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Daj šancu láske 

 

 

Názov poviedky: Daj šancu láske 

Autor textu a banneru: Tesska  

Varovanie: slash, sex, možné vulgarizmy 

Obdobie: povojnové 

Upozornenie: forma drabble – 10x100 slov! 

Popis: Vojna pripravila Remusa o manželku a o matku ich syna. Avšak Tonksová nebola jedinou 

láskou jeho života, akurát o tom nikto nevedel. Toto tajomstvo si dlho nechával iba pre seba.  

Nastal čas, aby sa veci zmenili. Keď mu ponúkne pomoc a znova vkĺzne do jeho života, Remus ho 

nenechá len tak odísť. 
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1. kapitola - Na svitaní 

1/100 

Nepremohla ho zvedavosť, aj keď i tá urobila svoje a posunula ho ku konečnému rozhodnutiu. A 

nebola to ani prosba vrchného aurora Pottera. To, čo ho primälo ku konaniu boli neblahé chýry, ktoré 

sa mu už nejaký čas dostávali do uší a narúšali jeho doteraz bezchybné renomé v oblasti, kde pôsobil 

už celé roky. Vlastne... kam mu len pamäť siahala. 

Nie darmo opakoval počas svojej profesorskej éry na každej prvej hodine tú omieľanú vetu. Elixíry 

boli jeho život, jeho vášeň, aj jeho obživa. Zdokonaľoval sa v nich, skúmal ich, vyvíjal. Neznášal 

stagnáciu.    

Zapol si posledný gombík na košeli. 

Pomaly svitalo. 

2/100 

Vkĺzol do obľúbeného, trochu obnoseného saka. Čierneho ako uplynulá noc. So zapínaním sa 

nezdržiaval. Vonku bolo príjemné júnové ráno. Teploty sa už držali okolo dvadsiatich stupňov. 

Severus prešiel do svojej pracovne a preskúmal drevený stojan s elixírmi prvej pomoci. Nevedel v 

akom stave ho nájde, takže si zobral hneď niekoľko druhov. 

Vrátil sa do kuchyne, dopil kávu, ktorú si krátko po prebudení uvaril a mávol prútikom. Prázdna šálka 

s čiernym gruntom sa letkom premiestnila do umývadla a umyla, aby bezpečne pristála v plastovom 

odkvapkávači na riad. 

Vzal zo stola útržok pergamenu s načmáranou adresou. Potter mal písmo ako starý kocúr. 

3/100 

Blacktown. 

Zamračil sa na lístok, len čo sa ocitol na námestí mestečka ponoreného v rannom tichu. Len spevavé 

vtáctvo sa začínalo ozývať z neďalekého lesa. 

Nikdy sa mu tu nijako extra nepáčilo. To mesto mu svojím menom pripomínalo Blacka, ktorého nikdy 

nemal v láske. Vrhol ponurý pohľad poza svoj chrbát na sochu zakladateľa Armanda Blacka, hojne 

poznačenú trusom operencov a uškrnul sa. 

Hneď na to sa zvrtol a vydal sa na koniec dediny, presne podľa inštrukcií kostrbatého písma, 

uvažujúc, čo pri svojom príchode nájde. 

Čím viac sa približoval k udanej adrese, tým väčšmi myslel na to prvotné stretnutie pred rokmi. 

4/100 

Dnešok sa však líšil. Vedel kam ide a čo môže očakávať. Okrem toho, svitlo, takže sa musel premeniť 

späť. Ale to ho až tak netrápilo. 
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Zaoberal sa myšlienkou na to, že Lupin má syna. A ak požíval tie elixíry z druhej ruky, ktoré nejaké 

kretén – a on si prisahal, že ho vypátra a prinajmenšom vykastruje za tú drzosť, za poškodenie mena a 

obchodnej značky – predával a on ich vo svojej naivnej ľahkomyseľnosti kupoval, čo to s ním asi 

spravilo? 

Bol zvedavý na účinky i pôsobenie. A tajne dúfal, že tam niekde nájde aspoň kvapku toho hnusu, aby 

ju mohol preskúmať. 

5/100 

Zastal pred neveľkým domcom so šindľovou strechou. Zvonku nevyzeral zle, ale nepôsobil ani ako 

honosné sídlo. Mávnutím prútika sa pred ním ovorila bránička a on vošiel na kamenný chodníček, 

ktorý sa vinul cez pekne udržiavaný trávnik. 

Všimol si neprítomnosť kvetov. Akýchkoľvek. Ale vzadu na dvorci bola hojdačka a... detské 

pieskovisko. Teraz prikryté. 

Zaklopal. Aj keď predtým zaváhal. Počkal desať sekúnd, než si neotvoril kúzlom Alohomora. 

„Určite bude mimo, takže pokojne vojdite. Mal by byť v pivničných priestoroch. Dvere vedúce do 

pivnice sú v predsieni.“ 

No, nemal problém ich nájsť. Chvíľu podržal ruku na kľučke, zhlboka sa nadýchol a zahnal spomienky. 

6/100 

Objavilo sa pred ním schodisko. Drevené, pevné a so zábradlím. Vyzeralo, akoby bolo nedávno 

natreté. Všade bolo čisto. Ani jedno smietko, ani náznak pavučiny. 

„Sú to tretie dvere úplne naľavo. Prvé po pravej ruke vedú do práčovne, druhé do komory. Zvykne sa 

pripútať... v poslednom čase,“ zamrmlal mladý auror s obavami. 

Severus pri tej zmienke nadvihol spýtavo obočie. Po jeho elixíroch také opatrenia veru nutné neboli. 

„A čo chlapec?“ nedalo mu. 

„Počas splnu býva u mňa alebo u starej matky. Remus predovšetkým dbá na jeho bezpečnosť.“ 

Severus si odfrkol. „Keby na to dbal, neužíval by tú nepodarenú brečku!“ srdil sa. 

7/100 

Ešte jeden nádych a v duchu si dodal odvahu. Pripomenul si, že bude premenený a nebezpečenstvo 

nehrozí, ale nezabránil tomu, aby sa mu na šiji nezježili vlasy. Stará spomienka vykonala svoje. 

Len čo vstúpil dnu, do nosa mu udrel zápach krvi. Vzduch v miestnosti bol ťažký a telo na starom 

matraci skrútené na boku. Pravačka v neprirodzenej polohe. Remus Lupin - v ľudskej podobe, ale 

celkom nahý. 

A v bezvedomí. 
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Neotáľal. Prikročil k nemu a odpútal ho. Silná kovová reťaz s koženým náramkom padla na chladný 

betón rovnako bezvládne ako mužova ruka. 

Lupin zastonal, zažmurkal. 

„Ani slovo,“ prikázal mu. „Zahryzni!“ 

8/100 

Medzi mužove biele zuby vložil rolku obväzu. Oboma rukami ho uchopil a naučeným pohybom vrátil 

vykĺbené rameno na svoje miesto. 

Lupin vydal iba slabý zvuk, než opäť nezamdlel. 

Severus sa postavil. Týčil sa nad ním a premýšľal, či ho za nedostatok zdravého rozumu neprekliať. 

Ale bol mimo, takže by ho to vôbec netešilo. 

Miesto toho naňho použil čistiace kúzlo, ale nebolo dostatočné, takže musel zvoliť iný postup. Odložil 

si sako a vydal sa hľadať kúpeľňu. 

Našiel lavór a párik menších uterákov sivej farby. Aj kúpeľňa bola ladené v podobných odtieňoch. 

Našiel dokonca dezinfekciu, čo ho potešilo. A hojivú murtplapovú masť. 

9/100 

Keď sa k nemu vrátil, postrehol, že Lupin nadobudol vedomie. Ale evidentne bol slabý ako mucha. 

Tiež ospalý. Nemal silu hovoriť, nie to mu oponovať, keď ho bez slova začal umývať a zbavovať jeho 

telo zvyškov zaschnutej krvi. 

Teplá voda sa rýchlo sfarbila do ružova a potom do karmínova. Navlhčený uterák odkrýval väčšie i 

menšie rany, odreniny. 

„Nem-usíš...“ zavzdychal. 

„Viem,“ odvetil stručne. „Mlč a radšej ma nechaj pracovať.“ 

Nebol nevľúdny. Iste, bol nasrdený, ale... merlin mu bol svedkom, že mu tá starostlivosť neprekážala. 

Neprotivila sa mu tak, ako by bol očakával. 

Obzvlášť, keď Lupinovi umýval pevný zadok. Neopomenul ani slabiny. 

10/100 

Bolo to pôsobivé a zaujalo ho, že napriek očividnému vyčerpaniu stačilo málo, aby sa jeho úd stoporil. 

Lupin však neodvrátil tvár, ani nezavrel oči. Na jeho zlosť sa vôbec nezahanbil! 

Dovolil si len kratučký pohľad do jeho orieškových očí, než sa jeho ruka nepresunula na jeho stehná, 

lýtka a chodidlá. 

Keď skončil, ošetril mu rany a prinútil ho vypiť elixíry, ktoré doniesol. Až potom mu pomohol na nohy 

a premiestnil z pivnice do spálne, kam predtým pri hľadaní kúpeľne nakukol. 
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A Lupinov úd bol stále v pozore. 

Pozoruhodné, pomyslel si užasnuto. Prikázal si nedívať sa mu do rozkroku, ale... neodolal. 

2. kapitola - Protivlkolačí nepodarok 

1/100 

Severus neodišiel, hoci sa v duchu zastrájal, že odtiaľ vypadne, len čo bude môcť. 

Akosi... nemohol. 

Uložil zoslabnutého muža do postele, čudujúc sa, že tam s ním nemrskol a nenechal ho napospas 

inému dobrákovi ako napríklad vždy ochotnému Potterovi. 

Ten holobriadok mu už stihol poslať patronusa! čertil sa v duchu, keď Lupina zahalil prikrývkou. 

A v údive nadvihol obočie s myšlienkou na to, ako dlho bude mať asi ešte úd stoporený. 

Lupinovi sa zatvárali oči. Únavu mal vpísanú do tváre. Nebol oholený a jeho dobité telo prezrádzalo, 

aká to bola neľahká noc. 

Neodíde odtiaľ bez ampulky tej všivavej napodobeniny elixíru! 

2/100 

 Svetlovlasý muž zaspal rýchlo. 

Podivné, pomyslel si. Zaspal s vedomím, že okupujem jeho dom a on proti tomu teraz nič nezmôže. 

Zamračil sa. Nevedel si predstaviť, ako by sa cítil na Lupinovom mieste. Bezbranný a odovzdaný na 

milosť... niekomu ako on. 

Nemal láskavú, ani vľúdnu povahu. Bol mrzút. Alebo ako hovoril Dumbledore, samotár. A na tú 

samotu si príliš zvykol, čo nebolo dobré. Pre nikoho. 

Ale boli to jeho rozhodnutia, ktoré ho zaviedli napokon tam kde bol. Mal byť preto večne 

nespokojný? 

Miesto toho vyťažil aj z toho mála. Po vojne si zariadil život konečne po svojom. Začal od piky. 

3/100 

Obrátil sa preč od okna, len čo zatiahol hrubé záclony, ktoré pochovali mužovu spálňu v šere. Do izby 

tak prenikalo svetlo len cez pootvorené dvere z chodby. 

Chvíľu ho mlčky sledoval. Jeho pokojný dych, hrudník dvíhajúci sa a znova klesajúci, porastený 

svetlými chĺpkami, zvažujúci sa do úzkeho pásu... 

Bolo to prvý raz, čo sa ho vôbec dotýkal. 
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Ak nerátal jedno ráno, keď mu vrazil do zubov. Bolo to asi dva dni potom, čo vliezol na Blackovo 

odporúčanie pod Zúrivú vŕbu a Lupin sa mu šiel ospravedlniť. To ospravedlnenie prijal po svojom. 

Chvíľu ho boleli hánky, chvíľku dokonca cítil aj výčitky. 

4/100 

Frustrácia vtedy urobila svoje. To a zlosť na Siriusa Blacka. 

Opustil Lupinovu spálňu a nehlučne vyšiel na chodbu. Len čo zatvoril dvere na izbe a obrátil sa, stretol 

sa s pohľadom vďačných smaragdových očí. 

Potter vyzeral, že mu každú chvíľu padne od radosti k nohám. 

„Vy ste skutočne prišiel!“ šepol nadšene mladý muž, ignorujúc jeho evidentný kyslý výraz. 

„Nemal som na výber,“ odsekol a prešiel popri ňom bez toho, aby vlastne vedel, kam ide. Ešte sa tu 

tak nevyznal. 

„Dáte si so mnou kávu alebo raňajky?“ 

Severus zastal, zvažujúc jeho ponuku. Odísť nemohol. Nie bez toho, po čom sem prišiel. 

5/100 

Potter ho zaviedol do kuchyne zariadenej vo veselých farbách, kde prevládala marhuľková, citrónová 

a pistáciová, dekorovaná svetlohnedým nábytkom. Nemohol si nevšimnúť, že všade vládne striedmy 

minimalizmus, ale znova prekvapene užasol nad praktickosťou, poriadkom a účelnosťou. 

Každá vec mala svoje miesto. Aj muklovské elektrospotrebiče. 

Mladý auror mu pripravil čaj, keďže kávu už mal a hrianku. Na stole pristál jahodový a černicový džem 

a dve rôzne nátierky. 

„Sardelová a šunková,“ prezradil mu. „Pokojne si dajte na čo máte chuť, pane,“ ponúkol ho úctivo, 

nie zaliečavo, čo by mu určite neprepáčil. 

Severus si naňho začínal pomaly zvykať. Nemohol inak. Takpovediac, nemal na výber. 

6/100 

„Ak si dobre spomínam, dohodli sme sa na tykaní,“ pripomenul mu, natierajúc si na hrianku šunkovú 

nátierku. 

„Iste, dohodli, ale vy mi stále...“ 

„Viem... prepáč!“ zarazil ho obratom. „Stále si... zvykám.“ 

Harry prikývol a sadol si naproti. Načiahol sa po černicovom džeme. „Chápem, že to nie je ľahké. Ani 

pre mňa. Ale vážim si všetko, čo ste...“ nadýchol sa a opravil, „čo si urobil. Si výnimočný.“ 

Severus prehltol a zamračil sa. „Nemám rád pochlebovanie.“ 
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„Viem. Len som chcel, aby si to vedel... Severus.“ 

Asi prvý raz ho oslovil Potter menom. Severus mlčky prikývol. Neznelo to zle. Možno si rýchlo 

privykne. 

7/100 

Dojedli, Harry po nich upratal a keďže Severus nevedel, čo so sebou, pomohol mu aspoň utrieť riad. 

Nie kúzlom, ručne. Keď bol menší, vždy pomáhal svojej mame. Bavilo ho to. 

Harry si napokon utrel ruky a významne naňho pozrel. „Niečo pre teba mám.“ Podišiel k svojej bunde 

a z vrecka vytiahol ampulku nejakého elixíru. „Bude tá vzorka na rozbor stačiť?“ opýtal sa, keď mu ju 

podával. 

Severus ju podržal vo svetle naproti oknu a máličko s ňou potriasol. Vyzeralo to ako nedokonalé želé. 

Ani tekutina, ani rôsol. 

„Mohlo by. Je to ten protivlkolačí nepodarok?“ 

Harry prikývol. Výtvor niesol Snapovo meno. 

8/100 

Na vchodové dvere sa ozvalo zaklopanie a Harry sa pobral otvoriť. Severus začul dva rôzne hlasy. 

Jeden rozpoznal bezpečne, pretože patril Luciusovi. Takže ten druhý tenší musel patriť... 

Do kuchyne vpálilo asi päťročné dieťa. Len čo ho zbadalo, zhíklo a priložilo si ruky na líca. „Ste to 

naozaj vy, pane!“ zvolalo nadšene. „Viete, že ste slávny? Viete, že vás mám na kartičke z čokoládovej 

žabky? Chcete ju vidieť, pane?“ 

Severus sa nestačil čudovať. 

„Prajem ti dobré ráno. A ty si?“ opýtal sa zdvorilo. 

„Teddy Lupin!“ vyhŕkol s úsmevom, kde viditeľne chýbal jeden z predných zubov. „Ste úžasný, pane! 

Veľký čarodejník!“ 

9/100 

Severus sa takmer začervenal. Za posmešného pohľadu Luciusa Malfoya, ktorý práve zastal vo 

dverách, objímajúc svojho snúbenca okolo pása. 

„Bolo bezpečné priviesť ho, keď je Lupin ešte...?“ nedokončil. Pohľadom preskakoval z chlapčaťa na 

dvojicu milencov. 

„Neostávame tu. Prišli sme si po hračku, ktorú zabudol a ideme na malý výlet. Lupin potrebuje čas na 

oddych,“ informoval ho Lucius, opierajúc sa bradou o Harryho hlavu. Mladý auror sa k nemu dôverne 

túlil. 

„Teddy, môžeš pánovi Snapovi ukázať kartičku s jeho obrázkom. A nezabudni hračku. O chvíľku 

pôjdeme.“ 
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Chlapča sa zvrtlo k Harrymu. „Môžem dať tatkovi bozk?“ 

Severus stŕpol. Lupin bol takmer nahý. 

10/100 

Potterovi došlo z jeho výrazu, že niečo nie je okej, pretože sa podujal najprv preveriť situáciu, až 

potom dovolil krstnému synovi vstúpiť do otcovej izby. 

Aj Severus tam nakukol. Postrehol, že Lupinovo vzrušenie medzičasom opadlo. 

„Mal by som ísť,“ povedal, keď sa vrátil do kuchyne, kde ostal čakať Lucius. 

„Prekvapil si ma,“ zamrmlal blondiak, ale znelo to obdivne. 

„Prekvapil som sám seba. Môj dôvod poznáš. Musím zistiť, kto sa mi stará do remesla a vydáva svoju 

prácu pod mojím menom.“ 

„Chápem, to je prvoradé,“ podotkol Lucius. 

Severus to nekomentoval. 

„Ďakujem, Severus,“ rozlúčil sa s ním aj Harry. 

Teddy ho objal. 

3. kapitola - Nový plán 

1/100 

Redakčná sova pristávala na parapete pootvoreného okna sotva svitlo, aby mu tu nechala 

predplatený zvitok Denného proroka. 

Severus si nerušene zalial prvú rannú kávu a až potom si prevzal noviny, ktoré najprv zbežne 

prebehol pohľadom. 

„Bobbinovo impérium Apatiek má ďalšieho dediča!“ stálo na titulke spolu s fotkou malého 

územčistého chlapíka s tvrdým výzorom a studenými očami, po boku ktorého sa hrdo vynímala 

reprezentatívna ženuška so spomínaným potomkom v náručí. 

Článok si zbežne prečítal a pristavil sa až na drobnom písme v jeho závere, kde sa okrajovo 

spomínalo, že deti z prvého manželstva otcov nový vzťah bojkotujú. 

Domyslel si, prečo asi. 

2/100 

Malachaia Bobbina poznal. Bol asi o rok, či dva mladší než on. Priemrený čarodejník, ktorý vynikal v 

Herbológii a utiahnutosti. Svojho času bol podľa jeho skromnej mienky horší, než Longbottom. Ani 

výzorom nijako nezaujal. 
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K Severusovi sa donieslo, že sa oženil s nejakou šmukelkou a na istý čas, či skôr – kým tu vyčínal 

Temný pán – sa odsťahoval do Írska. 

Vrátil sa, aby pochoval otca a zveľadil jeho obchod. A v tom sa mu darilo. Aj Severus tam napokon 

chodieval nakupovať kvôli kvalitnému a vyberanému tovaru. 

Lenže z času na čas do spoločnosti prenikali podivné chýry o nemilom súžití mladej rodiny. 

3/100 

Severus sa vrátil do labáku, aby pokračoval vo svojej načatej práci. Momentálne síce stála príprava 

elixírov bokom, ale pustí sa do nej ešte dnes. Potreboval však dokončiť rozbor získaných vzoriek 

elixírov, ktorými ho za posledný týždeň Potter zásoboval. 

Šlo to pomerne dobre, ale zo získaných informácií radosť rozhodne nemal. Ani jeden elixír nebol 

kvalitný. Práca na nich sa rovnala výkonu maximálne tak druháka na Rokforte a účinok... 

Zanadával. „Ľuľkovec zlomocný?! Robí si zo mňa žarty?!“ 

Zlosť, ktorá ho opantala sa nedala opísať slovami. Tak prudko sa vymrštil zo stoličky, až ju prevrhol. 

Vrelo to v ňom. 

Našťastie ho niekto vyrušil. 

4/100 

Mladý muž sa netváril dvakrát optimisticky. Bolo mu jasné, prečo asi. Nepochyboval, že preňho nemá 

dobré správy. 

„Nevieme zhola nič!“ zúril mladý čarodejník a právom. „Všetky informácie, ktoré máme vždy vedú do 

slepej uličky. On alebo oni si dávajú pozor. Preverili sme niekoľko desiatok fejkových ampuliek 

elixírov, ale je to márne. Žiadna, ani len náhodná zhoda odtlačkov. Všetky patria len konečným 

spotrebiteľom. Informácie od kupujúcich sú nanič. Nikto ho nikdy nevidel a svoje adresy strategicky 

mení .“ 

Severus sa mierne nahrbil, keď sa sklonil k vzorke skúmaného elixíru. „Znie to, akoby ste naháňali 

ducha, nie človeka z mäsa a kostí.“ 

5/100 

Harry si vošiel prstami do hustých vlasov. Vyzeral vážne uťahane. Tmavé kruhy pod očami boli toho 

dostatočným dôkazom. „I ja mám ten pocit. Nepomohlo ani nasadenie človeka od nás.“ 

„Ako to?“ 

„Jednoducho to zistil. Buď má medzi aurormi svoj zdroj, alebo...“ zívol a potichu zaklial. „Budem 

musieť vymyslieť niečo iné. Takto to ďalej nejde.“ 

„To veru nie. V tej poslednej skúmanej vzorke som našiel výťažok jedovatej rastliny. Ak to nie je hra, 

tak potom ten človek zjavne nevie, čo robí. A ja nedovolím sprostému amatérovi motať sa mi do 

kšeftov!“ 
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„Samozrejme. Chce to len dostať sa mu nejako na kobylku...“ 

6/100 

Severus na moment nechal analýzu elixíru na pokoji. Pracoval na nej sústredene celý včerajší i 

predošlý deň. Dnes mu Harry doniesol ďalšiu získanú vzorku, ale potreboval si na moment vystrieť 

chrbát a napadlo mu, že by sa mu za tú malú láskavosť mohol odvďačiť aspoň šálkou dobrej kávy. 

Auror neodmietol. 

„Ďakujem, dobre mi padne,“ zamrmlal, keď si k nej s pôžitkom a privretými očami takmer labužnícky 

privoňal. 

Severus to prijal s malým prikývnutím. „Ako teda chcete pokračovať vo vyšetrovaní? Alebo to hodláte 

ukončiť ako nevyriešený prípad s neznámym páchateľom?“ 

„To by som vážne nerád. Niečo mi napadlo, lenže...“ 

„Lenže, čo?“ 

7/100 

Severus mu musel dať za pravdu. Chcelo to premyslieť. Nešlo tu len o Potterovu česť, či šikovnosť 

súvisiacu s jeho pracovným nasadením a túžbou uzavrieť ďalší z prípadov, ale predovšetkým tu šlo o 

Severusa. 

Tie skazonosné elixíry niesli jeho meno. Boli jeho vizitkou a systematicky mu ničili renomé. Zarážalo 

ho však, prečo tomu podvodníkovi ľudia zostávajú i naďalej verní. 

Akosi si nevedel predstaviť, že to všetko funguje len preto, lebo flakóny nesú jeho podpis. 

Zaoberal sa tým niekoľko dní premýšľajúc nad spôsobom, ako to zaraziť. Ako zabezpečiť rozlíšenie 

svojej výroby od falzifikátov a neraz ho z toho až rozbolela hlava. 

8/100 

Všetka tá námaha však stála za to. Aj plán, ktorý dotvoril ten Potterov pôvodný. 

„Veľmi premyslená stratégia,“ potvrdil Lucius, prezerajúc si nový typ etikiet aj s logotypom autorovej 

značky. „Predpokladám, že to máš opatrené,“ nadhodil a vrhol naňho spýtavý pohľad. 

„Ak narážaš na patentový úrad a zaručenie autorských práv, tak odpovedám áno. Hádam si si 

nemyslel, že budem nedôsledný.“ 

„Pravdaže, po tých rokoch ťa už poznám,“ sklopil pohľad k novej autorskej známke. „Vidím, že si sa 

pekne buchol po vrecku.“ 

Severus pritakal. „Nebolo to lacné, pripúšťam, ale verím, že to splní svoj cieľ.“ 

Harry nadšene prikývol. „Na úvod veľmi dobré!“ 

9/100 
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Na rad sa dostala druhá časť plánu. Ak sa nemohli dopracovať k pôvodcovi tých nepodarkov, museli 

nejako páchateľa vylákať z úkrytu. A ako inak, než pichnúť do osieho hniezda? 

Severus nenávidel novinárov. Boli dotieraví, domýšľaví a tí najlepší dokázali na človeka vyhrabať i tú 

najhoršiu špinu a vytušiť najtajnejšie tajomstvá. Ako napríklad pred pol rokom, keď sa svet dozvedel 

o Kingsleyho nemanželskom dieťati. 

Teraz musel jedného z nich akcpetovať. Obetoval sa, aby pomohol dobrej veci. Inými slovami, sebe. 

To skôr, než aurorskému úradu. 

Šlo tu o jeho povesť a existenciu. Predovšetkým na to nesmel zabúdať. Elixíry boli všetko, čo mal. 

10/100 

Po hodinke mal Severus pocit, že sa rozhovor vydaril. Potter bol pritom. Obaja odpovedali na otázky 

týkajúce sa prípadu, zároveň udávali pravdivé a vlastne i varovné výstrahy. Informácie, potrebné k 

tomu, aby si naivní kupujúci uvedomili, že sa nezahrávajú len so svojím zdravím, ale aj so svojimi 

životmi. 

„Myslím, že môžeme byť spokojní. Dennis je nanajvýš spoľahlivý a jeho fotografka Creek je jedinečná. 

Je dôležité, aby ľudia vedeli, čo si kupujú a podľa čoho určiť, že ide o originál výrobku.“ 

„Samozrejme. Preto som doniesol tie vzorky nových etikiet s logom.“ 

„Ostáva dúfať, že sa niekam pohneme,“ vyslovil Harry s nádejou. 

4. kapitola - Odmietnutá pomoc 

1/100 

Cítil zmätok, zlosť...  

Zúfalstvo. A nad tým všetkým panovala železnou rukou frustrácia. Zdanlivo bezvýchodisková situácia 

však mala svoje riešenie. Stačilo málo... Akceptovať ho. 

Nebolo to jednoduché. Nie preňho. Respektíve, nie pre nich s tou ich minulosťou a všetkým, čím si 

prešli. 

Zabudnúť by bolo síce pekné, ale i otázne, či by to dokázal. 

Remus odložil noviny bokom a pozrel na syna, ktorý jedol škoricové cereálie plávajúce v miske 

teplého mlieka. 

Čo by s ním bolo, keby stratil aj jeho? Nechcel si to ani predstaviť. Nie po tom, čo sa naňho 

Andromeda čertila pre každú maličkosť. Keby len tušil prečo vlastne?! 

2/100 

Remus sa pousmial krivým úsmev. „Dojedol si?“ 

Teddy pritakal. „Jasnačka, tati.“ 
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„Tak šup umyť pusu, rúčky a pôjdeme von,“ nariadil a synátor poslušne odskackal do kúpeľne, kým on 

pozbieral riad zo stola a odložil ho do dresu, aby ho hneď aj umyl. 

Písal mu. 

Každý deň za uplynulé dva týždne. Bez toho, aby napokon list odoslal. Zdalo sa mu to ako žalostne 

chabé poďakovanie za to, čo preňho urobil. Ani vo sne by ho tu nečakal. 

V prvej chvíli, keď sa pomaly dostával k sebe si pomyslel, že sa mu Severus prisnil. Bol by to podivný 

sen, ale... nie prvý. 

3/100 

So Severusom sa mu snívalo častejšie, než by si možno prial. Remus najlepšie vedel, čo znamená 

výraz márna túžba. V skrývaní pocitov vynikal. Rovnako tak v skrývaní tajomstiev. 

Nebol to James, do koho bol potajme zamilovaný. Ani Sirius, ktorý tomu veril, kým žil. Samozrejme, 

bez toho, aby jeho nežné city opätoval. Boli priatelia a tým to preňho haslo. 

Neraz mu zišlo na um, čo by jeho najlepší kamaráti urobili, keby zistili, že ten, do koho sa zahľadel je 

ich večný rival a úhlavný nepriateľ. 

Na tú otázku nedostane nikdy odpoveď. Našťastie preňho. Aspoň bol ušetrený a nemusel riešiť ďalšiu 

dilemu. 

4/100 

Vonku bolo teplo. Príjemný letný deň, kedy strávil so synom chvíľu v pieskovisku stavaním 

nedobytných hradov s vežami, potom sa hrali na skrývačku a napokon si dopriali malú prechádzku. 

Remus počúval neúnavné cvrlikanie svojho syna, ktorý mal v ruke muklovské lietadielko a snažil sa 

mu prerozprávať všetko, čo vedel od Harryho. A on sa kochal jeho nadšením a tmavými vlasmi s 

tmavomodrým odtieňom, v ktorých sa kúpali slnečné lúče. Vedel, že tento odtieň prezrádza synovu 

spokojnosť. Tak ako vedel, že tento dar zdedil po svojej matke. A neprestal ďakovať osudu, že mu 

nenadelil práve jeho vlkolačie gény. 

To by nezniesol. 

5/100 

Pravdou bolo, že Dora mu vniesla do života svetlo. A život. Miloval ju už len kvôli tomu. Aj keď nie tak 

vrúcne, ako by si z celej duše prial. Faktom ostávalo, že to bola úžasná žena, výborná čarodejnica a on 

si ju vážil a rešpektoval. Nikdy jej nebol neverný, hoci raz... takmer vo svojom predsavzatí zlyhal. 

Ona jediná vedela o jeho tajomstve. Nedokázal jej klamať. Ale Dora ho milovala natoľko, že ho 

dokázala pochopiť. 

Dala mu viac, než si zaslúžil. 

Lenže teraz ostali s Teddym sami. Nič príjemné. Remus sa celý život potýkal s osamelosťou. Popravde, 

mal jej plné zuby! 
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6/100 

Uvaril im špagety. S mäsovými guľkami, ručne ucapkanými jeho synom. Po sýtom obede mu doprial 

chvíľku pri obľúbenej knihe, než ho uložil na malý odpočinok. I keď mal dojem, že dnes ho potrebuje 

väčšmi, než Teddy. 

A keď sa zastavil Harry, vážne bol rád, že sa nemusel brodiť po krk zahrabaný vo vlastných mútnych 

myšlienkach, ktoré ho nenechali na pokoji. 

„Čítal som ten článok,“ priznal, keď sa Harry s vážnym výrazom znova raz vrátil k tejto téme. Od 

začiatku nesúhlasil s tým, aby Remus užíval elixír od zdroja z druhej ruky a predostrel mu všetky 

rozumné argumenty. 

Vtedy nič nezavážilo. 

7/100 

„Harry prestaň!“ zvolal podráždene, keď doňho mladý muž hustil všetky možné dôvody, len aby ho 

presvedčil o tom, že má pravdu a nesnaží sa hrať na mudrlanta. „Aj keď si asi myslíš opak, nie som 

hlupák!“ 

Harryho jeho slová zaskočili. Zháčil sa a zamračil. „To som si v živote nemyslel, ani nepovedal, Remus. 

Krivdíš mi.“ 

„Ja... prepáč, nechcel som. Som...“ povzdychol si nešťastne, „povedzme - zúfalý. Mám obmedzené 

finančné zdroje. Prečo myslíš, že som si hľadal inú alternatívu?“ 

„Núkal som ti pomoc hneď na začiatku, ak si to...“ 

„Nie som ani sklerotik. Ide o to, že to musím zvládnuť sám!“ 

8/100 

Vydýchol, aby sa upokojil. Na moment sa v salóne rozhostilo ticho. Trochu nepríjemné, lebo si 

uvedomoval vlastné napätie a Harryho nervozitu vyplývajúcu z jeho podráždenia. 

„Nechcem sa hádať. Mám ťa rád, Harry a som vďačný za tvoju pomoc. Som dospelý muž, ktorý by mal 

zvládnuť uživiť vlastnú rodinu, chápeš?“ Strčil si ruky do vreciek. „Z toho čo zarobím si nežijeme zle, 

ale Protivlkolačí elixír je tak trochu nad rámec mojich možností. Obzvlášť ten kvalitný.“ 

„Kedysi mi jeden múdry muž povedal, že prijať ponúkanú pomoc nie je hanba,“ hlesol šeptom. 

Remus sa uškrnul. Iste, boli to jeho vlastné slová. 

„Nie, nemôžem.“ 

9/100 

Ale mohol niečo iné. Poprosil Harryho, aby mu vo svoj nasledujúci voľný večer postrážil syna, kým on 

si vybaví jednu neodkladnú návštevu. 
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Samozrejme išlo o Snapa a Harrymu to nemal prečo tajiť. V obchode vybral bez problémov jeho 

najmilší koňak a náležite sa ustrojil. 

Chcel vyzerať dobre, či ho Severus vpustí dnu alebo nie. Takže žiadne obnosené nohavice, ani 

vyťahaný sveter. Oholil sa a v meste sa nechal pristrihnúť. Pristrihol si aj fúzy nad vrchnou perou. 

Dokonca použil kolínsku. 

Skontroloval svoj výzor v zrkadle a zamračil sa. Nech robil, čo robil, i tak pôsobil ošumelo. 

Odmiestnil sa do Pradiarskej uličky. 

10/100 

Na Londýn pomaly sadala noc. Bodaj by aj nie, veď bolo po deviatej. Na nebi sa ukazovali hviezdy a v 

ušiach sa mu ozývali vlastné kroky, tak prekliato neisté. 

„Vzmuž sa ty padavka!“ zamrmlal si popod nos, hľadajúc Snapovo číslo domu. Než nezastal. Bol na 

mieste. 

Vybehol tie tri schodíky k dverám a zaklopal ozdobným klopadlom v tvare hada. A po chvíli to 

zopakoval. 

Dvere sa otvorili v momente, keď už začínal pochybovať o celom tom nápade s neohlásenou 

návštevou. Severusovi z mokrých vlasov ešte odkvapkávala voda na snehobielu košeľu. 

Voňal... úžasne! 

„Dobrý večer, Severus. Nejdem nevhod?“ opýtal sa zdvorilo. 

5. kapitola - Byť priateľmi? 

1/100 

Tmavý pohľad Severusových dokonale bezodných očí sa uprel najprv na jeho tvár, čo u Remusa 

vyvolalo rozpaky a potom skĺzol na fľašu v jeho ruke. Vzápätí po príliš krátkom zaváhaní a bez slova 

ustúpil od dverí. 

Milo prekvapený Remus prekročil prah jeho bytu a vošiel. Cítil ako ho opantáva nervozita, ale svoje 

rozhodnutie navštíviť ho by nespochybnil ani jediný raz. 

Zvedavo sa rozhliadal okolo seba. Nikdy predtým tu nebol. Náhle mu napadlo, či tu okrem neho 

vôbec niekedy niekto bol, lebo Severus bol ešte väčší samotár ako býval on sám. 

Alebo si svoje súkromie nadovšetko strážil. To bola druhá možnosť. 

2/100 

„Viem, že na poďakovanie je to málo, ale na začiatok to hádam postačí,“ povedal, len čo si odkašľal, 

aby našiel vlastný hlas, ktorý sa mu dosiaľ trochu poplašene ozýval tak akurát vo vlastnej hlave. 

Severus nereagoval. Z výrazu sochy by človek vyčítal viac, než z toho ako sa tváril. 
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„Na začiatok čoho?“ pošepol, ale podišiel k stolíku a vzal darovanú fľašu do ruky. „Ararat Erebuni?“ 

zamrmlal obdivne a odobrujúco naňho pozrel. 

Tentoraz sa v jeho tmavých očiach mihlo hneď niekoľko otázok, ale ostali nevyslovené. Obrátil sa mu 

chrbtom, prešiel k sekretáru a vybral odtiaľ dva poháre. Nalial sebe i jemu. 

3/100 

Remus prijal ponúkané kreslo a usadil sa. S pohárom drahého koňaku v ruke. Neťukli si. Miesto toho 

Remus ostal fascinovane sledovať Severusa ovoniavať, degustovať a uskrávať z toho jantárového 

moku. 

Dýchaj, prikazoval si v duchu zaháňajúc vzrušenie, ktoré sa mu vkrádalo do tela s každým mužovým 

zmyselným pohybom. Ak bol Severus takýto dôkladný pri ochutnávke obľúbeného nápoja, zišlo 

Removi na um, či sa takto choval aj v iných oblastiach. 

Vzduch. 

Odrazu mal silný pocit, že v miestnosti je vydýchaný vzduch. Povolil si horný gombík na košeli a odpil 

si aj on. Hoci chcel pôsobiť distingvovane, zakuckal sa a trochu rozkašľal. 

4/100 

„Musíš ho ohriať v dlani, až potom ochutnať. Uvoľní sa tak jeho vôňa a chuť je výraznejšia,“ poučil ho 

bez toho, aby sa z jeho nešikovnosti vysmial. 

„Na alkohol nie som zvyknutý,“ ospravedlnil sa. Nakrčil čelo, ponoriac svoj pohľad do napodiv 

chutného alkoholu: „Chcel som ti napísať, Severus, ale sotva by to ako poďakovanie stačilo. Vážim si, 

čo si urobil, obzvlášť, ak si nemusel.“ 

Severus prižmúril oči a poposadol si. „Nerobil som to kvôli tebe, ani pre tvoje krásne oči.“ V tvári sa 

mu odzrkadľovala obyčajná, jemu typická priamočiarosť. 

Remus sa mykol. Čo povedal?! Uvedomil si Severus, čo práve vyslovil? 

5/100 

Sotva. 

„Iste,“ preglgol, „potreboval si vzorky. Chceš nájsť toho človeka.“ Remus si odpil a postavil sa. Strčil si 

ruky do vreciek s nutnosťou urobiť aspoň pár krokov a prekrviť si práve vyskratovaný mozog. 

Zastal pred pôsobivou knihovňou, zaberajúcou takmer celé dve steny. Ale bol nesústredený, aby si 

všimol čo i len jediného autora, či názov diela. Všetko mu splývalo. 

„Kto by to nechcel? Ide o veľa. Elixíry si odjakživa miloval, stále sú dôležitou časťou tvojho ja,“ dodal. 

„Preto by som ti rád pomohol. Ak... moju pomoc prijmeš. Nútiť ťa nebudem. Rozmysli si to. Ale aspoň 

ti poviem, čo som zistil.“ 

6/100 
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Severus mu jednoduchým gestom pokynul, aby pokračoval. 

„Ja...,“ začal Remus, zvažujúc myšlienky, ktoré mu kolovali hlavou, „nie som až taký idiot ako si o mne 

možno myslíš,“ slabo sa pousmial. „Spočiatku som bol skutočne presvedčený o tom, že ide výlučne o 

tvoje produkty, len si z nejakého dôvodu znížil ceny. Nepremýšľal som nad tým, pretože som sa 

zaoberal inými vecami a na čo aj, keď viem, že tvoja práca je zárukou kvality?“   

Severus nakrčil čelo. Pochlebovanie nemal rád, ale pripomenul si, že Lupin len zdôvodňuje svoje 

konanie. Tiež mu napadlo, že má vlastne pravdu a on jeho pochvalu môže prijať. 

7/100 

„Po čase som vybadal zmeny. Odlišné príznaky a účinky,“ vysvetľoval pohotovo. „Nešlo mi to do 

hlavy.“ 

Severus si uchlipol z koňaku. Evidentne mu chutil, čo Remusa tešilo. 

„Než som sa jedného skorého rána neprebudil uprostred lesa a netušil, čo tam robím. A zhoršovalo sa 

to. Minulý mesiac mi zišlo na um, že asi niečo nie je v poriadku.“ 

„A dovtedy? Ako je možné, že si tú brečku neprestal užívať skôr, pretože slaboduchý idiot si nikdy 

nebol?!“ opýtal sa i skonštatoval zároveň. 

„Zrejme som príliš dôverčivý. Čosi naznačil Harry. Spomenul som mu tie príznaky a on si všimol moje 

nové jazvy.“ 

8/100 

Pravda, aj Severus mal tú česť všimnúť si ich, keď ho v to pamätné ráno – doteraz nechápal prečo – 

umýval a vlastne sa oňho postaral. Kiež by bol nemal svedomie. Vtedy by ho tam nechal, nech sa zo 

svojich rán vylíže sám. Napokon, zapríčinil si ich vlastnou hlúposťou. Iste, to si ešte dnedávna myslel. 

Lenže Lupin bol skalopevne presvedečný, že tie výtvory sú jeho. Čo ak tomu verili aj ostatní? 

Privrel oči a pošúchal si koreň nosa. „Hádam sa po tom článku v novinách všetko zmení. Takto to 

ďalej ísť nemôže.“ 

„Ver mi, ten článok je skutočne veľmi presvedčivý. Splní účel.“ 

9/100 

Severus tľoskol jazykom. Asi vedel, na čo naráža. „Zmienku o jede sme vynechali. Harry nechcel 

vyvolať davovú psychózu, hoci ja som na tej informácii trval.“ 

„Napriek tomu som presvedčený, že varovanie zaberie.“ 

„Ale môj problém to sále nerieši,“ dodal neveselo a kopol do seba zbytok nápoja na ex. 

„Nie, to nie, ale...“ Remus sa odmlčal, pod podozrievavým pohľadom tmavých očí. 

„Ty niečo vieš, však je to tak?“ opýtal sa skoro bojovne, dokonca sa vymrštil z kresla a zastal si priamo 

pred ním. 
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Remus prikývol. „Áno, ale sú to len moje dohady. Si schopný v pokoji ma vypočuť?“ 

Severus naštvane zaklial. 

10/100 

Nevytasil prútik a neprinútil ho vyklopiť všetko, čo Remus vedel. Pokojne si ho vypočul a... napokon, 

nevychádzal z údivu. Tiež mu napadlo, že to možno nie je stratená informácia a možno na tom niečo 

bude. 

„Harry to vie?“ 

„Nie,“ odvetil Remus. „Opakujem, ide o dohady.“ 

Severus prikývol. „Povedzme, že sme si teda... kvit.“ 

Remus sa zatváril kyslo. „Nepovedal som ti to kvôli tomu. Dúfal som, že by sme mohli...“ 

„Že by sme mohli čo?!“ zasipel Severus ostražito. 

„Skúsiť byť konečne priateľmi, Severus. To je to, čo by ma potešilo. Nežartujem. Aspoň o tom 

popremýšaj, než ma pošleš dočerta, dobre?“ poprosil. 

6. kapitola - Voľný deň 

1/100 

Od malého štvorcového okna sa odvrátil vysoký, štíhly mladík. Jeho poblednutá tvár prezrádzala 

nepokoj i obavy, rovnako ako zelenkavé oči, skryté za dlhou ofinou plavých vlasov farby pšenice. 

Položila noviny na stôl a konečne si prestala hrýzť spodnú peru. Vstala od stola a podišla k nemu 

pomalými krokmi. 

Bez váhania ju objal a šepky skonštatoval: „Asi to nebol dobrý nápad.“ 

Iba čo si povzdychla. „Od začiatku sme vedeli, do čoho ideme a aj kvôli čomu. Nechceli sme nikomu 

ublížiť.“ 

„Precenili sme naše sily?“ 

Mykla neisto plecami a skryla si tvár na jeho hrudi. Potrebovala cítiť upokojujúci tlkot jeho milujúceho 

srdca. 

2/100 

„Zvládneme to, prisahám, že niečo vymyslím,“ sľuboval, keď ju nežne uložil do postele a ľahol si k nej, 

bozkávajúc ju s takou láskou a nehou, až to bolelo. Bola preňho všetkým. Nemali nikoho iného. 

Existovali len oni dvaja a svet, ktorý sa pokúšali pretvoriť podľa svojich snov. Doteraz sa im darilo, 

lenže kto mohol tušiť, že sa to zvrtne? 

„Potrebujem ťa,“ zašepkal s perami pri jej uchu. 
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Zachveli sa jej viečka. Pootvorila pery. Prikývla a vzala ho za ruku, aby si ju priložila na citlivé prsia. 

Roztiahla nohy, aby ho v sebe prijala. 

„Ľúbim ťa,“ zamrmlal a znova ju pobozkal. 

3/100 

Severus sa zamračil. Ďalšia vyprázdnená vzorka, ale tentoraz nie tak hrozný výsledok. Pretrel si 

unavenú tvár a vystrel chrbát. Zabolelo to. 

„Tempus!“ zakúzlil a na vyčarených hodinách sa objavil presný čas oznamujúci dvanásť hodín a 

sedem minút po polnoci. Bol štvrtok. Už sedem minút. 

A on bol znechutený, zmätený a unavený. Prázdny flakón skončil v separovanom odpadkovom koši, 

určenom na sklo. 

Potreboval sprchu, ale rýchlo sa rozhodol, že si ju dopraje až ráno. Akurát si opláchol ruky a tvár 

vlažnou vodou, než sa komplet nevyzliekol a neodkväcol do postele. Prevalil sa na ľavý bok a dúfal, že 

ho spánok neobíde. 

4/100 

Zaspal na počudovanie rýchlo, ale ráno sa nezobudil odpočinutý a svieži tak, ako by si bol prial. 

Naopak. Ostal ešte chvíľku leňošiť a načiahol sa po knihe, ktorú mal odloženú na nočnom stolíku z 

tmavého dreva. 

Keby ho niekto takto nestrážene pristihol, zistil by, že sa nejedná o žiadnu vedeckú publikáciu, o 

žiadny nový výskum, ani o novinky vo svete herbológie. 

Kniha, ktorú kúpil celkom spontánne niesla názov Vlkolaci a upíri okolo nás a napísal ju Benedict 

Wolfcreek. Bolo to podľa jeho skromného úsudku jediné čitateľné dielo, ktoré objavil minulý týždeň v 

kníhkupectve v Šikmej uličke u Flourisha a Blottsa. 

5/100 

Severus vedel o vlkolakoch a upíroch prvé i posledné, ale tento človek napísal knihu iným štýlom. 

Pútavejším. Citlivejším a otvorenejším. 

A Severus sa celý čas utvrdzoval v tom, že si ju nekúpil kvôli Lupinovi a jeho smiešnemu želaniu stať 

sa priateľmi. 

Tým jeho návrhom sa však zaoberal viac, než mu samému bolo milé. Nebol by to prvý chrabromilčan, 

ktorému by dovolil vstúpiť mu do života. Mal rád nebohého Albusa, so všetkými tými jeho 

tajomstvami, trochu panovačnú, ale loajálnu Minervu. Zvykol si aj na Pottera, ktorý sa občas správal 

ako tajfún, občas ako pokojný vánok. 

AleLupin... to bola celkom iná káva. 

6/100 
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Na margo tej myšlienky pozrel na temnú hladinu svojho obľúbeného nápoja. Ovoňal, aby 

vyprovokoval svoj čuch a navnadil chuťové poháriky prv, než si odpije. Opieral sa o kuchynskú linku a 

z mysle mu neschádzal ten Lupinov návrh. 

Bod preňho, že naňho netlačil. Ani sa nevtieral. Druhý pre tú jedinečnú fľašu koňaku. 

Netušil, že má taký dobrý vkus. Ale tiež ho napadlo, či vôbec vedel, že tento koňak je jeho obľúbený. 

Vykrivil kútik úst a potriasol hlavou. Lupin to nemal odkiaľ vedieť. 

Potom mu zišlo na um, či by to dokázal – priateliť sa s ním. A čo všetko by to zahŕňalo? 

7/100 

Lenže ak to neskúsi, ťažko si na tie otázky zodpovie. To mu bolo jasné ako dobre mierená facka. 

Severus postavil poloprázdnu šálku na linku a obrátil sa k chladničke, aby odtiaľ vybral vajíčka a urobil 

si omeletu spolu s pekne dochrumkava opečenými plátkami slaninky. 

Uvažoval, že si dnes pôjde dokúpiť zásoby na trh do Šikmej a ozve sa Potterovi, či nemajú niečo nové 

v prípade. Okrem toho, Lucius ho hrešil kvôli mizernému spoločenskému životu, ktorý vedie, lebo má 

vraj problém ozvať sa mu a zájsť aspoň na drink. 

Draca tiež nevidel hodnú chvíľu, takže... 

Dnes si urobí voľný deň. Rozhodnuté! 

8/100 

Najedol sa, chvíľu sa pomotkal po labáku a pospisoval dochádzajúce zásoby. Potom si doprial sprchu, 

oholil sa a obliekol. 

Dracovi poslal správu po patronusovi, ale ten bol mimo krajinu, takže ho krstný syn okamžite, aj keď s 

ľútosťou zrušil. 

S pripraveným zoznamom a zádumčivou náladou sa Severus odmiestnil do Šikmej. Najprv navštívil 

Gringottbanku, aby si odtiaľ vybral menší obnos, potom zašiel do Bobbinovej Apatieky, na miestnu 

tržnicu a napokon do obchodu s rozličným tovarom, aby odtiaľ kúpil dobrú fľašu vína pre Luciusa a 

čokoládové žabky pre Pottera. Nie z infantilnosti, či výsmechu kvôli ich vekovému rozdielu. Potter ich 

jednoducho zbožňoval. 

9/100 

Ohlásil sa. Bol si tým istý tak ako si bol istý farbou svojej košele. Bola bledunko zelená, až sa v 

dennom svetle zdala temer biela a dokonale sa hodila k jeho tmavým vlasom. 

„Ste doma?“ ozval sa polohlasom, na čo sa pred ním objavil domáci škriatok. Uklonil sa a opýtal, čo si 

praje. 

„Som ohlásený, mali by ma čakať,“ povedal za škriatkovho horlivého prikyvovania. „Kde sú páni, 

Dotts?“ 
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Domáci škriatok v modrobielej bodkovanej zástere ho nasmeroval do zadnej časti domu, kam Severus 

náhlivo vykročil pohoršený nevídanou pohostinnosťou a uvítaním vôbec. Keby sa neohlásil, chápal by 

to, ale takto? 

Vzápätí ustrnul. 

10/100 

Bleskovo odvrátil zrak, ale nový ston a vzrušený šepot ho lákali ako svetlo nočného motýľa. Odolával 

a chvíľku iba počúval zadržiavajúc dych. 

Škárou dvier a s tlčúcim srdcom pozrel na dve polonahé postavy túliace sa k sebe. Potter stál mierne 

rozkročený pri okne, Lucius za ním. Blondiak mal jednu ruku medzi jeho nohami, druhou ho objímal, 

či skôr podopieral a pritom... 

Stiahlo mu žalúdok. Vyvalil oči a tmavým zrakom sa lačne pásol na milujúcej sa dvojici. Prv mal 

problém spolu si ich vôbec predstaviť. Teraz bude rád, ak na tento obraz dokáže zabudnúť! 

A predsa... im to spolu vážne pristalo. 

7. kapitola - Deň návštev 

1/100 

Remus zagánil na svokrin chrbát, keď sa zohla k jeho synovi, aby mu napravila tričko a strčila za pás 

nohavíc. 

„Nechceš predsa vyzerať ako lajdák, že, miláčik?“ prihovárala sa mu. „No a obuj sa, zaviažem ti 

šnúrky. Máš nové topánky?“ 

„Všimla si si?“ hlesol spokojne Teddy a sadol si na zem, aby sa obul. „Kúpil mi ich včera tatko. Boli 

sme v Šikmej. Stretli sme krstného otca s ujom Lucom a ešte tetu Ginny a jej dvojčatá.“ 

„Skutočne?“ postrapatila mu vlasy a chcela zašnúrovať šnúrky, keď chlapča pred ňou myklo nohou. 

„Nechaj, starká, už to viem, pozeraj!“ povedal hrdo Teddy. 

2/100 

Andromeda sa založila ruky v bok s potešeným úsmevom. Keď sa Teddymu podarilo ozaj bez chyby 

zaviazať šnúrky, prekvapene mu zatlieskala. „Výborne, poklad! Tvoja mama to zvládla až keď mala 

šesť a pol roka. Radšej to robila vždy kúzlom.“ 

Teddy sa postavil a vzal ju za podávanú ruku. „Kam pôjdeme?“ 

„Čo tak malý výlet? Môže byť muklovský Bath alebo chceš radšej čarodejnícky Booth?“ 

„Muklovský Bath!“ vybral okamžite a Andromeda sa otočila k Lupinovi. „Uvidíme sa v nedeľu večer.“ 

„Iste. Budem vás čakať,“ prikývol a sklonil sa k synovi, aby ho objal. „Poslúchaj starkú, jasné?“ 
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„Jasnačka, tati!“ 

Rozlúčili sa a odišli. 

3/100 

Remus im naposledy zamával a prešiel za bránku, aby dozametal kamenný chodník, keďže to 

nestihol, lebo ho vyrušila svokra a on sa vrátil dnu, aby skontroloval syna a odniesol do 

Andromedinho Opelu Corsa jeho malý kufrík s vecami na víkend. Nezabudol ani na jeho obľúbenú 

hračku. 

Andromeda si ho vyzdvihla hneď po raňajkách, takže mal takmer tri dni len a len pre seba. Ale i tak to 

bol zvláštny pocit, lebo synovu neprítomnosť pociťoval každou bunkou svojho zjazveného tela. 

S trochu melancholickou náladou sa vybral nakúpiť. Z chladničky odopol vlastnoručne spísaný zoznam 

a v mysli si prebral neodkladné víkendové povinnosti. 

4/100 

Nezdržiaval sa. Respektíve, neplánoval to. Lenže na trhu v Šikmej sa zrazil s Billovou ženou Fleur a 

ona ho pozvala na čaj a rebarborový koláč. Kto by takému pozvaniu odolal? 

Takže keď sa vrátil domov, bolo krátko pred pol jednou a on mal hlad ako skutočný a nefalšovaný vlk, 

ktorý v ňom od decka driemal. Ohrial si zvyšky od včera a nezdržiaval sa s varením len kvôli sebe. 

I tak mal iné plány. S kávou v ruke sa zavrel v pracovni a sadol si za písací stôl. Z vrchného šuplíka 

vybral rukopis a do ruky vzal brko. Začal s opravami. 

5/100 

Písal celý zvyšok dňa s malými prestávkami, keď sa zakrádal so škvŕkajúcim žalúdkom do chladničky, 

alebo si potreboval odskočiť na toaletu. Alebo sa len chcel napiť vody. 

Pred siedmou sa rozhodol pre osviežujúci kúpeľ a objednávku pizze. Keď sa o niečo neskôr ozval 

Neville s Theom a pozvali sa k nemu na návštevu, doobjednal ďalšie dva pizze, lebo veľmi dobre 

poznal Theov apetít. Na to, aký bol ten švihák štíhly, vedel toho pojesť celé kvantá. Nechápal, kde sa 

to doňho zmestí. 

Ten večer napokon nebol nudný a on aspoň nemusel znova raz dookola premýšľal nad Severusom a 

tou ponukou priateľstva. 

6/100 

„Mám dosť, človeče!“ vyprskol tmavovlasý dlháň a natiahol sa pohodlnejšie na gauč, keď si otrel bielu 

penu z piva z hornej pery. 

Neville sa uškrnul. „To by som prosil, veď si zjedol jeden a pol pizze. Teba je fakt lepšie šatiť, než 

živiť.“ 

Theo sa pobavene rozosmial, strčil si ruku pod hlavu a jednu nohu za manželov chrbát, aby si ohrial 

bosé chodidlo. „Nepreháňaj.“ 
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Neville pokrútil hlavou. „Kým ja sa musím obmedzovať a kontrolovať, aby sa na mňa nič nelepilo, ty 

ešte schudneš!“ 

„No a? Tak sa neobmedzuj. Mne sa páčiš taký, aký si,“ vyhlásil a Remus sa zasnene pousmial. 

7/100 

Pravda, aj jemu sa odjakživa páčil Snape taký, aký bol. Nikdy mu to nepovedal. Ani nenaznačil. Nemal 

na to príležitosť. Alebo si to aspoň nahováral. 

„Čítali sme ten článok v novinách. Všetci. Minerva čosi naznačila. Už dávnejšie spomínala, že má 

Severus nejaké problémy, len sme nevedeli, že je to také vážne.“ 

Remus prikývol. „To netušil asi nikto. Ide o nepekné plagiátorstvo.“ 

„Myslíš, že je to varovanie opodstatnené alebo je prehnané?“ spýtal sa Neville podozrievavo. 

„Určite je opodstatnené,“ odpovedal Theo bez zaváhania. „Snape by v takýchto veciach nepreháňal. 

V elixíre stačí malá obmena a môže sa razom nebezpečne zmeniť v účinkoch.“ 

8/100 

Theo mal pravdu. Vedel o čom hovorí, veď po Snapovi prebral tento vyučovací predmet. A bol v ňom 

výborný. Stále podľa jeho vlastných slov nesiahal bývalému učiteľovi ani po členky, ale robil všetko 

preto, aby to napravil a stále sa zdokonaľoval. 

„Mimochodom, keď sme pri ňom,“ začal sa veselo chechtať, „včera sme s ním mali malé intermezzo.“ 

Neville sa okamžite začervenal. 

„Čo sa stalo?“ ozval sa Remus zvedavo. 

Neville si odkašľal. „Môžem si len domýšľať, ale... asi nás... videl, chápeš?“ 

„Nie... celkom,“ zamrmlal, keď mu odrazu svitlo. „Videl vás?“ 

„Asi,“ pritakal Neville. „Celkom som zabudol, že má prísť po bylinky.“ 

9/100 

Theo sa na tom spokojne smial. „Škoda, že som nevidel jeho tvár, ale bol som zaujatý niečím úplne 

iným, takže to nešlo.“ Bosou nohou pohladkal manželovi kríže, keď mu ju strčil pod biele polo tričko. 

„Len neviem, čo myslel tým zvolaním – Už druhý raz za jeden týždeň!?“ a zamyslel sa. „Nás pristihol 

ten jediný raz, tým som si istý. Kto vie, koho ešte načapal in flagranti?“ 

„Radšej to vedieť ani nechci. Teraz budem musieť za Severusom ja a už vidím, ako mi káže o 

mravných zásadách na školských pozemkoch, či už sme manželia alebo nie.“ 

„Bez obáv, budem ti kryť chrbát.“ 

10/100 
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Remus ich vyprevadil po jedenástej. Oboch vysmiatych a spokojných, odchádzajúcich do náručia noci 

a žiariacich hviezd. Ostal na priedomí a zadíval sa na nočnú oblohu. Chvíľu sa len tak kochal 

pohľadom, keď začul zvuk primiestnenia. Celkom blízko. 

Spozornel a vyvalil šokovane oči, keď sa do zorného poľa jeho pohľadu dostala štíhla, o máličko vyššia 

postava, než bol on. 

„Severus?“ 

„Áno, som to ja,“ hlesol váhavo, akoby stále zvažoval, či sa nepominul na rozume, keď sa sem 

rozhodol prísť. „Dozrievajú niektoré kvety, ktoré potrebujem pre prípravu elixírov a môžu sa zbierať 

len v noci. Myslel som...“ 

Remus ho prerušil: „Pôjdem rád.“ 

8. kapitola - S Lupinom v lese 

1/100 

Bolo preňho náročné nájsť niečo, čo by mohli mať s Lupinom čo i len okrajovo spoločné. Nech sa s 

tým trápil niekoľko dní, nemohol prísť na nič... normálne. 

Netušil, čo má ten chlap rád, nepoznal jeho zvyky. Nevedel, či rád hrá napríklad šachy, či ich vôbec 

ovláda. Bol si istý, že v škole v šachovom krúžku nebol a žiadnej súťaže sa nezúčastnil. Pamätal si len, 

že mal nos večne strčený v nejakej knihe. 

Dobre, ale vytvoriť s ním mlčanlivé čitateľské duo asi nebolo to najúžasnejšie pre aspoň mizerný 

základ priateľstva. 

Lenže chcel to s ním skúsiť. I keď stále... váhal. 

2/100 

A to z viacerých dôvodov. Tým jedným bol nadchádzajúci spln. 

„Čo vlastne hľadáme?“ opýtal sa Remus a dával pozor, aby nezakopol o vyčnievajúce korene, alebo sa 

nezamotal do hustého papradia. 

Severus mal v ruke prútený košík a spod čierneho saka mu vo svetle dorastajúceho mesiaca svietil 

tenký biely prúžok rebelsky trčiaceho goliera. 

„Hepaticu nobilis,“ prezradil bez mučenia, svetlom z prútika krúžiac po okolí. 

„A ako ten Pečeňovník trojlaločný vlastne vyzerá?“ 

Severus prešiel isté kračiny prútikom a opäť sa k nim vrátil. Kľakol si a kývol hlavou. „Vyzerá presne 

takto. Potrebujem len lístky, zo dve hrste. Ja sa obzriem po Túžobníku.“ 

3/100 
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Podal mu košík a pobral sa hľadať ďalej. „Túžobník?“ obzrel sa za ním spýtavo Remus. „Kde sa 

pridáva? Do elixíru túžby?“ 

„Skoro si uhádol,“ zaznela odpoveď. „Pridáva sa do elixíru lásky.“ 

„Do Amortencie? Myslel som, že... no nič. Ako si vravel, nikdy som v tom dobrý nebol.“ 

Severus zastal, keď objavil miestečko s kvetmi, ktoré hľadal. „Možno stačilo o trochu viac snahy.“ Len 

čo to vyslovil, zháčil sa. „Nemyslel som tým...“ 

„Neospravedlňuj sa. Nie je to nutné. Neurazil si ma. Len si vyslovil vlastný názor. Na tom predsa nie je 

nič zlé, Severus.“ 

Muž prikývol a obrátil sa mu chrbtom. 

4/100 

Remus sa držal pokynov. Nevadilo mu jeho obšírne vysvetľovanie, ani pokyny, ktoré vydával. On tu 

bol napokon ten, ktorý vedel, po čo sem vlastne prišli a čo potrebujú. 

Severus ho viedol hlbšie do lesa a ak si Remus dobre spomínal, smerom k močiarom. 

„Už ma máš dosť?“ 

Severus sa zvrtol na päte. „Čo?“ 

„Viem, kam ma vedieš. Dúfaš, že sa stratím v močiaroch?“ vysvetlil a vzápätí sa pobavene rozosmial. 

„Prepáč, neodolal som. Len som si ťa doberal. Viem, že Nátržnica močiarna sa nevyskytuje nikde inde, 

len tam.“ 

„Temu vášmu humoru asi nikdy neprídem na chuť.“ 

„Mne sa tvoj naopak páči.“ 

5/100 

Severus po ňom blysol pohľadom. „Mám to brať ako kompliment?“ 

Lupin kráčajúc popri ňom mykol plecami. „Ber to skôr ako holý fakt. Tvoj zmysel pre humor je pre 

mňa osviežujúci.“ 

„Lucius hovorí, že žiadny zmysel pre humor nemám.“ 

Mračil sa a bolo vidno, že nad tým premýšľa. „Ale máš, len ho nedávaš veľmi najavo.“ 

Z močiarov sa ozýval škrekot žiab a les sa naplnil hlučnejším cvrkotom cikád. Dokonalý lesný koncert. 

Opatrne pozbierali zopár kvetov a rozhodli sa vrátiť späť. 

„Smiem ťa pozvať k sebe?“ spýtal sa Remus zdvorilo. 

„Nie je na to trochu neskoro?“ 

„Nie. Len jeden drink,“ lákal ho. 
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6/100 

Usadili sa na terase a Severus prijal pohár s nápojom. Košíky s bylinami stáli jeden pri druhom o pár 

krokov pred ním. 

Dvihol brúsený kryštáľový pohár k nosu, ovoňal a odpil si. Koňak. O niečo jemnejší, než ten, čo mu 

daroval. „Dobbé Heritage?“ 

„Správne. Vyznáš sa.“ 

„Skôr ty, nie? Ako si vlastne vedel, že mám rád Ararat?“ 

„Prezradil mi to Harry. Chcel som sa ti poďakovať a dať ti niečo, čo máš rád.“ 

Severus sa naňho zadumane pozrel. Mlčal, než napokon neodvrátil pohľad k oblohe. „Čochvíľa je 

nový spln. Ak potrebuješ Protivlkolačí...“ 

„Severus, počkaj,“ prerušil ho a uprene naňho pozrel. 

7/100 

„Mám nového dodávateľa.“ 

„Koho?“ 

„Volá sa August Horecký. Pochádza z Čiech.“ 

Severus sa vymrštil z drevenej lavice a položil nedopitý pohár na okenný parapet. Bez slova vykročil k 

čakajúcim košíkom. Remus potichu zahrešil. 

„Počkaj, prosím! Nevysvetľuj si to zle! Nechcel som, aby si si myslel, že ťa chcem využiť. Že sa chcem 

priateliť s tebou len preto, aby mi z toho plynuli nejaké výhody! Nechal som ti slobodnú voľbu a 

nechcel som ti ju vziať tým, že by som od teba niečo žiadal.“ 

Severus omráčene zastal, hoci už bol na schodoch. Popravde, keď to rozhodnutie zvažoval, napadlo 

mu to isté. 

8/100 

Obrátil sa. Remus sa zo svojho miesta nepohol. Díval sa za ním... takmer by povedal, zronene. Akoby 

silou mocou nechcel pokaziť začiatok ich krehkého priateľstva. Hoci tým sa to nazvať sotva dalo. Boli 

na samom začiatku... čohosi. 

„Ak to teda správne chápem, nechcel si ma využiť,“ skonštatoval. Asi to od neho potreboval počuť 

ešte raz a pekne nahlas. 

„Presne. Nič iné za tým nehľadaj. Ale... ak ťa môžem poprosiť, skús jednu vzorku preveriť. Budem... 

pokojnejší, ak budem vedieť, že sa nenalievam len ďalším nepodarkom.“ 

Severus prikývol. „V poriadku. To by som mohol.“ 

„Fajn, teraz si poď dopiť ten drink, prosím.“ 



26 
 

9/100 

Rozlúčil sa s ním rozpačito a úsečne. Tráviť svoj voľný čas, svoj drahocenný voľný čas s ním... 

Severus si povzdychol, keď sa ocitol na prahu svojho domu. Otvoril si, zamkol a odložil košíky na stôl. 

Oprel sa oň dlaňami a zadíval sa na výsledok ich práce. 

Nebol to márny večer. Ani hrozný ako sa sprvu obával. A ani ten jeho nápad nebol hlúpy, ale ukázal sa 

ako prekvapivo dobrý a pre začiatok akéhokoľvek nadviazania vzťahu s týmto konkrétnym 

chrabromilčanom pomerne nenáročný. 

Zvládol to. 

Siahol do vrecka po vzorku nového elixíru spomínajúc na Lupinove slová. Bol prvý, kto ho netúžil 

využiť. 

10/100 

Zvláštne. Mal chuť pustiť sa do analýzy toho elixíru okamžite, nehľadiac na únavu. Ale na druhej 

strane, potreboval spracovať nazbierané bylinky. Preto zaniesol vzorku do labáku a vložil ju do 

dreveného držiaka v malej chladičke, ktorú tam mal presne na tento účel. 

Spraví to hneď zajtra s čistou hlavou. 

Vrátil sa do kuchyne, aby bylinky skontroloval, očistil, rozdelil a zaniesol do podkrovia, kde ich nechá 

vysušiť. 

Myslel pri tom na Lupina a prežitý večer v jeho spoločnosti. Na jemnú vôňu kolínskej, ktorá sa okolo 

neho šírila, na ľahký krok a hlavne záujem. Určite nepredstieraný. 

Ozaj to nebol márne strávený čas. 

9. kapitola - Najlepšia ponuka 

1/100 

Severus sa skláňal nad kotlíkom. Bol spokojný s novou várkou Kostro-rastu. Pre dnešok s prácou 

končí. Ešte ho nechá vychladnúť a naplní do skúmaviek, aby ho mohol osobne expedovať do Sv. 

Munga. Ale to až zajtra ráno, podľa dohody. 

„Ahoj, Severus, môžem sa zastaviť?“ opýtal sa patronus v podobe vlka, ktorý sa zhmotnil v jeho 

pracovnom labáku. Nevyrušil ho, ani nevystrašil, keď sa náhle objavil. Dokonca ho ani neprekvapila 

jeho podoba. 

Odpovedal mávnutím prútika a odstavil elixír z ohňa, aby sa prirodzene ochladil. Prešiel k umývadlu, 

aby si umyl ruky a zadíval sa do zrkadla. Jeho vlasy vyzerali hrozne. Zasa. 

2/100 
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Keď sa pri jeho dverách ozval zvonec, pobral sa otvoriť s vedomím, že pôsobí neupravene. 

Zahanbujúci pocit bol preňho nevídanou novinkou, zvlášť, keď si predtým zo svojho výzoru nikdy 

veľkú hlavu nerobil. 

„Ahoj, poď ďalej,“ povedal, len čo mu otvoril dvere. 

„Nezdržím ťa dlho,“ povedal Remus na úvod a usmial sa. „Varil si?“ 

Severus prikývol a zvrtol s na päte. Chápal to ako narážku na svoj výzor. 

„Kostro-rast? Cítim totiž Bôľhoj, vieš?“ 

„Skutočne?“ premeral si ho neveriaco, kým ho viedol do svojho salóna. Nemal inú vhodnejšiu 

miestnosť, kam si uviesť hosťa. 

„Áno,“ prikývol. „Pre mňa je jeho vôňa príliš prenikavá.“ 

3/100 

Pokynul mu, nech sa usadí a on šiel uvariť čaj. Bylinkový. Keď sa vrátil s malým kovovým podnosom v 

rukách, ktorý zdedil po svojej matke, ľutoval, že nemá aspoň nejaké sušienky, no vzápätí sa za tú 

myšlienku vyhrešil. 

Neboli predsa na babskom čajovom posedení a aby tomu nasadil korunu, podarilo sa mu presladiť 

ten svoj. 

Remus sa naňho pozrel s nadvihnutým obočím. „Si v poriadku?“ 

Severus prikývol a vyprázdnil obsah svojej šálky: „Evanesco!“ Nalial si znova a osladil len jednou 

lyžičkou cukru. „Mám pre teba ten rozbor.“ 

Remus sa v kresle naklonil dopredu. „Skutočne?“ 

„Áno. Ten elixír je v poriadku.“ 

4/100 

„Tiež som si preveril výrobcu. Je spoľahlivý.“ Snažil sa tváriť neutrálne, ale pravdou bolo, že ho trochu 

mrzelo, že ho Lupin obišiel. 

„Netváriš sa dvakrát nadšene,“ skonštatoval prekvapivo vnímavo a Severus po ňom blysol pohľadom. 

„Neprekážalo by mi, keby si bol v tejto veci zašiel za mnou,“ povedal na rovinu a bez vykrúcania. 

„Vážim si to, naozaj. Ale vieš, prečo som sa tak rozhodol.“ 

Severus si odpil z čaju a prikývol. Tmavé vlasy mu padli do tváre. „Aká cena by bola pre teba 

vyhovujúca?“ 

„Severus, ja...“ 

„Odpovedz. Je to jednoduchá otázka.“ 
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„Za ten od pána Horeckého som zaplatil deväťdesiatpäť galeónov.“ 

5/100 

Ozaj nie tak drahé a predsa o päťdesiat galeónov lacnejšie, než by kúpil uňho. 

„Poštovné v cene,“ dodal Remus a sklopil zrak. 

Severus si podložil bradu rukou a pohľad uprel niekde ponad Remusa. Zdanlivo do prázdna. 

Priateľstvo... 

Vo svojom živote nemal veľa priateľov. Prvým skutočným bola Harryho matka, Lily. Potom Regulus, 

manipulačný Albus a napokon... Lucius. 

Pre nich bol vždy ochotný urobiť čokoľvek. Jednoducho vedel, že to isté by preňho urobili aj oni. 

Albus bez váhania. Aj Regulus a Lucius by tak konali, hoci sa jednalo o slizolinčanov. Alebo Lily, s 

ktorou sa napokon iba hádal, lebo žiarlil na Jamesa. 

6/100 

Keby ho o elixír požiadal Lucius – vlastne, on to robil stále, ak mu došli zásoby – nezaváhal by. Dal by 

mu ho bez problému a za smiešnu cenu. Mohol si to dovoliť, lebo jeho zisky už dávno prevýšili 

náklady. 

Prečo by teda nemohol zaujať rovnaký prístup k Lupinovi? 

„Nemusíš si hľadať iného dodávateľa, Remus. Môžem sa s tebou dohodnúť,“ navrhol, ale keď uvidel, 

že chce muž protestovať, navrhol protiponuku: „Nerád chodím na bylinky do lesa sám. Ak mi občas 

budeš robiť pri zbere spoločnosť, ocením to.“ 

Remus sa zamyslel. 

„Osemdesiat galeónov za flakón Protivlkolačieho elixíru. Lepšiu ponuku sotva dostaneš, zváž to.“ 

7/100 

Lupin odišiel, ale svoju odpoveď mu nedal. Poďakoval za ňu a sľúbil, že sa ozve. Severus sa netváril 

sklamane. Lupin bol jednoducho zásadový a to sa mu na ňom páčilo. Teda, okrem iného. 

Celý čas, čo sedel naproti premýšľal nad tým, akú kolínsku používa. A všimol si, že začína s 

nastupujúcou fázou splnu pôsobiť unavene. 

Tiež si uvedomil, že by sa nemal jednostaj vracať k príliš živým spomienkam na jeho nahotu a už 

vôbec by nemal dovoliť, aby ho to nejako ovplyvnilo. 

Ale ako tomu zabrániť? Kiež by na to existoval elixír! Ale účelovo si umŕtvovať roztúžené telo? 

Nebol masochista... 

8/100 
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„Si fakt mimo,“ skonštatoval Lucius a rozvalil sa vo vedľajšom kresle. 

Severus po ňom blysol pohľadom. Nepáčilo sa mu, že ho zaviedol rovno sem. Len o pár metrov ďalej 

ich totiž pristihol pri sexe, takže či chcel, či nie, pred očami mu vyvstal nevítaný obraz. 

„Mohli sme pokojne ostať v knižnici!“ vyštekol prudšie, než mal v úmysle. 

Lucius sa naňho podozrievavo zadíval s prižmúrenými očami: „Skôr mám dojem, že mal Harry pravdu. 

Nechceš tu byť, lebo si nás... Kurva, Severus! Špehoval si?!“ 

Blondiak stál na dlhých nohách a prebodával ho uhrančivým pohľadom. 

„Určite! Lebo ja nemám nič iné na práci!“ 

9/100 

Lucius sa upokojil. „Prepáč. Nechcel som ťa obviniť. Ja len...“ prečesal si dlhé pramene vlasov prstami 

ľavačky. „Mal si prísť a potom nám škriatok doniesol to víno a čokoládu, tak som...“ 

„Nemýľ sa!“ zastavil ho Severus. „Bol som tu a videl som vás. Áno! A odišiel som. Evidentne som 

nebol očakávaný, aj napriek tvojmu pozvaniu.“ 

„Och, prepáč, zabudol som. V poslednej dobe mám pocit, že som nadržaný v jednom kuse,“ 

posťažoval sa a luskol prstami: „Apropó, máš ten lubrikant, ktorý som chcel?“ 

Severus siahol do vrecka, zväčšil balíček na pôvodnú veľkosť a podal mu ho. „S malinovou a 

čerešňovou vôňou.“ 

10/100 

Lubrikant s čerešňovou vôňou, pomyslel si pobavene a vduchu si predstavil toho snobského 

slizolinčana ako ten priehľadný gél rozotiera na citlivých partiách mladého milenca. 

„Sladký Merlin!“ zaúpel v zápätí a potriasol zdesene hlavou, aby sa tých obrazov zbavil. Lenže 

predstavu nahého Luciusa s Harrym nahradil Longbottom s Nottom a vzápätí Remus. 

Severus zastal na mieste. Ozývala sa jeho dávno pochovaná a opomínaná túžba... 

Ako dlho s nikým nebol? Samota a ustavičná práca ho celého pohltili, zakonzervovali jeho túžby, city. 

Začínalo mu to liezť na mozog? 

Určite! Iné vysvetlenie neexistovalo. 

Zahryzol si do pery a stiahol zips na nohaviciach. Začal masturbovať. 

10. kapitola - Ukážka žiarlivosti 

1/100 

Andromeda naňho zagánila. Nechápal ju, skutočne. Sama predsa trvala na tom, že sa o vnuka 

postará, kým on prekoná ďalší spln. 
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Teddy odbehol s tekvicovým koláčom v ruke na zadný dvorec popreháňať tých zopár sliepok, ktoré 

chovala, takže mu poskytol šancu pozhovárať sa s ňou. 

„Andromeda, môžem vedieť, čo sa deje? Ak som niečo urobil alebo povedal, čo ťa nahnevalo, rád by 

som...“ 

Nedala mu ani dopovedať, keď si nasrdene odfrkla. „Hrozne si ma sklamal! Myslela som, že si iný ako 

ostatní muži, ale mýlila som sa. Si rovnaký hajzel! A ešte si neváhal podviesť Doru, ktorá vtedy čakala 

Teddyho!“ 

2/100 

Remus sa zatváril akoby mu vrazila facku. Takmer si zlostne odpľula na dlážku a zaľutovala, že to 

nespravila. 

„Nikdy som Doru nepodviedol,“ odvetil tichým, ale vážnym hlasom. 

„Ako sa opovažuješ klamať mi rovno do očí! Videla som ťa!“ 

Remus sa zháčil. A potom mu svitlo, kedy to asi mohlo byť. „Ten novoročný ples, však? Nepopieram.“ 

„Ani to neskúšaj,“ ukázala mu chrbát a začala trieskať riadom pri odkladaní. 

„Išlo len o bozk, ktorý som ukončil. Ten chlapec bol opitý a ja som potom odišiel.“ 

Pokrútila hlavou. „Dora ťa milovala. Dala ti všetko, napriek tomu, že som ju odhovárala. Zničil si ju!“ 

3/100 

To zabolelo. 

„Miloval som ju.“ Potreba brániť seba, Doru aj ich city mu nedovolila mlčať. „Máš pravdu, dala mi 

všetko. Viac, než som si zaslúžil. Bola prvá, ktorá vo mne videla človeka, nie pokrivenú kreatúru. 

Nikdy by som jej neublížil, ani vedome, ani nevedomky. Dal by som za ňu život...“ 

„A predsa si voči nej nebol úprimný... Ty a muži?!“ tľoskla nenávistne jazykom. „Keby to vedela, 

nebola by...“ 

„Nevzala by si ma?“ skočil jej opäť do reči. „Mýliš sa. Vedela o tom. Nikdy sme pred sebou nemali 

tajomstvá. Aj o tom bozku na plese som jej povedal. Miloval som ju!“ 

4/100 

Andromeda zvesila plecia. Hodnú chvíľu bola ticho. Riad nechala riadom, v ruke stískala utierku, než 

sa k nemu obrátila. 

„Môžeš to odprisahať?“ pozrela mu pevne do očí. 

„Kedykoľvek.“ 

Povydzchla si. „Celé roky som žila s myšlienkou na to, že si si ju nevážil, že si ju len využil a ona za 

svoju lásku k tebe zaplatila najvyššiu cenu.“ Schovala si tvár do dlaní a rozvzlykala sa. Ticho a pokojne. 



31 
 

Pristúpil k nej a objal ju. Nebránila sa. Dovolila mu to. „Dal by som za ňu život. Stále mi chýba. Ale 

viem, že je so mnou. V Teddyho úsmeve, v očiach.“ 

5/100 

Urobila mu kávu a odrezala kúsok koláča. Po rokoch medzi nimi zavládlo prímerie. Bolo to 

potešujúce. Preňho určite. Spočiatku spolu mali výborný vzťah a on potajme dúfal, že sa vráti do 

starých koľají. 

„Chcem sa ospravedlniť,“ šepla, keď si k nemu prisadla, miešajúc si svoju práve zaliatu kávu. „Krivdila 

som ti.“ 

„Mala si na to dôvod, myslela si si, že si v práve. Asi by som sa choval rovnako, pokiaľ by šlo o 

Teddyho.“ 

Andromeda chvíľu otáľala s ďalšou otázkou: „Máš... našiel si si niekoho iného?“ 

Remusovi zabehlo, ale pokrútil hlavou. 

„Si dlho sám. Len preto sa pýtam,“ povedala nenútene. 

6/100 

„Prekážalo by ti to?“ 

Mykla plecami. „Neviem. Asi by som si zvykla. Musela by som, nakoniec.“ 

„Nechcem, aby sme sa hádali.“ 

„Ani ja. Upodozrievala som ťa, že sa s tým človekom potajme ťaháš. Preto som... sa tak správala.“ 

Nereagoval. Práve mu totiž predostrela dôvod svojho hnevu. 

„Ale asi by si mala vedieť, že... dávam prednosť mužom.“ 

„Čo ak stretneš ďalšiu ženu, ktorá...“ 

„Nie!“ zamietol razantne. „To radšej ostanem sám. Nechcem inú. Dora bola moja jediná a tak to 

ostane.“ 

„Dobre. Ďakujem, že si mi to povedal. Vynasnažím sa akceptovať tvoj výber, ale na jedno nezabúdaj. 

Ten človek musí milovať Teddyho.“ 

7/100 

Remus sa vrátil domov unavený ako z bojovej výpravy. Nohy ho niesli asi len silou vôle. Potreboval si 

zdriemnuť. Súrne. Takže sa nenamáhal ani s vyzúvaním, utiahol sa do salóna a zvalil na pohovku s 

myšlienkou, že zajtra je ďalší spln. 

Snívalo sa mu o rozhovore so svokrou. Už plne rozumel jej odmietavému postoju, ktorý voči nemu 

tak odrazu zaujala. Ale vysvetlili si to a jemu odľahlo. Dokonca mu dala svoje požehnanie na nový 

vzťah. Či už s novou ženou alebo s mužom. 
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Ten človek musí milovať Teddyho, povedala a on nenamietal. Nikdy by neuprednostil vlastnú túžbu 

pred svojím synom. 

8/100 

Pretočil sa na gauči a zažmurkal. Izbu zapĺňalo stále veľa svetla, asi dlho nedriemal. Do nosa mu 

udrela z kuchyne príjemná vôňa a on nastražil všetky zmysly. 

„Harry?“ odkopol prikrývku s vedomím, že keď zaspával, žiadnu nemal. Vstal a šiel za vôňou, ktorá sa 

šírila z kuchyne. 

Tmavovlasý auror stál pri sporáku a zdalo sa, že dokončuje omáčku na... špagety. 

„Ahoj, Rem,“ pozdravil ho bez toho, aby sa k nemu otočil. Vypol plynový horák a s panvičkou v ruke 

podišiel k prestretému stolu, aby polial dve pripravené porcie. 

Vyzeral nejako podobne ako on. Unavený, ale predovšetkým smutný... 

„Čo sa stalo?“ 

9/100 

Harry mu pokynul, aby si sadol a zaprial mu dobrú chuť. Po troch sústach sa rozhovoril. 

„Pohádali sme sa.“ 

„S Luciusom?“ 

Prikývol. „Dal do novín oznam o pripravovanej svadbe. Vedel, že si to neželám.“ 

Remus nadvihol obočie. „Ak mám byť úprimný, mňa to neprekvapuje. Lucius je jednoducho taký. 

Dáva najavo, že mu budeš patriť. Slizolinčania boli odjakživa príliš majetnícky.“ 

Harryho vidlička zastala na pol ceste k jeho ústam. Zažmurkal. „Takto som sa na to nedíval. Merlin!“ 

plesol si rukou po čele. 

„Čo?“ 

„Pred pár dňami po mne vyštartoval Woodov starší brat Tobias. V Luciusovej prítomnosti. Dokonca 

ho urazil,“ spomenul si. 

10/100 

„Ten oznam je teda perfektnou ukážkou jeho odpovede na ten incident. Musel sa cítiť... ponížene. 

Isto pekelne žiarlil. Zvlášť, keď ho niekto ako Tobias pred tebou zhodil.“ 

„Som somár,“ priznal Harry. „Ešte som tomu nasadil korunu. Budem to musieť napraviť.“ 

Remus sa uškrnul. „No, život so slizolinčanom má svoje úskalia.“ 
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„Hej, ale... na druhej strane, je tiež veľmi príjemný. Lucius je možno majetnícky, ale je aj nesmierne 

milujúci a... konečne mám pocit, že niekto môže chrániť aj mňa. Nemusím to byť ja, kto spasí celý 

svet.“ 

„Miluješ ho.“ 

Prikývol: „O tom nepochybuj. Viem, vekový rozdiel, ale... vážne to nič neznamená.“ 

11. kapitola - Prehnaná zvedavosť 

1/100 

Díval sa cez okno honosnej knižnice na mesiac v splne. Ten podivný nepokoj, ktorý pociťoval od 

samého rána ho stále neopustil. Cítil nutkanie ísť sa presvedčiť, že... 

V duchu sa poslal do horúcich pekiel! 

Tieto pocity mu neboli nijako zvlášť vlastné. Kedy sa takto o niekoho obával? O Albusa, ktorý nedal na 

jeho výstrahy a nastokol si na prst prsteň očarovaný samotným Voldemortom? Alebo o Pottera, ktorý 

sa mal stať obetným baránkom, aby spasil ich čarodejnícky svet, rúcajúci sa závratnou rýchlosťou ako 

domček z karát? 

Odpil si z drinku. Znova si uvedomil, kde sa nachádza a že nie je sám. 

2/100 

Odvrátil sa od okna so svojím typickým zamračením. Stiahnuté obočie nad temnými očami nadobudlo 

tvar havraních krídel. 

Lucius ho s nevšedným záujmom pozoroval. „Niečo ťa trápi. A som si istý, že to nie je rozhodnutie, či 

mi ísť za svedka alebo nie.“ Prižmúril oči a odpil si zo svojho pohára, v ktorom mal ešte na tri hlty 

whisky. „Vraj si sa začal bratríčkovať s Lupinom. Je to pravda?“ 

Severus ani brvou nemihol, keď sa naňho uprene zadíval. „Možno je, možno nie je.“ 

„Si dnes akýsi popudlivý,“ skonštatoval sucho, keď mu priateľ pokazil začínajúcu zábavu. Iste, mala 

byť na jeho účet. 

3/100 

„Ak sľúbim, že ti pôjdem za svedka, prestaneš sa správať detinsky?“ spýtal sa Severus unavene miesto 

odpovede. 

Lucius neochotne prikývol. „Dobre, ale viem, že by si ma aj tak neodmietol.“ 

„Máš predsa ešte Draca. Mohol si požiadať jeho,“ poukázal na zjavný fakt, ale Lucius nakrčil 

odmietavo nosom. 

„Mohol, ale nepožiadal som. Som rád, že ma Draco akceptuje. Po rozvode s jeho matkou – 

podotýkam, že na jej vlastnú žiadosť - sa automaticky postavil na jej stranu. Chápem, že ju chcel 
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chrániť, ale Cissa bola vždy dobrá herečka. Okrem toho, netrvalo jej dlho, aby si za mňa a moju 

peňaženku našla náhradu.“ 

4/100 

„Tomu rozvodu si sa však nijako extra nebránil, ak si dobre spomínam,“ dodal pohotovo Severus. 

Jeho priateľ iba mykol nedbalo širokým plecom. „Nemyslím, že som v tej veci mal na výber. Nikdy 

som k nej necítil... veď vieš, lásku. Išlo o vopred dohodnuté manželstvo a ja som potreboval splniť 

úlohu jediného dediča rodu. To sa podarilo. Ale nebol som... šťastný.“ 

„Myslím, že sa pocit šťastia preceňuje. Mal si viac, než som kedy mal ja. Aj to je niečo.“ 

„Lenže ty sa na rozdiel odo mňa uspokojíš aj s málom. Ja som chcel od života vždy viac, Severus. A 

stále chcem.“ 

5/100 

„Preto si sa rozhodol získať Pottera?“ opýtal sa opatrne. „Vieš, stále sa musím pýtať, aké sú tvoje 

úmysly. Ide ti o dosiahnutie nejakej prestíže, ktorú si stratil po vojne, alebo... je v tom ozaj niečo 

viac?“ 

Lucius po tej otvorenej otázke namrzene vstal, dopil zvyšok alkoholu na jeden hlt a postavil ho na 

konferenčný stolík. Zamyslene prešiel k oknu, aby ho pootvoril a nadýchol sa čerstvého vzduchu. 

„Pripúšťam, že to tak spočiatku bolo. Chcel som ho získať, aby som všetkým ukázal, že ma nič z toho, 

čo ma postretlo - vojna, rozvod s Narcissou, zhabanie majetku, ani väzenie - nezlomilo.“ 

6/100 

„A teraz?“ 

„Milujem ho a podľa slizolinských merítok som klesol tak hlboko, že sa to nehanbím priznať. Podivné, 

nie? Znamenali pre mňa záväzok. Niečo, čím som si pri Narcisse nebol nikdy istý. Vážiť si niekoho a 

rešpektovať sú dve rôzne pojmy.“ 

„A ten oznam v novinách? Tým si chcel dosiahnuť čo?“ podpichol ho Severus. Ani on neprehliadol 

oznam vo včerajšom vydaní Denného proroka. Bodaj by, keď zaberal temer celú stranu v 

spoločenskej rubrike a oni to nadnesene označili ako udalosť roka. 

„Výsledok žiarlivosti?“ obrátil sa k nemu a založil si ruky na hrudi. „Napálil ma ten ignorantský škrčok 

Tobias Wood.“ 

7/100 

Severus sa uškrnul. Poznal ho. Obaja bratia stále aktívne hrali metlobal, aj keď v odlišných 

reprezentačných tímoch. Lucius mu opísal nie veľmi vyberanými slovami, čo sa medzi nimi udialo a 

ako ho priamo pred snúbencom zhodil. Teraz ho už chápal. Vôbec to nebolo prehnané. Lucius sa 

naopak ešte krotil. 



35 
 

A potom ho priateľ prešpikoval striebornými očami a Severus sa pod váhou toho pohľadu takmer 

zmenšil. Keď prišla od blondiaka nečakaná otázka, prial si, aby radšej ostal kysnúť v bezpečí domova. 

„Severus, nikdy sme sa o tom nebavili, ale... Mal si ty niekedy vôbec nejaký... vzťah? Alebo aspoň 

pomer?“ 

Severusovi zabehlo. 

8/100 

Mal na výber. Okamžite sa porúčať, alebo ostať a čeliť jeho otázkam. Keby vypadol, nechal by ho v 

domnení, že je takmer päťdesiatročný panic. A tým teda nebol. Už dávno nie. A tiež by v ňom vyvolal 

otázky, na ktoré by mu skôr, či neskôr musel dať nejakú odpoveď. Lucius vedel byť pekne neodbitný, 

ak o niečo prejavil záujem. Asi i preto tak ľahko získal Pottera. 

Poposadol si. Mal pocit, že sa stal vypočúvaným a nebolo to príjemné. Šlo o jeho súkromie, ktoré si 

mal právo chrániť. Ale... nehovoria si dobrí a taký dlhoroční priatelia všetko? Mohol by to skúsiť... 

9/100 

„Mal.“ 

Jednoduchá odpoveď blonďavého slizolinčana sotva uspokojila. 

„Mal? Takže... nie si panic.“ 

„Nie, to nie som.“ 

„S kým?“ Lucius naklonil hlavu na stranu, tváril sa smrteľne vážne. 

„Je to dôležité?“ 

„Nie, ale zaujíma ma to. Vôbec neviem, či si na ženy alebo mužov. Som si istý akurát tým, že nie si 

pedofil, ani zoofil.“ 

Severus sa nadýchol a očervenel. 

„Neurážaj sa!“ zastavil ho Lucius. „Len ti chcem naznačiť, že v tomto smere o tebe nič neviem. Ty o 

mne naopak vieš prvé, posledné. Okrem toho, si stále sám. Nie si zlý, nie si ani škaredý, si sčítaný, 

inteligentný, skvelý čarodejník!“ 

10/100 

„Dopekla, Malfoy! Skutočne neviem, či ma urážaš, alebo mi skladáš komplimenty, no ubezpečujem 

ťa, že ani jedno z toho sa mi nepozdáva!“ zavrčal varovným tónom. 

Lucius sa nedal odbiť. „Tak mi odpovedz. Neverím totiž, že si s tou samotou spokojný! Možno by sme 

ti s Harrym mohli pomôcť a niekoho prijateľného ti nájsť.“ 

„Ešte to tak, aby mi Potter robil dohadzovača!“ vypenil a vstal z kresla. Pošúchal si čelo, akoby ho 

rozbolela hlava a úkosom naňho pozrel: „Som ti vďačný za tvoju starostlivosť, ale ja som so svojím 

životom spokojný. A aby ti bolo jasné, s touto témou viac nezačínaj!“ 
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12. kapitola - Sľubné pokračovanie 

1/100 

Domov sa vrátil ešte v horšej nálade, než s akou odtiaľ odchádzal. Klamal! So svojím životom nebol 

tak úplne spokojný a tá večná samota mu začínala prekážať. 

Mal pocit, že nežije, iba... prežíva. Nebolo by uspokojivejšie, keby svoj život s niekým zdieľal? 

Na margo Luciusových otázok – asi mu mohol priznať, že je výlučne na mužov. Nezabilo by ho to. A 

áno, sex si doprial vcelku rád, lenže nie vždy sa naskytla vhodná príležitosť. Okrem toho, po 

Regulusovi nenašiel človeka, ktorý by mu natoľko vyhovovoval, ani aby mu dôveroval tak ako kedysi 

veril jemu. 

S Regulom odišla aj časť jeho duše. 

2/100 

Prikrátka noc a nepokojný spánok. Ráno upršané, on podráždený. Dokonca zaspal. Jednalo sa iba o 

polhodinku, ale i tak z toho nebol nadšený. 

Umyl sa, obliekol a odmiestnil. 

V dome v Blacktowne bolo hrozivé ticho. Z lesa za domom sa dvíhal zo zeme hustý biely opar a tu v 

mestečku len slabo mrholilo. Ale ten letný dáždik pomaly ustával. 

Otvoril si Alohomorou a vošiel bez zaklopania. 

„Lupin?“ skúsil na prvý raz, ale nik sa neozval. Vošiel do kuchyne, no nenašiel ho. Kúpeľňa i spálňa 

boli prázdne. 

Ani Teddy nebol doma. 

Odomkol dvere vedúce do pivnice. „Remus?“ zišiel po osvetlených schodoch. 

3/100 

Najprv očaroval dvere, aby sa ich vrchná časť spriehľadnila a aby nakukol dnu. Lenže matrac, na 

ktorom ho minule našiel ležať bol prázdny. 

Nechápal to. Zo steny visela reťaz, kde bol naposledy pripútaný a on... 

V nasledujúcom momente Severus bez zaváhania vtrhol dnu. 

„Severus?“ 

Na zvuk svojho mena sa obrátil za dobre známym hlasom. Lupin stál pod malým oknom pri 

obúchanom stolíku, kde mal na kôpke poukladané svoje veci. Rukami si zakrýval slabiny, stále nahý a 

s rumencom v tvári. Evidentne sa chystal poobliekať. 

„Myslel som, že sa ti... že si...“ Severus stisol pery do tenkej linky. Nebol zvyknutý koktať. 
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4/100 

Zvrtol sa na päte so slovami, že počká hore. 

Zastal až v úzkej chodbe. S vytreštenými očami a divo búšiacim srdcom. Sklonil zrak k zapínaniu 

vlastných nohavíc a bol rád, že nosí tie svoje staromódne saká siahajúce do pol stehien, lebo 

vzrušenie by ho prezradilo a on by sa nerád k tomu všetkému pred ním cítil trápne. 

To ozaj netúžil. 

„Káva to možno spraví,“ zamrmlal a vstúpil do kuchyne. Nebol tu prvý raz, takže približne vedel, čo 

kde je. Ostatné našiel ľahko. Nakukol do všetkých skriniek, kým neobjavil, čo hľadal. A než sa ukázal 

Lupin, voda v konvici aj zovrela. 

5/100 

„Predpokladám, že si dáš,“ povedal, či skôr konštatoval, než sa pýtal. 

Remus prikývol. „Rád. S kvapkou mlieka prosím, bez cukru.“ Sadol si za svoj vlastný stôl a ostal sa 

kochať na mužovi, ktorý sa v jeho kuchyni zvŕtal ako doma. Pôsobil prirodzene. Možno trochu 

nepokojne, ale... 

Remus naprázdno preglgol. „Si milý, že sa staráš.“ 

Severus po ňom blysol pohľadom. „To... priatelia robia, či nie?“ 

Prikývol. „Áno, to priatelia robia.“ Prijal šálku kávy s pocitom, že sa mu v hrudi rozpína veľmi, veľmi 

príjemný pocit. Severus prijal jeho ponuku? Ten spoločný zber bylín bol pekný začiatok. Možno sa 

dočká sľubného pokračovania. 

6/100 

Severus sa nezdržal, ale neodišiel, kým ho Remus opakovane neuistil, že súhlasí, aby si kupoval elixíry 

výlučne od neho. S ponúknutou cenou a malou priateľskou protislužbou. 

Andromeda s Teddym sa ukázali tesne pred obedom aj s hrncom srnčieho gulášu a čerešňovým 

koláčom. Spolu sa aj najedli a Remus tú zmenu v jej správaní ohromne vítal. Svoju svokru mal rád a 

teraz ľutoval, že si veci nevyjasnili skôr. 

Keď dával Teddyho večer do postele, syn sa poslušne zakryl a zadíval sa naňho veľkými modrými 

očami. „Tatko? Spomínaš si, čo si mi sľúbil?“ 

Remus sa zatváril prekvapene. „Ja som niečo sľuboval? Nieeee.“ 

7/100 

A vzápätí sa naňho vrhol a začal ho štekliť, kam len rukou na vrtiace sa dieťa dosiahol. Keď skončili, 

lebo Teddy sa až zajakával od smiechu, Remus vyhlásil prímerie. Znova ho pozakrýval s ľahkou 

prešívanou dekou a ľahol si k nemu. 

„Samozrejme, že si spomínam. Je najvyšší čas, myslím.“ 
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„Aj starká to povedala,“ pritakal so širokým úsmevom. Potom zhíkol a vystrelil z postele, rovno k 

svojím veciam preveseným cez stoličku, aby prešmátral svoje vrecká a vytiahol odtiaľ štrngajúci 

meštek. „Toto som ti mal dať. Povedala, že nemáme kupovať nič z výpredaja.“ 

Remus sa zachechtal a vysypal obsah vrecúška do dlane. 

8/100 

Nasledujúci deň sa vybrali do Šikmej. S Andromediným príspevkom mal vo vrecúšku takmer tritisíc 

galeónov. Mohol si teda dovoliť kúpiť synovi poriadnu metlu aj so sadou náradia na jej opravu. 

Bol to ich veľký deň. Teddy sa chvíľu kochal pohľadom na vystavené metly s noštekom prilepeným na 

sklo výkladu, než konečne vošli dnu. Remus počul ako blažene zatajil dych. 

Počkali, kým predavač obslúži kupujúceho, ktorý tam bol skôr, a ktorý si bral hneď tri metly staršieho 

rangu. Vravel, že pre ženu, jej sestru a svokru budú postaršie výpredajové Ometlá absolútne 

postačujúce. Evidentne nechcel do tých troch investovať viac, než mohol.    

9/100 

Teddy si napokon nevedel vybrať. Mal dve možnosti. Nimbus päťtisíc alebo Hromový Blesk. 

„Keď sa učil tvoj krstný otec lietať, dostal práve Nimbus 2000.“ 

„To predsa viem, tati. Je to supiš metla, ale ani Blesk nie je zlý.“ 

Navyše mal mäkkšie sedadlo, rúčky, ktoré ste mohli prispôsobiť, krásne lesklú násadu a striebristé 

končeky konárikov metly. Remus mal dojem, že jeho syn si vlastne už vybral. 

„Harry dnes lieta na Hromovom Blesku,“ povedal chlapec, akoby otcovi čítal myšlienky a vyvalil 

naňho dokonalé psie oči s nevyslovenou otázkou. Remusovi stislo srdce. 

„Chceš teda Blesk?“ 

Teddy celý nadšený prikývol. „Aj s náradím, poprosím!“ 

10/100 

Aby deň zahájili ešte slávnostnejšie, zašli si do cukrárne pana Fortescua na koláč. Remus celý čas 

ochotne počúval cvrlikanie svojho spokojného syna, ktorý básnil o novej metle aj s plnými ústami 

čokoládového koláča so šľahačkou  a veselo pod stolom kýval nohami. 

Celý žiaril. A Remus bol šťastný. Musel si síce odopierať, ale stálo to za to. Chcel, aby jeho synovi nič 

nechýbalo. 

Keď cez okná cukrárne zazrel známu postavu, poskočilo mu srdce. Prikázal synovi ostať sedieť na 

mieste, kým vybehol na ulicu. 

„Severus!“ zavolal za známou postavou, ktorá mierila k Apatieke. Na Remusovu radosť sa ním nechal 

pozvať na zákusok. 
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13. kapitola - Prosba o pomoc 

1/100 

Severus pohľadom prebehol novú objednávku od Svätého Munga a dve ďalšie od súkromných 

odberateľov. Bolo toho dosť a mal čo robiť, aby to stihol, pretože v ostatnom čase ho zamestnávalo 

stále čosi iné a práca sa preňho odrazu nebolo číslom jedna na hodnotovom rebríčku. 

Sám sebe sa čudoval. A to s ním urobilo len pár týždňov, čo sa začal vídať s Lupinom častejšie v snahe 

zblížiť sa a ich známosť posunúť na úroveň priateľstva. 

Problém bol však niekde inde. Čoraz viac ho zamestnávali myšlienky na to, či s týmto ich vzťahom 

spokojný vôbec niekedy bude. 

Nesťažoval sa, len konštatoval fakty. 

2/100 

Tak ako analyzoval elixíry, ktorých po výrobcovi mimochodom stále pátrali, tak pitval sám seba. Aj 

toto mu bolo vlastne cudzie, ale asi len preto, lebo celý život sa samému sebe a svojim potrebám 

vôbec nevenoval. 

Stále malo prednosť čosi iné. Stále bolo čosi, čo pokladal za dôležitejšie a zakaždým sa našlo niečo, čo 

musel uprednostniť. Boli to ťažké časy a on bol rád, že ich v zdraví prežil, aj keď mal v jednej chvíli na 

mále. 

Mohol sa mu teda niekto čudovať, že sa necítil vo svojej koži? Že odrazu zvažoval svoj život aj z inej, 

než z praktickej stránky? 

3/100 

Nepáčili sa mu pocity, ktoré ho v poslednej dobe priam mátali. Ticho závidel vzťah Luciusovi a 

potajme ich zakaždým so živým záujmom sledoval, ak sa ocitol v ich blízkosti. Bolo sa na čo dívať. A 

bolo čo závidieť. Vzťah, aký mali oni dvaja s Harrym on nikdy nezažil. 

A tak nechtiac čoraz častejšie spomínal i na Regulusa. Pravda, jeho mu už nič a nikto nevráti, ale to 

ešte neznamená, že on musí ostať na veky vekúce sám ako prst. 

No a potom tu bol Lupin a tie zradné pocity, ktoré sa ho zmocňovali v jeho blízkosti. 

Nevedel, čo s tým. 

4/100 

Pobral sa pripravovať elixíry. Len ak sa zamestná, prestane myslieť na hlúposti. Takže krájal, sekal, 

miešal a pripravoval objednávky čakajúce na vybavenie do neskorej polnoci. Jeho elán do práce 

nabral až desivé tempo. 

Sotva jedol, nedbajúc o svoj zovňajšok. Pracoval, aby nemusel myslieť na samotu a na Lupina. 

Pracoval, aby aspoň na chvíľu zabudol na tie ohlušujúce pocity, ktoré mu po nociach nedali spávať. 
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Na bozky, ktoré nikdy neokúsi, na horúčosť nahej pokožky jeho tela, ktorú nikdy nespozná a môže si 

ju tak akurát predstavovať. 

Každú noc si líhal na smrť unavený a vstával totálne frustrovaný. 

Toto predsa nebol život. 

5/100 

Keď si v tú noc ľahol do postele, znova raz preberal a rekapituloval svoj biedny osobný život. Matne si 

spomínal, že keď boli ešte na škole s Regulom, snívali o spoločnej budúcnosti. Potom sa nenašiel nik 

iný, kto by po ňom zaplnil to prázdne miesto. Nik, s kým by sníval podobný sen. 

A jeho vlastné podvedomie mu tam odrazu začalo podsúvať toho zjazveného chrabromilčana. 

Severus zavrčal a pretočil sa v posteli na ľavý bok. Strčil si ruku pod hlavu a privrel oči. 

Musel uznať, že Lupinovi na mužnosti neubrali ani tie nové jazvy. Naopak. Robili ho... 

... ešte viac príťažlivým. 

6/100 

Strhol sa zo spánku. Nespomínal si, keby sa mu naposledy zalarmovali ochrany domu. Niekto sa k 

nemu dobíjal, to bolo isté. 

Vyskočil z postele a ako rýchlo pohybujúci tieň sa zakrádal s prútikom pripraveným v ruke k miestu, 

kde lokalizoval kúzom Homerum Revelio cudziu osobu.  Sotva odbili dve hodiny. Sotva zaspal! Jeho 

zmysly však boli jasné a ostré. 

„Accio prútik!“ sykol, keď vykĺzol z domu cez okno salóna a nečakane zaútočil na votrelca odzadu. 

Zmocnil sa najprv jeho prútika a špičku toho svojho mu priložil presne na pulzujúcu tepnu na jeho 

krku. 

„Prosím, profesor Snape!“ zašepkal mladík roztrasene: „Potrebujem pomoc!“ 

7/100 

Nad vchodom do Snapovho bytu sa rozsvietilo svetlo, ale to si len mylne myslel. Bolo to svetlo z 

profesorovho prútika. Lumos Maxima, došlo mu. Nevidel mu do tváre práve kvôli tomu, že držal ruku 

s prútikom privysoko a svetlo ho hrozne oslepovalo. 

„Už dávno nie som profesor!“ poznamenal Snape nabrúsene. „Kto...?“ chcel položiť otázku, ale 

potom si spomenul. „Zacharias Bobbin?“ 

Mladík prikývol. Tváril sa nešťastne a previnilo. Čert vie prečo. Severus otvoril dvere a sotil ho dnu. 

Chlapec sa pri cúvaní potkol o prah jeho dvier a padol na zadok do malej chodby. 

Severusa sa zmocnilo neblahé tušenie. 

„Pomôžte mi!“ 
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8/100 

Nevyzeral zranený, ani chorý. Sprvu nechápal. Dokonca naňho vrhol diagnostické kúzlo, ale jeho 

hodnoty boli v normále. 

„Nie ja,“ zaúpel, keď pochopil, čo jeho bývalý profesor robí. „Moja sestra, pane.“ 

Severus sa zamračil. Ten chlapec pôsobil vystrašene, ba zúfalo. Teraz pred ním doslova kľačal a slzy 

mal na krajíčku. 

Mlčky prikývol. „Dajte mi chvíľku,“ povedal a vrátil sa do spálne, aby sa na seba hodil nejaké 

oblečenie. Potom zašiel do labáku po základnú výbavu elixírov. Nešlo mu však do hlavy, prečo ten 

chlapec prišiel priamo za ním a nevzal chorú sestru k Mungovi. 

Čo také sa stalo, že ho uprednostnil? 

9/100 

K jeho prekvapeniu nešli ďaleko. Tkáčska ulica sa nachádzala vedľa Pradiarskej, kde býval celé roky. 

Mladý Bobbin ho zaviedol do skromného dvojizbového bytu. Severusovi takmer vypadli oči, keď 

zastal na prahu malého bytu. 

„Všetko vysvetlím, len jej prosím pomôžte,“ šepkal, ťahajúc ho do skromnej spálne. 

Melinda Bobbinová ležala na posteli ako mŕtvola. Bledšia, než posteľné prikrývky, bledšia, než farba 

na stenách. 

Jej brat obišiel posteľ a vzal ju za ruku. Priložil si ju k lícu a šepkal bezvedomému dievčaťu 

upokojujúce slová, kým Severus nad ňou mával prútikom a zosielal niekoľko diagnostických kúziel. 

Nepáčilo sa mu to. „Musí ísť k Mungovi!“ 

10/100 

Chlapec ho však prekvapil: „Nemôže, pane! To nás dvoch hľadajú. Kvôli vám. A-auror P-potter už vie, 

že sme to my.“ 

Severus stŕpol. Nezdalo sa, že by chlapec táral hlúposti. Teraz však na obviňovania nebol čas. „Nie 

som liečiteľ, mladý muž. Potrebujem pomoc. Zavolám aspoň Poppy.“ 

A tak aj urobil. Rokfortskú nemocničnú sestru zastihol jeho odkaz čulú a bdelú. Kozubom sa dostala 

do jeho bytu, kde ju vyzdvihol. „Mimomaternicové tehotenstvo,“ oznámil pohotovo. 

Sivovlasá žena nad dievčaťom zalomila rukami, ale potom sa pustila s vervou do práce. Všetko však 

bolo málo. Melinda Bobbinová nad ránom skonala. Už ju nedokázali vrátiť do života. 

14. kapitola - Spravodlivý 

1/100 
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Byt bol zahalený v smútku. A samozrejme sa ukázal auror Potter, ktorý tu nemohol chýbať. Osud asi 

chcel, aby to bola zrejme dnešná noc, kedy konečne vystopuje skrýšu dvojice mladých podvodníkov, 

po ktorých usilovne pátrali už niekoľko týždňov. 

Vstúpil do ponurého bytu, v ktorom sa ozýval tichý nárek mladého muža. Harry od prahu cítil 

umierajúcu mágiu mladej ženy. Naplnila byt ako neviditeľná clona. V chodbičke stála Poppy a Severus 

si ešte umýval ruky v kúpeľni, rukávy bielej košele vykasané po lakte. 

„Môže mi prosím niekto vysvetliť, čo sa tu deje?“ opýtal sa šeptom, keď kútikom oka zavadil o mŕtvu 

ženu. 

2/100 

Zabezpečil byt proti odmiestneniu. Nechcel riskovať útek mladého Bobbina, keď sa im ho konečne 

podarilo vystopovať. Svojich dvoch kolegov poslal na chodbu, kým sa rozhodol pre predbežný 

výsluch. Kuchyňa bola ako miestnosť postačujúca. 

Severus ostal stáť, chrbtom opretý o krátku a úzku linku. Poppy si sadla vedľa Zacharyho, Harry 

naproti nim s malým diktafónom. Spustil nahrávanie, ale vopred ich upozornil. 

Nik sa proti tomu neohradil. 

Hovoriť začal Zachary Bobbin a veru to nebol pekný príbeh. A už vôbec nie šťastný. Harry ho mlčky 

počúval, občas položil doplňujúcu otázku. Trhalo mu pri tom srdce. Toto sa nemohlo skončiť dobre. 

Jednoducho nemohlo. 

3/100 

„Môžem ísť ešte za ňou?“ opýtal sa s pohľadom upretým na Harryho. Ako mu to mohol odmietnuť? 

Nedokázal to. Vstal. Stolička na dlážke ticho zaškrípala, keď ju odsunul od stola. „Ďakujem.“ 

V kuchyni sa po jeho odchode rozhostilo ticho. Poppy si utierala uslzené oči, ale už neplakala. Severus 

zaryto mlčal. Mračil sa a stále ostával na svojom mieste s rukami založenými na hrudi. 

Harry odložil diktafón, ktorý zmenšil kúzlom a povzdychol si. 

„Čo s ním bude?“ 

Otázka prišla od Severusa. 

„Podľa paragrafov dostane nanajvýš šesť-osem rokov. Azkaban však nie je príjemné miesto a on je 

plný žiaľu. Nevidím to ružovo.“ 

4/100 

Severus privrel oči a povzdychol si. Toto nechcel. Celý čas si myslel, že sa jedná o chladnokrvného 

podvodníka, ktorý sa na ňom priživuje účelovo, ale toto? 

Nemohol tušiť, že nájde dvojicu súrodencov, ktorý sa len nešťastne rozhodli pre nesprávny krok, aby 

prežili. 
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„Čo ak stiahnem obvinenia?“ 

Harry naňho skúmavo pozrel. „Prečo by si to robil?“ 

Severus stisol pery do tenkej linky, len aby čosi nepríjemné nevyštekol. „Proste mi odpovedz.“ 

„Odišiel by s podmienkou. Možno dostane finančnú pokutu, ale keďže by ju nemal ako zaplatiť, aj tak 

by skončil v Azkabane. Alebo by mu uložili trest vo forme verejnoprospešných prác,“ vymenúval. 

5/100 

Počúval ich na pol ucha. Viac nevládal. Oči mal plné sĺz pri pohľade na milovanú ženu. Čo na tom, že 

bola jeho sestrou? 

Siahol do vrecka vesty, aby odtiaľ vybral svoju poistku. Odzátkoval ju a napil sa. Všetko. Neostala ani 

kvapka. Pustil ju na zem a ona sa skotúľala po koberci pod posteľ. 

Ľahol si k Melinde a pretočil sa na bok. Objal ju. Pobozkal na ústa, na líce, na studenú ruku. 

„Mrzí ma, že som vás neochránil, láska,“ šepol nečujne. „Nedodržal som sľub, ale snažil som sa. Dal 

by som za vás život. Nemôžem vás opustiť. Ostaneme naveky spolu.“ 

6/100 

Harry sa na stoličke vystrel akoby dostal ranu bičom po nahom chrbte. „Nienienie!“ zvolal 

horúčkovito a vyštartoval odtiaľ ako namydlený blesk. Vbehol do spálne so Severusom a Poppy v 

pätách. 

Bolo neskoro. Nepomohol už ani bezoár. 

„Merlin!“ vzdychla Poppy a opäť prepukla v plač nad nešťastnou dvojicou súrodencov. Toto bolo i na 

ňu priveľa. 

„Vráť sa Poppy,“ požiadal ju Severus. „My sa o nich postaráme.“ 

Prikývla cez nový závoj sĺz. „Toto keď poviem Minerve...“ Na prahu spálne sa otočila k svojmu 

bývalému kolegovi. „Chcem im ísť na pohreb. Dáte mi vedieť?“ 

Severus prikývol, kým Harry v tichosti vydával mužom rozkazy. 

7/100 

Severus sa vrátil domov a bez váhania zamieril priamo k sekretáru. Vytiahol odtiaľ tvrdšiu whisky s 

úmyslom spláchnuť nočný zážitok do zabudnutia. Túžil sa opiť do nemoty. Túžil sa sťať tak, aby o sebe 

nevedel... 

Lenže nedokázal to. Miesto toho sa ocitol na prahu Lupinovho domu, nestarajúc sa, koľko je hodín a 

koho svojim vpádom prebudí. 

Neprebudil nikoho. Lupin sedel na lavici pred domom a Severus sa ani nezamýšľal nad jeho dôvodom. 
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Svitalo. Nočná obloha ustupovala lenivému brieždeniu, ktoré ju slnečnými lúčmi sfarbovalo do 

šafránovej a pomarančovej. 

Bez slova si k nemu podišiel a zvalil sa na lavicu vedľa neho. 

8/100 

Všetko mu rozpovedal. Musel to zo seba dostať von a nemal nikoho iného, ku komu by šiel. Okrem 

toho, Lupin bol prekvapivo jeho jedinou možnosťou. Nepochyboval, že Lucius bude mať plné ruky 

Pottera. Bol to prisilný zážitok, aby po ňom dokázal pokojne zaspať. 

„Mladí Bobbinovci,“ zopakoval neveriaco. „Učil som ich. Melindu i Zacharyho. Bez toho, aby 

ktokoľvek z nás tušil, akým peklom si doma prechádzajú.“ 

„Predpokladám, že to bol ten dôvod, pre ktorý sa k sebe tak upli. Nedôverovali nikomu inému. Mali 

len jeden druhého. Niet divu, že ich súrodenecká láska prerástla do mileneckého vzťahu.“ 

„Bol by som im pomohol.“ 

9/100 

Remus zaváhal, ale neodolal, aby sa ho opatrne nedotkol. Prekryl mu ruku dlaňou a jemne ju stisol. 

Krátko. Aby sa Severus necítil nepríjemne. 

„Viem, že by si to urobil. Nedovolil by si, aby ich zavreli v Azkabane.“ 

Severus naňho uprel neveriaci pohľad. V očiach mu mohol Remus čítať – Ako to môžeš s takou 

istotou povedať? 

„Máš dobré srdce, nech to už z mojich úst znie akokoľvek infantilne,“ odvetil na nevyslovenú otázku. 

„A si spravodlivý, to predovšetkým. Nie, nie si svätec, ale to nie je nik. Natoľko ťa už poznám, 

Severus.“ 

Severus naňho mlčky civel, než si nepovzdychol a neobjal ho. 

10/100 

Urobil to absolútne spontánne. Trochu preto, lebo to práve v tej chvíli potreboval a trochu preto, 

lebo mozog omámený alkoholom ho jednoducho nezastavil. 

Lupin najprv prekvapene stuhol, ale po chvíli mu objatie opätoval. „Neostaneš?“ 

Severus sa po chvíli odtiahol a postavil sa. Zamotala sa mu hlava. Netušil, ako sem zvládol primiestniť 

sa bez toho, aby sa nerozštiepil. 

„Asi to tak bude... lepšie,“ súhlasil. 

„Dobre, usteliem ti v salóne. Hneď to bude. Poď za mnou prosím.“ 

Chytil sa ho. Ako jediného pevného bodu v celom vesmíre. Koľko toho vlastne vypil? Tri poháre? Z 

toho sa s ním motal celý svet? 
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Príšerné! 

15. kapitola - Malý pokus 

1/100 

Severus akosi nemohol zaspať. Napriek únave i napriek prežitému. 

Jeho myseľ bola zahltená tisíckou myšlienok. Gauč bol síce pohodlný, ale on sa sprvu len bezmocne 

otáčal zo strany na stranu, kým to frustrovane nevzdal a neostal ležať na chrbáte s očami dvihnutými 

k stropu v tmavej izbe. 

Cez okno sem prúdilo slabnúce striebristé mesačné svetlo a za oknom sa dvihol vetrík. Mal pocit, že 

počuje v diaľke hrmenie. 

Blížila sa búrka? 

Z myšlienok ho vytrhol iný zvuk. Kroky bosých nôh po podlahe. A tichý šramot. 

Otočil hlavu. Nevedno prečo si spomenul na Luciusove nedávne podpichovanie. Odhodil prikrývku a 

sadol si. 

2/100 

Remus sa otočil so spýtavým výrazom v tvári. Vo dverách kuchyne stál Severus. A tváril sa... no, pri 

všetkej dobre vôli by povedal, že nevyspytateľne. 

„Si v poriadku, Severus?“ ozval sa šeptom. „Potrebuješ niečo?“ 

Severus neodpovedal. Chvíľu tam len postával so sklopeným pohľadom, než ním nevyšplhal od 

špičiek Remusových holých chodidiel až k očiam. 

Remus sa pod váhou toho upreného pohľadu zachvel. Mal pocit, že atmosféra o niečo zhustla a 

zapraskala rodiacim sa napätím, ktoré prišlo tak náhle ako nejaká búrková smršť a on na ňu nebol 

pripravený. 

Severus sa priblížil. Narušil jeho osobný priestor. Úmyselne? 

A Remus zatajil dych. 

3/100 

Severus si nebol istý svojím vlastným konaním a už vôbec nie rozhodnutím. Neunáhli sa? 

Bol trochu opitý, ale nebol si istý, či to, o čo sa práve pokúšal bolo na jeho vlastný popud alebo to 

vyplynulo z posmelenia alkoholom. 

Nebolo to vari jedno? napadlo mu a máličko sa zamračil, hypnotizujúc ostražité zelené oči. Ocitol sa v 

jeho osobnom priestore. Presne vedel, čo chce. 

Chcel spraviť malý... pokus. 
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Túžil rozanalyzovať svoje vlastné vnútro ako tie vzorky elixírov, ktoré skúmal. Chcel vedieť, prečo v 

súvislosti s týmto konkrétnym chrabromilčanom zažíva tú zmätočnú koláž pocitov, ktoré má čím 

ďalej, tým menej pod kontrolou. 

4/100 

Možno i preto nemohol zaspať. Ocitol sa s Lupinom pod jednou strechou. Pred očami mal stále 

mužnú silu jeho tela a na pamäti Luciusove zádrapčivé reči. 

Ale hnacím motorom bol neodbitný pocit, že to, čo sa medzi nimi deje nie je jednostranné. 

Rukami sa chytil kuchynskej linky po jeho bokoch a pomaly sa k nemu naklonil. Nebol to on, kto sa 

nakoniec nahol a pritisol svoje ústa na tie druhé. 

Netrvalo to dlho. Bolo to také kratučké, že keď sa Lupin odtiahol s rozšírenými očami, nebol si istý, či 

sa to stalo, alebo si to tak živo predstavil. 

Pobozkal ho. 

5/100 

Sotva s drobným zaváhaním na tej neviditeľnej hranici, ktorú sa chystali prekročiť. Severus mohol cítiť 

tú zmyselnú iskru, ktoré medzi nimi preskočila a oboch zapálila v momente, keď sa ich pery dotkli. 

Tentoraz si dal na tom bozku záležať. Prisal sa ústami na jeho pery a bez väčšej námahy prenikol 

jazykom dnu. Nemotorne ním zabrúsil o jeho zuby, ale potom našiel, čo hľadal. Lupinov jazyk mu 

vyšiel v ústrety. 

Nebolo to zlé. Všetky tie príjemné pocity, ktoré v jeho prítomnosti od nepamäti zažíval sa ešte 

znásobili. Nespomínal si, ako dlho sa nebozkával, ale bolo potešujúce vedieť, že to stále nezabudol. 

6/100 

Pomohol si, keď vošiel Lupinovi do vlasov a naklonil mu hlavu tak, aby mal k nemu lepší prístup a aby 

si neprekážali nosmi. 

Prisilno si bol vedomý vzrušenia, ktoré sa ho zmocnilo a ešte citlivejšie vnímal to Lupinovo. 

Bol rád, že prelomil tú bariéru ako prvý, lebo keby to aspoň neskúsil, po zvyšok života by to ľutoval. 

Okrem toho, keby to nevyšlo, mohol sa vyhovoriť na svoju opitosť. Vlastne, ako slizolinčan by si ľahko 

vymyslel niečo vierohodné, čím by to celé poslal do zabudnutia. 

V tom bozku sa poľahky stratil. V tmavej kuchyni bez svetla dokázal vnímať iba Remusovu chuť. 

7/100 

Pod nosom ho šteklili jeho fúzy, keď sa s tichým povzdychom odtiahol, lebo mu dochádzal dych. 

Opieral sa čelom o to jeho, ruka na jeho líci a palcom zamyslene prechádzal po jeho vlhkých perách. 

Lupin ho zvieral za košeľu v oblasti pása s privretými očami, keď nasal jeho palec do úst a chvíľu ho 

cmúľal. Veľmi zmyselné gesto, ktoré Severusovi takmer vyskratovalo mozog. 
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„Severus? Čo to robíme?“ opýtal sa stále lapajúc po dychu. 

Lenže Severus mlčal. 

„Ak to má pokaziť naše priateľstvo, tak...“ 

„Nikdy nič nerobím z rozmaru,“ zastavil ho Severus trochu namrzene, ale neodtiahol sa, keď už raz 

začal. 

8/100 

Naklonil sa k nemu, aby mu pošepol do ucha a podelil sa o nápad, ktorý dostal. Remus sa 

roztúženezachvel. Po chvíľke váhania prikývol. 

Severus sa na prahu kuchyne k nemu otočil. „A tvoj syn? Nebude to... nevhodné?“ 

Remus takmer od úžasu nad jeho starostlivosťou zaskučal. „Hádam nie. Pomôžeme si kúzlami.“ 

Severus prikývol a voviedol ho do obývacej miestnosti, kde mal ustlané, ale pred novým bozkom ho 

Lupin zadržal. 

„Nebudeš ľutovať?“ 

„Nie som taký opitý, aby som nevedel, čo robím,“ zachripel, vyťahujúc mu tričko z nohavíc. Bol rád, že 

toto uistenie chrabromilčanovi stačilo. Remus očaroval miestnosť a Severus konečne popustil uzdu 

svojej vášne. 

9/100 

Pôžitok. 

Dychtivosť a prudká vášeň. Tak dlho sa s nimi nestretol, až temer zabudol na ich sladkú príchuť. A 

rozhodne sa mu už nezdalo podivné, že ich našiel v Lupinovej náruči. 

Kde inde? 

Ten chlap bol chodiaca mužnosť. Dokonalý alfa samec. Pružný, horkokrvný, dokonale vybavený. A 

najmä ohľaduplný. Severus si naproti nemu pripadal ako vyžla. Nebol síce sľachovitý, ale bol štíhly, s 

dlhými údmi a to sa týkalo aj jeho penisu, okolo ktorého sa kučeravili tmavé chĺpky. 

Bolo preňho pôsobivým zážitkom sledovať, ako jeho dlhý, mierne zakrivený a chudý penis mizne v 

temnej, vlhkej horúčosti Lupinových nenásytných úst. 

10/100 

Severus sedel s mierne rozkročenými nohami na pohovke, rozkročený Lupin na ňom, kĺzal po jeho 

úde a ticho stonal. Hrýzol si peru. 

Veľmi zmyselné, napadlo mu, keď jeho dlaň pohladila ploché brucho a znova sa ujala 

chrabromilčanovho penisu provokatívne hopsajúceho v rytme súlože priamo pred jeho očami. 
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Urobil sa skôr ako Lupin, ale jemu to evidentne neprekážalo. Opatrne naňho klesol a pomohol si 

rukou. Severus bol tým obrazom úplne uchvátený. Dokonca mu nevadilo, keď sa Lupinovo semeno 

rozprsklo krížom cez jeho hruď. 

Páčilo sa mu, že sa Lupin hneď neodtiahol, lebo mal pocit, že musí. 

Neľutoval. Nemohol. 

Nikdy ani nebude... 

16. kapitola - Nič nezmeniť 

1/100 

Severus nezažmúril oka. Len sa tak tváril. Remus po sexe neodišiel. Oboch očistil a zbavil tak nielen 

potu, ale i lepkavého semena. Potom si ľahol na opačný koniec gauča a založil si ruku pod hlavu. 

„Viem, že nespíš,“ povedal šepky. „Páčilo sa mi to.“ 

Severus si povzdychol. Na niečo podobné stavaný nebol. Vôbec. Dôvernosti, intimita a všetko okolo 

toho... Cítil sa ako slon v porceláne. Takže iba niečo zamhučal. 

Remusa to pobavilo a on začul jeho tichý chichot. Takmer bezstarostný a chlapčený, ale mýlil sa. Keď 

nenápadne pootvoril oči, v šere izby mohol vidieť obavy zračiace sa v mužovej tvári. 

2/100 

„Severus? Vážne nechcem, aby to medzi nami niečo zmenilo.“ 

Tak v tomto s ním Severus nedokázal tak jednoznačne súhlasiť. Pomrvil sa. Do boku ho štuchla 

Remusova noha. Keď ju chcel odtiahnuť nabok, jednoducho ju zachytil za holé chodidlo a pridržal na 

mieste, aby mu naznačil, že mu to neprekáža. 

„Lenže...“ začal pomaly uvažujúc, ešte stále trošku v opojení mysle zbytkovým alkoholom, „nie som si 

istý, či to chcem.“ 

Remus stuhol. Nemal poňatia, kam sa uberajú jeho myšlienky. 

„Nič nezmeniť,“ vysvetlil s povzdychom a uprene sa naňho zadíval, pozorne študujúc 

chrabromilčanov výraz. „Ten sex bol veľmi... osviežujúci.“ 

Remus najprv zmätene zažmurkal. 

3/100 

„Osviežujúci?“ opýtal sa, akoby si nebol istý, či dobre počul. Vytiahol sa z ľahu do sedu a prekrížil pod 

sebou nohy. 

Severus pokrčil plecami, akoby mu na výbere vhodného opisu toho, čo sa medzi nimi stalo veľmi 

nezáležalo. 
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Remusovi sa na perách objavil malý úsmev, ktorý sa pomaly zväčšoval. „Fajn, tak osviežujúci.“ 

Severus z neho nespúšťal pohľad temný a hrejivý, i keď opatrný. „A možno by som si to niekedy rád 

zopakoval.“ 

Remusovi v hrudi poskočilo srdce. Mohol by si vôbec priať viac? „Možno by som si to niekedy rád 

zopakoval aj ja.“ Naklonil sa k nemu a pobozkal ho. 

4/100 

Zaspal. Len čo Remus vstal a povedal, že ho konečne nechá aspoň trochu vyspať. Dokonca zatiahol 

okno, aby závesmi z hrubšej tmavej látky zatemnil miestnosť. Videl, že svitalo. 

Nemal tušenia ako dlho spal, ale keď sa prebudil, mal sucho v ústach. A vzápätí si uvedomil ten 

úžasný pocit spokojnosti z naplnenia odriekaných telesných túžob. Bolo to neskutočné. 

Skoro sa pod prikrývkou pretiahol ako spokojný kocúr, ktorý si v noci prišiel na chuť. 

Zažmurkal a rozlepil oči. A ticho zastonal. Na pohovke sedel usalašený Lupinov syn s novou metlou 

opretou vedľa a vycieral naňho zúbky v širokom úsmeve. 

Toto mu chýbalo... 

5/100 

„Tatko povedal, že tu môžem ostať sedieť, ale mám byť ticho ako myška,“ začal hneď potom, čo 

zvolal nadšene – Dobré ránko, strýko Severus! 

Severus mal asi tak tri sekundy na to zamyslieť sa nad tým, či mu to oslovenie – strýko – nevyvrátiť a 

nepodať náležitý výklad o rodinných vzťahoch, ale ten malý ho sotva pustil k slovu. 

„Chcel som ti ukázať novú metlu. Kúpili sme ju tento týždeň v Šikmej a je úplne supiš! Mám aj náradie 

a obrázkovú knihu, ale ešte sa na nej len učím lietať,“ oznamoval jedným dychom. „Lenže takto ma 

nechce nechať llietať vyššie,“ posťažoval sa mu. 

6/100 

„Ja ťa počujem, Teddy!“ doľahlo k nim z kuchyne a Teddy si rúčkou zakryl ústa i ten široký úsmev a 

hlávka mu s chichotom zapadla medzi útle pliecka. 

„Severus? Dáš si obed s nami?“ zaznelo z kuchyne tentoraz k nemu. 

Severus sa posadil a zakúzlil Tempus. Vyčarované hodiny ukázali o sedem minút pol jednej. 

Bolo priveľa. Jeho práca stála bokom a čakala na dokončenie a merlin vie, či nedostal nové 

objednávky a potom, čo ten pohreb? Ujme sa vybavovania Bobbin alebo to ostane na niekom inom? 

Poppy chcela vedieť predsa termín, musí ho zistiť. 

Rozbolela ho hlava. 

„Daj si toto.“ 
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7/100 

Pred ním s objavila Lupinova ruka s nejakým nápojom. Nevoňalo to zle a ak ho s pomocou tohto 

nápoja prestane bolieť hlava, tak prečo nie? 

„Ostaneš?“ tentoraz otázka vyšla od malého Lupina. Vyvaľoval naňho vážne dokonalé psie oči. Ale i 

tak mal chuť povedať nie. 

„Môžem sa osprchovať?“ opýtal sa a Lupin prikývol. 

„Nachystám ti, čo potrebuješ,“ pousmial sa a zaviedol ho s radosťou poskakujúcim synom do 

kúpeľne. Severus ho sledoval a nevychádzal z údivu. Lupin používal kozmetiku jeho značky. Príjemné 

zistenie. 

Keď osamel, zamkol za nimi a pozrel sa do zrkadla, tlmene zahrešil. Zľakol sa sám seba. Vyzeral 

hrozne. 

8/100 

Mastné vlasy, príšerná bledosť a výrazné kruhy pod očami. Fakt s ním Lupin spal a on vyzeral takto? 

Bože, ten chlap musí mať riadne silný žalúdok. 

A v tej chvíli sa ohlásila nová erekcia, lebo si ho vybavil v momente, keď mal chrabromilčan hlavu v 

jeho lone a mocnými ťahmi úst z jeho vrcholiaceho stoporenia vysával trpkoslané semeno. Čo mu 

vyskratovalo mozog definitívne však bol výraz blaženosti a tiché pradenie spokojnosti od muža, ktorý 

sa mu tak dôkladne venoval. 

Nepamätal si, či niečo podobné zažil s Regulusom. Bolo to tak dávno, že spomienky naňho rýchlo 

bledli prekryté čerstvým sexuálnym zážitkom. 

9/100 

Najedli sa. Lasagne v podaní dvoch Lupinovcov neboli zlé. Vlastne mu celkom chutili. Umytý, oholený 

a s oblečením, na ktoré si zoslal kúzlo sviežosti sa cítil oveľa lepšie. 

Dokonca až tak, že sa nechal ukecať na kávu a chvíľu s Teddym na záhrade, kde mu chlapec ukazoval, 

čo sa naučil. 

Musel uznať, že je šikovný. A aj to povedal. Pochválil ho a chlapec sa naňho nadšene zazubil. 

„Môžem vyletieť trochu vyššie, strýko Severus?“ skúsil to naňho, ale Severus sa zamračil. 

„Nie. Miesto toho ti radšej ukážem jedno šikovné kúzlo, ak chceš,“ ponúkol a chlapec nadšene 

prikývol. 

Vytratil sa odtiaľ podvečer. 

10/100 

Prvý raz zanedbal prácu kvôli niekomu... 
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Tá myšlienka ho neopúšťala, kým chystal dokončený Rujovníkový elixír a odvar z Mandragory do 

fľaštičiek. 

Neprekážalo mu to. Prekvapivo ho to nevyvádzalo z miery, ani nepohoršovalo. Ostal pokojný a 

vyrovnaný, čo bolo ešte zvláštnejšie. 

Alebo bolo zvláštnejšie to, že mal na Lupina ešte väčšiu chuť, než v to ráno? Stráviť s ním deň nebola 

žiadna zaťažkávacia skúška a jeho syn nebol otravný, ale pozoruhodný a šikovný. Trochu utáraný, asi 

po svojej nebohej matke, ale... rozhodne rozkošný. 

Uškrnul sa. Nespomínal si, že by niekedy niekoho považoval za rozkošného. 

Ide to s ním dolu z kopca? 

17. kapitola – S kým si spal? 

1/100 

Lucius sa mu už nejakú chvíľu mlčky obšmietal po jeho labáku, keď ho sotva pred dvadsiatimi 

minútami prekvapil svojou neohlásenou návštevou. Iba čo ho znervózňoval. 

K Severusovmu pokoju neprispel ani vtedy, keď sa s tým svojím zádumčivým výrazom, ktorý mal 

nasadený už pri zvítaní oprel bokom o jeho pracovný stôl a štuchol doňho ukazovákom. 

„Pôsobíš... inak,“ skonštatoval a ako skúsený pozorovateľ naklonil hlavu mierne na stranu. 

Severus sa naňho pozrel. „Určite sa ti to len zdá. Skôr ty mi dnes prídeš nejaký rozladený.“ 

„To síce som, ale nezmýliš ma. Čo sa stalo?“ vyzvedal s prižmúrenými očami. „S kým si spal?“ 

2/100 

Severus prižmúril oči a založil si ruky na hrudi v akomsi obrannom geste, čím vlastne nechtiac vyslal 

svojmu priateľovi jasný signál a potvrdil tak iba jeho domnienku. 

Lucius sa uškrnul. „Strieľal som naslepo, ale vidím, že presne. Je povzbudivé vedieť, že som zo svojich 

schopností nič nestratil.“ 

„Áno, veľmi povzbudivé,“ súhlasil s kyslým výrazom. 

„Kto je to?“ 

„Ak si myslíš, že ti odpoviem, si na omyle.“ 

„Jednorázovka?“ 

Severus zaškrípal zubami, hodil po ňom pripravený téglik lubrikantu a odpustil si poznámku o tom, že 

tá posledná dávka sa im minula prirýchlo. Napokon, nebola to jeho vec. Mohol im len potichu 

závidieť. 

3/100 
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Lucius by bol ešte ostal a veselo pokračoval s jeho vypočúvaním, našťastie sa Severus predvčerom 

sľúbil Minerve na obed. Okrem toho, doobeda sa mu podarilo zistiť informácie týkajúce sa pohrebu 

nešťastných súrodencov Bobbinovcov, takže im chcel oznámiť, kedy a kde bude posledná rozlúčka. 

Keď tak nad tými dotieravými Luciusovými otázkami uvažoval, kým sa pripravoval na spomínanú 

návštevu, bol rád, že ten krížový výsluch ustál. Nebol ešte pripravený s niekým sa o to podeliť. Merlin, 

priateliť sa s niekým je jedna vec, ale dotlačiť ho k sexu zas druhá. 

Zamračil sa. Nepoužil správny výraz. Lupina predsa k sexu nedotlačil. Bolo to...vzájomné. 

4/100 

Obliekol sa, učesal a napravil si pred neveľkým zrkadlom v chodbe viazanku. Prešiel k svojmu kozubu 

a vhodil doň letax. Na Rokforte bol raz dva. 

Minerva ho privítala s otvorenou náručou a večera bola mimoriadne dobrá. Bolo fajn znova si 

posedieť s bývalými kolegami, ktorí naňho mali toľko otázok, že si sotva jedlo mohol vychutnať. 

Zvedavé pohľady zo strany študentov alebo nových členov zboru si sotva všímal. Od Minervy bolo 

milé, že si pokladala za česť predstaviť im ho, ale s tými rečami o hrdinstve preháňala. 

V duchu sa pousmial. Presne ako Lupinov syn, Teddy. 

Nie, on predsa nebol hrdinom. 

5/100 

Domov sa vrátil čosi po deviatej večer. Ostal však postávať pred kozubom a civieť do podlahy. Potom 

sa chopil svojho prútika a vyčaroval patronusa. 

„Si doma? Môžem sa zastaviť?“ 

Poslal ho s odkazom preč skôr, než si to stihol rozmyslieť.  

Odpoveď prišla obratom. 

„Čakám ťa.“ 

Odmiestnil sa do Blacktownu, priamo do malej, ale udržiavanej predzáhradky a len čo dvihol zrak k 

teraske, uvidel ho sedieť na drevenej lavici pred domom. Usmial sa naňho, pohárik čohosi v ruke, 

druhý mu podával. 

„Koňak,“ skonštatoval Severus uznanlivo, privoňal a odpil si, keď si k nemu prisadol. Potom položil 

pohár bokom: „Môžem... niečo skúsiť?“ 

6/100 

Remus súhlasne prikývol. „Pravdaže. A čo by to... uhm?“ Nedokončil. 

Severus sa k nemu otočil a vzal mu tvár do dlaní. Už len pre to odhodlanie mu na chrbte naskočili 

zimomriavky a ten pocit... rastúcej túžby ho desil a ohromoval zároveň. 



53 
 

S Regulusom nič také predtým nepoznal. 

Remus bol očarený ohňom v jeho očiach, žiarou, ktorá z nich sálala. Neprekážalo by mu, keby v tej 

chvíli zhorel na popol. Koľko rokov o takej chvíli vôbec sníval? Sladký merlin, ani nedúfal, že sa čohosi 

podobného dožije... 

Ponoril sa do bozku. Severus mu perami pootvoril ústa a vkĺzol medzi ne poľahky jazykom. 

7/100 

Remusove ruky automaticky vystrelili nahor k jeho pleciam a po chvíli sa ocitli v jeho jemných 

vlasoch, keď sa posunul a pritisol k nemu ešte viac. Objímal ho a jeho vzrušenie sa rýchlo prebúdzalo 

k životu. 

Severus bol... neuveriteľný. Zľahka sa dotýkal jeho pier, potom ich zmyselne hrýzol a ochutnával 

všetkými možnými spôsobmi. 

Remus sa v jeho náručí menil na roztrasenú kôpku inak pomerne racionálne zmýšľajúceho muža. Len 

pre ten bozk. 

Na kratučký moment ho napadlo, či je to ním, jeho technikou alebo dôkladnosťou, s akou sa do toho 

bozkávania pustil. 

Keď sa od seba odtiahli, len lapali po dychu. 

8/100 

Severus s rukami na jeho stehnách, s čelom opretým o to jeho, viečka privreté. Bol zaplavený 

doznievajúcimi pocitmi, ktoré ho doslova prevalcovali. 

Bolo to Lupinom... 

Teraz to už vedel. V spoločnosti iných sa necítil nikdy ako teraz s ním. Prečo mu trvalo tak dlho, než si 

to uvedomil? 

Odtiahol sa a oprel o operadlo lavice. Načiahol sa po svoj odložený nápoj a zadíval sa do nekonečne 

tmavej letnej noci. Na nebi svietili hviezdy a mesiac sa na nich zhora posmešne škľabil. 

Vedel, že niečo urobiť musí. Niečo, čo by za iných okolností asi nespravil, ale ak nie on, Remus sotva. 

9/100 

„Minule som si nebol istý, či medzi nami chcem niečo meniť, ak si spomínaš.“ 

Remus prikývol. 

„A tiež som povedal, že ten sex bol veľmi...“ 

„Osviežujúci,“ dodal pohotovo Remus. „Na ten výber slova len tak ľahko nezabudnem.“ 

Severus sklonil hlavu, v prstoch skrútol pohár s posledným hltom koňaku, ako od oka odhadoval a 

mimo to zamyslene prikyvoval. 
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„Prekážalo by ti mať tento druh vzťahu?“ 

Remus si prestal hrýzť peru: „Tento druh vzťahu? Myslíš, občas si spolu vymeniť pár bozkov, vyspať sa 

spolu a... tak?“ 

Odpoveďou mu bolo prikývnutie. Remus sa na moment odmlčal. „Súhlasím. Môžeme to skúsiť. Túžim 

po tebe.“ 

10/100 

Slizolinčan sa prudko nadýchol. Krajšiu pozvánku nemohol čakať. Nechal pohár pohárom, postavil ho 

bokom a znova sa sústredene vrhol na Lupinove pery. Remus chutil jantárovým nápojom a svojou 

vlastnou chuťou, ktorá mu zatemňovala myseľ. 

Veľmi obratne mu rozopol nohavice a kým okusoval Severusovi ústa, čeľusť a krk, Remusova silná 

ruka rytmicky pracovala na jeho stoporenom penise. 

Severus ostal zaskočený svojou odozvou na tú stimuláciu, pretože mal pocit, že vyvrcholil priskoro. A 

to muž ani nezapojil svoje horúce ústa. Keď mu chcel tú láskavosť oplatiť, Remus pokrútil hlavou. 

„Nie, dnes nie.“ Sklonil sa mu k slabinám ústami. Severusa to príjemne zaskočilo. 

18. kapitola – Šalieť túžbou 

 1/100 

Pohreb Bobbinovcov bol smutnou záležitosťou. Obzvlášť pohľad na ich otca, ktorý v sebe nemal ani 

toľko citu, aby vyronil čo i len jedinú slzu. Jeho druhá manželka prítomná nebola. Tá hŕstka ľudí, ktorí 

sa tu stretli o tom svedčila svoje. 

„Aspoň rakvy majú pekné,“ zamrmlala Poppy, ktorá si utierala nos. „Netušila som, že je to taký 

chrapúň, ale čo sa dalo čakať.“ 

Severus nemohol namietať. Keby mohol, tak toho vypaseného červa prekľaje na mieste. Koľkej 

nespravodlivosti už bol svedkom, koľkého príkoria a koľkého nešťastia. Toto asi len tak nerozdýcha. 

Len čo sa rozlúčil s Minervou a Poppy, odišiel do Blacktownu. 

2/100 

Spustil sa hustý letný dážď. Nevyčaroval si dáždnik, len pridal do kroku. Vybehol po schodoch a 

trochu sa otrepal. 

Otvoril si a vošiel dnu. „Remus?“ 

Miesto Remusa sa ozval Potter. „Severus?“ Donieslo sa k nemu z obývačky a nasledovalo ho ďalšie: 

„Tu sme, strýko!“ 

S povzdychol sa vydal za hlasmi. Oprel sa o zárubňu a pozrel na tú podarenú dvojicu. Teddy k nemu 

vyslal široký úsmev. 
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„Vonku prší a ja nemôžem lietať. Harry ma učí kresliť. Máme tri slnečnice, jednu tekvicu a malého 

dementora,“ oznamoval a ukazoval ich výtvory. 

„A čo tak radšej grifa alebo hrdozobca?“ ozval sa zamračene slizolinčan. 

3/100 

„Tak to je na mňa už vysoký level,“ priznal Harry s porážkou. „Chceš to skúsiť?“ ozval sa potmehútsky 

a obratom k nemu zvrtol čistý papier aj s ceruzkou. „Ja zatiaľ postavím na čaj. Alebo si dáš radšej 

kávu?“ 

„Čaj môže byť. A Remus?“ spýtal sa. 

„Musel odbehnúť do Šikmej. Detaily neviem, ale vraj to bolo niečo veľmi dôležité,“ odvetil a stratil sa 

v útrobách domu. 

„Vieš kresliť, strýko?“ spýtal sa chlapec a poškrabal sa na malej brade. Obišiel stôl a postavil sa tesne 

k nemu. Rúčku mu položil dôverne na nohu, kde sa vzápätí oňho aj oprel. 

„Nechaj sa prekvapiť.“ 

4/100 

O malú chvíľu Teddy odbehol s výkresom do kuchyne, pochváliť sa Harrymu s novým výtvorom a k 

Severusovi sa donieslo obdivné zapísanie. 

Teddy pribehol späť rozhodnutý, že tentoraz to skúsi on sám. Severus ho trpezlivo občas usmernil, 

ale len keď sa naňho chlapec obrátil s otázkou, či to robí dobre. 

Harry sa vrátil s podnosom, na ktorom mal naservírované okrem čaju i ovocie a čajové sušienky. 

Teddy ho prekvapil, keď si najprv vypýtal povolenie, či si môže vziať. Musel uznať, že mal ozaj dobrú 

výchovu a Lupin bol... 

Teda, Remus bol... vynikajúci otec. 

A keby len to. Bol znamenitým milencom. 

5/100 

Neuvedomil si, že mu pri tej myšlienke potemneli oči a zahoreli líca, ale hoci to Potterovi neuniklo, 

nevyzvedal ako Lucius. Miesto toho sa rozhovorili o blížiacej sa svadbe a Luciusovej nervozite z nej. 

„Ach, to veľa vysvetľuje,“ podotkol Severus. 

Harry sa uškrnul. „Je tak trochu perfekcionista. Nechce nechať nič na náhodou. Chce, aby to bol 

nezabudnuteľný zážitok. Pre mňa. Ale ja si myslím, že v tomto na seba tak trochu zabúda. Malo by to 

byť jedinečné pre nás oboch, nie?“ 

Áno, ďalšia téma, kde Severus nemal svoj vlastný názor. Nikdy sa tým nezaoberal. Nemusel. 

„Nie som si istý,“ odvetil zdržanlivo. 
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6/100 

„Nevadí. Ja som,“ pousmial sa Harry. „Ale mám malé obavy. Ohlásila sa Narcissa. Chcela by prísť. 

Preberali to dosť hlučne. Lucius je skôr proti, než pre. Neviem ako to dopadlo, lebo tá téma stále nie 

je uzavretá.“ 

„Och, tak tým by som nebol nadšený asi ani ja, ale... Ak sa bojíte, či nevyrobí nejakú scénu alebo 

problém, to by som zvážil. Býva...“ odmlčal sa, hľadajúc vhodné slovo, „nevyspytateľná.“ 

„Veru. Ani Draco sa za matku nechce zaručiť.“ 

„Ak ju nepozvete, nič sa nestane. Je to predsa komorná svadba. Nehrozí žiadne faux-pas.“ 

„Fópa?“ podivil sa Teddy. 

„Znamená to problém,“ vysvetlil bodro Severus. 

7/100 

Remus na seba nenechal dlho čakať. A sotva, čo prišiel, Harry sa dvihol na odchod aj so svojím 

krstným synom. 

„Máme noc duchov,“ vysvetľoval pri odchode. 

Severus nadvihol obočie, čo u chrabromilčana vyvolalo pobavenie. 

„Lucius nás berie na Manor. Chce si odtiaľ zobrať ešte nejaké osobné veci, aby sa tam Draco mohol 

konečne zabývať.“ 

„Ach, isteže. Spomínal mi to,“ pritakal a sledoval ako si Teddy zaviazuje šnúrky na topánkach s 

vystrčeným jazykom a sústredeným nakrčeným čelom. Zvládol to hravo. Rozlúčil sa s otcom a aj so 

Severusom. 

„Budeš tu, keď sa vrátim?“ 

Severus takmer zahabkal. „Asi... nie. Musím aj pracovať.“ 

8/100 

Chlapec odišiel s malým povzdychom a posledným zamávaním, keď sa spolu s Harrym premiestnili. 

Harry a Remus boli jediný, s ktorými sa vôbec prepravoval týmto spôsobom. 

Lenže vzápätí mal Severus celkom iné myšlienky, lebo Remus ho zozadu objal a pobozkal zboka na 

šiju. Hravo sa mu otočil v náručí a prisal sa mu na pootvorené pery. Akoby chrabromilčan čakal iba na 

to. 

Do Remusovej spálne sa dostali po hmate z jeho strany, po pamäti z Remusovej. Boli plne zaujatí len 

sami sebou, keď sa snažili jeden z druhého strhať oblečenie a čím skôr sa dostať k nejakému nahému 

kúsku tela. 

9/100 
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Zvalil sa s ním na posteľ. Možno nie celkom elegantne, ale bolo mu to jedno. Na moment mu vlasy 

prekryli tvár, ale ten detail zanikol v novom bozku, ktorý sa z lenivého menil na dravý. 

Bolo pozoruhodné, ako reagoval na chrabromilčanove dotyky, láskanie a vzdychy vôbec. Mal pocit, že 

sa mu dostal pod kožu a presne vie, čo urobiť, kde sa ho dotknúť, aby zareagoval doslova na 

požiadanie. 

Severus roztiahol nohy a objal ho, kým sa nad ním Lupin vyklenul, slabinami sa trúc o jeho vlastné, 

len aby ho väčšmi povzbudil a vybičoval v ňom žiadostivosť. 

Nemusel. Od túžby šalel. 

10/100 

Vnikol doňho. Temný žiarivý pohľad zakliesnený v jeho očiach odrážajúcich jeho vlastnú túžbu. Nohy 

pokrčené a zadok dvihnutý, podložený vankúšom. Remus ho chytil za zadok a zatlačil. 

Zachvel sa, keď sa v ňom ocitol a celý sa prehol ako tetiva, keď mozog vydal telu príkaz, aby s ním 

splynul čo najviac. 

Rozhýbal sa v ňom, menil rytmus i polohy. Chcel vydržať čím dlhšie, chcel im dopriať viac rozkoše. A 

mal čo robiť, lebo Remusovo povzbudzovanie bolo elektrizujúce rovnako ako jeho dychtivý šepot a 

malé vyznania. 

Regulus mu nikdy nepovedal, aký je skvelý milenec a ako z neho šalie. 

Remus áno. 

19. kapitola - Otvorene, úprimne 

1/100 

Severus hral v tom vzťahu prím. Nemohol to nepostrehnúť. Lupin bol možno dokonalým alfasamcom, 

ale zatiaľ nič neinicioval sám od seba. Akoby sa obával, že jediný chybný krok ich vráti späť na 

začiatok. 

Nefungovalo im to zle, ale Severus mal celý čas pocit, že tomu čosi chýba. Problém bol v tom, že na 

rozhovory podobného typu stavaný nikdy nebol. 

Dal na flakónik s protivlkolačím elixírom korkovú zátku a na malý moment sa oprel rukami o dosku 

stola, hypnotizujúc novú dávku várky. Akosi tušil, že ho tá debata neminie. 

Ak s tým nepríde sám, Lupin bude okolo neho chodiť po špičkách. 

2/100 

Nepredstavoval si to takto. Na jednej strane stál o to, čo mali, ale na tej druhej... Nechcel, aby naňho 

bral Remus ohľady. Nebol žiadnym krehkým cukrovým panáčikom. 

Čuduj sa svete, s Lupinom mu bolo dobre. Bolo ľahké vnímať ho ako príjemného, láskavého a 

spoľahlivého človeka, než ako vlkolaka, na ktorého sa menil počas splnov. A on ho mal tú česť uzrieť i 
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v tejto podobe. Neraz. A hoci mu vtedy nahnal ohromný strach, teraz ho vytlačili oveľa krajšie a 

intenzívnejšie pocity. 

Severus nevedel, čo si počať. Nehodlal to pokaziť a ak mal pravdu povedať, tej dnešnej večernej 

návštevy sa obával. 

3/100 

Lenže ani na sekudnu sa nepovažoval za slabocha, preto nepochyboval, že to nakoniec nejako 

zvládne. Či skôr, bude musieť. Nemôžu okolo seba našľapovať po špičkách a hrať divadlo. To by 

nefungovalo. 

Zakúzlil Tempus, aby zistil ako čas pokročil. Bolo po ôsmej a ak si dobre spomínal, tento víkend mal 

tráviť Teddy znova u Andromedy Tonksovej, jeho starej matky. 

To mu vlastne hralo do kariet a poskytlo vhodnú príležitosť prebrať s Lupinom pár detailov ohľadom 

ich stretávania sa. Drobných, ale asi podstatných. 

Uvedomil si, že na podobnú tému sa ešte nemal príležitosť baviť. Jeho doterajší milostný život nestál 

za deravý sikel! 

4/100 

Neohlásil sa, boli dohodnutí. Remus ho privítal úsmevom a prv, než sa k nemu naklonil, máličko 

zaváhal. Severusa to rozladilo. A ešte viac pohlo k rozhodnutiu, ktoré urobil. 

„Ahoj,“ pozdravil, keď mu vyšiel na pol cesty a krátko ho pobozkal na ústa. Siahol do náprsného 

vrecka a podal mu elixír. Neuvedomil si, že sa mračí, ale Remus nebol slepý. 

„Máš čas? Alebo nemôžeš ostať?“ opýtal sa opatrne. „Dúfal som, že sa so mnou navečeriaš.“ 

Severus hladný síce bol, ale mal chuť na niečo celkom iné. „Ostanem, prečo nie?“ Položil mu ruky na 

pás a pritiahol si ho. „Si hlavným chodom?“ 

5/100 

Milovali sa. 

Nemal poňatia ako dlho to vydržali, ale za oknami bola poriadna tma, keď sa zvalil na posteľ vedľa 

Lupina. Obaja lapali po dychu, Lupin na ňom visel očami a bolo na ňom vidno, že by sa rád... 

Severus v duchu zanadával. Kto vie, vhodná chvíľa možno nebude nikdy, takže mu to môže byť jedno. 

„Môžeš prísť bližšie,“ povedal stále chrapľavým hlasom. „Nehryziem.“ 

Remus sa iba posadil. Bol naňho v tejto polohe zaujímavý pohľad. 

„Viem, že sa chceš... pritúliť alebo... maznať. Nebude mi to prekážať.“ 

Teraz sa pohol, ako poslušný psík. Severusa to popudilo. Odmlčal sa a tiež posadil. 

6/100 
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„Nechcem, aby si to robil!“ povedal podráždene a Remus zmätene cúvol. 

„Nebudem, ak...“ začal a znova sa odsunul, ale Severus ho s povzdychom zadržal. 

„Nie toto! Ja...“ zmĺkol, hľadajúc znova raz vhodné slová. „Nechcem, aby si sa držal pozadu, lebo 

potom to celé stráca zmysel. Nechcem, aby si sa ma zakaždým o niečo dovoľoval. Ak máš chuť 

pobozkať ma na privítanie, pokojne to urob bez váhania. Ak máš chuť... ja neviem, urobiť čokoľvek, 

urob to! Len potom zistíme, či sa k sebe ozaj hodíme, alebo či nám niečo neprekáža.“ 

Remus natiahol ruku a pohladil ho po líci. „Ako napríklad toto?“ 

7/100 

Severus prikývol a privrel oči. „Viem, že so mnou nie je ľahké vychádzať.“ 

„Mýliš sa,“ vyviedol ho chytro z omylu. „Strašne sa mýliš. Si k sebe priveľmi prísny a sebakritický. Vieš, 

že som ťa obdivoval? Vždy si sa mi páčil. Mal si charizmu, ktorá ma doslova oslepovala. Bál som sa to 

priznať, aby si ma nepreklial. V Obrane si bol macher, zatiaľ čo ja... klasický priemer.“ 

Severus k nemu dvihol oči. „Pôsobivý nadpriemer, povedal by som. Ale zaujímalo by ma - to z teba 

hovorí hlad?“ 

Remus sa uchechtol. „A páči sa mi tvoj zmysel pre humor. Je jedinečný. Ako ty.“ 

8/100 

Severus ho mlčky pozoroval, než si znova neľahol a nezaložil si ruku pod hlavu: „Chcem vedieť ešte 

niečo,“ povedal. 

„Áno?“ 

„Myslíš, že ma ten tvoj rozkošný zadok znesie ešte raz?“ 

„Môžeš sa presvedčiť,“ Remusove oči zažiarili. 

Provokatívna výzva. 

Navečerali sa. Po tom výkone boli obaja hladní ako vlci. Dali si pohár bieleho vína, spoločnú sprchu, 

čo Severus ocenil najmä pri umývaní chrbta a ďalších príjemních kratochvíľach, než sa nevrátili do 

postele. 

Remus sa okolo Severusa ovinul ako popínavá liana a po počiatočnom napätí, ktoré pocítil sa začal 

možno i vplyvom Remusových drobných bozkov, tepla jeho pokožky a láskavých dotykov uvoľňovať. 

9/100 

Nebolo to také hrozné. Páčila sa mu Remusova osobitá vôňa, blízkosť jeho tela a bezprostrednosť, s 

ktorou k nemu teraz pristupoval. Dohodli sa, že nebudú mlčať, ak tomu druhému bude niečo 

prekážať, lebo Severus logicky skonštatoval, že iba tak predídu možným problémom. Remus 

nenamietal. 
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„Si veľmi unavený?“ opýtal sa ho Remus, vdychujúc vôňu jeho bylinkového šamóna z vlasov, keď si 

položil hlavu na jeho plece. 

„Nie, prečo?“ 

Ak slizolinčan tajne dúfal, že si doprajú ďalšie kolo milostných hier, žiaľ, predpokladal zle. Zhovárali 

sa. Ticho. Akoby v celom dome neboli sami a niekto ich predsa len mohol začuť. 

Severus zaspal prvý. 

10/100 

Ráno sa opatrne vymanil z Lupinovej náruče, aby si dal sprchu a pripravil im raňajky. Oblečený len v 

tielku a nohaviciach sa naboso pohyboval v kuchyni, aby ho neprebudil. 

Keď do hriankovača vložil hrianky a nechal ich opekať, s tichým povzdychom si uvedomil, že žiť 

prítomnosťou je v jeho koži možno riskantné, ale žiť minulosťou bolo nesmierne únavné. 

Tiež ho napadlo - čo bude potom? 

Iste, na toto sa pýtať bolo ešte priskoro, veď si len spolu... začali, ale... On nikdy nebol z tých, ktorý by 

udržiavali neviazaný sexuálny pomer. Vedel by si s Lupinom vôbec predstaviť... nejakú budúcnosť? 

A Teddy? 

20. kapitola - Zamiloval som sa 

1/100 

Nevedel presne, čo sa stalo, lebo keď mu prišla správa od Pottera, patronus prehovoril trocha 

zmätene. 

Síce sa začudoval, ale okamžite sa premiestnil do Blacktownu, hoci musel z horáka odstaviť akurát 

rozrobený elixír s tým, že táto várka bude zničená a skončí vo výlevke. 

Našiel ich na záhrade. Oboch. Pottera i Teddyho. A metlu. Teddy smoklil, kým mu jeho krstný otec 

jemne ohmatával ruku. Bol trochu strapatý a žlté tričko s obrázkom draka Antipoda opálovookého. 

„Čo sa stalo?“ spýtal sa, ale už s nad chlapcom mával s prútikom v ruke a vysielal k nemu základné 

diagnostické kúzlo. 

„Nehoda,“ fňukol chlapec. 

2/100 

Harry sa mračil. Keď však prehovoril, bolo badať, že má zlosť akurát tak sám na seba. „Nechal som ho 

samého iba chvíľku, než som sa vrátil dnu po limonádu. Mohol som to predpokladať.“ 

Severus rýchlo pritakal. „To si veru mohol. Nechať ho bez dozoru s metlou? To si ho mohol rovno 

zhodiť z útesu,“ zamrmlal popod nos tak, aby to počul iba Harry. 
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Ten naňho zagánil. „Prepáč, že nie som taký uvedomelý,“ povzdychol si. 

Severus len čosi zamrmlal. Potter vyzeral, že je po nočnej. 

„Skôr by ma zaujímalo, kde je Remus?“ prehodil s evidentným záujmom, keď sa sklonil k chlapčaťu. 

3/100 

„Vyber si,“ povedal. „Chceš ísť k Svätému Mungovi alebo by si chcel radšej vidieť Rokfort?“ 

Chlapec zaštikútal a stíchol. Iba naňho vyvalil uveličené oči. „Rokfort? Tam, kde chodil do školy tatko 

aj Harry? A strýko Luc a ty?“ 

Severus prikývol. „Je tam jedna milá dáma, ktorú tvoj krstný otec veľmi často a rád navštevoval.“ 

„Poppy?“ 

Severus sa uškrnul nad jeho znalosťami a venoval Potterovi pobavený pohľad. Ten len prevrátil 

očami. 

„Chcem!“ vyhlásil a utrel si drobné slzičky. „Pôjdeš na Rokfort s nami, krstný?“ 

„Iné mi myslím neostáva,“ zašomral, ale nevyzeral rozladene. „Premiestním nás priamo na ošetrovňu, 

držte sa!“ varoval ich. 

4/100 

Severus predal chlapca ošetrovateľke, ktorá si ho s úsmevom prevzala a posadila na posteľ. „Ľahká 

zlomenina vretennej kosti. Niekto naberá zdatnosti svojho krstného otca.“ 

Poppy sa zachichotala a potľapkala drobca po líčku. „Merlin chráň!“ a obzrela sa za Severusom, ktorý 

tam stál s ostražitým výrazom. „Aj ty si tu bol pomerne často, ak si dobre spomínam. Hoci z iných 

dôvodov.“ 

„Minulosť!“ odbil ju a blysol pohľadom po Potterovi, kým Poppy podala Teddymu lízatko, opatrne 

manipulujúc s jeho rúčkou a Harry sa už nadychoval k otázke kvôli podrobnostiam, než ho Severus 

nezarazil v zárodku jeho úmyslu. 

„Mohol by si informovať Remusa.“ 

5/100 

Harry si frustrovane povzdychol a čosi zašomral, ale poslušne vytiahol prútik a poslal Remusovi odkaz. 

Severus zatiaľ počúval Poppyno vysvetľovanie smerom k chlapcovi a díval sa, ako mu podáva elixír. 

Teddy sa síce mračil, ale vypil ho. 

„Chutí to ako žbrnda,“ vyslovil svoj názor a pozrel priamo naňho. „Robil si ho ty?“ 

Severus prikývol. Ruky založená na prsiach. 

„Fakt?“ opýtal sa, akoby mu neveril. Na chvíľu zmĺkol a potom sa naňho vážne pozrel: „A nemôžeš s 

tým niečo urobiť? Takto vraví, že si v elixíroch prvá trieda!“ 
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„Vážne?“ tentoraz vyšla otázka od Severusa. „Ochutiť elixír...“ zamrmlal. „Čo máš rád ty?“ 

6/100 

„Tatka!“ vyhlásil nezbedne. „A teba. A Harryho a strýka Luca. A babičku.“ 

Poppy si s ním vymenila pobavený pohľad, ale mlčala. Napravila mu vankúš a prikázala mu, nech si 

ľahne, kým elixír zaberie. Teddymu sa zívlo a ona odbehla odložiť pomôcky. 

„Napíšem ti hneď nový zoznam,“ ozmánila Severusovi a stratila sa vo svojej kancelárii. 

Potter zaujal vedľajšie lehátko, tiež si zívol. Severus si sadol na kraj Teddyho postele. „Myslel som 

skôr na tú príchuť. Jahoda, malina, černica alebo čokálada? Niekto má rád mätu.“ 

„Kto?“ píplo chlapča. 

„Ja.“ 

„Ja mám rád jahody.“ 

„Tak dobre, skúsiť to môžem, ale za výsledok neručím.“ 

7/100 

Remus vrazil do nemocničného krídla ako tajfún. Teddy spal a Harry ticho odfukoval na vedľajšom 

lôžku. 

„Čo sa stalo?“ opýtal sa šepky, keď prešacoval spiaceho syna pohľadom a chytil ho za ruku. 

Severus mu kývol, aby ho nasledoval. Nechcel ich rušiť v odpočinku. Dokonca nemal to srdce budiť 

ani Pottera, ktorý sa mu priznal, že je skutočne po nočnej. 

Zavreli sa v Poppinej kacelárii, ktorá bola voľná, lebo si odbehla na čaj k Minerve. 

„Nič vážne. Vyliezol na metlu napriek Harryho zákazu, nabral vyššiu výšku a spadol. Našťastie ide o 

jednoduchú zlomeninu. Dostal Kostrorast a do večera bude znovať behať.“ 

8/100 

Remus si očividne vychýchol. Pretrel si bledú tvár a jeho výraz postupne strácal ten vydesený podtón. 

„Dopekla!“ zamrmlal a podišiel k nemu. „Hrozne som sa zľakol.“ 

„Áno, to aj vidno,“ poznamenal súhlasne, keď ho celkom spontánne objal. „Je to statočný chlapec. 

Takmer vôbec neplakal. A priznal, že urobil chybu.“ 

„To ma sotva uteší,“ hlesol, keď sa odtiahol. 

„Kde si vlastne bol?“ otázka vyznela trochu príkro, takže dodal: „Ak sa smiem spýtať...“ 

Remus sa oprel po jeho boku o Poppin pracovný stôl. „Pred časom som dostal nápad napísať knihu. 

Život s vlkolakom. Pravdivý, bez obalu a prikrášľovania. Oval sa mi vydavateľ.“ 
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9/100 

„Píšeš knihu?“ 

Remus pritakal. Prstami si prečesal vlasy. „Skúšam to, ak mám byť úprimný. Je to náročnejšie ako 

som si myslel, ale zložitejšie bolo nájsť vydavateľa, ktorý by po tom siahol.“ 

„Myslím, že je to dobrý nápad. Na túto tému sa väčšinou píšu infantilné beletrie, takže toto bude asi 

konečne niečo hodnoverné.“ 

„To dúfam. Rád by som zmazal všetky tie bizarné predsudky. Chcem, aby všetci vedeli, že tí postihnutí 

za to nemôžu. Oni si to predsa nevybrali. Aj oni sa s tým musia zmieriť, musia sa s tým naučiť žiť.“ 

„Mohol by som si ju prečítať?“ 

„Dúfal som v to.“ 

10/100 

Domov sa vrátili až poobede. Kým Teddy s Harrym stále odpočívali v nemocničnom krídle, Severus s 

Remusom sa prešli po okolí hradu, aby si zaspomínali. Aj keď nie všetky spomienky boli príjemné. 

Najmä keď sa pristavili pri Zúrivej vŕbe a Remus spopolavel. 

„Hrozne ma to vtedy mrzelo! Siriusa som kvôli tomu znenávidel. Prestal som mu dôverovať.“ 

Severus naňho dlho pozeral. „Vieme, prečo to urobil. Chápal som, že tomu vystavil mňa, ale prečo to 

spravil tebe?“ 

Remus zbledol a privrel oči. „Už viem! Musel ma počuť, keď som to vravel Lily...“ 

„Čo si povedal Lily?“ 

„Že som sa do teba zamiloval.“ 

21. kapitola - Prvý po dlhom čase 

1/100 

Teddy odskackal popri starej mame k jej autu čakajúcemu pred bráničkou a cestou jej kvetnato 

opisoval, čo vyparatil a kde všade bol. Andromeda už bola informovaná od Remusa. Upokojila ho, že 

Dora v Teddyho veku bola oveľa nespratnejšia a bolo mimoriadne náročné dohliadať na ňu. 

Bol rád, že mu nepripísala túto nehodu na vrub. Dokonca ho potľapkala a povedala, že sa dejú aj 

horšie veci. 

Tiež sa spýtala, čo tam robil Snape. 

Nevedel, koľko jej toho povedať môže, takže na začiatok jej muselo stačiť, že preňho pripravuje 

elixíry a už sa nejakú chvíľu priatelia. 

Nebol si istý, či to zhltla. 
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2/100 

Nie, že by na tom nejako záležalo. Mal voľnú chvíľku, takže vzal kvety, po ktoré sa zastavil v Šikmej a 

vybral sa na cintorín, aby ich zaniesol Dore. Dnes mala meniny a on na ňu nezabudol. Vymenil jej vo 

váze suché kvety za čerstvé a sadol si do zelenajúcej sa trávy. 

Slnečné lúče ho hriali do chrbta, kým on kĺzal po svetlosivom náhrobnom kameni. 

„Myslím, že mi tvoja mama neverí,“ začal jednoducho. „Že s ním nič nemám,“ vysvetlil. „Vie, že sa mi 

páčia muži. A možno jej došlo, že Severus... pre mňa znamená viac, než dodávateľ elixíru a obyčajný 

priateľ.“ 

3/100 

Presedel pri nej dobrú hodinku, než sa napokon nedvihol a nevybral späť domov. Potreboval uvariť 

obed a vrátiť sa k oprave poslednej kapitoly svojej knihy. V piatok ju musel odovzdať vydavateľovi. 

Práve položil na panvicu do rozpáleného oleja biftek, keď mu čosi napadlo. Skontroloval kalendár a 

pousmial sa. 

Boli spolu vyše mesiaca. Kto by si to bol pomyslel? 

Vzal do ruky prútik a poslal mu správu. Len tak. Lebo naňho myslel. Odpoveď prišla obratom. 

„Môžeš sa zastaviť, budem rád.“ Pôvabná laň odklusala a Remus si zhrýzol peru. Severusove city a 

lojálnosť voči Lily mohol len ticho obdivovať s troškou žiarlivosti. 

4/100 

Dalo by sa povedať, že sa nahodil do gala. Pohodlné nohavice, nová košeľa s jemným svetlozeleným 

pásikom a gombíkmi na lége rovnakého odtieňa, čierne sako. Vyzeral... lepšie, než v tom obnosenom 

tmavohnedom. Oholený, s pristrihnutými fúzami a upraveným účesom podľa vlastnej skromnej 

mienky nevyzeral najhoršie. 

Z komody vzal malú krabičku, fľašu koňaku a vyšiel z domu. Zamkol a premiestnil sa na Pradiarsku 

uličku. Zaklopal. 

Severus mu otvoril takmer okamžite. Bol oblečený ležérnejšie. Mal svoje obvyklé čierne nohavice, ale 

doplnené modrou košeľou tak tmavou, až vyzerala ako polnočná a nesmierne mu svedčala. Bez 

neodmysliteľnej vesty a saka, bez viazanky. 

Vyzeral úžasne. 

5/100 

Ten jemný náznak úsmevu zasiahol Remusa rovno do srdca ako amorov šíp. Tiché – ahoj  a bozk na 

privítanie – boli sladkým bonusom. 

O niečo vrúcnejší a hlbší bozk si vymenili za zatvorenými dverami, než sa od seba neodtiahli a Remus 

nezašepkal: „Všetko najlepšie, Severus.“ 
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Muž sa šokovane odtiahol, čo Remusa pobavilo. „Máš meniny, ak sa nemýlim.“ 

„Áno? Prestal som to sledovať už...“ zhltol – veľmi dávno. Posledný darček dostal od mamy k ôsmym 

narodeninám, potom sa všetko zmenilo. A o pár rokov neskôr, keď zomrela - sa jeho krehký svet 

zrútil úplne. 

Fľaša koňaku ho potešila, menší darček otváral chvejúcimi sa prstami. 

6/100 

Otvoril ho s rozšírenými očami a tlčúcim srdcom, cítiac sa trochu nepatrične – ako keby sa znova 

ocitol v koži päťročného dieťaťa. V krabičke na tmavozelenej zamatovej výstelke ležali strieborné 

vreckové hodinky. Uveličene naňho pozrel. 

„Všimol som si, že tvoje vlastné sú už trochu ošúchané. A Teddymu sa tieto páčili. Kvôli tomu 

vygravírovanému hadovi na vrchu so zelenými očami.“ 

Severus si nebol istý, čo robiť. Natiahol k nemu ruku a zamrmlal čosi v zmysle, že ten dar nemôže 

prijať. 

„Prečo by si nemohol? Ak ťa trápi ich cena, ver mi, že neboli drahé. Máme ich z trhu. Sú staré, ale 

funkčné.“ 

7/100 

„Trvám na tom. A ver mi, nič ma nepoteší viac, než to, že ich budeš nosiť. Balil ich Teddy. Aj ten 

ozdobný papier vyberal on.“ 

Severus si nebol istý, prečo presne sa mu zamlžil zrak, ale nepáčilo sa mu to. Takže pre istotu mlčal. 

Vzal ich do ruky, chvíľu v tichosti obdivoval, než nesiahol po striebornej retiazke a jednoducho 

nevymenil staré hodinky za nové. 

„Ďakujem.“ 

„Severus? Je to dar. Neďakuj. Chcel som ti naznačiť, že... som na teba myslel. Že mi na tebe záleží. 

Ako na priateľovi, tak aj na milencovi. To si chcel, nie? Úprimnosť.“ 

Odpoveďou mu bolo objatie. 

8/100 

Trochu neisté, ale nie váhavé. Krátky bozk. Preplietol si s ním prsty a potiahol ho za ruku, aby ho 

nasledoval. Zaviedol ho do salóna. Kým im nalieval drink, Remus prešiel k starému gramofónu a 

chvíľku sa prehraboval v jeho starých vinylových platniach. Než nenašiel niečo, čo ho zaujalo a pustil 

hudbu. 

Severus jeho výber odobril. Muklovská francúzska mala nádherný hlas a jej šanzóny boli jedinečné. 

Sadol si k nemu na pohovku a podal mu nápoj. Pripili si a Remus mu znova zaželal všetko naj. 

„Si prvý po dlhom čase,“ priznal neveselo. „Asi by si mal vedieť, že v každom ohľade.“ 
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9/100 

„Vieš, že som v to tak trochu dúfal?“ oprel sa oňho so spokojným povzdychom. 

„Ako si mohol?“ nechápal tmavovlasý muž a jeho úprimný výraz Remusa zabolel. 

„Jednoducho. Prišlo to samo a úplne ma to prevalcovalo. Jedno obdobie som mal obzvlášť ťažké, keď 

som si uvedomil, že zrejme nikdy nebudeme spolu. A pozri sa na nás teraz. Stačilo byť trpezlivým.“ 

„Označil by som to chrabromilskou slepou naivitou, ale... nemôžem.“ 

Remus sa k nemu zvedavo pootočil. „Bol si niekedy takto s niekým?“ A potom rýchlo dodal: „Ak 

nechceš odpovedať, tak nemusíš.“ 

„Ďakujem, že mi dávaš na výber, ale nie je to potrebné.“ 

10/100 

Severus ho previedol svojím skromným obydlím a bolo očividné, aký si je neistý, hoci by to nepriznal. 

Remus však ocenil jeho zariadenie, úžasné vybavenie labáku a pohodlie spálne. Kde aj zostali. 

Milovali sa lenivo a pomaly. Remus dychtil po tom, vziať si ho v jeho vlastnej posteli, uňho doma a 

Severus neprotestoval. Samotný nápad ho ohromne vzrušil, nie to ešte Lupinova dôkladná 

starostlivosť. 

Musel uznať, že bol nežný a ohľaduplný, vzhľadom na svoje rozmery. Severus bol celkom bez seba a 

to tak nerád strácal kontrolu... Teraz mu na tom nezáležalo. Dôležitý bol jedine Lupin a dráždivá 

blízkosť jeho mužného tela. 

22. kapitola - Som s tebou rád 

1/100 

Remus sa v predsieni obul a postavil. Bol trochu vykrčený, ale kypel životom a energiou. Napriek 

tomu, koľko jej tej noci spotreboval. Severus sa plecom opieral o veraje dverí a mlčky ho pozoroval. 

Na sebe mal akurát ľahký tmavohnedý župan, nedbalo previazaný opaskom. 

Celkom nedávno pomilovaný, stále trochu rozospatý a s mierne postrapatenými vlasmi vyzeral na 

zožratie. 

Remus k nemu pristúpil a siahol netrpezlivými prstami rovno po opasku. 

„Čo to robíš?“ hlas mal stále zastretý, teplý ako pohladenie zamatom. 

„Obdivujem,“ vydýchol Remus, keď rozhalil župan a odhalil nahé telo. Krásne štíhle, elegantné a so 

smotanovou pokožkou, ktorá lákala k dotyku. 

2/100 

Severus k nemu podišiel, vzal ho za tvár a pritiahol si ho k bozku. Remus hrdelne zavrčal, ale nedal sa 

dvakrát núkať. 
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Keď sa azda len silou vôle od toho vábivého pokušenia odtiahol, neboli to len jeho oči, ktoré horeli 

novou vášňou. O krok cúvol. 

„Musím. Nerád, ale...“ pohľadom zavadil o Severusovo provokatívne vzrušenie, ktoré ho pred malou 

chvíľočkou nedočkavo tlačilo do stehna. Severus sa škodoradostne zahalil. 

„Tvoja škoda.“ 

„Čo tak spoločný obed?“ navrhol nádejne. 

„U teba?“ 

„Môže byť,“ súhlasil. „Máš chuť na niečo konkrétne?“ 

„Nechám sa prekvapiť.“ 

„Aby som nezabudol, od Teddyho,“ Remus vybral zo zadného vrecka nohavíc kresbu. 

3/100 

Lupin odišiel a Severus ostal civieť na kresbičku s domom, kvetom, slnkom a troma postavami. 

Jedným bol Teddy s novou metlou v ruke a stál medzi dvoma mužmi. Nad jedným bolo napísané 

modrou – Tatko, nad druhou postavou s tmavými vlasmi – Severus. Oboch držal za ruky. 

Takmer bezmyšlienkovite prešiel do kuchyne a pripol si obrázok na chladničku. Dlho sa naň ostal 

dívať a potajme si užíval ten zvláštne príjemný pocit, ktorý sa v ňom rozpínal a hrial ho pri srdci. 

Díval sa naňho, keď popíjal kávu, keď jedol omeletu i keď po sebe odkladal riad. Usmial sa a čosi ho 

napadlo. 

4/100 

Doobedu strávil v labáku a snažil sa pracovať. Luciusovi znova došiel lubrikant, ale tentoraz vyrobil o 

dva navyše. Jeden s vôňou citrusov a druhý s vôňou mora. Inovoval. Tie dva vyrobil pre nich s 

Remusom. 

Potom chvíľu prepočítaval vzorec na novú formulku Kostro-rastu, aby dosiahol príjemnejšie 

ochutenie bez porušenia účinku a vlastností elixíru. Tiež uvažoval, prečo ho to nenapadlo skôr, keď 

vedel ako mu chute elixírov ohundral zakaždým Potter. Asi to jeho frflanie nebolo dostatočne 

motivačné, aby tak učinil. 

Alebo mal z toho zvrátený pocit škodoradosti, to skôr, pripustil v duchu kriticky. Evidentne preňho 

nastal ten správny čas na zmenu.  

5/100 

Pozitívne bolo, že sa jej neplánoval strániť, ani brániť. Vedome, či nevedome. Možno za to vďačil aj 

Remusovmu bezprostrednému prístupu, jeho úprimnému obdivu a láskavosti, ktorou ten 

chrabromilčan oplýval. 
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Keď sa k nemu chytal na dohodnutý obed, spomenul si na lístky, ktoré mu tu minulý víkend nechal 

Lucius. Severusa to najprv nahnevalo. Presne vedel, o čo tomu chrapúňovi zvedavému ide. A nemienil 

mu urobiť tú radosť. Ale ako tak nad tým premýšľal teraz, túžil vidieť jeho reakciu, keď ich spolu uvidí. 

Potom ho napadlo – či ešte nie je priskoro. Či chce, aby ich niekto spolu videl. 

Došlo mu, že chce... 

6/100 

Pravdaže, nezáviselo to len na ňom samotnom. Takže pri obede – mimochodom, mali lasagne a boli 

fantastické – mu navrhol návštevu divadla. 

Remus prehltol sústo a položil vidličku, ktorú držal v ruke na stôl. Oblízol si pery a pozrel naňho. 

„Pozývaš ma do divadla?“ 

Severus prikývol. „Áno. Dostal som lístky.“ 

„Od Luciusa. Vieš, o čo mu ide, že?“ 

Severus sa oprel na stoličke, obrúsok v ruke, na tanieri posledné sústo. „Prekážalo by ti to?“ 

Remusovi sa rozbúšilo srdce, ale počul ako poplašene tlkoce i Severusovo. „Aby nás spolu videli na 

verejnosti?“ spýtal sa a naklonil hlavu na stranu. „Ako priateľov alebo milencov?“ 

7/100 

„Oboje, myslím,“ povedal opatrne, bedlivo sledujúc jeho reakciu. „Neprekážalo by mi, keby to vyšlo 

najavo. Som... s tebou rád, Remus.“ 

„To aj ja, Severus.“ Načiahol ponad stôl ruku a vzal ho za tú jeho. Mal ju nervozitou takú studenú. 

Obalil ju svojou dlaňou, aby mu ju zahrial. Pousmial sa so slovami: „Naše prvé rande.“ 

„Ešte stále sa tomu tak hovorí?“ 

„Ako inak by si to nazval?“ opýtal sa veselo. 

„Neviem. Stretnutie?“ polemizoval, ale v skutočnosti mu na tom pramálo záležalo. „Ozaj ti to nebude 

prekážať? Moja minulosť nebola práve...“ 

„Mlč! Každý má nejakú minulosť. Nie som výnimka,“ povedal mu láskavo. 

8/100 

Dali si kávu na terase. Sivé mraky sa trhali, ukazovalo sa slnko. Tráva sa leskla od dažďa a žiarila 

sviežou zeleňou. Zem voňala životom, vlhkosťou. 

Severus sa pohodlne oprel a zhlboka nadýchol. Blacktown. No dobre, možno mal predsudky voči jeho 

názvu, ale bolo tu krásne. Krajšie, než v Londýne a v Pradiarskej zahalenej muklovským smogom. 

Život tu by si dokázal predstaviť. S Remusom a Teddym. 
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„Prečítal som tvoj rukopis,“ povedal a oprel si hlavu o jeho plece s potešením, že vôbec môže. 

„Páčil sa ti?“ 

„Áno. Máš talent. Nebolo to suchopárne vysvetľovanie, číta sa to ľahko a je to poučné.“ 

9/100 

Severus sa vrátil domov v povznesenej nálade. Mal výborný obed, lahodnú kávu a maznanie sa s 

Lupinom na terase, v lúčoch slnka bolo... veľmi opojné. Sršal energiou a doparoma, aj dobrou 

náladou! 

Nepamätal si, kedy sa naposledy zahryzol do práce s takou radosťou. A s chuťou! Hoci svoju prácu 

miloval. 

Lupin sa mu páčil a tráviť s ním čas bolo viac, než príjemné. Jeho sprvu opatrné city k nemu sa 

postupne prehlbovali, vnímal ich hĺbku i intenzitu. Stále tu síce bolo riziko sklamania z toho, že sa 

niečo pokazí, ale už sa neobával tak ako na začiatku. 

Mal Lupina rád. 

10/100 

Večer sa mu ozval Draco. Pochválil sa čakajúcim prírastkom do rodiny i  napredovaním v kariére 

čaroprávnika. 

„Som rád, že sa vám darí a termín?“ zaujímal sa. 

„Budúci rok, okolo dvadsiateho februára,“ povedal a skúmavo sa na krstného zadíval. „Pôsobíš inak. 

Otec čosi naznačil, ale nebol konkrétny. Máš niekoho?“ 

Severus sa musel ovládnuť, aby demonštratívne neprevrátil očami. „Mám,“ priznal. 

„Aha. A smiem vedieť kto to je, alebo to držíš v tajnosti?“ 

Bolo čudné, že nezaváhal? Neprišlo mu to tak. „Stretávam sa s Remusom Lupinom. Záleží mi na 

ňom.“ 

Prikývnutie: „Hodí sa k tebe. Je to milý človek.“ 

Nečakaná odpoveď Severusa prekvapila. 

23. kapitola - Daj šancu láske 

1/100 

Remus nemohol byť spokojnejší. Jeho kniha bola konečne v tlači, vzťah so Severusom napredoval bez 

väčších nedorozumení a Teddymu vypadol prvý zub. 
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Keďže svoj vzťah pred dvoma mesiacmi prestali tajiť, mohol to konečne povedať aj Andromede. A v 

duchu jej zložil hold, pretože múdro poznamenala, že ona sa im do života miešať nebude. Jeho 

partnera bude akceptovať, ak on bude akceptovať ju. Dôležitou tu nebola ona, ale Teddy. 

Mala pravdu. Jedného takého večera si Remus sadol k synovi na posteľ a vysvetlil mu, čo preňho 

strýko Severus – ako ho Teddy volal – znamená. Ostávalo len dúfať, že to jeho syn pochopí. 

2/100 

Teddy mierne nakrčil čielko. „Máš strýka Severusa rád?“ 

„Áno, mám ho veľmi rád.“ 

„Ako Harryho?“ 

Remus sa máličko zamračil, uvažujúc, kam sa synova myseľ uberá. „Nie, trochu inak. Harry je kamarát 

a tvoj krstný. Mám ho rád, ale nie tak rád ako Harryho ľúbi strýko Luc.“ 

„Preto si ho berie za muža?“ 

Remus prikývol. 

„A kedy sa vezmete vy so strýkom Severusom?“ 

Remus sa uškrnul. „Až príde vhodný čas.“ 

„Bude tu strýko Severus s nami bývať?“ 

„Možno raz bude. Ale teraz je myslím ešte skoro.“ 

„A na pusinky skoro nie je?“ 

Remus mal čo robiť, aby si zachoval vážnu tvár. 

3/100 

Teddy sa na moment odmlčal, chvíľu sa díval na svoju obľúbenú hračku, ktorú pod rúčkou stískal a 

potom si povzdychol. 

„Ja mám strýka rád. Kreslí si so mnou, vzal ma na Rokfort a ukázal mi šikovné kúzlo, aby som 

nespadol z metly. A urobil mi super elixír. Jahodový!“ 

„Áno, myslím, že aj strýko ťa má rád. Si môj malý poklad,“ sklonil sa k nemu a vtisol mu bozk na čelo. 

„Teraz ti prečítam rozprávku o Fantastickej fontáne a budeš spať. Vieš, že sa zajtra chystáme na výlet 

do Šikmej.“ 

„Jasnačka, tati! Kúpime niečo aj strýkovi Severusovi?“ 

Remus mykol plecom: „Možno.“ 

4/100 
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U madam Malkinovej boli našťastie objednaní. Samozrejme, že jej pomocnice mali plné ruky práce. 

Madam najprv premerala Teddyho a dávala pri tom Remusovi všemožné otázky od farby nohavíc, cez 

dĺžku chlapcovho saka, až po výber vzoru košele a materiálu jeho slávnostného plášťa. 

Keď si pomyslel, že tým bude musieť prejsť o chvíľku sám, nebolo mu všetko jedno. 

Teddy si sadol na stoličku s lízatkom v ruke a madam Malkinová sa začala venovať jemu. Chcel byť 

trpezlivý, ale stále obracal hlavu, aby skontroloval syna. 

„Nevrťte sa mi tu, fešáčik, mám plné ruky práce a o chvíľku ďalšieho zákazníka,“ napomenula ho 

matersky. 

5/100 

A skutočne. Zvonec nad dverami sa opäť rozhojdal, zacinkal a dnu vstúpili dvaja muži. Prvým bol 

Draco Malfoy a za ním sa ukázal Severus. 

Teddy radostne zhíkol, zoskočil zo stoličky a vrhol sa rovno naňho. Muž ho bez väčších ceremónií vzal 

na ruky, pobozkal na líčko a usmial sa na Remusa, ktorý tam postával s rozpaženými rukami ako 

panák. 

Madam Malkinová ich požiadala o chvíľku strpenia a rýchlo dokončila posledné meranie. Remus teraz 

obrátený chrbtom k mužom akurát začul ako Severus predstavuje Teddyho Dracovi a vysvetľuje mu, 

kto vlastne Draco je. Zišlo na um, že chlapec vlastne Draca ešte nevidel. 

6/100 

O chvíľu neskôr sa Teddy hral s jedným očarovaným krajčírskym metrom madam Malkinovej obďaleč 

a veselo výskal, keď okolo neho zelenkavý meter poskakoval a skúšal ho merať. Remus zaujal miesto 

pri Dracovi a obaja zaujato sledovali ako madam berie miery Severusovi. 

„Chcel som vám poďakovať, aj keď si nie som istý, či je to vhodné,“ poznamenal s neistým úsmevom. 

„Áno? A za čo?“ ozval sa Remus prekvapene. 

„Za krstného otca. Je šťastný. Nikdy som ho takého nevidel,“ vysvetlil Draco a venoval mu dlhý 

pohľad. „Váš vzťah mu prospieva. Vrátila sa mu farba do líc, dbá o seba a konečne pribral.“ 

7/100 

Remus sa zasmial, keď ho Draco ihneď požiadal, aby mu o tej poslednej poznámke nehovoril. Sľúbil 

to, ale neušiel mu podozrievavý pohľad tmavovlasého elegána, ktorý sa k nim inštinktívne obrátil. 

Tušil, že sa bavia práve o ňom? 

Draco so Severusom sa vymenili, ale Severus si nesadol. „Pôjdeme?“ 

„Kam? Nečakáš na Draca?“ 

Severus pokrútil hlavou a zavolal na Teddyho. „Nie. Draco sa musí vrátiť k manželke. Čaká ho vo 

vedľajšom obchode. Stretli sme sa iba náhodou. Myslel som, že by sme mohli spolu zájsť do 

kníhkupectva a potom si dať zmrzlinu u pána Fortescua. Čo poviete?“ 
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Pozvanie si nedovolil nik odmietnuť. 

8/100 

Svadba. Kedy sa nejakej zúčastnil naposledy? Severus mal celkom dobrú pamäť, ale toto bol vážne 

oriešok. Skontroloval svoj výzor v zrkadle a odmiestnil sa k Lupinovcom. 

Teddy bol hotový a hral sa v obývačke s autíčkami. „Kde je takto, Teddy?“ 

„V spálni. Oblieka sa alebo ti balí darček. Bol trochu nervózny.“ 

Severus sa pobavene zamračil. „Bol nervózny? Ako vieš?“ 

„Večer mu to povedal Harry. Aj krstný bol nervózny.“ 

„Aha. Dobre, pôjdem sa za ním pozrieť.“ 

„Jasnačka!“ ani naňho nepozrel, lebo sa jeho malý modrý mustang práve vybúral do vankúša s 

hodnoverným zvukom nárazu, ktorý chlapča vydalo ústami. 

„Remus? Si hotový?“ 

9/100 

Remusovi takmer vypadol darček z rúk. Skontroloval čas a potichu zanadával. Zdržal sa. Ale možno je 

dobre, že to dopadlo takto. Ak ho Severus odmietne, nebude sa musieť cítiť trápne potom. Dovtedy 

sklamanie možno rozdýcha. 

Severus vstúpil do dverí a pozrel naňho. Znepokojene po ňom skĺzol pohľadom. 

„Si v poriadku? Teddy povedal, že si nervózny. Kvôli svadbe?“ 

Remus pokrútil hlavou. Potom prikývol. Usmial sa a podišiel k nemu. Ukradol si bozk a uhladil mu 

plášť na pleciach. „Vyzeráš úžasne.“ 

Severus poďakoval. Aj to sa postupne učil. Prijímať komplimenty. 

„Som nervózny, pretože ti chcem niečo darovať. Chcem, aby si to prijal.“  

10/100 

Vytiahol z vrecka plášťa kľúč od domu previazaný zelenou stuhou. „Si tu vždy vítaný. Kedykoľvek. 

Viem, že sme stále na začiatku, ale... ľúbim ťa.“ 

Severus mlčal, ale opatrne sa po kľúči natiahol a vzal ho do dlane. „Ja pre teba kľúč nemám,“ priznal 

potichu. Pomyslel na Draca a jeho radu: Daj šancu láske! 

Usmial sa: „Požiadal som o pripojenie letaxovej siete na váš krb. S Harryho pomocou. Malo to byť 

prekvapenie. Na začiatok, ako si povedal. Ste u mňa vítaní. Ty aj tvoj syn.“ Odmlčal sa, pozrel mu 

rovno do očí. 

Mal obavy, ale nebol zbabelcom, takže mu vyznanie opätoval. 
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11/100 

Počas obradu sedeli hneď v prvom rade na strane tmavovlasého ženícha. Na opačnej strane miesta 

zaujal Draco so svojou manželkou, jej rodičmi a švarinou, ktorá tam sedela so snúbencom. Narcissa 

pozvaná nebola. 

Luciusa to síce stálo nemálo námahy a nejeden moment, kedy sa rozčúlil, ale nehodlal si nechať 

pokaziť najkrajší moment vo svojom živote. 

Ako prezradil Harry Remusovi a Lucius Harrymu, na svadbe s Narcissou sa pri prvej príležitosti opil. 

Sotva si spomínal na niečo okrem sľubov. Tu nehodlal premeškať jedinú minútu. Nehovoriac o 

svadobnej noci, ktorej sa evidentne nevedel dočkať. 

Harry žiaril šťastím rovnako ako Lucius. Veľmi pekná svadba... 

12/100 

Tancovali. Lucius s Harrym, Draco s manželkou, Greengrasovci. Andromeda s Teddym, Remus so 

Severusom. 

„Páči sa mi tu,“ zamrmlal Remus s ústami tesne pri Severusom uchu. 

„Áno, vydarená svadba,“ pripustil a pritiahol si ho bližšie do náručia. 

„Nemyslel som svadbu. Myslel som tvoju náruč,“ opravil jeho mylnú mienku s láskavým úsmevom. 

„Pán Lupin, o čo vám ide? Viete, že podlizovanie nemám rád.“ 

„O čo mi ide? Chcete to konkretizovať, pán Snape?“ Severus prikývol a Remus mu to teda pošepkal 

do ucha. 

„Vy nehanebník!“ tľoskol jazykom, v očiach mu žiarilo šibalstvo. „Zneuctiť ružový záhon? Lucius by 

nás zabil.“ 

„Jeho tam nelákam!“   

13/100 

Andromeda sa na parkete zvŕtala s vnukom. Neušlo jej, že sa k nim Remus obrátil prv, než stiahol 

Severusa z parketu a hneď na to niekam zmizli. 

Sladký merlin, Severus Snape! Ten chlapec má teda vkus! pomyslela si pobavene. Nehodlala mu nič 

vyčítať. 

Nikdy ju nik nemohol označiť za pokrytca. Sama si napokon pamätala, aké to bolo hrozné, keď sa 

rodina postavila proti jej výberu partnera. Dali jej veľkodušne na výber. Oni alebo Ted. 

Vybrala si a neľutovala. Najmä teraz, keď väčšina z nich tak neslávne dopadla. 

Neurobila to Dore a Remusa toho ušetrí tiež. 

Zaslúžili si šťastie! Všetci traja... 
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 Koniec 


