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1. kapitola - Neverník 

Pršalo. Miesto, kde stál oplývalo šialene pochmúrnou náladou. Šeriaci sa 

sychravý deň tomu všetkému dodával nádych hlbokej melanchólie. Stál tam 

nehybne a z premočených šiat mu crčala na mokrú a prevlhnutú zem voda. 

Dlhé vlasy zlepené a visiace pozdĺž tváre tvorili podivnú, nepeknú záclonu, ktorá 

sa mu prisala na líca i vysoké čelo ako chápadlá chobotnice. 

Dlhé prsty sa dotkli sivého náhrobného kameňa vytesaného z mramoru. Bolo to 

presne šesť mesiacov. Polrok, čo pochoval svojho jediného syna. 

„Prisahal som, že ťa pomstím, Draco,“ zašepkal zastretým hlasom a z každého 

jedného slova odkvapkával jed a nahromadená zlosť. „Zatiaľ čo ty spíš večným 

spánkom, on si užíva života!“ zaškrípal zubami. „Je to také nespravodlivé!“ 

Zdvihol tvár k tmavnúcej oblohe a studené kropaje jesenného dažďa mu 

zmáčali už tak mokrú tvár. Spod privretých viečok sa mu drali slzy, ktoré sa 

zmiešavali s dažďovými kvapkami. Opäť sklonil hlavu a modré oči temné ako 

dnešná obloha sa nemo dívali na strieborné písmená vyryté do kusu chladného, 

mlčiaceho kameňa. Z malej fotky v okrúhlom ráme sa naňho dívala vážna tvár 

jeho syna. 

„Vieš, že ťa už dávno prestal oplakávať?“ odfrkol si s evidentným opovrhnutím. 

„Vraj ťa vymenil za toho starého netopiera. Ako mohol?!“ 

Na moment sa odmlčal, iba prsty pohládzali jednotlivé litery synovho mena. 

„Kto by si bol pomyslel, že v ňom muž ako Severus nájde... zaľúbenie, že?“ Jeho 

znechutenie bolo priam hmatateľné. 

 „Ale ja mám plán, môj milý Draco,“ šepol po chvíli, dívajúc sa zjavne na čerstvé 

červené ruže vo váze. Zohol sa k nim a vytiahol ich odtiaľ. Privoňal a dokonale 

krásnu tvár mu zohavil odporný úškrn. Otrhal im hlavičky a zbavil ich tak 

zamatových lupeňov, nechal ich zmiznúť. Ich stonky zvieral tak tuho, až sa mu 

do dlaní bolestivo zarývali ostré tŕne. Bolo mu to jedno. Napokon nechal 

zmiznúť aj tie. Siahol do náprsného vrecka svojho saka a vytiahol bielu ružu 

ukrytú pod vlhkou látkou habitu, dôkladne očarovanú, aby sa nepoškodila. S 

úctou a nehou ju vložil do prázdnej vázy. 



3 
 

„Nie, nezabijem ho,“ povedal po chvíli mlčania. „To by mali príliš ľahké. Chcem, 

aby trpeli. Rozbijem ten ich dokonalý vzťah a potom... potom sa uvidí. Budú 

trpieť. Až potom ho zbavím toho jeho mizerného života.“ 

Vstal, opäť prstami pohladil malú fotku a povzdychol si. „Spravím to kvôli tebe. 

Kvôli tvojej pamiatke, synček.“ 

~*~*~ 

Bol pripravený. Stál pred vysokým zrkadlom a kontroloval svoj bezchybný výzor. 

Upravil si viazanku a golier snehobielej košele. Vyzeral hriešne. Neodolateľne. A 

presne o to mu išlo. Podišiel s toaletnému stolíku a kvapol si za ucho obľúbenú 

voňavku. Parfum s názvom Tvoj Eros zaručoval ďalší sľubný krok k tomu, aby 

jeho plán vyšiel. Bola to kombinácia neodolateľných esencií, ktoré omámili čuch 

každého človeka a vyprovokovali jeho zmysly k tým najhriešnejším myšlienkam. 

A od tých bolo už len na skok k činom. Pravda, on si musí pomôcť aj inak, aby 

zaručil úspech svojho plánu. 

Načiahol sa po karafe obľúbeného alkoholu svojho starého priateľa a chvíľu ju 

poťažkal v dlani. Severus mal vždy vytríbený vkus, čo sa týkalo azda všetkého. 

Nepochybne to však zahŕňalo i obľúbený druh alkoholu. A on si bol istý, že ním 

nepohrdne. V poslednom čase spolu vôbec nevychádzali. Zakaždým, keď sa 

streli to dopadlo rovnako. Pohádali sa, Lucius odišiel na prázdno a Severus bol 

vrcholne podráždený. 

Teraz však dopadne všetko inak. Aj vďaka tomu, že prisypal do karafy omamnú 

látku, ktorá je bez farby, bez arómy a jej jemnú chuť ľahko prekryje. 

Skontroloval si čas na hodinkách zastrčených vo vrecku vesty ušitej zo 

strieborného brokátu. Osem preč. Vynikajúci čas na návštevu. 

Obliekol si svoje najlepšie sako, vzal karafu koňaku a vykročil ku krbu s temným 

úsmevom a nebezpečne iskriacimi očami. 

~*~*~ 

Severus zdvihol pohľad od písomiek, keď sa na dvere jeho súkromných komnát 

ozvalo zaklopanie. Pozrel na hodinku. Lucius bol presný ako vždy. Nechápal 

však dôvod jeho návštevy a muž sa neobťažoval ho informovať. Na dnes mal 
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celkom iné plány, ale Luciusa hádam zvládne rýchlo. Vstal od zaprataného stola 

a podišiel k dverám, aby ich otvoril. 

Bez slova spočinul na svojom starom známom, jeho mĺkvy výraz bol nečitateľný. 

Lucius mu venoval jeden zo svojich oslnivých úsmevov, len čo vstúpil a dokonca 

mal tú drzosť, že sa k nemu nahol a vtisol prekvapenému mužovi ľahký bozk 

priamo na ústa. Až potom mu strčil do ruky fľašu drahého nápoja. 

„Môžem vedieť, čo ťa sem privádza?“ hlesol podozrievavo Severus, keď 

študoval pozorným okom etiketu na karafe. Za vstupenku sem mu to stálo a on 

usúdil, že muža nevyhodí okamžite ako mal v úmysle. Vzhliadol k nemu a 

premeral si ho skúmavým pohľadom. 

Lucius prešiel ležérnym krokom k jeho pohovke a bez ostychu si sadol priamo 

doprostred. Rozpažil ruky a oprel ich o operadlo gauča. 

Tmavovlasému čarodejníkovi nemohla uniknúť podmanivá a zmysly štekliaca 

vôňa, ktorá sa okolo plavovlasého muža vznášala ako neviditeľný plášť, do 

ktorého bolo zahalené to dobre stavané telo. Zacítil štipľavú vôňu čierneho 

korenia i jemný podtón vetiveru, ale to všetko so zdrvujúcou silou prebíjala 

surová, živočíšna esencia pižma, ktoré útočilo na jeho zmysly priam 

ohlušujúcou silou.   

„Mal som dojem, že sme sa minule nepohodli. Nemám iného... priateľa a... 

tvoja oslnivá spoločnosť... je vždy lepšia ako žiadna, ak mám byť úprimný,“ 

prehovoril Lucius zmyselným hlasom, z ktorého Severusovi kedysi naskakovala 

husia koža. Ovšem, bol to príjemný pocit spojený s následnými udalosťami, 

ktoré sa týkali erotiky a sexuálneho pôžitku. 

Zvraštil obočie. „Vskutku prekvapivé,“ odvetil podozrievavo. Znova si ho 

premeral nič nehovoriacim pohľadom, v ktorom Lucius dokázal dokonale 

rozoznať ten hodnotiaci, spýtavý a... Nechcel predbiehať. 

Naklonil sa, aby si uvoľnil pár gombíkov saka, stiahol si ho z pliec elegantným 

pohybom a pohodil ho bokom. Bol si vedomý, že ho o niečo mladší muž uprene 

pozoruje. 

„Ak si sem prišiel preto, aby si mi robil návrhy...“ začal Severus, ale Lucius sa iba 

rozosmial. Severus tento druh smiechu neznášal. Dával mu tým najavo, že je 
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smiešny hlupák, ak si vôbec niečo také myslel. Demonštroval svoju nadradenosť 

a zdôrazňoval jeho úbohosť. 

Napokon, vždy platila zásada – ja pískam, ty skáčeš. A takýto vzťah Severusa 

unavoval. Nemal v ňom dôvod zotrvávať. Rýchlo sa učil z vlastných chýb. 

Našťastie. I keď z času na čas si v stave núdze vzájomne dovolili malú službičku. 

Tu si však užíval hlavne Lucius. Nikdy Severusovi nedovolil, aby si ho vzal tak, 

ako po tom túžil. Severus nikdy neprenikol medzi tie bledé, nádherné oblé 

polky, nikdy mu nebolo dovolené privlastniť si Luciusa týmto spôsobom. Bol to 

on, kto trpel zväčša hrubé vpády Luciusovho penisu, jeho svojskú techniku a 

podivne rýchle ťahy. Vo väčšine prípadov sa cítil ako kováčska nákova, do ktorej 

búši to malé, ale nebezpečné kladivko. Nie raz sa stalo, že utrpel... úraz, z 

ktorého sa musel vystrábiť vlastnými silami. Luciusovi to bolo jedno. A predsa 

kedysi jeho spoločnosťou v posteli nepohrdol. Bolo to totiž vždy lepšie, ako si to 

rozdávať s vlastnou rukou alebo niekým, komu musel za tú trochu nehy a 

uspokojenia zaplatiť. Aspoň takto mohol cítiť teplo iného tela. I keď... teraz už 

vedel, že to bola iba chabá náhrada toho, po čom prahol naozaj. 

Bol tento večer jeden z tých stavov Luciusovej núdze? Ak áno, rýchlo schladí 

jeho nadšenie. Veľmi dobre vedel, že Severus viac nie je na predaj. Zvlášť, keď 

je zadaný. Hoci zatiaľ nie oficiálne, ale on dúfal, že sa to práve dnes zmení. Za 

nič na svete by nenaštrbil vzťah, ktorý si tak namáhavo vybudoval a vložil 

doňho všetku svoju energiu a slizolinskú prefíkanosť, len aby sa mohol na konci 

označiť za víťaza a získať ovácie zbožňujúceho uctievania v podobe istého 

mladíka. 

„Radšej otvor tú fľašu, môj drahý priateľ, ostatné preberieme neskôr. Máš 

whisky, však?“ opýtal sa a rukou ukázal na jeho súkromnú zásobu alkoholu. 

Severus naňho vrhol podráždený pohľad a otočil sa, aby šiel naliať sebe i jemu. 

Doniesol mu pohár s jantárovou tekutinou, aby si pripili. Štrngli si. Lucius sa mu 

neprestával dívať do očí. Ani vtedy, keď si upil zo svojho moku. Oblízol si úzke, 

no pekne krojené pery a usmial sa naňho. 

„No, aký je?“ 

Severus chvíľu prevaľoval nápoj na jazyku, potom ho nechal skĺznuť dolu 

hrdlom. „Trochu... trpký, povedal by som.“ 
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Muž sa pohodlne oprel. „To bude tým muškátovým orieškom. Vedel si, že 

Čierna perla je jediný koňak, kde ho vôbec pridávajú?“ 

Severus si iba odfrkol. Znova si odpil. Koňak Čierna perla bol jeden z najdrahších 

a nejlepších, pochádzal zo sorty Rémy Martin Louis XIII. Otázka však stále znela, 

čo tým Lucius sledoval. Nemohol uveriť tej jeho hranej a hlavne náhlemu 

prejavu priateľského strádania. Niečo tu proste nehralo... 

„Kedy príde tvoj mladý priateľ? Bude nám robiť spoločnosť?“ 

Severus odložil takmer prázdny pohár na stôl a pozrel naňho zúženými očami. 

„Príde o desať minút. Ale ty tu už nebudeš,“ vyhlásil nekompromisne. 

Lucius sa zatváril dotknuto, priložil si ruku na srdce. „Ty ma vyhadzuješ, 

Severus?“ Jeho hlas znel podivne ublížene, ale s akýmsi varovným podtónom. 

Severus by sa naňho bol sústredil a postaral by sa o to, aby toho nemilého 

hosťa vykázal, ale niečo sa s ním dialo. Zrak sa mu podivne zahmlieval, žilami sa 

šírilo neznesiteľné teplo. Omamovalo ho, omračovalo a drvilo všetko jeho 

sebaovládanie a koncentráciu, o ktorú sa tak úporne snažil na prach. Pozrel na 

svoj nedopitý pohár a zamračil sa. Mal to tušiť... Mal sakra niečo tušiť! 

Lucius sa posunul na gauči bližšie k nemu. „Cítiš sa dobre?“ opýtal sa 

starostlivo. 

Severus by mu bol najradšej čosi odsekol, ale jeho myseľ plávala na rozhojdanej 

hladine ako orechová škrupinka zápasiaca s rozbúrenými vlnami dravých vôd a 

ústa nevyprodukovali nič viac ako nezrozumiteľné mrmlanie... 

Lucius sa spokojne usmieval. Odpil si ešte jeden dúšok a sledoval, ako jeho 

priateľ upadá napriek posledným vzdorujúcim zvyškom vôle do zabudnutia. 

Toto bola jeho chvíľa. Odlevitoval jeho omámené telo do spálne, stlmil svetlá a 

účinným kúzlom ho rýchlo zbavil šiat. Potom sa vyzliekol sám a ľahol si k nemu 

do postele. Chvíľu sa naňho iba díval a uvažoval nad tým, či by si ozaj nemohol 

užiť, keď už na to má šancu, ale... Severus ho nikdy veľmi nepriťahoval. Bol 

preňho z núdze cnosťou. Nič viac. 

Ostávalo iba vyčkať... 

~*~*~ 
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Harry zastal pred dverami do jeho komnát, nervózne si hrýzol pery. Celý čas, od 

kedy mu Severus tak rozkošne neohrabane naznačil, že keby chcel, mohlo by 

medzi nimi byť niečo viac myslel len na to, že to nemôže fungovať. Nie preto, 

lebo ho ten muž nepriťahoval. Nie, to vôbec. Severus bol v najlepších rokoch a 

hoci nebol v tvári príťažlivý ako Harryho nebohý milenec, mal svoje čaro, 

podmanivú charizmu, ktorá mu učarovala rovnako ako kedysi tá Dracova, ak nie 

viac. 

Severus mu dal šancu. Ukázal svoju svetlejšiu stránku, i keď mu to dalo zabrať, 

otvoriť sa pred mladíkom, ktorým spočiatku opovrhoval. Ani to však nebolo tým 

problémom. 

Harry si povzdychol, sklonil hlavu a chvíľu len neisto prešľapoval na mieste. 

Napokon stlačil kľučku a vošiel dnu. 

A zarazil sa. 

Vo vnútri Severusových komnát vládlo príjemné prítmie, takmer romantické, čo 

podtrhoval tichý pukot horiaceho ohňa v kozube, zapálené sviece a... 

Zarazil sa. Na konferenčnom stolíku zbadal fľašu a dva nedopité poháre. Zdalo 

sa mu to, alebo začul dokonca i tichý smiech? 

Uvažoval, či sa otočiť, vypadnúť a zabudnúť, že sem vôbec prišiel. Ale nebol by 

chrabromilčanom, keby nenabral dostatok odvahy, aby čelil pravde. Všetko 

naznačovalo tomu, že Severus mal návštevu. 

Zabudol, že sa mali stretnúť? Vrhol pohľad k písaciemu stolu zapratanému 

nedoopravovanými esejami. Čo bolo také naliehavé, že nechal prácu bokom? 

Nerobil to ani pri ňom. Vždy bol v tomto až úzkostlivo pedantný. 

Znova tá tichá salva smiechu, okorenená zmyselným mrmlaním nízko 

posadeného hlasu. Z pracovne spojenej s obývacou izbou prešiel do úzkej 

chodbičky, kde sa nachádzalo dvoje dverí. Kúpeľňa s toaletou a spálňa. Dvere 

na spálni boli pootvorené. Dosť na to, aby zastal na mieste ako prikovaný a 

zabudol dýchať. 

„Severus, ty nehanebný sviniar!“ donieslo sa k jeho ušiam a on zbadal 

elegantnú ruku, ktorá roztvorenou dlaňou skĺzla cez hruď až na bok. „Netušil 
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som, že sa ti tak zvýšil apetít!“ Nachvíľu tam zotrvala a šuchla sa medzi ich telá, 

zjavne mieriac k slabinám. 

Nad nahým telom profesora elixírov sa skláňalo iné nahé telo. Zjavne sa 

bozkávali a ich nahé loná sa o seba zmyselne treli. 

„Bude to ako za starých čias,“ mrmlal plavovlasý muž, ktorému sa dlhé 

pramene vlasov rozlievali po nahom, širokom chrbte ako vodopád a skrývali ich 

tváre. „Ten tvoj Potter ti ešte nedal, čo?“ posmieval sa uštipačne a znova sa 

rozosmial. „Už sa nečudujem, že si taký nadržaný...“ spokojné tľosknutie 

jazykom a ďalší hrdelný ston naplnený živočíšnou vášňou. 

Harrymu sa zatmelo pred očami. Cúvol do šera chodby a potkýnajúc sa o 

vlastné nohy unikal z toho hadieho hniezda. 

~*~*~ 

Vybehol zo žalárov a prebehol chodbou. Otvoril vstupné dvere a vykĺzol von. 

Potreboval do pľúc nasať čerstvý vzduch. Potreboval im pripomenúť, že musia 

dýchať. Potreboval doručiť mozgu prísun kyslíku. Musel uvažovať, mal by 

myslieť a... 

Keď konečne precitol, zistil, že stojí opretý o dvere jedného zo skleníkov, ktoré 

patrili k tým, čo boli určené na súkromný výskum jeho kolegu, profesora 

Herbológie Nevilla. Na strope sa zažali bodové svetlá rozmiestnené v rozostupe 

dvoch stôp. 

Načiahol ruku k tvári, aby sa uistil, že za zahmlený zrak nemôže to, že cestou 

stratil okuliare, ale to, že sa mu z očí kotúľajú horúce, slané slzy. 

Zosunul sa popri dverách a sadol si na zem. Hoci si utieral oči, slzy neprestávali 

tiecť. 

Prečo im len musel naletieť? Znova! Bol taký naivný idiot, že sa nevedel poučiť z 

vlastných chýb? Navyše... v tomto stave! Čo čakal? Že mu Severus padne k 

nohám, vyzná mu nehynúcu lásku a požiada ho o ruku? Idiot! Naivný, 

chrabromilský idiot! Snape bol slizolinčan! A nenávidel ho. Zrejme mal ozaj 

počúvnuť varovanie Nevilla. Pomsta predsa býva sladká, nie? Merlin, ako sa mu 

len musia smiať poza chrbát... 
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Harry prehltol ďalší vzlyk a utrel si mokrú tvár do rukáva. Rozhliadol sa okolo 

seba. Kvety v drevených kochlíkoch poukladané vzorne v radoch vedľa seba ako 

šíky vojakov boli krásne. Ich vôňa bola omamujúca a upokojujúca. Mal pocit, 

akoby ho pozvoľna opúšťali všetky starosti. Díval sa na ich krásne zvončeky, 

modravé kvety s ružovkastým vnútrom a žltými piestikmi a do tváre sa mu 

vracal pokoj. 

Dobre, chcel povedať Severusovi, že jeho návrh prijíma, ak ho bude schopný 

akceptovať... so všetkým. Ale teraz mu to bolo jedno. Svoju budúcnosť videl v 

jasnejších farbách. Nezáleží na tom, či ostane sám alebo či bude po jeho boku 

niekto stáť. On to zvládne. 

Zvládne to. Určite. 

Zhlboka sa nadýchol krásnej vône šíriacej sa priestorom a zaklonil hlavu, aby ju 

oprel za sklennú tabuľu za sebou. Ešte chvíľu a pôjde. 

Keby len tušil, že ho tá vôňa môže zabiť, unikol by hneď... 

2. kapitola - Uspalka a Prebúdzalka 

Severus sa pretočil v posteli a s otupeným výrazom v tvári sa zadíval na 

protiľahlú stenu, ktorú zdobila nástenná tapiséria s motívom Salazara Slizolina, 

jedného zo zakladateľov Rokfortu. 

Ako som sa sem do kotla dostal! napadlo ho v duchu a snažil sa rozpomenúť na 

posledné udalosti, ktoré s námahou lovil v šedých zákutiach svojej mozgovej 

kôry. 

Opravoval písomky a čakal na Harryho. Včerajší večer mal byť ich „prelomový.“ 

Harry mu po obede poslal krátku správu – Rozhodol som sa. Stretneme sa večer 

o pol deviatej. Ten lístok mal stále uložený v náprsnom vrecku svojho habitu, 

ktorý... Moment. Ako to, že je nahý?! 

Strhol sa a zadíval sa na svoje bledé údy. Keď pohľad skončil pri rukách a 

zastavil sa na zažltnutých prstoch, v mysli sa mu vybavil podobne sfarbený 

nápoj s trpkastou chuťou. 
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„Ty chumaj!“ vynadal si nahlas a odkopol prikrývku tak prudko, až skončila 

prehodená cez druhú stranu širokej postele s väčšou časťou váľajúcou sa na 

zemi. 

Nahý, ako bol prebehol zo spálne priamo do obývacej izby. Na konferenčnom 

stolíku stále postávali dva poháre, jeden nedopitý, ale darovaná karafa bola 

preč. Podišiel k nemu, načiahol sa po pohári a privoňal. Och áno! Slávny majster 

elixírov sa nechal nachytať na hruškách ako malý, sprostý chlapec! 

Vraj muškátový oriešok! Merlin! Vari mu načisto zmäkol mozog alebo tak 

ohlúpol?! Lucius Malfoy si z neho spravil dobrý deň! Tá trpká chuť pochádzala 

od jediného možné zdroja. Od rastliny s menom Valeriána. Bola jediná, ktorá sa 

nedala len tak ľahko rozoznať. Obzvlášť, keď ju prebíjal alkohol. Vtedy 

nadobúdala skutočne chuť podobnú muškátovému oriešku, ale bola o to 

zákernejšia, že sa s účinkom alkoholu zvýšili i jej účinky. 

Rozhliadol sa okolo seba, stále zvierajúc pohár v ruke. Uvažoval, či tu Harry 

vôbec bol. Po Luciusovi tu totiž neostal ani smrad. Jediné, čo ostalo po včerajšej 

noci ako dôsledok jeho hlúpej dôverčivosti boli nedoopravované eseje. Odložil 

pohár bokom a pretrel si mdlú tvár. Zamieril rovno do kúpeľne. 

S nespokojným výrazom v tvári a prútikom namiereným na svoje nahé telo si 

pomocou zaručeného kúzla overil, či s ním mal Malfoy sex. Našťastie, nemal. 

Teda, našťastie pre Malfoya. Ak by ho zneužil v takom omámenom stave a 

Severus vedel, že by to tomu prašivcovi nebolo proti srsti, asi by ho tentoraz 

zabil. 

Osprchoval sa, obliekol sa do čistých šiat a podišiel ku krbu, aby poprosil 

škriatkov v kuchyni o čerstvú kávu a prevlečenie perín v spálni. Najprv 

doopravuje eseje. Ešte má hodinu k dobru, aby sa dostavil do Veľkej siene na 

raňajky. Ale najprv... 

Vzal malý útržok pergamenu, načmáral naň stručný odkaz a vhodil ho do krbu 

so slovami: „Komnaty profesora Pottera.“ 

~*~*~ 

Veľká sieň praskala vo švíkoch a hučalo v nej ako v činorodom úli, keď kráčal k 

profesorským stolom. Jeho čierne oči sa upierali na prázdne miesto vedľa 
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statného poloobra, rokfortského hájnika a profesora Starostlivosti o čarovné 

zvery v jednej mohutnej osobe. Z druhej strany sedel profesor Hergológie 

Neville Longbottom, ktorý bol v družnej debate s profesorkou Sproutovou, 

svojou staršou a skúsenejšou kolegyňou a tváril sa tak skrúšene, akoby mu 

uhynuli celé záhony vzácnych odrôd rastlín. Avšak ani Pomona sa netvárila o nič 

veselšie. 

Severusove pozorné oko zaznamenalo, že pri stole chýbala madam Pomfreyová 

a riaditeľka.  

Zaujal svoje miesto, nalial si pre zmenu tekvicového džúsu a vzal z podnosu 

jednu hrianku. Nemyslel si, že dokáže prehltnúť viac. Potter mu na správu 

neodpovedal a on nemal poňatia, prečo? Navyše, z včerajšej noci mal poriadne 

okno. Ako na posledné si spomínal iba na Luciusov hlas, ktorý mu ironicky 

šepká do tváre – Cítiš sa dobre? 

Hrianku prežúval s takou vervou, až nepostrehol, že pritom dokázal ešte i 

škrípať zubami. Hluk panujúci v sieni sa zhodoval s hlukom vládnucim v jeho 

hlave. Navyše... ten nepokoj, ktorý sa ho zmocnil bol príliš... mätúci. Niečo 

nebolo v poriadku. Ale čo?! 

Keď profesor Flitwick opustil svoje miesto v spoločnosti robustného a 

bradatého Hagrida, Severus sa nevoľky započúval do rozhovoru herbológov. 

„Myslíte, drahý Neville, že mu Poppy dokáže pomôcť?“ spýtala sa evidentne 

utrápene nevysoká a bucľatá tmavovláska, ktorej husté kučery boli 

popretkávané šedinami. 

„Netuším,“ odvetil skleslo mladík po jej ľavici, vŕtajúc sa vidličkou v miešaných 

vajíčkach, ktoré iba bezcieľne presúval po svojom tanieri. „Keby som ho tam 

nebol našiel... Možno už mohol byť...“ Nemal síl ani dokončiť. Povzdychol si. 

„Neviem si vysvetliť, čo tam mohol robiť!“ vzdychla si madam Sproutová. 

„Navyše, veď na dverách je výstražné označenie! A Minerva sa teraz tak hnevá! 

To ja som ho zabudla uzavrieť kúzlami a nechala ho voľne prístupný!“ 

Neville chytil svoju kolegyňu za ruku a jemne jej ju stisol. „Je to rovnako moja 

vina. Ak sa Harrymu niečo stane, navyše v tomto stave...“ 
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Severus sa zamračil. Sústo, ktoré práve prehltol padlo na dno žalúdka ako kus 

ťažkého šutru. V ústach mu vyschlo, srdce vynechalo úder. Ruka zvierajúca 

pohár s džúsom sa zmenila na prsty dravca zvierajúceho svoju porcelánovú 

obeť s nezvyklou vervou. 

Mysľou mu prebehlo jediné slovo ako výstražné znamenie – Potter! 

Vychytil sa od stola tak prudko, až prevrhol stoličku, na ktorej ešte pred 

sekundou sedel. Nevšímal si to. Ani to, že sa rozrušená Pomona vyľakane strhla. 

Celou cestou do nemocničného krídla preklínal fakt, že sa v hrade nedá 

premiestňovať. Mal dojem, že mu cesta tam trvá dlhšie ako celú večnosť. 

Keď konečne rozrazil dvere nemocničného krídla, obrátilo sa naňho hneď 

niekoľko pohoršených párov očí. 

Ale len jediný z nich sa odvážil pristúpiť k nemu a chytiť ho za predok habitu. 

Prirazil ho chrbtom o dvere, ktoré sa vzápätí zas rozleteli. Severus mu však 

nevenoval pohľad. Upieral ho k hlúčiku ľudí, ktorí svorne postávali okolo jedinej 

obsadenej postele. 

„Nemáš tam čo pohľadávať, ty potkaní ksicht!“ vyprskol mu do tváre a v tej 

chvíli ho pustil, akoby si bol už len tým dotykom pošpinil ruky. V tvári sa mu 

zračilo jasné znechutenie. 

Severus precitol a pohliadol mu do tváre. „Nebudeš mi vravieť, čo môžem a čo 

nie!“ vyštekol naňho a precedil pomedzi zuby: „Black!“ 

V okamihu vytasili prútiky, lenže skôr ako po sebe stihli vrhnúť nejakú kliatbu, 

nemocničné dvere sa znova rozleteli a objavil sa znepokojený Remus Lupin. 

„Okamžite obaja skloňte svoje prútiky!“ vyštekol rozčúlene, ale nebol to Snape, 

komu sa výhražne zahľadel do tváre. Len čo Sirius nevoľky prikývol s hlasným 

zavrčaním, Severus bez slova poslúchol. Remus sa k nemu otočil. „Dobre, že si 

prišiel. Poppy a Minerva ťa potrebujú. Poď,“ vyzval ho a profesor ho poslušne 

nasledoval. 

Severus si však neodpustil posmešný pohľad, ktorý vrhol Siriusovým smerom. 

Ten iba zaškrípal zubami a pokorne ich nasledoval. 
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Ženy sa ticho zhovárali, nejaký liečiteľ, ktorého poznal iba z videnia od Sv. 

Munga si teraz balil svoj kožený kufrík. 

„Severus, vďaka bohu,“ hlesla Poppy, keď vošiel v sprievode nazad. 

„Čo sa stalo?“ opýtal sa a musel sa premáhať, aby nepristúpil k posteli, nezovrel 

tú bledú ruku v svojich dlaniach a neodhrnul z čela tmavé pramene vlasov 

nežným dotykom. Miesto toho bol nútený sledovať, ako to miesto neho spravil 

Black, keď si sadal k svojmu krstnému synovi na kraj postele. 

„No, pán Potter je vo veľmi vážnom stave,“ riekla Poppy, ale vyrušila ju 

Minerva. 

„Vedel si, že je v druhom stave? Nedokážem pochopiť, ako to dokázal pred 

nami tak dlho tajiť. Je v šiestom mesiaci...“ vydýchla v úžase. 

Severus nepovedal nič. Iba pohliadol z bledej tváre na vypuklé brucho zakryté 

bielou prikrývkou. 

„Ach, tak teda...“ 

Severus pozrel na Minervu, ktorej to došlo a pošepol. „Bolo len na ňom, aby 

vám to oznámil.“ 

Potom sa otočil k Poppy. „Počúvam.“ 

Sestra prikývla. „Včera v noci ho našiel profesor Longbottom v jednom zo 

skleníkov, kde práve kvitnú Uspalky. A v tom je celý ten problém, Severus. Ako 

dobre vieš, v tomto období sa k nim smie len s ochrannými prostriedkami, ktoré 

zabránia nadýchnutiu sa ich vône. Pán Potter pri sebe nič také nemal. Jeho stav 

je vážny... Ani liečiteľ mu nedokáže pomôcť.“ 

Vtedy k nim pristúpil liečiteľ od Sv. Munga. „Presne tak. Preto bolo pestovanie 

týchto kvetín vo veľkom množstve zakázané samotným ministerstvom už pred 

pár stovkami rokov, ak sa neprijmú náležité bezpečnosté opatrenia. Chápete, že 

to musím ohlásiť,“ dodal vážnym tónom. „Zvlášť, ak si pomyslím na všetky tie 

deti, ktoré mohli rovnako ľahko prísť s touto nebezpečnou kvetinou do styku.“ 

Minerva stroho prikývla. „Konajte svoju povinnosť, pán Cooper,“ riekla 

odhodlane, „ale ako dobre viete, naša škola má ako jediná svojho druhu široko-
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ďaleko licenciu na ich pestovanie. Skleníky sa vždy dôkladne zabezpečujú, aby k 

nim nemali prístup naši študenti.“ 

Iba spýtavo povytiahol obočie. „Iste. Skúste to vysvetliť Potterovým príbuzným, 

ak sa viac nepreberie. Navyše... v tom stave... Dovidenia, riaditeľka 

McGonagallová.“ 

Severus z rozhovoru sotva niečo vnímal. Toto bohapusté táranie mu bolo prd 

platné. Teraz mu bol jasný dôvod, prečo Potter včera neprišiel... 

„Viem, že som niekde niečo videl... čítal...“ povedal stíšeným hlasom. „Uspalky, 

Uspalky...“ mrmlal si dookola popod nos. Poznal lieky na všetky neduhy, vedel z 

nich stovky pripraviť, ale niečo, čo by zabránilo účinku tohto konkrétneho 

kvetu?! Sto hromov do kotla! 

„Ak niečo nevymyslíme, šance pána Pottera sa do pár dní zhoršia a nakoniec...“ 

madam Pomfreyová nebola schopná dopovedať. Znova vykročila k 

pacientovmu lôžku a skúšala nejaké diagnostické kúzla. Tep mal slabý, dýchanie 

plytké, ale žil. 

Nikto z nich si nevšimol Remusa, ktorý sa práve vrátil do miestnosti a skrýval 

svoj prútik vo vrecku obnoseného saka. Podišiel k nešťastne sa tváriacej 

riaditeľke a čosi jej pošepol. Prikývla a povzdychla si. Položila mu ruku na plece, 

niečo mu pošepla a potom prikývol on. 

„Môžeš odučiť jeho hodiny, kým bude...?“ Remus súhlasil. 

 Odrazu sa Severus vychytil preč, jeho čierny habit za ním zavial ako majestátny 

prápor a už ho nebolo. Bolo počuť iba Siriusovo znechutené odfŕknutie. 

~*~*~ 

Nevšimol si, kedy vošiel do knižnice. Okolo neho sa váľali hromady kníh, ktoré 

už stihol prelistovať. Remus ho chvíľu iba mlčky pozoroval. Bolo to azda prvý raz 

za život, kedy tento muž akýmsi nedopatrením pozabudol, že by mal odučiť pár 

hodín. 

„Severus?“ oslovil ho ticho a muž sa k nemu otočil s nakrčeným čelom. Mračil 

sa, v rukách zvieral ďalšiu z kníh. Ukázal na šálku kávy a tanier s chlebíčkami. 

Zložil ich na stôl. „Vraj si vynechal obed a už je dávno aj po večeri.“ 
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„Nie som hladný,“ odvrkol nevrlo. „Čo tu chceš?!“ 

„Nepomôžeš mu, ak...“ nestihol ani dokončiť. 

„Nepotrebujem tvoju starostlivosť, Lupin! Ubezpečujem ťa, že som toho v 

živote zvládol aj viac!“ odsekol, zamietnuc jeho poučovanie pod koberec ako 

smietku špiny. 

„Viem. Aj preto si ťa vážim,“ šepol Remus a prehrabol si rukou vlasy. 

Severusov jediný pohľad bol výstižnejší ako dôkladne vyhláskované slovo – 

pochybnosť. 

Remus to vzdal. „Čo všetko si už pozrel?“ 

Severus ukázal na regál kníh za sebou. „Môžeš pozrieť toto.“ 

Pracovali svorne a v tichosti. Hromady kníh sa s uplynulými hodinami 

zväčšovali, sviečky v svietnikoch sa topili. 

Odbila polnoc. 

Plný tanier sa postupne vyprázdňoval. Pár chlebíkov si dal Severus, pár Remus. 

Šálky kávy nakoniec nahradil povzbudzujúci elixír. 

Nad ránom vbehol do knižnice udýchaný Neville so Siriusom v pätách. „Niečo 

sme našli v starých zvitkoch, ale bolo tam toho žalostne málo... No spomenul 

som si, kde hľadať,“ vykladal, mieriac k regálom úplne vzadu. Tam si kľakol na 

kolená a zašmátral rukou celkom vzadu na spodnej polici. Keď to čosi vytiahol, 

usmial sa. 

„Lexikón Herbológie,“ povedal, oprášil ho a položil na stôl. „Tu sa nachádzajú 

staré a vzácne byliny, ktorých výskyt sa rokmi značne preriedil, alebo ktoré už 

dokonca nejestvujú. Z tejto knihy som sa dozvedel aj o Uspalkách.“ 

Severus naňho vrhol vražedný pohľad. Vedel, že Longbottom je vôl, čo sa týka 

elixírov, ale že je ešte aj vrah...? 

Neville si jeho pohľad našťastie nevšimol. Opatrne prevracal stránky knižôčky, 

kým nenašiel, čo hľadal. „Tu!“ vykríkol a začal čítať. „Uspalky...“ prstom skĺzol 

na spodok zažltnutej stránočky a nahlas pokračoval: „Prebúdzalka je jediná 
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rastlina, ktorá dokáže účinky Uspalky potlačiť. Vyskytuje sa najmä v okolí 

močiarov, ale pri správnom pestovaní sa jej darí aj v domácich záhradkách...“ 

Severus sa div netresol po čele. Prebúdzalka! To bolo to, čo hľadal. 

„Vie niekto, kde ju zohnať?“ opýtal sa Remus, ale kým Neville iba pokrútil 

hlavou, Sirius a Severus iba mlčky civeli do knihy. 

Napokon sa ozval Sirius. „V lese za Malfoy Manorom močiare sú...“ poznamenal 

neurčito. „Alebo aspoň boli...“ 

Severusov pohľad sa vpil do jeho modrých očí. Akoby sa nemo na niečom rýchlo 

a azda konečne prvý raz zhodli. „Idem tam,“ riekol nekompromisne. I tak si 

potreboval vybaviť s tým hajzlom účty. Toto všetko bola jeho vina a on mu to 

dá všetko pekne vyžrať! 

„Dávaj si pozor,“ zavolal za ním Remus. „Močiare sa hemžia všakovakou 

háveďou.“ 

„Hadi sú tam však vítaní,“ zavolal za ním Sirius dosť nahlas, aby sa Severus 

tesne pred dverami otočil a prebodol ho pohľadom. Potom zmizol preč. 

Remus sa k nemu otočil a nesúhlasne pokrútil hlavou. „Sľúbil si mi, že s tým 

prestaneš, nie? A tiež na tom trval Harry.“ 

Sirius sa odul. Ale aj Neville naňho vrhol nespokojný pohľad. Napokon iba 

zavrčal a stratil sa i on. 

Remus pozrel na Nevilla. „Musím ísť. Dora ma iste čaká a je dosť neskoro. 

Okrem toho, zajtra zjavne učím.“ 

Neville prikývol. „Je mi to fakt ľúto.“ 

Remus ho chytil za plece. „Nemôžeš za to. Pomona proste zabúda... stáva sa to. 

Má už svoj vek. Ale... myslím, že by si za ním mal ísť. Je na tom horšie ako 

Severus. A to ešte neprišiel nato, že sa tí dvaja... No, merlin nás ochraňuj, keď 

to zistí.“ 

Neville si povzdychol, ale uškrnul sa naňho. „Neboj. Už viem ako naňho.“ 

Remus s malým úsmevom prikývol. Sirius mal z pekla šťastie. A Harry vlastne 

tiež. Ostávalo dúfať, že všetko dobre dopadne. 
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3. kapitola - Z pomstiteľa záchranca 

Manor bol nezvykle prázdny. Zrejme to bolo tým, že tu okrem domácich 

škriatkov žil iba jeho jediný obyvateľ potom, čo Narcissa zomrela a Draco sa 

odsťahoval, aby mohol bývať s Potterom. 

Potter. Ten človek bol preňho horšou nemesis ako samotná vidina Voldemorta. 

Už ako nevinné škvŕňa mu najprv odlákal najlepšieho domáceho škriatka a 

potom neskôr i vlastného syna. 

Lucius sedel rozvalený na pohovke, jeho štíhle prsty nedbalo zvierali dlhú 

stopku pohára s nedopitým sektom. Mal zavreté oči, rozpustené vlasy a košeľu 

pohansky rozhalenú. Sedel tam bosý, v pokrčených nohaviciach, ktoré mu 

škriatkovia iba včera tak dôkladne žehlili. Bolo mu to jedno. 

Vedľa neho bol pohodený plátok najnovšieho vydania novín. Denný prorok a 

jeho čerstvé správy sa akoby vysmievali jeho martýriu a sypali mu soľ do 

rozjatrených rán! 

„Jeden z Rokfortských profesorov v ohrození života!“ 

Presne toto stálo na titulke novín a kto iný ako Potter bol predmetom tejto 

najnovšej senzácie. Čítal tú prekliatu správu azda sedem ráz a i tak nemohol 

uveriť vlastným očiam. 

„Ako uviedol náš nemenovaný zdroj, profesor Obrany proti Čiernej mágii, pán 

Harry Potter sa momentálne nachádza v ohrození vlastného života z nám zatiaľ 

neznámych príčin. Navyše, ako sme sa dozvedeli, jeho stav je o to vážnejší, že sa 

nachádza v šiestom mesiaci tehotenstva. Väčším množstvom informácií 

prispejeme neskôr, len čo riaditeľka McGonagallová zruší v celej tejto kauze 

informačné embargo. 

Rita Skeeterová.“ 

Zúril. No a kto by nie, keď sa mu plán totálne posral, však? A to šlo zo začiatku 

všetko tak hladko. Severus ho prijal, pripil si s ním z darovaného koňaku a 

nejakým zázrakom neodhalil jeho zákernú lesť. Potom stačilo málo. Zahrať 

divadlo pred nič netušiacim Potterom. 
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Keď v tú noc Potter vybehol zo Severusových komnát, obliekol sa a zanechal 

tam iba spiaceho muža v sladkom bezvedomí. Naposledy zavadil pohľadom o 

jeho nahé telo a porúčal sa plánovať ďalej. Hneď potom, ako sa trochu potuží. 

Alebo spije pod psa. V duchu ho dráždili veselé plány na vykastrovanie toho 

malého zjazvenca, ktorý si omotal jeho syna okolo prsta, ale... všetko ostalo iba 

pri plánoch. A dnes ráno ho našli v pohodlí domova tie sprosté noviny! 

Lucius nebol idiot. Vedel rátať. Šesť mesiacov? To znamenalo... Napil sa a 

roztrasenou rukou si pretrel čelo. Vstal, prešiel miestnosťou a s rozzúreným 

výkrikom mrštil teraz už prázdnym pohárom do kozuba. Črepy sa rozleteli po 

celej miestnosti, lebo trafil pohárom jeho kamennú stenu. 

Šesť mesiacov! zahrmela jeho myseľ hromovým hlasom a on si povzdychol. 

Vykročil k oknu vedúcemu do záhrad. Svitalo. Les za nimi bol stále tmavý a 

desivý, hoci slnko kreslilo na oblohe oranžové a červenkasté záblesky, a nebo 

bolo krásne bledomodré s nadýchanými bielymi obláčikmi, ktoré po ňom 

pokojne plávali. 

Toto rozhodne nebolo v pláne. Netušil to. Ako aj mohol, že? O takýchto veciach 

sa so svojím synom nikdy nebavil. 

Kedy však stihol...? Pokrútil hlavou. Nie, to nemôže byť dieťa jeho syna. Nemôže 

sa jednať o jeho vnuka! Nie! 

Snape musel Pottera zneužiť. Musel si ho vziať kráto potom ako Draco skonal. 

Jeho telo ešte nevychladlo a oni dvaja už smilne obcovali. Vysmiali sa tak nielen 

jeho pamiatke, ale i všetkému dobrému, čo v Dracovi kedy len bolo. Akoby ho 

zabili po druhý raz. Muselo to byť takto. Prečo inak by chcel Snape 

nabúchaného Pottera? Navyše, keby čakal dieťa niekoho iného? Bol by idiot! 

Nič z toho sa predsa nezhodovalo s charakterom slizolinčanov. Nedávalo by to 

zmysel. 

Svoje ponuré myšlienky nemal kedy rozviesť a rozanalyzovať podrobnejšie, 

pretože na dvere hrdého Manoru sa ozvalo silné búšenie. Akoby mu na ne 

klopal nejaký obor oceľovou päsťou. 

„Pane! Stáť! Vy nemôžete! Pán prikázal nerušiť!“ 

...doľahlo k nemu z chodby. 
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Otočil sa. Začul tlmené zavrčanie a vzápätí sa prízemím sídla rozhľahol známy 

hlas. 

„Lucius! Vyjdi von ty prašivec! Neskrývaj sa tu ako lišiak so stiahnutým 

chvostom medzi nohami! Vyjdi von, inak si ťa nájdem a neubráni ťa ani armáda 

domácich škriatkov!“ 

Akoby doňho udrel hrom. Hrom a hnev! Krv mu zahučala v ušiach, tvár 

očervenela. Prsty sa skrútili okolo štíhleho tielka svojho prútika. 

„Ako si opovažuješ nazývať ma zbabelcom v mojom vlastnom dome?!“ 

zaburácal a jediným gestom vykázal škriatkov z haly. 

Severus však miesto odpovede vytasil prútik a mrštil po ňom kliatbou. Minula 

ho len o vlások ako varovný výstrel. Lucius zavrčal a odpovedal mu rovnakým 

pozdravom. 

„Ako si mohol, ty sviniar!“ chrlil naňho Severus pomedzi stisnuté zuby, trestajúc 

ho kliatbami od výmyslu sveta, ktorými mieril jediným smerom. 

Lucius mal čo robiť, aby sa im uhol, aby ich odrazil a kryl sa. Odniesla si to už 

nielen stena, ale i luster, obraz, vzácna čínska váza. Tapiséria na stene obhorela 

a zo skrinky po Severusovom boku sa odštiepil pekný kus dreva. 

„Mňa nazývaš sviniarom?! Sprznil si Pottera ledva stihol naveky zavrieť tvoj 

krstný syn oči! Tak veľmi si ho túžil dostať do postele? Nestačilo ti, čo som ti 

dával ja?!“ 

„Nebuď smiešny!“ odvrkol znechutene Severus. „Ty si nikdy nič nedával! Iba si 

si bral!“ 

Lucius sa posmešne pousmial. „Pravdaže! Na to som sa predsa narodil! A ty si 

tu preto, aby si mi...“ 

„Varujem ťa!“ vykríkol Severus. „Nedokonči to, lebo to budeš ľutovať do konca 

svojich mizerných dní!“ kliatbu, ktorú zoslal teraz, Lucius nestihol zablokovať. 

Ochromila ho a pod ním sa podlomili nohy. Padol v bezvedomí s tupým 

žuchnutím na dlážku a pokrčený koberec. 
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Severus k nemu vykročil so zlovestným výrazom. Stále naňho neprestával mieriť 

prútikom. „Tak, drahý priateľu,“ vyslovil posmešne to slovo, „teraz sa 

pozhovárame.“ 

~*~*~ 

Lucius sa prebral na poriadne a nešetrné pliaskanie. Zažmurkal a okríkol ho. 

„Prestaň a pusť ma!“ Nepáčilo sa mu, že sedí znehybnený kúzlom v jednom z 

vlastných kresiel a Severus má jeho prútik zastrčený vo vrecku habitu. 

 „Prečo si ma včera navštívil?“ opýtal sa Severus, ale dosiahol jedine to, že 

naňho plavovlasý muž tupo a zaryto mlčky civel. Keby vedel pohľad zabíjať, 

Severus si bol istý, že by bolo dávno po ňom. 

„Dobre, skúsime to inak? Mám pri sebe Veritasérum a môžem ťa donútiť vypiť 

ho. Posledná šanca, Lucius,“ varoval ho a vytiahol z vrecka spomínaný elixír. 

„Čo chceš vedieť?“ ozval sa evidentne dostatočne presvedčený muž. Zjavne 

nemal viac síl prieť sa s ním a navyše celkom zbytočne. 

„Odpovedz na moju otázku,“ odvetil tentoraz celkom pokojne profesor Elixírov. 

„Chcel som vás rozoštvať!“ zvolal rozčúlene. „Potter patrí Dracovi! Nie tebe!“ 

„A?“ 

„A čo?“ Lucius zúril, ale v tejto chvíli mu to bolo na nič. 

„Chcel som, aby trpel! Prirýchlo zabudol na Draca! A on ho tak slepo miloval! 

Hovoril som mu, že to nemá cenu!“ 

„Čo si spravil?“ 

„Navštívil som ťa dúfajúc, že sa s tým malým smradom stretneš. Moje želanie sa 

splnilo. Stačilo, aby si sa napil svojho obľúbeného nápoja, ktorý som ti mierne 

ochutil a zahral som nášmu malému hosťovi nevídané divadlo. A bol som 

skvelý!“ vysmial sa mu priamo do tváre. „Fakt si myslel, že si so mnou dokonale 

užívaš. No nie som geniálny?“ 

„Si. Ale akurát tak geniálny chumaj!“ odvrkol mu tmavovlasý muž bez okolkov. 
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Severus si pretrel unavenú tvár. Takže zjavne toto bolo príčinou terajšieho 

Harryho stavu. Videl ich a... skončil v skleníku. Síce netušil prečo, ale... mohol 

tam ísť úmyselne? Poppy s Minervou uvažovali aj nad touto variantou, ale on 

tomu nemohol uveriť. Nie, Harry nebol taký. Vždy myslel viac na iných ako na 

seba. Nebol by ublížil dieťatku. Veď sa naňho tak tešil... 

Pozrel na nehybného muža. Sedel tam a spokojne sa naňho škľabil. „Užívaš si? 

Myslíš, že si mi ublížil? Máš dojem, že si dosiahol, po čom si túžil, Lucius?“ 

Mužov úsmev sa viditeľne rozšíril. 

„Mal by si teda vedieť jedno, drahý môj priateľ.“ Severusov hlas bol pokojný a 

tichý, dôrazný a krištáľovo jasný, rezal, keď povedal: „To dieťa, ktoré Potter 

čaká nie je moje. Je Dracovo. Tak čo? Si teraz šťastnejší?“ 

Výraz v tvári toho arogantného aristokrata za to naozaj stál. Prvý raz ho videl 

tak rýchlo zblednúť a znova očervenieť. 

„Klameš!“ vyštekol, ale on sa naňho iba nemo díval. 

„Potter mi povedal, že sa o tom dozvedel v to ráno, keď Draco zomrel. Nestihol 

mu to povedať. Ak zomrie, vedz, že si zabil i svoju vlastnú krv.“ 

Odčaroval ho tak nepozorovane, že Luciusovi chvíľu trvalo, kým mu došlo, že je 

opäť voľný. Vtedy sa konečne pohol a rozbehol sa za ním. 

„Počkaj! Severus! Do Salazara, ešte sme neskončili!“ dobehol ho a schmatol za 

plece. Lenže v tej chvíli sa muž otočil a vrazil mu päsťou do zubov. Lucius sa 

porúčal k zemi, aký bol dlhý, držiac sa za bradu. 

Severus nad ním stál rozkročený s výrazom boha pomsty a rukami zaťatými v 

päsť, pripravený znova udrieť. 

Utrel si rukávom krv, ktorá sa mu pustila z prerazených úst, nespúšťajúc z neho 

pohľad. Napokon k nemu natiahol ruku a Severus mu s tichým vzdorom 

pomohol späť na nohy. Sám nevedel prečo to milosrdné gesto... 

Možno preto, lebo pobadal tú nepatrnú zmenu, ktorá prebehla tým jeho 

aristokratickým výrazom, možno preto, lebo nebol taký hajzel, akým bol 

Lucius... 
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„Čo je Potterovi?“ opýtal sa Lucius tichým, zastretým hlasom. Azda tentoraz i s 

jemnou štipkou výčitiek, ktoré mu zaznievali v tóne, akým vyslovil otázku. 

„Nadýchal sa vône Uspaliek.“ 

Lucius ho chvíľu pozoroval s neprítomným výrazom v tvári. Potom hlesol. 

„Môžeš mi odprisahať, že to dieťa, ktoré čaká je naozaj Dracovo?“ 

Severus prikývol. 

Lucius zvesil plecia a zamrmlal si čosi popod nos, čo Severusovi znelo ako: 

„Merlin, som ja ale totálne hovädo!“ No, Severus nemohol nesúhlasiť, však? 

Potom si blondiak upravil vlasy, zapol košeľu a v hale, kde nechal váľať na 

podlahe svoje čižmy sa obul. Načiahol sa po saku a kývol na zízajúceho 

profesora. „Tak ideš? Ak mu tie Prebúdzalky neprinesieme včas, bude s ním...“ 

nedopovedal. Zrejme si uvedomil, že s jeho smrťou skončí aj možné 

pokračovanie ich hrdého rodu. 

Odkiaľ však vedel o tých kvetoch a ich účinku?! 

~*~*~ 

Severus ho rýchlo dohnal ešte pred vchodom. „Čo odrazu tá zmena?!“ opýtal sa 

vyčítavo. 

Lucius sa zamračil, vykračujúc cez záhrady a mieriac k lesu so Severusom po 

boku. „Som len otec, ktorý stratil jediného syna. Je také ťažké pochopiť môj žiaľ 

a... hnev?“ 

„Nie. Skôr je ťažké predstaviť si ťa vôbec niečo cítiť!“ 

Lucius naňho úkosom pozrel, ale nepovedal nič. Až po chvíli sa odvážil otvoriť 

ústa. „Bol som naozaj taký hrozný... milenec a priateľ?“ 

Severus naňho pozrel takmer s omráčeným výrazom. 

„Užil si si to aspoň tak ako ja, alebo si moju spoločnosť iba trpel?“ 

Odpoveďou mu bolo mlčanie. 

Lucius sklonil hlavu s ťažkým povzdychom. „Nič si nepovedal. Nikdy. Prečo?“ 
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„Pretože aj tvoje drsné dotyky boli lepšie ako všadeprítomná samota.“ 

To hovorilo za všetko. Neznelo to odsudzujúco ani nepriateľsky, napriek tomu, 

čo spôsobil. Pozrel na Severusa a uvažoval, či uňho má ešte ako priateľ šancu. 

Aspoň mizivú. 

„Naozaj chceš Pottera?“ 

Severus odvetil: „Do toho ťa nič nie je.“ 

„Ale je. Je to otec môjho vnuka a...“ 

„Šetri si dych,“ usadil ho nespokojne tmavovlasý čarodejník. 

„Len mi to nejde do hlavy. Je tehotný s iným! To si taký úchyl alebo...“ 

„Povedz ešte slovo a prisahám, že si budeš hľadať vlastný jazyk medzi tým 

papradím!“ 

Lucius zmĺkol ako na povel. 

Severus naňho pozrel so záujmom. Lucius bol všelijaký, ale nikdy doteraz ho 

netrápili podobné otázky. Prečo však teraz? Vari rokmi zmäkol i on? Alebo 

naňho doľahol fakt, že môže za Potterovo momentálne nepohodlie a madam 

Smrtka si naňho už brúsi svoju kosu? Za tie roky toho muža poznal. Vedel byť 

lojálny, vedel byť verný a vedel dokonca milovať. Napriek tomu, že vyhľadával z 

času na čas v posteli i Severusovu spoločnosť, nemal nikoho iného. Nebol 

žiaden perverzný úchyl. Nebol šialený maniak, vyžívajúci sa v kadejakých 

hrôzach a dokonca i Voldemortovo besnenie mu vedelo nahnať strach, hoci by 

to za žiadnych okolností nebol priznal. Ale keď sa rozzúril, stálo to za to. Na 

svoju rodinu nedal dopustiť. Preto sčasti vedel pochopiť jeho hnev i fakt, že ho 

dokonca považoval za spravodlivý. 

Vošli do lesa. Vládlo tu šero a vlhkosť, ktorá sa im oprela do pokožky i do šiat. 

„Poď za mnou a dávaj pozor pod nohy. Korene stromov sú hrubé a nenápadne 

vytŕčajú nad zem. Nedaj sa pomýliť tým starým, opadaným lístím,“ varoval 

Severusa, vedúc ho cestou, ktorú poznal zjavne ako vlastnú dlaň. Zišli s lesného 

chodníka a predierali sa lesným porastom. 

Ich návštevu oznámila zvyšku lesa vyplašená sojka. 



24 
 

„Určite by som to našiel aj bez tvojej pomoci,“ neodpustil si poznámku Severus. 

Lucius prikývol. „Nepochybne. Vždy si bol bystrý.“ 

Severus takmer zastal na mieste. Poklona? Počul dobre? 

„Nie je to ďaleko,“ prehovoril znova Lucius a pozorne mu odhrnul vetvu 

stromu, aby ho netrafila priamo do tváre. Hoci to pokojne mohol spraviť, 

potom, čo mu v hale Manoru tak vrazil. 

Zanedlho začuli škrekot žiab, ktorý prebíjal ranný koncert vtáctva vítajúceho 

nový deň. 

Lucius ukázal pred seba, ale zadržal ho. „Tu ma počkaj. Pôda je v týchto 

miestach veľmi neistá. Ten, kto ju nepozná sa odtiaľ nemusí vrátiť.“ 

Severus naňho vrhol spýtavý a trochu pobúrený pohľad. Chystal sa niečo 

odvrknúť, ale zmĺkol, keď sa díval ako muž opatrne našľapuje, skúša zem pod 

nohami a hľadá staré, známe miesta, cez ktoré by sa dostal k tomu kúsku zeme, 

kde sa na zelenom kúsku sviežeho trávnika rozprestierali drobné, žlté kvety, 

ktoré potreboval, aby prebral z toho šialeného spánku muža, ktorého miloval z 

celého svojho srdca. 

Potom mu napadlo, že sa ho stále nespýtal, ako pozná tie drobné kvetinky... 

~*~*~ 

Sirius stál pri lôžku svojho krstného syna, keď ucítil na ramene jemný dotyk 

silnej ruky. „Jeho stav sa vôbec nezmenil,“ šepol. 

„Severus tie kvety nájde, viem to,“ zaznelo mu do ucha upokojujúcim hlasom. 

Sirius si odfrkol. „Ten mizerný netopier by si nenašiel ani špičku toho orlieho 

nosa, ktorý nosí medzi očami!“ 

Trpiteľský povzdych. 

„Prepáč,“ zaznelo odovzdane. Sirius sa otočil a vkĺzol mu do náruče. „To len 

preto... lebo som absolútne bezmocný! Harry je môj krstný syn a mne sa ho ani 

raz nepodarilo ochrániť pred tým, čo...“ 
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„Pšššt!“ zasiahol Neville prv, ako jeho milenec stihol vetu vôbec dokončiť. „Aj 

keď to tak teraz nevyzerá, Harry nepotreboval zachraňovať. Harry potreboval 

byť v prvom rade milovaný. Podceňuješ Severusa. Vždy si ho podceňoval. Tá 

nevraživosť, ktorú k nemu cítiš je unavujúca. Prekonaj to konečne! Je najvyšší 

čas!“ 

Sirius zdvihol hlavu z jeho pleca a zadíval sa mu do očí. „A ak to nezvládnem?“ 

Neville mu nedal na výber. „Tak budeš musieť. Nie kvôli mne, ani kvôli sebe, ale 

kvôli Harrymu.“ 

Sirius nechápavo zažmurkal. „Prečo kvôli nemu?“ 

„Nevieš to? Nič si si nevšimol, však?“ ozval sa tichým hlasom a pohladil 

strápenú tvár pred sebou. 

Sirius pokrútil hlavou. „Čo som si podľa teba mal všimnúť?“ 

Neville sa pousmial. „Lásku, Siri, lásku.“ 

S tými slovami sa k nemu sklonil a vtisol mu na pery ľahký bozk. Muž sa pod 

tým dotykom trochu zachvel, a keď sa ich pery po krátkych sekundách od seba 

oddelili, objal ho. 

4. kapitola - Prebuď sa, láska! 

Lucius zdrapol pred dverami nemocničného krídla Severusa za pažu a pozrel 

naňho veľkými očami. Bolo to až smiešne, aký bol ten slizolinský kráľ odrazu 

vyľakaný. 

Severus už v nemocničnom krídle bol. Prišiel oznámiť, že kvety získal, hoci zatiaľ 

múdro zamlčal, že s Luciusovou pomocou. Uvaril z nich potrebný extrakt, 

ktorého výpary mali mladíka prebrať zo smrteľného spánku a práve bol na ceste 

nazad, aby ich zaniesol Poppy. 

„Myslíš, že to zaberie?“ 

„Nepochybujem o tom,“ odvetil tlmene. „Ak je pravda to, čo sa píše v tom 

starom lexikóne...“ 
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Lucius bol zjavne značne bledý. „Dobre.“ Bolo všetko, čo zo seba dokázal vydať. 

Ostal stáť na chodbe a sledoval ako jeho niekdajší milenec a azda stále priateľ 

vošiel do miestnosti. Keď sa dvere za ním zavreli, oprel sa unavene o stenu, 

ktorej svojou alabastrovou pokožkou mohol v bledosti pokojne konkurovať a 

privrel oči. 

„Prosím, nech to účinkuje. Draco by mi to nikdy neodpustil...“ vydýchol 

pomedzi úzke pery svoje stručné prianie. 

Strhol sa, keď mu na pleci pristála čiasi ruka a neznámy hlas sa starostlivo 

spýtal: „Ste v poriadku, pane?“ 

Otvoril oči, aby sa zadíval do tých najkrajších modrých hlbín, aké kedy videl... 

~*~*~ 

Severus vošiel dnu, kde už napäto postávala skupinka ľudí. Minerva, Black s 

Longbottomom a Lupinom. Poppy mu jediná vyšla v ústrety. 

„Máš to?“ 

Prikývol. 

Poppy mu pokynula. „Myslím, že by si mal...“ 

Lenže Severus rázne pokrútil hlavou. „Rád by som,“ šepol tak ticho, aby to 

počula len ona, „ale nemyslím, že je to dobrý nápad. Ver mi,“ dodal, keď naňho 

nesúhlasne pozrela. Podal jej flakón aj s inštrukciami. „Odzátkuj a nechaj ho 

nadýchnuť sa výparov.“ 

Ostal stáť na mieste, kým jeho staršia kolegyňa mašírovala rázne k posteli. 

Ostatní mu zastreli výhľad, keď ju v dostatočnej vzdialenosti obstúpili. 

Poppy otvorila flakónik a sklonila sa k nemu. Jednou rukou mu podložila hlavu, 

jemne ju nadvihla a... 

„Preber sa, láska,“ zamrmlal si Severus v tej chvíli popod nos. 

Ticho, ktoré sa rozhostilo v miestnosti ho svojou váhou, akoby ho prišpendlilo 

na mieste. Nebol schopný pohybu, iba uprene civel na chrbáty ľudí a čakal... 

vedno s nimi. 
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„Ha-ha-hapčííí,“ ozvalo sa odrazu a on sa takmer rozosmial od tej nesmiernej 

úľavy. Mal dojem, akoby mu zo srdca nespadol iba jeden kameň, ale celé vedro 

poriadnych šutrov. Miestnosť vypukla v ohlušujúci jasot, on sa vytratil zatiaľ 

preč... 

Myslel na tú noc, kedy ho Harry pristihol s Luciusom, hoci šlo len o dobre 

nastraženú pascu na nič netušiaceho chrabromilčana. Avšak, Harry ho mohol 

teraz isto nenávidieť. Tiež ho môže začať obviňovať preto, lebo mu ublížil a 

dohnal ho k tomu, čo vykonal. Jemu len ostávalo dúfať, že nepremyslene. 

Luciusa našiel prekvapivo v spoločnosti jedného zo svojich bývalých študentov. 

Ledva mu kývol na pozdrav, keď mdlo prehodil. „Pán Weasley, Lucius.“ 

Lucius sa svojmu spoločníkovi zdvorilo ospravedlnil, aby mohol nasledovať 

profesora Elixírov. 

„Tak?“ opýtal sa a napätie v jeho hlase bolo viac ako hmatateľné. 

Severus prikývol a on si vďačne vydýchol, ale potom znova zastal a na poschodí 

ho schmatol za plece. „Myslel som, že budeš pri ňom,“ povedal na margo jeho 

spýtavého pohľadu. 

Severusov pohľad ho preklal na mieste ako besného psa. „Bol by som, keby 

som si nemyslel, že som tam momentálne najnežiadanejšou osobou. Potter si 

vďaka tebe totiž stále myslí, že som sa ti nechal s radosťou pretiahnuť, ak si 

spomínaš.“ 

S tým sa otočil a ukázal mu svoj chrbát. Luciusa nechal za sebou. Muž tam 

nehybne postával a mlčky, zadumane civel do kamennej podlahy pod svojimi 

nohami, až kým mu na plece znova nedopadla jeho ruka... 

~*~*~ 

Vonku sa mu dýchalo o niečo lepšie. Avšak spoločnosť štíhleho, ryšavého 

mladíka po jeho boku mu pripadala v tejto chvíli veľmi znepokojujúca. 

„Učíte tu?“ opýtal sa a jeho spoločník s malým úsmevom prikývol. 

„Učil,“ opravil muža. „Len na záskok. Miesto profesora Snapa,“ odvetil. „A tiež 

som sa chcel presvedčiť, že je Harry v poriadku.“ 
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Lucius prikývol a zadíval sa na veľkú kovanú bránu pred nimi. „Chápem,“ 

odvetil, hoci sám nevedel povedať, či je to ozaj pravda. Oňho sa nikdy nikto 

neobával. Nikto ho nemiloval, nikto sa s ním nepriatelil len preto, aby si užíval 

jeho oslňujúcu spoločnosť. Ale rád si to myslel. Bol holý fakt, že bol vždy 

arogantný a odporný do špiku kostí. Ako mu potvrdil Severus, i ako milenec 

nestál za nič. Navyše, bol vinný vo všetkých bodoch obžaloby, pretože on mohol 

za to, že si takmer zabil ešte nenarodené vnúča. A bol si sakra istý, že keby 

skapal, ani pes by za ním neštekol. 

„Ako sa vám vodí? Vraj vás ministerstvo už omrzelo,“ zaujímal sa mladík a on si 

nemohol odpustiť ten skúmavý pohľad. 

Ako sa mu vlastne vodí? Díval sa naňho, civel do tých fialkových očí, na mladú, 

krásnu tvár a potom ho napadlo, keď nie teraz, potom už nikdy. „Ak mám byť 

úprimný, a – to som asi prvý raz v celom svojom živote – cítim sa ako ten 

najväčší sviniar pod slnkom.“ 

U mladého muža vyvolalo toto vyhlásenie pobavený úsmev. Kútiky tých 

rozkošných, plných pier sa zdvihli do úsmevu. 

„Pravda, väčšinu svojho času sme vás všetci za takého aj považovali a niektorí 

vás za takého považujú i naďalej,“ oplatil mu úprimnosť štedrým priehrštím. 

Tentoraz sa Lucius zamračil a sklopil pohľad na zem. „Nie, myslím, že ma 

nechápete, pán Weasley. Ja... som stelesnením zla. Všetko, čoho sa dotknem...“ 

hlas sa mu zlomil. „Mám dojem, že aj bozk dementora by bol pre mňa len 

sladkou odmenou.“ 

Mladík ticho kráčajúci po jeho pravici zdvihol hlavu a spočinul na ňom 

pohľadom o niečo dlhšie. „Príliš ľahká cesta, nezdá sa vám?“ 

Pozrel naňho s mierne nadvihnutým obočím a výrazom zjavného 

nepochopenia. 

„Človek je tvor omylný, nie? Je dobré priznať si chybu, ale lepšie je napraviť ju. 

Zbabelosť hľadá najľahšiu možnú cestu a tou je únik. A ja viem, že vy zbabelý 

nie ste, pane.“ 

„Možno nie som zbabelý, ale stále som sviniar, ktorý sa dopustil toľkých...“ 
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„Neskúsili ste sa zmeniť?“ prerušil tirády na jeho vlastnú hlavu. 

Lucius sa zadíval na bránu, ktorá sa pod dotykom kúzla z prútika jeho 

spoločníka nehlučne otvorila. Pokrútil hlavou. „Nemal som dôvod...“ 

Mladík mu znova venoval ten zvláštny pohľad a jemne prikývol. „Tak ho skúste 

objaviť... Lucius,“ odvetil a odmiestnil sa preč. 

Lucius tam ostal stáť ako kôl v plote, neschopný pohybu. Myšlienky a emócie v 

ňom vírili šialeným prúdom, ktorý nebol schopný zastaviť. Nechcel ho zastaviť. 

Zmena... Vraví sa, že na zmenu nikdy nie je neskoro, však? Možno má teda ešte 

šancu. 

Spomenul si na nebohého syna, na ich večné hádky a na jeho prosby – Prečo 

ma nedokážeš pochopiť, otec? Je také ťažké sa zmeniť?! – vyčítal mu. 

Skúsi to. Napokon, čo ho nezabije, to ho posilní. Motivácia tu bola. Ležala v 

nemocničnom krídle a hovela si v bruchu jedného pochabého chrabromilčana... 

A bol tu aj iný dôvod... hlas vlastného svedomia, ktorý sa s ním po rokoch zvítal 

ako so svojím strateným synom. 

~*~*~ 

Sirius sa mračil a sledoval Harryho ako si márne napráva viazanku. Bol šťastný, 

že to takto dopadlo. Len čo sa Harry prebral, dožadoval sa vysvetlenia - čo zas 

pre merlinove spodky robí v nemocničnom krídle! 

Veľmi opatrne mu to vysvetlil Remus, pričom mu Sirius skákal do reči a vyzeral 

dosť podráždene. 

Keď na okne pristála cudzia sova a zaťukala naň zobákom, bol to Remus, kto sa 

jej pobral otvoriť. Sova vletela dovnútra a pristála priamo na stolíku vedľa 

Harryho lôžka. Pozrela mu priamo do očí a otrčila mu svoju paprčku. 

„Pre mňa?“ zamrmlal a s jemne zvrašteným obočím jej stiahol z nôžky zvitok 

pergamenu. Sova odletela preč. 

Pohliadol na svoje meno, napísané elegantným rukopisom, ktorý žiaľ 

nespoznával. Rozlomil voskovú pečať a očami zalovil po odosielateľovi 

uvedenom na spodku listu. 
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Ten podpis ho mohol jednak dostatočne odradiť i rozrušiť. Mohol ten list skrčiť 

do gule a nechať ho zhorieť na popol. A ten popol mohol nechať zmiznúť. Ale 

nespravil nič z toho. Pár posledných mesiacov bojoval o priazeň toho muža. 

Lenže Lucius im nedal požehnanie, ani keď ho Draco úpenlivo prosil. Nestihli sa 

ani vziať, hoci už mali stanovený dátum. Draco zomrel. Vrodená vada srdca. No 

kto by si to bol pomyslel? Harryho jeho smrť zdrvila. Rovnako ako fakt, že je 

samodruhý. Nebyť Severusa... asi by sa zbláznil. 

Apropó, Severus... 

List zložil a strčil si ho do vrecka habitu. Prečíta si ho osamote. Takto to bude 

lepšie. Otočil sa k hašteriacim mužom. 

„Mal by to vedieť!“ trval na svojom zjavne podráždený Remus. Siriusova tvár 

bola červená ako paprika, keď držal priateľa takmer pod krkom a valil naňho 

pološialené oči. 

„Okamžite ho pusť, Sirius!“ zavelil Harry a vďačný Remus sa naňho usmial. 

„Správaš sa ako odtrhnutý z reťaze,“ cepoval ho. 

Sirius sa zamračil. Kedy si do pekla vymenili otcovsko – synovskú úlohu? 

Harry si rukou pohladil zamyslene vyčnievajúce bruško a pozrel na nich. „O čom 

by som mal vedieť?“ 

Sirius si povzdychol a rozhodil rukami vo vzduchu. „Tak dobre, vyklop to!“ 

Remus sa uškrnul a pokrútil hlavou. Stále sa občas správal ako nevyzretý 

pubertiak, ale i tak ho mal rád. 

„Mal by si vedieť, že ťa vlastne zachránil Severus s Luciusom. Pričom vyzerali, 

akoby si odskočili zo vzájomného duelu.“ 

Harryho obočie sa spojilo s ofinou, keď ho nadvihol s nehraným údivom a 

ohromením. „Prosím?“ 

Remus mykol plecami. „Je to pravda, ale žiaľ, podrobnosti neviem. Vieš aký je 

Severus. Mlčí ako hrob.“ 

Harry mlčal tiež. 

„Myslím, že...“ začal Remus, ale neúspešne, lebo mladík ho zastavil. 
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Harry si povzdychol. „Tak prosím nemysli. Viem, že mi chceš dobre, ale... 

budem v pohode, vážne.“ 

„Určite?“ ozval sa neistým hlasom Sirius a jeho postoj vyjadroval rovnakú dávku 

nedôvery. 

„Veď som vám prisahal, že som tam nešiel úmyselne, nie? Nikdy by som nebol 

schopný ublížiť dieťaťu. Len som potreboval byť chvíľu sám a viete, ako rád sa 

prechádzam v skleníkoch...“ 

„No, len aby...“ zamrmlal si popod nos jeho krstný otec. 

„Len dúfam, že preto nemali Neville s Pomonou problémy. Minerva mi 

prezradila, že pestovanie tých kvetov je už pár desiatok rokov zakázané a škola 

má na to výhradnú licenciu.“ 

Remus sa mierne začervenal. „Povedzme, že  ten problém upadol do... 

zabudnutia.“ 

„Dobre,“ prikývol. „Idem do svojich komnát. Toto prostredie mi nerobí dobre.“ 

~*~*~ 

Faktom bolo, že potreboval byť sám. Nešiel do svojich komnát. Miesto toho 

zamieril von z hradu, ale tentoraz sa skleníkom vyhol širokým oblúkom. 

Severus... Ozaj ho zachránil spolu s Luciusom? Čo to znamenalo? Sú vari opäť 

spolu? Ale... čo ten stav, v akom sa nachádzali. Ľutoval, že to nevidel na vlastné 

oči, aby si sám mohol vyvodiť nejaké závery. 

Ako sa má k tomu chlapovi teraz správať? Bol si istý, že jeho city k nemu sú 

skutočné, ale... zjavne sa zmýlil. Ich priateľstvo je asi to jediné, čo medzi nimi 

ostane. Hoci boli jeho bozky vzrušujúce a objatia príjemné, nemôže byť s 

niekým, kto ho trpí iba z ľútosti. Mal to vedieť. Je tehotný s iným a Severus je 

hrdý muž. A slizolinčan. Nemôže predsa vychovávať dieťa iného chlapa... I keď 

to bol jeho krstný syn. 

Zastal v parku a sadol si na lavičku. Vystavil tvár skúpemu slnku, ktoré sa 

skrývalo z časti za oblakom a povzdychol si. 
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Poppy mu poriadne vyčistila žalúdok. I keď zbytočne. Hádam si nemyslela, že je 

taký nezodpovedný, aby svoj stav tajil. Nie, len mal vlastného liečiteľa. Oliver 

West mu ako muž prišiel vhodnejší, než akákoľvek žena. Snažil sa to Poppy 

citlivo vysvetliť, ale trvala na tom, že si naňho napriek všetkému dohliadne. No, 

diagnostické kúzla budú asi tak všetko, čo jej dovolí. 

A potom si spomenul na list. Siahol do vrecka a vybral ho von. Uvažoval, čo v 

ňom asi nájde. Ešte stále ho Lucius viní z Dracovej smrti? Ale potom by ho 

nezachraňoval, nie? S obavami i štipkou nádeje sa začítal do listu. 

„Vážený pán, Harry Potter. 

Pokorne Vás žiadam, aby ste si tento list prečítali a nespálili ho ihneď po tom, 

ako zistíte kto Vám ho píše. 

Na úvod musím priznať, že som bol... ako nájsť vhodné slová, ktorými by som 

najlepšie vyjadril svoju absolútnu hlúposť a zaslepenosť? Áno, priznávam, bol 

som taký. Bol som všetko možné, len nie dobrý a láskavý otec, ktorého môj 

milovaný syn potreboval. A priznávam, že som zlyhal. Ak už nie pri jeho výchove, 

tak v jeho podpore určite. Bol som mu viac nepriateľom ako priateľom. 

Nemožno to ospravedlniť ani tým, že som preňho chcel len to najlepšie a 

odpusťte mi, neveril som, že tým najlepším ste preňho Vy, Harry. 

Kiež by sa dal vrátiť čas. Je mi ľúto, ako som sa k Vám celý ten čas správal a 

odmietal Vás akceptovať ako synovho životného partnera. Je mi ľúto, že som sa 

s tým nedokázal vyrovnať ani po jeho smrti a dokonca som zašiel tak ďaleko, že 

som Vás z nej tak sebecky vinil. Ak niekto nesie vinu, som to jedine ja. 

Myslím, že to neviete, ale v to ráno bol Draco na Manore. Pohádali sme sa, keď 

mi oznámil, že už stanovil dátum vašej svadby. Dal mi ultimátum. Povedal som 

mu veci, ktoré nesmierne ľutujem a najhoršie na tom je, že ich nemôžem vziať 

späť. Vedzte však, že som svojho syna miloval. I keď som to dokazoval sebe 

vlastným, drsným spôsobom. Ak má byť teda niekto za jeho náhly skon 

zodpovedný, tá ťarcha padá len a len na moje plecia. 

Nesmierne ľutujem, že som bol príčinou toľkých príkorí, ktoré Vás postretli. 

Predpokladám, že za toto môže moja nadradenosť a prehnaná spupnosť. 

Možno tvrdohlavosť, presadiť si za každú cenu svoje. Mrzí ma to Harry, 

skutočne. Zdá sa, že si ma moje svedomie po rokoch odmlky našlo, pretože teraz 
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ma požiera zaživa. Nikdy predtým som sa necítil tak mizerne a zničene. 

Zaslúžene. Správal som sa ako ten najväčší grobian. 

A v neposlednom rade, vedzte, že viem o Vašom stave. Chcem vás ubezpečiť, že 

nehodlám proti Vám teraz ani v budúcnosti podniknúť žiadne kroky, aby som 

svojho vnuka, či vnučku získal do vlastnej opatery. To len pre prípad, že Vás to 

napadlo a preto ste sa o svojom tehotenstve nezmienili pred nikým. 

Nepochybujem, že to dieťa, ktoré nosíte pod srdcom bude z časti i Malfoy. 

Uisťujem Vás, že sa pokúsim zmeniť a budem dúfať, že to bude v mojich silách. 

Dovtedy Vám prajem veľa šťastia, pán Potter. Budem rovnako dúfať, že raz 

budem mať tú česť a Vy mi dieťatko predstavíte. 

S pozdravom, 

lord Lucius A. Malfoy. 

P. S.: Posledná vec, ktorá sa týka tej noci, keď ste nás so Severusom pristihol. 

Jednalo sa o vykonštruovanú pomstu z mojej strany a ubezpečujem Vás, že 

Severus nič netušil. Omámil som ho výťažkom z rastliny Valeriána a uspal. 

Harry, jedno som pochopil. Ten muž Vás... miluje. Mimochodom, v tú noc medzi 

nami k ničomu nedošlo. Milencami nie sme už takmer dva roky.“ 

Harry sa zachvel a trhane vydýchol. Na moment mal pocit, akoby sa mu 

zahmlilo pred očami. Nie sú... oni... nie sú... len pomsta... 

Jeho myseľ nebola schopná vyprodukovať súvislú myšlienku. Musím ho nájsť a 

povedať mu, že... Merlin, čo mu povie? Ako si vôbec mohol myslieť, že by ho 

mohol tak podlo zradiť? Práve on?! Vstal a otočil sa, ale nestihol spraviť ani 

krok. 

Ostal civieť na muža, ktorý sa k nemu nerozhodným krokom blížil. V bledej tvári 

sa zračil opatrný pohľad. Čo čakal? Odmietnutie? Výsmech? Salvu kliatob?! 

Harry sa mu díval rovno do očí. A ustál ten pohľad, dokým muž nepodišiel až k 

nemu. 

„Ja...“ namáhavo prehltol. „Sprav so mnou, čo chceš, len ma prosím vypočuj, 

dobre?“ požiadal ho tlmeným hlasom. Cítil sa biedne a neisto. Už dlho nikdy o 

nič nežiadal. Hlavne nie v situácii, keď na tom skutočne záležalo. 
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Harry pristúpil bližšie. V ruke stále zvieral list a neuvedomoval si, že ho krčí. 

„Môžem... spraviť... čokoľvek uznám za vhodné?“ opýtal sa rovnako tichým 

hlasom. 

Muž iba mlčky sklonil hlavu a prikývol. 

Harry sa nepatrne pousmial a jemne mu nadvihol bradu. Potom si stal na špičky 

a vtisol prekvapenému mužovi na ústa vrúcny bozk. Cítil, ako telo stojace proti 

nemu ztuhlo. Neprestával ho láskať perami a dokonca vysunul aj špičku jazyka. 

„Ha...rry,“ teplý dych mu pohladil pery. 

Harry sa pousmial. „Nič nemusíš vravieť,“ šepol, „len ma objím a drž. Drž ma 

pevne, Severus.“ 

Severus privrel oči a spravil, o čo ho žiadal. Naozaj sa zdalo, že bude všetko v 

poriadku, alebo ho len klamal zrak? 

5. kapitola - Aj ja vás milujem... 

O tri mesiace neskôr... 

Sirius sa prechádzal popred dvere nemocničného krídla. Bol nervózny, napätý a 

zúfalý. Pri každom, čo i len tlmenom zastonaní, ktoré k nim doľahlo sa strhol a 

uprene sa zadíval na dvere. Chcel tam vpáliť aspoň stokrát za posledných 

dvadsať minút, ale zakaždým ho zastavili. 

Mal byť vnútri! Mal tam byť po boku svojho krstného syna, mal ho držať za ruku 

a možno otierať jeho spotenú tvár vlhkou handričkou, alebo nechať prevariť 

vodu, či čo! Táto úloha však pripadala tomu nenávidenému potkanovi. Tej 

lietajúcej kryse, ktorá už celé roky vládla svojim studeným žalárom. 

Bol to Snape, koho Harry odmietal pustiť, zvieral jeho ruku a žobronil, aby ostal 

s ním. Keď sa so Severus kvôli tomu Sirius pohádal, ten čierny potkan ho vykázal 

z miestnosti na chodbu, kde sa ho Remus s Nevillom snažili udržať aj upokojiť. 

Bol si istý, že to pivo, ktoré mu Remus dal bolo riedené jedna k jednej 

upokojujúcim elixírom, ktorý však vôbec nezaberal!   

A akoby to nestačilo, ako zlatý klinec programu pribehol aj sám sensei Malfoy! 

Teraz sedel na jednej zo stoličiek vedľa mladého Weasleyho, ktorý posledný 
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mesiac suploval za Harryho Obranu proti čiernej mágii a potichu sa zhovárali. 

Musel uznať, že čo sa týkalo toho muža, asi sa s ním udial nejaký zázrak, 

pretože sa zmenil. Nebol to síce taký do oči-bijúci a zásadný obrat, ale bolo 

vidieť ten pokrok, ktorým si jeho ťažko-skúšaný slizolinský charakter prešiel a 

stále sa tou zmenou ešte urputne predieral. Mohol si lámať hlavu nad tým, či to 

bolo kvôli tomu, že sa dozvedel o svojom vnúčati, alebo kvôli pamiatke jeho 

nebohého syna. Kašľal na to. Na čo sa tým zapodievať? 

Oprel sa čelom o chladnú stenu a snažil sa zhlboka dýchať. Musel uznať, že 

vnútri to bolo aj tak nechutne preplnené. Poppy, Snape, liečiteľ West, stonajúci 

Harry. 

Nech robil Sirius, čo chcel, stále dookola si kládol otázku – Snape a Harry?! 

Nedokázal to pochopiť. Vôbec! 

Pravda. Zatiaľ sa spolu len schádzali. A pokiaľ vedel, ešte spolu ani nespali. Čo 

bolo povzbudivé, najmä pre jeho bujnú fantáziu. Snape sa ukázal ako pozorný a 

čo sa týkalo Harryho veľmi citlivý. Stále to bol síce ten istý Snape, zamračený, 

strhávajúci body za kadejakú hovadinu, ale pri Harrym sa menil, akoby 

mávnutím čarovného prútika. 

Na poslednú chvíľu dobehli Weasleyovci. Ron červený v tvári ako paradajka a 

jeho upachtená manželka Hermiona. 

Ron sa pozdravil s bratom, kývol Malfoyovi a pristúpil k Nevillovi a Remusovi. 

„Ako je na tom?“ opýtal sa zadýchane. 

„Skôr sme to nestihli,“ ospravedlňovala sa Hermiona. „Preprava z Austrálii je 

strašná!“ 

Vtedy sa otvorili dvere do chodby a objavila sa v nich ružolíca Poppy so širokým 

úsmevom. „Pán Malfoy, Harry by vás rád videl,“ oznámila napätému 

obecenstvu a prekvapený muž zažmurkal. 

Bol tu len preto, aby sa dozvedel s prvej ruky, či má vnuka alebo vnučku a 

hodlal odísť. Toto rozhodne nečakal. Zo šoku ho prebralo až štuchnutie do 

rebier. 

„Tak na čo čakáte? Bežte dnu!“ vyzval ho mladý, ryšavý muž a on ako na povel 

vstal. 
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Len čo vošiel, Poppy zopäla ruky, prihlúplo sa usmievajúc. „Ostatných prosím 

chvíľu vyčkať.“ Takmer sa obrátila na odchod za všeobecného zhrozenia a 

zborového nadýchnutia sa k námietkam, keď sa na poslednú chvíľu zarazila a 

otočila. „Je to ten najkrajší chlapček na celom svete!“ 

Na chodbe vypukol jasot. Sirius sa vrhol so šťastným výkrikom Nevillovi a 

Remusovi okolo krku. Hermiona skončila v Ronovom objatí, ktorý nadšene 

zvýskol a točil sa s ňou dokola ako blázon. 

Mladík sediaci osamelo na jednej zo stoličiek sa usmieval od ucha k uchu a 

nadšene tlieskal. „Vedel som, že to zvládneš, Harry,“ zamrmlal si spokojne 

popod nos a čakal, kedy sa z miestnosti opäť vynorí Malfoy. Akoby vedel, že 

bude potrebovať jeho spoločnosť. 

~*~*~ 

Lucius vošiel dovnútra. Našľapoval opatrne, akoby kráčal po mínovom poli a 

zjavne stále nemohol uveriť tomu, že poňho Harry poslal. Mal dokonca tú česť 

vidieť dieťatko ako prvý. Pozrel na liečiteľa, ktorý práve vkladal ten malý uzlíček 

do rúk jeho otca, na Severusa, ktorý ho sprevádzal varovným pohľadom, akoby 

stále netušil, čo od neho môže očakávať. Vlastne to bolo na smiech. Bol si istý, 

že keby čo i len pomyslel na prútik, skončil by prekliaty tisíckou najrôznejších 

kliatob. 

A potom sa pozrel na Harryho. Zelené oči pripomínajúce brúsený smaragd boli 

unavené, ale neprebodávali ho nevraživým pohľadom. Merlin, ako len bol rád, 

že si Draco vybral práve jeho. Bol si istý, že keby to bol ktokoľvek iný, nikdy by 

sa nedozvedel, že ich rodina sa znova rozrástla potom, čo si myslel, že je 

preňho už všetko stratené. 

„Ahoj, Harry,“ pozdravil ho, stojac v dostatočnej, diskrétnej vzdialenosti, v 

rukách nervózne točiac svojou vychádzkovou paličkou. 

„Dobrý deň, Lucius,“ privítal ho a svoje oči preniesol z neho na dieťa. „Chcete... 

chcete si ho podržať?“ 

Lucius sotva badateľne prikývol. „Je to... je to... chlapec?“ odvážil sa opýtať a 

bolo mu jedno, že mu poznať na hlase, ako veľmi sa mu chveje. 
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Harry prikývol a opatrne mu dieťa podal. „Pozor na hlavičku...“ zamrmlal 

starostlivo. 

Lucius si uložil dieťatko v náručí, kochajúc sa na ňom pohľadom. Asi bol z 

prítomných jediný, kto si neuvedomoval, že mu z očí prúdom tečú slzy a nakrivo 

sa usmieva. Hrdlo mu sťahovalo, ale napriek tomu sa tomu malému prihováral. 

Šeptom a nevídanou nehou. 

„Ahoj, drobček, som tvoj starý otec,“ predstavil sa. „Hrdý, starý otec,“ dodal a 

pozrel na Harryho, ktorý ich pozoroval. 

„Má jeho oči,“ šepol potom, „i vlásky,“ zapriadol a Harry sa pousmial. Nemienil 

poukazovať na fakt, že všetky deti majú pri narodení rovnakú farbu dúhoviek a 

tá sa im po čase zmení. Sám si prial, aby mal jeho syn modré oči. Aby mu 

pripomínal Draca zakaždým, keď naňho čo i len pozrie. A mal šťastie, že Severus 

bol taký chápavý. Vedel, že Draco bude mať v Harryho srdci už navždy svoje 

špeciálne miesto a ako povedal, nechcel ho nahradiť. Len dúfal, že mu Harry 

venuje aspoň zlomok tých citov, ktorými zahŕňal Draca, kým žil. A Harry? Už i 

preto ho miloval... 

„Harry? Môžete mi niečo sľúbiť?“ opýtal sa dojatý Lucius, hľadiac na dieťa. 

„Však mu budete o Dracovi rozprávať?“ 

Harry zvážnel. „Samozrejme. Nikdy som nemal v úmysle nič iné.“ 

Severus, ktorý k nemu zozadu pristúpil sa naňho uškrnul. „Myslím, že sa ti bude 

pozdávať dokonca aj meno, ktoré mu Harry vybral.“ 

Lucius sa naňho zvedavo pozrel. 

„Hermes Draco,“ odvetil a bolo nad jeho sily zakryť zívanie. „Chcel som, aby mal 

jeho meno a viem, čo je vo vašej rodine zvykom.“ 

Lucius vtisol dieťatku na čielko bozk. Malý Hermes zamrnčal a drobná tvárička 

sa zvraštila. Hermes... dokonalé meno pre niekoho, kto je predurčený byť 

symbolom čistej lásky. Toto dieťa je ozaj skutočným poslom lásky, pomyslel si 

spokojne a vrátil ho jeho otcovi. 
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„Viem, že vy už priezvisko môjho syna prijať nemôžete, vzhľadom k 

okolnostiam, aj tomu, že ste... so Severusom, ale... ak by vám to nevadilo, 

ponúkam vám istú možnosť.“ 

Harry sa napriek únave prinútil sústrediť. 

„Draco už síce svojho syna akceptovať nemôže, ale môžem tak stále urobiť ja, v 

jeho zastúpení. Netrvám však na tom a vy máte samozrejme hlavné slovo. Tak, 

či tak, môj vnuk bude zahrnutý do mojej poslednej vôle.“ 

Harry poďakoval. Naozaj si to musel premyslieť. Bol to vážny krok, okrem toho, 

bol unavený, aby teraz robil také dôležité rozhodnutia. Navyše, bude sa o tom 

musieť poradiť so Severusom... 

~*~*~ 

Lucius sa s nimi rozlúčil a opustil miestnosť, aby sa s novorodeniatkom mohol 

zvítať netrpezlivý zvyšok chodby. Ostal tam postávať len jediný muž. Ležérne sa 

opieral o stenu a len čo ho zbadal prichádzať, usmial sa naňho. 

„Môžem vás pozvať... na drink?“ 

Lucius sa pousmial. „Myslím, že dnes by som mal pozývať ja.“ 

„Fajn, nenamietam,“ odvetil mladík pohotovo a prečesal si rukou vlasy. Odhalil 

pri tom trochu z jazvy, ktorá sa tiahla poza čeľusť a šplhala sa k niečomu, čo 

predtým bývalo uchom. 

„Prečo toľká zhovievavosť, pán Weasley?“ prinútil sa opýtať, a keď naňho 

pozreli tie krásne fialkové oči, vysvetlil: „Chcem povedať, ja... nikdy som o vašej 

rodine nemal vysokú mienku. Stál som po väčšinu života na tej druhej, 

odvrátenej strane a povedzme si úprimne, byť na vašom mieste, ani by som o 

človeka ako ja nezavadil pohľadom.“ 

George Weasley sa naňho pozrel s vážnym výrazom tváre a chvíľu sa do seba 

iba mlčky vpíjali pohľadmi. Potom sa pousmial, odhalil bezchybný chrup a 

povedal: „Pretože, ako sa vraví, nikdy nie je neskoro. Načo v sebe živiť 

nenávisť? Netvrdím, že ja sám som dokonalý. Chvíľu mi trvalo, kým som sa 

naučil odpúšťať a dovtedy... navystrájal som kade čo.“ 

Lucius mlčky prikývol. Stačil mu však tento dôvod? 
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George k nemu o krok pristúpil a pozrel mu rovno do očí. „Ale možno je to aj 

preto, lebo mi tak... imponujete.“ 

Luciusovi sa v hrdle zadrhol dych. „Ja... nie som si istý, čo tým naznačujete, ale 

ak to, na čo myslím... Neviem, že by som bol vhodný ako... Okrem toho,“ koktal 

azda prvý raz v živote, „som mizerný ako...“ v ústach mu vyschlo. Ten mladík z 

neho nespúšťal pobavený pohľad a on sa zamračil. 

Vysmieva sa mu? Alebo si jeho záujem ozaj zle vyložil? Skôr ako však stihol 

čokoľvek poznamenať, George iba mykol plecom. 

„Ani ja nie som dokonalý, ale...“ na moment sa odmlčal a zahryzol si do pery. To 

rozkošné gesto vyvolalo v Luciusovi doslova skrat mysle, „rád sa učím.“ 

„Som za všeobecné a akékoľvek vzdelávanie sa,“ odvetil náhle Lucius a odľahlo 

mu, keď sa muž pred ním na jeho zbrklom vyhlásení zachechtal. 

„Tak ideme?“ kývol naňho a otočil sa na odchod. Lucius ho hravo dohnal. 

Weasley... kto by to bol povedal? Krásny mladík oňho evidentne javil záujem a 

on mohol len dúfať, že viac ako len povrchný. Salazar a tie jeho fialkové oči...! 

~*~*~ 

O rok neskôr... 

V zimnej záhrade bolo plno a slávnosť ešte ani zďaleka nezačala. Napokon, ešte 

nejaký hostia chýbali. 

„Myslím, že už môžeme ísť,“ pošepol Severus a ukradol si od manžela sladký 

bozk. Plavovlasý chlapček, ktorého držal na rukách sa zachichotal a zatlieskal 

ručičkami. „Aj ty by si rád božtek, miláčik?“ uškrnul sa a pobozkal dieťa na 

čielko. Okamžite okolo neho omotalo ruky a on si ho vzal do náručia od 

Severusa. 

„Ideme?“ ozval sa Severus a levitoval pred sebou veľkú, poschodovú tortu s 

jednou sviečkou. 

Harry prikývol. „Lucius je tu, však?“ 

„Aj s Georgeom,“ informoval ho Severus. „Mimochodom, vedel si, že...“ 
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Harry sa spokojne uškrnul. „A ty si si pri poslednej návšteve na ňom nič 

nevšimol?“ 

Severus sústredene manévroval tortou na striebornom podnose, ale i tak bol 

schopný pokrútiť hlavou. Kto by si bol všimol ten nenápadný krúžok na ruke 

mladého, ryšavého Weasleyho, keď ho zamestnávali iné myšlienky? 

Lenže to už vošiel do predsiene Lucius, aby sa s nimi zvítal a upozornil Harryho, 

že škriatkovia tu budú s darčekmi o chvíľu. Vzal si svojho vnuka, zatiaľ čo ho 

Harry dôrazne upozorňoval, že si nepraje, aby mu rozmaznával syna viac, ako sa 

patrí. Bol to však Hermesov deň a on by mu nebol odmietol nič na svete. Čoraz 

viac sa ten malý ponášal na Draca. 

Oslava začala. Hermesovi pomohli spolu so Severusom sfúknuť sviecu, rozkrojili 

tortu a nechali ho šantiť s ostatnými deťmi. Malá Rosa si z neho spravila svoju 

bábiku a vozila ho v malom kočiariku. 

Harry sa na nich díval a bolo mu ľúto, že Draco prišiel o to potešenie a nemôže 

ani len vidieť ich syna. Keď k nemu pristúpila Hermiona a vtisla mu líce bozk, 

povzdychol si a objal ju okolo pliec. 

„Už si mu to povedal?“ opýtala sa prezieravo a on na ňu pozrel s otvorenými 

ústami. Napokon ich zavrel a pokrútil hlavou. 

„Ja... myslel som, vieš...“ odmlčal sa. „O pár dní sú Vianoce. Kto by nechcel 

dieťatko pod stromček?“ 

Uškrnula sa. „Rodič, ktorý by sa obával, aby mu do očí nenapadalo ihličie?“ 

Obaja sa pobavene rozosmiali, keď sa k nim dohrnul Ron. „Z čoho ste ma 

vynechali tentoraz?“ 

„Zhovárali sme sa o deťoch,“ odvetila pohotovo, pričom ani neklamala. 

„Ach jasné...“ zamrmlal a pokračoval v jedení zákusku. 

„Zdá sa, že George je teraz šťastný,“ poznamenal Harry a Hermiona súhlasne 

prikyvovala. 
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„Hej. I keď je celej rodine záhadou, prečo si vybral akurát jeho,“ zamrmlal. „No 

prajeme mu to. Po Fredovej smrti toho navyvádzal až-až. Zdá sa, že má naňho 

ten chlap dobrý vplyv. Ironické, nemyslíte?“ 

Harry sa uškrnul. „Zdá sa, že sa Lucius ozaj polepšil. Napokon, som za Georgea 

rád.“ Asi on jediný vedel, že ryšavý mladík si ten vzťah plne užíva. Aj v posteli, 

čo mu vyzradil bez najmenšieho ostychu. 

„Harry!“ ozvalo sa spoza nich a oni sa ako na povel otočili. Hľadal ich Neville. 

„Myslím, že by si mal zachrániť svojho manžela skôr ako uškrtí toho môjho. 

Sirius naňho opäť doráža!“ 

„Od toho tu mám predsa teba, nie? Sľúbil si, že ho budeš držať na uzde,“ vyčítal 

Nevillovi a pohľadom zapátral po svojom manželovi. Zbadal ho stáť s 

predstieraným pokojom a rukami založenými na prsiach oproti Siriusovi, ktorý 

sa mu čosi snažil vštepiť do hlavy. 

„Nemôžem ho predsa pomilovať na detskej oslave!“ zahundral Neville 

pobúrene, na čo sa všetci traja rozosmiali. 

Harry si prehrabol vlasy a heroicky sa uškrnul. „Idem si ho teda zachrániť sám.“ 

„Severus?“ zavolal naňho už zdiaľky. Muž sa k nemu otočil s vďačným výrazom 

v tvári. Rýchlo sa ospravedlnil Blackovi a vydal sa k nemu. 

„Ako si vedel?“ ozval sa zúbožene a vďačne zároveň. Dovolil, aby ho Harry objal 

okolo krku a zľahka pobozkal na ústa. 

Harry však nestihol odpovedať, lebo Severus postrehol ako sa k nim štvornožky 

plazí malý Hermes. Napokon si sadol na zadok a ukázal prstíkom niekam k 

ružovému kru. Usmial sa svojím dvojzubým úsmevom a zadžavotal: „Ta-ta!“ 

Harry sa pozrel na miesto, kam jeho syn ukazoval, ale pri kroch bolo prázdno. 

Myslel si, že ukazuje na Luciusa, ale ten bol na celkom opačnej strane záhrady. 

Napokon, kry boli chránené kúzlom, aby sa k nim nejaké z detí nezatúlalo a 

neublížilo si na ostrých tŕňoch. Napriek tomu, že zimná záhrada sa nachádzala 

vnútri domu, v jeho ľavom krídle a nebolo možné, aby sa tam za žiadnych 

okolností dostal čo i len závan vetra, i tak sa rozvité ruže zachveli v slabom 

vánku. 
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„Ta-ta!“ zopakoval chlapec hľadiac modrými očami na to isté miesto a Harry sa 

v tej chvíli zachvel tiež. Pokožku mu posiali zimomriavky. Bol to len očný klam, 

alebo... ho videl naozaj? Stál tam s tým bohorovným úsmevom a hľadel na nich 

s takou hrdosťou a láskou! Harrymu zovrelo hrdlo. Mlčky naň hľadel, až kým sa 

tá sladká vidina nezačala rozplývať... 

„Harry? Láska, si v poriadku?“ ozval sa mu po boku starostlivý hlas jeho 

manžela. 

„Ja...“ otočil sa k nemu so slzami v očiach. „Som, isteže som,“ odvetil a mocne 

ho objal. „Milujem ťa,“ šepol a nevedel, komu presne adresuje tie slová. 

Mal však dojem, akoby ten vánok doniesol k jeho ušiam rovnakú odpoveď, 

ktorá pohladila nielen jeho líce, ale samotnú dušu... Aj ja vás milujem, oboch... 

Harryho zovretie rúk okolo Severusa zmocnelo. Keď sa napokon odtiahol, znova 

ho pobozkal na ústa a zahľadel sa mu do očí. „Vianoce sú síce až o pár dní, ale 

myslím, že svoj darček dostaneš už dnes.“ 

Severus spýtavo nadvihol obočie, ale nevypytoval sa. Miesto toho sa nahol po 

malého Hermesa, ktorý ho teraz kmásal za nohavice a dožadoval sa pozornosti. 

Potom pozrel na Harryho a odvetil: „Rád. Nech je to čokoľvek.“ 

~*~*~ 

Po zvyšok dňa si neodpustil, aby nevyzvedal, no skutočne začal dotierať, až keď 

hostia odišli, ich sídlo sa vyprázdnilo a malého uložili do postieľky. Najčastejšie 

dostával od Harryho rôzne, no veľmi vzácne a drahé prísady do elixírov. Preto 

ani tentoraz nepochyboval, že to bude niečo podobné. 

Harry sa prezliekol a v pyžame si ľahol do postele. Pretočil sa na bok a podoprel 

si hlavu rukou. Dvere do synovej izby, ktorá bola spojená s ich spálňou nechal 

otvorené. 

Severus sa naňho zamračil. „Má to kožuch, perie alebo šupiny?“ 

„Ani náhodou!“ zvolal pobavene Harry. 

„Salazar! Tak to bude niečo exotické! Dobre. Odkiaľ to pochádza? Prinesú to z 

Austrálie, Peru, či z Čiech?“ 



43 
 

Harry vyprskol do smiechu. „Vlastne... už je tu. Ale ak mám byť presný, 

dostaneš ho vlastne až... o deväť mesiacov.“ 

Severus sa zamračil. „Čo je to potom za bylinu?!“ Následne vytreštil oči. Harry 

sa naňho usmieval, pôsobil hanblivým dojmom a zároveň dychtivo. A tak trochu 

bol na seba hrdý. 

„Harry!“ vydýchol úžasom a vyliezol k nemu na posteľ. Natiahol ruku, aby ju 

položil na jeho líce a jemne ho pohladkal. „Vieš... vieš to určite?“ 

Prikývol. 

Premožený emóciami sa prisal k jeho ústam a vášnivo ho pobozkal. „Láska 

moja... miláčik.“ 

„Znamená to, že sa tešíš aspoň tak ako ja?“ opýtal sa Harry medzi bozkami, aj 

keď odpoveď už poznal. 

Severus žiaril radosťou. „Dal si mi viac, než o čom som kedy vôbec sníval. Než 

som si vôbec odvážil vysnívať. A rozhodne viac, než si zaslúžim.“ 

Harry ho objal okolo krku. „Ukážem ti, čo presne si zaslúžiš,“ oznámil rozhodne 

a pritiahol si ho do náručia. 

~*~*~ Koniec! ~*~*~ 

 


