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1. kapitola – V jednej posteli 

Zobliekol sa do boxeriek a uložil sa vedľa neho. Bola už hlboká noc. 

Vlastne, keď pozrel na hodiny visiace na stene, zistil, že čochvíľa bude svitať. Zatemnil okná, aby ich 

nerušilo nedeľňajšie ráno, ktoré sa blížilo prirýchlo. 

 Harry už dávno ticho odfukoval. Nevedel o sebe, sotva tak o ňom. Jeho dych voňal po whisky, lebo v 

ten večer jednoducho nemal mieru. Potreboval sa opiť a spláchnuť všetok ten smútok, s ktorým 

zároveň pochovával svoj starý život. 

A on bol s ním. Ako dobrý, chápajúci kamarát. Človek, ktorému môže dôverovať a človek, ktorý jeho 

dôveru nezneužije. 

Povzdychol si a položil si pravú ruku pod svoju tmavú hlavu. Bol mu tak blízko... Koľký raz? 

Teraz by mohol... hádam čokoľvek! Ale nechcel zneužiť situáciu, nech boli jeho hriešne myšlienky a 

túžby akokoľvek smelé. 

Akurát tak natiahol ruku a končekmi prstov zľahkla skúmal črty jeho tváre. Koľký raz? Desiaty? Stý? 

Učil sa ich kontúry spamäti, skúmal hebkosť pokožky i drsnosť neoholenej brady na svojej dlani. 

Bruško palca jeho ľavej ruky poláskalo Harryho pootvorené pery.  

Boli tak poddajné... Mäkké a horúce. Zvádzali k bozku zakaždým, keď na nich utkvel pohľadom. 

Nechal svoju ruku skĺznuť nižšie, cez aurorovo hrdlo a plece, až na nahú hruď. 

Pousmial sa. Bol zarastený väčšmi, než on. Krásne stavaný, vôbec nie šľachovitý. Dokonalý! 

S veľkým sebazaprením z neho stiahol ruku a zadíval sa do jeho tváre. Auror spal tvrdým spánkom, 

pod jeho očami tmavé kruhy. Ale i tak bol nádherný. 

„Keby si vedel, že ťa milujem, zmení to niečo?“ 

Šepky položená otázka ostala visieť vo vzduchu bez odozvy. Nečakal žiadnu odpoveď. Nie. Skôr 

premýšľal nad tým, čo urobiť, aby mu konečne naznačil, čo cíti. Nikdy doteraz nenastal ten správny 

čas. Ani chvíľa. 

Merlin! povzdychol si trpko a pretočil sa v posteli na chrbát. Kiež by to nepovažoval za tak sebecké, 

keď si teraz prechádzal Harry ťažkým obdobím. Vždy sa mu snažil byť predovšetkým dobrým 

priateľom. Lenže... už mu to prestávalo stačiť. 

Počká.  Ešte chvíľočku. Trpezlivosti mal nadostač, ale i tá sa jedného dňa minie nadobro a jemu 

ostanú iba dve možnosti. Buď sa konečne vyjadrí, alebo sa pohne ďalej a naučí sa naňho zabudnúť a 

nemyslieť. Ale popravde, tejto možnosti sa desil. 

Jeho telo po Nevillovom boku príjemne hrialo a lákalo ho. Obrátil sa k nemu a objal ho. Mocná ruka 

poláskala nahý chrbát po celej dĺžke chrbtice a prsty pristáli napokon vo vlasoch. Nosom sa obtrel o 

ten jeho a napokon ho obalil vlastným telom v ochrannom objatí. 
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Ak sa prebudia takto prepletení, v prípade potreby sa ráno vyhovorí, že prebral aj on a nevedel, čo 

robí...    

Napokon, na objatí nič zlé nevidel. Po chvíli zaspal aj on. 

ooo xxx ooo 

Od tej noci ubehlo pár týždňov, ale Harry sa k nej vracal čoraz častejšie. Ani sám nevedel prečo. 

I teraz sedel za svojím pracovným stolom a zamyslene krútil brkom v prstoch, nedbajúc na to, že má 

prsty ľavačky zafarbené od čierneho atramentu. 

Neville... 

Po jeho rozvode s Ginny sa i vzťah s Ronom máličko zhoršil. Už sa mu nezdôveroval tak ako predtým. 

Odcudzili sa jeden druhému napriek tomu, že sa v tejto veci necítil vinný, ale ani jeden z nich nebol 

schopný povedať tomu druhému do očí, v čom je celý ten háčik. Radšej sa vyhovárali na prácu, na 

povinnosti... 

A Ginny? 

Tak veľmi túžila po deťoch, ktoré jej nebol schopný dať, že mu za posledný rok robila zo života peklo. 

Urobil všetko, čo jej videl na očiach. Nestačilo to. Hádky u nich boli na dennom poriadku. Čoraz 

častejšie vyrážala von s kamarátkami a vracala sa neskoro v noci v pokrčenom a zanedbanom stave. 

Nebol si istý, či ho nepodviedla, ale už ho to netrápilo. Vykrikovala mu vtedy veci, ktoré ho zraňovali, 

ale ani on neostával pozadu. Už mal toho dosť. Nechcel si po zvyšok život sypať popol na hlavu pre 

nič! 

I on túžil po rodine. Preto si ju predsa pred rokmi vzal. To bol jeho pôvodný plán. Mal ju rád. Mal! 

Možno ju vášnivo nemiloval, ale... záležalo mu na nej a to bolo viac, než v čo mohol dúfať. Poskytol jej 

domov, život v luxuse. Nie v prepychu, ale nikdy im nič nechýbalo. Nemusela pracovať. Dokonale ju 

zabezpečil. Šaty, pomoc v domácnosti, drahé šperky a exotické dovolenky. Všetko málo. 

Počas tých šiestich rokov dvakrát potratila. Trpela a trpel aj on. Každý po svojom. Kým to prvý raz 

ešte zvládli spoločnými silami, po druhý raz sa uzavrela a akoby naňho zanevrela. Pripísala mu 

jednoducho vinu za to nešťastie. Prekážala jej na ňom každá maličkosť. Hľadala i tú najmenšiu 

zádrapku, len aby vyvolala hádku. Neraz u nich kuchyňou lietali taniere, keď sa rozčertila. A zakaždým 

potom ušla so slzami k rodičom zanechajúc ho uprostred toho zmätku, ktorý vyvolala. 

Po vyše šiestich mesiacoch ho to prestalo baviť. Oddelené spálne, hádky a studené večere? Nemal 

chuť vracať sa domov. Nemal chuť ani domov domovom nazývať. 

Nebyť Nevilla a jeho podpory, asi sa dočista zblázni. 

Neville... 

V to ráno - a Merlin vedel, že je poriadne neskoré, keď sa konečne prebral zo spánku - sa našiel 

omotaný okolo jeho tela. Zahrievalo ho. Veľmi príjemný pocit, aký už dlho nezažil. A on na ňom ležal. 
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Celkom pokojne. Nie prvý raz si uvedomil ako veľmi sa Neville zmenil. Vytiahol sa do výšky, zmenili sa 

okrúhle črty jeho tváre, zmužnel. 

Veľmi zmužnel. 

Harry mal pocit, aký doteraz asi nezažil. Nevedel ho identifikovať a nebol si istý, čo to presne značí, 

ale náhle si uvedomil, že mu jedna z tých silných rúk sedí na zadku. Ten dotyk pálil. Keď sa telo pod 

ním pomrvilo, ruka ho pritisla slabinami k sebe a to príjemné trenie spôsobilo, že sa jeho úd bez 

varovania zväčšil. 

Ranná erekcia? napadlo mu trochu zahanbene a zhrozil sa, ako to Nevillovi vysvetlí. 

Nemusel. Keď mu znova pozrel do tváre, zistil, že sa naňho mlčky díva spod privretých viečok. Taký 

intenzívny a hlboký pohľad ešte nezažil ani v tej najintímnejšej chvíľke s Ginnevrou. 

Chcel sa odtiahnuť a vstať, ale bol po tej noci taký nemotorný, že jeho pravá ruka, o ktorú sa chcel 

oprieť, aby sa z neho dvihol skončila tesne pod Nevillovými slabinami. Odozva bola okamžitá. 

Neville sa dvíhal z lôžka a zároveň Harry klesal na matrac v snahe uhnúť sa mu. Ale kam? Napokon 

nad ním priateľ ostal visieť, podopierajúc sa na rukách vedľa Harryho, s jednou nohou vklinenou 

medzi jeho stehnami. 

V nasledujúcom okamihu sa Neville sklonil k jeho ústam a vtisol mu na pery krátky bozk. A odtiahol 

sa. Asi preto, aby zistil, aká bude jeho reakcia. Tváril sa nevyspytateľne, akoby očakával kliatbu alebo 

prinajmenšom jednu do zubov. 

A on? 

Ten bozk ho zaskočil. To nepopieral, ale... stalo sa aj niečo iné. Nezastavil Nevilla. Naopak. Sám sa 

dvihol z vankúša, aby sa opäť dostal k jeho ústam a zistil, či i ďalší bozk v ňom zanechá taký zvláštny 

pocit. 

Zanechal. A ten pocit silnel. 

Zmohutnel natoľko, že dovolil Nevillovi, aby... 

Harry privrel oči, aby si to znovu vybavil. Ich prepletené telá, horúčkovité šepoty, nenásytné bozky a 

smelé dotyky. V ušiach mu zneli vlastné zachrípnuté stony i tlmené výkriky, keď doňho Nevillov penis 

rytmicky vnikal. 

Nikdy predtým análny sex neskúsil. Až teraz. S ním. Nikdy predtým vlastne nezažil ani orálny sex. 

Vlastne... nesexoval tak dlho, že už ani pomaly nevedel, čo to slovo znamená. Preto sa podvolil 

prvému dychtivému dotyku? 

Nech sa stalo, čo sa stalo, zvyšok rána bol rozpačitý. Z jeho strany. Ale i tak sa nechal Nevillom láskať 

a opatrovať, pretože to bolo príliš príjemné, aby sa toho vzdal. Vlastne... mal chuť plakať, kričať i 

hystericky sa smiať zároveň. Kedy oňho kto prejavil takýto záujem? Sotva si spomínal... 

Už dávno sa necítil byť pre niekoho príťažlivým. Prečo však práve Neville? 
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Harrymu vypadlo brko z rúk a on si schoval tvár do dlaní, keď mu došlo, ako po ňom znova zúfalo túži. 

„To snáď nie je pravda,“ zašepkal do dlaní a stiahol si ich z únavou strhanej tváre vo chvíli, keď sa na 

dvere jeho kancelárie ozvalo zaklopanie. 

„Môžem?“ 

Harry sa naňho díval ako na zjavenie. Bolo normálne, že sa objavil, len čo naňho pomyslel? Bolo mu 

to jedno. Vstal, obišiel svoj stôl a vtiahol ho dnu za kravatu. Zamkol a prisal sa mu bez varovania na 

ústa. 

Nechal sa Nevillom pretiahnuť priamo na svojom pracovnom stole. Konečne bol ten kus starého 

nábytku k niečomu skutočne užitočný! 

2. kapitola – Presvedčenie 

Večera nedopadla najhoršie. Chvíľu mal pocit, že by po nej aj mohol túžiť. Bola milá, zábavná a nedala 

si iba šalát. Bozkávala sa dobre. Volala sa Gwyn? Alebo... Gwen? Nespomínal si... 

Lenže teraz, keď stál pred dverami jej bytu a ona ho pozývala na pohárik... 

Všetka chuť dotiahnuť to rande dokonca bola preč. Nenávratne. Ospravedlnil sa, mykol plecami a 

odmiestnil sa preč bez dlhších rečí, bez vysvetľovania. 

Jeho tretí pokus. Alebo piaty? Vážne si to nepamätal. Ale tak ako predtým, i teraz jeho kroky 

smerovali na rovnaké miesto. 

Malá kamenná miestnosť, steny zdobené gobelínom, husto vyšívaný farebnými nitkami s motívom 

jednorožca a lady Godivy. Police plné kníh o záhradkársve, bylinách, tých najrôznejších stromoch a ich 

plodoch. Staromódny luster, kde miesto žiaroviek boli do kolesa lustra osadené sviece. Pre kozubom 

rohožka s diviaka, za malým písacím stolom... On. 

Nevilla bol takmer skrytý za pekným stohom esejí, ktoré práve opravoval. Prsty mal sfarbené od 

červeného atramentu. Tváril sa náramne sústredene. 

„Ahoj, dnes som ťa nečakal,“ povedal, keď naňho sotva pozrel. Nie, že by sa hneval. Prosto pracoval. 

A bol vážne zaujatý svojou prácou. Akoby sa ocitol v inom svete. 

A predsa to Harryho vykoľajilo a znepokojilo. Želal si, aby sa sústredil len a len naňho. Prišlo mu to 

trochu sebecké, ale v posledných dňoch sa jeho pocity a možno i hormóny búrili trocha 

nekoordinovane a on sám nevedel, čo od seba očakávať v najbližšej chvíli. Kolega sa ho včera drzo 

spýtal, či má svoje dni ako ženská. Len s veľkým sebaovládaním sa naňho nevrhol tak ako pred 

týždňom, keď si ho ten kretén doberal kvôli čomusi inému. Hoci si už ani nespomínal, čo to bolo. 

„Mám odísť?“ otázka vyznela frustrovane. 

„Nie, nie, posaď sa, o chvíľku budem hotový,“ zamrmlal a konečne sa na ňom pristavil pohľadom o 

čosi dlhšie. Profesor si ho premeral od rozkošne strapatej hlavy až po päty. „Ďalší pokus?“ 
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Harry si ľavačkou pošúchal bradu a mrskol sebou do kresla. Nohy si vyložil na nízku taburetku 

potiahnutú zeleným taftom a smotanovým zdobením, so strapcami na rohoch. Pohniezdil sa, zaryl sa 

do kresla hlbšie a so zamračeným výrazom iba odul pery. 

„Nevyčítaš mi to,“ zamrmlal po chvíli, nespúšťajúc oči z mladého profesora. 

Neville odložil ďalšiu opravenú prácu, tentoraz s výborným hodnotením a bez jedinej opravy na 

kôpku k ostatným. „Mal by som? Prestal by si s tým?“ 

Harry si v kresle podoprel bradu dlaňou a len sa naňho dlho díval, než zadumane odpovedal: 

„Možno.“ Po ďalšej dlhej odmlke prišla z jeho strany nová otázka: „Tebe to neprekáža?“ 

„Prekáža. Veľmi mi to prekáža,“ pripustil Neville bez obalu. „Asi máš šťastie, že nie som chorobne 

žiarlivý. V opačnom prípade by som preklial každú, ktorá by sa na teba čo i len nevinne pozrela.“ 

To priznanie Harryho pobavilo. „Nejako si to nedokážem predstaviť, Nev.“ 

Neville sa oprel na svojej stoličke a prekrížil si ruky na hrudi. „Viem, že si zmätený. Nikdy si 

nepomyslel na to, že by si mohol... túžiť po mužovi, pretože rodina pre teba bola prvoradá. Prešiel 

som si tou istou cestou, Harry. Nebolo to ľahké. Preto nechcem naliehať. Nebudem ťa nasilu tlačiť do 

niečoho, čo... nebudeš chcieť.“ 

Áno, vystihol to presne. Mal rád jeho otvorenosť i priamočiarosť. Neville nikdy nemlčal, ani keď sa 

poškriepili a on nemusel hádať, prečo odrazu čuší a atmosféra sa zmenila na napätú. Toho si dosť užil 

s Ginny a aj tak nikdy neuhádol, čo jej spravil, či povedal, kým mu to nevykričala a nevmietla do tváre. 

Neville mu to povedal priamo do očí. Konfrontoval ho a dal mu najavo, čo sa mu nepáči. Toto mu 

vyhovovalo. 

„A tiež viem, že si so žiadnou z tých žien nestrávil noc.“ 

Harry od údivu vyvalil oči. Prekvapivo správny úsudok. „Ako si dospel k tomuto záveru?“ 

Neville vstal a lenivým krokom k nemu podišiel. Kľakol si, aby mali oči v jednej úrovni a vzal ho za 

ruku. „Pretože ťa poznám a viem, že by si nebol schopný ublížiť mi, hoci som si ťa nijako nezaviazal, 

Harry. Okrem toho, možno zakaždým voniaš ich lacnými parfumami, ale... nikdy nie sexom.“ 

„Vynikajúca dedukcia, pán profesor,“ zamrmlal uznanlivo. 

„Učím sa od najlepšieho,“ povedal Neville. Jeho pochvalu prijal s úsmevom. „Dáš si so mnou 

pohárik?“ 

„Myslel som, že máš prácu,“ poukázal na nezmenšujúce sa kôpky písomiek študentov. 

„Mám, ale i ja potrebujem oddych.“ 

Bolo to zvláštne, ale v jeho blízkosti cítil Harry nesmierny pokoj. Nekľud sa vytrácal rýchlosťou blesku 

a nastupovali celkom iné pocity, ktoré mu rozihrali všetky žilky v tele. Stačilo, aby sa zhovárali o 

najnovšom prírastku v skleníku a on sršal radosťou. Miloval zvuk Nevillovho hlasu a aj teraz si 

uvedomil, že by ho vydržal počúvať donekonečna. Vládol sýtym barytónom, ktorý sa dokonale hodil k 

jeho mužnej postave. 
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Mal široké plecia, silný chrbát i ramená a dlhé svalnaté nohy. Nad jeho dokonale oblým zadkom 

vzdychali študenti i študentky. Harry by nebol povedal, že Neville je na mužov. Ani ho to nenapadlo. 

Ničím sa mu nejavil zženštilo. Nikdy predtým ho s nikým nevidel. 

Prečo mu to dovolil? Prečo mu dovolil pomilovať ho? Bol tak citovo vyprahnutý a osamelý, že mu 

bolo srdečne jedno, keď ho Neville ochotne pretiahne? 

Nie, to slovo sa mu v spojení s ním... s nimi, nepáčilo. Ani trochu. 

Neville mu vtisol do ruky pohárik whisky a sadol si na podnožku vedľa jeho nôh. Štrngol si s ním a 

položil si ruku na jeho lýtko. Odpil si a jeho ruka vkĺzla pod Harryho spodný lem nohavíc. Dostala sa 

tam len s obtiažami pre ich užší strih, ale o chvíľku pocítil láskajúce prsty na svojej pokožke. 

Prišlo mu to nesmierne prirodzené. 

ooo xxx ooo 

Neville neostal len pri neškodnom láskaní jeho dolnej končatiny. O chvíľu zbavil Harryho topánok a 

dal sa do masírovania jeho chodidiel. Harryho to rozosmialo. Bol šteklivý. Krútil sa v kresle a odolával 

jeho pokusom, než sa ani sám nevedel ako neocitol na koberci a pod ním. 

Odtiaľ sa hravo presunuli do známych zákutí malej spálne. Milovali sa pomaly, akoby mali pred sebou 

celú večnosť alebo aspoň celú nekonečnú noc. Hoci to tak samozrejme nebolo. 

Ležal stočený na jeho hrudi a díval sa do jeho pokojnej tváre. Vyžarovala z nej spokojnosť, zdravé 

sebavedomie. Prečo sa takto nikdy necítil so svojou zákonitou manželkou? 

V duchu sa otriasol. Nie, nechcel na ňu myslieť. Nie teraz, keď bol s ním... 

„Neville?“ 

„Hm?“ 

„Tie... pokusy,“ začal opatrne, „už ma omrzeli.“ 

„Prečo? Ja ti to nebudem vyčítať, Harry.“ Pohladil ho po neoholenej tvári a Harry sa obrátil tak, aby 

ho pobozkal do dlane. 

„Nechcem to. Nebaví ma to. A okrem toho, cítim sa pri tom nesvoj. Nikdy nie tak ako s tebou.“ 

To priznanie Nevilla samozrejme potešilo, nehovoriac o tom, že ho Harryho rozhodnutie nenechalo 

chladným. Na moment privrel oči a bezhlasne vyslovil – Vďaka Merlinovi! 

Ale i tak mu to nedalo: „Si si istý?“ 

Harry prikývol. „Som. Páči sa mi, keď sa ma dotýkaš. Vždy vieš, kde a ako a ja... zbožňujem to. Akoby 

som doteraz žil nesprávny život.“ 

„Keď takto hovoríš, mám chuť pomilovať ťa znova,“ usmial sa, srdce búšiace a prekypujúce radosťou. 

„Ale nechcem, aby si sa unáhlil, Harry. Ušetríme si...“ auror mu nedal dopovedať. Zapečatil mu ústa 

svojim jazykom a drsnejším, temer zúfalým bozkom. 
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„Nebuď tak prekliato racionálny!“ zachripel, keď sa od neho potom odtiahol. Ústa opuchnuté od jeho 

bozkov, oči ako dva žiarivé smaragdy. 

Behom bozku si vymenili pozície a Neville bol zase nad ním. Harrymu sa zakaždým rozbúšilo srdce, 

keď sa prejavil tak dominantne. Konečne niekto, kto chápe, že on nie je žiadnym supermanom. Že aj 

on občas potrebuje ochrániť, lebo nie je železným mužom. Že je zraniteľný a občas trpí osamelosťou. 

Alebo... trpel. Lebo už to neplatilo. Mal Nevilla. 

Mal Nevilla... Pocítil šteklenie v žalúdku a príjemné napätie v slabinách. Znova sa vzrušil a to sa len 

pred maličkou chvíľkou domilovali. 

„Myslíš, že som?“ opýtal sa chrpaľavo profesor Herbológie, hlas zastretý vzrušením, ktoré sa Harrymu 

opieralo o vnútornú stranu stehna, než si kolenom nevydobil, aby auror nohy roztiahol a on sa 

usalašil medzi nimi, slabinami sa trúc o jeho vlastné. 

Harry prikývol a zahryzol si do pery, keď sa náhle medzi ich telá dostala Nevillova ruka a hneď na to sa 

do jeho tela vnoril jeho stoporený penis. 

„Nie som!“ vydýchol s prvým novým prírazom. „Nie som!“ spravil tak znova, až Harrym heglo. 

„Strácam rozum zakaždým, keď si pri mne, i keď pri mne nie si a ja neviem, čo so sebou, keď po tebe 

zatúžim! Je to ako prekliatie! Krásne, krásne prekliatie...“ 

Harry zaklonil hlavu s novým stonom a Nevillov šikovný jazyk spravil cestičku od Adamovho jablka k 

hrane jeho čeľuste. Potom našiel jeho ústa. 

„Milujem ťa!“ zašepkal vášnivo prv, než Harryho pobozkal. 

Harry mal pocit, že sa mu triešti pod rukami a niet tej sily, ktorá ho znovu poskladá späť do jeho 

ľudskej podoby. Lenže bol tu Neville. Držal ho, hladil, vyznával mu lásku a sceľoval ho zvnútra i 

zvonka. Prestalo existovať, čo bolo prv a jemu sa za zatvorenými viečkami ukazovali nové farebné 

obzory... 

Bol ním očarený. Cítil sa chránený. Cítil sa naplnený a konečne zakúsil pocit nadpozemského šťastia 

tak mocného, že ani s elixírom Felix Felicis by ho pri najlepšej vôli nedosiahol. 

Prečo to nevidel skôr? Ich osudy si boli také podobné, akoby niekto dopredu vedel, že jedného dňa 

skončia spolu, lebo to tak musí jednoducho byť. Dokonalosť dostávala svoju pravú tvár. 

Toto bolo to pravé. Cítil to s každým dotykom Nevillových rúk, s každým vniknutím jeho tela do toho 

svojho. Prial si ho v sebe uzamknúť. V tej horúčosti a nežnosti, aby tak zotrvali naveky. 

Lenže... nebolo by to škoda? Koľko ešte takých, či podobných chvíľ príde? Nechcel sa o ne ukrátiť... 

S prstami zaborenými po spotenej pokožky jeho nahého chrbta a nohami omotanými okolo 

Nevillovho úzkeho pása sa mu na perách rodil široký úsmev presýtený blaženosťou. 

Zistil, čo chce. Už to v ňom istý čas potichu hlodalo a rástlo, presvedčenie potíšku mocnelo. Harry viac 

nepochyboval, že to bude to najlepšie rozhodnutie, ktoré môže v svojom živote urobiť. 

„Milujem ťa, Neville, milujem!“ 
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A muž nad ním v orgastickom úžase ochromene ustrnul. 

3. kapitola – Nová správa 

Schovával sa za rohom ošumelej budovy. Všade okolo panovalo zlovestné ticho. Dorastajúci mesiac 

sa schoval za oblak a znemožnil im aj tú slabú vidieľnosť, ktorú mali. 

O malú chvíľu sa objavil muž, na ktorého čakali. Harry sledoval ako si obozretne prezerá okolie, než sa 

evidentne neupokojil. Oprel sa o kamenný múr tehlovej budovy za svojím chrbtom a pripálil si 

cigaretu. Dvihol hlavu dohora a vyfúkol modrastý dym. 

Stále čakali. Nesmeli sa unáhliť. 

Harryho dych však sťažkol. Na čele i nad hornou perou sa mu ukázali kropaje potu. Ruky sa zachveli a 

temer sa mu zatmelo pred očami. Nevoľnosť, ktorá ho trápila počas dňa sa ukázala znova. Nevítane. 

V duchu zahrešil a nadával na tlačenku, ktorú si dal na raňajky, hoci sa mu veľmi nepozdávala. Cítil 

ako mu rozhojdalo podráždený žalúdok. 

Sladký Merlin, len nie teraz! modlil sa v duchu, prútik pripravený v ruke, lepiac sa k stene a hľadajúc u 

jej chladných kameňov oporu. 

„Aha!“ upozornil ho kolega, ktorý sa krčil hneď vedľa neho. 

V tmavej uličke sa objavil ďalší človek. Snažil sa síce tváriť nenápadne, ale tým sa akurát tak prezradil. 

Podišiel k tomu prvému a Harry sa pripravil. V momente, keď vytiahol malý balíček z vrecka svojho 

kabáta, dostali pokyn k akcii. 

Hoci Bartemiusa Shunpika zadržali, noc ešte neskončila. A skôr, než svitlo ráno, bol Harry prevezený k 

Sv. Mungovi so zranením hlavy a pravej ruky po nepríjemnej potýčke s upírom. 

Točila sa mu hlava a hneval ho žalúdok. Do bezvedomia neupadol, takže liečiteľ ho podrobil len 

zbežnému vyšetreniu. Ruku zrengenovali, ale zlominina vretennej kosti bola čistá. Dostal kostrorast a 

ruku mu znehybnili. Ranu na hlave očistili, vydezinfikovali a už sa pomaly hojila. 

Lenže keď od neho praktikantka po chvíli odišla, vrátil sa znova liečiteľ. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa s obavou. 

Liečiteľ iba zadumane odul pery a pristúpil bližšie. „Nie som si istý. Chcem vás podrobiť 

komplexnejšiemu vyšetreniu.“ 

„Ak je to nutné,“ zašomral a nechal ho nad sebou znova mávať prútikom. Tentoraz o čosi dlhšie. Keď 

s ním muž v stredných rokoch a so slušivo zastrihnutou kozou bradkou skončil, netváril sa dvakrát 

nadšene. „Takže?“ 

Lenže liečiteľ si iba odkašľal, chvíľku si škrabkal bradku a potom mu oznámil, že mu praktikantka 

vezme trochu krvi na rozbor. 

Iba prevrátil očami a zaspal krátko po tom, čo praktikantka odtancovala aj so vzorkou jeho krvi. 
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ooo xxx ooo 

Harry sa ocitol v kancelárii liečiteľa. Ranu na hlave už nebolo poznať, ruka sa zahojila. Bolo sotva čosi 

po tretej hodine poobede. 

Pomyslel si, že sa musí vrátiť do úradu, aby spísal správu zo zásahu, lebo teraz bol jednoducho na 

rade a o tri roky starší kolega Greg Fenwick mu nehelfne, už len z príncípu. A začínal byť znova 

hladný. Obed, ktorý tu dostal bol akurát tak pod jeden zub. 

„Máme hotový rozbor krvi,“ oznámil mu liečiteľ. Tvári sa pri tom tak nevyspytateľne, že Harry 

nevedel, čo si myslieť. 

Zamračil sa. „Aký je teda výsledok?“ 

Liečiteľ sa naklonil a oprel sa lakťami o dosku svojho stola, výsledky mu posunul a poklepkal 

ukazovákom po popise, ktorý Harry preletel pohľadom až zastal na konci. 

„Hm, z tých hodnôt veru múdry nie som,“ povedal a pozrel naňho netrpezlivo, nahnevaný, že tu 

akurát tak márni čas. 

„Och, pán Potter, toto ste asi prehliadli,“ pomrvil sa na stoličke, „záver popisu krvných testov. 

Dokazujú, že som sa nemýlil, ste gravidný.“ 

Harry zažmurkal a zahabkal. „Som – čo?!“ 

„Gravidný,“ zopakoval liečiteľ. 

„Čo presne to...“ nechcel vyzerať ako hlupák, ale už sa vážne začínal báť. 

„Ste približne v ôsmom týždni tehotenstva.“ 

Harry stratil vedomie. 

Nemal poňatia ako dlho bol mimo, ale našiel sa na ležadle potiahnutom bielou plachtou, stojace pri 

stene po jeho ľavej ruke. Liečiteľ sa nad ním skláňal a podával mu pohár vody. Striehol, aby ho vypil. 

„Lepšie?“ opýtal sa starostlivo. 

Harry si nebol istý. „Myslím, že som mal zlý sen, v ktorom ste mi oznámili, že som tehotný, čo nemôže 

byť pravda, lebo som muž a logicky, muž nemôže otehotnieť! Je to proti zákonom prírody, či nie? Je 

to nemožné a šialené a...“ 

„Nie ste ojedinelý prípad, pán Potter,“ zastavil jeho slovný výlev liečiteľ. „Stáva sa to, hoci je pravda, 

že iba výnimočne. A vy ste bol vždy výnimočný, nie je tak?“ 

Harryho sa znova chytali mdloby. „Vodu,“ požiadal a vypil obsah plastikového pohára do dna. 

Následne si vypočul siahodlhý monológ o krásach i nástrahách tehotenstva týkajúceho sa mužov, 

počas ktorého mal chuť zdupkať, kričať a aj prefackať liečiteľa so slovami – Zbláznil si sa?! 

Výsledok testov, s ktorými odtiaľ odišiel však hovoril jasne. 
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ooo xxx ooo 

Prechádzal sa. Sám nevedel ako dlho, ale keď sa prebral z omámenia a akéhosi tranzu, v ktorom sa 

ocitol po tej správe, našiel sa postávať nad hrobom svojich rodičov. Zmätene mu napadlo, kedy sa 

tam premiestnil? 

Zvečerievalo sa. 

„Harry? Kde si? Mali sme sa stretnúť, spomínaš si? Dúfam, že si v poriadku. Ozvi sa mi.“ Vypočul si 

odkaz Nevillovho patronusa, ktorý ho tentoraz zastihol na cintoríne. 

Neunúval sa odpovedať, aj keď ho pichla jemná výčitka svedomia, že si jeho priateľ oňho robí 

starosti. Na stretnutie vážne zabudol, ale... nemohol naň. Musel si všetko dobre premyslieť. 

Od liečiteľa si bol nútený vypočuť pre i proti spojené s týmto... problémom, pomyslel si v duchu a 

sklonil hlavu k svojmu plochému bruchu. Po chvíli premýšľania si naň priložil ruku a roztiahol prsty 

ľavačky. 

Naozaj v ňom rástol nový život? 

Pokrútil hlavou. Jeho mozog stále nespracoval tú skutočnosť. 

Povzdychol si a pozrel na hrob. „Chcel som rodinu, to je fakt, ale v živote by mi ani nenapadlo, že to 

budem ja, kto...“ zahryzol si do pery. „Merlin, veď je to šialené! Čo ak mi Neville ani neuverí? A čo 

moja práca? A môj život? S kariérou aurora som skončil, ak...“ 

Ak sa rozhodne nechať si dieťa a bude ignorovať liečiteľov druhý návrh na interupciu. Ak nie, predíde 

mnohým problémom a nielen tým zdravotným. Ostane mu post i milovaná práca. Postup mal na 

dosah, ale takto? 

S týmto ozaj nerátal. 

Rozlúčil sa so sivým pomínkom posledným pohľadom a odmiestnil sa. Bol rozhodnutý prebrať to 

najprv s Nevillom. Počká si na jeho reakciu a až potom sa rozhodne. 

4. kapitola – Ťažká voľba 

Nevilla našiel kypriť zeminu okolo akýchsi jemu neznámych kvetov až nechutne desivo ružovej farby. 

Na jeho vkus bola príliš výrazná a ani vôňa toho kvetu mu nič nehovorila. V sklenníku číslo deväť 

nebolo tak dusno a vlhko ako v tých predošlých troch, kde profesor herbológie pestoval exotické 

rastliny a kvetiny, a ktoré sa nevyužívali kvôli výučbe, ale skôr pre úžitkovú potrebu ako prísady do 

elixírov. 

Neville bol sklonený nad kvetmi s malou lopatkou v ruke a s vyhrnutými rukávami na košeli. Všimol si, 

že si ju na hrudi pošpinil? Harry o tom akosi zapochyboval. Bol taký zabratý do práce, že ho ani 

nezaregistroval. 
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Sotva však na to pomyslel, Neville dvihol hlavu od práce vztušiac jeho prítomnosť, hodil lopatku 

bokom a obišiel uličku so sadenicami, aby ho jednoducho objal a pobozkal, popritom hmatom i očami 

kontrolujúc, či je celý. To ho pobavilo. 

„Nesmej sa mi,“ usmial sa mu i Neville do tváre, keď sa od neho odtiahol sotva na dĺžku svojich paží, 

ale nechal ruky spojené za Harryho chrbtom. „Som rád, že si konečne tu,“ šepol, „pretože už som sa 

vážne začínal báť. Nezvykneš meškať. Alebo sa neozvať.“ 

„Ale zvyknem,“ protirečil mu pobavene auror s výčitkami svedomia, nedbajúc na to, že mal pred 

chvíľou ešte melancholickú náladu, ktorá sa v jeho prítomnosti akosi začala vytrácať. 

„Dobre, ale zakaždým mi dáš vedieť. Okrem toho, vedel som, že máte akúsi akciu a...“ 

„Nesadneme si?“ prerušil ho Harry otázkou. Nechcel otáľať a zbytočne naťahovať čas. 

Neville ho pustil, prikývol a mávnutím prútika zmenil dva prázdne hlinené črepníky s dierkou na dne 

na obyčajnú drevenú lavicu. 

Harry si sadol ako prvý a lakťami sa oprel o kolená mierne rozkročených nôh. Spojil si ruky a oprel si o 

ne bradu. „Je pravda, že sme mali akciu. Bol som zranený, čo tiež nie je nič nové a bol som aj u 

Munga.“ 

„Ale si v poriadku, však?“ Nevillova ruka sa dotkla jeho pravého stehna, keď si sadol po jeho pravom 

boku a jemne ho stisla. 

Harryho odpoveď – Ako sa to vezme – nechala tmavovlasého dlháňa v pomykove. No vysvetlnenie 

prišlo bez meškania za tou ničnehovoriacou poznámkou. 

„Liečiteľ zistil niečo podivné. A uistil ma, že sa nemýli. Som... sám tomu stále nemôžem uveriť, ale 

som v druhom stave, Nev. Som tehotný a už len pri myšlienke na to sa idem zblázniť. Mám pocit, že 

sa mi sníva, že to nemôže byť pravda,“ vybafol na jeden dych, ale želaný pokoj sa po tom priznaní 

nedostavil, hoci v to tajne dúfal. Bol stále napätý a nervózny. Dokonca začal podupkávať nohou a 

mädliť si ruky, keď pocítil ako sa mu odrazu spotili dlane. 

Zdalo sa mu, že Nevillova odpoveď prišla o celú večnosť, hoci nečakal ani minútku. 

„Už som... o podobných prípadoch počul,“ začal opatrne Neville a Harry sa naňho odhodlane pozrel. 

Čelo mu zdobilo pár drobných vrások ako sa sústredene mračil a zjavne premýšľal, čo povedať. Aspoň 

to Harry predpokladal. Nechcel to naňho takto vybafnúť, ale... ako sa poznal, sotva by dokázal byť v 

tomto ohľade a s ničím takým trpezlivý, aby vystihol správny okamih. Hermiona čakala a čušala celý 

mesiac, než to povedala Ronovi. On by to nevydržal. Tým si bol jediným istý na sto percent. Okrem 

toho, ich situácia nezniesla odklad. 

„Skutočne? Tak to si z nás ten jediný,“ podotkol Harry a poposadol si. 

„Čo presne ti povedal liečiteľ?“ 

„Ja...“ zmätene zaodŕhal. „Nespomínam si. Mlel niečo o riziku, potom o výnimočnosti a... Bol som tak 

mimo, že si sotva pamätám viac,“ priznal bez obalu a sám z toho cítil sklamanie i zhrozenie nad sebou 

samým. Šlo predsa o vážnu vec. 
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„V poriadku, nevadí. To necháme napotom,“ zamrmlal a aj on si poposadol a objal ho okolo pása. Bol 

rád, že sa mu auror nebráni, že sa neodťahoval a nevinil ho z toho, že ho do takého stavu vôbec 

dostal. Už to bol preňho pokrok. „Bol si preč tak dlho, lebo si potreboval čas na premyslenie, však?“ 

Uhádol. A Harry mu dal za pravdu. Neville mu jemne stisol pravú ruku. Cítil, akú má spotenú dlaň a v 

duchu sa preľakol, či Harry sám nedospel vzhľadom na spomínané riziko k nejakému rozhodnutiu. 

Preto sa opatrne opýtal: „A dospel si k niečomu?“ Hoci netušil, či by bol schopný tentoraz len tak 

stoicky a nadmieru pokojne absorbovať negatívnu odpoveď. 

Harryho odpoveď ho príjemne prekvapila. Zachoval sa nadmieru rozumne. „Nie. Nebolo by správne, 

keby som o tom rozhodol sám, nemyslíš?“ 

Neville uľahčene vydýchol. Do tej chvíli si neuvedomil, že zadržiava dych. Pousmial sa a prstami ľavej 

ruky mu nežne odhrnul z jazvou poznačeného čela tmavé pramene vlasov. Scestne ho napadlo, že by 

jeho milenec potreboval trochu pristrihnúť. Poláskal ho palcom po líci a zamrmlal: „Ďakujem ti.“ 

Zelenooký čarodejník zažmurkal a zháčil sa. „A za čo?“ 

„Že si, aký si. Že si ma kvôli tomu neodpísal, že sa nehneváš a že mi dávaš šancu a možnosť zdieľať 

tvoj život. Nevieš si predstaviť, čo to pre mňa znamená, Harry. Milujem ťa, pán Potter.“ 

Harry sa k nemu obrátil, ešte stále trochu bledý v tvári, na ktorej sa pomaličky objavovalo tmavé 

strnisko. „A budeš ma milovať aj potom, keď ti poviem, že som totálne vydesený a posratý až za 

ušami? Že prvý raz absolútne netuším, čo robiť?“ 

Neville rozhodne prikývol. „Budem.“ Keď ho chcel pobozkať, ozval sa Harryho prázdny žalúdok a oni 

sa na seba najprv pozreli a potom rozosmiali. Neville vstal a vytiahol na nohy aj svojho aurora. „Čo 

povieš na neskorú súkromnú večeru v mojich komnatách?“ 

„Ak bude aj čokoládový dezert, budem ti nesmierne zaviazaný,“ odvetil takmer obradne. 

„Och, dezert je to najmenej, láska. A pri večeri dokončíme načatú tému, dobre?“ 

Harry súhlasne prikývol. Asi by ani nezaspal, keby sa nedozvedel, čo potreboval. 

ooo xxx ooo 

Po výdatnej večeri aj s dezertom si dal Harry sprchu a napokon skončil v Nevillovej posteli. Natiahol 

sa bez hanby celkom nahý po jeho boku. Neušlo mu, že Neville si obliekol pyžamové nohavice. Akoby 

mu dával najavo, že mu záleží na doriešení ich situácie viac, než na telesnom uspokojení. Napriek 

tomu veľmi ľahko rozlúštil ten temný odlesk túžby v jeho hnedých očiach, keď sa dobre stavaný 

bylinkár pásol pohľadom na jeho nahom tele. 

Profesor sa k nemu pritúlil bližšie. Očividne odolával prekročiť pomyselnú hranicu, ktorá sa v tej chvíli 

javila byť taká tenučká a Harry bol za to vďačný. Harrymu to napovedalo i o tom, čo k nemu Neville 

skutočne cíti. Aj keď vedel, že tento muž by povrchného citu nebol schopný, tento dôkaz ho rovnako 

zahrial pri srdci. 
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Pri večeri prebrali všetky klady i zápory, nevynímajúc možné riziká, ktoré všetko prevyšovali, ale ani 

tak sa nedokázali rozhodnúť. Obaja váhali z pochopiteľných dôvodov. 

Obaja túžili po rodine, ale ani jeden z nich nerátal s možnosťou, ktorá sa tak nečakane naskytla. Bolo 

pochopiteľné, že ich to zaskočilo a rozhodovanie sa tým iba sťažilo. 

„Vieš,“ začal Neville opatrne, s očami upretými k náprotivnej stene, objímajúc Harryho okolo pása, 

„keby som si mal vybrať, vždy to budeš ty. Neodpustil by som si, keby som ťa stratil.“ Jeho hlas bol 

pevný a presvedčivý rovnako ako mocné a predsa nežné objatie. 

Harry sa naňho chvíľu mlčky díval, než napokon prikývol. Rozumel mu, aj jeho obavám. Neville ho 

nechcel prosto stratiť. Ale to nechcel ani on jeho. 

„Čo keby sme na to chvíľu prestali myslieť?“ šepol do ticha a gestom ruky zhasol svetlo v spálni. 

Neville si povzdychol. „Nemyslím, že to bude možné.“ 

„Skús to. Dohodneme sa, dobre? Navštívime liečiteľa spolu ešte raz. Povie nám, čo potrebujeme 

vedieť a potom sa definitívne rozhodneme.“ 

Neville na jeho návrh prikývol, aj keď sa zdalo, že už nemá nad čím uvažovať. 

„Výborne,“ zamrmlal Harry a zívol. Pretočil sa mu v náručí a spokojne si povzdychol, otočený tvárou k 

nemu. 

„Dobrú noc,“ zaželal mu Neville mylne presvedčený, že je príliš unavený, aby sa o niečo pokúsil. 

O nejaký čas neskôr už Harry spokojne vrnel blahom, keď Neville svedomito pracoval na jeho 

prebudenej túžbe s opatrnou nehou a ochotne oddeľoval stehná, medzi ktorými si hľadal jeho 

milenec svoje obľúbené miesto. 

Načahoval sa po ňom, objímal ho a láskal všade, kam len dosiahol a kým vládal myslieť, uvažoval nad 

tým, prečo mu tak dlho odolával a ako skvele si rozumejú v každom ohľade. 

5. kapitola – Dvaja v tom 

Mal stratiť všetko. 

Alebo možno nie všetko, ale... prinajmenšom mal prísť o veľa. Trvalo, kým sa vypracoval tam, kde bol. 

Štúdium bolo náročné. Klamal by, keby tvrdil opak a dobre si to uvedomoval. Teória pre jeho 

vysnívanú prácu aurora však bola základom, hoci zahŕňala aj elixíry. Ale kde by bol bez nich? 

Teraz sa nad tým uškrnul, rovnako ako spomínal i na Snapovu prísnosť. Ľutoval, že sa nespoznali 

lepšie. Hej, toto ľutoval naozaj. Nedal mu šancu, tak ako ju Snape nedal jemu. Škoda. 

Neville mu jemne stisol ruku, aby na seba upútal jeho pozornosť a Harry precitol. Uvedomil si, že 

nemá šajnu ako dlho bol mimo a ako dlho ich rozhovor už nevníma. 

„Áno?“ opýtal sa pokojným hlasom a Neville máličko naklonil hlavu na stranu, akoby z tónu jeho 

hlasu, z výrazu... pochopil. 
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„Ste zvedaví ešte na niečo, páni?“ opýtal sa liečiteľ Maximillian Curtis a upriamil tentoraz svoje bystré 

zelenomodré oči na Harryho. 

Ten len pokrútil hlavou. Liečiteľ mu už minule všetko objasnil. 

Harry poznal všetky riziká, čo vlastne považoval tak trochu za výhodu. Keď mali v práci zásah, či 

obyčajnú rýchlu akciu, mnohokrát išli takpovediac naslepo. Stať sa mohlo kedykoľvek, čokoľvek. 

Riziko tu bolo stále. Bolo jeho každodennou spoločnosťou. Naučil sa s ním žiť, dokázal ho akceptovať. 

Napadlo mu, že až taká veľká zmena to v poňatí tohto nového rizika nebude. 

Harry však stále nepovedal nič. Jednoducho vstal a kývol Nevillovi. Liečiteľovi, ktorý sa tváril 

nadmieru priateľsky iba poďakoval a rozlúčil sa. 

„Rozhodol si sa alebo sa mýlim?“ spýtal sa Neville horiac zvedavosťou ešte prv, ako za nimi stihol 

zatvoriť dvere ordinácie. 

„Som hladný,“ zamrmlal Harry miesto odpovede a v žalúdku mu skutočne zakručalo. 

Neville prehltol námietku a povzdychol si. „Stačí ti nemocničný bufet alebo chceš ísť inam?“ 

„Inam,“ hlesol a vzal ho za ruku. Premiestnil ich skôr, než sa Neville stihol nadýchnuť, či spamätať. 

Ocitli sa v Šikmej, to bolo jasné na prvý pohľad. Neville potriasol hlavou a urobil úkrok dozadu ako sa 

mu máličko zamotala hlava. 

„Vieš, že to nemám rád. Čo tak ma nabudúce predom varovať?“ 

Harry mu venoval nezbedný úsmev a vzal ho za ruku. Mal rád Nevillove ruky. Mal mozoľnaté, ale 

veľké a hrejivé dlane. Hriali. A mal krásne dlhé prsty. Dvihol ich prepletené ruky k ústam a vtisol mu 

bozk na chrbát ruky. 

„Predstava burgra a voňavého pressa ma načisto omráčila. Nehnevaj sa,“ ospravedlnil sa, keď ho 

ťahal cez cestu vystlanú mačacími hlavami na druhý koniec námestia. 

Sadli si na terasu, hneď pred prvý voľný stôl. Trochu sa kýval, ale neprekážalo im to. Stačilo jedno 

Harryho Reparo, aby kus plastového nábytku prestal trucovať a robiť problémy. Keď prišla čašníčka, 

objednali si. 

Aj Neville bol hladný, sotva si to uvedomil. Predpokladal, že za to mohol stres z návštevy liečiteľa. 

Alebo možno fakt, že kvôli nervozite do seba ráno dostal jedine čaj z medovky. Sedel naproti 

Harrymu, kolená sa im dotýkali pod stolom a on naňho sústredene zízal. Napätie ho neopustilo. 

Čašníčka im doniesla nápoje. Harrymu dvojité presso a jemu bylinkový čaj. Na jej úsmev Neville 

neodpovedal. Sotva tú ženštinu registroval. Aj to, že sa trocha sklamane zvrtla na päte a odkráčala 

preč. 

Natiahol sa cez stôl, vytrhol Harrymu menu, ktoré tak so zápalom študoval, akoby si ani pred malou 

chvíľou vôbec neobjednal a hodil ju bokom. Vzal ho za ruku a venoval mu pohľad, ktorý auror 

nemohol nepochopiť. 
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„Sme v tom dvaja. Ak si sa rozhodol, chcem vedieť – ako?! Mám na to právo!“ zamrmlal a tón jeho 

hlasu prezrádzal, že chce poznať odpoveď bez meškania. 

„Nev, ale veď...“ začal Harry, lenže bol prerušený. 

„Počkaj!“ zastavil ho odrazu mladý profesor a zhlboka sa nadýchol. „Chcem, chcem aby si vedel, nech 

už mi povieš áno, či nie – stojím pri tebe. Milujem ťa, to vieš. A chápem, že rozhodnutie je ťažké. Už 

som ti to vlastne minule povedal, ale... V žiadnom prípade ťa nechcem stratiť, jasné? A dieťa... to sa 

dá zariadiť aj iným spôsobom. Niečo som si ohľadom toho už zisťoval. Viem, že si vždy chcel rodinu. 

Veľkú rodinu. Aj ja ju chcem. Ale s tebou, chápeš? Nie bez teba! To by nebolo ono,“ dodal mäkko. Z 

jeho pohľadu sálal nepokoj, ale i láska a obavy. 

Harry sa na stoličke vystrel. „Wau, pekne dlhý monológ,“ zamrmlal a kútik úst sa mu v malom úškrne 

vyšplhal vyššie. 

„Nedoberaj si ma v tak vážnej chvíli,“ skúsil ho uzemniť Neville. 

Čašníčka sa vrátila, aby im doniesla jedlo. Mrkla na ich spojené ruky, ktoré sa krátko na to rozdelili, 

povzdychla si a opýtala sa, či si budú želať ešte niečo. Poslali ju preč s poďakovaním a ona odkráčala s 

kyslým výrazom na okrúhlej tvári. 

Harry si prisunul tanier bližšie. Sklopil pohľad na svoj obložený burger. Zbiehali sa mu naň všetky 

slinky, ale Neville si odpoveď zaslúžil. 

„Máš pravdu. Vo všetkom. Viem, že sme v tom dvaja. A... je to trochu...“ pousmial sa a Nevillovi 

pripadal v tej chvíli rozkošne hanblivo, „magické, nemyslíš? Aké silná musí byť naša mágia? Alebo 

skôr... ako veľmi sa musí dopĺňať a akceptovať, možno podporovať, keď dokázala stvoriť nový život?“ 

Neville prikývol. „Áno, je to malý zázrak. Vlastne, už len to, že si mi dal šancu je malý zázrak,“ 

neodpustil si a Harry sa zachechtal. 

„Viem, čo riskujeme. Ale... aj tak to chcem skúsiť, Nev. Mám pocit, že spolu dokážeme aj nemožné.“ 

Neville zvážnel a trocha zbledol. „Uvedomuješ si, čo všetko...“ naprázdno prehltol. „Harry, tvoja 

práca, miluješ ju. A tvoj život, telo... všetko sa zmení.“ 

Harry prikývol. Už rovnako vážny. „Iste. Ale nebudem na to sám, že?“ 

Chvíľu na seba len mlčky zízali... 

Deň bol krásny. 

Nad tmavými hlavami im svietilo slnko, na modrej oblohe lenivo plávali páperové obláčiky. Okolo to 

životom len tak vrelo. Hukot ľudí, šuchot sovích krídel, škrekot vrabcov na strechách budov i na 

chodníkoch, krik pouličných predavačov s najrozličnejším tovarom, to všetko sa miešalo s hlasným 

dunením dvoch sŕd, ktoré zbesilo búšili v ich hrudiach, akoby sa snažili roztrieštiť o ich hrudnú kosť. 

ooo xxx ooo 

Najťažšia voľba jeho života? 
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Nevedel. Nevedel sa rozhodnúť, ktorá to mohla byť. Jeho život bol... cestou plnou nepredvídaných 

prekážok. Nebol ľahký a už vôbec sa nedal prirovnať k prechádzke ružovou záhradou. Ale mal ho rád. 

Neľutoval jediný deň. 

A rozhodol sa, že rovnako nebude ľutovať žiadne rozhodnutie, ktoré urobil. Vždy si stál za svojím, 

prečo by mal teraz cúvnuť? 

Zahryzol si do pery a pousmial sa. Všetko v jeho živote sa zlialo do jedného bodu. Nepríjemné 

spomienky na ranné nevoľnosti, na opuchnuté nohy, či bolesti krížov vybledli a stratili sa. 

Celkom zabudol aj na tie šialené kontrakcie. Desivý zážitok, ktorí obaja zvládli aj vďaka 

predpôrodnému kurzu, živo povzbudzovaní ďalšími tehuľkami z kurzu, ktoré im fandili. 

Ich životy sa zmenili. V dobrom slova zmysle. 

A ich zmysel života? 

Harry sa láskyplne pousmial. Ten ležal pred ním. V malej drevenej kolíske. Vážil takmer štyri kilá, mal 

jemnučkú pokožku, chuchvalček svetlých vláskov na hlave, oči po svojom otcovi a hlas... hlas mal ako 

zvon. 

Neville stál medzi dverami a mlčky svojho čerstvého manžela pozoroval. Harry s obradom odolával do 

poslednej chvíle. Najprv sa vyhováral a tvrdil, že im papier k šťastiu nechýba, že ho nepotrebujú, ale v 

deň pôrodu a v záchvate šialených kontrakcií donútil Nevilla, aby sa s ním zviazal. 

Čo na tom, že to bolo behom na pôrodnú sálu, že na nich kričal nielen liečiteľ, ale aj sestričky? Harry 

jednoducho trval na svojom a odmietal porodiť, kým si ho Neville nevezme. 

Mal jedno šťastie, že nosil ten prsteň so sebou posledný mesiac takmer každý deň. Oplatilo sa. Vidieť 

Harryho šťastného a v takej chvíli... 

Môj tvrdohlavec, pomyslel si nežne, keď sa rozhodol vstúpiť do detskej izby. 

Manžel sa k nemu otočil. Mal dlhšie vlasy. Niektoré pramene sa mu nezbedne stáčali na temene 

hlavy a on si ich zvykol zväzovať koženou šnúrkou. Ale vždy bol dohladka oholený. 

„Spí,“ zamrmlal Harry a dovolil, aby ho Neville objal. Vtisol mu bozk na spánok a postavil sa ku kolíske 

po jeho boku. „Myslím, že Samuel bude mať svetlé vlasy po tvojej mame.“ Nevybrali mu meno ani po 

jednom z ich otcov. Hoci mohli. Mohli zvoliť aj meno Harryho krstného otca alebo toho Nevillovho, 

ale rozhodli sa inak. Samuel Longbottom-Potter znamenal začiatok niečoho nového, krásneho a 

čarovného. 

Nevilla to vyhlásenie dojalo. Tak ako zakaždým pohľad na nich dvoch. 

„Možno. Ale úsmev má rozhodne tvoj, láska.“ 

Harry sa naňho pozrel. „Myslíš?“ 

Neville prikývol. „Myslím.“ 

Harry si oprel hlavu o jeho plece. „Som rád, že sme sa rozhodli nechať si ho.“ 
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„To aj ja. A keby vedel Sam, čím sme si kvôli nemu prešli, určite by s nami súhlasil. Viete, pán Potter, 

vždy ste boli mojím hrdinom. Rozhodne sa nemôžem sťažovať, že ste ma niekedy, čo i len na jedinú 

sekundu sklamali,“ zašepkal mu do ucha s posvätnou úctou. 

„Pane, zjavne ma preceňujete. Viete o tom, že mi môže stúpnuť sláva do hlavy? Varujem Vás, vážne!“ 

vrátil mu bodro Harry. V zelených očiach hrali šibalské ohníčky, keď ho manžel kradmo viedol za 

sebou do ich spálne, ktorá bola hneď vedľa detskej izby. 

„Som si istý, že spolu zvládneme všetko,“ dostalo sa mu pohotovej odpovede prv, než Harryho ústa 

zajali Nevillove pery. 

„Urči-te,“ pritakal Harry medzi bozkami, snažiac sa byť čo najviac potichu. Hoci sa plne zapojil do 

milovania, i tak mal nastražené uši, aby započul aj to najtichšie zamrnčanie bábätka. 

Takže... stratil veľa? Nie. Len si dal načas pohov od práce. Iste, že sa plánoval vrátiť. Neľutoval. Ani 

trošku. Ako mohol, keď tak veľa získal? 

Mal milujúceho a milovaného manžela, vysnívanú prácu a dieťa. 

Zaklonil hlavu, poddávajúc sa manželovým dotykom a v kútiku duše tajne zadúfal, že Samuel... 

neostane jedináčikom. 

Kto vie, predsa sú na to dvaja a... zázraky sa občas skutočne stávajú. 

 

 

Koniec 


