

nedokázal podať ani po dvoch týždňoch, keď sa umáral samotou, dobiedzavými myšlienkami a 

výčitkami svedomia, ktoré cítil Severus voči Blackovi mladšiemu. 

Ale stalo sa a už sa neodstane. Hoci nebol z tých, ktorí sa radi kúpu v sebaľútosti, dnešný štvrtý pohár 

ohnivej niečo podobné tak trocha naznačoval. 

Iba si pretrel oči a trpko si povzdychol. 

Námatkovo si rozopol gombík na bielej košeli so stojačikovým golierom, lebo mal pocit, že ho škrtí a 

pohľadom zaletel k miestu, kde v krbe ležal obhorený list. Prišiel len pred niekoľkými hodinami a po 

jeho prečítaní si vrúcne zaželal, aby ho radšej nedostal. 

Prečo si sova nemohla cestou sem zlomiť krídlo, alebo sa nestrhol nejaký víchor, ktorý by ho uchytil a 

odniesol niekam do Tramtárie? Ako by mu všetko iba uľahčil! 

Takto sa ocitol medzi mlynskými kameňmi s pocitom, že je sám tým drveným pšeničným zrnkom. 

„Drahý Severus,“ už len nad tým nehorázne dôverným oslovením vyvalil neveriaco svoje tmavé oči, 

„mrzí ma, čo som pri Tvojej poslednej návšteve povedal. Skutočne som Ťa nijako nezamýšľal uraziť. 

Priznávam, tajne som dúfal,  že sa znova pomilujeme. Nedokážem na tú noc zabudnúť a nič ma 

nedonúti ľutovať to. Ani Ty, ani city, ktoré k Tebe prechováva môj brat. 

Máš pravdu. Vždy si ju mal. Som sebecký a arogantný bastard. Dokonca taký arogantný, že Ťa túžim 

znova vidieť. Budem Ťa čakať v starej hájovni za Rokvillom. Viem, že vieš, kde sa nachádza. 

S. B.“ 

Ak ten list neprečítal Severus desaťkrát, tak ani raz. Napokon ho roztrasenou rukou hodil do krbu, aby 

zhorel na uhoľ, ale ani to sa nestalo. Srdce mu tĺklo až niekde v hrdle, keď sa ho zmocnil ten šialený 

nepokoj a zmätok. 

Takže urobil niečo, čo v danej chvíli pokladal za rozumnejšie ako premýšľať. Nalial si. A potom znova a 

ešte raz a... Potom si dolial, lebo mal vypité a vypil, lebo mal naliate. 

Teraz už len zízal na pohár vo svojej dlani ako na nepriateľa číslo jeden a spomínal na ich poslednú 

hádku. Vážne na poslednú, lebo tú mal ešte živo v pamäti. Okrem toho, bolo ich za tie roky toľko, že 

mu tie predošlé už beztak splynuli. Napokon, veď boli o tom istom, menil sa iba podnet a tvar. A 

forma záveru. Prútiky, päste, slovné urážky. 

„Asi mi neuveríš, keď poviem, že som ťa chcel iba vidieť, však?“ 
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Sotva by mohol. Po tých rokoch? Bol by naivný blázon, keby mu naletel. Takže mu iba mlčky opätoval 

tvrdý, skeptický pohľad, ktorý hovoril za všetko. 

Jeho ďalšie slová ho doslova dostali do vývrtky: „Myslel som si to,“ poznamenal štíhly Black viac, než 

neveselo. „Nevadí. Aspoň sa mám prečo snažiť, no nie? A čo... naprávať.“ 

No dobre, pomyslel si teraz s odstupom času Severus. Mizerná voľba slov, asi dôsledok chabej slovnej 

zásoby. U typov ako on, nič nezvyčajné. 

Vykrútil kútiky úst nadol. Nič prevratné. Vždy to bol obmedzenec. Okrem toho, že to bol v prvom 

rade sebecký a arogantný idiot. 

Odrazu vstal. 

Trošku sa zapotácal, ale zvládol udržať rovnováhu. Prečesal si vlasy rukami a zaostril pohľad k 

nástenným hodinám. Pol dvanástej, marilo sa mu. Privolal si sako a bolo mu jedno, že ho ľavý rukáv 

varovne švacol cez ústa. Zjavne chabý spôsob ako ho prinútiť, aby sa spamätal, lenže on sa už 

rozhodol. 

Vyšiel z hradu, ignorujúc posmešné zahvízdanie Zloducha, ktorý sa vždy dokázal objaviť tam, kde ho 

bolo najmenej treba a len čo sa dostal za bránu, bez mihnutia oka sa odmiestnil na miesto určenia. 

ooo xxx ooo 

V hájovni sa svietilo. To si všimol hneď ako sa objavil na čistine pod lesom. Krok za krokom sa ho 

zmocňoval hnev i nepochopiteľné vzrušenie, keď sa k tej chajde blížil. 

Sotva dvihol ruku s prútikom, aby rozrazil dvere, tie sa pred ním samé otvorili. V ich priestore si 

zastala štíhla postava muža, ktorého mal všetky dôvody nenávidieť. Šlo o celé roky šikanovania, 

ponižovania a nenávisti. Ako sa dá také niečo len tak opomenúť alebo preklenúť? 

Musel by dostať abnormálnu amnéziu, aby to zabralo! 

Ústa stisol do prísnej tenkej linky, v mysli sa mu rojilo toľko výčitiek, že by nimi mohol toho chlapa 

pochovať lepšie ako nános kvalitnej hliny a predsa stačil jediný pohľad do jeho dychtivej tváre, do očí 

modrých ako nočná obloha a bol... 

... v peknej kaši, pekne povedané, bleslo mu mysľou v rovnakej chvíli ako nočnú oblohu preťal hrozivý 

blesk. 

Postával na prahu hájovne, trošku sa kymácal a za jeho chrbtom sa práve spúšťal hustý jemný dáždik. 

„Už som prestával dúfať,“ zamrmlal mu tesne pri ústach Black, keď ho schmatol za klopy trestuhodne 

pokrčeného saka a prudko si ho k sebe pritiahol cez prah dvier hájovne. Premohla ho podivná 

príťažlivosť. Znova. 

Severus nestihol zareagovať. Ak si pôvodne plánoval, že sa nenechá ovládať pudmi a ostane pri 

zdravom rozume, s jeho jazykom v ústach usúdil, že toho asi mal menej vypiť. Alebo nemal piť vôbec.  

Alebo sa na to mal vykašľať a nemal sa sem trepať. Zázrak, že sa nerozštiepil. 
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Lenže ani tentoraz mu Blackov jazyk v ústach neprekážal. Chutil mu a stimuloval jeho podráždené 

nervy rovnako dobre ako vôňa, ktorú z neho cítil a ruky, ktoré jemne hnietli jeho ztuhnutú plecia, kde 

sa postupne prepracovali cez chrbát, k pásu a na zadok. 

Keď ho k sebe Sirius Black pritlačil, Severus bol napätý a mimoriadne vzrušený. Prial si, aby... 

No, chcel veľa vecí naraz. Aby sa spamätal a zachoval si chladnú hlavu. Aby na sebe nemali toľko 

šatstva, aby Sirius neoďaľoval nevyhnutné, aby sa poponáhľal, aby ho prestal tým jazykom mučiť... 

Ale chcieť všetko naraz? Nemožné! 

Zaklonil hlavu, keď mu vzal Sirius tvár do dlaní a ústami sa prisal na jeho hrdlo. Presne na to 

miestečko, kde už mal možnosť zistiť, že je mimoriadne citlivý. Páčilo sa mu, ako dôkladne sa mu 

venuje. Že mu stíha nielen lízať krk, ale i rukou prenikať za pás jeho nohavíc. 

Na podbrušku ucítil jeho nechty prv, než sa prsty dotkli stoporenej pýchy a nedočkavo ju objali. 

Vydýchol mu pri uchu, objal ho a vyklenul sa proti nemu. 

„Sladý merlin, si taký horúci!“ zašepkal Sirius bez dychu, očarený výrazom jeho tváre. 

Severusovi sa z hrdla vydral najprv hlboký ston, než sa mu podarilo zašepkať: „Len... nehovor. Nepo-

nepokaz to!“ 

Odpoveďou mu bol bozk. Pomalý, vláčny a lahodný ako nový hlt dobre odležanej whisky. Rozplýval sa 

mu na jazyku, usadil sa v žalúdku ako nesmierne hrejivý pocit, ktorý mu vysiela do tela samé príjemné 

a pozitívne impulzy. 

Sotva vnímal chabé, no útulné vybavenie hájovne a vôbec by ho ani nebolo napadlo, že tu Sirius 

strávil niekoľko hodín v zopár uplynulých dňoch, dával to dokopy, dokonca upratoval a tajne dúfal, že 

to všetko nerobí zbytočne. Dával si záležať len a len kvôli nemu. 

Vyzametal a vymýval drevenú podlahu. Umyl aj malé okno. Vyčistil dlho nepoužívaný komín a zakúril. 

Opravil polámanú posteľ a vymenil starý vankúš i prikrývku za nové. Doniesol voňavé obliečky. 

Zelené. Len aby mu urobil radosť. Vyhodil rozbitý stôl a iba trojnohú stoličku. Na dverách opravil 

zámku. Dokonca priniesol niečo pod zub, keby... ostali dlhšie. 

O čom sa ani neodvážil snívať. 

Keď doňho dnes Sirius vnikal, dal si záležať, aby si ho nebral odzadu. Chcel mu vidieť do tváre tak ako 

po prvý raz a vedel, že urobil dobre. Severus bol počas milovania nádherný, keď si nestrážil svoj 

nepreniknuteľný výraz. Obzvlášť v tej záplave sviec, ktorú sem prepašoval. 

Slizolinčan sa mu poddával a prijímal jeho láskanie i bozky. Dnes už neodvracal tvár, ani zahanbene 

neklopil zrak. Možno tomu pomohol i alkohol, ktorý zjavne vypil, ale Siriusovi to neprekážalo. 

Robil všetko, čo vedel, aby ho priviedol k vrcholu, aby ho donútil vzdychať a hrýzť si pery od 

prevládajúcej vášne, ktorá ich oboch prevalcovala. 
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Muž sa pod ním napäl ako struna, mocnejšie ho objal stehnami a dych sa mu zasekol v hrdle. Sirius ho 

o pár rýchlejších a mocnejších prírazov nasledoval. Nevytiahol sa z neho a po celý ten čas sa mu díval 

do očí, ktoré sa naňho zvedavo upierali spod privretých viečok. 

Ani teraz neprehovorili. Ani jeden. Hoci sa Siriusovi tisli na jazyk slová, obával sa, že by ich muž z jeho 

úst sotva prijal. A asi by im ani neveril. Takže urobil niečo iné. Stále zabodnutý v tesnom otvore 

vlhkého a pulzujúceho zvierača sa k nemu sklonil, aby ho pobozkal. 

Tak nežne ako len vedel. Nenáhlivo a nenútene. A on ho pozoroval. Lapajúc po dychu s rukami 

zakvačenými do prikrývok. 

Sirius si dovolil maličký úsmev. Malinký, len z obavy, aby si ho nevysvetlil druhý muž nebodaj ako 

výsmech. Obtrel sa nosom v nežnom geste o ten jeho. Znova mu vtisol bozk na pery a pomalým 

pohybom sa naklonil nad jeho hruď. Prstami zakrúžil v jemnej húštine mäkkých chĺpkov a jazykom 

zavadil o svetloružovú bradavku. 

Severus dvihol ruku. Položil ju najprv na jeho plece a potom si vsunul prsty do jeho krátkych vlasov. 

Chvíľu sa s nimi pohrával, než sa pod ním nepomrvil a Siriusovi napadlo, že by mohli zmeniť polohu. 

Povytiahol sa z neho a vzal ho za ľavú nohu. Trocha ho pretočil na pravý bok a on sa uložil k nemu. 

„Som unavený,“ zamrmlal slizolinčan odrazu a Sirius sa za jeho chrbtom pousmial. 

„Viem,“ pripustil šeptom. „Nemusíš sa predsa vracať na hrad. Nikto nás odtiaľto nevyháňa. Oddýchni 

si.“ 

„Nemal by som...“ zamrmlal, ale už so zatvorenými očami. „Nemal som...“ zamumlal ešte 

nezrozumiteľne, ale nedodal, čo by nemal. Siriusovu ruku, ktorá mu pristála na boku nestriasol. 

Chrabromilčan tiež veril tomu, že to nebolo myslené ako výčitka, len konštatovanie. Vážne to tak 

znelo. 

Sirius ho naďalej láskal, bozkami posieval jeho šiju i plecia, ľavú lopatku, neochotný vzdať sa svojho 

miesta v posteli tak blízko pri ňom. 

Keď Severus napokon zaspal, prehodil cez nich prikrývku a s rukami založenými pod hlavou uvažoval, 

či by nebolo múdrejšie odísť. 

Lenže keby odišiel, mohlo by to vyzerať, že si s ním chcel zase iba užiť. Takže otázkou ostávalo, čo sa 

bude diať, keď sa Severus preberie a to už opäť celkom triezvy. 

Popravde, psychicky sa pripravoval na novú hádku. A v duchu sa modlil aby k žiadnej tentoraz 

nedošlo. 

Díval sa naňho ako spí a prial si vymazať všetky tie roky, keď sa k nemu choval ako totálny sviniar. 

Nezaslúžil si to. Nikto by si to nezaslúžil. Vedel, že mu to zjavne nikdy neodpustí, že neexistuje šanca, 

aby oni dvaja mali niečo, čo sa bude dať nazvať vzťahom, ale... 

Nádej tu bola vždy. Možno bude stačiť aj dúfať. Zatiaľ. A potom... sa uvidí. 
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Tiež nesmel zabúdať na Regulusa a jeho vlastné city k tomuto mužovi. Možno by sa mal stiahnuť a 

zabudnúť, že ho ten muž kedy vôbec priťahoval a vzrušoval, ale... 

20. kapitola – Návšteva starkej 

Vonku vládlo príjemné a slnečné počasie, po oblohe plávali roztrúsené, nadýchané biele oblaky 

pripomínajúce občas cukrovú vatu, občas picasovské tvary zvieratiek. 

Remus nemohol ľutovať svoje rozhodnutie, zoznámiť sa s Fortasovou jedinou žijúcou príbuznou. 

Podľa jeho vlastných slov, jedinou blízkou a normálnou. Žila v Blacktowne a bola to nesmierne 

čiperná žena. 

Pri zoznámení ho veselo štipla do líca a vyzvala ho, nech ju objíme, kým nie je nával. Kým sa Fortas 

nad jej srdečnou neformálnosťou iba červenal, Remus ju prekvapene uvítal. Zdalo sa mu, že ho žena 

prijala ako vnukovho partnera bez výhrad. 

Chvíľu na to bol podrobený krížovému výsluchu, ktorý sa snažil Fortas mierniť nielen krotením tej 

drobnej ženy, ale i vlastnými doplňujúcimi otázkami, než ho nezahriakla, že Remus má svoj vlastný 

jazyk a isto mu nevadí, keď sa trochu povypytuje. 

Nevadilo mu to. Vlastne, Fortas ho na to vopred upozornil a on na tom vlastne nevidel nič zlé. 

Navyše, vážne mu to nebolo nepríjemné. 

Po obede pomohol Fortas starkej spratať zo stola a Remus ostal sedieť vonku pri prestretom stole 

nad šálkou horúcej kávy a jablkovým závinom poprášeným práškovým cukrom, na ktorý sa mu už 

nejakú chvíľu zbiehali slinky i napriek tomu, že pred malou chvíľou tvrdil, že do seba už nedostatne 

ani sústo, čo je taký plný. 

Rozhodol sa to miesto v žalúdku ešte nájsť, nech sa deje čokoľvek. 

Práve si miešal kávu, aby skôr vychladla, keď sa mu doniesol tlmený rozhovor prenikajúci z 

pootvoreného okna nad ním. 

„Je to vážne fešák!“ vzdychla si žena a Remus začul spokojný smiech s odpoveďou: „Ja o tom viem, 

starká.“ 

„A má dlhý nos,“ podotkla a pokračovala. „Tak decentne, ale má. A vieš, čo sa hovorí o dlhých 

nosoch, žeee?“ zatiahla pobavene. 

Remus sa zamračil a pomyslel si to isté, čo jej vnuk vyslovil: „Čo sa hovorí o dlhých... Merlin!“ zvolal 

odrazu. Zjavne mu tá narážka na rozdiel od Rema došla. „Prestaň!“ 

V tom vyjadrení bolo niečo, čo prinútilo Remusa myslieť si, že sa muž znova musel začervenať a žena 

sa len nezbedne zachechtala. 

„Mala som pravdu! Óóó, tak preto si taký spokojný!“ smiala sa, kým si Fortas čosi zamrmlal popod 

nos a pratal sa jej z dohľadu, len aby o chvíľu vyšiel spoza rohu domu a pri nasledovnom pohľade do 

Remusovej mierne ohúrenej tváre pochopil, že ich rozhovor neostal súkromným. 
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Zvlášť, keď sa Remus dotkol svojho nosa, prešiel si po ňom ukazovákom a pozrel naňho s otázkou v 

očiach. „Čo sa hovorí o dlhom nose?“ 

Fortas prevrátil očami a prisadol si k nemu, aby mu šepol odpoveď, na čo sa Remus rozosmial. 

„Prepáč! Je ako neriadená strela!“ vyhŕkol mladší muž ospravedlňujúco, ale Remus len pokrútil 

hlavou, keď sa zadíval do tých nádherne modrých očí, vzal mu tvár do dlaní a pohľadom vnímal celý 

ten jeho čarovný zjav. I plavé vlasy s ružovými končekami, ktoré ladili s jeho košeľou s lososovým 

odtieňom. 

Na perách sa mu rozšíril nezbedný úsmev, keď zopakoval Mathildine slová: „Máš šťastie, chlapče,“ a 

dodal, „nehnevám sa. Veď... napokon, má pravdu, nie?“ 

Fortas mu dovolil, aby ho pobozkal a potom ho vytiahol na nohy. „Prejdeme sa? Ukážem ti v záhrade 

všetky svoje tajné miesta.“ 

Neprotestoval. A Fortas mu ukázal, kde si prvý raz zlomil ruku, keď nešikovne spadol zo stromu, kde 

ho o strom oprela o dva roky staršia spolužiačka – mal vtedy trinásť - len aby mu ukázala, čo je 

francúzsky bozk a ukázal mu aj miesto, kam sa chodieval v horúcom lete kúpať spolu s ostatnými 

deckami z dediny. 

Nie, že by tá starkina záhrada nemala konca kraja. Jednoducho plyne prešli poza dedinu k jazeru a 

okľukou sa chceli vrátiť späť, kým Remus nezastal na jej brehu a neskúsil rukou vodu. Bola príjemne 

teplá a na okolí nikde ani nohy. 

Celkom spontánne sa začal vyzliekať a o malú chvíľu skočil do vody. Rozjarený Fortas jeho príklad so 

smiechom nasledoval. Bláznili sa ako malí chlapci a v ich jašení ich rušila akurát jedna malá vážka a 

párik hašteriacich sa rybárikov riečnych. 

Obaja krátko na to vyliezli z jazera na lúku, nechali slnko, aby ich usušilo a prútiky použili na vysušenie 

spodného prádla. Nekúpali sa nahí, bol predsa biely deň a mohol ich hocikto vyrušiť. 

„Moja káva bude studená,“ skonštatoval Remus. „Ale na ten koláč sa fakt teším.“ 

„Len ak ti z neho nechám,“ podotkol Fortas a rýchlo sa s ledabolo pozapínanou košeľou obul. 

„Nie si skúpi,“ usmial sa Remus a i on sa poponáhľal. Fortasova dobrá nálada bola nákazlivá. 

„Nie, ale z toho bláznenia sa som vyhladol.“ 

„Hádam nechceš, aby sme sa naháňali ako...“ malé deti dotať nestihol, lebo to mu už Fortas ukázal 

chrbát. Remus na moment vyvalil oči. 

„No dobre, ty si to chcel,“ zamrmlal si popod nos a rozbehol sa za ním. Dohnal ho skôr, než jeho 

priateľ zahol k malej bránke na konci starkinej záhrady. Strhol ho na seba a obaja prudko lapali po 

dychu. 

„Dopekla, som taký nadržaný, že to asi len tak neprejde,“ zaskučal nespokojne a Fortas sa mu 

rozosmial s ústami pri hrdle. Rukami mu zovrel zadok a pošepol: 
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„Presne o to sa už nejaký čas snažím, poď!“ vyzval ho a schmatol za ruku. Prebehli bránkou a Remus 

bol vzápätí zatiahnutý za husté malinčie, kde mu priateľ šikovne rozopol nohavice a ústami sa podujal 

ukojiť jeho hmatateľnú túžbu. 

O niečo neskôr si pochutnali na káve, ktorú starká s vševedúcim úsmevom udržiavala v prijateľnej 

teplote a koláči, ktorý bol ešte lepší ako vyzeral. 

ooo xxx ooo 

Harry dvihol hlavu od rozčítaných novín, ktoré sotva preletal a mrskol nimi na kraj stola. Zívol a pozrel 

na muža sediaceho oproti. 

„Aký bol večer? Dal sa Severus zniesť?“ 

Lucius prikývol. Videl, že jeho priateľ je unavený po nočnej ako mača a najradšej by ho okamžite 

vykázal do postele, ale Harry trval na tom, že sa s ním aspoň naraňajkuje, lebo od hladu pomaly ani 

nevidí. 

Lucius nad tým prirovaním nadvihol obočie a popohnal svojich domácich škriatkov, ktorí sa beztak 

snažili a prekonávali, ak nie kvôli jeho spokojnosti, tak kvôli tomu zelenookému chlapcovi. Len aby 

mu ulahodili. 

„Povedzme, že bol znesiteľnejší, než naposledy,“ odvetil na otázku diplomaticky, čo Harrymu napriek 

únave neušlo. Uškrnul sa a Lucius chytro dodal: „Rozhodne neušiel.“ 

„Tak to je pokrok. I tak som zvedavý ako to celé dopadne. Nemám z toho dobrý pocit. Vieš, že 

Regulus sa vrátil domov?“ 

Lucius prikývol. „Severus čosi naznačil.“ 

„Prekvapuje ma skôr to, že si hneď so Siriusom neskočili do vlasov. A práve kvôli Severusovi, 

chápeš?!“ pokrútil hlavou. 

„Prečo ťa to prekvapuje?“ pokrčil ramenami Lucius a oprel sa na stoličke. „Severus nie je škaredý. A 

ty nie si povrchný, láska, takže ma udivuje tvoje konštatovanie.“ 

Harryho pohľad znežnel i vďaka tomu osloveniu. „Nemyslel som to v takom zmysle. Len... rozumej, 

roky sme pri ňom vídali akurát tak jeho vlastný tieň a teraz to vyzerá, že sa oňho zaujímajú hneď 

dvaja muži a aj to bratia. A... Severus a Sirius? No prepáč, ale... až na také zázraky neverím.“ 

Lucius sa rozosmial a odpil si z ranej kávy. „Ak sa na to dívaš takto, je to vážne prinajmenšom 

zaujímavé. I ja som zvedavý ako to dopadne. Zvlášť, keď sa Severus cíti tak neisto. Táral niečo o 

postihnutí, ak som ho dobre pochopil.“ 

Harry nadvihol obočie. „O postihnutí?“ 

„O nejakom štokholmskom syndróme, aby som bol presný.“ 

„Ach,“ vzdychol si mladší muž. Vedel, o čo ide. Štokholmský syndróm je fenomén, ktorý opisuje 

situáciu, v ktorej rukojemníci začínajú vyjadrovať súcit a sympatiu voči svojim páchateľom. Môže to 

dôjsť až k tomu, že páchateľa ochraňujú. „Nepredpokladal by som, že dôjde k takémuto záveru.“ 
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„Hovor mi niečo,“ povzdychol si Lucius. „Kázal som škriatkom pripraviť ti kúpeľ.“ 

Harry sa naňho zazubil. „Keby som nebol unavený ako kôň, požiadal by som ťa, aby si sa pridal.“ 

„Keby som nemal stretnutie so svojím editorom, tvojmu želaniu by som neodolal.“ Odložil obrúsok 

bokom, vstal a naklonil sa k nemu. „Choď, od únavy ti padajú viečka. A nezaspi vo vani. Nerád by som 

zistil, že si sa mi v nej utopil. To by som neprežil.“ Vtisol mu na ústa ľahký bozk a Harry poslušne 

prikývol. 

„Budem dobrý, sľubujem.“ 

„Poobede máš voľno?“ uisťoval sa Lucius, keď si zapínal jednoradové drahé sako námorníckeho štýlu. 

Harry prikývol s hlavou podopretou rukou. 

„Fajn, urobíme si nejaký program.“ 

„Len my dvaja?“ 

„Len ty a ja.“ 

„Dobre. Teším sa, čo vymyslíš.“ 

Lucius sa usmial, ešte si ukradol jeden bozk, než nespokojne zistil, že by mu nestačilo ani tisíc takých 

bozkov a s hundraním, a nadávaním na tú schôdzu za Harryho tlmeného chichotu odišiel. 

Harry sa odobral na poschodie, kde zo seba zhodil špinavé šaty, aby hneď zmizli v rukách usilovných 

škriatkov a len v trenírkach otvoril okno sove, ktorá mu pristála na okne. 

Prečítal si list od Hermiony a sľúbil si, že jej neskôr napíše. Sovu vypklonkoval bez sušienky ako sladkej 

odmeny za jej námahu. Nie naschvál. Prizabudol sa. 

Rýchlo sa okúpal a nahý si zaliezol do postele. Zaspal v okamihu ako sa jeho hlava dotkla vankúša. 

21. kapitola – Bez východiska 

Za oknami domu číslo dvanásť, sídliacom na Grimmauldovom námestí sa pred nejakou chvíľou dvihol 

nepríjemný vietor. Ohýbal konáre stromov a plašil sivé oblaky po tmavnúcej oblohe ako nespokojný 

valach svoje roztrúsené stádo. 

Regulus odložil rozčítanú knihu bokom sekundu predtým, ako kukučka nástených hodín poslušne 

odkukala osem.   

V miestnosti pred ním sa objavil Kreatcher a hlboko sa uklonil. „Pán Regulus si bude priať večeru?“ 

Popravde, nebol hladný, ale niečo malé by si dal. 

„Je môj brat doma?“ 

Kreatcher, ktorý neprechovával k Siriusovi ani po tomto čase extra vrelé city, si ani teraz nevzal 

servítku pred ústa. 
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„To ometlo, ktoré sa opovažuje nazývať vaším bratom sa práve sprchuje,“ oznámil mu. „Vrátil sa v 

dobrej nálade. Merlin vie, kde sa flákal. Vždy sa iba flákal. Aj vaša pani matka to hovorievala.“ 

Regulus sa zamračil sa vystrel v kresle. „Neprajem si, aby si Siriusovi hovoril, že je ometlo. Ani že sa 

fláka.“ 

Kreatcher uhol pohľadom, stisol pery a prestpúil z nôžky na nôžku. „Má si Kreatcher kvôli tomu 

odroňovi prežehliť prsty? Ak to pán Regulus prikáže, tak Kreatcher...“ 

„Nie!“ zvolal a pretrel si tvár rukou. Už vážne nevedel ako mu povedať, aby sa správal k jeho 

staršiemu bratovi úctivejšie, ale napokon, na vine si bol Sirius sám, lebo sa správal k škriatkovi 

rovnako zle. Rozhodol sa to hodiť za hlavu. 

„Priprav nám prosím ťa niečo dobré na večeru, Kreatcher.“ 

Škriatok oddane prikývol. „Pán Regulus má chuť na niečo sladké?“ 

Zišli mu na um lievance s javorovým sirupom, o ktoré ho následne požiadal. Ak bude Sirius proti, 

môže mu predsa urobiť niečo iné. 

Vyšiel zo salóna na chodbu. K ušiam mu doľahol tichučký šum tečúcej vody z prvého poschodia, kde 

mal Sirius spálňu. S rukami vo vreckách sivých nohavíc a vo voľnej bielej košeli s rukávmi vyhrnutými 

po lakte zamieril do jeho pracovne. V posledných dňoch tam trávil pomerne dosť času a hoci sa ho 

pýtal, odpovedal trochu vyhýbavo. 

Regulus nebol zadubený, ani hlúpy aby mu nedošlo, že to niečo by sa mohlo týkať témy, ktorá bola 

pre nich oboch v posledných dňoch trochu citlivou témou. 

To, že sa kvôli Severusovi nepohádali považoval Regulus za malý zázrak. Iste, dotklo sa ho to, zranilo 

ho to a chvíľu už pomýšľal na to, že sa na to celé vykašle. Mal síce Severusa rád a páčil sa mu, ale... 

nechcel prísť znova ani o svojho brata. 

Mohol ho znenávidieť, mohli sa pobiť na päste, alebo zviesť poriadny duel na život a na smrť, ale ich 

problém by to sotva vyriešilo. 

Ako chlapec ho vnímal inak. Bol spurný, strašne tvrdohlavý a jemu robil vždy napriek. Ale teraz... stal 

sa jednoducho jediným, ktorý mu z najbližšej rodiny ostal. A on ho nechcel stratiť. Lenže nechcel 

stratiť ani Severusa. 

Keď mu Severus povedal pravdu, mal pocit, akoby ho obliali vedrom studenej vody. Prvé sekundy mal 

pocit, že si z neho robí žarty. Ale Severus o niečom podobnom nežartoval. Vlastne... málokedy 

ukazoval svoju humornú stránku povahy, lebo bol večne zamyslený, večne zamračený. 

Regulus to skúšal pochopiť. Tí dvaja sa od nepamäti nenávideli. Sirius doháňal Severusa svojho času 

do šialenstva svojimi výčinmi, takže ako bolo možné, že sa s ním Severus len tak vyspal? 

Nedávalo to zmysel. 
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Prehrabol si vlasy a vstúpil do miestnosti, kde mal jeho brat pracovňu. Nič prepychové, skôr účelné. 

Stôl zaprataný štosom nejakých kníh, písacími pomôckami i rozložitým pergamenom. Pokresleným, 

popísaným. 

Zvedavo k nemu podišiel bližšie, obišiel stôl a nakukol doň. Od úžasu onemel a sadol si. Díval sa na 

precízne popísaný pergamen s rodostromom, s menami a dátumami a sledoval jasnú líniu až po 

meno Severus Snape. 

Srdce mu zamrelo a roztrepotalo sa ako splašené vtáča. Mal pocit, že toto už nie je žiadna hra. Že 

toto musí niečo znamenať! 

Celý ten čas tak akosi podvedome očakával, že ak sa vyzná bratovi zo svojich citov k Severusovi, on 

samozrejme celkom logicky ustúpi a stiahne sa. Keby išlo o nejaký smiešny flirt alebo nič 

neznamenajúcu sexuálnu zápletku, Sirius by ho isto odbil nejakou ironickou poznámkou, vysmial by 

sa jeho citom i Severusovmu nosu, alebo kto ho vie? Ale takto? 

Keď sa už nejaký čas zakrádal večer čo večer z domu a nechával ho v pomykove a zmätku, či ch vzťah 

predsa len  nezmenil svoj charakter... 

Vyzeralo to, že má vážny problém. 

„Našiel si to...“ 

Bratov hlas ho vytrhol zo zamyslenia. Zažmurkal a chvíľu mu trvalo, než sa prebral z omámenia. Sirius 

podišiel k stolu. Mlčky. Vlasy ešte mokré, brada slušivo oholená, nechal si len malú koziu briadku a 

fúzy pod nosom. Na sebe tmavé nohavice, biela košeľa s voľnými rukávmi a pri krku s niekoľkými 

rozopnutými gombíkmi. Na tom hodvábna tmavomodrá vesta. 

„Nie je dokončená,“ dodal a až teraz mu pozrel do tváre. Do ohromenej a bledej tváre. 

Regulus sklopil pohľad. Prechádzal očami po jednotlivých menách, dátumoch a i keď nechcel, musel 

obdivovať bratovu dôkladnosť a námahu, akú si s tým dal. 

„Je zvláštne a istým spôsobom pre mňa i absolútne nepochopiteľné, že sa zaujímame o toho istého 

muža. Ako som pochopil, ani jeden z nás sa ho nechce vzdať.  Je tak?“ povedal napokon Regulus a 

pozrel naňho. 

Sirius si privolal stoličku a sadol si mu hneď oproti. Hlavu si ležérne podoprel rukou. Voľný rukáv mu 

skĺzol trochu nižšie a odhalil staré tetovania. 

„Už to tak asi bude. Ja...“ odmlčal sa a pozrel mu pevne do očí, „neplánoval som to. Mrzí ma to. 

Nechcem, aby to vyzeralo ako moja tvrdohlavosť, či spupnosť. Nechcel som ti ublížiť. Uvedomujem si, 

že sa asi musíš pekelne ovládať, aby si ma na mieste nepreklial, čo?“ 

Regulus sa proti svojej vôli uškrnul. „Snažím sa,fakt sa snažím!“ 

„Viem, že ti to neuľahčujem.“ 

„To teda nie,“ súhlasil so zádumčivým pohľadom a smutnými očami. „Sprvu som dúfal, že ide len o 

flirt, ale teraz som na pochybách.“ Bradou kývol smerom k rodostromu. 
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„Nevedel som, že má takú fascinujúcu históriu,“ priznal Sirius. „Má staršie a vznešenejšie rodinné 

korene, o akým mi len môžeme snívať. Z jednej strany vedú k Bystrohlavovej, z druhej zas do 

kráľovských kruhov. Keď si pomyslím, koľkokrát som sa mu posmieval, je mi zo seba normálne zle.“ 

Jeho priznanie Regula prekvapilo. Znova, nie príjemne. A potom ho doslova šokoval. 

„Chápem, že v spoločnom živote by nám to sotva klapalo, ale keď sa ho dotknem, všetko sa zmení. 

Regulus, ja...“ odmlčal sa a chvíľku si len zadumane hrýzol peru, akoby so sebou zvádzal vnútorný boj, 

„viem, že by som sa ho mal vzdať, ale nedokážem to. Je to silnejšie ako ja. Je to ako droga. Môžem 

však urobiť jedno a to, zachovať sa voči tebe fér. Prestanem sa s ním vídať. Porozprávam sa s ním. 

Nech si vyberie sám. Súhlasíš?“ 

Bolo to asi to najrozumnejšie, čoho sa mohol od Siriusa dočkať. Nemal prečo váhať. Nemohol 

nesúhlasiť. I tak chcel získať nejaký čas, ale ako, keď Severus evidentne podľahol jeho bratovi v 

posteli? Už len predstava ich dvoch v jednej posteli bola mimoriadne skľučujúca. 

Súhlasil. 

„Kreatcher tuším niečo varí,“ pousmial sa neveselo Sirius. „Najeme sa spolu?“ 

Prikývol. „Hádam sa ťa nepokúsi znova otráviť,“ poznamenal vlažne. „Ale mal by si predsa len 

pouvažovať a prehodnotiť svoje správanie voči nemu. Veľmi by to pomohlo, ver mi.“ 

„Uvidíme,“ uškrnul sa Sirius a podržal mu dvere. Vrhol ešte jeden neveselý pohľad na rodostrom, 

ktorý pre slizolinčana vypracovával vo svojom voľnom čase a pobral sa za bratom. 

ooo xxx ooo 

Mal by sa rozhodnúť. Vedel to a hlavne, uvedomoval si to každou jednou mozgovou bunkou, ktorá 

volala o ratu jeho šedú mozgovú kôru. 

Fakt, že nevedel odolať lákadlu, akým bol Black starší bolo... Nemysliteľné! 

A aj to bolo slabé slovo na vyjadrenie všetkých tých jeho nahromadených pocitov, ktoré v ňom vírili a 

kalili jeho donedávna krištáľovo jasné pocity. 

Sekal koreň mandragory do pripravovaného elixíru a rozvažoval. Raz nad Siriusom, potom nad 

Regulusom. 

Dostal sa do netradičného trojuholníka a nevedel ako z toho von. On, ktorý nikdy netrpel problémami 

vo vzťahoch takéhoto druhu, lebo sa niekoľko rokov umrtvoval a snažil sa nahovárať, že trocha 

onanie a masturbovania vynahradia kvalitný sex. 

Toho sa mu vlastne dostalo až teraz a uvedomil si, ako veľmi sa mýlil. 

Lenže horšie bolo, že ho vzrušovali obaja. Obaja svojím spôsobom, obaja inak. Ale predsa. Páčila sa 

mu Regulova nežnosť i poddajnosť u Siriusa naopak jeho dravosť a nenásytnosť. Energia, ktorú do 

toho dával a s ktorou si ho bral. 
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„Dokotla!“ zahromžil a zhrozene si uvedomil, že sa prvý raz po neuveriteľne dlhom čase porezal do 

prsta. Roztržito si ho strčil do úst skúmajúc očami spúšť, ktorú tým narobil. Pár kvapiek skončilo na 

práve nasekaných koreňoch, vďaka čomu sa sfarbili do fialkova. 

Vytiahol si prst z úst, pričom sa zamračil nad vlastnou reakciou, keď miesto toho, aby prst hneď strčil 

pod vodu a ranu opláchol, vopchal si ukazovák do pusy. Takže tak urobil teraz. Potom siahol po 

tinktúre a prv, než ranu zacelil prútikom, vydezinfikoval si ju. 

Nasekaný koreň skončil v koši a on mohol začať odznova. Ale nezačal. Vypráznil kotlík, v ktorom 

lenivo bublala voda na miernom ohni a radšej sa rozhodol prevetrať si hlavu. 

Opustil podzemie a ráznym krokom zamieril naľudoprázdne nádvorie. Počas školského roka bývalo 

plné študentov, teraz tu akurát šantili neposedné vrabce a červienky so sýkorkami. A občas sa ukázal 

drozd, ktorý ozobkoval plody moruše, či jarabiny. 

Vyliezol na kamenný múrik, oprel sa o stĺp za sebou a vyložil si pohodlne nohy. Nikdy tu takto 

nesedával. Keď to skúsil ako chlapec, vždy sa našiel niekto, kto ho rád z múrika sotil na zem. Hoci 

nepadal ďaleko. Múrik nebol vysoký ani meter dvadsať. I teraz mu to prišlo nepatričné, ale... nik ho 

predsa nemohol vidieť a vytknúť mu to. 

Spoza bieleho chuchvalca mrakov sa ukázalo slnko a zalialo celé nádvorie. Oprelo sa hrejivými lúčmi o 

jeho čierne nohavice i sako a nielen zahrievalo, ale doslova pálilo. Napriek tomu si sako ani 

nerozopol. Nastavil lúčom svoju bledú tvár a privrel oči. Nechal sa hýčkať jeho teplom a palcom si 

neprítomne trel miznúcu červenú jazvičku po reznej ranke. 

Sirius... Regulus. Keby bol taký pomstychtivý svinia, za akého ho považovalo ešte i teraz niekoľko 

kolegov, nemohol urobiť lepšie, než si začať s oboma bratmi naraz. Pošliapal by nielen ich city, ale i 

hrdosť. Mohol ich opäť postaviť proti sebe. Len tak, z pasie. 

Na to však sotva pomyslel. 

Lucius mu radil konečne si vybrať a zbytočne neprovokovať. Ak mal Regulusa skutočne rád, alebo mu 

na ňom aspoň záleželo, mohol ho stratiť. Raz a navždy. Obaja Blakovci boli hrdí muži a ani jeden z 

nich ako povedal, po sebe nedá dupať. 

Mal pravdu. Zjavne. 

Lenže on vážne nevedel, čo so sebou. V podobnej situácii sa nikdy neocitol. Regulus ho miloval, to 

bolo viac, než zjavné nielen preto, lebo mu to naposledy veľmi zreteľne naznačil. A Sirius? Nebol by 

tomu veril, ale podľa všetkého sa preňho stal veľmi príťažlivým. 

Počas milovania spolu nehovorili, ale keď si Sirius myslel, že Severus spí, počul ho šepkať mu do ucha 

slová, ktoré by sa mu asi inak povedať neodvážil. Neopúšťal ho po milovaní a ostával s ním v posteli. 

Kreslil mu po nahej pokožke chrbta nezmyselné obrazce, dotýkal sa ho jemne a predsa neodbytne, 

akoby i tým dokazoval, že ich príťažlivosť je obojstranná a nie je len výplodom pomätenej 

Severusovej mysle. 

Mal by sa rozhodnúť. A keby mal jasnú hlavu a rozum, rozhodol by sa pre Regula. V ňom mal istostu. 

Ale rovnako ho lákala i vidina vzrušenia a divej vášne, akú zažíval pri jeho bratovi. 
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Otvoril oči a nahlas zaklial. Z jarabiny vzlietlo k oblohe vyplašene niekoľko vrabcov, kým on si 

nešťastne pomyslel, že sa ocitol v slepej uličke bez zjavného východiska. 

22. kapitola – Skúšaný muž 

Minerva na vrcholne spokojnú Poppy spiklenecky žmurkla. Druhá žena práve ukazovala slečne 

Grangerovej svoje dôkladné vybavenie nemocničného krídla. 

Vlastne, ako sa Minerva dopočula, zdalo sa, že jej bývalá žiačka už dlho slobodná neostane. Vraj sa už 

nejaký čas stretáva s profesorom Zabinim. Schvaľovala jej to. Blaise bol nielen príjemný a inteligentný 

mladý muž, ale bol rozhľadený, mal zmysel pre humor a s deťmi to vedel. Navyše, tí dvaja sa k sebe 

vážne hodili a zdalo sa, že do Blaisa je pobláznená i Hermionina deväťročná dcéra Maia. 

I o tom vedela svoje. Vo vojne sa stávali rôzne a veľmi nepekné veci, doslova kruté. Preto bola rada, 

že sa všetko na dobré obrátilo. Maia Grangerová bolo veľmi milé a bystré dieťa. Videla v nej ten 

správny potenciál už na prvý pohľad a bola si istá, že o dva roky jej bude posielať tiež jednu obálku s 

pozvánkou a prijatím na Rokfortskú strednú školu čarodejnícku. 

Nech už boli bratia Lestrangovci akí boli, faktom ostávalo, že ich rodina patrila medzi vrchných desať 

čarodejníckych a tvorili spolu s ostatnými miestnu elitu, ktorá sa mohla hrdiť svojím rodokmeňom. 

Rabastan i Rodolphus, obaja pekní muži, obaja veľmi schopní čarodejníci. Čo na tom, že o ich 

charaktere sa dalo pomlčať, lebo za veľa nestál? 

Minerve to bolo na jednej strane nesmierne ľúto, ale i päť minút s tým švitorivým dieťaťom jej za to 

stálo. Pochopila, že po svojich rodičoch zdedila len to najlepšie, čo mohla a bola za Hermionu rada, že 

Maiu neodvrhla, že si na nej nevybíja svoj nešťatný osud, čo pokojne mohla urobiť, ale že ju zahrnula 

vzornou materinskou starostlivosťou a láskou. 

Bola to vážne pozoruhodná a silná žena. 

„Myslím, že sme pre dnešok skončili, Mína,“ obrátila sa k nej Poppy nadšene. „Ja si myslím, že 

vhodnejšieho človeka sotva zoženiem a do konca prázdnin ostávajú sotva tri týždne,“ dodala s 

úsmevom na tvári, ktorý len potvrdzoval vyrieknuté slová. 

„Predpokladala som to,“ povedala riaditeľka s chrbtom vystretým ako lineár, odetá do zamatových 

šiat tmavozelenej farby s lesklými čiernymi gombíkmi na hrudi i manžetách úzkych rukávov. Vlasy 

vypnuté do prísneho uzla boli popretkávané šedými vlákenkami väčšmi, než si ju Hermiona pamätala, 

čo sa videli naposledy. 

„Už ste premýšľala o bývaní, moja drahá?“ opýtala sa Minerva a v hlave už rozoberala plány hradu, 

ktorý poznala lepšie ako vlastnú dlaň a hútala, kde by jej mohla zriadiť skúkromné komnaty. Kde by to 

bolo vhodné, kde by toľko neprefukovalo cez kamenné múry, kde by nebolo chladno a vzduch nebol 

cítiť stuchlinou. 

Hermiona prikývla. „Pravdaže. Ak by to šlo, rada by som ostala bývať vo svojom byte, kým Maia 

nedovŕši jedenásť. Okrem toho, možno ste počuli, že sa stretávame s Blaisom a nerada by som, aby 

sa kvôli tomu šírili nevhodné reči.“ 
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Žena s pochopením prikývla a opýtala sa: „Budete teda do zamestnania dochádzať?“ 

Hermiona si mechanicky zastrčila prameň vlasov za ucho. „Rada by som. Harry povedal, že napojenie 

siete na váš kozub by bolo len formalitou. Okrem toho, bolo by to praktickejšie, keby Poppy 

potrebovala pomoc v akomkoľvek čase. I uprostred noci, alebo cez víkend.“ 

„Výborne, Harry má pravdu, s pripojeným letaxovej siete problém určite nebude. O to sa postarám,“ 

súhlasila a objala ju okolo pliec. „Pôjdeme ku mne a preberieme ostatné dôležité detaily, dobre? 

Maia je myslím... v dobrých rukách,“ povedala a vyzrela von oknom, kde sa zvedavé hnedovlasé 

dievča tmolilo pod nohami rokfortského hájnika a jedného z kentaurov, s ktorým sa pán Flint 

zhováral. 

Ak sa riaditeľka nemýlila, išlo o Banovho potomka, Zareka. Flint chvíľku na to zdvihol Maiu na ruky a 

vysadil na Zarekov chrbát. 

Hermiona vytreštila oči a v hlase jej bolo poznať nielen neistotu, ale i obavy. „Ste si istá?“ vyjachtala 

nedôverčivo. 

Minerva prikývla. „Na sto percent. Flint na to síce nevyzerá, ale je maximálne spoľahlivý. Kto by to bol 

povedal, nie? Pamätám si ten večer, keď sa začala vojna a študentov bolo treba odviesť z hradu preč. 

Bol medzi prvými, ktorí zbabelo zdúchli. A tiež bol medzi prvými, keď prišiel neskôr prosiť o prácu. 

Celkom iný človek. No, tak poďme. Tí dvaja ju ešte chvíľu zabavia,“ vyzvala ju a trochu nasilu odtiahla 

stále nespokojnú ženu od okna. 

Nezdrží ju predsa dlho. Ostávalo dohodnúť a dotiahnuť do úspešného konca pár drobných detailov. 

Hermiona bola racionálna a rozumná žena, preto Minerva nepochybovala, že sa dohodnú raz-dva. 

ooo xxx ooo 

Plavovlasý slizolinčan sa vrátil domov z ďalšej nutnej schôdzky so svojím editorom pomerne spokojný. 

Nová kniha bola už v tlači, prebal knihy bol vybraný a schválený. Do predaja malo ísť dvetisíc 

výtlačkov, ktoré mali vyexpedovať najprv do miestnych kníhkupectiev. 

Editor však nepochyboval, že po nich zakrátko zľahne zem a oni budú potrebovať dotlač. To nebolo 

zlé, vôbec, pomyslel si spokojne Lucius, keď zo seba sťahoval plášť navlhnutý z mrholenia, ktoré ho 

zastihlo a nechal ho na starosti svojmu škriatkovi. Ten mu jedným dychom oznamoval, že mladý pán 

je doma, ale má spoločnosť. 

Lucius samozrejme spozornel a až teraz si všimol škriatkov vyľakaný výraz v tvári orámovanej veľkými 

pľandavými ušami, z ktorého vzápätí vypadlo, že tým hosťom je Luciusova ex. 

Ucítil ako sa mu žalúdka zmocnil veľmi nepríjemný pocit. Nervozita, zlé tušenie... Ani sám nevedel 

prečo. Veď šlo predsa len o Narccisu. No bolo zvláštne, že prišla v čase, keď nebol doma. Ale i to 

mohla byť náhoda. Nemala odkiaľ vedieť, že ho tu nenájde a že zastihne doma akurát Harryho. 

V mysli mu proti vlastnej vôli vyvstanul obraz, ktorý ho ešte sem-tam vedel pekne vydesiť. Vidina jeho 

exmanželky a milenca v milostnom opojení. 

Mohol si ním byť istý? Vlastne... nebol to Harry o kom pochyboval. Vedel, čo k nemu mladý auror cíti 

a poznal jeho charakter. Nebol by ho schopný oklamať, či podviesť, to neprichádzalo do úvahy. 



121 
 

Ale Narcissa? Nebola slizolinčankou len tak pre nič za nič. Mala svoje cestičky a vedela ako dosiahnuť 

svoj cieľ. 

Čo tu teda hľadala? Nudila sa? Prišla si overiť ako im to klape? Lucius sa mračil čím ďalej, tým viac. 

Spomenul si na jej posledné nepríjemné podpichovanie, závistlivý pohľad plný neprajnosti a úprimne 

zadúfal, že jeho tušenie bude iba planá intuícia. 

Škriatok ho nasmeroval do ranného salóna a on doslova vyštartoval z miesta, len aby našiel tú 

najpodivnejšiu scénu, akú mal tú česť vôbec zažiť. Mal pocit, že ho niekto prikoval na mieste 

neviditeľným kúzlom ohromnej sily a ovalil ho po hlave oloveným kladivom. 

Na stoličke s vysokým operadlom sedel jeho milovaný auror, evidentne spútaný mocným 

neviditeľným kúzlom a zmietajúci sa tam ako pod vplyvom nejakej vysokej horúčky. Svedčil o tom 

jeho bolestný výraz tváre červenej a sperlenej potom od vynaloženej námahy. Vlhká ofina prilepená k 

čelu a napínanie tela v niekoľkosekundových intervaloch vyvolávalo pocit, že sa mladík nachádza v 

nejakom delíriu. O rúzivom pohľade lesknúcich sa očí, vrčaní a hrdelných stonoch nehovoriac. 

A jeho bývalá žena sa na to pokojne dívala s rukami v bok, v jednej zvierala prútik a škrípala zubami, 

lebo sa k nemu nemohla dostať vďaka nejakej neviditeľnej bariére, ktorú medzi nimi schopný auror 

pohotovo vyčaroval. 

Lucius bol zhrozený i dojatý zároveň. Pochopil, že musí neodkladne zasiahnuť a napriek hlasnému 

hromženiu a kliatbam svojej ex na tmavovlasú hlavu prefíkaného zelenookého mladíka ho dosiaľ 

nezaregistrovala, čím samozrejme získal výhodu. 

„Čo sa to tu deje?!“ zahrmel takým hlasom, až jeho exmanželka od ľaku poskočila, ale Lucius 

preskočil pohľadom na svojho mladého milenca, ktorý k nemu automaticky vyslal prosebný pohľad s 

tlmeným stonaním. 

Stačili mu tri rázne kroky, aby k Harrymu bez najmenším problémov podišiel, na čo jeho ex znova 

zakliala a pekne štipľavo a vzal mu tvár do dlaní, len aby mu Harry horko-ťažko cez zaťaté zuby 

povedal: „O-o-odvar... t-túžby.“ Jeho mladé pružné telo sa začínalo triasť ako keby dostávalo zimnicu. 

Lucius vzápätí ustrnul, keď sa Harry strhol a jeho exmanželku odzbrojil. Zvrtol sa na päte a vážne 

chýbalo iba málo, aby ju neudrel. 

„Vypadni!“ vyštekol. Iba stisla pery do tenkej linky a prižmúrila oči. Aurorovo nepohodlie jej bolo 

absolútne ukradnuté. Tvárila sa, akoby to nebola jej chyba. 

„Veď o nič nešlo!“ zvolala podráždene, lebo plán jej nevyšiel ako si predstavovala. Zamierila do kúta 

salóna po svoj prútik, ale Luciusov hlas ju zarazil. 

„Cissa, zmizni! Pošlem ti ho!“ 

Ani naňho nepozrela. „Bez prútika nikam nepôjdem!“ zvolala a dupla nôžkov v čiernej ihličke so 

strieborným opätkom. 

Prirútil sa k nej ako víchor, schmatol ju pomerne surovo za ruku a vyvliekol ju napriek jej protestom 

na chodbu. Tam ju pustil s výrazom v tvári, akoby mala prinajmenšom lepru. 
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Prikrčila sa, šúchajúc si boľavé rameno a zasipela: „Zabúdaš, komu máš byť vďačný za to, čo máš?!“ 

Jej slová ignoroval. „Zmizni, kým sa ovládam, inak ti vážne jednu vytnem! Nepokúšaj svoje šťastie 

ženská!“ 

Zvrtla sa na opätku s tým najopovrhujúcejším pohľadom, akého bola schopná a stratila sa v 

plameňoch. Privolal si jej prútik, vzal do ruky letax a šmaril ho tam za ňou. Ak sa cestou zlomí, bude 

to jej chyba. 

Lucius celý nasrdený zablokoval letaxovú sieť a pribehol späť k Harrymu. Stále sa neodvažoval 

odpútať a vyzeral horšie, než pred chvíľou. Viditeľne sa triasol, bol do nitky spotený a jeho srdce tĺklo 

ako šialené. 

Také tempo nemôže dlho vydržať, ani keď je taký mladý, pomyslel si vystrašene. 

„Len vydrž, miláčik, hneď to bude,“ chlácholil ho, kým sa chaoticky preberal domácou lekárničkou, 

hojne zásobenou Severusom. Pravda, protilátku na odvar túžby medzi nimi nemal, ale upokojujúci 

elixír postačí a pre istotu mu dá dvojitú dávku. Okrem iného. 

Prinútil ho zakloniť hlavu a držal ho za bradu, kým mu do pootvorených pier nevkĺzlo sedem kvapiek 

elixíru. 

Úzkostlivo ho pozoroval, vreckovkou mu otieral z tváre kropaje optu, ale odvar ho stále zmáhal a 

ovládal jeho mladé telo, ktoré sa dožadovalo svojho napriek pevným putám, ktoré zvierali jeho ruky k 

podrúčkam stoličky a členky k jej predným nôžkam. Takže sa k nemu nakláňal trupom a naťahoval 

krk, aby sa mohol aspoň priblížiť k jeho tvári a ukradnúť si hoci aj jeden mizerný bozk.  

Lenže Lucius sa prezieravo uhol tým požadovačným ústam a tak ho Harry vrcholne frustrovaný 

uhryzol do brady, pričom nešťastne zakňučal ako opustené šteňa a vymrštil bokmi vpred, hoci Lucius 

už usilovne pracoval na rozopnutí jeho nohavíc, kde sa pod látkou črtala bolestne navretá túžba. 

Stoporený penis, pulzujúci a prahnúci po uvoľnení bol vlhký a horúci na dotyk. Lucius ho zvieral v 

dlani istým stiskom a primeraným tlakom, vedel, čo sa Harrymu páči, čo si môže dovoliť. A v tejto 

krízovej situácii dospel k záveru, že jeho stimulácia nepotrvá dlhšie, než pár nevyhnutných minút. 

Harry mu kĺzal v ruke od koreňa po žaluď a Luciusovo láskanie bolo rovnako horúčkovité ako Harryho 

plamenná túžba, v ktorej pazúroch sa nedobrovoľne ocitol. 

Napínal sa na stoličke, načahoval po staršom mužovi a predsa sa nepokúsil odpútať v obave, že by mu 

mohol pod neutíchajúcim vplyvom odvaru túžby ublížiť. I toto pre Luciusa znamenalo viac, než tisíc 

vyznaní lásky. Harry urobil všetko pre to, aby jeho exmanželke odolal a on si ani nechcel predstaviť 

situáciu, v ktorej ich mohol zastihnúť, len keby bol Harryho magický potenciál o niečo slabší, alebo 

jeho náklonnosť k nemu vlažná. 

„Sladký merlin, ako ťa milujem, milujem, Harry,“ šepkal mu do ucha zmámený jeho správaním, zatiaľ 

čo mu lízal citlivé miestočko na krku, keď mu láskal ušný lalôčik a bral ho nežne medzi zuby. 

A Harry stonal a vzpínal sa, než nevyvrcholil a nepotriesnil semenom nielen seba, ale i svojho milenca. 

Z úst sa mu zároveň vydral divý výkrik, ktorý tentoraz zanikol v Luciusových ústach, keď ho muž 

konečne pobozkal. 
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V nasledujúcom momente mu Harry ochabol v náručí ako handrová bábika, spútané ruky mu padli 

bezvládne do lona, hlava odkväcla na Luciusovo plece, dýchal plytko, ale aj srdce sa pomaly 

upokojovalo. Viečka mu klesli a oťaželi, celý vyzeral zmámene, ako keby sa práve na malý moment 

prebral z hrozného sna. 

„Si môj hrdina, vieš to?“ šepol, dívajúc sa mu do znavených očí, hlbokých a zelených ako horské 

jazierka. 

„To sotv...“ 

Nedokončil, lebo Lucius mu vtisol na ústa ďalší nežný bozk. „Si.“ Zdôraznil a napriek Harryho 

protestom ho vzal do náručia. „Dnešný večer som si predstavoval síce inak, ale čo na tom? Som rád, 

že ho strávime spolu. Postarám sa o teba, môžem?“ 

„Neurobil si to už?“ vydýchol Harry zmorený a vyčerpaný nedávnym úsilím i vyvrcholením, cítiac sa v 

mužovom náručí pomerne nepatrične, ale zato pohodlne. Bol dospelý a tých pár schodov by určite 

zvládol, no Lucius mal evidentne iný názor. Harry sa znova trochu začervenal, keď zbadal svoj 

ochabnutý penis stále tak nehorázne drzo vytŕčať z otvoru nohavíc ako holý dôkaz o ich nedávnej a 

najmä neočakávanej zábavke. Lucius si to nevšímal. Iba ho niesol ako svoj poklad. 

„Buď si istý, láska, že toho zvládnem oveľa viac,“ uistil ho blahosklonne a odniesol ho na poschodie, 

ako keby Harry nevážil viac ako prepeličie pierko. 

V spálni, zatiaľ čo im škriatkovia chystali kúpeľ blondiak Harryho zbavil šatstva, sám ostal iba v 

nohaviciach a košeli s vyhrnutými rukávmi, keď ho pozorne kúpal a dbal, aby mydlové bublinky 

pokryli každé miestečko toho vytrénovaného, štíhleho a pevného tela. 

„Myslím, že sa mi to páči viac, než som si predstavoval,“ priznal auror, keď ho muž utieral do sucha a 

bozkami posieval voňavú ružovú pokožku. 

„Pokojne si to môžeme zopakovať, ale najprv malá večera a potom dohliadnem na to, aby si si 

oddýchol. Ledva držíš otvorené oči, Harry,“ hlesol starostlivo, keď odhodil uterák bokom a pomohol 

mu do županu. „Zjavne to bude vysilením znásobeným o ten účinok upokojujúceho elixíru. Alebo 

chceš radšej do tej postele hneď?“ 

„Asi ju uprednostním, ak ti to neprekáža.“ 

„V poriadku. Oddýchni si. Máš na to plné právo.“ Chvíľu sa iba díval ako Harry zo seba župan opäť 

zhodil a zaliezol si nahý do perín. Stálo ho to veľa úsilia nenasledovať ho a nepridať sa k nemu. 

Mladík sa zakutral pod prikrývku s povzdychom plným úľavy, čo mu vyvolalo na perách úsmev. 

„Harry?“ hlesol temer nečujne, len čo stlmil v miestnosti svetlá a dodal pokorne: „Ďakujem ti.“ Hlas 

hlboký, zastretý, precítený emóciami, ktoré ním stále zmietali. 

Mladík sa k nemu otočil tvárou, zelené oči nabrali intenzívny pohľad. Nespýtal sa ho, za čo, lebo mu 

to došlo. Iba sa pousmial. 

„Nedovolil by som jej to. Nikdy. Znamenáš pre mňa viac ako iba prízemné ukojenie vlastných pudov. 

Ľúbim ťa, Lucius.“ 
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Rozbúchalo mu to srdce a spôsobilo, že sa mu žalúdok zovrel. Šedé oči búrkovej farby zaklipkali. 

S údivom sa pristihol pri tom, že potláča slzy. 

Takto nejako vyzerá normálny vzťah? Toto je láska, pomyslel si v nemom úžase a s úsmevom od ucha 

k uchu, než sa s pocitom nekonečného blaha vytratil, aby doprial skúšanému mužovi zaslúžený 

oddych. 

23. kapitola – Rozlúčka 

Nemalo zmysel odkladať nevyhnutné a on vedel, že takto ho nemôže nechať čakať večne. Vlastne... 

ich oboch. 

Prvý mesiac prázdnin a jeho trýznivého odlúčenia od bratov si na ňom vybral svoju daň. Cítil sa horšie 

než predtým. 

Horšie, než ako keď mu znova vstúpili do života. V tých najhorších chvíľach si myslel, že sa to stalo len 

preto, aby mu definitívne obrátili život naruby. Málo jedol, zle spával a čoraz väčšmi sa menil v 

chronického mrzúta. Nebolo s ním nielen rady, ale ani reči. 

Minerva si nad ním sama umyla ruky po poslednej zádrapke. Vedel, že to s ním myslela dobre, že to 

bola predovšetkým jeho vina, ale nedokázal si pomôcť. 

Keď sa konečne rozhodol, neodradila ho ani utorková búrková noc prvého augustového týždňa. Ani 

blesky povážlivo križujúce nočnú oblohu, ani dunivé hromy, ktoré ho sprevádzali celou cestou až na 

Grimmauldovo námestie. 

Nevedel, čo ho dorazilo viac. Dar precízne vypracovaného rodostromu od Siriusa s naliehavými 

slovami ako veľmi po ňom prahne, alebo Regulusovo trpezlivé mlčanie. Celý ten čas sa mu ani len 

neozval a on musel uznať, že je to rovnako frustrujúce ako jeho nemalá túžba po staršom bratovi. 

Hneď sa bránami hradu sa premiestnil. Netúžil a ani mu nenapadlo využiť prepravu letaxom. Nechcel 

sa stretnúť s Minervou, kým si to raz a navždy s oboma neujasní. Takto to nemohlo ďalej pokračovať. 

Nedokázal takto dlhšie fungovať. Už dva týždne nebol schopný pripraviť nijaký, ani ten 

najjednoduchší elixír. Takto rozhodený nebol ani za éry šialeného Temného pána. 

Ocitol sa na chodníku pred domom v jemnom, no hustom mrholení, ktoré zanehalo na jeho tvári, 

vlasoch i odeve pár neškodných priezračných kvapiek. Zdolal tých pár schodíkov, než sa neocitol pred 

dverami domu s popisným číslom dvanásť. 

Zabúchal, ale mal pocit, že toto búšenie zaniklo v dunení hromu, takže po krátkej chvíli tak urobil 

znova. S divo tlčúcim srdcom uvažoval ako bolo vôbec možné, že sa ocitol v takejto situácii. 

On, Severus Snape! Človek, ktorý si vyslúžil od študentov i kolegov tajnú prezývku osamelý vlk. 

Merlin...ako keby sa ocitol v inom svete, kde sa díva na život celkom iného človeka. 

S nevôľou sa zadíval na ruky, ktoré sa mu zradne chveli. Bol unavený. Vážne. Akoby celých tridsaťšesť 

hodín nezažmúril oka a jeho strhaný výraz tomu napovedal. 
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Keď ho konečne zalialo svetlo z útrob domu a dýchlo naňho príjemné teplo, hoci napriek daždivému 

počasiu nepanoval chladný večer, náhlivo vkročil dnu, vábený ako nočný motýľ hrejivou vidinou 

svetla. Otázkou ostávalo, či bol pripravený nechať sa zničiť rovnako ako ten nebohý, nič netušiaci 

tvor. 

„Severus!“ tlmený výdych naznačujúci úprimný údiv ho prinútil dvihnúť dosiaľ sklopenú hlavu. Pozrel 

sa pomedzi vlhké pramene tmavých vlasov, ktoré mu padli do očí, do ostro rezaných čŕt tváre, do 

rozžiarených modrých očí, ktoré sa doňho vpíjali s nevídanou intenzitou. 

Spôsobilo mu to chvenie žalúdka. Ako bolo možné, že si ani len nedokázal predstaviť, že sa tých očí 

vzdá len preto, že by to bolo najrozumnejšie riešenie? A o to predsa išlo, nie? Prišiel sem urobiť 

jedinú rozumnú vec. 

„Severus?“ ozval sa spoza nich druhý hlas presýtený zvedavosťou a rozbil čaro toho krátkeho 

okamihu. 

Severus preniesol pohľad na Regula, ktorý opustil – pokiaľ si dobre spomínal  na usporiadanie domu – 

knižnicu. Vyzeral úžasne! Vlasy mal máličko dlhšie, rámovali mu úzku tvár a tmavé oči robili ešte 

tmavšími. V jeho tvári sa zračili otázky, ale i radosť a... nádej? 

Severus mal stále problém niektoré pocity adekvátne identifikovať a aj to len preto, lebo mu neboli 

vlastné. On nikdy nežil nádejou. No, možno niekedy, keď dúfal v definitívnu porážku Temného pána, 

ale to bolo dávno. Tak dávno... 

„Musím s vami hovoriť,“ prehovoril bez pozdravu, asi prvý raz po dlhom čase nesmierne nervózny. 

Vlastne, keď za nimi kráčal do prijímacieho salóna, stále uvažoval, čo povedať a ako. A samozrejme, v 

duchu sa pýtal sám seba ako na niečo také zareagujú, i keď predpokladal, že každý z nich po svojom. 

Regulus sa posadil do kresla, Sirius si stal blízko krbu a oprel sa o jeho mramorovú rímsu, dívajúc sa 

do plameňov. Ležérny postoj, ale Severus nepochyboval, že je napätý rovnako ako jeho brat a tak ako 

i napokon on. Neprezradili ho len jeho oči, ale i tik v ľavom líci, keď zatínal zuby, cítiac vo vzduchu 

vlastnú bezmocnosť a možno i vidinu absolútnej bratskej porážky. 

Severus chcel ostať stáť, ale istejšie bolo sadnúť si. Nikdy prv sa mu tak netriasli kolená. Bolo to na 

smiech! Sám si bol na smiech! 

„Asi by mi malo lichotiť, že sa o mňa uchádzajú hneď dvaja muži, ale jediné, čo cítim... je zmätok,“ 

začal pomaly. Hlas mu znel ako škripot zle osadených kolies v mechanizme starých hodín. „Hlavne 

voči tebe, Sirius, lebo stále nemôžem prísť na jediný rozumný dôvod, prečo? Celé dni si kladiem tú 

otázku a čím dlhšie sa ňou zaoberám, tým viac som z toho popletený.“ 

Díval sa naňho, keď k nemu hovoril. 

„Celé roky si mi ubližoval, uťahoval si zo mňa a teraz...“ z hrdla sa mu vydral zvuk podobný škrekotu a 

vzdialene pripomínajúci niečo ako hysterický smiech, „teraz si prídeš, popletieš mi hlavu a... a ja na 

teba nedokážem prestať myslieť!“ vyslovil so zlosťou, ale iba nad svojou vlastnou slabosťou. „Idem sa 

z toho zblázniť! Nie je normálne túžiť po niekom, kto mi robil roky zo života peklo! A predsa viem, že 

sa to zmenilo. Vidím to v tvojich očiach, cítim v dotykoch...“ 
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Sirius mlčal. Iba sa naňho zronene úkosom díval. Vedel, že muž má pravdu, nemohol mu nič zazlievať, 

dokonca nemohol proti tým obvineniam ani len protestovať. Ale zaradoval sa, že si Severus v jeho 

chovaní zmenu všimol. 

Severus konečne pozrel i na Regula, ktorý tam len mlčky sedel, stískal pery, až z nich mal iba tenučkú 

linku a ruky zatínal v päsť. 

„Hneváš sa? Máš na to právo,“ povedal a vstal na tých roztrasených nohách zo svojho miesta, len aby 

k nemu podišiel. Ale nepriblížil sa úplne. „Bol si jediný, komu som dovolil tak veľa. Vstúpil si mi do 

súkromia, bol si v dome, za ktorý som sa hanbil a ešte sa i hanbím ako pes. A predsa si sa mi 

nevysmieval. Vážil som si ťa ako priateľa a mal ťa rád ako milenca. Nikdy som na teba nezabudol. To 

už som si povedal, spomínaš si?“ 

Regulus stroho prikývol, nemal tušenia, kam tým Severus smeruje a podľa výrazu jeho tváre to netušil 

ani on sám. 

„Stále ťa mám rád. Neviem, či to, čo cítim sa dá nazvať... niečím hlbším a... nechcem, aby sme sa 

odlúčili. Rovnako ti však nemôžem nič sľúbiť. Nemôžeme byť spolu. Chcem, aby... chcem... aby ste s 

tým prestali. Ja to nedokážem. Nie som... na to stvorený. Neviem ako by som...“ všimol si, že sa 

zajakáva, takže na chvíľu stíchol. „Nemohol by som sa za seba zaručiť. Keby som ostal s tebou, 

Regulus, neviem, či by som dokázal odolať tvojmu bratovi. Ak by skúsil odolať on, vedel by som si 

nájsť cestu ako dosiahnuť svoje a ty to vieš, však? Lenže toto,“ zdôraznil s bolestným výrazom, „nie 

som ja! Nikdy som nič podobné riešiť nemusel a ani to nechcem.“ 

Severus hľadal v Regulovej tvári akýkoľvek náznak pochopenia, kým ho Sirius počúval so zatajeným 

dychom. Pochopil prv ako jeho mladší brat, k čomu sa tu schyľuje, ale krátko na to si s ním vymenil 

pohľad a svitlo i jemu. 

Ešte pár ďalších neodvratných slov a Severus bol znova preč. Odkopol ich. Oboch. 

A oni sa iba dívali jeden na druhého ako práve vyorané myši a nechápali, čo sa to tu udialo. 

„Musím povedať,“ začal opatrne Sirius, „že takéto riešenie som od neho neočakával.“ 

„Pustil nás k vode!“ vybuchol konečne Regulus a vstal zo svojho miesta, kde sedel ako prikovaný. 

„Oboch! Vieš, najprv som si myslel, že mám väčšie šance, ale... toto?!“ 

„Väčšie šance? Prepáč braček, ale povedal by som, že sme na tom boli rovnako,“ uzemnil ho s 

hraným kľudom a sadol si do svojho obľúbeného kresla. Bradu si podoprel rukami, lakte opreté o 

kolená. „Vieš, som rád, že priznal aspoň tú vzájomnú príťažlivosť. Hoci ani ja sám ju nedokážem 

pochopiť. Ja... neviem si predstaviť, že... že sa s ním už nebudem vídať.“ Sklopil pohľad k špičkám 

topánok. „Pekelne mi chýba!“ 

„Tak to sme na tom rovnako. Ty sa s ním aspoň nemusíš stretávať v práci, to ja ho budem mať po celý 

čas na očiach,“ posťažoval si Regulus a nešťastne si povzdychol. 

V salóne sa rozhostilo ticho. Nie nepríjemné, iba také... zádumčivé. Obaja mali stiahnuté obrvy, obaja 

hlboký zamyslený výraz v tvári odzrkadľujúcej prežívanú bolesť z nečakanej straty. 

„Ja ho milujem, Sirius,“ povedal napokon bezradne sa dívajúc do bratovej tváre. „Čo budeme robiť?“ 



127 
 

Sirius si chvíľu šúchal bradu, než nezvesil ruku pozdĺž tela. „Môžeme urobiť dve veci. Pristúpiť na jeho 

hru, ale urobíme to, čo nám je vlastné. Nevzdáme sa. Ale najprv... sadni si. Niečo spolu preberieme, 

dostal som... jeden nápad, no... nie je tak celkom kóšer,“ navrhol a v duchu preberal, ako mu ten 

nový nápad predložiť. 

ooo xxx ooo 

Minerva vyskočila zo stoličky ako keby si omylom sadla na najostrejší špendlík v celkom Rokforte. Oči 

jej div nevypadli z jamôk. 

„To nemyslíš vážne, Severus! Tri týždne pred začiatkom školy? Ty si sa pomiatol!“ 

„Vždy s ním boli iba problémy,“ zahundral jeden z portrétovaných riaditeľov. „No nehovoril som to?“ 

„Sklapni Phineas, do všetkého strkáš nos, ale to podstatné ti uniká! A pritom sa zasa jedná o vašu 

famíliu, ako inak!“ vyštekla namosúrene Dilys. 

„Čo tým myslíš?“ opýtal sa vysokým hlasom a s rukami vbok, pekne vytočený mužík so sivými 

bokombradami, ale jeho staršia kolegyňa len mávla znechutene rukou. 

„Možno,“ súhlasil s jej obvinením Severus, nevnímajúc roztržku v pozadí. „Pozri, viem, že je to 

narýchlo, ale premyslel som to. Vážne. Longbottom ti bude výborným zástupcom a sama si vravela, 

že od septembra sem nastupuje madam Grangerová. Zvládne to. Viem, že áno. Vždy mali radi výzvy a 

ani ona jej neodolá.“ 

„Bude toho na ňu veľa! Dohodli sme sa na upravenom rozvrhu, aby sa mohla postarať o dcéru a...“ 

„Vedel som, že s tým prídeš, takže i Zabini je dosť kvalifikovaný na to, aby zvládol prvé tri ročníky. 

Určite sa nejako dohodnete, kým si za mňa nenájdeš nejakú adekvátnu náhradu.“ 

Minerva naňho ostala nemo zízať s otvorenými ústami. Chvíľu s tým špicatým nosom a malými očami 

pripomínala Severusovi kúzlom zmrazenú vranu, ktorá sa chystá znova zakrákať. 

„Ty to naozaj myslíš vážne?“ vyjachtala a žuchla sebou na stoličku tak, až jej odev hlasno zašuchotal a 

drevená stolička s brokátovým čalúnením zaprotestovala, hoci sa jednalo iba o mušiu váhu staršej 

ženy. 

Prikývol. „Asi som nemal toľko... otáľať. Prepáč. Myslím, že je načase, aby som sa vybral vlastnou 

cestou.“ 

„A to je?“ naliehala hoci šeptom, neschopná uveriť, že stráca v učiteľských radoch takú posilu. 

Napriek jeho mrzutosti sa naňho mohla vždy spoľahnúť. Bol jej pravou rukou, bol ako jej syn. A on 

odchádza. Pri spomienke na všetko, čo spolu prežili... ako sa trápili, bojovali – spolu i proti sebe – 

vohnalo jej to slzy do očí, ktoré nevládala zadržať. 

Severus pokrčil plecami. „Rozhodol som sa prevziať rodinné dedičstvo, ktoré mi ministerstvo pred 

rokmi pridelilo za zásluhy. Rodné panstvo mojej matky. Viem, že bude asi v hroznom stave, ale nejako 

to zvládnem. Chcem naďalej variť elixíry, ale chcem i cestovať. Vždy som túžil vidieť Indiu, Čínu...“ 

chabo sa usmial. „Je toho tak veľa, že neviem, kam skôr.“ 
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„Zdá sa, že to máš ozaj premyslené,“ vydýchla a skryla si tvár do dlaní so slovami: „Óch, Merlin!“ 

Šikovne si zotrela slzu, ktorá sa vykotúľala z oka a usmiala sa. „Tak dobre. Veď mi to nejako zvládeme. 

Som si istá.“ 

„O tom nepochybujem,“ pritakal a zdvíhal sa zo stoličky. „Idem si dobaliť. Chcem... odísť čím skôr.“ 

„Pochopiteľne. Ako si želáš.“ Vstala, obišla stôl a podala mu ruku. Keď ju prijal, vzala ho za ňu a bez 

varovania ho objala. „Veľa šťastia, chlapče môj, veľa šťastia.“ Pobozkala ho na čelo a pustila prv, než 

sa mohol v jej náručí cítiť nepríjemne. 

Keď Severus opustil jej kanceláriu, Minerva sa zvrtla na opätku. „Phineas? Urobíš pre mňa niečo?“ 

„Čokoľvek, drahá moja? Ako poslúžim?“ opýtal sa zdvorilo oslovený panáčik. 

„Ťuľpas!“ zahundrala pohrdlivo Dilys a odfrkla si. 

„Zisti mi, či je Regulus a Sirius doma. Ak áno, povedz im, že Severus na Rokforte končí.“ 

„A prečo by to malo mojich synovcov zaujímať? Ten netopier je...“ 

„Phineas, rob, o čo ťa žiadam, dobre?“ naliehala bez zbytočného vysvetľovania. 

Mužík sa nadurdil. „No veď hej, veď už idem! Ale i tak nechápem. Akurát ich iba naštvem, som si istý, 

že mi spália portrét skôr ako poviem škro...“ zvyšok vety zanikol, keď sa muž vytratil zo svojho rámu. 

„No, to by sme mali,“ zamrmlala si popod nos Minerva. 

„Neviem, čo si od toho sľubuješ, drahá,“ zatiahol Albus a napravil si polmesiačikové okuliare na nose. 

„Severusa nič neodradí.“ 

„Och, to nie, s tým sa nejako vyrovnám,“ súhlasila, „časom určite. Skôr... vieš, nepáči sa mi, že všetko 

hodil za hlavu.“ 

„Urobil to, čo považoval za výhodné pre seba. Je to slizolinčan, nezabúdaj.“ 

„Ako by som mohla,“ odvrkla. „Ty nezabúdaj, že všetko sa dá, ak sa chce. Už sa mi to neraz osvedčilo 

a viem, že ani teraz sa nemýlim, Albus. Ak sa teraz odstrihne od všetkých a od všetkého, skončí ako 

starý, zatrpknutý čudák a to ja nedopustím!“ 

Albus sa vľúdne pousmial. Uvedomil si, že predsa len môže mať pravdu. A ani on netúžil po tom, aby 

sa Severus pred svetom nadobro uzavrel. Na to ho priveľmi miloval. Bol mu ako syn, ktorého nikdy 

nemal. Preto bude i on tajne dúfať, že Minerva sa nemýli. 

24. kapitola – Spoločne 

Ak včera lialo ako z konvy, dnes sa po týchto pustinách rozlievala hmla. Nebola síce hustá ako mlieko, 

ale skôr potrhaná na franforce a pôsobila omnoho nepríjemnejšie, než inokedy. Zvečerilo sa a on s 

odchodom neotáľal. Nemal na to dôvod. 
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Severus sa premiestnil z Rokfortu krátko po tom, čo všetkým kolegom napísal stručný, formálny a 

dovedna nič nehovoriaci odkaz, nad ktorým sa niektorí sotva pozastavili a pripísali i toto jeho gesto 

na účet jeho podivnej povahe. 

Jediná Minerva ho vyprevádzala pohľadom, v ktorom sa črtali slzy ľútosti. Nesmierne ju potešilo, keď 

sa za ňou i starým hradom naposledy otočil a po malom zaváhaní dvihol ruku a takmer nebadane jej 

kývol na rozlúčku. Keby ho nepoznala, mohla by to považovať za obyčajné povrchné mávnutie rukou. 

Teraz stál Severus pred starou, pomerne zložito kovanou bránou, ktorá mala svoje najlepšie roky za 

sebou, čo mu prezradila nielen rozsiahla korózia požierajúca čierny kov, ale i ušiam nepríjemný vrzgot 

pántov. 

Pečatný prsteň starého otca Octávia mal vo vrecku predĺženého saka so stojačikovým golierom. 

Odmietal ho nosiť, lebo stále mal pocit, že na to nemá nárok. Starých rodičov poznal jedine tak z 

archívnych fotiek, ktoré vyhrabal v zapadnutom kúte Rokfortskej knižnice ako prvák. Bola to nejaká 

Genealógia vznešených čarodejníckych rodín Spojeného kráľovstva. 

Blížil sa k sídlu. Pod podrážkami vyleštených čiernych topánok mu ticho chrupčal štrk neudržiavanej 

prístupovej cesty, miestami prerastený bujnejúcou trávou. Stromi a kríky vôkol vrhali hrozivé tiene a 

pôsobili divšie, a strašidelnejšie vo svetle jeho zažatého prútika, ktorým si svietil pod nohy. 

Zdvihol zrak, aby ho uprel na čoraz viac odhaľujúce sa sídlo. Tmavé monštrum vypínajúce sa k nočnej 

oblohe vystavané v alžbetínskom slohu. Napadlo mu, že za denného stetla musí byť minimálne stále 

zaujímavé. 

A zároveň ho s nasledujúcim krokom blížiacim sa k sídlu napadlo, či sa neunáhlil. Sídlo bolo roky 

neobývané a bolo otázne, či v ňom nájde jediný kút, kde by po tej troche použitia čistiach kúzel 

mohol na noc zložiť hlavu, keď sa zarazil. 

Ostal stáť na mieste ako prikovaný a nemo civel do mäkkého svetla – pokiaľ sa nemýlil – petrolejovej 

lampy, ktoré prenikalo tmou od vstupných dvier. Zjavne položené na kamenných schodoch. Prižmúril 

oči napínajúc nielen zrak, ale i sluch, pevnejšie zovrel rukoväť svojho prútika, ktorý ostražito zhasol a 

zamrmal kúzlo, aby jeho kroky nevydávali pri chôdzi žiaden zvuk. 

Zakrádal sa k vchodu v tieňoch a obozretne, no krátko na to k nemu doľahlo pískanie. Bol blízko dosť 

na to, aby videl dlhú siluetu muža roztiahnutú pohodlne na schodišti, ako keby neznámy odpočíval na 

pohodlnom otomane. 

Než odrazu nezbystril a neposadil sa. „Severus?“ 

A on zamrzol na mieste. Kufor, ktorý sa vznášal vo vzduchu vedľa neho padol na vlhkú zem a vydal tak 

tlmené žuchnutie. 

Sirius Black sa postavil v celej svojej kráse so zničujúco sebavedomým úsmevom a ležérnym krokom k 

nemu podišiel. 

„No konečne, dával si si načas?“ opýtal sa a bez najmenšieho varovania objal stále ohromeného muža 

okolo pása, kým sa k nemu naklonil a vtisol mu na pery bozk. Krátky. Akoby mu nechcel dať ani 

príčinu odmietnuť ho, alebo vôbec odmietavo zareagovať. 
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Severus len zalapal po dychu a rukami sa zaprel o jeho hruď, ktorá sa od neho vzápätí vzdialila, tak 

ako muž sám na dĺžku paží. Keby ho chcel profesor zadržať, musel by sa po ňom načiahnuť. 

Lenže Sirius to neočakával a Severus to nehodlal spraviť. „A-ako si... Čo tu robíš?!“ vybafol rozladene, 

po počiatočnom zahabkaní. 

Sirius mykol plecami. „Čakáme ťa. Chceli sme vedieť, kam sa hodláš zašiť, miláčik a ver mi, že toto tu 

neprichádza do úvahy.“ 

„Prosím?!“ neuvedomil si, že zvýšil hlas, ale uvedomil si vlastné ohromenie celou toutu bizarnou 

situáciou. „Ak si myslíš, že mi môžeš rozkazovať, Black, tak sa škaredo mýl...“ nedokončil. 

Vchodové dvere vrzli a zavreli sa. Na schodišti sa objavila druhá povedomá postava a natiahla sa po 

tej petrolejke, aby jej svetlo zalialo všetkých troch mužov. 

„Ahoj, Severus,“ usmial sa naňho Regulus, ktorý sa tiež k nemu naklonil a rovnako ako i jeho brat 

krátko šokovaného muža pobozkal. A len čo sa odtiahol, vzal mu vietor z plachiet svojím vyhlásením. 

„Sirius má žiaľ pravdu. To sídlo je absolútne neobývateľné. Bude to chcieť more opráv, než sa 

sprístupní.“ 

Severus iba s pootvoreními ústami preskakoval pohľadom z jedného na druhého, než nevybuchol. 

„Čo tu hrom do kotla robíte! Dúfal som, že sme si všetko vyjasnili, ale vy ste zjavne obaja zadubení 

alebo pomätení!“ 

„Alebo po uši zaľúbení,“ dodal zmierlivo Sirius s podmanivým úsmevom, ktorý dosiahol až k jeho 

nebovomodrým očiam, čo vyvolalo u Severusa záchvev žalúdka. 

„Premýšľali sme o tom, čo si povedal,“ ujal sa slova Regulus, aby kul železo zahorúca. „Obom nám na 

tebe záleží rovnako a ani ty k nám nie si ľahostajní, hoci by si chcel tvrdiť opak. Chceme, aby si žil s 

nami, pod jednou strechou.“ 

Sirius prikývol. „Nechcem, aby to vyznelo demoralizujúco, ale... nechceme sa ťa vzdať. Ani jeden z 

nás. My sme ochotní aspoň to skúsiť. Napokon, možno si sám časom vyberieš, ale zatiaľ...“ mykol 

plecom a uprene sa naňho zadíval. 

„Ste...“ znova nedokončil. 

„Šialení? Možno,“ dodal rozjarene Regulus. „Čo ja viem? Alebo sme jednoducho takí zúfalí, že sme 

narýchlo lepšie riešenie nenašli. Jedno je isté. Nemienime sa ťa vzdať, chápeš?“ Natiahol ruku a vzal 

do dlane tú jeho, v ktorej kŕčovito zvieral svoj prútik. 

„Navrhujete mi... spolužitie... a incest zároveň?“ krútil hlavou nechápavo. 

Sirius sa rozosmial. „Och, to zas nie, miláčik. Mám svojho brata rád, ale nič viac. Netúžim viedieť ani 

len jeho holý zadok. Na rozdiel od toho tvojho. Takže pre ujasnenie, áno, hovoríme o spolužití v 

trojici, ale nie o milovaní sa v trojici a už vôbec nie o inceste.“ 

Severus prebehol pohľadom z jedného na druhého. „Takže sa mám stať vašou... sexuálnou 

hračkou?!“ zvolal pobúrene, ale Regulus ho utíšil. 
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„Vždy sa na všetko dívaš z tej horšej strany. Nie! Rozhodne sme na nič podobné nepomysleli!“ 

uisťoval ho, na čo si Sirius zdvorilo odkašľal. 

A zároveň zašepkal – „Hovor za seba, Reg.“ 

Brat mu venoval spaľujúci pohľad, ale potom nad jeho slovami iba prevrátil očami. „Nemôžeš tu 

ostať. V žiadnom prípade ťa tu nenecháme. Pôjdeš s nami, kým to tu,“ kývol hlavou smerom za seba k 

sídlu, „nedáš do poriadku. A budeme veľmi radi, ak nám dovolíš pomôcť ti.“ 

Severus si uvedomoval dotyk jeho hrejivej dlane na svojej studenej ruke, i lákavosť vyslovených slov, 

ale váhal. Žiť s nimi? Vo trojici? K podobnému záveru by nedospel asi ani vtedy, keby vypil dva kotlíky 

tej najsilnejšej whisky. 

Pravda, mohol ich mať oboch a pritom každého zvlášť. Jeden i druhý by ostali súčasťou jeho života. 

Nemohol nič stratiť, iba získať. 

Odrazu sa Sirius zoširoka zazubil a jeho biele zuby blysli neodolateľným a samozrejme samoľúbym 

úsmevom. „Vedel som to!“ povedal skôr, než stihol Severus vysloviť zdráhavé – áno, môžeme to 

skúsiť. 

Pristúpil k stále prekvapenému mužovi a znova ho majetnícky pobozkal, kým sa Regulus držal zdvorilo 

bokom a stále držal muža za ruku. Usmieval sa a náhle si uvedomil, že napriek tej scéne, ktorá sa mu 

odohráva priamo pred očami necíti žiarlivosť. Iba radosť a nádej. Bitku síce zdá sa vyhrali, ale stále ich 

čaká boj, ak si pomyslel na tú rôznorodosť pováh... 

„Nebude to jednoduché,“ vydýchol očarene a trochu zadýchane Sirius, „to nikto netvrdí, ale neskúsiť 

to by bolo neodpustiteľnou chybou!“ 

„Môžem nás teda premiestiť?“ opýtal sa Regulus, privolal si Severusov kufor a objal muža okolo pása. 

Obaja prikývli a v nasledujúcom momente zmizli, aby sa objavili v rozsvietenej chodbe domu na 

Grimmauldovom námestí. 

ooo xxx ooo 

„Neveril som, kým som to nevidel na vlastné oči,“ povedal Harry, študujúc nezaujato titulku Denného 

proroka, kým si Lucius nechal komorníkom naprávať viazanku. Keď v nej následne pristála i ozdobná 

ihlica a komorník podržal Luciusovi sako vyhládzajúc mu plecia, muž ho posunkom ruky poslal s 

poďakovaním preč. 

Komorník sa s miernym úklonom porúčal. 

„Musím uznať, že je zvláštna už len tá predstava, takže uznávam, skutočnosť pôsobí dosť šokujúco. 

Severus a bratia Blackovi? Zaváňa mi to bizarnosťou.“ Obzrel sa v zrkadle a obrátil sa k svojmu 

partnerovi, ktorý bol posledné dva týždne a tri dni jeho snúbencom. 

Harry odhodil noviny bokom a zadíval sa naňho. Odobrujúcim pohľadom. Vstal, aby mu vyšiel v 

ústrety. „Vyzeráš božsky.“ 
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Luciusovi sa na perách rozlial zmyslený úsmev, kým mladík skontroloval viditeľnosť červeného 

fliačiku, ktorý mu ráno zanechal na krku počas vášnivého milovania. Položil si ruky na jeho silné plecia 

a zadíval sa mu do tváre, kým mu muž tlmeným hlasom s rukami na páse šeptom poďakoval. 

„Vieš, keby som nehorel zvedavosťou, tak sa na tú dnešnú večeru so Severusom vykašlem,“ zamrmlal 

s ústami pri jeho krku, na čo sa Harry zachechtal. 

„To by som ti neradil. I ja chcem ísť na výzvedy. Môj zdroj je otvorenejší a zhovorčivejší, než ten tvoj, 

to nezabúdaj. Stavím sa, že sa dozviem i nejaké tie pikošky, čím sa ty určite nebudeš môcť ani len 

pochvíliť.“ 

„Uvidíme. Ak oprášim trochu svoj manipulátorský talent, môžem z neho dostať viac, než dosť.“ 

„Táraj!“ uzemnil ho Harry pobavene, na čo sa Lucius zamračil. 

„Ja a táraj? Srdiečko, len počkaj a uvidíme,“ zastrájal sa a prv, než sa so sebavedomým úsmevom 

odmiestnil, vyplienil tie šťavnaté ústa bozkom, vďaka ktorému sa mladému aurorovi roztriasli kolená. 

Harry sa usmieval ešte i vtedy, keď na seba bral bundu a súkal sa do nej. Uvažoval nad tým, kto z nich 

dvoch bude mať predsa len väčšie šťastie a bol by odprisahal, že to bude jedine on. Ale kto vie, 

možno ho Lucius prekvapí a možno bude sám Severus prístupnejší. 

Vážne si nedokázal predstaviť situáciu, v ktorej sa prísny profesor elixírov ocitol. Spoločný život s jeho 

krstným otcom a Regulom naraz? To muselo dať zabrať i silnejším povahám. No kto vie? Veď o malú 

chvíľu sa presvedčí na vlastné oči, či dom na Grimmauldovom stále stojí... 

Uškrnul sa, keď bral letax do hrste a vyslovoval dobre známu adresu. Horel zvedavosťou! 

25. kapitola – Pán úžasný 

Nástupište na King´s Cross bolo rušné. No nie rušnejšie, než si ho pamätali zo svojich detských čias, 

keď tu ako vyjavení a celí uveličení z panujúcej atmosféry postávali pred niekoľkými rokmi oni sami. 

„Si si istá, že nechceš využiť letaxovú sieť?“ opýtal sa už po tretí raz v to ráno tmavovlasý auror, ktorý 

vo svojom pracovnom odeve pôsobil nielen impozantne, ale i oveľa viac zrelšie a Hermiona si 

uvedomovala všetky tie obdivné pohľady, ktoré ich obklopovali celou cestou sem, rovnako ako to 

občasné horúčkovité šepkanie a sprievodný chichot. Bolo evidentné, že Harry dozrel v pôsobivého 

muža, ktorý nemohol nepútať pozornosť svojho okolia napriek tomu, že o to nikdy nestál. 

Prikývla, zamyslene sa pohrávajúc so svojím snubným prsteňom, pričom jej na tvári sedel ten 

zaľúbený úsmev, ktorý sa svojvoľne objavoval kedykoľvek, keď si na Blaisa spomenula. „Určite. 

Milujem cestovanie vlakom. Spomínaš si, ako sme sa v treťom ročníku zoznámili s Remusom?“ 

„Iste, ale skôr sa mi v mysli vybaví tá záplava dementorov a spomienky na to, ako som to zvládol,“ 

dodal ironicky. „Celý čas som potom musel znášať Malfoyove posmešky.“ 

Zachichotala sa. „Z čoho ste našťastie obaja dávno vyrástli. Mimochodom, ako sa má?“ 
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„On isto dobre. Ale Astéria má nejaké komplikácie. Museli si ju nechať u Munga na pozorovanie. Je 

iba v piatom mesiaci tehotenstva a už mala kontrakcie.“ 

„V poslednom liste mi nič nespomínala. Pomohli jej?“ v jej srdcovitej tvári sa zračili úprimné obavy. 

Tie dve sa spriatelili iba nedávno, keď pozval Draco svojho bývalého spolužiaka na večeru spolu s 

Hermionou a zdalo sa, že si výborne rozumejú od prvej chvíle. 

„Dostala nejaký elixír a zdá sa, že to bude dobré. Vraj ju koncom tohto týždňa prepustia. Aj tak si 

myslím, že za to môže to rozčúlenie, ktoré vyvolala Narcissa.“ 

„Och, zjavne narážaš na to vrešťadlo, ktoré na večeri zastihlo Luciusa, však?“ 

Harry s potuteľným úsmevom prikývol. Lucius si neodpustil malú pomstu svojej exmanželke, hoci ho 

Harry dobrosrdečne požiadal, aby na to zabudli. Raz a navždy. Lucius vtedy iba čosi nezrozumiteľne 

zamrmlal a umlčal ho bozkom. Viac sa k tej téme až do tej večere nevrátili. 

Ich rozhovor prerušil hvizd píšťalky v ústach výpravcu. Vlak bol na odchode. Harry pomohol Hermione 

nastúpiť a nezabudol jej zapriať šťastnú cestu a úspešný štart v novom zamestnaní. Nepochyboval, že 

bude skvelá. Aj ako ošetrovateľka, aj ako profesorka elixírov, keď napokon prekvapená prijala 

naliehavú žiadosť o výpomoc len pred pár dňami, keď ju rozčúlená riaditeľka promptne kontaktovala. 

Harry počkal, kým si nenájde kupé, čo dnes nebol až taký veľký problém. Deti odcestovali už 

predvčerom, aby sa zúčastnili triedenia a ostatných ceremónií pri zahájení nového školského roka. 

Účastnila sa ich síce aj ona, ale na jej rozhodnutí ostať bývať doma sa nič nezmenilo. Vedel, že to tak 

bude dobre. Hermiona nechcela vytrhnúť dcéru zo známeho prostredia prv, než nedovŕši potrebný 

vek. Čo bude čoskoro, pomyslel si a dvihol ruku, aby jej zamával. 

Len čo vlak odfrčal za zvukov prenikavého hvízdania a kúdolov bieleho dymu valiaceho sa po 

nástupišti, porúčal sa i on. Unavený po nočnej smene si neprial nič iné, iba na chvíľu konečne privrieť 

oči. 

ooo xxx ooo 

„Spí sotva tri hodinky, je po nočnej,“ informoval muža vo vstupnej hale Lucius, keď si ho prešiel 

pohľadom od hlavy k pätám. Mal pocit, že vyzerá lepšie, než ako v čase, keď sa videli naposledy. 

„Nepočká to? Alebo mu niečo odkážem?“ 

Remus nepočítal s pozvaním a za zázrak považoval už i to, že ho vôbec vpustili do haly. Ale i tak sa 

pod tým Malfoyovým drobnohľadom cítil nesvoj. Všetok ten chladný mramor, lesk svietnikov a žiara 

sviec... Akoby sa ocitol v hlavnej úlohe muklovského filmu Princ a bedár. 

„Samozrejme, že to počká, ale mohli by ste mu odkázať, že som tu bol?“ 

„Isteže,“ odvetil nanajvýš zdvorilo plavovlasý muž a Remus neisto prikývol. Stále nevedel, čo si o tom 

chlapovi myslieť a ak mal priznať pravdu, nie veľmi mu dôveroval i v takej maličkosti, ako bolo 

zanechanie jednoduchého odkazu. 

Preto sa radšej rozlúčil a porúčal. 
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Lenže s príchodom večera a s Harryho hlasom ozývajúcim sa z kozuba musel uznať, že Malfoyovi 

krivdil. 

„Ahoj, vraj si chcel so mnou hovoriť?“ usmial sa. 

„Iste, áno, ale nemohol by si osobne? Nechcem to riešiť takto, cez kozub.“ 

Harry prikývol a na moment, než hovor neskončil bolo počuť tlmenú vravu prichádzajúcu z druhej 

strany. Chvíľku na to už stál pred Remusovým krbom a oprašoval zo seba zbytky popola. 

„O čo ide? Niečo s Fortasom?“ 

Remus ho ponúkol kreslom a kvapkou koňaku, čo Harry rád prijal. 

„Tak trochu,“ povedal, na čo sa z vedľajšej miestnosti vynoril spomínaný muž a posunkom poprosil 

Remusa o pohárik. 

„Vieš, včera som požiadal Rema o ruku,“ povedal bez obalu, keď si sadal na neďalekú taburetku. 

„Nemáme načo čakať. Je nám spolu dobre a ľúbime sa.“ Natiahol k Removi ruku, ktorý si s tou jeho 

okamžite preplietol prsty. 

„Och, to je... fajn,“ súhlasil Harry. „Teší ma, že ste sa našli, vážne.“ 

Fortasove modré oči sa odtrhli od Remových a keď pozrel na Harryho, zaiskrili radosťou. „Vzhľadom k 

tomu by sa ťa Remus rád na niečo spýtal.“ 

Ten prikývol a odkašľal si, no sotva mohol začať, Harry ho stopol. „Chceš ma požiadať, aby som ti šiel 

za svedka?“ 

Remus prekvapený jeho dedukciou prikývol. Bola správna. Lenže nezdalo sa, že by to Harryho nejako 

potešilo. 

Poškrabal sa voľnou rukou na hlave a vystrúhal neurčitú grimasu. „Vieš, vždy som predpokladal, že ak 

o to niekoho požiadaš, bude to Sirius.“ 

Remus uhol pohľadom. Nepochyboval o jeho bystrosti, skôr pochyboval o sebe a o celom tom 

nápade. Pozrel na Fortasa, ktorý sa naňho díval rovnako vyčkávavo ako Harry, ktorý si tou 

poznámkou odrazu nebol celkom istý. 

I Remus klesol teraz do kresla a mierne sa nahrbil. „Necháp ma zle, Harry. Nepýtal som sa ťa preto, že 

v citoch nemám jasno. Fortasa naozaj ľúbim,“ priznal bez obalu a pozrel na muža tak nežne, až sa 

musel Harry nad svojimi obviňujúcimi myšlienkami sám začervenať. Vážne si myslel, že v tom jeho 

priateľ nemá jasno a vrhá sa do niečoho, o čom nie je presvedčený z hĺbky svojho srdca. 

„Tak potom? Som si istý, že Sirius by bol nadšený,“ povedal jemne, snažiac sa nenarobiť viac škody, 

než zdá sa práve nechtiac stihol. 

„Nie som si tým istý. V poslednom čase sa mi vyhýba, ruší stretnutia a...“ 

„Ty o tom nevieš, však?“ vyvalil naňho mladík oči a kútikmi úst mi mykalo. 
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„O čom? Na čo narážaš?“ v mužovej tvári sa odzrkadlil úprimný údiv. 

„Och, teraz vážne nemali času nazvyš. Vlastne, aj my s Luciusom sme museli priložiť ruku k dielu. Ide 

o to,“ usmial sa, keď videl, že Remus je stále mimo, „že sa spolu s Regulusom a Severusom rozhodli 

pre spoločný život, čo zahŕňalo aj rozsiahlú rekonštrukciu sídla, ktoré Severus zdedil po predkoch z 

matkinej strany. Určite tie schôdzky Sirius rušil iba preto, lebo hneď po práci bežal pomáhať tam.“ 

Harry mohol takmer vidieť ako to v hlave staršieho muža pracuje, keď vstrebával jeho vysvetlenie. 

„Vidíš, láska,“ usmial sa Fortas, „a ty si si myslel, že si z teba robí Sirius žarty, keď ti prišla minule tá 

správa.“ 

„Keby si ich poznal tak ako ja, pochopil by si môj postoj,“ dodal vážne, úprimne zaskočený. 

„Presne, aj nám to chvíľu trvalo, ale zdá sa, že im to... klape,“ pritakal Harry. „Tak? Pôjdeš za ním?“ 

Remus si povzdychol. „Asi to skúsim. Ale ak...“ 

„Ak odmietne, potom mi bude cťou byť ti svedkom,“ dodal Harry, ale nepochyboval, že Sirius túto 

ponuku neodmietne ani za nič. 

ooo xxx ooo 

V kaplnke to ticho bzučalo, keď si sadli do poslednej z lavíc. Fortas stál vpredu so svojím svedkom, 

akýmsi kolegom z práce. Predné lavice zaplnila tá malá hŕstka rodiny a najbližších priateľov. 

Toto sa mu vážne páčilo. Len najbližší, nič pompézne, skôr komorné. Ani veľa kvetín, ani prezdobené. 

Presne podľa jeho gusta. Akurát, že bol nútený navliecť sa do spoločenského a strpieť uväzovanie 

viazanky do zložitého uzla, na čo bol ale Sirius majster, to musel uznať. 

„Pristane mu to, nemyslíš?“ šepol mu Regulus do ucha a vzal ho za ruku. Severus mu ju jemne stisol. 

„Tú ružu v gombíkovej dierke si mohol odpustiť.“ 

„Nemyslím. Nie je veľká, takže nepôsobí ako rušivý moment,“ zaoponoval Regulus. 

„Ja by som radšej uprednostnil obyčajnú hodvábnu vreckovku.“ 

„Budem na to pamätať, láska,“ usmial sa potuteľne a pritiahol si jeho ruku k ústam, aby pobozkal 

tenké prsty s vedomím, že Severusa tá na oko nevinná poznámka ľahko znepokojila. 

Stále si na život v trojici iba zvykal. Kým Regulus bol citlivý a nežný, jeho starší brat bol síce 

prekvapivo pozorný, ale stále ako tajfún. Dokázal ho zmiesť z nôh účinnejšie ako prílivová vlna a 

zaplaviť prekypujúcimi emóciami, ktoré ho vedno s ním strhli pod hladinu. A predsa si nemohol 

sťažovať. 

Bol zahŕňaný pozornosťou, láskou, opaterou. Prvý raz mal pocit, že patrí niekam, kde ho chcú. Že je 

súčasťou celku a bez neho by nič nefungovalo tak, ako malo. 
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Keď prešiel uličkou Lucius s Harrym, obaja muži im kývli na pozdrav a usadili sa v rovnakom rade lavíc, 

len na náprotivnej strane. Čosi si šepkali a Severus videl, ako si mladý auror chvíľku zamyslene hryzie 

spodnú peru, než sa nenaklonil k mužovi po svojom boku a čosi mu nezašepkal. 

Bol zvedavý, ako to oznámenie vo včerajších novinách, ktoré si vyslúžilo titulnú stranu vzala Narcissa. 

A zaľutoval, že ju pri tom nevidel. 

Severusove myšlienky prerušila hudba, ktorá spustila svadobný pochod a on upriamil pozornosť na 

mužov, ktorí kráčali k oltáru. Dvaja starí priatelia. Keď sa tak na nich skúmavo díval, musel usúdiť, že 

by nikdy nebol predpokladal, že tí dvaja neskončia spolu. 

Lenže opak bol pravdou. Sirius... patril jemu. A odrazu mu zišlo na um, aké by to bolo, keby ten 

rozžiarený švihák kráčal k oltáru, kde by naňho čakal on. A Regulus. 

Po chrbte mu z tých fantázií prebehli zimomriavky. Nie, to sa nikdy nestane, zamietol razom, ale i tak 

mu neušlo Blackovo rozpustilé žmurknutie a nečujne sformulované – Si na zožratie, láska. 

Iba prevrátil očami a odpútal zrak od muža, aby sa venoval niečomu podstatnejšiemu. Sobášnemu 

obradu. 

ooo xxx ooo 

Narcissa zúrila. Sedela za stolom a civela na článok v novinách ovenčený fotkou, ktorá zaberala 

bezmála pol strany! 

„Lord Lucius Abraxas Malfoy a auror Harry James Potter si Vám dovoľujú oznámiť, že dňa...“ mrskla 

novinami bokom a švihla prútikom. Noviny vzplanuli rýchlo a o chvíľu po nich ostal iba popol, ktorý 

nechala novým švihom prútika odstrániť skôr, ako sa zviezol na podlahu vystlanú hrubým, mäkkým 

kobercom. 

Akoby nestačilo, že ju takto ponížil! Musel to dať najavo i verejne! 

„Bodaj ho parom vzal!“ zahromžila a znovu dvihla ručné zrkadlo vykladané polodrahokamami, ktoré 

jej Draco poslal z jednej zo svojich predošlých mnohých ciest. Zafučala od zúrivosti a zaškrípala 

zubami. Tie ohavné pupáky stále nezmizli! A akoby to nestačilo, nový a švihácky riaditeľ 

Gringottbanky ich schôdzku zrušil, lebo sa z nejakého neznámeho zdroja dozvedel, že má chlamýdie! 

Toľká nehoráznosť! 

Odula pery. Keby to aspoň nebola pravda, mohla by sa voči tomu ohradiť, ale takto?! 

Vstala od stola a zrkadlo nechala zrkadlom. Podišla k oknu, keď si cez tvár prehodila tenučkú tmavú 

sieťku, dômyselne zakrývajúcu jej poznačenú tvár. 

Povzdychla si. Musela uznať, že to prehnala. Lucius mal právo na hnev i na pomstu. Škrelo ju však 

vedomie, že sa k nej zachoval nevďačne. Lenže už v záujme pudu sebazáchovy to bude musieť 

prehltnúť. A zabudnúť. 

A urobí to s vrodenou gráciou. Inak to nepôjde. On svoje šťastie zdá sa našiel. Takže na rade je ona. 

Možno sa aj jej podarí konečne nájsť niekoho, kto ju bude nosiť na rukách. Celkom by sa jej to 
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pozdávalo. Bola by to po všetkých tých skúsenostiach a prežitých rokoch veľmi príjemná zmena. 

Možno i na ňu čaká niekde nejaký Pán úžasný. 

Len sa musí vyliečiť. 

„Bath!“ zvolala pri novej spásnej myšlienke. „To bude na začiatok veľmi dobrá voľba. Zmena vzduchu 

mi iba prospeje,“ mrmlala si podpod nos o niečo veselšie, keď vzápätí luskla prstami a energicky dala 

pokyn škriatkom, aby jej zbalili kufre. 

 

 

Koniec 


