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I. Dokonalé načasovanie 
 
Stál na Severnej veži. Ruky založené a zopnuté za meravo vystretým chrbtom. Pohľad upretý 
na krajinu odetú do beloby, ako keby to bola nevesta v svadobných šatách. Z neba sa na zem 
husto sypali veľké vločky snehu a zúriaca metelica ich rad radom vyzývala do bujarého tanca, 
vytvárajúc na zemi snehové jazyky. Dlhé vlasy mal zopnuté vzadu, na temene hlavy, čiernym 
koženým páskom, ale ofina mu takmer zakrývala oči. Habit sa okolo neho nadúval a chvel 
ako čierne krídla nespokojného vtáka. Konečne ho uzrel. Rozpojil si ruky a položil ich na 
kamenné zábradlie pokryté tenkou vrstvou ľadu. Chlad toho dotyku ani nevnímal. Jeho čierne 
oči sa zabodli po tmavej postavy brodiacej sa snehom. Kráčal tak ľahko a nerušene, akoby 
okolo neho nezúrilo besné počasie. Mieril k škole. 
Severus privrel oči, ale len na chvíľku. Nechcel ho stratiť z dohľadu na viac ako pár 
kratučkých sekúnd. Kútikmi úst mu zašklbalo, keď sa díval, ako okolo muža povieva vo 
vzduchu červeno-zlatý šál. Hodiny na jednej z veží odbíjali presný čas. Prebral sa z bdelého 
snenia a vychytil sa preč. Musí to stihnúť. Musí byť presný. V duchu si zrátal, ako dlho mu 
potrvá, kým sa dostane na to miesto a uvažoval, ako dlho potrvá mužovi dostať sa do hradu. 
Napadlo ho, že by sa mal predsa len poponáhľať. Pridal do kroku. To načasovanie musí byť 
dokonalé. 

¤¤¤ 
Mladý muž zo seba striasol pred vstupnými dverami do hradu zvyšky studeného snehu a 
očistil si od neho i čierne čižmy, keď pár krát silno zadupal. Vstúpil do veľkej vstupnej haly s 
vysokým stropom a začal si odmotávať z krku dlhý šál. Vybehol po schodoch a pozrel na 
hodinky. V žalúdku mu hlasno zaškvŕkalo a on vrhol pohľad na dvere vedúce do Veľkej 
siene. Síce len teraz prišiel a nestihol sa ešte ani prezliecť, ale radšej sa naobeduje v 
spoločnosti ostatných profesorov, akoby mal jesť neskôr v súkromný svojich komnát. Takmer 
už siahol na dvere, keď sa pred ním ich ľavé krídlo otvorilo. Zastala si pred ním o niečo 
vyššia postava odetá od hlavy po päty v čiernom. Jediné, čo na ňom kontrastovalo s tou 
záplavou černe bola pokožka a límec snehobielej košele s vykúkajúcimi manžetami rukávov 
spod saka. 
„Dobrý večer, profesor,“ pozdravil ho takmer obradne, keď si pred ním zastal. Dvere za 
mužovým chrbtom sa ešte chveli. 
Harry naprázdno prehltol a poslušne odzdravil. Nevedel prečo, ale stále voči nemu cítil... no, 
strach to už rozhodne nebol. A ani nenávisť nie. Najmä, keď sa pred rokmi dozvedel, za čo 
všetko mu vďačí, a čo všetko pre nich obetoval. Bolo to zvláštne, ale zo Snapa sa stal zo dňa 
na deň hrdina. Možno ešte väčší ako komiksový Superman, či Spiderman. Harry sa v duchu 
nad tým prirovnaním uškrnul. Chcel sa pohnúť, vyhnúť sa mu z cesty, ale nešlo to. Zamračil 
sa a už otváral ústa, aby sa ho spýtal, čo sa do pekla stalo, keď mu bez slov ukázal niekam nad 
ich hlavy. 
Harry zastonal, keď vyvrátil hlavu dohora a uvidel, ako sa vo vzduchu nad ich hlavami vznáša 
prekliata vetvička imela zviazaná červenou stužkou. Mal pocit, že ak by tam boli knarly, 
ktorých tak rada spomínala Luna, teraz by sa mu iste vyškierali svorne do tváre a bavili by sa 
na tejto ošemetnej a vrcholne trápnej situácii, v ktorej sa ocitol. 
„Žiaden strach, rýchlo sa toho zbavíme!“ vyhŕkol a už vyťahoval prútik, keď ho zastavilo 
Snapove: 
„Ak chcete mať pekelnú smolu po celý nasledujúci rok, nech sa páči, do toho!“ 
Harry sa naňho zadíval, akoby sa bol muž premenil na trojhlavého draka. „Vy... 
naznačujete...“ habkal ako malý chlapec a odrazu si uvedomil, že má sakramentsky úžasnú 
možnosť konečne zistiť, ako to so Snapom vlastne je. Nehovoriac o tom, že by sa mohol 
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dozvedieť, či sa vôbec vie bozkávať. Po škole o jeho sexuálnej orientácii kolovali nie také 
báchorky. 
Opäť naprázdno preglgol a zvažoval svoje možnosti. Pravdu povediac, možnosť bozku bola 
najrýchlejšia cesta ako sa spod očarovaného imela dostať. Okrem toho, bude to určite 
zaujímavé. Tá vyhliadka ročného nešťastia sa mu už tak nepozdávala... Aj tak mal neblahý 
dojem, že sa mu v poslednom čase lepí smola na päty. Zamyslel sa a zahryzol si do spodnej 
pery. Vlastne by mohol byť rád, že z dverí nevyšiel Hagrid alebo Flitwick. A to ešte 
nepomyslel na Filtcha! Až ho pri tej myšlienke striaslo. 
Snape si to všimol a jeho pohľad stemnel. Harry však prehovoril prv, ako stihol niečo 
uštipačné poznamenať. „Tak dobre.“ 
V tej chvíli sa k nemu muž bez najmenšieho zaváhania sklonil a on prekvapením, a úžasom 
vydýchol. Ak čakal cudný a krátky bozk na ústa, pekelne sa mýlil. Snapove ruky vzali do 
dlaní jeho tvár a ich ústa splynuli v jedno rovnako rýchlo, ako keď sa blesk z neba spája so 
zemou. Snapov jazyk mu poľahky prenikol do úst a Harry sa pristihol pri tom, že mu náruživo 
odpovedá. 
Keď ho konečne Snape pustil a odstúpil od neho, už sa opäť voľne hýbal. Muž nepovedal nič, 
iba naňho akosi prenikavo pozrel a zanechal ho tam stáť ako kôl v plote. Harry sa spamätal až 
po chvíli a roztrasenou rukou otvoril dvere do Veľkej siene. Vstúpil a na vratkých nohách sa 
akosi bez ujmy dostal až k radu profesorských stolov. Sadol si na svoje obvyklé miesto a 
snažil sa spamätať z toho zážitku. 

¤¤¤ 
 Severus zašiel iba za roh. Počkal, kým vojde mladý muž do siene a potom vytiahol svoj 
prútik. Vetvička imela sa k nemu plavne niesla vzduchom a on sa spokojne pousmial. „Vyšlo 
to,“ zašepkal a zovrel kytičku nežne v rukách. Potom sa stratil v chodbe, mieriach do svojich 
žalárov a komnát. 

II. Iba báchorky  
 
 
Severus sa díval na svieže, zelené vetvičky imela, ktoré boli v neveľkej váze z hrubého, 
brúseného skla. Červená stužka, ktorou boli zviazané bola namočená vo vode a trochu pustila 
farbu, ale tým sa netrápil. Prešiel už týždeň, čo Pottera pobozkal a on sa mu vyhýbal. Nie, že 
by tomu predtým bolo inak. Potter pochopil už dávno, že nebol tým zloduchom a zlosynom, 
ako si ho vykreslil ešte v časoch, keď navštevoval školu ako študent. V poslednú noc, v noc 
vojny však pochopil všetko. Dokonca pomohol očistiť jeho meno pred Wizengamotom. Jeho 
zásluhou získal ocenenie prvého rádu Merlinovho stupňa ako čarodejník, ponúkli mu miesto a 
teda členstvo v samotnej rade Wizengamotu a to nebolo zďaleka všetko. Ale on o tom nestál. 
Nikdy netúžil po tom, aby sa mohol premávať chodbami ministerstva a riadiť, či ovplyvňovať 
čarodejnícku spoločnosť presadzovaním vlastnej politiky. Nemal na to bunky a hlavne chuť. 
Na to bol dobrý Albus, ale nie on. On sa rád túlal po lesoch, hľadal nové rastlinky, skúmal ich 
využitie v elixíroch, ale ich prosto zbieral, sušil a uskladňoval pre budúcnosť. Rád sa zatváral 
v svojej pracovni a strávil nekonečné hodiny pri príprave mastí, odvarov i protijedov, o 
samotných elixíroch nehovoriac. 
Postavil sa čelom ku krbu a dlaňami sa oprel o jeho širokú rímsu. Zahľadel sa do plameňov a 
chvíľu tak celkom nehybne zotrval. Pred očami sa mu vybavil znova ten okamih, keď sa ich 
pery spojili. Cítil, ako sa mu i pri tej spomienky rozlieva telom číra erfória z toho 
neopísateľného zážitku. Ten bozk bol omnoho lepším a opojnejším, ako si dokázal predstaviť. 
A nemohlo to zmariť nič. Ani tá triaška, ktorá postihla Pottera tesne pred tým. Privrel oči a 



4 

 

dovolil si trpko povzdychnúť. 
Vedel to. Prečo sa klamal? Bolo naivné myslieť si, že by sa tým niečo... čokoľvek... mohlo 
zmeniť. Potter bol mladý, silný, zdravý muž, kým on... Odvrátil tvár od kozuba ožiarenú 
horúcimi plamienkami ohňa a pozrel na kytičku imela. Malo to želanie a celé to divadielko 
vôbec nejaký zmysel? Ostávalo mu osem dní. Potom to zistí. Dovtedy sa bude tváriť ako 
vždy. Bude prestierať, že sa nič nestalo. 

¤¤¤ 
 
Harry sedel v komnate s knihou v lone, ktorú sa snažil čítať. Márne. Keď si prečítal po 
pätnástky krát tú istú vetu, vzdal to nadobro. Zadíval sa do diaľky neprítomným pohľadom. 
Vonku bola tma, ale za okennou tabuľou pokrytou malebnou vrstvičkou zľadovatelých kvetov 
poletoval sneh. Okrúhle sklá jeho okuliarov odzrkadľovali tancujúce ohnivé plamienky z 
kozuba, blízko ktorého sedel. 
Neville sa naňho skúmavo zadíval a odkašľal si, aby na seba upozornil. Nezdalo sa, že by to 
bol jeho kolega postrehol a tak sa ozval. 
„Harry? Si v poriadku?“ 
Opýtaný sa k nemu otočil a pozrel naňho, akoby si až doteraz neuvedomil jeho prítomnosť. 
„Čo si sa pýtal?“ vyjachtal a pomrvil sa v kresle. 
Neville si povzdychol, vložil brko do kalamára a otieral si prsty od atramentu. Práce žiakov 
nechal chvíľku ležať ladom. „Vidím, že nie si v poriadku. Stále ťa trápi rozchod s Theom?“ 
Harry po chvíľke premýšľania pokrútil hlavou. „Nie,“ zašepkal a dodal: „Hoci som dúfal, že 
tentoraz by to mohlo vydržať dlhšie.“ 
Neville chápavo prikývol a nedodal, že ho varoval. „Pozri, Theo proste nebol ten typ na vážny 
vzťah. Vždy som ho považoval skôr za živel.“ 
Harry prikývol. Bola to pravda. Theodore Nott bol živel. Ale v posteli bol nežný a pozorný, to 
sa muselo nechať. Lenže rozišli sa pred vyše mesiacom. Popravde, Harryho to už tak veľmi 
netrápilo, pretože v poslednom čase zamestnával jeho myseľ iný muž. Snape. 
„Čo vieš o Snapovi?“ opýtal sa odrazu a uprel na Nevilla svoje smaragdové, zvedavé oči. 
Neville zažmurkal, akoby skúšal stráviť fakt, že sa Harry pýta akurát naňho a tak nečudo, že 
vybafol: „Prečo?“ 
Harry mykol plecami a snažil sa vysvetliť svoju otázku bez toho, aby neprezradil, čo sa mu 
prihodilo deň pred Štedrým večerom. 
„Pozri, na Rokforte učíš dlhšie. Viem, že so Snapom si mal rovnako zlé vzťahy ako ja, ale 
možno si niečo začul.“ 
„Na čo konkrétne narážaš?“ opýtal sa so záujmom a oprel sa v svojom kresle, zamyslene ho 
pozorujúc. 
„Na vzťahy,“ vysvetlil Harry. „Mal vôbec niekedy niekoho? Je hetero, gay, bisexuál? 
Pamätáš sa, na tie chýry, ktoré o ňom neraz kolovali po škole?! Bola to pravda alebo to boli 
iba báchorky, poriadne pritiahnuté za vlasy?“ 
Neville sa začervenal a pomrvil. Špičkou ukazováka až priveľmi poctivo sledoval zlatou 
niťou vyšitú jemnú vzorku ornamentu na opierke kresla, čalúneného rubínovo-červeným 
zamatom. „Pokiaľ viem, tie reči, že mal niečo s Malfoyom sú absolútny výmysel. Hoci je 
pravda, že Luciusovi sa páčili i muži. Nebol to Snape, s kým si to rozdával, ale jeho švagor, 
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Lestrange. Čo sa týka toho, že robil rohožku Voldemortovi výmenou za cenné informácie, 
ktorými potom zásoboval Dumbledora, to je tiež klamstvo.“ 
„Neviem, odkiaľ to všetko vieš, ale to je jedno. Ak však chceš naznačiť, že je heterák, prečo 
ho potom nikto nikdy nevidel so žiadnou ženou?“ 
Neville sa pomrvil a pozrel naňho. „No, asi to bude preto, lebo... lebo... je proste fakt, že je na 
mužov.“ 
Harry nechápavo zažmurkal a zabodol doňho zvedavý pohľad. Napadlo mu, že to by 
vysvetľovalo ten náruživý bozk, ktorý mu vlepil a celkom bez problému. Dobre, takže jeho 
domnienka sa potvrdila. 
„Má niekoho?“ vyletelo z neho, akoby mal mať Neville odpovede na všetky jeho nezmyselné 
otázky. 
Neville si odfrkol. „Myslíš si, že sa mi chodí spovedať, alebo čo?“ 
Harry iba prevrátil očami. „To samozrejme nie. Ale ako som vravel, si s ním v kontakte 
dlhšie, než ja. Možno si niečo postrehol, čo iným ušlo,“ vysvetlil zmierlivo. 
Neville spurpurovel. A Harry to konečne postrehol. „Ty niečo vieš!“ vybafol naňho. 
„Neville!“ pohrozil mu a jeho kamarát sa zamračil a pokrčil plecami. 
„Tak dobre! Do frasa, nikdy som nevedel klamať!“ zahundral si nespokojne a vstal z kresla, v 
ktorom sedel za svojím písacím stolom. Povzdychol si, prešiel si rukami po tvári a odrazu sa 
cítil veľmi unavene. Ako mu to mal povedať bez toho, aby ho Harry neuškrtil? Videl jeho 
jednoznačný pohľad, ale netušil, či je Harry pripravený počuť to. 
„Myslím, že... že...“ habkal, krútiac prstami na rukách a hojdajúc sa na pätách ako malý 
chlapec. 
„Neville!“ 
„Tak dobre! Ale sľúb mi, že ma nebudeš posudzovať! Prisahaj, Harry!“ 
Harry v prvom momente iba vyvalil oči, ale potom urobil, čo od neho Neville žiadal. 
„Stalo sa to asi pred dvoma rokmi... keď som sa vracal v trochu „povznesenej“ nálade od 
Kančej hlavy. Nepodarilo sa mi nikoho zbaliť a tak... som sa zastavil v jednej tmavej uličke, 
aby... som si uľavil. No a... sám neviem, ako k tomu prišlo, ale on ma vyfajčil! Ani neviem, 
kde sa tam vzal! Odrazu predo mnou kľačal a...“ 
Hlas sa mu zatrhol. Odvážil sa pozrieť na Harryho, ktorý ho sledoval s vyvalenými očami a 
otvorenými ústami. 
Neville si skryl tvár do dlaní a otočil sa mu chrbtom. „Nemal som ti to povedať!“ zaskučal 
ako zbitý pes a od hanby by sa bol najradšej prepadol pod zem. Čakal, že ho Harry odvrhne 
ako prašivého psa! Alebo že sa mu možno vysmeje do tváre a bude sa dusiť smiechom. 
Nič z toho sa však nestalo, pretože všetko, čo sa Harry spýtal potom, bolo: „Mal si s ním 
niečo?“ 
Neville pohotovo pokrútil hlavou. „Nie! Nikdy! Dokonca som mu tú... pozornosť ani 
neodplatil, lebo hneď potom... zmizol. Vravel, že ak to niekomu poviem, odfikne mi ho.“ 
Harry pomaly prikývol a uškrnul sa. Vedel si to dokonale predstaviť. 

III. Čaj o piatej  
 
 
Stále boli vianočné prázdniny, čo znamenalo, že škola bola takmer prázdna. Toto neboli jeho 
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prvé sviatky, ktoré trávil niekde inde ako v kruhu rodiny Weasleyovej. Vlastne, mal dojem, že 
po dlhej dobe sa v jeho živote konečne niečo deje. A za všetko mohol profesor Elixírov. Bolo 
nanajvýš čudné, že sa počas osláv nového roka ocitol tej noci akoby zázrakom v jeho tesnej 
blízkosti akurát vtedy, keď hodiny odbili polnoc a všetci sa začali objímať, bozkávať a 
rozjarene si priať veľa šťastia. Tej noci znova okúsil chuť mužových úst a hodvábnu mäkkosť 
jeho pier. Div sa mu nepodlomili kolená. Dobre, bol to krátky bozk... ale aj tak s ním 
dostatočne zakýval. 
Nezdalo sa však, že si ich dvoch niekto všimol, čo bolo ešte zvláštnejšie. Harry sa v ten jediný 
moment cítil, akoby bol cez nich prehodený jeho neviditeľný plášť, hoci to tak vôbec nebolo. 
Severus sa k nemu prosto nahol, pobozkal ho a zastretým hlasom mu zaprial všetko dobré. 
Harry sa žiaľ na odpoveď nezmohol. Merlin, pripadal si tak trápne a pateticky! Veď nemal 
osemnásť! Bol zrelým mužom a on zo seba nevedel dostať jedinú súvislú vetu! Normálnu 
odpoveď na to prianie. Už sa nečudoval, prečo si ho muž neustále doberal, čo sa týkalo jeho 
slovnej zásoby. Bola viac ako chabá. Asi i preto si dal predsavzatie, rozšíriť ju a zdokonaliť 
svoj verbálny spôsob vyjadrovania. Okrem toho, ako profesorovi sa mu to iba zíde. 
Stál pri okne v knižnici, za jeho chrbtom si Neville vyberal akési knihy z regálov. „Nevedel 
som, že si gay,“ povedal odrazu a mladý, vysoký muž za jeho chrbtom sa strhol. 
„Hovor tichšie, Harry!“ okríkol ho a rozhliadol sa okolo, či ich náhodou nešpehuje duch 
Zloduch, ktorý si krátil voľné chvíľky všakovako, len nie poctivo. 
Lenže Harrymu to nedalo pokoja. Už pár dní ho mátala predstava jeho kamaráta a profesora 
elixírov, ako pred ním kľačí na kolenách a... 
„A nemysli na to! Nepredstavuj si to! Je to choré!“ vyštekol podráždene herbológ a zložil svoj 
knižný náklad na stôl, pričom naňho nepekne zazrel a Harry sa začervenal. 
„Prepáč, ale ja... nemôžem naňho prestať myslieť, Neville!“ 
Neville sa naňho chvíľku ľútostivo díval a napokon si povzdychol. „Je to kvôli tomu bozku, 
čo ti dal na Silvestra?“ 
Harry vyvalil oči. „Ty si nás videl?“ 
Prikývol. „Vieš, si jednoducho príťažlivý. Na rozdiel odo mňa máš v tomto smere aj nejaké 
skúsenosti. Ja si asi nikdy nikoho nenájdem...“ povzdychol si a zložil svoje kosti na stoličku, 
ktorá ticho zavŕzgala. 
„Ja a príťažlivý?“ odfrkol si Harry. „Nepovedal by som. Ešte stále ma niektorí volajú 
zjazvený ksicht.“ 
Neville sa uškrnul. „Malfoya sem nepleť.“ 
Harry sa konečne otočil a zaujal miesto na druhej stoličke. „Prečo pobozkal akurát mňa, keď 
si to bol ty komu vyfaj...?“ nedopovedal, lebo zbadal Nevillov hrozivý pohľad, ktorý 
výstražne hlásal: „Zavri hubu, nechcem prísť o gule!“ 
Neville mykol plecom. „Možno sa mu páčiš. Kto vie?“ 
Ale Harry protestoval. „Vždy ma nenávidel.“ 
„Ľudia sa časom menia. Alebo je za tým niečo iné.“ 
„Pomsta?“ navrhol logicky Harry a Neville nedbalo mykol plecom. 
„Možno. Prečo sa ho na to nespýtaš?“ pobádal ho, zrovnávajúc si svoju kôpku kníh. 
A Harry poslúchol. Opustil knižnicu i Nevilla a mieril priamo do podzemia. 

¤¤¤ 
 
Severus sa spýtavo obzrel ponad plece a premeral izbu dlhými krokmi, aby otvoril dvere, na 
ktoré sa ozvalo zaklopanie. Hodiny práve odbili päť hodín. Jeho prekvapenie sa nedalo ani 
opísať, keď na prahu svojich komnát našiel stáť mladého Pottera. Tmavé vlasy mal strapaté 
ako vždy. Ani tá zvedavosť, čo mal vpísanú v tak známych črtách tváre nebola ničím novým. 
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Lenže teraz nemusel hádať, čo ho k nemu zaviedlo. 
Ustúpil z dverí a nechal na neho, aby spravil, čo uzná za vhodné. A on vošiel. Severus ho 
chvíľu nechal, kým sa rozhliadal po jeho obývacej izbe. Keď sa však konečne otočil k nemu, 
opýtal sa: „Dáte si so mnou šálku čaju?“ Mladík prikývol. 
Severus podišiel ku krbu, aby objednal čaj a potom, keď ho obslúžil, sadol si do svojho 
obľúbeného kresla a sledoval, ako si Harry sype do čaju cukor a mieša si nápoj mechanicky 
miesto toho, aby použil čary. A on sa nad tým v duchu usmieval. Aj to sa mu na ňom páčilo. 
„Asi viete, prečo som tu, však?“ nadškrtol Harry háklivú tému a vlastne sa i čudoval, že mu 
ten nevrlý muž nezatresol dvere priamo pred nosom. 
Severus prikývol. 
A Harry sa opýtal: „Prečo ste to teda urobil?“ 
Muž sediaci v kresle opodiaľ sa naňho dlho a prenikavo zadíval, kým sa opýtal: „Nie ste na to 
schopný prísť sám?“ 
„Ja...“ zahabkal, ale potom zavrel ústa na prázdno. Chvíľu študoval vzorku hrubého 
tmavozeleného koberca a potom sa mu odvážil pozrieť do očí. „Nikdy sme nemali vrelý a ani 
len priateľský vzťah. Prečo by to teraz malo byť inak? Alebo to nie je to, čo odo mňa chcete?“ 
Severus po chvíli strnulo prikývol. „Pravda,“ prisvedčil a vzal do prstov očarovanú lyžičku, 
ktorá mu miešala pariaci sa nápoj. „No priznám, že som tak trochu... dúfal...“ zmĺkol. Kedy si 
on v niečo dovolil dúfať naposledy? Ak bol niekto z nich dvoch totálny blázon, bol to jedine 
on! Asi už senilnel. 
„Pozrite, myslím, že by bolo viac ako úžasné...“ zvolil naschvál toto slovo, len aby ho 
presvedčil o svojej pravde, „keby sme sa priatelili naozaj. Lenže ja o vás nič neviem. Stále ste 
taký uzavretý... Okrem toho, ako mám vedieť, či nejde z vašej strany iba o... pomstu?“ 
Severus mu skočil do reči celkom nesnapovsky. „Nejde o pomstu, prisahám! A ak sa... 
pokúsim zmeniť?“ 
Z Harryho takmer vyletelo: „Prečo by ste to robil?“ Ale potom mu došlo, koľko hrdosti 
musela tá otázka tohto muža stáť a radšej držal jazyk za zubami.  
Severus naňho spýtavo pozrel. „Môžeme začať hneď... teraz?“ 
Harry opatrne prikývol a takmer s obavami čakal, čo bude nasledovať. Severus vstal zo 
svojho miesta. Pristúpil pred kreslo, v ktorom sedel a natiahol k nemu svoju pravačku. „Som 
Severus...“ 

IV. Zaliatí slnkom  
 

Harry zastonal. Bol tvrdo pritlačený oproti múru za svojím chrbtom. Kamene žalárov 
slizolinského teritória sa mu bolestivo zabárali do chrbta i cez vrstvy odevu, ale on to takmer 
nevnímal. Jeho ústa boli dokonale plienené mrštným jazykom, ktorý v ňom rozpaľoval 
nepoznanú túžbu. Mal pocit, že každá jedna bunka v jeho tele zhára a mení sa na popol 
padajúci k jeho nohám. Ich telá sa na seba tisli, akoby chceli splynúť v jedno. Pokožka stále 
trochu studená z toho, ako si boli zalietať na metlách ponad Zakázaný les. Divoká jazda bola 
akoby predohrou toho, čo robili práve teraz. Predohrou, ktorá sa nemala skončiť... tak rýchlo. 
„Severus,“ zastonal, keď mužove ústa opustili jeho pery, aby skĺzli po krivke jeho krku, kým 
silné, hoci štíhle ruky pátravo sliedili pod habitom a snažili sa dostať pod hrubý pletený sveter 
k nahému telu. 
Muž sa od neho na moment odtiahol a zadíval sa mu do očí. „Áno?“ vyjachtal rozochveným 
hlasom a pohladil mladíka pred sebou po studenom líci, vyštípanom do červena od mrazivého 
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vetra. 
„Neprestávaj...“ poprosil takmer plačlivo a prekvapene vydýchol, keď ucítil na poklopci 
svojich nohavíc skúmavý pohyb a následne i stisk. 
„To nemám v úmysle,“ dostalo sa mu rýchlej odpovedi, kým sa ich pery znova nespojili a 
mužove ruky nezačali opäť pracovať na zapínaní jeho nohavíc. 
Keď si pred neho kľakol, aby mu vyhrnul lem košele so svetrom o trochu vyššie, Harryho 
pošteklili na plochom bruchu jeho vlasy. Ale keď mu hneď potom stiahol nohavice, zadržal 
dych. Severus sa naňho nemohol vynadívať. Jeho pokožka nebola taká bledá ako jeho, ale 
napriek tomu mala farbu smotany. Z upraveného rozkroku vyskočil z čiernych boxeriek 
nádherný, polovzrušený krásavec. Severus vzhliadol k mladíkovi, pýtajúc si pohľadom nemé 
zvolenie k tomu, čo s ním mal v pláne. Harry krátko prikývol a jemu nebolo treba vravieť 
dvakrát. 
Držal Harryho mohutný penis medzi prstami a nežne nimi preťahoval jemnú kožičku 
predkožky cez tmavočervený žaluď. Harryho penis sa okamžite napriamil, zaleskol sa 
kvapôčkou vášne a on okamžite zatúžil nielen po jeho dotykoch, ale i ústach. Lenže to už ich 
aj na citlivej bambuľke svojho žaluďa cítil. Severus sa mu ústami na penis jemne prisal a 
provokačne mu naňho dýchal, čo v Harrym vyvolávalo pocit, akoby uviazol samotným 
vtákom v raji. Uvedomil si, že ak má Severus taký šikovný jazýček ako aj pusu, dlho to 
nevydrží. A vzápätí sa o šikovnosti Severusových úst presvedčil. 
Severus si oblízal pery a pomaly pohlcoval špičku žaluďa cez celý penis, až k jeho koreňu. 
Rýchlo a skúsene mu oblízal vtáka po celej dĺžke. V okamih, keď pohltil jeho penis do úst 
celý, Harry mal na moment pocit, že jeho mužská pýcha na chvíľu zmizla. Akoby ju vôbec 
necítil, ale potom sa všetky tie nádherné pocity opäť vrátili a stokrát intenzívnejšie. Bol to 
hotový koncert rozkoše, ktorý práve na svojom penise zažíval, pretože ako sa ukázalo, 
Severus bol viac ako len dokonalým virtuózom. Severus jazdil hlavou sem a tam, a 
kedykoľvek sa Harryho penis dostal zo slizolinčanových úst von, okamžite ho ovanul chladný 
vzduch podzemnej kobky, čo bolo poriadne dráždivé. Hneď na to si Severus zase zarazil 
Harryho penis skoro až k mandliam a chlad vystriedalo úžasné teplo jeho pusinky. 
Harry vošiel roztrasenými prstami do jeho vlasov, bokmi jemne prirážal k jeho ústam a div 
nešalel a nekričal blahom. „Ja už to dlhšie nevydržím!“ zastonal, keď cítil, že sa ovláda z 
posledných síl, stojac takmer na špičkách, s lepkavým potom, ktorý ho zalial. 
Ale Severusom to ani nepoholo. Pracoval na ňom ďalej, akoby mu chcel naznačiť, že nech zo 
seba Harry vydá čokoľvek, on rád všetko prijme. Napokon, ani odpovedať nemohol, keďže 
mal plné ústa Harryho mužstva. Strapatý mladík sa chvíľu na to prehol v chrbte, zaprel sa o 
stenu iba hlavou a ramenami a začal prirážať proti Severusovým ústam dôraznejšie. Netrvalo 
dlho a vydal zo seba všetko s hrdelným zastonaním a tlmeným výkrikom. 
Bol celkom zmožený. Cez drobné okienko poschodia vedúceho hlbšie do podzemia, kde stáli, 
prenikali studené lúče zubatého slnka. Harry sa triasol vyčerpaním i nesmiernou úľavou po 
celom tele. Nohavice mal omotané okolo členkov, habit takmer spadnutý z pliec a košeľu i 
sveter si priam kŕčovito pridržiaval jednou rukou vysoko na hrudi. Sledoval Severusa, ktorý z 
neho zlízol poslednú kvapôčku vášne, pustil ho a pomaly sa postavil. 
„Si... v poriadku?“ 
Harry bol schopný ledva prikývnuť. Tuho žmúril oči a silou vôle si skúšal vymazať z mysle 
obraz Nevilla a Severusa v rovnakej situácii, zašitých kdesi v tmavej uličke v Rokville. Keď 
znova otvoril oči, Severus stál opodiaľ a vyzeral ostražito. Tváril sa nepreniknuteľne, akoby 
jeho vášnivý výraz, ktorý nakrátko ozdobil prísne a ostro rezané črty tváre nikdy nejestvoval a 
Harry si to celé iba vysníval. Nemohol tušiť, že je iba zmätený Harryho zmenou správania. 
Sám nevedel, čo od mladíka očakávať, ale tento odmietavý postoj sa mu nepáčil.  
Severus ho sledoval bez pohnutia. Hoci bol pred malou chvíľou sám vzrušený, teraz celkom 
ochladol. Netušil, čo sa stalo a nevedel, čo spravil zle. Bolo to vari priskoro? Dobre, tak sa 
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naňho možno nemal tak dravo vrhnúť, ale Harry k nemu vysielal signály už pár dní a jeho 
sebaovládanie malo svoje medze. Určite si ich nevysvetlil zle! Dal by za to ruku do ohňa! Tak 
čo sa potom do kotla stalo? Bol... zlý? 
Harry sa pomaly obliekal. Nepadlo medzi nimi ani slovo. Zastrčil si košeľu do nohavíc a 
upravil sveter. Až potom naňho pozrel. Uvažoval, ako správne zvoliť slová, ale čoraz viac si 
uvedomoval, že sa oňho nechce s nikým deliť. Nebol promiskuitným človekom. A vedomie, 
že bol s Nevillom, hoc i len chvíľu ho zožieralo zaživa ako kyselina. 
„Tak čo, ktorý z nás dvoch bol lepší?“ vyhŕklo z neho skôr, ako si stihol uvedomiť, čo sa 
opýtal. 
Severusovo obočie vyletelo elegantne nahor a potom sa stiahlo nad očami tmavými ako 
najtemnejšia noc, keď sa zamračil. „O čom to hovoríš?“ 
Mykol plecami. „Viem to o tebe a... To je jedno! Len mi povedz, či si konečne dosiahol 
svoje! Mal si oboch chrabromilčanov! No nie je to fajn?“ 
„O čom to hovoríš?“ 
Harryho to vážne dožralo. Odmietal sa priznať pri priamej konfrontácii a chcel mu klamať 
rovno do očí? 
„O Nevillovi! Viem, že si mu podržal a dokonca si urobil i viac! Neskúšaj ma oklamať.“ 
Severus sa naňho díval ako na blázna. „Ty si sa musel úplne zblázniť! Nikdy som s ním nič 
nemal!“ S tým sa otočil a stratil sa za rohom, schádzajúc po schodoch hlbšie do podzemia. 

 

V. Nenávidená samota  
 
Severus zagánil na žiakov. Celá trieda stŕpla a ponorila sa do hrobového ticha. Mali šťastie, že 
zazvonilo. „Do zajtrajšej hodiny mi pripravíte dvadsaťcentimetrový pergamen o účinkoch 
Dúšku nenávisti!“ vyhlásil ich profesor a s tým ich prepustil. 
Vydýchol si. Jeho posledná piatková hodina. Deň sa však nekončil. V žalúdku mu nepríjemne 
zaškvŕkalo. Raňajkoval málo, na obed ešte menej a teraz to vyzeralo tak, že sa mu v bruchu 
usídlila kompletná cigánska kapela aj s primášom. Bol síce hladný, ale horšie bolo, že na 
jedlo nemal ani pomyslenie. Mal dojem, že priateľstvo medzi ním a Harrym je na najlepšej 
ceste. Omyl. A on ani nepostrehol, kedy z nej žišlo. Vážne to už bolo vekom? 
Zložil knihy i kôpku štvrtáckych úloh na stôl v obývacej izbe a zamieril do kúpeľne, aby si 
opláchol bledú tvár. Líca prepadnuté, pod očami kruhy a výraz boha pomsty. Unavene si 
povzdychol a osušil si tvár ručníkom. Držiac sa rukami okrajov umývadla sa na seba iba 
chvíľku díval. Čo si to namýšľal? Ten vzťah nebol predurčený na budúcnosť... Mal jedine 
zhubnú minulosť a neistú prítomnosť. Pravdou však bolo, že ho Potter priam nekonečne 
priťahoval. Keď sa po vojne rozchýrilo – najmä vďaka Dennému Prorokovi – že je záchranca 
sveta homosexuál, Severus sa konečne po prvý raz za celé roky spokojne a od srdca zasmial. 
Nie preto, aby sa mu vysmial, ale preto, lebo bol svojmu snu bližšie ako kedykoľvek predtým. 
Nikto netušil, že hraje za rovnakú ligu i on. Dokonca ani Lucius Malfoy si nebol načistom, 
hoci ho trochu upodozrieval a spočiatku to naňho i skúšal. Jediný, komu to kedy prezradil bol 
Regulus Black. On si mladíka obtočil okolo prsta a spolu objavovali taje milovania. Regulus 
ho miloval a on nebol k jeho citom vôbec ľahostajný. Ale skôr, ako stihli vôbec žiť podľa 
svojich predstáv, Regulus zomrel na bohu-známom mieste kvôli Voldemortovi. A Severus sa 
z tej straty dlho nemohol spamätať. 
Pottera si spočiatku veľmi nevšímal. Najprv v ňom videl iba rojčivé, rozmaznané decko. 
Neskôr vďaka Albusovi zistil, že sa škaredo mýli a oni dvaja majú spoločného viac, ako by 
bol rád. A Harry ho zachránil pred Wizengamotom po skončení vojny. Dlhoval mu veľa, 
napriek tomu Potter nežiadal nič. Nebol ako jeho otec, čo mu vyčítal toľkokrát, že by to 
nespočítal na prstoch oboch rúk. Nevedel kedy presne sa to stalo, ale začal sa oň zaujímať. 
Jeho oči vyhľadávali články novín, kde sa čo i len mihlo jeho meno. A potom odrazu bol tu. 
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Na Rokforte. Mladý, dospelý a neuveriteľne driečny. A stalo sa niečo nečakané. 
Severus Snape sa zamiloval vari na prvý pohľad. 
Hoci si na jednej strane uvedomoval neúspešnosť a nemožnosť realizácie svojich tajných 
snov, neprestal snívať. A napokon vymyslel plán. Stačil by jediný bozk pod imelom a 
vyslovenie tajného priania... Teraz mu ostávalo jediné. Počkať pätnásť dní a kytičku imela 
spáliť. Aby sa želanie naozaj splnilo, nesmel ho samozrejme nikomu vyzradiť. 
Opustil kúpeľnu a zadíval sa na zelené vetvičky. Neuvedli len vďaka pôsobeniu kúzla. Bolo 
to nanajvýš patetické. Hlavne od neho. Nikdy nebol naivným hlupákom, tak prečo sa ním stal 
teraz, v svojich najlepších rokoch? Kvôli láske? Pche! A prečo to musel byť akurát on! Čo sa 
to vlastne stalo? Prečo ho obvinil z niečoho takého nehorázneho? On a Longbottom?! Spadla 
tu niekomu tehla na hlavu? 
Povzdychol si a vzal do rúk kytičku imela. Z jeho zrezaných konárikov kvapkala voda a 
zmáčala lesklý povrch dosky stola. Dokončiť to alebo sa na to vykašľať? Napokon sa 
odhodlal. Podišiel ku krbu a kytičku tam hodil. Hoc s krátkym, posledným zaváhaním. 
Pravdou bolo, že po Harrym túžil. Teraz, po tých pár dňoch dokonca vedel, že by si dokonale 
rozumeli. Vzájomne sa dopĺňali a to sa mu nestalo ani pri Regulovi. Ale hneď potom jeho 
tvár zastrel temný tieň. Nenávidel samotu. Bol sám už tak strašne dlho. Zaslúži si predsa 
kúsok šťastia i on! 
„Ak zistím, kto to klamstvo vypustil z úst, trpko to oľutuje!“ prisahal plápolajúcim jazykom 
ohňa, ktoré mlsne oblizovali zelené vetvičky a škvarili na uhoľ kedysi jasnú červeň stužky. 

¤¤¤ 
 
Harry bol zúfalý. Všetko totálne posral tým, že to na Severusa tak bez varovania vybalil. Bol 
totálny chmuľo! Severus preňho robil prvé posledné a on sa mu takto odvďačil. Nečudoval sa, 
že sa od neho muž opäť držal spiatky. Dokonca to vzal zdá sa tak osobne, že mu nestál ani 
pohľad. A to sa za posledné dni tak zblížili! No prečo si pustil hubu na špacír?! 
„Čo sa deje?“ opýtal sa Neville, ktorý si sadol na svoje miesto vedľa Harryho, k 
profesorskému stolu. 
Harry zabodol pohľad do taniera a zrumenel. „Spravil som niečo...“ 
„Ach. A čo?“ Neville pocítil neblahú predtuchu. Z Harryho nespúšťal pohľad. Minervu, ktorá 
sedela na druhom konci stola s Poppy si vôbec nevšímali. Za to Severus ich pozornosti 
neunikol. Sadol si opodiaľ a Harry si povzdychol. 
„Ja... nejako som... Ale nechcel som! V podstate,“ šepol ospravedlňujúco, sledujúc 
tmavovlasého muža, ktorý si sadal za stôl o pár miest ďalej. 
„Čo mi naznačuješ?“ opýtal sa opäť, neschopný na prvý raz vydedukovať čokoľvek z 
Harryho drmolenia. 
„V-vie to...“ 
Nevillovi zabehol dúšok tekvicového džúsu. Smrteľne zbledol. Harry zamrmlal popod nos 
akési ospravedlnenie a vybehol z Veľkej siene ako zbabelec. Nevillov pohľad sa preniesol na 
muža odetého v klasických čiernych farbách. Severusov vražedný pohľad mu neunikol. Ani to 
zúrivé krájanie opečeného párku, ktorý v zápätí skončil v mužových ústach, len aby sústo 
demonštratívne požul a vypľuvol späť na tanier. 
Neville naprázdno preglgol a spomenul si na varovanie. V obave o svoje „náradíčko“ prekrížil 
nohy a čakal najhoršie, keď videl, ako sa temná postava zdvihla zo svojho miesta a podišla k 
nemu, ani na sekundu ho nespustiac z dohľadu. 
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Snape si k nemu prisadol. Lepšie povedané, zaujal miesto, kde ešte nedávno sedel Harry. 
Prešpikoval ho pohľadom ako oceľová ihla jaternicu a ozval sa nízko posadeným hlasom, 
ktorý mal mať zrejme zastrašujúci účinok. Keby sa niekto mladého herbológa spýtal, 
odpoveď by bola jednoznačná. Krvi by sa v ňom nedorezal! 
„Vraj sme spolu niečo... mali?“ precedil skrz zuby. „Prečo rozširujete takú nehoráznu lož?!“ 
Neville nadskočil, keď profesor Elixírov zvýšil pri posledných dvoch slovách hlas. 
„Odpovedzte, inak vás prekľajem na mieste, že vás ani vlastná babička nespozná!“ vyhrážal 
sa a Neville vykoktal: 
„Neklamem! Prisahám! Môžete si pozrieť moju spomienku!“ Ledva nedodal: Len mi ho 
neufiknite! 
Severus napokon prikývol. Horela v ňom zvedavosť. O čo tu dopekla išlo? Hádal, že sa 
všetko vyrieši, ale netušil, že sa to len skomplikuje. Longbottom nevyzeral vôbec previnilo a 
Severusovi došlo, že on naozaj veril tomu, čo tvrdil! 

VI. Prečo by nie?  
 
 
Severus vytiahol tvár z mysľomisy a pozrel na muža stojaceho opodiaľ. Práve mu došlo, že on 
mu skutočne neklamal! Znova ponoril tvár do hmýriacej sa striebristej hmoty a hoci si mohol 
oči vyočiť a na tisíckrát si želať, aby to bol len sen, nesnívalo sa mu to. 
Keď sa potom konečne napriamil, nechal Longbottomovu spomienku spomienkou a 
zamyslene podišiel k oknu. Chvíľu sa medzi nimi rozhostilo ťaživé ticho. Napätie, ktoré tam 
panovalo poslednú pol hodinu sa dalo krájať ako pekne upečená štrúdľa. Napokon sa Severus 
k mladému mužovi otočil tvárou, ale nekompromisným pohľadom. 
„Neviem, o čo tu ide, ale určite som to nebol ja, kto vám...“ nedokončil. Mladík prestúpil z 
nohy na nohu, naprázdno preglgol a spurpurovel. Severus si povzdychol. „Pozrite, sám viete, 
že sme nikdy nemali práve najlepší vzájomný vzťah.“ 
Neville prikývol a odvážil sa povedať: „Ale ten ste nemal vari s nikým, pane.“ 
Severus uznanlivo prikývol. „To je skutočne pravda, pán Longbottom, ale stále to 
nevysvetľuje tú vašu spomienku...“ 
Neville pokrčil plecami a zdalo sa, že sa trochu uvoľnil. 
Severus si ho premeral spýtavým pohľadom a ukazovákom ukázal na misku. „Kedyže sa to 
malo presne odohrať?“ 
„Pred dvoma rokmi, pane. Týždeň pred Vianocami. Bolo niečo po polnoci, keď som 
odchádzal z Kančej hlavy.“ 
Severus sa zamyslel a poklopkával si ukazovákom po brade. „S istotou vám môžem povedať, 
že som ten večer strávil u Minervy v jej riaditeľskej kancelárii a odišiel som až po jednej 
hodine v noci.“ 
Neville prikývol. „Ale tak potom...“ 
„Zrejme si z nás niekto vystrelil. Ak zistím, kto bol ten darebák, stiahnem ho zaživa z kože! A 
teraz ma ospravedlňte!“ 
Severus by sa bol najradšej rozbehol, aby tú správu oznámil Potterovi, ale nepochyboval, že 
sa to dozvie tak, či tak. Okrem toho, nebol to on, kto vyprovokoval tú nezmyselnú hádku 
bezprostredne potom, čo ho... Povzdychol si a zaťal ruky v päsť. Kto by mohol mať záujem 
na takom odpornom žarte? Čo to všetko malo znamenať? Dva roky boli dlhý čas, aby sa mu 
poradilo niečo zistiť. Aj tak sa pre istotu rozhodol preveriť všetky spomienky z toho 
inkriminovaného dňa. Možno na niečo príde. A zatiaľ bude dúfať, že sa ním Potter prilezie s 
prosíkom na kolenách. 
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Harry naňho zízal ako na zjavenie. „Chceš mi naznačiť, že to bol iba niečí žart?“ 
Neville prikývol. Vyzeral tak strápene ako sa i cítil. „Hej. Vravel som ti. Som dobrý len na to, 
aby som slúžil ako šašo iným. Ako vždy.“ 
„Neville, to vôbec nie je pravda! Pozri, aj Severus dopadol rovnako!“ 
Nevilla to však evidentne neutešilo. A Harry sa tiež práve netváril dvakrát nadšene. Vedel, čo 
bude musieť urobiť a ešte viac ho zamrzelo, že priateľovo tajomstvo tak neuvážene vyzradil. 
Prečo sa do všetkého vrhal tak po hlave? Lebo bol poondiaty chrabromilčan! Mal by radšej 
vychladnúť! 
Neville si všimol jeho rozpoloženie a neodolal, aby sa nespýtal, čo ho už dlhšie pálilo na 
jazyku. „Ty s ním niečo máš?“ 
Harry naňho pozrel a pokrčil ramenami. „Navrhol mi priateľstvo, ale...“ 
„Nebolo to len o tom, však? Lebo v tých predošlých dňoch som nadobudol pocit, že ťa ten 
chlap priam hltá očami.“ 
Harry zrumenel, ale priznal sa. „Dajme tomu, že sme si začali, ale ešte sa z nás nestali 
milenci.“ 
Neville si ho premeral skúmavým pohľadom a uškrnul sa. „A zdá sa, že teba to totálne mrzí!“ 
vybafol naňho prekvapený svojím pozorovaním. 
Harry sklopil pohľad a zopäl ruky v lone. „No... je to príťažlivý muž. Viem, že sa tak asi 
nejaví vám ostatným, ale... A mohol by mi byť pokojne otcom... ale...“ 
„...niečo na ňom je, čo ťa priťahuje a ty sa jednoducho od neho nevieš odpútať, nevieš naňho 
prestať myslieť, stal sa objektom tvojich túžob a snov a najradšej by si s ním zaliezol do 
postele, pomiloval ho všetkými možnými spôsobmi a strávil s ním zvyšok života,“ dokončil 
miesto neho jedným dychom. Až po chvíli ticha, ktoré medzi nich padlo si uvedomil, čo 
spravil. Neville nabral sýtu farbu vlčieho maku a ponoril sa hlbšie do kresla. V duchu si 
prisahal, že ani pri mučení Harrymu neprezradí, že pod vankúšom skrýva fotku Draca 
Malfoya, jeho niekdajšieho nepriateľa, ktorú si vystrihol pri nejakej príležitosti z novín. 
Harry sa však na nič nepýtal. Iba vstal, sklonil sa k nemu a vtisol mu bozk na čelo. Potom sa 
otočil a opustil jeho obývaciu izbu bez slova. 

¤¤¤ 
 
Harry kráčal prázdnymi chodbami. Študenti, ktorí sa v dnešný deň vrátili späť na Rokfort boli 
zalezení vo svojich fakultách a posteliach. Určite. Veď bolo dosť neskoro. Míňal osamelé 
portréty v pozlátených i postriebrených rámoch. Menšie i väčšie, zobrazujúce ženy, mužov, 
deti... Sotva vnímal tú jemnú, precíznu techniku maľby, talent, s akým boli namiešané farby a 
ani netušil, ako verne je na nich zachytená podobizeň znázornených postáv. 
Myslel na seba. I na Severusa. Ozaj mali obaja spoločného viac, akoby sa na prvý pohľad 
zdalo. Mal by sa mu ospravedlniť. Mal by ho odprosiť na kolenách a... požiadať ho o druhú 
šancu. Správal sa ako hlupák. Žiarili a neprávom! Lenže... čo ak mu Severus zabuchne dvere 
pred nosom? Čo ak ho odmietne vypočuť a tentoraz ho skutočne vysmeje? 
Uvedomil si, že ak to aspoň neskúsi, bude naozaj zbabelcom. A tým nikdy v podstate nebol. 
Vždy sa  do nebezpečenstva vrhal po hlave a tak to spraví i teraz. Nech to stojí, čo to stojí! 
Musí to skúsiť. Bolo mu fuk, že Severus bol starší! Bolo mu jedno, že mal telo zrejme posiate 
jazvami! Bolo mu jedno... všetko! Skúsi to! Prečo by nie? 
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A tak zamieril priamo do žalárov, s úmyslom hoc vyraziť dvere do Snapových komnát, len 
aby ho muž okamžite vypočul. 
Keď míňal posledné schody, takmer sa zrazil s vyššou, štíhlou postavou. Iba čo na seba 
zagánili. 
„Potter!“ zasipel mladík a šľahol po ňom svojími ortuťovými očami. 
„Malfoy,“ opätoval mu Harry, ale to sa mu už šikovne vyhol a nechal zmäteného kolegu za 
svojím chrbtom. 

VII. To, čo sa splnilo 
 
 
Harry si zastal pred dverami a zaklopal na ne. Severus mu otvoril s hlasným hundraním, ktoré 
zdá sa neadresoval jemu, pretože len čo otvoril, zatváril sa prekvapene a zmĺkol. 
„Môžem vojsť?“ opýtal sa Harry a v duchu sa modlil, aby mu to muž dovolil. Stalo sa. 
Severus odstúpil a nechal ho prejsť okolo seba dovnútra. 
Harry si hrýzol spodnú peru a premeriaval si ho takmer lačným pohľadom. Severus stál pred 
ním bosý, chodidlá zaborené v hustom koberci, ktorý pokrýval podlahy jeho komnát. Čierne 
nohavice kopírovali krivky jeho štíhlych nôh a prekvapivo oblého zadku, rozopnutá košela 
poskytovala pohľad na ploché brucho a hruď posiatu tmavými chĺpkami. Odrazu mu vyschlo 
v hrdle a musel si ponamáhať mozog, aby si pripomenul, prečo sem vlastne prišiel. 
„Je možné, aby... aby si zabudol na moje obvinenie a odpustil mi?“ spýtal sa Harry, ale 
Severus ďalej mlčal. „Mýlil som sa a veľmi to ľutujem. Nechcem, aby... to zničilo to, čo sme 
mali.“ 
„Prečo?“ ozval sa Severus jediným slovíčkom, v ktorom bolo obsiahnuté všetko, na čo bol 
kedy zvedavý. 
Harry sa zhlboka nadýchol a prehrabol si vlasy prstami. Potom naňho pozrel a povedal mu, čo 
dúfal, že chce od neho počuť. „Pretože sa mi naše priateľstvo ohromne páčilo. Pretože si 
myslím, že by z toho mohlo byť časom aj viac, ak by si o mňa stál a pretože viem, že som 
nikdy po nikom tak veľmi netúžil, ako túžim po tebe, Severus. Chcem ťa so všetkým, čo k 
tebe patrí. Chcem ťa celého... túžim po tebe spôsobmi, aké si azda ani nevieš predstaviť a...“ 
A to sa odrazu ocitol v mužovom náručí a jeho ústa boli pohltené profesorovými perami, 
ktoré sa ho zmocnili v majetníckom bozku. Keď sa po chvíli dlhšej azda ako večnosť od seba 
oddelili, Severus mu zasypával tvár drobnými bozkami. 
„Tak veľmi som dúfal, že prídeš na to, že chcem len teba...“ šepkal mu roztúžene, kým ho 
niekam pospiatky viedol a nasmerovával svojimi krokmi. Harry dúfal, že ho vedie do svojej 
spálne. 
„Skutočne ma chceš? Nevysníval som si to?“ ozval sa Harry zastretým hlasom, ruky položené 
na Severusových predlaktiach, keď mu dlaňami zvieral tvár. Oči prižmúrené a zastreté 
bezbrehou túžbou. Mal dojem, že mu horí celé telo. 
„Nie... Harry, chcem ťa, túžim po tebe... Už tak dlho som sníval o tom, že budeš môj...“ 
priznal sa, hľadiac mu hlboko do očí, kúpajúc sa v tom smaragdovom pohľade. 
„Severus...“ Harry sa zachvel radostným očakávaním, keď ho muž pomaly uložil na svoju 
posteľ a priľahol ho. 
„Si len môj. Nebudem sa o teba s nikým deliť...“ zašepkal a znova zajal jeho ústa v dych 
vyrážajúcom bozku. 
Harry zastonal, roztvoril pery a vyšiel mu svojím jazykom v ústrety. Ani len nedúfal, že 
dnešná noc môže skončiť tak nádherne... 
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Keď sa ráno prebral zo sladkých driemot, našiel sa uvelebený v Severusovom náručí. Muž ho 
pozoroval, akoby stále nemohol uveriť tomu, že sa to skutočne stalo. Usmieval sa naňho a 
nežne sa naň díval. Harry sa mu oplatil ešte ospalým úsmevom a pretočil sa na bok, pritisnúc 
sa k nemu bližšie. Vtisol mu bozk priamo doprostred hrude a vyvrátil hlavu, aby mu mohol 
pozrieť do očí. 
„Dobré ráno, láska,“ pozdravil ho a dovolil Severusovi, aby ho pobozkal. 
„Dobré ráno, miláčik,“ zapriadol spokojne Severus. 
„Máš na dnes nejaké plány?“ opýtal sa Harry zvedavo a Severus si všimol, ako mu šibalsky 
zaiskrili oči. Na stehne cítil láskanie Harryho ruky, keď pokrútil hlavou. „Tak to je fajn, 
pretože ja na dnes plány mám.“ 
Severus sa veselo zasmial. „Vážne?“ 
Harry nadšene prikývol a rukou zastrčenou pod perinou mu presne naznačil, čoho sa jeho 
plány týkajú. Severus sýpavo nasal do pľúc vzduch a privrel chvejúce sa viečka, keď Harry 
zovrel v ruke jeho penis. 
Harryho ústa sa dotkli v ľahkom bozku jeho hranatej brady pokrytej dvojdňovým strniskom. 
„Vážne,“ povedal a pohyby jeho ruky nabrali tú správnu rytmickosť. 
Lenže Severus ticho zastonal. „Ja... neviem, či by sme mali... Ešte som celý... ubolený, ako si 
do mňa...“ zastonal, čo zastavilo slová jeho priznania. 
„Láska, neboj sa,“ zašepkal Harry odhodlane, zamatovo zastretým hlasom, čo Severusa 
vzrušilo rovnako dobre ako to, čo prevádzal s jeho penisom. „Tentoraz ťa chcem cítiť v sebe 
ja... dobre?“ 
Severus nadšene prikývol. Málokedy sa mu dostalo tej príležitosti, byť navrchu. Pri Regulovi 
- o ktorom už Harry tiež vedel, lebo sa v pokojnej chvíľke medzi milovaním úprimne 
pozhovárali - bol častejšie tým na lopatkách. A pomyslenie na kompromis sa mu nesmierne 
páčilo. 
„Milujem ťa,“ zašepkal, keď ho Harry prinútil ľahnúť si na chrbát a sklonil sa strapatou 
hlavou k jeho lonu. Vtedy na moment objal jeho penis vlhký od Harryho slín chladný vzduch, 
ktorý panoval v miestnosti, pretože mladík ustrnul v pohybe a zadíval sa naňho zvláštnym 
pohľadom naplneným celou škálou zmesi pocitov. 
Severus otovoril oči, akoby mu až teraz došlo, čo vlastne povedal. Ale Harry sa naňho 
usmieval ako slniečko a o chvíľu mu venoval taký bozk, z ktorého sa mu zatočila hlava. 
„Aj ja teba,“ zapriadol a znova sa ocitli v búrlivom bozku. 
Severus sa v duchu vytešoval ako malý chlapec. Jeho želanie vyslovené pod vetvičkami z 
imela sa splnilo! Harry Potter bol jeho. Zamiloval sa doňho a čo bolo ešte lepšie, lásku mu 
oplácal plným priehrštím. Nič viac si nemohol priať... 
 
Stalo sa tej noci... 
 
Draco blúdil chodbami Rokfortu a hútal, čo spraviť. Pred malou chvíľou mu jeho krstný otec 
poriadne prečistil žalúdok. No kto by si to bol pomyslel, že mu na to príde, hlavne keď už 
ubeli dva roky??? 
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Ani nevedel ako a ocitol sa pred dverami do komnát muža, po ktorom túžil každou bunkou 
svojho tela. Mal zaklopať? Mal sa konečne priznať a riskovať možné a určite potupné 
odmietnutie? Už dvíhal ruku k dverám, že zaklope, keď si to opäť raz rozmyslel... Lenže, keď 
sa chcel otočiť, narazil do akejsi steny... 
Keď zdvihol zrak, s úžasom zistil, že to nebola stena, ale hruď Nevilla Longbottoma, ktorý sa 
naňho díval s čírym úžasom. 

 

Koniec 


