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Vzdaj sa láske

Názov: Vzdaj sa láske

Autor textu a banneru: Tesska (2014)

Pairing: Severus Snape/Harry Potter

Varovanie: slash, sex, vulgarizmy

Žáner: romanca/humor/dráma/trochu dobrodružstva

Obdobie: po vojne

Popis: Nie vždy vám všetko vychádza podľa plánu. Občas musíte prijať i náhradné riešenie. 
Platí to i v láske? Uvidíme...

Upozornenie: Poviedka písaná formou drrabblov 10x100 (po 1000 slov)
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1.
1/100

Nemal tušenia, kde sa to vlastne ocitli. Horel a posledné, čo si pamätal bol oslnivý záblesk kliatby, 
ktorý ho zmietol z nôh.

Prial si len jedno. Môcť zavrieť oči a konečne si oddýchnuť. Ale ani to mu nebolo dopriate. 

„Nespi!“ vykríkol, v snahe prerušiť hučanie vetra. „Varujem ťa, Potter! Nechci, aby som ťa musel
prekliať ešte i ja!“ 

Mal sto chutí odvrknúť niečo podobne pikantné, ako od neho slýchaval denne. Malfou bol 
neprebernou studnicou možností. Mal sa od neho čo učiť ešte i teraz. Ale len v umení povrchnej 
a prostej konverzácie.

Lenže nemal na to silu. A ani vôľu.

2/100

Sotva prekladal nohu cez nohu, hodený na Malfoyovom krku ako kus vreca s ovsom. Hlavu mal ako 
jeden črep. Bolela ho tak veľmi, až sa mu do očí tisli slzy.

„Už tam budeme, len vydrž. Ešte kúsok, Potter, tak sa nezosyp!“ 

Dokonalý tyran, pomyslel si.

Malfoy zahrešil, keď sa potkol a obaja spadli do záveju snehu. 

„Kurva, je tu ako na Sibíri,“ počul ho mrmlať tesne pri jeho uchu, keď mu pomáhal na nohy. „Vstávaj! 
Nemôžem použiť levitačné kúzlo, inak by si okamžite zadrichmal a to nesmieš! Musíš ostať v bdelom 
stave, kým sa k nemu nedostaneme! Vstávaj, ty zdochliak!“

3/100

Zabúchanie na dvere sa k nemu nieslo už z diaľky. Zalialo ich svetlo a dokonca i teplo, ale odkiaľ sa 
vzalo v tejto zime a belobe, ktorá bola tak odporne oslepujúca, netušil. 

„Mám sa pýtať?“

„Ale až potom! Teraz mi s ním, do riti, pomôž!“ vybafol jeho mučiteľ a on pocítil ako ho uchopil ešte 
jeden pár rúk. Rovnako mocných ako boli tie, ktoré ho trápili doteraz.

Zastonal. Tie hlasy sa mu vzďaľovali čoraz väčšmi. 

Na rozpálenej tvári mu pristála mokrá handrička, aby ho otrela. Zažmurkal a na krátkych pár sekúnd 
sa mu pred očami zjavila tvár, ktorú roky nevidel. 

4/100
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Draco ho mlčky pozoroval. Bol v strehu. Sledoval každý pohyb krstného otca a modlil sa, aby nebolo 
neskoro.

Jeho partner ležal v širokej posteli a bol systematicky zbavovaný oblečenia. Jedného kúsku po 
druhom, kým pred nimi neostal celkom nahý. 

„Sudor anglicus. Schytal to miesto mňa,“ povedal. 

Potivá horúčka bola jedna z liečiteľských záhad pätnásteho a šestnásteho storočia, kedy táto choroba 
zasiahla určité časti Európy, keď sa zhruba okolo roku 1485 rozšírila z Anglicka. Závažná nemoc, ktorá 
sa prejavovala rýchlymi a náhlymi prejavmi, ktoré nezriedka viedli k smrti. 

„Prežije to?“ obavy v jeho hlase boli viac ako zrejmé.

„Uvidíme,“ zašomral zamračene.

5/100

Bola to dlhá noc. Pre Severusa určite, ale Draco nad ránom odpadol od únavy a zachrápal na jeho 
kuchynskom stole. 

Bez reptania, či odporu na seba prevzal nie jednoduchú úlohu. Znova raz bojoval o Potterov život. 
Bolo až desivé, ako ho jeho osud prenasleduje.

Odkryl perinu a naučenými pohybmi poobmýval spotené telo. Keď to robil prvý raz, snažil sa 
ignorovať nielen vlastný rumenec, ale i Dracovu poznámku, že ten Potter je stavaný lepšie ako 
dostihový kôň, i keď je nižšieho vzrastu. 

A že chápe, prečo si niektorí v práci myslia, že to spolu ťahajú. 

Lenže Draco nebol gay. Ani trochu.

6/100

Nalial doňho celé litre vody. Nemohol pripustiť, aby sa dehydroval, inak by mali vážny problém. 
I teraz mu nanútil dva poháre vody. Toto bolo už asi po miliónty raz, čo ten boj s rozhorúčeným 
a blúzniacim telom vyhral. 

Nikdy sa nevzdával bez boja. Keby áno, s Potterom by bol amen. 

Nad ránom sa Draco prebral a zastonal. „Nikdy viac nezaspím v takejto polohe,“ dušoval sa, očami
okamžite zapátrajúc k masívnej posteli. Odrazu vystrelil zo stoličky.

„Nevrav mi, že...!“ vykríkol, oči celkom vytreštené.

Severus si odfrkol. „Iba spí. Zdá sa, že sa z toho pomaly dostáva.“

Jeho krstný syn si vydýchol.

7/100

Draco postavil vodu na pec, aby im uvaril kávu. Aspoň to, keď mu Severus tak neoceniteľne pomohol.
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„Čo sa vlastne stalo?“ dožadoval sa starší muž svojich odpovedí, keďže si to mohol konečne dovoliť.

„Bežná akcia. Pred časom sme natrafili na bandu pašerákov. Nezaujímali nás malé ryby, ktoré sa hrali 
na vodcov. Vedeli sme, že za tým bude niekto vyššie postavený. A mali sme pravdu. Nikdy by som si 
však nepomyslel, že starý Goyle bude niečoho takého schopný.“

Severus si odfrkol. „Salvator je všetkými masťami mazaný, klzký ako úhor.“

„Hej, ale tohto času už sedí pekne v chládku.“

„No, len aby.“

8/100

Severus skontroloval Potterov stav. Mohol byť na seba hrdý. Odviedol dobrú prácu, aj keď sa dopustil 
jedinej chybičky. Spočinul na ňom pohľadom dlhšie, než bolo nutné. 

Vedel, že si to Draco všimol, ale nekomentoval to.

„Budem sa musieť vrátiť na ministerstvo. Podať správu. Zvládneš to tu?“ 

Severus mlčal. Nemal rád narúšanie súkromia a Draco to veľmi dobre vedel. Lenže čo iné mu 
zostávalo? Nemal na výber.

Prikývol. 

„Tak dobre. Hádam sa večer vrátim,“ zamrmlal a otočil sa na odchod. „A ohoľ sa, pre merlina. Vyzeráš 
ako verná kópia toho ruského černokňažníka Rasputina!“ 

Severus stihol spražiť pohľadom už iba úbohé dvere.

9/100

Napriek tomu, že si prisahal kašľať na Dracovu poznámku, predsa sa len odobral do malej kúpeľne, 
aby sa zbavil nielen brady, ale i fúzov. A navrával si, že to robí iba preto, aby Potter znova neupadol 
do šoku, keď sa preberie a uvidí ho. 

Nebolo v tom ani za mak márnotratnosti. Ani postranných úmyslov. 

Vrátil sa do kuchyne, aby postavil na polievku. Vývar príde vhod i jemu. Včera ostal kvôli práci iba 
o chlebe a v noci zo seba vydal zvyšok životnej energie. Musel sa zasýtiť i on.

Pohľad mu padol na pokojne spiaceho muža. A pichlo ho pri srdci.

10/100

Roky žil v ústraní, len aby mal konečne od všetkého a od všetkých pokoj. 

Nestal sa z neho necivilizovaný pustovník. Stále využíval všetky vymoženosti doby, dokonca si 
zaobstaral i muklovské rádio, kde si po malom experimentálnom kúzle naladil i čarodejnícku 
rozhlasovú stanicu Leeho Jordana. 
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A občas sa ukázal i v Rokforte a v Šikmej, ak potreboval doplniť zásoby kvôli svojim elixírom. Stále ich 
varil. Pre vlastnú potrebu, i pre školu, Munga, pre pár súkromníkov. Nemal sa zle. Respektívne, nemal 
sa najhoršie.

Otázku osamelosti riešil nepripustením si tohto problému a dosť mu s tým vypomáhal i Draco.

Niekedy bol až otravný.

2.
1/100

Keď sa konečne prebral, uvedomil si dve veci. Miestnosť, v ktorej sa nachádzal, nespoznával, to za 
prvé a za druhé, za malými oknami sa pomaly stmievalo. 

Zažmurkal a posadil sa. Vlasy strapatejšie ako kedykoľvek prv, ale bolo mu to jedno.

Do nosa mu udrel vlastný pach potu. Nakrčil nos a načiahol sa po okuliaroch, ktoré mal uložené na 
nevysokom nočnom stolíku pri lampe. 

„Zdá sa, že sa cítite lepšie.“

Otočil sa za hlasom, ktorý nepočul hádam celé veky. Jeho pohľad sa vpil do čiernych očí. 

Nemýlil sa. Severus Snape, kráčal k nemu s podnosom v rukách. 

Podal mu ho. „Vývar.“

2/100

Dalo by sa povedať, že bol konsternovaný. Pokiaľ by Harry také slovo vo svojom slovníku vôbec mal, 
alebo by aspoň vedel, čo to znamená. Takto bol len totálne ohúrený a nielen neklamnou 
prítomnosťou toho roky pohrešovaného muža.

Teda, nie že by po ňom bolo vyhlásené pátranie. Severus Snape napokon skončil dobre a on sám si za 
to mohol pripísať zásluhy bez toho, aby očakával jeho vďačnosť. 

Ale celé tie roky ho zaujímalo, kde sa ten človek túla. Nikdy mu totiž nepoďakoval tak, aby to mohlo 
stačiť. 

A potom tu bola druhá vec. Sedel nahý v jeho posteli a navyše, páchol.

3/100

Harry dojedol bez toho, aby zo seba vysypal ten príval otázok, ktoré v jeho rozbúrenej mysli 
predháňali jedna druhú bez akéhokoľvek obmedzenia. 

„Ďakujem,“ zamumlal, keď si Snape prevzal podnos s prázdnym tanierom. „Bolo to výborné. Nevedel 
som, že viete variť.“
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A zrumenel. „Teda, že viete variť jedlo.“ Zbordovel. „Vysvetlím. Viem, že viete variť, ale netušil som, 
že...“

„Stačí,“ uťal jeho neohrabaný výplach a Harry stíchol. Hoci iba na moment.

„Chutilo mi. Ozaj. Veľmi.“

Snape prikývol a otočil sa mu chrbtom. Kým si Harry nadával v duchu do idiotov a strúhal jednu 
grimasu za druhou, Severus umyl riad a odložil ho.

4/100

Aby toho na Severusa nebolo málo, len čo sa otočil, zistil, že sa díva na Potterov nahý zadok. „Čo to 
vystrájate?“ 

A Severus bol nútený už i otvoriť čistým úžasom ústa, pretože Potter vyvedený z miery jeho zvolaním 
sa zvrtol na päte a vystavil na obdiv zvyšok svojho dobre stavaného tela. 

Severus na moment zavrel oči, prestal zadržiavať dych a prebodol ho pohľadom. Oči sa snažil udržať 
na jeho tvári.

„Len som chcel... Predpokladám, že tu máte kúpeľňu?“ 

Sotva viditeľne prikývol a predstieral, že nevidí, ako si Potter dlaňou chráni svoju... pýchu, kým druhá 
ruka sťahuje z jeho postele prikrývku.

5/100

Harry stál v sprche, čelom opretý o svetlozelené kachličky. Mal on vôbec tridsať? Pretože sa práve 
choval ako úplný, trápny idiot! Totálne vymleté pako! 

Čudoval by sa Snapovi, keby si práve neťukal prstom po čele a nečastoval by ho nepeknými 
prívlastkami. 

Za toto Malfoya zabije. Ak to nespravil doteraz, za toto si to zaslúži. Nevaroval ho! Ani slovkom nič 
nenaznačil. 

Zamračil sa, keď si skúšal márne vybaviť niečo z minulej noci a z toho posledného zásahu. Nič. V hlave 
mal prázdne miesto, ktoré nedokázal vyplniť.

Na dvere kúpeľne sa ozvalo zaklopanie. „Dúfam, že sa nechcete utopiť v mojej kúpeľni, Potter!?“ 

6/100

Vyliezol von ako zbitý pes. So zvesenými ušami a stiahnutým chvostom. Teda, nie doslovne. 

„Mrzí ma, že som vám na obtiaž.“

Severus po ňom fľochol pohľadom.

„Netušil som, že ma Malfoy privedie priamo k vám.“
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„Nesadnete si?“ opýtal sa miesto toho, aby jeho duši uľavil čo i len jediným slovíčkom.

Harry podišiel k stolu a díval sa, ako mu Snape nalieva do šálky čaj. Materina dúška, napadlo mu, keď 
si doprial malý dúšok a načiahol sa po pohári s medom, aby si ho osladil.

Mlčali. Snapov pohľad ponorený v čaji, Harryho oči upreté naňho. Nezdalo sa, že by sa zmenil. 

7/100

A predsa na ňom bolo čosi iné. Určite to však nebol ten sivý prameň vlasov v záplave čierneho 
hodvábu. O poznanie dlhšieho, aké kedy mával Snape vlasy.

„Kde to vlastne sme?“

Snape sa vystrel a oprel o operadlo stoličky. Ruky objímali šálku teplého čaju. „Určite nie na Sibíri, 
ako poznamenal ten nevďačník,“ zamrmlal. „Škótska vysočina, pán Potter. Presnejšie tri míle od 
muklovského mesta Inverness.“

„Prečo ste sa usadili práve tu, pane?“

Severus prižmúril oči. Nemusel mu odpovedať. Ale v tejto už i tak podivnej situácii mu to bolo vlastne 
jedno. 

„Pretože mi to tak vyhovuje. Mať od všetkých svätý pokoj.“

8/100

Harry sa miesto toho, aby sa stiahol iba trochu pousmial. „To veľmi dobre chápem,“ povedal a odpil si 
dúšok z čaju. „Vlastne si občas prajem to isté.“

Severus si takmer odfrkol. Ale nespravil to. Jeho: „Skutočne?“ znelo skôr tak, akoby mu vôbec neveril. 
S čím samozrejme nemal žiadny problém.

Harry mu to nezazlieval. Viesť priateľský rozhovor s niekým, kto nebol vaším priateľom, ale bývalým 
profesorom a navyše takmer vždy v ofenzíve nebolo jednoduché.

„Môžem vedieť, z čoho ste ma vystrábil tentoraz?“

Snapove kútiky úst sa takmer nepoznane nadvihli a jemne skrútili. „Hovorí vám niečo Potivá horúčka, 
pán Potter?“

„Ani nie.“

9/100

Nečudoval sa. Nebola to práve jedna z tých známych chorôb. Skôr ho zaujímalo, ako bolo možné, že 
ju naňho použili. 

„Potivá horúčka je nepríjemný stav, ktorý má zväčša rýchly priebeh a končí smrťou, lebo človek sa pri 
nej celkom dehydruje. Lepšie povedané, vypotí sa na smrť.“

Harry sa zamračil. „To znamená, že som vlastne ušiel hrobárovi z lopaty?“
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Snape prikývol. Jeho oči mimovoľne kĺzali po Harryho hranatej tvári a znova a znova sa zastavovali na 
línii plných pier. 

„Medzi jej pôvodcov patria rôzne formy hantavírusov.“

„A to je čo?“ 

„Vírusy, ktoré postihujú ľadviny a dýchací systém. Prenášačmi sú drobný hlodavci.“

10/100

„Predpokladám, že z toho nie ste o nič viac múdrejší, však?“ opýtal sa. Tónu toho hlasu chýbala 
akákoľvek škrobenosť.

Harry sa uškrnul. „Máte ma dokonale prečítaného.“

A Severus si pomyslel, Po dnešnej noci... určite.

Do domu vzápätí vpálil Draco vedno so závanom fujavice, ktorá vonku vládla. Len čo uzrel Pottera, 
usmial sa.

„Neruším, hrdličky?“ 

Jeho krstný otec stuhol, ale Harry si jeho reakciu vôbec nevšimol. „Ideš ako na zavolanie. Máme spolu 
nevybavené účty.“

Draco si oprášil z pliec sneh. „Veru, dúfam, že si Severusovi poďakoval. Mne môžeš aj neskôr. A teraz 
zdvihni zadok. Máme prácu. Goyle je zas na slobode.“

3.
1/100

Minister sa netváril práve nadšene. „Ako je možné, že nám zasa vykĺzol!?“

„Naše zákony majú medzery a on sa v nich sakra dobre vyzná,“ zamrmlal si pán Weasley popod nos. 

Hermiona, ktorá si doteraz čosi zapisovala dvihla od pergamenu oči. „Robíme na tom. Hneď zajtra 
ráno vám predložím novelu zákona. Úplne nepriestrelnú. To vám môžem zaručiť.“

„Súhlasím,“ pridal sa Hector, mladší brat Blaisa Zabiniho. „Urobíme všetko, čo bude v našich silách. 
Budeme na tom pracovať pokojne celú noc.“

Harrymu neušlo, že sa Hermionine líca sfarbili rumencom, ale jeho pozornosť si uzurpoval minister.

„Auror Potter a Malfoy, ku mne do kancelárie!“ 

2/100

„Vraj ste mali nehodu, ak som správne počul,“ povedal s rukami zloženými do striešky. „Prečo to nie 
je v spise?“
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Obaja si vymenili rýchle pohľady. Dracov vyznieval tak akosi naliehavo. 

„Nebolo to nič vážne. Ako obvykle. Iba škrabanec.“ 

Plavovlasý z aurorov sa uvoľnil. „Potter má pravdu pane, o nič nešlo,“ podporil ho bez váhania. 

Kingsley sa uškrnul. „Som si istý, že keby som vás prinútil vypiť Veritasérum, spievali by ste mi celkom 
inú pesničku. Ale ja nie som inkvizičná čata a ani pomätený diktátor, aby som niečo také vykonal. 
Okrem toho, ste moje esá. Odvádzate dobrú prácu. Len tak ďalej.“ 

3/100

Draco si odfrkol. „Už som si myslel, že nám dá svoje požehnanie.“

Harry iba pretočil očami. „Nechápem, prečo si to chcel tajiť. A prečo si to nedal do správy?“

„A na čo? Si okej, nie? Okrem toho, sľúbil som Severusovi, že sa o tom nezmienim. Dlhujem mu to. 
A ty vlastne tiež. Prebdel pri tebe celú noc!“ 

Harry sa zamračil. „Akože... celú noc?“

„Celú. Ja o liečiteľstve neviem toľko, čo on. Bol fakt skvelý. Ale to on je vždy.“

O tom Harry nepochyboval. 

„Mimochodom, beriem späť, čo som tvrdil. Nemáš ho ako kolibrík.“

Harry zastal a ohúrene zahabkal. „Čo prosím?!“

4/100

„Pusť ma, ty idiot!“ škriekal Draco, ktorý bol o pár sekúnd na to pritlačený k stene. Nie práve jemne. 

„Tak mi odpovedz!“

„Dobre, dobre!“ rezignoval a nadýchol sa, keď ho Potter konečne pustil. Skúsil, či má celý krk 
a fľochol po ňom škaredým pohľadom. „Potil si sa ako prasa. Bolo len rozumné, že ťa vyzliekol, nie?“

Harry naprázdno prehltol. To by vysvetľovalo, prečo bol v Snapovej posteli celkom nahý.

„Prečo mám dojem, že to nie je celé?“

„Asi preto, lebo nie je,“ odvrkol mu Draco. „Opakujem, potil si sa ako prasa. Lial do teba hektolitre 
vody a umýval ťa, kapiš?“

5/100

Vedel, že sa musí sústrediť na iný problém. A tým bol momentálne Goyle. Lenže on nedokázal prestať 
myslieť na Snapa a na to, čo mu povedal Draco. Och a samozrejme, ten výkvet trápnosti, ktorý 
u Snapa predviedol.

Mal sa dať radšej k ochotníckemu divadlu, možno by sa uživil.
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Povzdychol si a prijal od Draca tabuľku čokolády, ktorú mu bez slova podal. I bez toho, aby sa naňho 
čo i len pozrel.

„Si fakt teplý?“ opýtal sa vo chvíli, keď Harry prehĺtal. Zabehlo mu. Ako inak.

Draco si povzdychol a prevrátil očami. Ochotne ho potom pobúchal po chrbte, kým neprestal kašľať.

6/100

„No, čo je?“ vybafol naňho podráždene. „To sa už nemôžem nič opýtať?“

„Toto je osobné! A okrem toho, ani ty sa mi práve nespovedáš, tak nechápem, čo ťa vedie 
k domnienke, že ti s nadšením odpoviem!“ zasipel.

Draco naňho chvíľu mlčky zazeral a potom vystrúhal grimasu. „Takže si.“

Harry iba zatvoril oči a skúsil rátať do desať. Lenže prv ako stačila hladina jeho hnevu klesnúť pod 
bezpečnú hranicu, Draco po ňom strelil ďalšiu otázku.

„Vraj si sa vyspal s Weasleyovou? Prečo, keď si teplý?“

Harry zaúpel. „Nemôžeme tu proste v tichosti počkať?“

„Snažím sa ostať v bdelom stave! Nepomáhaš mi!“

7/100

„Nebudem s tebou rozoberať na postriežke svoj sexuálny život, Malfoy!“ 

„Škoda,“ zamrmlal. „Celkom by ma zaujímalo, aké to je.“

Harry mal dojem, že sníva. „Si neuveriteľný!“

„Ja viem,“ pošepol a prikrčil sa. Harryho stiahol so sebou. „Pozor, alfa na obzore!“ 

„Vyzerá skôr ako Omega,“ poznamenal Harry, keď sledoval kyprú postavu Goyla, ktorý práve opustil 
sídlo. 

Muž sa ešte na príjazdovej ceste odmiestnil a zmizol im. Draco si povzdychol a poslal správu spojke. 
„Subjekt z dohľadu. Alfa vzlietla a opustila hniezdo.“

Harry sa nemohol neusmiať. „Znelo to hrozne. Ako zo zlého muklovského akčňáku.“

„Z čoho?“ začudoval sa Draco. 

Odmiestnili sa preč.

8/100

Nový zákon vošiel do platnosti hneď nasledujúce ráno, ale zatiaľ sa z neho veľmi tešiť nemohli. Goyle 
ostával stále na slobode a hral sa na slušného a zákon – dodržiavajúceho občana čarodejníckej 
spoločnosti.
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Všetci na úrade vedeli, že im neostáva nič iné, iba čakať, kedy urobí ďalšiu chybu. A to mohlo trvať 
i večnosť.

Harry sa načiahol po novom spise a zamračil sa. Krádež v Antikvariáte nebolo to, na čo mal chuť. 

Malfoy, ktorý sedel naproti nemu sa spokojne škeril s nohami vyloženými na stole. Zaklapol iný spis, 
ktorý čítal a vstal.

„Vypadnime odtiaľto. Čo tak obed, Potty? Platím.“

Harry súhlasil.

9/100

„Tak ako? Si, či nie?“ 

Harry dožul sústo a prehltol. „Ty vážne nedáš pokoj?“

„Sme parťáci, zmier sa s tým.“ 

„To neznamená, že musíš poznať i farbu mojích spodkov.“

„Ja žiadne nenosím. Hrozne to obmedzuje,“ prehodil nedbalo a mrkol na čašníčku, ktorá sa nahlúplo 
zachichotala.

„Prečo to chceš vlastne vedieť?“

Draco si vložil do úst kúsok pečeného mäsového piroha a povzdychol si. „Kvôli Severusovi.“

Harrymu zabehol pre zmenu džús. 

„Ide o to, že je sám. Celé veky, chápeš? Vraví, že je mu fajn, ale ja viem svoje. Je osamelý, príšerne. 
Elixír ti nedá ani bozk na dobrú noc, no nie?“

10/100

„To by som ešte pochopil. Ale čo to má spoločné so mnou?“ nechápal a v duchu sa preklínal, lebo už 
zasa sa červenal. 

Draco však iba pokrčil plecami. „Len ma to tak napadlo. Myslím, že by ste sa k sebe hodili.“

„Šibe ti?“ 

„Nie, vážne. Videl som, ako sa na teba díval. Ten pohľad bol... nanezaplatenie.“

„Vraždil ma ním? To si myslel?“ 

Draco si poposadol a naklonil sa k nemu ponad stôl. „Nie, ty pako! Myslím, že sa mu veľmi pozdávalo, 
čo videl. A videl toho teda ozaj dosť.“

Harry naňho neveriacky zízal. „Povedz mi dôvod, prečo ťa neprekliať?“
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4.
1/100

Na dvere chalupy sa ozvalo dunivé búšenie. Znelo naliehavo. Severus otvoril s tým svojim typicky 
zamračeným pohľadom, ktorý vzápätí vystriedal nemalý údiv.

Potter bol mierne neupravený a jeho krstný syn stál sotva krok od neho v čudnej polohe.  Celkom 
nehybný. Vydával akurát nejaké pazvuky a oči v jamkách mu kmitali z jedného na druhého. 

„Potrebujem vašu pomoc,“ ozval sa Potter a Severus si odfrkol.

„Vari slávny auror zabudol protikúzlo?“ zamrmlal uštipačne a švihol prútikom Dracovým smerom prv, 
ako mladík stihol zareagovať.

„Nie!“ Harry vykríkol a zaúpel, pretože sa ten plavovlasý nadržanec naňho znova bezhlavo vrhol a to 
priamo pred Snapom.

2/100

Severus ostal pár sekúnd celkom paralyzovane pozorovať dvojicu mladých aurorov pred sebou. Kým 
sa jeden bránil, ten druhý vyzeral, že je krok od toho, aby znásilnil vlastného kolegu. Pottera.

Jeho krstný syn, o ktorom vedel, že nie je na mužov. Na sto percent.

Teraz to tak však nevyzeralo.

„Do-šľaka-tak-už-niečo-urobte!“ vykríkol Potter, keď sa Dracove ústa prisali na jeho krk, kým 
Malfoyova ruka natrhla golier jeho košele, aby sa dostala pod ňu.

„Impedimenta!“ zvolal, čo oboch mladých mužov od seba účinne oddelilo a Potter to zjavne privítal 
s poriadnym výdychom úľavy.

Draco sa začal zdvíhať zo zeme, oči zamerané na cieľ.

3/100

Znova bol prekliaty. Tentoraz Severusom. A pomocou levitačného kúzla ho presunul dovnútra svojho 
domca. 

Harry sedel za masívnym stolom a čakal, kým sa dovarí čaj. 

„Predpokladám, že bolo niečo v tom nápoji, ktorý mi ráno zobral zo stola. Varoval som ho. 
Nepočúval. Nikdy nepočúva.“

Severus blysol pohľadom z Pottera na Draca. To by sedelo. 

„Na odvar túžby je to prisilné. Muselo v tom byť aj čosi iné,“ uvažoval nahlas, kým prehľadával 
poličku s elixírmi.
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„Určite. Nechcite vedieť, čo robil na patológii s tou mŕtvolou,“ poznamenal Harry znechutene, než sa 
k nemu Snape šokovane otočil. 

„Na patológii?“

4/100

„Rutinná obhliadka mŕtvoly,“ vysvetlil.

Draco zaprskal, keď ho Severus odklial a donútil sadnúť si. Pripútal ho k stoličke a vylial mu do úst 
protilátku k tomu jedu, čo vypil. 

Chvíľu sa spamätával, kým oni dvaja pomaly sŕkali čaj. 

„Darčeky... podobného druhu... vám chodia často?“ zaujímal sa Snape.

Harry sa uškrnul. „Už to nie je také zlé.“

Tmavé obočie vyletalo mierne nahor a bledé čelo sa nakrčilo.

Mladý zelenooký auror si povzdychol. „Raz za čas. Vážne. Zvyčajne všetko hneď vyhodím, ale toto 
som nestihol.“

Severus sa mlčky mračil, kým Draco zastonal. „Mohol by ma nejaký dobrák konečne rozviazať? Som 
celý stŕpnutý.“

Severus mu rád vyhovel.

5/100

„Nie je to Snape?“ štuchol Harry do Draca o pár dní neskôr, keď vychádzali z hostinca u Besnej líšky. 

Draco ho zbadal tiež. Nebol sám, ale Draca to neprekvapilo.

„Je,“ zamrmlal takmer naštvane.

„Nevravel si, že je sám ako prst?“ rýpol si pobavene Harry. Nespúšťal pohľad zo Snapa a jeho 
spoločníka. 

A potom spozornel. Zdalo sa, že medzi mužmi sa rozpútala menšia hádka, ale Snape nebol ten, kto sa 
rozčúlil. A potom ho ten druhý chytil za krk a pritiahol si ho k nie práve jemnému bozku. 

A Snape neprotestoval. 

Draco si povzdychol. „Asi som sa zle vyjadril.“

Harry nechápal.

6/100

„Tak ako to vlastne je?“ vyzvedal, keď ho Draco schmatol za ruku a odmiestnili sa prv, ako by Severus 
zistil, že sa stali svedkami toho incidentu.
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„Nevidel si, ako s ním jednal?“ krútil hlavou. „Nechápem ho! Inokedy by hocikomu inému zakrútil 
krkom, ale jemu dovolí, aby sa k nemu choval ako k handre!“ zúril. „A pritom má na viac!“

„Nebol to náhodou...“ začal Harry, ale Draco ho prudko prerušil.

„Áno. Ten hajzel z oddelenia pre reguláciu a kontrolu čarovných tvorov. Ebenezer Nitwit.“ 

„Počul som, že to má rád pekne tvrdo.“

Draco naňho zagánil. 

„Vravel to Rick z oddelenia čarovnej prepravy.“

7/100

Pár dní nepadlo o Snapovi a jeho amantovi ani slovka, ale Harry nemohol poprieť vlastnú zvedavosť. 
Tí dvaja k sebe vôbec nepasovali. 

Ebenezer bol priemerný čarodejník s nadutým egom a sebavedomím siahajúcim asi do neba. Prečo si 
Snape vybral práve jeho? Nešlo mu to do hlavy.

„Nechodia spolu,“ prerušil ticho, keď sedeli každý za svojím pracovným stolom a študovali spisy.

Čítal mu vari myšlienky? „Nepýtal som sa.“

„O vzťahu sa medzi nedá hovoriť. Len spolu občas spia. I keď si myslím, že Severus má rozhodne na 
viac. Niečo ako priateľská výpomoc.“ 

„Draco...“ 

„Je to akoby sme šukali my dvaja, chápeš?“

8/100

Harry začínal sledovačky z duše nenávidieť. A možno iba nenávidel tie Dracove dotieravé otázky, 
ktoré nemali konca-kraja. Boli úmornejšie ako tie nočné, ktoré museli prestáť v zime, či v daždi.

„Nie, nemám teraz nikoho! Čuš!“

Draco ho ignoroval ako zvyčajne. „Prečo? Si celkom príťažlivý.“

Harry strategicky mlčal. Nepomohlo.

„Aj keď nie si môj typ,“ dodal zamyslene blondiak. 

„Pred pár dňami ti to vôbec neprekážalo,“ zašomral Harry. „Nechýbalo veľa a bol by si ma pretiahol. 
Keby som teda túžil po sexe, nezakročil by som.“

Dracov pohľad sa zúžil a pery sa roztiahli do povýšeneckého úsmevu. „To je jasné, mňa chce každý.“

9/100

Kingsley očakával výsledky, presne tak ako aj ich šéf. Čas plynul.



15

„A čo tak nastražiť pascu, do ktorej by sa náš vtáčik chytil?“ navrhol Draco.

„Skôr pterodaktyl, nie?“ zamrmlal Terry Boot a rukami naznačil presnú líniu Goylovej postavy. 

„Čo navrhujete?“ 

„Dať do obehu info. V Londýne by sa objavil pašerák z Pobaltia s nejakou raritou. Napríklad, s 
práškom z rohu čierneho jednorožca alebo niečo podobné. Myslím, že by sa na to mohol ulakomiť.“

„Neznie to zle,“ prikývol Alpharad Doyle. „Kto sa toho ujme?“

Dracova ruka vystrelila do vzduchu. „Keďže to bol náš nápad, beriem to ja s Pottym.“ 

Harry súhlasil.

10/100

„Nevyzeráš zle, mucko,“ uškrnul sa Draco, ktorý k nemu pristúpil, aby mu napravil viazanku. Harryho 
varovný pohľad ignoroval. 

„Mohol si vybrať niekoho iného. Vyzeráme ako dvaja prihriaty idioti!“ zlostil sa, keď sa pozrel na svoj 
nový odraz v zrkadle.

„Nechápem, čo ti vadí. Veď ty si prihriaty,“ doberal si ho. „Okrem toho, máme tvoriť pár, tak sa toľko 
nemrač.“

Severus, ktorý stál opodiaľ sa pokúsil skryť svoj úsmev, nad tou podarenou dvojicou. „Myslím, že 
moje služby už potrebovať nebudete.“

Draco sa uškrnul. „Keby Pottera zasiahla nejaká zhubná túžba, pošlem ti ho. Nemaj obavy.“

Severus si odrkol, Potter iba varovne zasyčal.

5.
1/100

Harry sa prezliekal. Akcia dopadla dobre. Teraz o nich už vedeli všetci, ktorí v podsvetí Zašitej uličky 
niečo znamenali. 

Párik podarených milencov z Lotyšska ponúkol na čierny trh veľmi vzácnu a ojedinelú raritu. Prach 
z rohu čierneho jednorožca. Okrem iného.

Ako Čazim, ryšavý, fúzatý elegán nevyzeral najhoršie a jeho partner, o hlavu nižší Ilir, holohlavý 
nabijak tiež nie. Vlastne si kvôli tomu Draca pomerne pekne celý čas doberal. Aspoň raz to bol on, kto
si mohol z neho uťahovať.

„Budeme potrebovať elixír na to zajtrajšie stretnutie s Goylom. Ak to klapne, vtáčik je náš.“

„Pterodaktyl,“ opravil ho Draco s úškrnom.
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2/100

„Ideš tam ty, alebo ja?“ opýtal sa blondiak. Javil známky únavy už aj predtým, ako sa rozzíval na plné 
ústa. 

„Ty choď podať hlásenie, ja skočím za Snapom,“ navrhol Harry pohotovo. Draco neprotestoval 
a zmizol za dverami šéfovej kancelárie. 

Harry opustil ministerstvo, len aby sa priamo spred neho odmiestnil na škótsku vysočinu. A zapadol 
do poriadneho záveja. 

Zahrešil a na malý moment zaľutoval, že to nezamrel priamo pred Snapove dvere ako naposledy. 

Vyhrabal sa zo snehu a vlhké šaty si osušil kúzlom. Práve sa chystal zaklopať na dvere, keď jeho 
pohľad zablúdil k obloku, za ktorým sa hádali dvaja muži. 

3/100

Podľa toho, že sa Ebenezer práve upravoval súdil, že si to spolu rozdali. Nemohol si to overiť, lebo na 
posteľ nevidel, ale napokon, nemuseli to robiť práve tam.

Zamračil sa, keď si uvedomil, že to možno robili na mieste, kde sám pred pár dňami ležal a kde sa 
oňho Snape ochotne staral. Opantal ho zvláštny pocit, ktorý ho načisto zmiatol.

Nepáčilo sa mu to. Ale nepáčilo sa mu veľa vecí. 

Nepočul, o čom sa hádajú, takže usúdil, že domec chráni kúzlo. Nie, že by bol zvedavý. Skôr to 
nechápal.

Popravde, Snape sa k tomu kreténovi vôbec nehodil. 

Nitwit bol idiot.

4/100

Keď sa pred ním dvere rozleteli, stalo sa to vo chvíli, keď Snape čosi štipľavé poznamenal a na jeho líci 
pristála Ebenezerova facka.

Celkom nečakane.

Snape iba šokovane vytreštil oči, kým Nitwit zvýšil hlas.

„Toto mám za tú ochotu, Snape? Vieš, že mrdať ten tvoj kostnatý zadok nie je žiadna výhra? Mal by si 
si ma viac vážiť a...!“

Nedopovedal. Vzduch preťala ruka so zovretou päsťou a pristála priamo na Nitwitovom nose.

Ten od údivu vykríkol a cúvol, držiac sa za krvácajúci frňák, červený ako maják. „Viac ma tu neuvidíš!“ 

Odmiestnil sa, ale prv ho stihli dodatočne trafiť dve kliatby.

5/100
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Severus sa otočil, len aby uvidel v tieni domu postávať toho zelenookého démona. Zosinavel, zavrátil 
hlavu s hrdelným povzdychom.

„Povedzte mi prosím, že sa mi to celé iba sníva,“ požiadal ho.

Harry si odkašľal. „Ľutujem, pane. Ale ak môžem vyjadriť svoj názor, nemohli ste urobiť lepšie. 
Ebenezer si to zaslúžil.“

Severus sa vystrel v celej svojej výške. „Čo vy o tom môžete vedieť, pán Potter?“

Harry pokrčil ramenami. „No... povrávalo sa všeličo a...“

„A vy nadšene počúvate každú mizernú klebetu, však?“

Harry sa uškrnul a Severus zamračil. „Draco. Je utáranejší ako jeho matka, hrom do kotla!“ 

Harry sa ani nepohol.

6/100

Severus ho pozval ďalej. Nemalo zmysel hrať sa na niečo, keď sa stal neželaným svedkom jeho... 
stupídneho rozhodnutia. 

Jedna vec bola nutná potreba rýchleho odreagovania, iná nechať sa manipulovať takým imbecilom 
ako bol Nitwit. 

„Draca z toho môžete vynechať,“ prehovoril Harry, čakajúc pri dverách, kým sa Severus prehraboval 
vlastnými zásobami elixírov. Muž sa k nemu úkosom otočil a premeral si ho pohľadom od hlavy až 
k pätám. 

„Videli sme vás s Ebom pred pár dňami v Šikmej. Nechoval sa k vám dobre. Som rád, že ste mu 
ukázali, kde je sever. Takto by si k vám nemal dovoľovať nik, pane.“

7/100

Severus za ním zavrel dvere. Potterove – Mali ste gule na to, aby ste mu ukázali jeho miesto – ho 
hrialo pri srdci. 

A tiež rozčuľovalo. 

Keby len vedel, že si ich vtedy s Dracom v tej Šikmej všimol. A keby mladý muž tušil, že zachytil i jeho 
viac ako len nesúhlasný pohľad. 

Čo by spravil?

Povzdychol si. Zjavne nič. 

Severus toho nikdy nechcel veľa. Ale teraz si prial, aby sa jeho krstný syn nebol ukázal s chorým 
Potterom na prahu jeho domca.

S ich príchodom stratil pokoj svojej duše, ktorý si cenil viac, ako všetky vzácne elixíry sveta. 



18

A pre koho?

8/100

Čazim sa uškrnul na svojho druha, keď podal Goylovi brko.

„Páni, pracovať s vami je pre mňa nesmierna česť,“ hundral si spokojne, keď uchopil brko do tučných 
prstov. Vidina nemalého príjmu bola momentálne všetko, čo ho zaujímalo.

„Da. I nás to tešiť, dragy priateľu,“ zvolal žoviálne Ilir a objal svojho partnera okolo pása. „S vami sa 
skvelo obchoduje.“ 

„Samozrejme,“ usmial sa Goyle a namočil hrot brka do kalamára. „Obzory si treba rozširovať, však?“

„Da, da,“ pritakal Čazim a blysol pohľadom po dvoch Goylových gorilách. Muži stáli pri dverách 
nehybne ako sochy. 

Podpis bol na papieri. Signál, na ktorý obaja čakali.

9/100

V miestnosti sa strhla menšia mela. Kým Harry znehybnil starého Goyla, Draco sa postaral o jedného 
z jeho mužov. Plavovlasý obor skončil v neviditeľných povrazoch na zemi, kým im ten druhý trošku 
zavaril, lebo Goyla odklial.

Ten sa stihol akurát tak natiahnuť po prútik a skončil znova tvrdý ako štolverka, lebo Harry pohotovo 
zareagoval. 

Draco zahrešil, keď ho ten svalovec dostal na mušku a oškvaril mu plece, ale za pár sekúnd ležal na 
zemi i on. S Harryho malou pomocou.

„Zvládli sme to,“ usmial sa víťazoslávne, držiac sa za poranené plece.

Harry sa uškrnul. „Vari si o tom nepochyboval, kocúrik?“ 

10/100

„Blahoželám, chalpci,“ zvolal nadšene Kingsley. „Z toho sa Goyle nevyvlečie ani s celým zástupom 
právnikov.“

„To by ma pekne nasral,“ zahundral Draco, skúmajúc svoju ranu. „Neznášam to!“ zamrmlal, keď sa 
k nemu Harry obrátil.

„No ukáž, ty bábovka, nech ti to ošetrím.“

Kingsley sa uškrnul a nechal ich, len čo ich ešte raz pochválil za dobre odvedenú prácu. 

Harry svojmu parťákovi ranu vyčistil a zacelil. „No a je to. Do rána ani nebudeš vedieť, že ťa čosi lízlo.“

Draco si povzdychol. „Sme fakt dobrý tím, čo, Potty?“ a potom si stal na špičky a vlepil mu bozk rovno 
na ústa.
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6.
1/100

Draco si usrkol z kávy. „No a potom sa jednoducho podpísal. Nemyslel som si, že nám tak ľahko 
naletí. Asi sme boli fakt vierohodní.“

Severus ho mlčky počúval a miešal pritom elixír.

„Dostali sme pár pochvál. Aj za statočnosť. Tí chlapíci boli vážne riadne gorily. Vieš, že jeden z nich ma 
zasiahol?“ 

„Čím?“

„Pŕhľavou kliatbou. Nepríjemné pupence, ktoré mi okamžite praskli. Potty mi to ošetril,“ dodal 
a rozosmial sa. „Mal si vidieť ako sa tváril, keď som ho pobozkal.

Severus stuhol a vyvalil oči. „Nevedel som, že ty a Potter...“

Draco sa rozosmial ešte viac. 

Severus mal chuť prekliať ho.

2/100

Nie, že by nemal jeho návštevy rád. Mal. I tie neohlásené. Ale jeho krstný syn bol občas 
nevyspitateľný. 

Ako i minule. Len tak si pobozká Pottera, aby ho vytočil. 

Keby spravil čosi také jemu, bolo by to prvý a posledný raz.

Stíšil pod elixírom plameň. Po minúte bezmyšlienkovitého miešania ho odstavil, aby vychladol. 
Podišiel k oknu. 

Bolo len Dracovou vinou, že mu istý mladý auror neschádzal z mysle. A on mu ešte rozpráva tie 
historky na nezaplatenie!

Toto vážne nepotreboval. 

Od kedy sa objavili na jeho prahu, mával mokré sny. Toto sa mu prihodilo len párkrát na škole ako 
pubertiakovi. 

3/100

Došlo mu, že schádzať sa s Nitwitom bol ďalší hlúpy nápad v jeho živote. Mylné rozhodnutie, ktoré 
mu horelo za pätami výstražne, ako znamenie na predlaktí ľavej ruky. Akurát, toto bolo oveľa 
neškodnejšie.

Ich hádky sa stupňovali a opakovali sa čoraz častejšie. Nitwit bol do seba zahľadený kretén, ktorý si 
nedovidel pre vlastné ego na špičku nosa. 
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Aj v posteli bol priemerný, ale stačilo to na to, aby Severus dosiahol orgazmus a uvoľnil sa i po tejto 
stránke. Nie vždy mu totiž ručná práca prinášala dostatočné uspokojenie.

Siahol po novinách ležiacich na kredenci. Z titulnej strany sa naňho mračil Potter. 

4/100

Draco sa rozhliadol po kancli a potom sa k nemu dôverne naklonil. Harry už šípil nejakú čertovinu. 

„Vraj si to včera robil s Marcusom. Je to pravda?“ 

Harry vytreštil oči. „Ako si to...?!“ 

Draco sa uškrnul a strčil ruku do prvého šuplíka, odkiaľ vybral akýsi zložený pergamen. Podal ho 
Harrymu.

Ten ho otvoril a očervenel ako cvikla. „Malfoy!“ zaškrípal zubami. „Odkiaľ to máš?!“

Draco sa zamračil. „Skús uhádnuť, ty pako! Nie je práve najmúdrejšie robiť to na kopírke!“ 

Harry zastonal a zložil hlavu na stôl.

„Ten idiot rozprával po celom ministerstve, ako ti to pekne tvrdo spravil!“

Harry spozornel. „Rozprával?“

5/100

Draco si odfrkol. „Nebyť môjho včasného zásahu, dozvedia sa to určite aj domáci škriatkovia, ktorí to 
tu po nociach gruntujú! Ty vážne nemáš štipku zdravého rozumu, čo? Necháš si to spraviť od 
najväčšieho tlčhubu a ešte za sebou necháš i dôkaz!“

V koši horela fotka dvoch nahých zadkov a poriadne chlpatých gulí Marcusa Cavendisha z oddelenia 
čarodejníckych hier a športov. Dracovi z toho takmer zdvihlo žalúdok.

„Máš z pekla šťastie, že som tam vošiel ako prvý!“ Jeho výčitky nemali konca kraja. 

„Som rád, že tak oddane a celkom neslizolinsky chrániš moju pošpinenú povesť. Čím som si to 
zaslúžil?!“ vyprskol podráždene.

6/100

Harry vedel, že mu má byť vďačný, ale už mal dojem, že to trochu preháňa. Hoci musel uznať, že keby 
to prasklo, bola by to hanba ako hrom. 

Draco naňho zagánil. „Si predsa môj partner. Mali by sme si pomáhať, nie?“

Harry mal dojem, že mu zle rozumel. Ale len do momentu, kým sa plavovlasý muž neoprel na stoličke, 
nevyložil si nohy na stôl a nezaložil si ruky za hlavou s prepletenými prstami.

„Okrem toho, teraz si mojím dlžníkom, že?“

„Samozrejme. Mohol som tušiť, že z toho nevyviaznem len tak. Ty nikdy nerobíš nič nezištne.“
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Draco sa sebavedome uškrnul. „Nie.“

7/100

Harry vstal od stola, akoby práve zistil, že sedí na pripináčiku. „Zabudni! Premerlina! Ty pomätenec! 
Môj názor na túto vec jasne poznáš, nemôžeš ma do niečoho takého nútiť!“

Draco si poposadol, nohy už znova pod stolom. „Vážne? Veď ťa nežiadam, aby si s ním hneď skončil 
v posteli.“

„Skutočne? Pretože u teba jeden nikdy nevie!“ 

Draco si odfrkol. „Dlhuješ mi láskavosť, Potty.“

„Vyber si niečo iné. Čokoľvek!“

Pokrútil hlavou a Harry zavrčal. „S tebou nie je žiadna rozumná reč, Malfoy!“

„Práve, že som rozumný až-až. Tak ako?“

Harry strečkoval. Mal prečo. Vedel, že do tejto kaše sa dostal vlastným pričinením.

8/100

Prešiel ďalší týždeň. Čas, ktorý mu jeho obetavý parťák vymeral, aby sa mohol rozhodnúť. V šatni 
bolo dusno aj bez toho ich vzájomného zazerania na seba.

„Tak ako?“ opýtal sa, keď sa plecom oprel o dvierka plechovej skrinky.

Harry zaklapol tú svoju, zabezpečil ju kúzlom a prehodil si cez plecia aurorský habit. „Čo by to podľa 
teba presne malo obnášať?“

„Pre začiatok postačí pár zdvorilostných návštev.“

Harry zagánil. „A to mu mám prísť zaklopať na okienko len tak?“

„Niečo si vymyslíš. Nie si hlúpy,“ povedal a dodal. „Teda, nie úplne.“

Schytal poriadny štuchanec do pleca, ale ten ho len pobavil.

9/100

Služba im plynula rýchlo. Skoro ráno stihli zaistiť dôkazy z jednej vlámačky na Šerbľovej ulici a už o pol 
druha hodiny viedli na ministerstvo zlodejov, ktorí si nemali ani čas svoj lup ukryť, či aspoň vychutnať. 

Harry postrčil namosúreného muža do cely predbežného zadržania a Draco za ním poslal ďalšieho. 

„Takže naozaj žiadny sex, hej?“

Draco sa uškrnul a zatresol na cele dvere. „Jedine, ak by si mal chuť. Pochybujem, že by krstný otec 
protestoval.“

Harry sa zamračil. „Je pre mňa pristarý, ak si si nevšimol.“
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„Nechceš byť jeho zajačik? Vraj máš plyšáky rád.“

„Kretén!“ vybafol a radšej sa vyparil.

10/100

Nebolo mu to po chuti. Skutočne nie. Snapa si vážil a ešte vždy ho vnímal ako pomerne prísneho 
a nekompromisného pedagóga. 

A z časti i bývalého smrťožrúta, či skôr poriadne odvážneho tajného dvojitého agenta. Snape bol 
vážne eso, pretože celé roky dokázal vodiť za nos jedného z najtemnejších mágov všetkých čias. 

Ale aby ho vnímal inak, na to nemal chuť, ani náladu. 

Obzrel sa v zrkadle a povzdychol si. Znova raz oľutoval, že sa dal presvedčiť Marcusovi na ten sex. 
A ak už, nemal sa ním nechať zatiahnuť do miestnosti s kopírkou!

A to len preto, lebo už dlho nesexoval!

7.
1/100

Na svojom výzore si nedal záležať. O hrebeň ani len nezavadil pohľadom. Bolo mu srdečne jedno, ako 
vyzerá. Obliekol si staré potrhané džínsy, vyťahané tričko, i keď tentoraz nie po svojom bratrancovi 
a obyčajný zimník.

Nemal vyzerať príťažlivo. A toto celé bolo účelom jeho viac ako len hodinového prehrabávania sa 
v šatníku.

Jediné, čomu sa celkom rád podvolil bola osobná hygiena. Sprchu potreboval ako soľ, aby mu 
uvoľnila stuhnuté telo. 

Zlostil sa na Draca, ale ešte viac sa hneval na seba. Bol neopatrný a vyšlo ho to draho.

Rande so Snapom! 

Keby to povedal Ronovi alebo Hermione, skolabujú. Celkom zaiste.

2/100

V domci vládla tma. To zbadal už z diaľky, keď sa na kopec vliekol z nohy na nohu. Tentoraz celkom 
uvítal, že tu nebola žiadna vyzametaná cestička a on sa musí brodiť snehom, ktorý mu siahal skoro po
kolená.

Chvíľu postával na priedomí a uvažoval, či neodísť. Ale potom naozaj zaklopal. A nič sa nestalo. Skúsil 
to ešte dva razy.

Po zrelej úvahe mu prišli na um len dve možnosti. Buď o ňom Snape vie a nechce mu otvoriť, alebo 
nie je doma.
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Zvrtol sa na päte, keď sa pár metrov za ním ozval zvuk premiestnenia. 

Snape sa vracal domov.

3/100

„Potter?!“

Harry nemal tušenie, či to bola otázka alebo zvolanie. Aj preto, lebo sa muž tváril dosť neurčito. Ako 
vždy.

„Profesor?“ oslovil ho pomerne nesvoj. „Nejdem nevhod?“

Severus zastal a zadíval sa naňho skúmavým pohľadom, akoby sa rozhodoval, čo si o jeho prítomnosti 
pomyslieť. 

„Potrebujete niečo?“ vyzvedal, premeriavajúc si ho prižmúrenými očami.

Harry zahabkal. „Nie.“

„Stalo sa niečo Dracovi?“

„Nie.“

„Tak potom?“

Harry si bol istý, že mu horia rumencom nielen líca. I napriek tomu mrazu, ktorý tu panoval.

„K vám nikto nechodí na návštevu? Len tak?“

„Nie,“ odvetil Severus po chvíli s hlavou naklonenou mierne na stranu. „Idete dnu?“

4/100

Zhodil zo seba kabát a zavesil ho na obyčajný drevený vešiak, ktorý stál v predsieni. 

„Kávu, čaj alebo radšej grog?“ 

Harry zareagoval okamžite. „Grog.“ Na to, ako sa momentálne cítil by mu káva ani čaj nepomohli. 
„Naozaj neruším?“

Severus po ňom strelil pohľadom. „Nie.“

Mladý auror sa trochu uvoľnil a sadol si za dobre známy drevený stôl. Trochu sa ošil, pretože mal 
odtiaľ skvelý výhľad do miestnosti, kde v otvorených dverách videl kúsok postele. Nasucho preglgol 
a chopil sa pohára, ktorý pred neho Snape položil.

Kopol to do seba na ex a zalapal po dychu.

Snape sa iba pobavene uškrnul.  

5/100
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Ten chlap vyzeral neuveriteľne. Hlavne jeho zadok v starých, spraných rifliach. Severus sa skoro 
neudržal a zahryzol si do pery, len aby nedal najavo hlasom to, čo s ním robila jeho prítomnosť.

Nie, neobzeral si ho okato, skôr nenápadne. A mal šťastie, lebo zachytil i kúsok bavlnenej čiernej 
tkaniny vykúkajúcej z jednej diery na zadku. 

Potter mal na sebe boxerky, o tom nebolo pochýb. A ten zadok bol dokonalý! Keď sa však jeho 
myšlienky zatúlali južnejšie, prikázal si nemyslieť naňho... práve takto.

O mužovi ako bol Potter mohol iba snívať. A toto mu išlo ozaj prvotriedne. Samovoľný orgazmus ho 
neopúšťal.

6/100

Dolial mu. Tentoraz sa Harry napil opatrnejšie a ostrý dúšok pálenky zapil vodou. 

„Draco mi vravel, že ste Goyla dostali.“

Harry prikývol. Nemal najmenšie tušenie, o čom sa s ním baviť. V duchu vraždil Draca Malfoya 
všetkými možnými spôsobmi.

„Stále sa venujete elixírom?“

„Áno. Je to moja záľuba. I keď mi učenie vôbec nechýba.“

Harry sa uškrnul. „Nebol ste až taký zlý.“

Severus prikývol, len čo sa napil i on. „Máte pravdu. Bol som príšerný. A viem o tom.“

Mladý auror si podoprel bradu rukou a zadíval sa naňho upreným pohľadom, pod ktorým sa cítil ako 
vzácny druh skúmaného hmyzu.

7/100

Noc pokročila, keď sa Harry zdvihol k odchodu. Nemohol uveriť, že sa zdržal tak dlho. Napokon, 
nebolo to až také zlé, ako očakával. 

Severus ho šiel vyprevadiť. Hviezdy žiarili na tmavom nebi ako diamanty a sneh, ktorý im vržďal pod 
nohami sa čarovne ligotal. 

„Ste si istý, že nechcete prespať? Zvládnete sa premiestniť bez problémov?“ staral sa.

Harry si prehrabol rukou vlasy a prikývol. „Verte mi. Vypil som toho už aj viac a nič sa nestalo.“

„Vaše povestné šťastie sa vás zrejme nepúšťa.“

Harry sa pobavene rozosmial. „Chvála Merlinovi, že?“ 

Severus mlčal. 

„Môžem... ja... viete, mohol by som ešte...?“

„Áno.“
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8/100

To bol ale deň, pomyslel si, keď za sebou zavrel dvere chvíľu po tom, ako vyprevadil Pottera. 

Celý deň úmorne pracoval na dodávke elixírov pre Rokfort a v podvečer mal v pláne navštíviť Nitwita. 
Nie preto, aby si s ním zasexoval. Uvedomil si, čo by ten hlupák mohol spôsobiť svojim táraním. 

Úprava mysle bolo to najmenej, ako zabezpečiť seba i svoju povesť. 

A len čo sa vrátil z úspešnej akcie, čakalo ho... milé prekvapenie.

Sám Harry Potter.

Nevedel, čo je šokujúcejšie. On sám, alebo fakt, že sa za ním unúval. 

Nikdy nebol dobrý hostiteľ, ani človek. A Potter to vedel.

9/100

Nečakal ho, aj keď zrejme mal. Hlavne po tom kostrbatom úsilí mladého muža, keď sa ho pýtal, či sa 
ešte môže zastaviť.

Potter musel byť vážne masochista, pretože iný dôvod uňho nenachádzal. 

„Ahoj,“ pozdravil ho nesmelo. „Vyzeráte byť prekvapený.“

„Ak mám pravdu povedať, som.“

Potter sa zháčil a o krok cúvol. „Mám odísť? Môžem prísť... inokedy.“

Inokedy. Severus mal dojem, že krajšie slovo za posledných pár hodín nepočul.

„Nie, len poďte ďalej. To je v poriadku. Varím, ale už končím.“

„To je fajn. Inak by som sa obával, že ma zapriahnete do práce.“

Severusov kútik úst sa nadvihol. „Ani omylom.“

10/100

Vonku bolo nádherne. Čerstvo napadaný sneh vyzeral tak úžasne. Nepoškvrnene. A zároveň, akoby 
čakal, kým ho niekto zbrázdi.

„Je tu krásne. Myslím, že pomaly začínam chápať klady vášho rozhodnutia.“

Severus sa postavil po jeho boku k oknu. „Pomaly, to by na vás sedelo.“

Harry sa neurazil. Len sa pousmial. „Lyžujete?“ Ani netušil, čo ho to napadlo. Tá otázka z neho 
vystrelila naslepo.

„Iste. A rád. Ak mám trochu času.“
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Harry sa k nemu otočil s rozžiarenými očami a úsmevom na tvári. „Zajtra mám voľno. Rád by som si 
s vami zalyžoval.“

„Ani mne by nezaškodilo trocha pohybu.“

„Tak potom, dohodnuté!“

8.
1/100

Harry urobil obrátku a pribrzdil. Oblúk rozprášeného snehu odletel spod lyží bokom. Zložil si z očí 
okuliare a zadíval sa na Snapa.

Ten chlap lyžoval neuveriteľne. Najprv kopec zdolal elegantnými slučkami, ktoré za ním vytvorili 
hadiacu sa stopu a teraz si to dal vari s vetrom opreteky. Nahrbený, s nohami mierne pokrčenými 
a rukami zvierajúcimi palice tesne pri bokoch. 

Ukážkový lyžiar. 

Pod svahom urobil okolo Harryho dokonalú obrátku a pribrzdil. 

„Ste skvelý. Netušil som, že vám to tak pôjde.“

Severus sa uškrnul. „Šokovaný, pán Potter?“

„Určite. Nevyzeráte na zdatného športovca. Mýlil som sa. Priznávam to.“

Severus to bral ako poklonu.

2/100

Na svahu strávili dobrú hodinu. Severus bol dávno dole, kým Harry si to šinul ešte raz. Bol takmer 
v doline, keď sa skutočne zhrozil. 

Vykríkol a zamával rukami, ktoré zvierali lyžiarske palice vo vzduchu. 

Severus sa zamračil a obozretne ho sledoval. Potter stratil koordináciu a vzápätí i rovnováhu. Zrážke 
sa vyhnúť nestačil.

Obaja namáhavo oddychovali v jednom nesúrodom prepletenci rúk, nôh, lyží a palíc. Harry ležal na 
Snapovi. Jeho ruky cítil na svojom páse i napriek hrubej kombinéze.

„Ste v poriadku?“ staral sa, keď mu došlo, že by nebolo od veci zliezť z neho.

„Utrpela iba moja hrdosť, pán Potter.“

3/100

Ich tváre boli tak blízko. Mohol cítiť Snapov dych a jeho oči... sa zdali byť nesmierne hlboké. Nos mal 
len pár milimetrov od jeho orlieho a ústa... 
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Merlin! Zdesil sa a neohrabane sa zviechal na nohy. 

„Mrzí ma to. Chytil ma do lýtka kŕč. Nemohol som nič robiť,“ ospravedlňoval sa skrúšene, pričom na 
zranenú nohu opatrne našľapoval. 

Pomohol Snapovi na nohy. „Myslel som si, že v tom musí niečo byť. Atentát neprichádzal do úvahy.“

Harry sa zarazil a rozosmial. Hneď na to zvraštil tvár a chytil sa za nohu.

„Ukážte, pomôžem vám.“ Snape sa k nemu sklonil a odstrojil ho.

4/100

Voviedol ho do domca. Bez opýtania mu zložil prilbu i s okuliarmi a rozopol kombinézu. Nedal najavo, 
ako pozitívne naňho zapôsobil Potterov trikot. Kľakol si, zobul ho a opatrnými pohybmi sa dotkol 
postihnutého lýtka. 

Harry ani nedýchal. Mlčky ho sledoval a pridržiaval sa stola, aby nestratil rovnováhu.

„Sadnite si,“ vyzval ho Snape. Vyzul mu i ponožku a úzke úpletové nohavice vytiahol nad koleno. Sám 
sa odstrojil behom minúty a prešiel do vedľajšej miestnosti, aby si vzal akúsi masť.

„Toto vám uvoľní svaly a zaženie bolesť,“ vysvetlil, keď ho masíroval. 

Harrymu z úst unikol tichý ston plný úľavy. 

„Lepšie?“ opýtal sa.

5/100

„Vy ste boli lyžovať?“ Draco nevychádzal z údivu. „Naozaj? A bezo mňa?“ 

Harry sa zamračil. „Počuj, o čo ti vlastne ide? Len robím, o čo si ma požiadal.“

Blondiak naňho zagánil. „Veď hej. Ale zavolať si ma mohol.“

Harry si ho nevšímal. Ale netrvalo mu dlho, kým mlčanie prerušil. „Myslím, že je celkom fajn.“

Dracovo obočie vystrelilo dohora. „Ako fajn?“

Harry mykol plecom. „Proste... fajn.“

„Si doňho?“

Zelenooký muž prevrátil útrpne očami. „Nie. Ešte stále si myslím, že ten vekový rozdiel je nemalý.“

„Ale povedal si...“

„Sklapni!“ 

Draco odul pery, zdvihol sa a so šomraním si o tvrdohlavom levovi odišiel.

6/100
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„Kdeže si to bol?“ opýtal sa šokovane hlas z kozuba.

„Veď si počul, Ron, sústreď sa trochu!“ zahriakla ho Hermiona, ktorá sa krčila pred kozubom hneď 
vedľa svojho snúbenca.

„Je to čudné, však?“

„Je!“

„Nie je!“ Hermiona vrhla na Rona takmer vražedný pohľad. „Prečo by malo? Myslím si, že je to od 
teba veľmi šľachetné gesto, Harry. Určite nemá veľa priateľov a ty mu konečne môžeš ukázať, že nie 
si len synom svojho otca. Je v tebe viac. Oveľa viac.“

„Ďakujem, Hermiona.“

„Zadrž, kamoško. Môj názor sa s tým jej nezhoduje. Neviem o čo tu ide, ale dávaj si bacha.“

7/100

Harry netušil, čo robiť. Vlastne ani nevedel, prečo o tom začal, ale vykľučkovať z toho nevedel. 
Hlavne, keď mu nedovolili. 

„Už na škole išli fámy, že Snape je buk. Tak bacha, aby po tebe nevyštartoval!“ varoval ho Ron a Harry 
vedel, že to myslel dobre.

Hermiona vydala čudný, takmer trpiteľský zvuk. Založila si ruky na hrudi a pokrútila hlavou. „Snape 
nie je žiaden démon. Je to človek z mäsa a kostí. Má svoje city. A túžby. Ako každý iný. Podľa mňa by 
sa k Harrymu hodil.“

„Je to starý cap!“ 

„Nie je! Je zrelý! Je sčítaný, odvážny, talentovaný a inteligentný!“

8/100

Nemal snahu rušiť ich hádku. Chvíľu len ticho počúval, než sa s nimi rozlúčil. Obaja mali svoju pravdu, 
ale on sa do ich hádky miešať rozhodne nechcel. 

Prešiel k pohovke a zvalil sa na ňu. Prekryl si oči rukou a povzdychol si. 

Snape nebol zlý. Ale to zistil už dávno. No vo svetle nových udalostí, s možnosťou tráviť s ním viac 
času – i keď najprv z donútenia – videl všetko v jasnejších farbách. 

Snape nebol odľud. Bol len uzavretý. Nezveroval sa každému na počkanie. Bol starostlivý 
a ohľaduplný. Videl, ako vrátil spadnuté vtáčie hniezdo späť na strom. 

Ale bolo toho viac.

9/100

Harry bol zmätený. Nepochybne. 
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Tým by sa totiž vysvetľovali tie čudné sny, ktoré mával, a ktoré sa týkali práve Snape. Najprv 
prísneho, vymeriavajúceho mu zaslúžený trest. Potom zmyselného a zanieteného, keď si ho prehol 
cez koleno, aby mu naplieskal na zadok...

Nikdy sa ďalej v tom sne nedostal, pretože sa zobudil spotený a s konskou erekciou, ktorá mu robila 
z prikrývky stan. 

Trvalo to pár pekných dní. 

Navyše tu bol jeho kolega, ktorý mu kládol dotieravé otázky a oblažoval ho svojou prítomnosťou 
a dvojzmyselnými narážkami.

A akoby to nestačilo, Marcus začal dobiedzať a sľubovať luxusný zážitok, ak s ním pôjde.

10/100

Odmietol ho, hoci bol ozaj blízko tomu, aby prikývol. Marcus neveril vlastným ušiam, ale napokon sa 
pratal so stiahnutým chvostom. 

„Myslí si, že niekoho máš,“ povedal Draco, ktorý prechádzal práve okolo. „Povedal som mu, že 
uhádol.“

„Ty sa mi rád miešaš do života, však?“ Harry s ním už dávno stratil trpezlivosť. Rátal do desať, len aby 
ho nechytil pod krk.

„Nepovedal som nič zlé. Nemôžem za to, že si to vyložil po svojom.“

Harry pokrútil hlavou. Ale možno to tak bolo dobre. Najmä teraz, keď... sám nevie, čo so sebou.

„Apropó, Severus. Toto ti od neho prišlo.“ Podal mu list.

9.
1/100

„Ďakujem za pozvanie,“ povedal a usadil sa vedľa neho v hľadisku národného divadla.

„Nebol som si istý, či je to dobrý nápad,“ povedal stíšeným hlasom.

Harry sa chápavo pousmial. „Nie som taký kultúrny odľud, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. 
A Shakespeara mám rád.“

Severus sa uškrnul. „Kultúrny odľud?“

Harry len mykol plecami a opona sa roztiahla.

O dve hodinky opúšťali preplnené divadlo v družnom rozhovore. „Musím povedať, že ste ma 
prekvapili, pán Potter,“ pripustil uznanlivo.

„Och, ale to som predsa robil vždy, či nie?“
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„Pravda,“ prikývol a hneď na to vošli do tmavej uličky. „Premiestnim nás, môžem?“

„Iste.“

2/100

„Kančia hlava?“ hvízdol a uchechtol sa. „Skôr by som vás tipoval na Tri metly, pane.“

Ten večer zo Severusovho pohľadu nebol stratený, ani zabitý čas. Bol vlastne veľmi osviežujúci. Už 
dlho sa tak dobre nezabavil. 

A dnes sa tak stalo. 

Avšak neušli mu kradmé pohľady, ktoré jeho spoločník občas vrhol smerom, kde sa vyskytovali 
celkom pekní muži. Priam výstavné kusy. Na rozdiel od neho určite. 

Vedomie, že im nesiaha svojim zovňajškom ani po členky a nemôže sa im vôbec rovnať ani mladým 
vekom bolo zničujúce. 

Napriek tomu sa tváril, akoby to nepostrehol. Veľmi dobre vedel, že je pre Pottera starý.

3/100

December ho zastihol v plnom pracovnom nasadení. S Potterom sa videl tri razy, keď ho mladík 
prišiel dvakrát navštíviť a raz sa stretli celkom náhodne v Šikmej uličke. Vtedy si mladý muž vybavoval 
povinné darčekové nákupy.

Severus sa týmto nemusel zaoberať nikdy. Ale v ten deň predsa len porušil svoje zásady. Tiež len kvôli 
nemu. 

Neočakával nič. Skutočne. Dokonca si nezaobstaral ani stromček. Na čo aj? Zbytočne by mu 
pripomínal, aký je osamelý.

Aj napriek faktu, že ho k sebe pozvala rodina Luciusa Malfoya. Zdvorilo odmietol. 

Zaumienil si však, že sa premôže na konci roka. Aspoň to, keď nič iné.

4/100

„Kde je Draco? Myslel som, že tu bude?“ opýtal sa Luciusa, ktorý sa iba zamračil.

„Nestrážim ho. Ale ak by som mal hádať, určite sa niekde podrobuje výdatnej fyzickej námahe 
spojenej s... veď vieš!“ rozhodil rukou.

Severus sa takmer uškrnul.

„Ostáva nám len dúfať, že po tomto svete nebude pobehovať žiaden neurodzený pankhart. Draco si 
totiž nepotrpí na čistú krv.“

„Všimol som si,“ podotkol Severus.
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„Je ešte príliš mladý a trochu divoký,“ bránila svojho jediného syna Narcissa. „Okrem toho, zdedil to 
nepochybne po tebe.“

Lucius sa pousmial. „Ty o tom vieš svoje, však, láska?“

Cissa si pobavene odfrkla. „Pravdaže, miláčik.“

5/100

Prvý januárový deň ho privítal tuhý mráz. Okná mal celé pokryté ľadovými kvetmi. Vstal z postele, 
drkotajúc zubami podišiel ku krbu a zapálil v ňom oheň. Chvíľu pred ním ostal a nastavil mu nielen 
svoje stuhnuté ruky, ale i telo. 

Strhol sa, keď sa na dvere chalupy ozvalo búchanie. 

Otvoril. Úplne zabudol, že je len v nočnej košeli a bosý.

„Potter!“

„Pa-ne? Hik! Zobdil sm vás?“ opýtal sa s veľmi zlou artikuláciou, pri pohľade na jeho nočný úbor. 

Severus pokrútil hlavou a ustúpil, aby mohol vojsť dovnútra. Či skôr sa vtackať.

Pomohol mu z kabáta a usadil ho na stoličku.

6/100

„Stalo sa niečo?“ Severusov hlas bol pokojný a takmer tichý.

Potter si skúšal podoprieť hlavu. Podarilo sa mu to hneď na tretí raz.

„Ako s- to vesme,“ zamrmlal a zasa sa mu zaštikútkalo. „Mysel som, že je ten pravý. Nebol. Chápeš? 
Pristhol som ich. Práve ho... to!“ vybafol a ukázal si na rozkrok. „Umňadoma!“ 

Čo mal na to povedať? Cítil sa rozpoltene. Najradšej by ho schmatol a na mieste pomiloval. Potter bol  
až k zúfaniu nádherný, sedel tam ako kôpka nešťastia a vyplakával mu na pleci.

Pretože on vážne plakal. 

Zelené oči sa topili v slzách, kým Harry bezhlasne vzlykal.

7/100

Čo mohol iné? Uložil ho do svojej postele a nechal ho vyspať. Medzi tým si odskočil a dúfal, že keď sa 
vráti, Harry bude stále spať.

Spal. A on sa dlho nezdržal. Vybavil jednu neodkladnú záležitosť a vrátil sa.

Zakúril vo veľkom kozube a naučenými pohybmi pripravil sýtu a výživnú polievku. Potom sa pustil do 
prípravy elixíru, na ktorom pracoval v noci, a ktorý musel nechať vylúhovať. 

„Vstali ste.“
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Bolo to skôr konštatovanie ako rečnícka otázka.

Harry prikývol. Tváril sa vykoľajene a zahanbene zároveň. „Mrzí ma to.“

„Čo presne?“

„Že som vás tak prepadol. Nemám také veci vo zvyku. Zvyčajne.“

8/100

Severus ho nepustil skôr, kým sa nenajedol. Potter väčšinu času mlčal, ale bolo mu to jedno. Niekedy 
bolo mlčanie celkom príjemné. 

Po polievke a káve napokon vstal a obliekol si kabát. „Ďakujem, pane.“

„Nestačilo by, Severus?“

Harry prikývol. Zelené oči nežiarili. 

„Ďakujem, Severus.“

„Nie je za čo, Harry.“

Mladý auror sa dotkol kľučky, keď sa zastavil a obrátil sa k nemu. „Ako sa vám páčil vianočný 
darček?“

Severus ukradomky pozrel na sadu miešacích paličiek z rôznych materiálov. Od zlatej a striebornej, 
cez plast, sklo a drevo.

„Veľmi užitočná.“

Kútiky tých plných pier sa máličko zdvihli. „To som rád. Tak, dovidenia.“

9/100

„A potom som ju pritlačil k stene a rozdal si to s ňou znova. Malá, chutná žabka,“ hučal mu do ucha.

Harry prevrátil očami. „To fakt musím počúvať?“

„Nie, len som sa chcel pochváliť. Ešte pri žiadnej mi nestál tak dlho. A mal si vidieť tie kozy!“ 

„Draco! Ty si jedno šovinistické prasa!“ zvolal s odporom.

Draco si strčil ruky do vreciek. „No a? Čo je na tom? Mám sex rád.“

Harry pokrútil hlavou. Kiež by ho trápili podobné starosti.

Vo vrecku mal stále lístok s ospravedlnením. Od Edmunda. A nemohol sa zbaviť pocitu, že tu niečo 
nehrá. 

Ale čo asi?

10/100
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Severus ledva pozrel na lístok. „Čo to je?“

„Lístok s ospravedlnením od... to je jedno. Myslím, že to vieš.“

Severus mlčal. Ďalej krájal svoje prísady do elixíru.

„Nikomu inému som to nepovedal. Severus?“

Muž naňho pozrel. V jeho tvári sa zračilo odhodlanie. 

„Čo si mu urobil?“

„A záleží na tom?“ 

Harry si zahryzol do pery. „Nie. Asi nie.“

„Ešte stále k nemu niečo cítiš?“

Harry pokrútil hlavou. „Nie. Asi som si to len zbožne želal. Nič viac.“

„Popŕhlený zadok, zdurené semenníky, holá hlava. A celkom nepatrný nápis nad ohanbím, Som 
neverné prasa.“

Harry vyvalil oči a otvoril ústa. „Vážne?!“

10.
1/100

Každý z nich bol nejako poznačený. Severus svojou minulosťou a nevábnou vizážou bledej tváre, 
ktorej trónil hákovitý nos. Jeho ústa boli priúzke a brada príliš ostrá. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sú až diametrálne odlišný už len v tomto. Ale nebola to pravda.

I Harry si niesol v duši svoje vlastné bolesti. Bol poznačený v rovnakej miere, i keď to nedával nijako 
najavo.

Ak ovšem nerátal zbesilú, krkolomnú jazdu na metle v treskúcom mraze.

Keď mladík konečne z metly zosadol, pomyslel si, že ho od nej bude musieť odlepovať rozmŕzajúcim 
kúzlom. 

Harry vošiel dnu, tvár ošľahaná vetrom.

2/100

Metla skončila v kúte, kým on sa stále opieral o dvere, lapal po dychu a tuho žmúril oči.

„Musíš s tým prestať!“ zasyčal Severus hrozivo.

„To hovorí ten pravý!“ odsekol. „Nestaraj sa do mňa!“ 
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„Nestarať sa? Veď sa pokúšaš zniesť zo sveta vlastnými silami!“ odvrkol.

„Hlúposť!“ skríkol. „Len som si potreboval prečistiť hlavu!“ odvrkol a zavrátil hlavu dozadu. „Prečo so 
mnou nikto nevydrží? Vidia vo mne niečo, čo nie som!“

Severus naňho ostal ohromene zízať. 

„Možno preto, lebo si v skutočnosti arogantný, sebecký a hlúpy chrabromilčan!“ vyštekol v návale 
zlosti.

Harry naňho rozčúlene pozrel. A vzápätí sa naňho vrhol sám.

3/100

Severus ho priľahko zložil, ale musel vyvinúť poriadnu silu, aby ho pod sebou udržal, lebo Potter sa 
zjavne nechcel vzdať bez boja. 

„Ja že neviem, aké to je, byť sám?“ odpovedal na ďalšie nerozumné obvinenie a hrdelne zavrčal. 

A potom urobil čosi bláznivé, pretože pritlačil pery na jeho ústa. 

Trvalo to len chvíľu, ale na Pottera to malo podobný účinok ako kúzlo Ani hnúť!

Obaja lapali po dychu, obaja sa dívali jeden druhému do očí. Rozšírených údivom, šokom. 

Lenže potom Harry nadvihol hlavu a jazykom mu prešiel po ústach v jednoznačnej výzve. 

A kto bol Severus, aby odolal? 

Pobozkal ho.

4/100

Kým mu drancoval ústa vlastným jazykom, nechal vášeň, ktorú v sebe doteraz dusil naplno 
vytrysknúť. Ochutnával ho, mapoval a spoznával. Pracovali pery, jazyk i zuby. 

Na Potterovi.

Kým jeho ruka vkĺzla za pás nohavíc a našla hmatateľný dôkaz vzrušenia, Potter mu zastonal priamo 
do úst a jeho boky vyrazili proti ruke. Kĺzal mu v zovretých prstoch, vydávajúc takmer plačlivé vzlyky, 
ktoré v sebe niesli neklamné stopy úľavy i túžby.

Severus neprestal pumpovať, kým pod ním mladší muž nestuhol v slastnom kŕči vlastného 
vyvrcholenia. Horúce semno mu polepilo prsty. Nedbal na to. 

Zamrmlal čistiace kúzlo a odtiahol sa. Ani naňho nepozrel.

5/100

Harry ležal na zemi, spamätával sa a oddychoval. Jeho oči pomaly stúpali od čiernych topánok cez 
nohy, až k tvári svojho bývalého profesora. 

Posadil sa s námahou, akoby bol za tú chvíľu ostarel o sto rokov. 
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„Severus, ja...“

„Myslím, že by si mal radšej ísť.“ 

Strohé slová ho neprekvapili. Ba vlastne áno. Ale nevedel, čo povedať. Čo urobiť. A mal vôbec niečo?

„Chcel som...“

„Choď!“ 

Odvrátil sa a ukázal mu chrbát. Celkom výstižné. Vstal, chopil sa metly a vykĺzol do mrazu a oslňujúcej 
beloby. 

Bola taká krásna a čistá. A on sa cítil ako totálna špina!

Nemal piť. Naozaj nemal. 

6/100

Tie slová – Nevieš aké to je - sa po niekoľko ďalších dní stali jeho verným spoločníkom. Vernejším ako 
slepecký vodiaci pes.

Zachoval sa nepekne. Dokonca kruto. 

Ublížil človeku, na ktorom mu záležalo možno viac ako na najlepšom priateľovi.

„Vyzeráš ako taký zmok,“ poznamenal Draco, keď na seba zoslal ohrievacie kúzlo. Pritiahol si plášť 
bližšie k telu. „Čo sa stalo?“

Harry sa zamračil, nespúšťal z očí klenotníctvo, ktoré sa malo podľa všetkého stať terčom vlamačov. 
Aspoň podľa indícií. Kým im prišli na stopu, tri iné predajne vybielili.

„Nič, čo by som si nevedel vyriešiť sám. Nevŕtaj sa v mojom súkromí, dobre?“

7/100

„Pozrime sa!“ zvolal Draco. „Kto by to bol povedal! Írsky rarachovia!“ 

Jeden z nich naňho nepekne zazrel a ukázal ešte neslušnejšie gesto prstami. 

„A ešte je to aj drzé!“ dodal Harry. „Z tohto sa len tak nevyvlečiete, chlapci!“

Zjojkol, keď ho tretí kopol do holene. Vzápätí mu to vrátil podarenou kliatbou.

Draco sa uškrnul, keď videl, ako posledný rarach tlmene zhúkol a nadskočil so stiahnutým zadkom.

„Čo to bolo?“

„Tesné spodky.“

A vtedy sa zarazil. Znova si spomenul sa Severusa a na to, čo mu... urobil. 

Nebolo to zlé. Vôbec. Lenže on sa zachoval ako idiot a musí to napraviť.
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8/100

Severus otvoril dvere trhnutím, až mladý muž nadskočil. A kým tam stál ako socha, on podišiel bližšie 
a zdvihol zo snehu fľašu najkvalitnejšieho portského. 

Zamračene pozrel z fľaše na mladého muža. „Najprv sada nových kotlíkov, potom dva najdrahšie 
prísady do elixírov, včera belgická čokoláda, dnes fľaša. A čo to bude zajtra? Kytica, Potter?“

Harry sa proti svojej vôli začervenal. „Ak to pomôže a ty mi odpustíš moje správanie, tak pokojne 
prinesiem aj kyticu.“

Severus mlčal. Iba naňho uprene hľadel, kým sa napokon po chvíli nezvrtol na päte a nevošiel do 
domca. 

A dvere nechal otvorené.

Harry sa pousmial. Nasledoval ho.

9/100

„Mrzí ma to. Bol som vážne sebec.“

Severus sa nevenoval elixíru. Čítal si dnešné vydanie novín. A tváril sa, že ho ignoruje. Alebo skôr 
trestá svojou nevšímavosťou.

„Severus? Premýšľal som.“

„Elixír na bolesť hlavy nájdeš hneď vpravo. Vieš kde.“ 

Harry sa uškrnul. „Premýšľal som a mám pre teba jeden návrh.“

Severus stále zaryto mlčal.

„Asi sa ti bude protiviť už len tá myšlienka, ale... chcel som ťa požiadať, poprosiť, či by si nezvážil 
možnosť, že by sme spolu...“

Severus zložil noviny a pozrel naňho. Potter bol červený ako cvikla. „Čo sa mi to tu snažíš navrhnúť?“

„Sex!“ vyletelo z neho.

10/100

Severusovo obočie splynulo s čiernou ofinou. Výraz jeho tváre nedokázal Harry rozlúštiť. 

„Ospravedlnil si sa a ja som tvoje ospravedlnenie prijal, Potter,“ začal mrazivým hlasom Severus. „Ale 
nestrpím, aby si zo mňa niekto robil dobrý deň. A už vôbec nie ty! To by si mal vedieť zo všetkých 
najlepšie.“

Harry mal sto chutí sklopiť pohľad, ale odolal a ustál ho. „Myslím to vážne. Obaja sme osamelí, nie? 
A to, čo si... urobil minule sa mi... páčilo.“

„Ty si zasa pil?“
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„Nie!“

„Udrel si sa do hlavy?“

„Severus, myslím to vážne!“

„Takže mám brať tvoj návrh na sex ako holý fakt?“

11.
1/100

Neveril, že príde. Jeho šialený návrh bral ako prechodné pomätenie zmyslov. Čo iné by to aj mohlo 
byť? 

Napriek tomu sa večer okúpal a umyl si vlasy. I zuby. 

Miesto zvyčajného varenia elixírov sa radšej zahĺbil do čítania najhrubšej knihy, akú vo svojej knižnici 
našiel. 

Potter skutočne prišiel. Presne o pol desiatej mu Severus otvoril dvere s tak búšiacim srdcom, že ho 
museli určite počuť i dolu v údolí. 

Nehovoriac o tom, že sa mu príšerne potili dlane a jeho žalúdok robil hotové kotrmelce.

Kedy pre merlina bol naposledy takýto nervózny?

„Ahoj,“ pozdravil Potter trochu hanblivo, než rozhodne vošiel dnu.

2/100

Zavrel za ním dvere a na malý moment privrel oči, kým sa k nemu zvedavo obrátil. Nemal poňatia, čo 
čakať.

Ale Potter zjavne áno, lebo len čo si stiahol z pliec zimník, nasmeroval si to priamo do jeho spálne.

„Tu to bude dobré?“ opýtal sa ho od dverí. Zízal na širokú, ustlanú posteľ. „Alebo to chceš robiť 
niekde inde?“ 

Severus naprázdno preglgol. Teraz sa mu jeho otázka, či si to predsa len s tým sexom nerozmyslel 
videla nielen patetická, ale i zbytočná.

„Posteľ... bude vhodná,“ odvetil čudným, priškrteným hlasom a sledoval, ako Harry prikývol a vošiel 
do izby. 

Nasledoval ho. 

3/100

Ako mal možnosť vidieť, mladý auror sa statočne držal hesla – Vždy pripravený! Na jeho jedinom 
nočnom stolíku totiž skončil nielen lubrikačný gél, ale aj slušná kôpka prezervatívov. 
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Harry naňho vrhol krátky pohľad a zašomral čosi o bezpečnom sexe. A zamračil sa. „Už si to niekedy 
predtým použil?“

Tá otázka ho vyviedla z miery. „Myslíš lubrikant alebo prezervatívy?“

„Prezervatívy. Viem, že niektorí čarodejníci ich nepoznajú, iní vyslovene neznášajú.“

Severus v duchu zastonal. Ako bolo možné, že tu ešte stál? Pretože mal sto chutí prepadnúť sa od 
hanby po zem. Baviť sa s Potterom na takúto tému bolo... mimoriadne podivné.

„Áno, použil.“

4/100

Zdalo sa, že jeho odpoveď bola postačujúca, lebo Potter sa mu vzápätí obrátil chrbtom a odostlal 
posteľ. Veľmi zručne, pomyslel si. 

A hneď na to sa vyzul a začal sa zobliekať. 

Severusove oči sa dvojnásobne zväčšili. Jedno šťastie, že mu bol Potter stále otočený chrbtom. 
Nervozita, ktorá ho doteraz sužovala sa nevytratila, ale potlačil ju iný, oveľa mocnejší pocit. 

Vzrušenie.

Sledoval Pottera ako sa bez hanby vyzlieka. Celkom donaha a musel si priznať aspoň v duchu, že 
nemá ďaleko k tomu, aby nad tým výjavom neslintal. 

V nohaviciach mu navrela celkom slušná hrča, ktorá nemo volala po osobitnom prejave pozornosti.

5/100

Harry sa k nemu otočil a vtedy starší muž postrehol, že ma líca červené ako ruža. Vlastne Potter celý 
len tak horel. 

Musel by byť impotent, keby ho následne neošacoval pohľadom od končekov tmavých vlasov po 
špičky bosých prstov na nohách. 

Vnímal všetko. So zatajeným dychom. Tmavé dvorce stuhnutých bradaviek, hurď posiatu čiernymi 
chĺpkami, silné nohy a medzi nimi hniezdo s ukážkovým vtákom. 

„Je to...“ Potterov hlas sa zasekol. „Páčim sa ti aspoň trochu? Viem, že nie som nič extra, ale...“

Severusova ruka sa zdvihla sama od seba, aby sa dvoma prstami pritlačila na plné pery, ktoré tak 
nehorázne tárali.

6/100

„Nikdy predtým sa mi nepostavil už v momente, keď som ešte len otváral nádejnému milencovi 
dvere. Je to adekvátna odpoveď?“ 

Uvedomoval si, že má hlas zastretý vzrušením a trochu chrapľavý.
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Harry prikývol. Spomedzi pier sa vystrčila špička jazyka a provokačne oblízla jeho prsty. 

Severus sa stiahol. 

„Viem, že sme sa už bozkávali, ale... robíš to rád? Ak nie, nebude mi to...“

„Chcete to? Chcete, aby som vás bozkával?“ 

Harry prikývol. Hoci trochu zaváhal. Potom sa vyštveral na jeho posteľ a uvelebil sa v jej strede. 

Severusove roztrasené ruky sa zdvihli k naškrobenému golieru košele.

Vyzliekal sa a on sa díval.

7/100

Vyliezol si k nemu rovnako nahý ako palec. Nemal tušenia, čo si Potter myslí o jeho vizáži, ale dúfal, 
že ten jas v zelených očiach, pootvorené pery, cez ktoré prúdil zrýchlený dych a penis, ktorý prešiel 
z pokojného do polovzrušeného stavu boli dostatočnými signálmi, že nie je taký hrozný, ako si o sebe 
namýšľal.

Ľahol si na pravý bok, podopierajúc sa na lakti. Ľavá ruka pristála na Potterovej tvári.

Mladší muž na sekundu privrel oči, než ich znova otvoril a uprene sa naňho zadíval. Severusov palec 
pohladil čerstvo oholené líce a sklonil k nemu tvár.

Ich ústa splynuli v jedno.

8/100

Dokonalé spojenie úst a jazykov. Pery sa pohybovali nenáhlivo v úžasnom súzvuku a jazyky pátrali, 
tancovali a provokovali. 

Severus naklonil hlavu mierne na stranu, nosom sa vtlačil do jeho líca, lebo tých šťavnatých pier sa 
ešte nebol ochotný vzdať. Ruku nechal skĺznuť nadol hrdlom. Pod tenkou pokožkou ucítil jeho 
zrýchlený pulz.

Kontroval jeho vlastnému.

Tie božské ústa opustil až vtedy, keď mu dochádzal dych. Cítil sa dokonale omámený, ale nezaháľal. 
Naklonil sa nad neho a tam, kde ešte nedávno mladé telo spoznávala jeho skúmavá ruka, pristáli 
teraz jeho ústa.

Potter zastonal a vošiel mu prstami do vlasov. Boli hodvábne jemné.

9/100

Nikdy predtým a žiadnemu inému milencovi nevenoval toľko pozornosti. Vychutnával si ho 
a spoznával, akoby toto malo byť jediný raz, kedy majú šancu milovať sa. 

Prvý a posledný raz.
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Dal do toho všetko. Zapojil všetky zmysly a bol pripravený zvíťaziť.

Veni, vidi, vinci.

Bol Napoleonom a Potter krajinou, po ktorej prahol. 

Láskal ho, obdivoval a vrýval si do pamäte každú krivku zvíjajúceho sa, rozhorúčeného tela, ktoré sa 
pod ním zmietalo v rozkoši.

Potter mu prvý raz vyvrcholil v ústach a on neprestával sať ani vtedy, keď jeho penis ochabol. Cmúľal 
ho a sal ďalej, kým sa mu penis znova nepostavil.

10/100

Severus ho nechal navliecť mu kondóm a do dlane mu vytlačil tej po čerešniach voňajúcej gélovej 
substancie. 

Mladík pod ním ležal s roztiahnutými nohami. Ponúkol sa mu bez hádok o to, kto bude hore. Aj keď 
videl jeho pohľad, v ktorom sa zračili obavy, keď si obdivne premeriaval jeho pôsobivú kopiju 
pripravenú na útok. 

Severus sa uhniezdil medzi jeho nohami. Zadok mu podložil vankúšom. Tmavá hlavička jeho penisu 
naliata krvou sa pomaly pretlačila cez pružný sval. 

Vniknutie prebehlo hladko i napriek tomu, aký bol tesný.

Potter ticho zastonal a zaryl mu nechty do pliec. 

Netrvalo dlho a obaja prudko vyvrcholili. 

12.
1/100

Vedel, že Draco ho skenuje podozrievavým pohľadom a bolo mu to fuk. Dopísal správu a hodil ju na 
kôpku k ostatným, ktoré dokončil.

„Niečo si si šľahol?“ 

Tá otázka prišla samozrejme od zvedavého Malfoya.

„Nie.“

Sivé oči sa ešte väčšmi zúžili. „Je v tom sex, že?“

Neodpovedal. 

„Si nabitý energiou a spokojný, ako som ťa už dávno nevidel. A dnes ráno, keď som ťa chytil za zadok, 
ani si ma nespražil pohľadom. Musí v tom byť sex!“
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„Hovor hlasnejšie, Malfoy, Judith na druhej strane ťa asi nepočula,“ poznamenal, keď zachytil 
pobavený smiech niektorých kolegov.

Draco ospravedlňujúco mykol plecami. Celý on.

2/100

Obedoval, i keď bol mysľou inde. Vlastne ani netušil, čo to je.

Neľutuješ, však, nie? Nechcem, aby si to ľutoval. Znel tak naliehavo, keď ho žiadal o odpoveď.

Povzdychol si. Nechcel k tomu Snapa dotlačiť nasilu. Faktom bolo, že to bolo celkom výhodné 
riešenie ich vzájomného problému. A tým bola osamelosť. Nepríjemná a asi bezvýchodisková.

A ty? Ty nemáš prečo ľutovať? Ty si ten, kto sa práve pomiloval s človekom, ktorý je dvakrát taký starý 
ako si sám. 

Bolo to zvláštne, ale už ho tak z nejakého dôvodu nevnímal. Mal dojem, že Severusa Snapa tak nevidí 
už pomerne dlhší čas. 

3/100

V bare bolo plno. Ron im objednal a George odtiahol na parket s Angelinou. Hermiona sa uškrnula 
a prikrátku sukňu si znova raz skúsila stiahnuť nižšie.

„Sakra, prestaň s tým! Veď máš pekné nohy, nie ako ja!“ zahriakla ju Ginny podráždene, keď sa 
chrbtom oprela o barový pult.

„Pripadám si ako... fľandra,“ šepla Hermiona a zrumenela. Lenže potom sa jej na kolene usadila 
Ronova ruka a on si od nej ukradol bozk.

„Si sexy,“ zatiahol vzrušene, kým ona si zahryzla do pery.

Ginny štuchla Harryho a kývla hlavou k bočnému stolíku. „Hej, ten tam ťa už peknú chvíľu zoblieka 
pohľadom.“ 

4/100

Odišiel ešte pred jedenástou a nie omylom sa ocitol pred dverami dobre známeho domca. 

„Neruším?“ opýtal sa neisto, s rukami strčenými hlboko vo vreckách nohavíc. 

Snape pokrútil hlavou a pozval ho ďalej. 

„Bol si von?“

Harry prikývol. „Páchnem ako krčmový výčap, však?“ 

Severus sa uškrnul a Harryho pošteklilo kúzlo, ktoré naňho zoslal starší muž. „Lepšie?“

„Oveľa.“

Zobliekol si kabát. „Čo robíš?“
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„Vybavujem si korešpondenciu.“

„Myslel som, či by si nechcel...“ 

Severus hypnotizoval spodnú peru, do ktorej sa zahryzli biele zuby. Či by nechcel? Ó, áno! O ničom 
inom tých pár dní nesníval! 

„Ak trochu počkáš, rád by som to dokončil.“

5/100

Harry nebol práve trpezlivý typ. Ale povedal si, že by to mohol aspoň skúsiť. Kým Severus písal a on 
počúval pukot ohňa v krbe a tikot nástenných hodín prerušovaných škripotom brka po pergamene, 
pomalý upíjal z koňaku.

Poposadol si. Tie ručičky hodín sa neskutočne vliekli. Pohár mal prázdny a to ubehlo sotva päť minút!

Vstal, odložil pohár na stôl a prešiel do knižnice. Potom do spálne a opretý o zárubňu sa zadíval na 
širokú posteľ.

Bol vzrušený od momentu, ako sa rozhodol sem zájsť. A teraz sa k vzrušeniu pridala i bolestná túžba, 
ktorá pulzovala celým jeho telom. 

Chcel ho.

6/100

Vrátil sa k pohovke a usadil sa. Rozhodnutie, ktoré urobil bolo najkratšie v jeho živote. A najrýchlejšie. 

Poposadol si, aby si urobil väčšie pohodlie. Potom si rozopol gombík na nohaviciach.

A zips. 

Ten zvuk pôsobil ako malé zemetrasenie. Severus zdvihol pohľad od pergmanu vo chvíli, keď Harryho 
ruka vkĺzla do nohavíc a vytiahla odtiaľ túžbou pulzujúci penis.

Muž za stolom naprázdno prehltol. Zvuk zlomeného brka, ktorý nasledoval Harryho takmer pobavil.

Sedel tam, jeho ruka kĺzala po celej dĺžke penisu a zelený pohľad sa po celý ten čas vpíjal do čiernych 
očí. 

Vyvrcholil s tlmeným výkrikom a za zvuku padajúcej stoličky.

7/100

„Také plytvanie!“ oboril sa naňho a prv ako sa Harry spamätal, Snape už pred ním kľačal. Prsty 
kŕčovito zaborené do jeho stehien.

V momente sa prehol ako luk a nechal svoj šíp zmiznúť v tmavej, vlhkej jaskyni Snapových úst.
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O chvíľu neskôr už kľačal na pohovke so stiahnutými nohavicami a so Snapovou tvárou zaborenou 
v jeho štrbine. Jeho jazyk kmital okolo zvrásneného prstenca, kým Harry sa otriasal roznietenou 
túžbou. Od samých základov. 

Snapove prsty pritom zručne láskali Harryho penis. Keď muž venoval rovnakú pozornosť i jeho 
semenníkom, takmer omdlel od rozkoše.

Vstúpil doňho rázne, po samý koreň. Harry vykríkol.

Úľavou.

8/100

Ich prsty na rukách boli prepletené, ale dlho tak nezotrvali. Nie pri tom, aký rytmus Snape vynaložil, 
aby ho pomiloval. 

Harry sa nespoznával. Hrýzol si pery, stonal a miestami zavíjal. Raz sa predkláňal, aby prehĺbil 
vniknutie do svojho tela, potom zas zakláňal, keď ho Snape v návale vášne schmatol za vlasy, aby si 
pritiahol jeho ústa k bozku.

Jeho naliate semenníky doňho rytmicky vrážali a penis v ňom dokonale kĺzal. Zakaždým trafil ten 
magický bod ukrytý v jeho vnútri a zakaždým to Harryho posunulo k imaginárnej hranici vlastného 
ovládania. 

A potom vykríkli. Obaja. Ich hlasy splynuli dovedna v nádhernom súzvuku.

9/100

Draco položil šálku od kávy na stôl. „Ďakujem.“

Severus prikývol. „Ako to ide v práci?“

„Fajn. Zdá sa. Inak nič extra.“

„To je dobre, nie?“

„Asi.“

„A čo otec? Podaril sa mu ten nový obchod?“

Draco mykol plecom. „Ja sa o tieto záležitosti veľmi nezaujímam. Ale asi hej, lebo ráno vyzeral 
pomerne spokojne.“

Odmlčali sa.

„Čo ťa trápi?“ 

„Potter s niekým šuká.“

Severusovi vypadol z ruky nožík, ktorým krájal akési korene. 
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„Na to nie som zvedavý.“ Dal si záležať, aby znel neutrálne a mrazivo. A navyše, absolútne 
pohoršene.

I tak si však vyslúžil dlhý, skúmavý pohľad svojho podozrievavého krstného syna.  

10/100

Odľahlo mu, keď konečne odišiel. Nie, že by sa za svoj nový a nezáväzný vzťah hanbil. To vôbec. Len 
nechcel, aby o tom niekto vedel. A Draco už tobôž nie.

Čo na tom, že sa rozhodol prijať Potterovu ponuku a sexovať s ním? Dokedy mal čakať? A na čo? 

Mal si nechať tento zázrak prekĺznuť pomedzi prsty? Mal odložiť sex na neskôr? Kedy? Kým by si 
nezačal odkladať umelé zuby do pohára a pomaly by zabudol, na čo penis okrem močenia slúži?

Ak to bolo všetko, čo mu Potter mohol ponúknuť, bral to všetkými desiatimi. Nech už mal akékoľvek 
dôvody.

13.
1/100

Severus fučal od námahy, a keď sa z neho konečne vytiahol, zvalil sa do perín. Vlasy prilepené na 
spotený krk i čelo. Potter na tom nebol o nič lepšie.

Ľahol si vedľa neho na chrbát a roztiahol ruky. Jeho hrudník sa prudko nadvihoval, ako lapal po 
dychu. Jedna ruka skončila na Severusom bruchu. Celkom svojvoľne. Neprekážalo mu to.

„Myslím-že-by-to-chcelo-opraviť,“ vyrážal zo seba medzi jednotlivými nádychmi a výdychmi.

Severus k nemu obrátil tvár a uvidel dokonale zahmlené okuliare. Uvoľnený výraz tváre svedčil iba 
v jeho prospech. 

Potom sa pozrel na miesto, ktoré spomínal. Drevená peľasť postele bola nalomená. 

Áno, vďaka nim.

2/100

Zamrmlal kúzlo a odložil prútik bokom. Nemal vôľu vstať, ani sa pohnúť. Bol taký malátny, že si 
takmer necítil údy. 

„Zničil si ma,“ doľahlo k nemu zboku, ale nie kriticky. 

Potter sa pretočil na bok, keď si zložil okuliare a posunul sa k nemu bližšie. Jeho ruka stále ostávala na 
Severusovej hrudi a jeho telo kopírovalo krivku mužovho boku.

„Myslím, že je to vzájomné,“ poznamenal. Díval sa mu do tváre, pozorne sledoval známky mladíkovej 
únavy. „Si stále... lepkavý.“
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„Hmm,“ zahundral Harry, ale neprejavil snahu očistiť sa.

Severus sa pousmial a znova zovrel v prstoch prútik. 

Potom ich oboch prikryl perinou.

3/100

Bolo to prvý raz, čo Potter uňho prespal. Ale neostal až do rána. 

Presne vedel, kedy sa prebudil, obliekol a odišiel. A prekvapil ho, pretože skôr, než odtiaľ vytiahol 
päty, odhrnul mu z čela prameň vlasov čiernych ako uhoľ a pobozkal ho na ústa. 

„Vrátim sa,“ zamrmlal mu do sna a už ho nebolo.

Boli to noci na nezaplatenie. 

Severus vítal s malým úsmevom každé nové ráno, pretože sa nesmierne tešil na jeho večer a na svoju 
spoločnosť.

Časy, keď trávil dni a noci sám sa zdali byť nenávratne preč. Niečo ako nepríjemná spomienka na istý 
úsek jeho osamelého života.

4/100

Občas sa pristihol pri tom, ako nad tým ich vzťahom premýšľa. A v kútiku duše očakával deň, kedy sa 
jedného dňa Potter proste pred jeho dverami neukáže. 

Bolo to možné. Prečo aj nie? Potter bol o celých dvadsaťdva rokov mladší. Bol krajší, žiadúcejší a mal 
na viac ako na starého profesora, ktorý sa stále prplal v elixíroch, pokožku na rukách mal zažltnutú 
ako tuhý fajčiar a vlasy od výparov takmer vždy mastné. 

Ani jeho tvár nebola nijako vábivá.

Vždy si skôr pripadal ako vytrasené vrece kostí. Naproti tomu bol Potter splneným snom každého 
zdravého homosexuála. 

Kam to teda vlastne speli?

5/100

Mrazivý január vystriedal studený február. Severus sa necítil najlepšie. Už ráno do seba vylial hneď po 
káve dávku Životabudiča, ale nebolo to k ničomu.

Nedarilo sa mu. Elixír, ktorý pripravoval pre Poppy skončil v odpade. Stúpla mu horúčka a nezrazil ju 
ani ďalšou dávkou liečiva.

Krátko poobede, čo do seba dostal sotva pár lyžíc polievky, zaľahol.

Mal dojem, že lepšie by bolo zomrieť. Ani sa nevyzliekol. Nemal na to síl.

„Severus?“
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Ten hlas mu bol bolestne povedomý. 

„Severus, celý horíš!“ 

Áno, aj sa tak cítil. S námahou rozlepil oči. Potter si práve vyzliekal kabát.

„Dnes... z toho... nič nebude,“ zamrmlal.

6/100

Keby nebol Harry taký znepokojený, bol by sa nad tým zasmial. Bolo to absurdné. Ako si mohol 
myslieť, že...

Zarazil sa. Napokon, veď preto sem chodil, že?

Neotváral mu na klopanie, ale dnu sa svietilo, takže jeho obavy boli oprávnené. Len čo vošiel do 
domu a uvidel ten neporiadok, jeho znepokojenie ešte vzrástlo.

A potom ho našiel ležať v posteli.

„Má vysokú horúčku. Prídeš?“ opýtal sa, kľačiac pred krbom.

„Isteže. Hneď som tam, len mi uhni.“

Harry sa odpratal spred kozuba práve včas, aby ho neporazila postaršia, no stále čiperná rokfortská 
liečiteľka.

Už vo dverách vrhla na pacienta diagnostické kúzlo.

7/100

Strávil s ním noc. Celučkú. 

A dával mu zábaly, lieky a nútil ho piť čaj, ktorého navaril celý kotol. Dbal na to, aby mal všetko 
možné pohodlie. Prepotené nočné košele mu každých pár hodin presušil, rovnako ako i posteľné 
prádlo. 

Horúčka Severusovi klesla nad ránom. Až vtedy si dovolil zdriemnuť. 

„Ahoj,“ pozdravil ho o pár hodín neskôr, keď videl, ako sa mužovi zachveli viečka a on otvoril oči.

„Ahoj,“ zašepkal, evidentne celý v rozpakoch. 

„Je ti lepšie?“

Severus prikývol a už sa štrachal na nohy. Harry mu pomohol a počkal naňho, kým si odskočil na 
toaletu. 

Vrátil sa tváriac zanovito.

8/100
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„Nemusíš pri mne ostávať. Viem sa o seba postarať celkom dobre i sám,“ namietol, keď znova ležal 
na Harryho naliehanie v posteli a okusoval pripravené hrianky, ktoré zapíjal čajom. Nie kávou. Aj to 
ho rozladilo.

„To je v poriadku. Vzal som si voľno.“

Severus prehltol a pozrel naňho. „To si naozaj nemusel.“

Harry si sadol do kresla, kde ho muž našiel i predtým. „Musel.“

„Nie, ja... nechcem ti byť na ťarchu. To, že spolu spíme neznamená, že za mňa nesieš nejakú 
zodpovednosť.“

Harry sa oprel a venoval mu uprený pohľad. „Viem. Ale rád by som, keby si mi to dovolil.“

9/100

Dovolil mu to z jediného dôvodu. Páčilo sa mu, že sa oňho stará. Bolo to veľmi milé a nezdalo sa, že 
by svojou idnispozíciou Pottera nejako zaťažil.

Aj tak väčšinu dňa i noci prespal, pretože horúčka podvečer znova stúpla a neopustila ho ani po 
nasledujúce dva dni. 

Na tretí deň sa konečne cítil lepšie a bolo to vidno. 

„Kam sa chystáš?“ 

Nepozrel naňho. Iba sa ďalej prehrabával v šuplíku a hľadal si čisté šaty.

„Severus? Ešte nie si zdravý.“

„Ale je mi fajn.“

„Ako ťa len presvedčím, aby si sa vrátil do postele?“ 

Pohľad, ktorý naňho muž vrhol ho rozosmial.

10/100

„Si si istý, že budeš okej?“ staral sa. Mračil sa aj vtedy, keď sa súkal do kabáta.

„Samozrejme. Nevieš, čo sa vraví? Zlá zelina má tuhý koreň.“

Harry sa uškrnul a podišiel k nemu, zapínajúc si kabát. „Nehovor tak. Nie si zelina a už vôbec nie si 
zlý.“

„Myslíš, v posteli?“

„Myslím, všeobecne,“ zaškeril sa a naklonil sa k nemu, aby si ukradol bozk na rozlúčku. „Pár dní 
budem mimo. Máme nejaké školenie.“

Severus prikývol. 
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„Budem ti chýbať?“

Starší muž nakrčil čelo v hlbokom zamyslení a ťukal si ukazovákom po brade. „To sa ešte uvidí.“

„Ty diabol!“

„Ty drzý fagan!“

14.
1/100

Harry otvoril dvere, vytreštil oči a vzápätí ich zatresol. V ušiach stále počul zahanbený výkrik lektorky 
kurzu, ktorá bola takmer okamžite umlčaná vášnivým bozkom.

„Do hajzlu s tým nadržaným kreténom!“ zašomral, keď rázoval z hotelovej izby preč. „Vedel som, 
prečo s ním nemám mať spoločnú izbu!“ mrmlal si popod nos. 

Vrátil sa do baru na prízemí a objednal si drink. Pohľadom preskúmal tanečný parket a znova sa 
unudene odvrátil. Bol na smrť unavený.

Tie monotónne prednášky by zabili i koňa. 

Na Malfoya zjavne mali opačný účinok. Mal dojem, že na obraz  Malfoyovho zadku a ozvenu 
lektorkinho výkriku poriadne dlho nezabudne.  

2/100

Keď sa po viac, než hodine vrátil nazad, izba bola tichá a Malfoya našiel pokojne chrápať vo vedľajšej 
posteli. Zamračil sa. Mal mu sto chutí strčiť pod perinu nejakého štrkáča! 

Vykašľal sa na sprchu a vyzliekol sa do spodkov. Zaspal takmer okamžite.

Harry raňajkoval v tichosti. 

„Nebavíš sa so mnou?“

Keď zliezol do jedálne, Malfoy tam už bol. Naschvál si sadol k inému stolu, ale tomu všivákovi to bolo 
srdečne jedno. Prisadol si bez opýtania.

Teraz naňho iba zagánil a ďalej sa venoval sústredenému prežúvaniu opekanej slaninky. 

Draco sa zamračil. „Si nasraný pre ten včerajšok?“

Harryho oči ho účinne vraždili.

3/100

A potom mu napadlo, že by bola možno účinnejšia kastrácia. Uchránil by aspoň pár zlomených sŕdc. 

„Pretiahol si ju v našej spálni!“ zašepkal.
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„To som ju mal ošukať na únikovom schodisku?!“

„Ježiši, Malfoy, ty si fakt šovinistické prasa!“ vydýchol a odpil si dúšok z kávy.

„A ty si svätec, čo? Nemysli si, že o tom neviem.“

Fajn, dosiahol jedine to, že mu zabehlo.

„O čom to tu táraš?“

Draco povytiahol obočie a zabubnoval prstami po stole. „Preťahuješ môjho krstného otca,“ naznačil 
perami takmer bezhlasne.

Harryho pohľad sa nebezpečne zúžil. „Do toho ťa nič!“

Draco si teatrálne odfrkol. „Mne to neva.“

4/100

Ďalšia séria prednášok, pri ktorých doslova trpel. Prečo im aspoň nehovoria o nejakých novinkách? 
Takmer nahlas zastonal. Nie, oni proste musia rozoberať staré a nezáživné pravidlá trestného zákona.

Keby mohol, bol by od zúfalstva liezol po stene a nechtami z nej driapal omietku.

Ale nemohol.

Miesto toho bol nútený počúvať a po očku sledovať Draca, ktorý vrhal na lektorku všemožné 
zmyselné pohľady, špúlil pery a žmurkal po nej, kým sa tá chudera nečervenala ako zrelá rajčina.

„Nevadí ti, že je takmer o desať rokov staršia?“ opýtal sa ho Harry šeptom, keď to už nemohol dlhšie 
vydržať.

„Je skúsená. A dračica.“

5/100

Harry ani dnes nemal dobrú náladu. Draco ho znova vypoklonkoval z izby. Tentoraz s varovaním, či 
skôr prosbou.

„Urob mi radosť a choď na drink, hej? Chcem si s ňou zatrtkať.“

„Trtkal si s ňou včera!“

„A chcem aj dnes. Včera som jej akurát tak oprašoval zopár pavučín, ak vieš, čo tým myslím,“ žmurkol 
naňho.

Takmer mu jednu vrazil. 

Harry nemal inú možnosť, ako vzdialiť sa. Dopredu tú chuderu ľutoval. Skončí presne tak, ako aj tie 
ostatné, ktoré tak neuvážene podľahli Malfoyovmu šarmu a sladkým rečičkám. 

Stál pred výťahom. Muža, ktorý kráčal po chodbe si nevšimol, kým pri ňom nezastal.
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6/100

Vošli do výťahu. Harry ho letmo prešiel pohľadom.

„Prízemie?“ opýtal sa ho a Harry prikývol. 

V ten večer sa konečne prvý raz zabavil. Ako neskôr zistil, ten muž sa volal Jerome Butler a bol na 
školení s nimi. Pochádzal z Gloucestru, kde pracoval ako auror pre tamojšiu pobočku. 

Smiali sa a nad pohárom piva si rozprávali kuriózne i vtipné príhody z práce. A neskôr, keď sa vracali 
nazad na izby a viezli sa na štvrté poschodie hotela výťahom, bol Harry odrazu natlačený na jeho 
stenu.

Jerome sa mu díval hlboko do očí a jeho ústa a bozky si pýtali povolenie.

7/100

Dvere výťahu sa otvorili a Jerome vystúpil ako prvý. Takmer vrazil do Draca, ktorý stál na chodbe 
a čakal, kým...

Potom zbadal Harryho a jeho oči sa dvojnásobne zväčšili. Prešiel ho pohľadom od hlavy po päty.

„Čo sa to tu dopekla...“ Hlas mu zanikol, keď mu odpoveď na otázku došla sama. 

Harry ho obišiel. Bez slovka vysvetlenia. Nemal snahu napraviť si oblečenie, ktoré mal rozgajdané.

Draco sa zvrtol na päte a nasledoval ho. Celkom zabudol na svoj úmysel, zísť dole a dať si v bare 
nejaký drink. A možno i barmanku.

Zatresol za sebou dvermi.

„Môžeš mi konečne odpovedať, Potter?!“

8/100

Harry vošiel rovno do kúpeľne. „Nemusím sa ti spovedať. Ani ty to nerobíš. A ja mám v sebe toľko 
rešpektu a taktu, že ťa o to ani nežiadam.“

„Srať na to, Potter! Pretiahol si ho? Ty si s ním šukal vo výťahu? Ako k tomu príde Severus?!“

Harry naňho zagánil. „On s tým nemá nič spoločné.“

„Ako nemá? A vraj ja som šovinistické prasa?“

„Vychladni!“ štekol po ňom Harry podráždene a vliezol do sprchy.

„Naser si, buzerant!“ 

Harry sa pokojne mohol rozčúliť, ale to by musel mať dôvod. Dracovu urážku nebral tak, ako mala 
pôvodne znieť. Bol to proste fakt. 

9/100
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A faktom bolo, že bol mladý. Bol príťažlivý a plný energie. Prečo by si teda nemohol dopriať a trochu 
sa nezáväzne odviazať? 

Veď to mladí robili. A nielen tí. 

Čo na tom, že sex so Snapom bol skvelý, keď ho nemal po ruke, keď sa mu proste zažiadalo?

Privrel oči a rozladene tresol zaťatou päsťou po stene obkladanej kachličkami. Malfoy mu bol vždy 
tŕňom v päte. Prečo by to teraz malo byť inak?

Opustil kúpeľňu. Malfoya našiel sedieť na posteli. Civel naňho. A neprestával sa pohrávať so svojím 
prútikom.

Ignoroval ho. Vliezol do postele, pretočil sa na bok a zaspal.

10/100

Jerome sa uškrnul. „Stále zazerá.“

Harry si povzdychol. „Má to v náture. Ignoruj ho. Raz ho to určite prestane baviť.“

„Nezdá sa mi. Taký vražedný pohľad som nevidel od chvíle, kedy som sa priznal bývalej priateľke, že 
som gay.“

Harry sa otočil a pozrel na Draca, ktorý z nich nespúšťal oči. A odvrátil sa.

„Je na teba vždy taký vysadený? Jeden by si myslel, že žiarli,“ zamrmlal Jerome. „Alebo je bisexuál 
a mali ste spolu niečo?“

Harry sa rozosmial. Predstava Draca bisexuála bola vážne zábavná. Keď mu to neskôr povie – a to 
ozaj plánuje -  tú chvíľu si rozhodne vychutná.

15.
1/100

Draco tam sedel ako päť penazí. Zízal na jeho meravý chrbát a mierne ovisnuté plecia. To bol jediný 
znak toho, že ho zrejme vnímal.

Nenávidel sa za to, ale musel mu to povedať. „Mrzí ma to. O to viac, že to ja som všetkému na vine.“

Severus sa ozval až po chvíli. Akoby mu pár sekúnd trvalo, než mu došlo, čo jeho krstný syn povedal.

„Ako si to myslel?“

Draco šibol očami po jeho prútiku. Stále ležal na pracovnom stole. 

„Trval som na tom, aby sa s tebou stretával. Vedel som, že sa ti páči. Chcel som ti iba pomôcť.“

2/100
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Nezdalo sa, že by starší muž nejako reagoval. A predsa. Otázky prichádzali, i keď s oneskorením.

„Ty si ho donútil k tomu, aby sa so mnou stretával?“

Prikývol. A až potom si uvedomil, že Severus ho nemôže vidieť. „Áno. A teraz viem, že to bola chyba. 
Vždy tvrdil, že si preňho pristarý. Mal som to predpokldať.“ Jeho hlas znel naozaj kajúcne.

Nehovoriac o tom, že sa mu potili dlane a oči stále upieral na chrbát svojho krstného otca.

„Ďakujem, že si mi to oznámil. Ak je to všetko, môžeš odísť.“

Draco narovnal chrbát a už-už otváral ústa. Rozmyslel si to.

3/100

Harry nemal práve najlepšiu náladu. S Malfoyom už pár dní nebola rozumná reč. Iba naňho vrčal, 
syčal a zazeral. 

Tešil sa, že je konečne doma a ešte viac, že je po tom hlúpom školení. 

Ani si nevybalil. Iba sa rovno premiestnil pred jeho domec. Zaklopal a vošiel dnu. 

„Ahoj,“ pozdravil, keď prešiel krátkou chodbičkou a vošiel do priestrannej kuchyne. Našiel ho variť 
nejaký elixír.

„Ahoj, si tu skoro,“ odzdravil Severus.

Harry k nemu pristúpil, zozadu ho objal okolo pása a oprel si bradu o jeho plece. „Rujovníkový elixír?“

Severus sa naňho uškrnul. „Výborne, desať bodov za správnu odpoveď, pán Potter.“

4/100

V momente, ako elixír odstavil z plameňa, celkom naň zabudol. Otočil sa k Potterovi, prisal sa ústami 
na jeho pery a rukami mu skĺzol po chrbte. Pritiahol si ho bližšie, ani na chvíľu neprerušil bozk. Stisol 
mu ten úžasne pevný zadok, kým ho pod ním pevne neuchopil a neprinútil tak mladšieho muža, aby 
sa doňho zavesil.

Harry sa pobavene rozosmial. Rukami objímal Severusov krk a nohami jeho úzke boky, kým ho muž 
niesol rovno do spálne s ústami prilepenými k jeho krku.

Napadlo mu, že ak mu tam zanechá cucflek, bude mu to srdečne jedno. 

A ich sex nemal chybu.

5/100

Severus ležal v posteli obrátený tvárou k nemu. Potter spal a on ho nerušene pozoroval. Ružová 
pokožka voňala pižmom a ním. Muž zaspal bez toho, aby sa očistil. 

Mrzí ma to. Trval som na tom, aby sa s tebou stretával, preblesklo mu mysľou.
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Čierne oči sa upreli na jazvu v tvare blesku. Už nebola taká do oči bijúca. Pôsobila ako bežný šrám na 
pokožke. I keď stále v tvare blesku.

Vždy tvrdil, že si preňho pristarý.

Povzdychol si tak nečujne, ako sa len dalo. 

Áno. Bol preňho pristarý. Nebol naivný blázon, ani hlupák, aby si neuvedomoval realitu. 

Nikdy veľa nechcel.

6/100

Dotkol sa jeho líca hánkami prstov. Jemne. Nechcel ho zobudiť. 

Pretočil ruku a bruškami prstov skopíroval Harryho pery. Dokonalé, plné. Ešte stále niesli stopy po 
predchádzajúcom dravom bozkávaní.

Zrejme ho ten dotyk pošteklil, pretože v spánku pootvoril ústa a oblizol si ich.

Ruka pokračovala v nerušenom prieskume. Ukazovák ako skúsený horolezec zdolal adamovo jablko 
a vzápätí zišiel do doliny. Obkreslil črtajúce sa pohoria kľúčnych kostí a nechty prečesali hebké chĺpky 
na hrudi. 

Asi sa ti bude protiviť už len tá myšlienka, ale... chcel som ťa požiadať, poprosiť, či by si nezvážil 
možnosť, že by sme spolu...

Taký nesmelý, kostrbatý návrh.

7/100

Ruka prešla z hrude na ploché brucho a prsty na ňom sa roztiahli. Od hniezda tmavých chĺpkov jeho 
slabín ho delilo sotva pár centimetrov. Očami, ktoré doteraz zotrvávali na ruke sa vrátil k jeho tvári. 

Potter stále spal.

Vyzeral tak sladko. Tak nevinne. 

Posunul ruku nižšie a nežne ho pohladil. Alebo možno skôr provokoval. Skúšal, či zareaguje. 

Odpoveď na nevyslovenú otázku dostal okamžite. Potterov penis sa stoporil. Jeho ruka sa k nemu 
vrátila. Nikdy nenechal načatú prácu rozrobenú.

Pracoval systematicky a účelovo. Jemne. S úžasne vycibreným zmyslom pre hmat a ten správny tlak. 

Potter zo sna zastonal.

Severus sa usmial.

8/100

Bolo ľahké otočiť ho. Stačilo mu pošepnúť do ucha. Potter sa prevrátil z chrbta na bok a nastavil mu 
svoj zadok. 
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Severus si uvoľnil ruku spomedzi jeho stehien, keď naposledy poláskal plné semenníky. Zašepkal 
potrebné kúzlo, aby sa Potter preňho uvoľnil. 

Na vztýčený penis si nasadil prezervatív a pre hladké vniknutie si ho natrel ešte lubrikantom. Prisunul 
sa k nemu a vnikol do toho tmavého tunela vášne.

Ich predchádzajúce milovanie bolo búrlivé. Teraz boli jeho pohyby takmer slimačie. Vláčne. Vniknutia 
neboli také hlboké, ale dal si záležať, aby sa zakaždým hlavička jeho penisu obtrela o jeho prostatu. 

Harry ticho zastonal.

9/100

Držal ho za bok a bozkami mu posieval chrbát i plece. 

A on stále spal. 

Posledný prudší výpad a urobil sa. Napriek pomalému tempu, ktoré nasadil, dýchal plytko. Srdce mu 
freneticky búšilo. Ako splašené vtáča v klietke hrudného koša.

Opatrne sa z neho vytiahol a zbavil sa použitého kondómu plného vlastného spermatu. Nechal ho 
zmiznúť. 

Potom sa k nemu chcel pritúliť, ale Harry sa obrátil. Severus ucítil dotyk jeho mágie a ľahký bozk, 
ktorý mu vtisol doprostred hrude.

Z pier sa mu vydral spokojný povzdych. Nohu si vložil medzi jeho a rukou ho objal okolo pása.

„Dobrú noc,“ zašepkal mu.

10/100

V kúpeľni bolo plno pary. Zo sprchovej hlavice na nich dopadali horúce kvapky vody, ale oni ich sotva 
vnímali. 

Harry bol nohami zakvačený do Severusa a plecami sa zapieral o stenu. Jeho ruka spracovávala 
vlastnú erekciu, kým doň jeho bývalý profesor rytmicky prirážal, okusujúc jeho pery, čeľusť i mokrú 
pokožku pleca. 

Vykríkol.

Jeho výkrik zanikol v následnom bozku, v ktorom ich ústa splynuli.

Zastonal, keď Severusov penis opustil jeho telo, ale odmietol sa tak rýchlo vzdať jeho blízkosti.

Skoro o hlavu vyšší muž mu prečesal prstami mokré vlasy a zaklonil mu hlavu. Zjavne len preto, aby 
ho zasa mohol pobozkať.

16.
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1/100

Harry mal dojem, že zle počul. „Ako?!“ nikdy predtým naňho takto nezvýšil hlas.

„Počul si, Potty! Povedal som mu to,“ zaznela strohá odpoveď.

Harry mal dojem, že sa mu odkrvila nielen celá tvár, ale i telo a končatiny. Mozog na malú chvíľu 
celkom vypadol z prevádzky. Ostal naňho len nemo, neprítomne civieť.

„Mal právo to vedieť! Kurvil si sa s iným, Potter! Je to môj krstný otec a ja nedovolím, aby si ho 
ponižoval!“ toto evidentne povedal na svoju obranu. 

Harry sa prerývane nadýchol. „Toto... si vybavíme neskôr, Malfoy. Teraz... máme prácu.“

Ale sám mal dojem, že dostal poriadny knock-out.

2/100

„Alohomora!“ zamrmlal Draco nečujne a obaja vošli dnu. Kroky utlmené kúzlom, na sebe ďalšie, 
splývavé. Splynúť s prostredím bolo najjednoduchšie, ak sa nechcel skrývať pod plášťom, ktorý by ho 
predsa len trochu v pohybe obmedzoval.

„Homerum revelio!“ mávol Harry prútikom a zamračil sa. Takže predsa. „Pod nami.“

Draco prikývol, že rozumie. 

Prešli vstupnou halou a zamierili k širokému schodisku. V budove vládla tma a hrobové ticho. 

Zostupovali rýchlejšie, keď už vedeli, kde hľadať. 

„Mali nám dať vedieť skôr!“ zahundral Draco. „Nakopal by som toho tučného Bartemiusa do toho 
rozkysnutého zadku!“

„Potom,“ schladil ho Harry a zarazil sa. „Niečo tu páchne.“

3/100

„Petrolej!“ vykríkol Draco, len čo si uvedomil, že ten nepríjemný zápach mu je až pridobre známy. 
Vymenili si pohľady.

Harry sa rozbehol a Malfoy ho nasledoval. V hlave mal však prázdno. Podobné, aké sa usadilo v jeho 
duši krátko po tom, čo mu Malfoy povedal o svojej – zrade. 

A tak sa mu chtiac-nechtiac pred očami mihala Severusova tvár, na ústach cítil znova jeho pery a na 
tvári jeho vlahý dych. 

Na konci temnej chodby sa objavil prúžok zlatistého svetla. Bežali, ale žiadna ozvena sa dláždenou 
chodbou neniesla. 

Dotyky. 

Severusove ruky na jeho stehnách, horúci jazyk krúžiaci okolo zvierača.
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A výbuch.

4/100

Odhodilo ich. 

Bolo to ako blesk z jasného neba. Tlaková vlna ich zasiahla a strhla so sebou ako handrové bábky. 

Vykríkli.

A nasledoval tvrdý dopad. Harrymu vyrazilo dych. Zamdlel.

O pár minút sa prebral. V nose ho šteklil nepríjemný zápach petroleja a štipľavého dymu, rozkašľal sa 
a pretočil sa na bok. 

Stálo ho nemálo síl pozviechať sa a nájsť Draca, ktorý ležal zavalený troskami muriva o pár metrov 
ďalej.

„Homerum Revelio!“ zašepkal hrubým hlasom. Nič. Žiadne známky života.

Presunul sa k Dracovi a oboch premiestnil pred budovu, kde sa práve primiestnila pohotovostná 
jednotka požiarnikov. 

„Aquamenti!“ počul volať z každej strany.

5/100

„Auror Potter!“ vykríkol náčelník týmu, ktorý práve dorazil zo zvyškom mužov odetých do 
ohňuvzdorných pracovných úborov, s prilbami na hlavách a prútikmi v ruke. „Ste v poriadku?“

Harry nemal poňatia. Bolela ho hlava a bol celý ako dolámaný. Ale Draco bol stále mimo. 

„Je v budove ešte niekto?“ spytoval sa, kým niektorí z mužov rozbaľovali hadice a pripájali ich zručne 
a rýchlo na hydrant.

„Len telo podpaľača. Neprežil to.“ 

Musel ho zachytiť, aby nespadol. 

Vzápätí zamával prútikom, z ktorého vyskočil patronus. Malý, strieborný bobor. „Liečiteľ Sixtus, 
máme tu ranených. Na rohu Brečtanovej a Norissovej vybuchla Polova továreň na výrobu mydla!“

6/100

Prebral sa na lôžku, keď na sebe ucítil monitorovacie kúzlo. „Je vám lepšie?“

Liečiteľ naňho upieral pohľad spoza hranatých okuliarov. Harry sa skúsil pohnúť, potom sa opatrne 
posadil a prikývol. Ani hlava ho už nebolela. 

„Áno. Je to lepšie.“

„Mali ste väčšie šťastie, ako váš kolega.“
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Harry sa rozhliadol, ale v malej miestnosti s neveľkým oknom bol sám. „Kde je Draco?“

„Na JIS-ke. Ošetrili sme mu zranenie hlavy, ale stále má otras mozgu. Pozorujeme ho.“

„Je to vážne?“

Liečiteľ sa usmial. „Mohol dopadnúť aj horšie. Zajtra by sa mal prebrať. Po ďalších testoch budeme 
múdrejší. Zranenia hlavy nie sú banálne.“

7/100

„Je ti lepšie?“ 

Draco prikývol. „Aj keď ma stále bolí hlava. No tentoraz príčina bude asi v tom, že matka na mňa 
peknú chvíľu jačala. Vraj som nepozorný a nedbanlivý.“

„To si. Ale len trochu.“

Draco sa uškrnul. „Ďakujem.“

A Harry prikývol. Vedel, za čo to malo byť. No jeho chuť uškrtiť ho to nijako nezmenšilo.

Draco akoby mu čítal myšlienky. „Neľutujem, že som mu to povedal. Mal právo to vedieť. Vieš, že 
áno. Je to dobrý človek a nezaslúži si, aby si sa s ním zahrával.“

Odmlčal sa, Harry nepovedal nič. Iba zvieral pery. 

„Nemal som na teba tlačiť.“

8/100

To si teda nemal, prisvedčil mu v duchu, keď už bol na chodbe, lebo ho slušne povedané vyhodila 
červenolíca mladá praktikantka.

Mala kučeravé gaštanové vlasy, veľké modré oči a prikrátku sukňu. Z izby začul jej veselý chichot 
a Dracov hlas, ktorým si ju omotával okolo prsta. Harry nepochyboval, že o pár sekúnd dvere prosto 
zamkne, aby si na ňom tá mladá dáma mohla zajazdiť. A nepochyboval, že mu neodolá.

Aj tak ho mal stále chuť uškrtiť. Z viacerých dôvodov, ale prevažoval jeden. Jeho zrada. 

Odmiestnil sa domov. Kingsley ich bol navštíviť a ich šéf im dal rekonvalescenčné voľno.

Bolo potrebné.

9/100

Doprial si dlhú sprchu a chvíľu postával pred zrkadlom, keď pozorne skúmal svoj nový, doudieraný 
stav tváre i tela. A usúdil, že to mohlo dopadnúť aj horšie.

Obliekol sa, najedol a prehodil na seba kabát. 

Jeho kroky viedli do Škótska na vysočinu. Mal čo vysvetľovať a bol na to pripravený. 
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Stále tu vládli celé záľahy snehu, i napriek tomu, že bol začiatok marca a v údolí sa už vytrácal a topil. 

Mieril k domcu, rozhodne a s pohľadom upriameným na dvere. V duchu uvažoval, ako začne. 

Severus vedel všetko. Draco ho nešetril. 

Uverí mu? Alebo bude skeptický k jeho verzii?

10/100

Šok, že dom je prázdny vystriedal malý záchvat paniky. 

Na stole zbadal malý, zložený lístok s jeho menom.

„Takto to bude lepšie, pre nás oboch.

S. S.“

Vtedy sa mu rozbúšilo srdce a spotili dlane. Dych sa mu v hrdle zdrhol. Okamžite prehľadal celý 
domec, ale po mužovi tam ostalo len pár bavlnených košieľ.

Harry ostal bezradne postávať uprostred chodby, než hrdelne zastonal a čelom sa oprel o hrubú 
zárubňu dvier spálne.

Oči uprel na širokú posteľ.

Vtedy mu došlo, že tú noc sa s ním Severus miloval, akoby to bolo naposledy... 

Bez výčitiek, naplno. 

Zaštípali ho oči. 

Rozplakal sa. 

Koniec prvej časti


