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Posledné prianie - 1. časť

Severus sa zamračil. Netušil, že bude musieť na konci prázdnin riešiť takú strašnú dilemu. Nech sa na 
to díval  z akejkoľvek strany a s viac  ako len vzletným nadhľadom, nevidel  v tom nič  dobrého.  Ako 
i mohol, keď sa jednalo o tak kontroverzného muža?

Minerva odložila popísaný pergamen a vzala do rúk dlhé orlie brko, aby sa naň podpísala. Sledoval ju 
kútikom oka a v duchu sa tešil, že sa zriekol pozície riaditeľa školy. I keď to malo čosi do seba, to musel 
uznať. Ale ako jej zástupca tiež nemal práve na ružiach ustlané. Povinností pribudlo a zdalo sa, že ani 
tento rok mu nebude súdené zhostiť sa vyučovania jediného predmetu, v ktorom okrem elixírov tak 
bravúrne exceloval.

Napokon,  už  to,  že  prežil  Dumbledora  i samotného Voldemorta  svedčilo  v jeho  prospech  a čo  to 
vypovedalo  o jeho  schopnostiach.  Riaditeľka  však  ostávala  neoblomná  a on  nedokázal  pochopiť, 
prečo?!

„Vysvetli mi to,“ požiadal ju strohým, mrazivým hlasom. Jeho pohľad bol rovnako vyčítavý.

Minerva naňho vzhliadla ponad horný okraj  pergamenu,  keď opatrila  čerstvý podpis  kúzlom, aby 
atrament rýchlo uschol a naposledy dekrét prebehla pohľadom.

„Severus, vieš, že by som ti veľmi rada vyhovela,“ začala.

„Sprostosť!“ odvrkol. „Celé roky ma tým odbíjal i Albus! Máte z toho nejaké zvrátené potešenie? Tá 
vaša nechutná hra na to odopierať mi celé roky jediný predmet, o ktorý učiť som prejavil skutočný 
záujem je...“

„Dosť!“ osopila sa naňho autoritatívne, čím ho prinútila i proti jeho vôli zmĺknuť.

Minerva si povzdychla, keď videla jeho vzdorovitý postoj. Ruky založené na hrudi a bradu zdvihnutú 
v nemom opovrhnutí.

„Naozaj ti to tento rok nemôžem splniť,“ riekla pokojnejším hlasom a výraz jej zelených očí sa zakalil 
smútkom.

Severus to samozrejme postrehol, ale nedovolil si hádať, čo za tým je.

„To miesto som už niekomu sľúbila. Iba tento rok,“ šepla a brada sa jej pritom zachvela. 

Vystrel sa na stoličke a spustil ruky do lona. „Komu?“



Pokrútila hlavou. „Prepáč, ja... Dozvieš sa to v pravý čas.“

Nenávidel tajomstvá. Z celej duše. Najprv Albus, teraz i ona. Hrom do kotla! Bolo to nákazlivé? 

Dozvieš sa to v pravý čas... Ako mu to prosté uistenie mohlo stačiť? Absurdné! 

Rázoval cez Rokfortské pozemky odetý v klasickej čiernej, ktorá mu tak akosi neodmysliteľne prischla 
a jediný svetlý bod na ňom okrem bledej pokožky tváre, krku a rúk bol snehobiely stojačik košele, 
ktorý odvážne vykukoval zo zovretia tmavého saka.

Nevšimol si postavu osamelo stojacu na Severnej veži. Nemohol. Bol príliš ďaleko, bol príliš zabratý do 
vlastných myšlienok. Bol príliš znechutený, nahnevaný a frustrovaný!

V duchu už kalkuloval,  koľko nových tupohlavcov zavíta  na Rokfort  a koľko bude musieť  vynaložiť 
námahy, aby do ich dutých hláv dostal aspoň základy posvätnej alchýmie.

Hneď  za  bránou  sa  po  ňom  zľahla  zem  a zachvel  sa  jasným  slnkom  prehriaty  vzduch,  keď  sa 
odmiestnil.

oooOOOoooOOOooo

„Ako to vzal?“ opýtal sa, stojac v riaditeľni s ošumelým kufrom a tvárou pokrytou niekoľkodňovým 
strniskom. Jeden by ho len ťažko rozpoznal.

Minerve pri pohľade do jeho pohasnutých očí stislo srdce. „Poznáš ho,“ odvetila skleslo, ale napriek 
tomu sa usmiala. „Dáš si so mnou čaj?“

Opatrne prikývol. 

Sedeli spolu, bavili sa o všetkom a o ničom, až napokon prešli k pracovným povinnostiam. „Pripravila 
som pre teba rozvrh. Vlastne ho už mám aj pre ostatných, ale keď už si tu, dostaneš ho ako prvý. Ak by 
si mal nejaké pripomienky, pokojne mi povedz a ja uvidím, čo sa s tým dá urobiť.“

Vzal si od nej zvitok pergamenu, rozvinul ho a prebehol pohľadom. „Je to v poriadku.“ Jeho oči sa 
zastavili na zozname kníh, ktoré boli pripísané v dolnej časti menovite aj s autormi. „Hoci...“

„Áno?“

„Rád by som zopár kníh pridal k nepovinnej literatúre, ak ti to nebude prekážať.“

„Kdeže,“ dodala. „Ak to nebude nič zo zakázanej sekcie, máš môj súhlas.“

Uškrnul sa, zvitok znova zroloval a uložil si ho do náprsného vrecka habitu. „Ďakujem. Som rád, že 
som späť.“

Jeho oči sa upreli na portrét bývalého riaditeľa. Bolo to azda prvý raz, čo sa neusmieval. Miesto toho  
tam postával s výrazom v tvári, ktorý prezrádzal bolesť a smútok. Nechcel ho tak vidieť. Nechcel tak 
vidieť nikoho z nich. 

„Prosím,  sľúbte  mi,  že sa to  nikto nedozvie,“  požiadal  oboch a oni  prikývli.  Albus napokon mlčky 
opustil svoj rám. Minerva zadržiavala slzy iba z posledných síl. Priveľa informácií, primálo času zžiť sa 
s nimi.

„Pôjdem. Rád by som sa ubytoval a potrebujem si oddýchnuť,“ navrhol ticho.

Prikývla. „Pravdaže. Počkaj, zavolám domáceho škriatka, aby ti ukázal komnaty, ktoré som ti pridelila.“



Postavila  sa  a zelené  šaty  sa  jej  zavlnili  okolo  členkov  nôh.  „Kringle!“  zvolala  a miestnosťou  sa 
rozoznelo hlasné puk.

„Kringle,“ oslovila domáceho škriatka, „zaveď pána profesora do jeho komnát. Od dnešného dňa mu 
budeš k dispozícii.“

Škriatok úctivo prikývol. Jeho odev, pozostávajúci z červeno-zlatého károvaného kiltu a trička, ktoré 
vyzeralo, že ho šľohol nejakej bábike jasne naznačovalo, akej fakulte je škriatok lojálny.

Nezabránil úsmevu, ktorý sa mu pri pohľade na dychtivé stvorenie tisol na pery. 

„Pán  Potter,  prosím,  nasledovať  Kringla.  Kringle  vám  ukázať  vaše  komnaty.“  Ďalší  hlboký  úklon 
a Harryho batožina zmizla v momente, kedy škriatok luskol prstami. 

„Veď ma, Kringle,“ požiadal ho a naposledy sa otočil k Minerve. „Uvidíme sa pri večeri.“

„Bude mi potešením,“ hlesla.

oooOOOoooOOOooo

Tých pár týždňov do začiatku školského roku pretieklo ako voda. Sedem dní pred prvým septembrom 
sa ukázal i Severus. Síce so stále urazeným egom, ale ukázal sa.

Sedel  pri  profesorskom  stole,  aby  si  doprial  nejaké  to  sústo  po  namáhavom  dni  plnom  príprav, 
doplňovania prísad a zostavovania učebných osnov pre jednotlivé ročníky a pohľadom jastril  vôkol 
seba. 

Boli  zaplnené  takmer  všetky  miesta.  Minerva  sedela  v strede,  na  čestnom  mieste  s vyvýšeným 
operadlom  stoličky.  Vedľa  nej  po  jej  ľavej  strane  Vectorová,  Flitwick,  Sproutová,  Trelawneyová,  
Sherwoodová Celesta,  ktorá nahradila nebohú Charity Burbageová už pred pár rokmi v predmete, 
Život a zvyky muklov. Sinistrová Aurora a vedľa nej Neville  Longbottom, vedľa ktorého bolo jedno 
miesto ešte voľné. Mohol sa len domnievať, komu ho držal.

Po riaditeľkinej  pravej  ruke sedla Rolanda Hoochová, madam Pomfreyová, profesorka Grumplová, 
ktorá vypomáhala Hagridovi sediacemu celkom na konci stola. Chýbal ešte Bartemius Abott, profesor 
Transfigurácie  a Terry  Boot,  ktorý  asistoval  madam  Pomfreyovej,  aby  na  ten  ďalší  prevzal  jej  
nemocničné krídlo.

Sklonil nos do taniera a vložil si do úst ďalšie sústo, ktoré sa mu rozplývalo na jazyku. 

Niet nad rokfortskú stravu, pomyslel si v duchu a len čo vzhliadol, skoro to rozžuté jedlo i vypľul na 
stôl.

Potter! 

Cítil  ako sa mu vzadu na šiji zježili  vlasy. Nebol ďaleko od toho, aby sa uštipol a  uistil  sa, či nemá 
halucinácie. Mladší muž zjavne nebol iba jeho desivým preludom. 

Hlava  sklonená,  chôdza  pomalá,  výraz  v tvári...  Sakra! Nečitateľný.  Prešiel  okolo  s tichým 
zamrmlaným: „Dobrý večer, vospolok.“ Jeho čierny habit sa mu obtrel o operadlo stoličky v jemnom 
závane. 

Namáhavo  prehltol  a sledoval,  ako  mu  Longbottom  pohotovo  odsunul  stoličku.  Potter  si  sadol. 
Vystrúhal ďalší pozdrav a napil sa tekvicového džúsu. Potom si začal naberať jedlo na strieborný tanier 
a Severusov pohľad sa stočil k miestu, kde sedela Minerva. 



Tá žena živo konverzovala so svojím okolím a odmietla brať do úvahy jeho rozzúrený pohľad.

Tresol vidličkou o stôl, vstal a odplachtil preč.

oooOOOoooOOOooo

Počkal si na ňu. Stál pri okne a díval sa do tmy za priehľadným sklom. Do tmy černejšej ako jeho oči. 
Preklínal Minervu i jej stupídne rozhodnutie. Nechať Pottera učiť bola podľa jeho skromného názoru 
katastrofa globálnych rozmerov. 

„Severus?“

Nebol to Minervin hlas, ktorý ho oslovil. Jej pracovňa sa stále kúpala v šere a jediné svetlo vychádzalo 
z kamenného krbu, kde si veselo pukotal oheň.

Neotočil sa. Nepokladal to za potrebné. 

Muž si iba povzdychol, sklopil na malú chvíľu oči a zamyslene si hladil dlhú snehobielu bradu. Ani na 
ten citrónový drops, ktorý stále cmúľal nemal chuť.

„Severus, viem, o čo ti ide a ver mi, že je to takto lepšie.“

Zvrtol sa na päte, aby zamračeným pohľadom uväznil tie nezábudkové oči. „Nie!“ 

To jediné slovo zarezonovalo miestnosťou ostro ako nablýskaná čepeľ britvy.

„Chlapče, si sklamaný a ja to chápem azda viac ako ktokoľvek iný, ale tvoj vzdor je...“ nedopovedal. Iba 
si zasa povzdychol. „Tak dobre, nemôžem ti povedať nič viac iba to, že odučiť Obranu proti čiernej  
mágii tento rok bolo Harryho posledné prianie.“ 

Slovo posledné mu splynulo z úst takmer nečujne.

Severus  podozrievavo  prižmúril  oči.  Znova  ten  podivný  smútok  v tvári  bývalého  riaditeľa,  ktorý 
nechápal. Najprv Minerva, potom on. Niečo mu určite unikalo!

„Potterovo prianie? Samozrejme! Ale to, čo si prajem ja, je evidentne nepodstatné, že?!“ 

Otočil sa, čierny habit za ním zavial ako havranie krídla a opustil pracovňu skôr ako sa stihol pohašteriť 
ešte aj s riaditeľkou.

oooOOOoooOOOooo

Vykĺzol zo svojich komnát. Pod nohy si svietil iba prútikom. Sklonil ho, aby nebudil spiace portréty. 
Pripadal si ako duch. Čím ďalej, tým viac.

Nemohol zaspať. Dlho do noci hovoril s Hermionou a Ronom, predtým opravoval eseje a chystal si 
materiály na zajtrajší vyučovací deň. 

Našľapoval potichu, jeho kroky tlmil i červený behúň vinúci sa stredom chodby ako nekonečný had. 
Rukou sa dotkol  chladnej kamennej steny, pohladil  opraskaný rám akéhosi  obrazu a  zamyslene sa 
usmial.

Vedel, že sa nemohol rozhodnúť lepšie. Tu sa vždy cítil ako doma.

Z tretieho poschodia sa svojou pomalou chôdzou dostával k Severnej veži. Miestu, ktoré sa stalo jeho 
útočiskom, úkrytom. Vystúpal po schodoch pridržiavajúc sa steny, občas zastal a zaťal zuby, občas 
prudko vydýchol, ale dostal sa až do veže.



Počasie v túto noc bolo vľúdne napriek tomu, že bol pokročilý november. 

Merlin,  kedy to ubehlo? pomyslel  si,  keď podišiel  k zábradliu  a oprel  sa  plecom o stenu pri  ňom. 
Rozhliadol sa po všadeprítomnej čierňave a vyvrátil hlavu dohora.

Uškrnul sa, keď si spomenul na tú kentauriu odrhovačku: „Mars je dnes nezvyčajne jasný.“

„Chystáte sa skočiť, Potter?“ 

Strhol sa.

Snape stál pri vchode ako tieň. Nepozorovaný, temný, zlovestný. Také tiene väčšinou bývajú, či nie? 
Odrazu mal neurčitý pocit, že nutne potrebuje viac svetla. Aby zahnal temné chmáry, ktoré sa mu 
zbiehali nad hlavou ako mračná veštiace poriadnu letnú búrku.

Namáhavo  prehltol,  rozhodnutý,  statočne  mu  čeliť.  Tú  sarkastickú  poznámku  skvele  doplňoval 
pichľavý pohľad a ústa zomknuté v tenkej, nahnevanej linke.

Možno Snape čakal, že sa s ním poháda, že mu bude odvrávať a aspoň tak si na ňom vybije svoj hnev, 
ale prerátal sa. Prišiel si po akú-takú satisfakciu? Asi ho sklame. 

Už prv sa s ním chcel zhovárať a pokúsiť sa mu to vysvetliť, ale... Nenašiel vhodnú príležitosť. Okrem 
toho sa zdalo, že sa mu profesor Elixírov vytrvalo vyhýba a snaží sa predstierať, že neexistuje.

„Potešil by som vás?“ opýtal sa pokojným hlasom, bez známky akejkoľvek zloby.

Snape sa dopustil tej chyby, že sa na moment zatváril šokovane. Potom sa spamätal a vrátil sa k nič 
nehovoriacemu výrazu.

Harry cítil ako si ho premeriava od hlavy po päty a nezabránil tomu, aby sa nezachvel. Snapov pohľad 
mal prosto svoju moc i po toľkých rokoch. Určite to nemohlo byť pre nič iné.

Napokon si Snape iba odfrkol a vyštekol: „Prečo?“

Jediné slovo prezrádzajúce čarodejníkovu zvedavosť. Oči, ktorých pohľad sa zo sekundy na sekundu 
zintenzívnil. Akoby sa mu snažil preskúmať i obsah žalúdka.

Harry si oblizol suché pery a ruky zovrel mimovoľne v päsť. Nehodlal mu klamať, tak ako neklamal ani 
Hermione a Ronovi, Nevillovi a Minerve. Bol s tým zmierený. Ako sa s tým vyrovnajú iní... bola ich vec.

„Profesor Dumbledore mi povedal, že vám to prezradil,“ začal. „Bolo to moje prianie.“

Snape odul pery. „Samozrejme. Zlatému hrdinovi sa priania plnia na počkanie.“

Irónia odkvapkávala z každého slova, ktoré vyslovil ako hadí jed.

Harry si napriek vlastnej vôli roztrasene vydýchol. Kútiky úst sa zdvihli v malom, smutnom úsmeve. 
„Nemal by ste byť rád? Miesto profesora Obrany je prekliate. Okrem toho, aj... odsúdený ma nárok na  
svoje posledné prianie, či nie?“ 

Snape tam stál ako vosková svieca. Bledý, mĺkvy, konsternovaný. 

Harry presne postrehol ten moment, kedy to tomu mužovi došlo. A to už otváral ústa, aby mu opäť 
čosi jedovito odsekol. Miesto toho naňho ostal iba užasnuto zízať a zjavne sa snažil v jeho tvári vyčítať 
odpoveď na nevyslovenú otázku. 



Harry  k nemu  podišiel.  S rovnakým  smutným  úsmevom,  ktorý  sa  mu  držal  na  plných  perách, 
s pohasnutou iskrou v očiach, ktoré boli také nádherné, keď žiarili...

„Nestáva sa často, aby som vás obral o slová, profesor,“ šepol, keď prechádzal popri ňom. Na vrchu 
schodiska ešte zastal a pootočil hlavu. Nadýchol sa, akoby chcel čosi dodať, ale potom len zavrel ústa 
a odišiel.

Severus tam ostal stáť a snažil sa vstrebať, čo mu pri jeho slovách došlo...

Posledné prianie – 2. časť

Druhý deň ráno, po ich stretnutí na Severnej veži mal jasno aspoň v tom, že zistí, čo je vo veci. 

Ale teraz už chápal tie zmučené výrazy Minervy, Albusa a akúsi okatú úslužnosť Longbottoma, ktorý sa 
vyskytol po Potterovom boku vždy, keď... keď to potreboval. A on to pripisoval chorému pätolizačstvu. 
Teda,  hneď  potom,  čo  v duchu  špekuloval  nad  tým,  či  spolu  niečo  nemajú.  Niečo  intímnejšieho 
charakteru.

Pottera si nevšímal od chvíle, kedy ho zazrel vkročiť v ten večer do Veľkej siene. Od toho večera ho 
statočne ignoroval. Pre vlastnú zaujatosť voči nemu mu teda unikli drobné, nepatrné detaily, ktoré by  
bol inak postrehol na prvý, zbežný pohľad.

Lenže Potter bol preňho vzduchom. Bol mu osinou v zadku a príslovečným tŕňom v päte toľko rokov! 
Navyše, dostal jeho predmet len preto, lebo si to prial. I keď nad pôvodom toho priania sa teraz sám 
pozastavoval až pričasto.

Skutočne  bol  preňho  ale  nikým?  Iste,  odjakživa  bol  jeho  prízrakom,  ktorému  sa  vyhýbal.  Avšak 
teraz...?

Skrútilo mu žalúdok. Akoby ho zovrela nejaká neviditeľná ruka obdivuhodne silným stiskom. 

Nebol takým netvorom, za akého ho všetci mali. Napriek mýtom o chladnokrvom upírovi, ktorý za 
mesačných nocí vysáva svojich študentov a za bielych dní sa túla najtemnejšími chodbami žalárov, 
a vymetá pavučiny z najtmavších kútov, v hrudi... mu bilo srdce. 

Cítil  ho. Búšilo pod hrudnou kosťou, dobre schované v hrudnom koši.  Pumpovalo a rozháňalo mu 
horúcu krv žilami do celého tela. A určite nie chladného a tvrdého ako mramor. 

Jeho čierne oči skĺzli k dvom polmesiačikovým ranám na krku. Dotkol sa ich bruškami prstov ľavej ruky 
a privrel viečka, keď sa mu v nasledujúcom okamihu vybavili príšerné spomienky na obrazy ostrých 
hadích tesákov.  A drobná pripomienka bolesti,  ktorá  mu vystrelila  do celého tela,  keď mu jemnú 
pokožku presekli zuby plné jedu, pripravené podeliť sa s ním o poriadne štedrú dávku.

Dych sa mu mimovoľne zasekol v hrdle. Spustil ruku a kŕčovito sa pridržal porcelánového umývadla, 
kým náhla slabosť vyvolaná trýznivými spomienkami neodznela.

Nič mu nedlhoval. Sám to povedal a on to prijal. Síce s nevôľou, ale prijal. Oslobodil ho od záväzku, 
hoci nemusel. Nebol ako jeho otec. Nie...

Tento Potter... nebol ani náhodou ako James.

Severus váhal. Dlho váhal. Celú noc nespal, čo sa samozrejme podpísalo na jeho výzore. Pod očami 
mal tmavé kruhy, začervenané očné bielka, drobné zreničky a nezdravá, priesvitná bledosť voskovej 
pokožky.



Tvár, ktorá naňho civela zo zrkadla visiaceho nad umývadlom, akoby ani nebola jeho. Nie s  tým... 
netypickým ustarosteným pohľadom.

Opláchol si ju studenou vodou a osušil mäkkým tmavohnedým ručníkom. Nezabránil tomu, aby sa mu 
pár kvapiek nezatúlalo dolu bradou a nepadlo na belostnú košeľu. Vsiakli do jemnej tkaniny bez toho, 
aby tomu venoval pozornosť.

Musel s ním hovoriť. Potreboval... 

Povzdychol si. 

Vlastne ani nevedel čo. Jedno bolo isté. Musí zistiť, o čo tu ide! Či správne pochopil, čo mu naznačil 
a...

Ale najprv si dá silnú kávu a pripravý sa na prvú vyučovaciu hodinu. Potter toľko počká.

oooOOOoooOOOooo

 Dalo mu prácu zistiť, kade sa túla. Nenašiel ho vo Veľkej sieni, nebol vo svojich komnatách a  nebol ani 
v inom kúte hradu.

Napokon si zavolal jeho domáceho škriatka. Stvorenie menom Kringle sa pred ním uklonilo a oznámilo 
mu, že nie je jeho povinnosťou informovať ho o mieste pobytu svojho pána. Tváril sa tak dôležito, ako 
to Severus doteraz videl len u Potterovho predchádzajúceho maznáčika, Dobbyho.

„Kringle, si v prvom rade rokforstký škriatok a ako taký podliehaš príkazom i ostatných profesorov,“ 
povedal pokojným, i keď netrpezlivým tónom hlasu. „Zakázal ti pán Potter prezradiť, kam ide?“

Škriatok naňho pozrel prižmúrenými očami. Skutočne vyzeral, že nad tým premýšľa. Severus si nad 
tým podivným úkazom takmer odfrkol.

„Nie,  pán  Potter  to  Kringlovi  prezradiť  nezakázal,“  odvetil  poslušne,  s primeranou dávkou pokory 
a poslušnosti.

„Takže, kde je pán Potter?“ opýtal sa znova a vystrel plecia s rukami založenými za chrbtom rovným 
ako pravítko.

„Pán Potter byť pri Čiernom jazere,“ oznámil bez ďalších cavikov škriatok, na čo ho Severus prepustil 
s tichým hundraním o nových manieroch toho trafeného stvorenia.

Opustil žaláre, prešiel halou a elegantne mávol svojim prútikom, na čo sa ťažké vchodové dvere pred 
ním otvorili a hneď i zavreli, keď vykĺzol von.

Vzduch  bol  mrazivý,  pred  očami  sa  mu  robili  obáčiky  pary.  Jastril  po  okolí,  neomylne  mieriac 
vyšliapanou cestičkou k jazeru. Pod nohami mu chrupčala zmrznutá tráva. Nepotreboval si svietiť pod 
nohy, lebo noc bola vďaka splnu jasná. Iba kde tu skryl žmurkajúce hviezdy tmavý mrak.

Po chvíli ho zbadal. Stál na nábreží, plecom sa opieral o kmeň krivo rastúcej starej vŕby. Akoby tam ten 
strom rástol iba preto, aby mu mohol poskytnúť oporu. Jej holé konáre pokryté inovaťou sa skláňali  
k jazeru, dotýkajúc sa mrazivej vodnej hladiny, ktorú skraja pokrývala tenká vrstva ľadu.

Spomalil krok a až teraz si uvedomil, ako sa sem náhlil. Bol smiešny! A práve teraz si nebol istý ani 
tým, čo tu vlastne robí. 

Otázky! Áno, tých mal kopu, ale... 



Potter nemal najmenší dôvod mu ktorúkoľvek z nich zodpovedať. To bola trpká pravda. Oni dvaja si 
nikdy nemali čo povedať. Ak ho totiž neponižoval, prebodával ho nenávistným pohľadom. A ak nie to, 
ignoroval ho ako nevítanú rannú hmlu.

Celý ten čas, od kedy jeho noha vkročila do Rokfortu sa k nemu správal horšie ako k prašivému psovi.

„Od okamihu, keď som po prvý raz zazrel Čierne jazero som si predstavoval, že tu určite žije nejaká 
morská obluda,“ ozval sa Potter z ničoho nič a on si uvedomil, že stojí len dva kroky za ním.

„Vodní ľudia potom pre vás museli byť trpkým sklamaním,“ poznamenal sucho.

Tichý smiech, ktorý nasledoval po jeho poznámke spôsobil, že sa jeho žalúdok podivne zovrel. Potter 
mu stále stál chrbtom, oči upieral na hladinu jazera, na ktorej sa odrážalo celé skvostné nebo.

„Chýbal mi váš suchý humor,“ povedal a úkosom naňho pozrel.

Severus si strčil ruky do vreciek habitu a spravil posledné dva kroky. „Každý by vám povedal, že ja 
zmysel pre humor nemám.“

„Ale máte. No nie každý ho dokáže rozlíšiť od vašich uštipačných poznámok.“

Zrejme to myslel vážne. Hoci sa kútiky jeho úst mierne nadvihli. Nemohol k nim nesklopiť pohľad. Tie 
ústa  boli  ako  magnet.  Krásne,  zmyselne  krojené,  plné.  Stočené  v jemnom,  takmer  nepatrnom 
a smutnom úsmeve.

Zelené oči ho hypnotizovali. Ticho sa dívali, vpíjali sa do jeho temného pohľadu a  zamkli ho v sebe 
silou vlastnej vôle, až sa odvrátili.

Napokon sa nadýchol, aby sformuloval prvú otázku, no mladý čarodejník ho predbehol.

„Nevedia  to.  Nepodarilo  sa  im  zistiť  pravú  príčinu.  Bol  som  za  odborníkmi  v Gíze,  Tokiu  i USA. 
Ustavičné  testy,  prehliadky,  odoberanie  vzoriek.  Kolotoč,  ktorého  som  mal  dosť.  Neviedlo  to 
k ničomu.“

Stratil reč. Znova. 

A Potter to postrehol a zdá sa,  že ho to zistenie rozveselilo.  „No čo, možno som Chlapcom-ktorý-
prežil, ale ani ja nie som nesmrteľný.“

Žartoval na vlastný úkor a jemu to prišlo hrozne nesprávne. Potter mal vždy šťastie v nešťastí,  tak 
prečo nie aj teraz? 

„Povedali vám aspoň niečo?“

Prikývol. „Problém je v tom, že mi pomaly kolabuje nervový systém.“ Vybral si z vrecka cezmínový 
prútik. „Bez neho sa nepohnem ani na krok. Zakázali mi používať mágiu svojvoľne. Pre moje vlastné  
dobro. Viete, nemuselo by to skončiť... dobre.“

Severusov pohľad pohladil  silnú pažu a pristál na ruke, ľahko držiac štíhlu, drevenú vzácnosť.  Iste. 
Potter  bol  jediný,  kto  zvládať  čarovať  aj  bez  neho.  Až  doteraz  sa  tým  odlišoval  od  ostatných 
čarodejníkov, spomedzi ktorých touto jedinečnou dannosťou vynikal.   

Napokon prútik skončil znova vo vrecku jeho dlhého kabáta. Potter sa k nemu otočil čelom. „Uspokojil 
som vašu zvedavosť, pane?“ opýtal sa tlmeným hlasom, bez náznaku uštipačnosti, ako by si mohol  
Severus prvotne myslieť. 



Severus pred tým pohľadom uhol a Potter sa pomaly, potichu vzďaľoval.

Toto skutočne nebolo spravodlivé, pomyslel si. Dobre, nikdy k nemu nemal vrúcny vzťah, ale nebral si 
od neho život príliš vysokú daň? Za čo mal vlastne ešte platiť? 

Keby sa to niekto spýtal jeho, vymenoval by mu aspoň poltucet pádnych dôvodov, ale Potter? O  čo tu 
išlo? Trápna irónia osudu? Alebo ho niekto nešťastnou náhodou obsadil do hlavnej úlohy v gréckej 
tragédii?

Z myšlienok ho vytrhlo tlmené žuchnutie a sotva počuteľný povzdych. Otočil sa. Bol pri ňom prv, ako 
závan studeného vetra, ktorý zavial od jazera.

Pomohol mu na nohy a podoprel ho, keď mladý čarodejník vstával, ale ani naňho nepozrel. Zamrmlal 
iba: „Myslím, že sa to zhoršuje,“ a pustil sa jeho ruky.

Severus  sa za  ním chvíľu  díval,  potom ho dobehol  a zrovnal  s ním krok.  Jeho ruka sa  samovoľne 
omotala okolo úzkeho pásu a jeho telo mu poskytlo potrebnú oporu. Pottera tým zdá sa šokoval.

„Nestáva sa často, aby som vás pripravil o reč,“ poznamenal na margo poznámky, ktorú mu Potter 
adresoval na Severnej veži. 

Potter sa uvoľnil a dokonca usmial. Živšie.

„Môžem... môžem vás pozvať na čaj?“ 

Severus v dnešnú noc prekračoval svoje zabehané hranice míľovými krokmi. 

A úprimne? Bolo mu to jedno, lebo niečo v jeho vnútri mu našepkávalo, že to má... musí urobiť. Že sa 
o niečo jednoducho musí pokúsiť. 

Nie, že by veril, že uspeje tam, kde zlyhali iní, ale... Musel čosi podniknúť.

Potter šokovane zastal a tak bol nútený zastať aj on. „Ešte jedna podobná otázka a myslím, že ma 
pripravíte i o rozum,“ hlesol úprimne chrabromilčan, čím mu nahral na smeč.

„Vari ste niekedy niečím podobným naozaj oplývali, pán Potter? Nevšimol som si.“

Potter sa zasmial. A zvuk toho smiechu v ňom zanechal pocit, ktorý si chcel navždy zapamätať. 

oooOOOoooOOOooo

Harry sedel  v jeho pracovni a pozoroval  muža skloneného nad pergamenmi.  Nie,  že by sa odrazu 
spriatelili. Nebol v tom ani súcit. Ten si s ním akosi nedokázal spojiť. 

Bolo v tom čosi iné. Možno ďalšia výzva, ktorú Severus prijal od života.

A tou výzvou bol on.

Severus nenaliehal. Požiadal ho o to, či by ho smel prehliadnuť i on. Bolo to ešte v ten istý večer. 

Harry váhal. Nechápal, na čo by to bolo dobré. Navyše, v jeho pôsobivej spoločnosti sa cítil pomerne 
neisto. Márne hútajúc prečo.

„Ak ma chcete vidieť nahého, pokojne povedzte. Napokon, stratiť panictvo je jednou z vecí, ktoré by 
som rád podstúpil prv, než prestanem cítiť a prv, než...“



Nedopovedal.  Severus naňho vypliešťal oči veľké ako taniere a Harry si  všimol, že sa ten zvyčajne 
bledý muž červená. 

Jemu samému potom vystúpila červeň azda až po korienky vlasov. Zahanbil sa a právom. Strácal vari 
súdnosť?

„Mrzí ma to. Ja... nemyslel som to tak, ako som...“

Zahryzol si do pery. 

„Nepotrebujem,  aby  ste  sa  vyzliekol,“  odvetil  po  chvíli  ťaživého ticha  a neurčito  dodal:  „Aspoň... 
zatiaľ.“

Tentoraz vytreštil oči Harry a ak sa dalo očervenieť ešte viac, dokázal to!

Ostal sedieť v pohodlnej pohovke tmavosivej  farby, kým nad ním muž stál a mrmlal si  popod nos 
diagnostické kúzla. Tie, ktoré nad ním omieľali i mnohí ostatní pred ním. Mal dojem, že trvalo celú 
večnosť, kým muž sklopil prútik a otvoril oči. Netváril sa vôbec spokojne, ale jeho pohľad bol jasný. 

Potom ho požiadal o to, aby mu povedal všetko. Čo, ako a kde sa mu to stalo, a Harry musel rozprávať 
podrobne, pričom zachádzal fakt do detailov. Severus Snape bol pedant, ale to vedel už dávno. 

„Možností je málo. Za výsledok ručiť nemožno, ale napriek tomu by som to rád skúsil, ak mi dovolíte, 
pán Potter.“

Harry naňho otupene zízal a v duchu si predstavoval, koľko síl ho bude stáť znova podstupovať všetky 
tie torrúty spojené s vyšetrením, koľko krvi zase vycedí do skúmaviek a...

Potom sa nečakane zarazil. 

Mohol  za  to  nápad,  ktorý  mu tak  nečakane blikol  v hlave.  Akoby černo-čiernou tmou presvišťala 
žiarivá kométa. A čím viac sa tou myšlienkou zaoberal, tým väčšmi sa mu pozdávala.

Pozrel naňho a Severus nevdojak stuhol. Videl ten pohľad mnohokrát i predtým, takže si bol takmer 
istý jediným. 

Potter pristúpi na jeho hru, ale podmienky bude klásť on.

oooOOOoooOOOooo

Harry sa vrátil do svojich komnát neskoro v noci. Z udalostí dnešného večera bol nielen vykoľajený, ale 
i vzrušený. Akoby jeho biedna existencia dostala nový impulz k životu. Slamku, ktorej sa mohol chytiť.

Bolo to prvý raz, čo sa k nemu Severus Snape správal... inak ako zvyčajne. 

Normálne. 

Bolo to síce zvláštne, ale nepopierateľne i veľmi príjemné. Kto by to bol povedal, však? 

Ponúkol mu pomoc, hoci ho varoval, že neručí za výsledok. 

Harry od neho čosi také ani nežiadal. A ani by ho to nenapadlo. Neveril,  že by sa mohol vyliečiť.  
Prehliadlo ho už toľko liečiteľov, bolo naňho zoslaných toľko diagnostických kúzel a  užil také kvantum 
elixírov, že to jednoducho neprichádzalo do úvahy. 

Čas sa mu neúprosne krátil. Bol s tým zmierený.



Podišiel k svojmu pracovnému stolu a vytiahol z vrchného šuplíka zvitok pergamenu. Namočil  jeho 
ostrý hrot do kalamára so zeleným atramentom a odškrtol trinásty riadok.

„Aspoň raz sa s profesorom Snapom normálne pozhovárať.“

Jeho pohľad zablúdil k poslednému riadku, kde stálo čierne na bielom: „Milovať sa (prísť o panictvo).“

Keď tie  jednotlivé  body  spisoval,  mal  tam  najprv  zapísané  -  Milovať  sa  z lásky –  ale  hodlal  byť 
realistom. Na snívanie nebolo v jeho živote viac miesta. 

Znova očervenel  a krútiac  nad  sebou nechápavo hlavou  uvažoval,  prečo  nedokázal  držať  ústa  na 
zámok. 

Bol hlúpy a trápny! Provokovať toho muža len chvíľu potom, čo sa k nemu správal milšie? O čo mu 
išlo? 

Natiahnuť brká hneď za Snapovej vídatnej asistencie?!

A potom  sa  napriek  vlastnému  podivnému  rozpoloženiu  usmial  širokým  úsmevom,  ktoré  odhalil  
snehobiele zuby a jeho oči... zasa po dlhom čase zažiarili.

Posledné prianie – 3. časť

Severus sledoval dianie v triede. Konečne posledná vyučovacia hodina. Vydýchne si a nebolo pochýb, 
žeby sa na to tešil iba on. Z tých tupohlavcov to priam sálalo! 

„Naberte  mi  vzorky,  doneste  mi  ich  na  stôl  a môžete  ísť.  Okrem vás,  pán Caster,  vaša  práca  ako 
obvykle nestojí ani za deravý knut.“

Ten  tretiak  bol  azda  najnemožnejší.  V duchu  ho  označil  etiketou  „Pán  Chaos“ a založil  do 
pomyselného šuplíka, ktorý si vymedzil pre podobné beznádejné prípady ako bol on, Longbottom - 
svojho času,  Bulstrodeová, Brody, Fairwood a pár  iných výrastkov,  ktoré jemné a precízne umenie 
tejto nádhernej a čarovnej práce nedokázali patrične precítiť. 

Bolo až neuveriteľné, ako sa plavovlasý Caster dokázal vyhnúť presnému postupu pri príprave elixíru,  
hoci  ho mal celý čas nielen na čiernej  tabuli  napísaný bielou kriedou,  ale i v knihe na lavici  pred 
sebou.

Pri  nikom  inom,  ani  len  pri  Longbottomovi  sa  mu  nestávalo,  aby  bol  profesor  elixírov  neustále  
v strehu, pripravený zasiahnuť, len aby sa jeho nádherná učebňa nezmenila na protiatómový kryt 
alebo na dieru o veľkosti mesačného kráteru, akoby na jeho učebňu padol asteroid.

Študenti konečne opustili učebňu a on iba mávol prútikom. Kotlíky zbavené akýchkoľvek zvyškov po 
elixíroch sa presunuli k veľkému nerezovému umývadlu v zadnej časti miestnosti a jeden po druhom 
poslušne naskákali do vody napustenej saponátom, kde ich začali drhnúť čakajúce kefky.

On zatiaľ zbalil zvyšky prísad. Teda, iba tie, ktoré sa ešte dali  použiť.  Ostatné skončili  v  koši s jeho 
nesúhlasným pohľadom a myšlienkou na to, ako nešetrne s nimi zaobchádzajú.

Dvere za jeho chrbtom ticho vrzli. Otočil sa.

„Myslel som, že budete potrebovať moje služby, profesor,“ usmial sa takmer provokačne a Severusovi 
nechýbalo veľa,  aby sa  i jemu kútiky úst  nezdvihli,  keď Potter  ukázal  na hromádku kúpajúcich sa 
kotlíkov v dúhových bublinkách.

„Stačí povedať,“ sykol pohotovo a pokynul mu, aby vošiel.



Potter sa unavene zviezol na stôl. Severusovi neuniklo, aký je bledý. 

„Ako ste sa rozhodli?“ opýtal sa priamo a bez okolkov. Jeho pohľad sa stretol so zelenými očami, ktoré 
rámovali vejáre hustých tmavých mihalníc. Až do tejto chvíle si neuvedomil, aký bol nervózny po celý  
ten čas, čo bol nútený čakať na jeho odpoveď.

Mladší čarodejník sklonil hlavu a chvíľu iba mlčal. Ticho, ktoré tam zavládlo sa dalo nazvať ponurým. 
Keď  ten  tmavovlasý  muž  napokon  zdvihol  hlavu,  Severus  si  v črtách  jeho  tváre  mohol  okamžite 
prečítať jasnú odpoveď prv ako ju vyslovili tie krásne tvarované pery. 

Trochu mu odľahlo, ale len trochu, lebo tie oči sa naňho dívali s  takým očakávaním, pred ktorým mal 
sto chutí cúvnuť späť a bleskovo stiahnuť svoju ponuku z pultu.

„Súhlasím. Ak mi sľúbite jedno, pane.“

Severus naprázdno prežrel. Hoci na to nevidel žiadny racionálny dôvod. Ani na to, aby mu v ústach tak 
náhle vyschlo a ohryzok poskočil ako v spomalenom nemom filme. 

Vždy tu boli nejaké podmienky. Mal ich Voldemort, Albus, svojho času i James Potter. A vždy tu boli 
i záväzky, ktoré sa mu buď zo srdca hnusili, buď ich ticho rešpektoval alebo skryto nenávidel. Toto 
zjavne nebude nič iné, ani nič nové. 

A hoci bol inteligentnou bytosťou, akosi nedokázal pochopiť, ako sa mohol ocitnúť v  situácii, kde si 
Potter kladie podmienky. Vari sa svet obrátil hore nohami? Vari to nebol on, kto mu ponúkol svoju...  
pomoc? Nemal by si teda podmienky klásť on?!

Sto hromov do kotla! zanadával v duchu, sotva si uvedomiac, že v rukách škrtí zvädnuté prísady, ktoré 
chcel  ešte  pred  minútkou  odložiť  späť  do  skrine.  Stračie  korienky  pokrútené  medzi  jeho  silnými 
prstami nemo čušali.

Na  druhej  strane  si  uvedomil  to,  čo  i predtým.  Akási  podivná  sila,  alebo  možno  ešte  podivnejší 
vnútorný hlas mu napriek starému predsavzatiu, že nikomu už nikdy šaša robiť nebude našepkával...  
urob to.  Sľúb to a zachráň ho. Ten hlas bol nežný a mámivý. Ovíjal sa okolo jeho uší,  hladkal jeho 
citlivé ušné bubienky a maznal sa s jeho vycibreným sluchom. 

Zachráň môjho syna, Severus. Zachráň ho...

Isteže, bola to iba jeho fádna predstava, chorá halucinácia, ktorá sa mu spájala s jediným človekom, 
ktorý ho mal kedy úprimne a nezištne rád. A ktorého on ohavne zradil. Vedel, že nikdy neprestane 
cítiť vinu. Vedel, že ho ten požiar, ktorý svojou zradou rozdúchal z jedinej zabudnutej iskri nedokáže 
uhasiť. Rovnako ako si uvedomoval, že ho jedného dňa spáli do tla.

Musel si  pripomenúť, že to nerobí pre Jamesa Pottera,  na ktorého sa mladý čarodejník tak veľmi 
ponáša. 

Robil to pre Lily. Svoju jedinú priateľku... a napokon, tak trochu tým splatí Potterovi vlastný dlh. Keby 
nie jeho, už by tu dnes nebol, pravda?

A tak sa obrnil proti všetkému možnému, čo od neho mohol ten mladík žiadať a  obozretne sa opýtal: 
„A to?“ 

Potter si hrýzol peru. Jeho nervozita bola priam hmatateľná, ale teraz mu zdá sa odľahlo. „Podrobím 
sa čomu len bude potrebné, ak mi na oplátku sľúbite,“ pôsobivo sa odmlčal a preklal ho tými zelenými 
očami skrz-naskrz až sa nevdojak zachvel, „že sa do mňa nezamilujete.“

Ticho. 



Severus mal dojem, že zle počul. Ak predtým medzi nimi vládlo napäté ticho, teraz ich pochovalo 
zaživa.  Vzduch  v miestnosti  v  sekunde  zhustol  a on  mal  pocit,  že  sa  mu  nedostáva  dosť  kyslíka. 
V nasledujúcej chvíli mal zasa dojem, že sa jeden z nich dvoch musel určite zblázniť.

Prudko vydýchol a neprestal na Pottera vypliešťať svoje ónyxové okále.

Čakal hocičo, skutočne, len nie toto. Kútikami úst mu tentoraz viditeľne myklo a jeho pery sa roztiahli 
do posmešného úškľabku. Nechýbalo veľa, aby sa navyše i nerozosmial na plné hrdlo. Cítil ako z mu 
telo  postupne  uvoľňuje  a zmieta  sa  niekde  uprostred  medzi  opovrhnutím  a starou  zakorenenou 
nenávisťou, ktorú priživovala trpká spomienka na Jamesa Pottera.

„Zamilovať sa do vás, Potter?“ pomyslel si, ale nahlas vyslovil iba: „Je toto vaša jediná... podmienka?“

Mladík sediaci konča jeho katedry sa však tváril smrteľne vážne, keď prikývol.

Severus ho obdaril ďalším povrchným úsmevom, keď potom priam obradne predniesol: „Sľubujem, že 
sa pokúsim... ovládnuť.“

Aj keď Potter v jeho hlase postrehol ten sarkazmus, nedal to ničím najavo. Iba spokojne prikývol. 
Zosadol zo stola a so slovami - uvidíme sa večer - odišiel.

Severus tam ostal ešte chvíľu postávať ako začarovaný. Iba nemo civel na ťažké dubové dvere, ktoré sa 
za  ním zaklapli  a pochybovačne krútil  hlavou.  Uvažoval,  ako na tom zle  Potter  asi  je,  keď mu už  
napadajú také hlúposti. Absurdity!

„Hernais!“  zahromžil,  keď  stočil  pohľad  na  svoje  ruky,  bohato  orosené  zapáchajúcimi  hnedými 
kvapkami, ktoré z tých stračích korienkov nevedomky vyžmýkal. Vedel, že mu potrvá pár hodín, kým 
sa toho hnusného smradu zbaví úplne.

Prinútil sa pokračovať v práci a sústrediť natoľko, aby si Pottera nateraz vytesnil z hlavy. 

oooOOOoooOOOooo

Severus  pokračoval  v práci  a na perách mu sedel  stále ten nepríjemný úškľabok.  Nehyzdil  ho,  iba 
dotváral  pôsobivú  auru,  ktorá  sa  nad  ním  odnepamäti  vznášala  v podobe  prízraku  jeho  temnej 
minulosti. 

Potter bol... Došľaka! Nenachádzal naňho slov! Akoby sa jeho pestrá slovná zásoba scvrkla v  priebehu 
dnešného popoludnia do pár obmedzených výrazov a všehovoriacej mimiky.

Bol  drzý!  Jednoducho  a neodškriepiteľne  drzý,  a absolútne  najdomýšľavejší  sopliak,  ktorého  kedy 
nosila táto zem!

Hneď po Riddlovi.

Ako si mohol vôbec myslieť, že by sa on, Severus Snape mohol doňho...

Merlin! Ani na to nedokázal pomyslieť, nie to ešte tú myšlienku i sformulovať do slov! 

Čo mu dávalo vôbec to právo žiadať od neho akékoľvek sľuby, keď sa jednalo o jeho záchranu života?! 
Dobre, ponúkol mu pomoc, ale nemal to byť on, Severus Snape, kto by si stanovil nejaké podmienky?!

Hrom do kotla! 

Tá bizarnosť ho dokonale vyviedla z miery.  



Povzdychol si a odložil brko do držiačika. Zaoberať sa tým mužom bolo rovnako únavné ako skúšať 
naňho  nemyslieť.  Zavrel  kalamár  skrývajúci  krvavočervený  atrament  a potrel  si  medzi  prstom 
a ukazovákom koreň nosa.

Bol unavený. 

A možno len starnem, pomyslel si trpko a prečesal si rukou vlasy. Dlhé pramene sa na krátko vzniesli 
do vzduchu a padli nazad na zhrbené plecia.

Na dvere sa ozvalo zaklopanie a jeho pohľad sa stočil na hodiny. 

Deväť. No, bol aspoň presný, to mu musel uznať.

Otvoril, keď opravené eseje odsunul bokom. Rýchlo si jednoduchým kúzlom odstránil z pokožky prstov 
červeň od atramentu a prešiel k stolíku, na ktorom sa vŕšilo pár kníh.

„Dobrý  večer,  profesor,“  oslovil  ho  mladík  a Severus  naňho  úkosom  pozrel.  Rýchlym  pohľadom 
zhodnotil  jeho výzor a uvažoval, či  je to ako sa zakaždým strojí  spôsobené skôr jeho nedbalosťou 
alebo neochotou primerane sa obliecť.  

Potter mal na sebe jednoduché biele tričko, spopod ktorého vytŕčali jeho stuhnuté bradavky. Zjavne 
za  to  mohol  chlad  vládnuci  v žalároch.  Čierne  rifle  dokonale  kopírovali  nielen  krivky  pevného 
a dokonale oblého zadku, ale i silné stehná, ktorým akoby tie tesné nohavice vzdávali tichú poctu. 
Obutý  v teniskách a s tým svojím vrabčím hniezdom na hlave vyzeral  skôr  ako študent  z vyššieho 
ročníka, než ako profesor Obrany a človek, ktorému smrť dýcha na krk.

Odvrátil  pohľad,  zhrozený  sám  sebou  i tou  prehnanou  reakciou  na  mladého  čarodejníka.  Miesto 
zdvorilého pozdravu iba čosi nezrozumiteľne zamrmlal popod nos a ukázal na jedno z kresiel.

Potter  si  sadol  a upieral  naňho tie  svoje  zvedavé zelené oči.  „Takže?“ ozval  sa,  keď to už zdá sa  
nemohol vydržať. „Čo to bude? Liter krvi, ďalšie z diagnostických kúzel alebo ma niečím prekvapíte?“

Severusovo obočie vyletelo nahor. Odtrhol pohľad od knihy, ktorú zvieral v rukách a iba si odfrkol. 
„Diagnostiku máme predsa za sebou a,“ jeho pohľad stemnel, „ďakujem, už som večeral.“

Potterove oči sa v úžase mierne rozšírili a potom vybuchol do hlasného, veselého smiechu, ktorý uňho 
tak dlho nepočul. Bol osviežujúci, čistý a krásny. Ako ľúbezný zvuk linúci sa z tónov flauty, na ktorú 
vyhráva vzrušený satyr...

A on bol... uchvátený. Zasa. Zízal naňho ako na zázrak, kým si neuvedomil, čo stvára a v duchu sa za to 
poriadne vyhrešil. Svoje neprístojné správanie však pripísal na vrub Potterovi. 

Keď sa prestal chichúňať a upokojil sa, pozrel na Severusa. Zvedavosť z neho sálala rovnako silne ako 
spokojnosť a uvoľnenosť.

Zvláštne. Kedy sa niekto iný okrem Albusa pri ňom takto cítil a kedy si to on mohol vôbec všimnúť? 

Až po chvíli mu došlo, že Potter poslušne čaká na jeho odpoveď. Napokon sa pozbieral a podal mu 
knihu, v ktorej listoval iba tú poslednú noc. 

Natrčil mu pred tvár ruku s neveľkým zväzkom viazaným v koži. 

„Čo je to?“

„Husle!“ odvrkol zlostne. 



Harry naňho pobavene zazrel. „Vidím, že je to kniha profesor, nemusíte sa hneď čertiť.“

„Potter, nedávajte mi potom také stupídne otázky a vezmite si ju.“

Harry naňho pozrel. „Čo je to za knihu?“ sformuloval otázku jasnejšie, čo Snape ocenil ďalším prísnym 
pohľadom.

„Letopisy Narnie?“

Harry spýtavo nadvihol obočie a uškrnul sa: „No, ak je tam recept, ktorý by pomohol...“ 

„Merlin, Potter, ja z vás raz odpadnem!“ vyštekol namrzene.

Harry naňho úkosom pozrel a zamrmlal: „Môžem vás ubezpečiť, že ovládam dýchanie z úst do úst 
pane, takže...“

Severus  mal na mále,  aby skutočne nevybuchol.  „Vyznačená časť!“ zvolal  ráznejšie a Potter si  iba 
povzdychol. Prevrátil zväzok v prstoch a pozrel najprv na titulnú stranu. 

„Branhilda z Gorsemooru?“ ozval sa pochybovačne. 

Severus si odfrkol. Bolo mu jasné, že Potter nemá najmenšiu šajnu, kto je tá žena. „Čo ste robili na  
hodinách Dejín mágie, Potter?“

„Držal krok s väčšinou a driemal,“ odvetil pravdivo a bez štipky hanby v tele.

Severus ho spražil netrpezlivým pohľadom. „Branhilda bola sestra slávnejšej Gunhildy. Dúfam, že vám 
nemusím vysvetľovať, kto bola Gunhilda?“ opýtal sa, otázniky v očiach.

Harry si poklopkal prstom po brade. „Nie. To bola tá, čo vynašla prenášadlá?“ 

Severus naňho pozrel ako na blázna, čo Harryho pobavilo. Iba sa uškrnul a upokojil ho. „Viem, viem. 
Liečiteľka,“ dodal rýchlo so zdvihnutými rukami ako na obranu a muž stojaci pred ním si iba útrpne 
povzdychol.  

Merlin, na čo som sa to dal, pomyslel si zúfalo.

Harry sa sklonil k textu. Malý moment hltal písmená a potom naňho pozrel pohľadom, ktorý sa nedal 
označiť  práve  ako  dôverčivý.  V jeho  hlase  bol  i  citeľný  podtón  váhania,  keď sa  profesora  elixírov 
opýtal: „Vy si naozaj myslíte, že by to mohlo byť v tom?“ 

Severus prikývol. 

„Zaváňa to trochu čiernou mágiou.“

„Zrejme preto, lebo sú to spisy čarodejnice, ktorá čiernou mágiou žila. Ovšem to neznamená, že je to 
niečo zakázané. Vo všeobecnosti, teraz sa čierna mágia chápe trochu inak, ako ju brali vtedy.“

„Ak to pomôže,“ mykol plecom, hoci na ňom nebolo poznať rozdielu a stále nejavil ani len známky 
mizivej nádeje na možnosť úspechu. Možno i preto, lebo v neho neveril. Napokon, ani Severus nebol 
taký naivný a okrem toho, bol si veľmi dobre vedomý toho, že mu nič nesľúbil.

„Nie som si na sto percent istý,“ odvetil Severus po chvíli premýšľania. „Liečitelia túto možnosť do 
úvahy nebrali?“

Tmavovlasý čarodejník pokrútil hlavou a znova sklonil pohľad k stránke v knihe.



„Lenže, akoby to mohlo...?“

Severus  sa  zastavil  pred  krbom.  Chrbát  rovný  ako  svieca,  ruky  zopnuté  za  ním.  „Musím  si  to 
premyslieť.“ Potom sa zvrtol na päte tvárou k nemu. „Navrhujem, aby ste si to preštudovali a rozhodli 
sa sám, či  to hodláte podstúpiť.  Ako zistíte, nejde o nič...  hrozné. Bude to vyžadovať trocha času 
a trpezlivosti, ale...“

Harry vstal a smutne sa pousmial. „Ja viem, za výsledok neručíte.“

Severus prikývol.

„Aj tak vám ďakujem. Ak je to všetko...“

„Je to všetko. Nateraz.“

„Tak sa uvidíme zajtra.“

oooOOOoooOOOooo

Harry  si  sadol  do  kresla  pred  krb  a zamyslene  pohladil  chrbát  knihy.  Pojednania  o znásobených  
kúzlach a ich vplyve na ľudské telo. 

Povzdychol si. Vážne nikdy o žiadnej sestre Gunhildy nepočul. No i tak sa pousmial. Napriek tomu, ako 
mizerne a slabo sa celý večer cítil, prítomnosť a blízkosť toho muža mu vliala do žíl život. 

Severus Snape bol  zosobnením životnej sily.  Bol  silný,  mužný a ako obvykle neskonale sarkastický. 
Nebolo nič, čo by mu Harry mohol vyčítať. Nič, čo by sa mu na ňom nepáčilo. Nič, čo by nepovažoval  
za adekvátne jeho nezlomnému charakteru.

Podarilo sa mu rozosmiať ho, čo nedokázala ani  Hermiona s Ronom, ani  nik iný už celé mesiace. 
Uzatvoril sa do seba a snažil sa od všetkého odosobniť. Ale bolo to ťažké. Vlastne takmer nemožné. 

Ako  žiť  s vedomým blízkej  smrti?  Nechápal,  ako  to  môže  dokázať.  Ako  sa  môže  tváriť,  že  sa  nič 
nedeje...

V takomto rozpoložení sa nachádzal prvé týždne, keď sa podroboval najrôznejším vyšetreniam. Až do 
momentu, kedy sa s tým zmieril.

Ako to bolo? Popol k popolu, prach k prachu. Zem si vezme, čo sama vydala. A tentoraz to bude on.

Spomedzi pier sa vydral ďalší povzdych. 

Napokon, prežil toho už dosť, či nie? Aj na tri životy. Mal zjazvené nielen telo, ale i dušu a neexistovalo 
nič,  čo  mu  mohlo  pomôcť.  Cítil  sa  vnútri  celý  pokrivený  a doráňaný.  Rozbitý  ako  hračka,  ktorú 
nemožno opraviť. 

Oprel si hlavu o opierku kresla a zadíval sa do plameňov tancujúcich po suchých polienkach dreva 
v murovanom kozube. 

Nikdy si nemyslel, že by mohol zomrieť vplyvom nešťastnej nehody. Celý život unikal pred hrozbou 
smrti z rúk Voldemorta a jeho prisluhovačov, aby sa stal obeťou...

Pokrútil hlavou. Veď ani sám nevedel, čoho vlastne. Faktom bolo, že mu po poslednej akcii začalo byť  
zle. Nemal tušenia, čo sa mohlo prihodiť, keď všetko prebehlo hladko.  

A predsa mal vymedzený čas a sedel tu s knihou v rukách od profesora Snapa, pričom ho sužovalo 
vedomie, že toho času je tak žalostne málo.



Veď takmer ani nezačal žiť.

Znova  pozrel  na  titulok  knihy  a zamračil  sa.  Čo  mu  tým  chcel  naznačiť?  Aké  znásobené  kúzla? 
Nedávalo to zmysel! 

Začítal  sa  do  vyznačeného  textu  a pomaly  pokračoval  ďalej.  Stránku  za  stránkou.  Otáčal  ich  so 
zamysleným pohľadom a úctou k majetku toho impozantného muža. Ako tak čítal, uvažoval, čo by 
z toho mohlo byť pravdou a čo len ďalšou slepou uličkou.

Dobre, nevycedí tu zrejme už ani kvapku svojej drahocennej krvi, ale bude ho to stáť čosi iné. 

Presne  vedel,  v čom tkvie  jeho  problém.  Vždy  a do  všetkého vkladal  srdce.  Pravý  chrabromilčan. 
A trochu sa obával toho, čo by sa mohlo stať, keby...

Privrel oči a predstavil si, aké by to bolo. Smieť sa ho dotknúť, narušiť jeho prísne strážený osobný 
priestor a nadýchnuť sa tej  charakteristickej vône, ktorá ho zakaždým tak dráždila.  Aké by boli  na  
dotyk tie úzke pery? Studené a tvrdé ako vykresané z kameňa alebo hebké a horúce?

Nie! Mal by si zakázať naňho takto myslieť. Mal by... 

Jednalo  sa  predsa  o zásadového  muža  a nie  o hocikoho.  To,  že  sa  kedysi  bavili  na  jeho  účet  so 
spolužiakmi a premýšľali nad jeho sexuálnou orientáciou - alebo v ich prípade skôr najrozmanitejšími  
deviáciami - ešte neznamenalo, že sa nejedná o obyčajného a neškodného heterosexuála.

Hoci by to bola večná škoda. Taký krásny zadok... 

Vzápätí mu z ruky vypadla kniha. S ťažkým žuchnutím pristála na koberci roztvorená tam, kde prestal 
čítať. Dych sa zasekol kdesi na pol ceste a pľúca odmietli spolupracovať. Zosunul sa z kresla na zem 
ako handrová bábika.

Mysľou mu bliklo: „Nemal som sa pokúšať vstať...“

Vedomie sa ponorilo do hlbokých studníc vzduchoprázdnej temnoty.

oooOOOoooOOOooo

Nádych a výdych. To mu diktoval rozum. Stále si hovejúci v tej bezbolestnej, vábivej hmle, kde sa teraz 
vznášalo jeho vedomie. 

Dýchaj, dopekla! Dýchaj! 

Známy hlas doliehal akoby zdiaľky a predsa sa zdal byť blízko.

Dotyk.

Jemný tlak na ústach a vôňa mäty. 

Zvláštne. Nie, že by mätový čaj nemal rád, ale večer pil predsa čaj z lístkov materinej dúšky.

Nadýchol sa z plných pľúc. Viečka stále zakrývali oči. Nepohol sa. 

„Dýchaj!“

Ozaj to znelo zreteľnejšie.

A opäť ten vábivý dotyk. 



Pamätal si ho. Bolo to rovnaké, ako keď pobozkal Čcho alebo Ginny. Ale tieto pery boli... iné.

Iné  a predsa  rovnako  mäkké.  Jazyk  vyrazil  vpred.  Nedbal  na  opatrnosť,  nedbal  na  nič.  Prial  si 
ochutnať, čo sa tak štedro ponúkalo.

Narazil  na  zuby,  ale  dostal  sa  cez  ne  bez  väčších  problémov.  Privítala  ho  hrejivá  vlhkosť  temnej  
jaskyne.  Poláskal  podnebie  a obrátil  pozornosť  k  tomu nečakanému  návštevníkovi.  Dotkol  sa  ho, 
okúsil a spokojne zamrmlal. 

Chutil vynikajúco... 

Nasal ho do úst so zdvorilým pozvaním, ktoré sa nedalo odmietnuť.

Ten vzdych vydal on?

Nič podobné predtým nezažil. Nebolo to ako bozkávať uplakanú Čcho, ani oveľa skúsenejšiu Ginny. 
Toto presahovalo všetky medze. Aspoň tie, ktoré poznal. Ten bozk ho pripravoval o rozum. Tavil mu 
jednu mozgovú bunku po druhej. Sprvu bol ten bozk možno opatrný, ale zmenil sa vo vášnivý. Mal 
pocit, že sa stále nemôže ani pohnúť a bolo mu to jedno. Dychtivo si to vychutnával a dovolil, aby ho 
celého pohltil. 

A on sa prepadol do absolútneho blaha. 

Avšak, vtedy sa stalo niečo, s čím nerátal. Bozk bol náhle ukončený.

Keď  sa  prebral  z toho  omámenia,  uzrel  nad  sebou  znepokojenú  tvár  tmavovlasého  muža,  ktorý 
oddychoval  rovnako namáhavo ako on.  Nechápavo zažmurkal  očami,  mihalnice sa zatrepotali  ako 
motýlie krídla a znova prikryli oči.

Strapatá hlava klesla nabok. 

„Potter!“ zvolal muž skláňajúci sa nad ním. Jeho hlas bol síce stíšený, ale podráždený. Skontroloval  
jeho životné funkcie a roztrasene si vydýchol. 

Iba spí.

V duchu zaklial a zdvihol ho do náručia. Preniesol ho k posteli, aby ho tam uložil. Jeho oči prilepené 
k mierne pootvoreným ústam, opuchnutým od toho nečakaného bozku.

Vyzul ho a zakryl prikrývkou. Pošúchal si spánky prstami, akoby ho bolela hlava. „Kringle?“ ozval sa 
šeptom do ticha izby. 

„Dones mi prosím čierny čaj,“ prikázal mu a škriatok s hlbokým úklonom poslúchol. Nechal podnos na 
stolíku vedľa kresla, v ktorom len nedávno sedel Potter. Keby nie jeho, mohol byť...

Ani  na  to  nepomyslel.  Zamračil  sa.  Na  to,  že  práve  utiekol  hrobárovi  z  lopaty  prejavil  až  priveľa 
známok života.

Svätá Morgana, veď mal v ústach jeho jazyk! Mohol cítiť ako mu jeho špička šteklí mangle až v krku!

Prečesal si rukou vlasy čierne ako smola a bezradne sa zadíval na pokojne oddychujúce telo. Potter sa 
pretočil na bok, tvárou k nemu. Bledý, pod očami kruhy. Ale tie červené pery...

Merlin ho ochraňuj! 



Zaskočil ho. Len vďaka tomu sa bozk prehĺbil. Bol to natoľko božský pocit, že sa na okamih nedokázal  
ani pohnúť. Akoby mu zamrzli  všetky svaly v tele a z hlavy sa vytratili myšlienky. Pretrval len pocit 
opojnej radosti. 

Kedy to bolo,  čo ho niekto naposledy pobozkal? Nedokázal  si  spomenúť a možno jednoducho ani 
nemohol, lebo nebolo na čo spomínať. 

A tento bozk bol...  Merlin ho ochraňuj, ale zatúžil po ďalšom. Nebol ďaleko od toho, aby nezasunul 
ruku pod jeho šaty a s pôžitkom nepreskúmal každú piaď jeho pokožky. Len preto, aby ho ochutnal. 

Nie, dosť! Toto... toto nesmie! Potter je... jednoducho Potter. Neznamená preňho nič. Toto sa nestalo.  
Nemalo sa stať. Iba sa ho pokúsil zachrániť a on... nemôže za to, čo sa stalo. Pri najlepšom si to ten 
chrabromilský zmätkár nebude pamätať. Určite. 

A on zabudne. Veľmi ľahko zabudne. Nič sa totiž nestalo. 

Celkom nič.

Sadol si do kresla a nalial si do šálky čaj. Odpil si a vrátil ju na podšálku. Porcelán o seba jemne cinkol. 
Načiahol sa po knihe, ktorá stále ležala opomenutá na zemi a vzal ju do rúk. Nasilu odtrhol pohľad od 
spiaceho muža a prinútil sa čítať. A premýšľať nad vlastnou teóriou Potterovho zdravotného stavu. 

Ak by mal totiž pravdu, bola by tu istá šanca na úspech... 

Posledné prianie – 4 časť.

V krbe zapraskalo a Harry zdvihol hlavu od esejí, ktoré sústredene opravoval. Nie, že by bol typickým 
príkladom rokfortského profesora Obrany proti čiernej mágie. Práve naopak. 

Nebol. A robil preto naozaj všetko, čo bolo v jeho silách. Pokojne by mohol tvrdiť, že predčil aj Lupina 
a dokonca čudáckeho a zajakavého Quirella.

Nedával žiakom tresty, dostatok esejí a už vôbec nie také množstvo písomných domácich úloh 
o rozsahu dvoch, či troch stôp, ktoré by bolo aspoň v malej miere porovnateľné s výučbou 
a postupom jeho kolegov. Netrval na bifľovaní sa nudných poučiek, ktoré im v reálnom svete budú prd 
platné a zbytočne spútavajú ich slobodnú a tvorivú myseľ. 

Miesto toho sa viac zaoberal praxou, pochopením a precvičovaním jednotlivých kúzel. Ich využitím 
v boji, v dueloch, prípadne v práci, len aby im odovzdal zo seba čo najviac. Chcel, aby na tomto svete 
po ňom ostalo aspoň niečo, ak mu už to šťastie mať vlastnú rodinu bolo odopreté. A byť zapísaný do 
dejín mágie ako Voldemortov premožiteľ – lebo nech sa na to díval akokoľvek, necítil sa tým nijako  
zvlášť poctený ani výnimočný – to sa mu zdalo byť až žalostne málo.

Učil teda študentov radšej správne mávať prútikom, elegantne i pohotovo ním švihať, pracovať so 
zápästím a rozpoznávať nebezpečenstvo aj intuitívne. Napokon, bol predsa vyslúžilým aurorom 
s nemalými skúsenosťami. Aj napriek tomu, že mu bolo sotva dvadsaťsedem a bol zrelý na odpis, za 
tých pár rokov si užil viac ako dosť.

„Harry?“

Známy hlas sa rozľahol miestnosťou prv ako sa objavila príslušná tvár s ryšavými vlasmi. 



„Tu som, Ron,“ odvetil a vstal od stola, aby sa presunul na belostnú rohožku z medveďa pred krb, kde 
sa pohodlne uvelebil. Akosi tušil, že toto bude dlhší rozhovor.

„Harry?!“ 

Ozvalo sa o čosi ostrejšie. „Tri dni si sa neozval! Toto mi viac nerob! Nevieš si ani predstaviť ako som sa 
bála a čo všetko mi chodilo po rozume!“

Jeho priateľka, ktorá sa objavila v ohni vedľa svojho ryšavého manžela naňho vrhla vyčítavý, no 
ustaraný pohľad. 

Ron iba prikývol. „Veru. Mal si ju vidieť. Vážne, viac to nerob ani mne,“ požiadal ho vážne sa tváriac.

Hermiona doňho jemne štuchla, ale Ron sa iba pousmial a vlepil jej na líce mľaskavý bozk. Potom sa 
znova obrátil k nemu. „Ako ti je?“

Harry pokrčil plecami. „Nič extra. Zatiaľ žijem.“ Jeho zvyčajná odpoveď. Necítil potrebu trápiť ich 
svojím zhoršujúcim sa zdravotným stavom. Už i tak sa preňho veľmi trápili.

Hermiona sa zamračila. „Ten čierny humor si odpusť, prosím. A teraz vážne. Ako sa máš?“

Harry sa smutne uškrnul. „Ide to. Učenie je fajn. Nie také dobrodružné, ale občas dokáže byť 
adrenalínové.“ Najmä ak niekto nezvládne patričné kúzlo. Minule to bolo vybuchovacie zaklínadlo, 
ktoré zasiahlo okno a on ho musel opäť sceliť skôr ako vôbec stihli popukané sklenené črepy opustiť 
drevený rám okna. Predtým to bola horiaca červenohnedá štica Davida Coppera po nevydarenom 
ohnivom kúzle a tiež obhorený habit Terry Goldovej. Ešte prv zas traja rozzúrený Piadimužíkovia po 
zmrazujúcom kúzle Glacius, ktorých doniesol na hodinu a tak by mohol menovať celý zoznam. Ale 
načo ich strašiť, však?

Ron sa usmial tiež a zamrmlal: „Si viem predstaviť, kámo.“ 

Chvíľu sa ešte nenútene bavili o práci, o Ronových a Georgeových nových výmysloch v podniku, keď 
sa Harry obrátil k Hermione. Spomenul si, že sa jej chcel už včera opýtať na knihu, ktorú dostal od 
profesora Snapa. 

„Mimochodom, Hermy, čo vieš o účinkoch znásobených kúzel na ľudské telo?“

Zamračila sa a z jej výrazu sálalo číre sústredenie. „Prečo?“

„Profesor Snape mi dal knihu od Branhildy z Gorsemooru, ktorá sa tým zaoberá.“

„O čom to ako je?“ vybafol Ron, ktorému zmienka o Snapovei nebola vôbec po vôli, no jeho manželka 
už horlivo prikyvovala a vzápätí vytreštila oči, keď si dala dve a dve dokopy.

„Snáď mi nechceš povedať, že on... Harry!“

Pousmial sa. „No, neviem na čo presne myslíš, ale ak na to, že má profesor Snape svoju teóriu 
o mojom postihnutí, tak áno.“

„Ten umastený netopier má o tebe nejakú teóriu, kámo? To tak! Ešte mi povedz, že ťa osobne 
prehliadol a...“ Ron sklapol a zatváril sa tak, akoby sa práve chystal vyvrátiť celý obsah žalúdka.



Hermiona ho spražila namosúreným pohľadom a ani Harry sa netváril nijako nadšene.

Musel uznať, že sa do Rona poriadne obula, no Harry s ňou musel iba súhlasiť. Mala pravdu. Snape 
bol charakterný, zásadový a najlepší v odbore. To sa týkalo nielen elixírov, ale i mágie vôbec. Bol 
sčítaný, rozhľadený a trúfala si tvrdiť, že po Dumbledorovi bol podľa nej najväčším čarodejníkom dôb. 
Vrhla na Harryho ospravedlňujúci pohľad a dodala, že ani on, hoci je skvelý a mimoriadny čarodejník, 
nemá ani spolovice Snapove znalosti.

Neškriepil sa. Ani by ho to nenapadlo. Mala pravdu, nech sa to Ronovi akokoľvek nepáčilo a prskal ako 
kocúr, ktorému privreli do dverí chvost. Napokon, veď Harry o tom mužovi sám vedel svoje. A mal 
o ňom rovnako vysokú mienku.

„Vráťme sa k téme prosím,“ zasiahol Harry unaveným hlasom, keď sa Ron púšťal nanovo do svojej 
manželky, pripravený podržať stranu Harrymu. Popravde, nestál o to.

Obaja k nemu poslušne stočili pohľady. 

„Samozrejme, Harry, počúvame,“ hlesla a opýtala sa, či tá otázka nejako súvisí s jeho zdravotným 
stavom. „Preto si sa ma na tú knihu pýtal?“

Harry prikývol. 

„Je to zaujímavý nápad a oceňujem ho. Ale to by znamenalo, že tá vaša akcia neprebehla tak hladko, 
ako si nám povedal, že?“

Pritakal. Tá posledná akcia bola príčinou jeho dnešného stavu a teda i toho, že nič nechápal. Nech sa 
snažil ako chcel, na žiadne narušenie si nespomínal. 

Boli piati proti dvom. Bežná rutinná akcia proti priekupníkom obchodujúcim s práškom 
z mantichorých zubov a pazúrov, a s krvou jednorožcov. Sledovali ich už dlho a konečne sa dostali na 
kobylku samotným hlavným bossom z Kazachstanu, bratom Borisovi a Altajovi Nazarbajevovcom. 
Najprv odstránili ich telesnú stráž, potom to už bola brnkačka. 

„A profesor Snape na tej teórii napriek tomu trvá?“ ozvala sa znova, klopkajúc si ukazovákom po 
brade.

„Áno.“

Uprene sa naňho zadívala. „Tak fajn, čo je za tým? Nemôže predsa na niečom takom trvať len tak, no 
nie?“

Povzdychol si. „Chce ma podrobiť oklumencii. Domnieva sa, že som sa počas akcie mohol nejako 
dostať do stavu, keď som vedome nepostrehol moment, ktorý to všetko zapríčinil. Myslí si, že mi 
niekto narušil štít a preklial ma.“

„Toto by jeho domnienku vysvetľovalo,“ pripustila zadumane. „Ale nie to, prečo sa neodhalila žiadna 
kliatba. Urobíš to?“

Pokrčil plecami. „Priznám sa, že som oklumencii nikdy neholdoval, ale asi áno. Sľúbil som mu to.“



„Ty si tomu umastencovi niečo sľúbil?!“ zamrmlal znechutene Ron a uhol očami, keď sa naňho Harry 
zamračil.

Harry mal toho dosť. Veď i Ron už vedel, že Snape nikdy nebol takým, za akého ho mali. Prečo potom 
tá zášť?

„Ron, Snape vôbec nie je taký zlý. Vlastne si myslím, že je veľmi fajn. A rád s ním trávim čas. Jeho 
sakrazmus je veľmi osviežujúci. Neberie na mňa ohľad ako ostatní, ktorí okolo len našľapujú po 
špičkách a mňa to iba štve! Ešte nie som mŕtvy, do pekla!“

Ron len naprázdno otvoril ústa a znova ich zavrel. K tomu nebolo čo dodať. „Prepáč.“

Hermiona si iba povzdychla. Už to preberali spolu x-krát, ale bolo to ťažké. Zmieriť sa s tým, že by ho 
mali stratiť a navždy... 

„Harry, naštudujem si o tom niečo. Zatiaľ sa opatruj a prosím, už nás nenechaj tak dlho čakať.“

„Sľubujem,“ odvetil poslušne.

„Radšej už nikomu nič nesľubuj,“ dodal Ron tvrdohlavo a rozlúčil sa s ním aj on.

Stiahli sa z krbu a Harry osamel. Bolo na čase vrátiť sa k esejám a prestať myslieť na to, aké boli 
poznámky jeho najlepšieho priateľa na Snapovu adresu preňho odrazu zvlášť iritujúce.

oooOOOoooOOOooo

Kráčal vyľudnenými chodbami starého hradu, vonku skuvíňal vietor, ktorý sa ako besný pes preháňal 
po okolí. Koniec novembra bol suchý a v tých najsivších farbách, aké len bola obloha schopná 
vyčarovať. Skôr sa stmievalo, nad krajinou sa znášali mliečne biele hmly a miestami sa zdalo, že sa 
obloha snaží splynúť so zemou.

I tuhý mráz ukázal svoju silu. Všetko vôkol postriebril svojím studeným dychom a dodal tak krajine 
aspoň o niečo nežnejší vzhľad. Najmä keď sa aspoň nad ránom ukázalo na obzore zubaté slnko a lúčmi 
pohladilo tú mrazivú krásu.

S Bartemiusom Abottom sa stretol na druhom poschodí, keď kontrolovali, či sa na chodbách netúlajú 
poslední zábudlivci. Bolo totiž po večierke. Harry vyrušil v knižnici iba Jane Ratbournovú, milú 
bifľomorskú druháčku, ktorá mu svojím zanietením pre štúdium pripomínala Hermionu.

Schádzali práve zo schodov, keď naňho vrhol vysoký čarodejník odetý do modro-zlatého habitu 
podozrievavý pohľad. 

Pozdravili sa.

„Vraj sa teraz častejšie stýkaš so Snapom,“ prehodil akoby náhodou a čakal kolegovu reakciu.

Harry naňho úkosom pozrel. „No a?“ 

Nepoznali sa dlho. Pokiaľ Harry vedel, Bartemius učil už nejaký ten rok na škole, keď prijal miesto po 
profesorke McGonagallovej. Tú ženu mal Harry rád, ale Transfigurácia nikdy nebola jeho obľúbeným 
predmetom. Napokon, ani elixíry, pripomenul si v duchu. 



Za ten krátky čas si nestihol o tomto kolegovi vytvoriť svoj vlastný názor. Nestýkali sa inde než pri 
profesorskom stole vo Veľkej sieni a na poradách. Vedel o ňom ozaj iba málo. 

Neville mu prezradil, že sa s rodinou vrátil po vojne z Francúzska, ale nikto okrem Minervy netušil, 
ktorú školu navštevoval. Pôsobil však naduto a bol priveľmi zvedavý. Zakladal si na zovňajšku 
a rozsieval svoje cenné rady i tam, kde ich nebolo treba. Proste chodiace ego. A on mal práve teraz 
chuť vyčarovať si aspoň metrovú, poriadne ostrú ihlu a bodnúť doň, aby to jeho ego videl spľasnúť.

„Mal by si si dať pozor,“ upozornil ho dobrácky muž s orieškovo hnedými vlasmi a očami farby mandlí. 
A hoci mu tie oči pripomínali odtieňom Hermionine, nebolo tam ani stopy po jej láskavosti a milote. 
Videl iba sebeckosť a hlúpu nadradenosť. Nos zdvihnutý dohora bol jasným dodatkom na margo jeho 
pokriveného charakteru.

„Smiem vedieť prečo?“ ozval sa popudene Harry a ani sa nenamáhal zakryť, že ho tá poznámka 
nepríjemne rozladila.

Bartemius ho počas chôdze sprisahanecky chytil za lakeť a prinútil ho pristúpiť ešte bližšie, pričom sa 
rozhliadol okolo, či ich niekto nezapočuje. „Snape je teplý ako radiátor,“ pošepol. „Tvojej povesti by to 
mohlo iba uškodiť, Harry. Ale chápem ťa. Máš láskavé srdce. Dobre ťa poznám. Veľa som o tebe čítal. 
No myslím si, že to s tou svojou charitou už preháňaš.“

Harry zarazene zastal a vyzeral ako po zásahu bleskom. „Prosím?!“ zasipel a neveriacky sa díval na 
o pár rokov staršieho kolegu.

„Je to pravda, naozaj,“ šepol profesor Abott spiklenecky.

Harry bol taký nahnevaný, že nedokázal uvažovať rozumne. Mal chuť tomu mužovi jednu vraziť. Tento 
privandrovalec nemal žiadne právo utierať si o profesora Snapa svoje ústa!

„Odkiaľ to ty môžeš vedieť?! Veď ho nikdy s nikým jakživ nevideli!“ 

Bartemius sa samoľúbo pousmial. „Sú... isté znaky, ktoré sa dajú spoľahlivo rozpoznať a tie sú mi 
veľmi dobre známe.“

Harry nechápavo zažmurkal. Netušil, či mu naznačuje, že je tiež podobne sexuálne orientovaný alebo 
sa len chváli. Jednako ho to naštartovalo ešte viac. 

No zdalo sa, že Bart jeho zhoršenú náladu sotva postrehol. A to klesla pod bod mrazu. Ten nevšímavý 
hlupák iba mykol plecami. 

„A okrem toho, čuduješ sa mu? Veď je škaredý ako noc! Kto by s ním čo už len mohol chcieť mať? 
Prosím ťa!“ odfrkol si pobavene, čo znelo skôr ako škodoradostný výsmech okorenený absolútnym 
znechutením. „Vážne, vezmi si moje slová k srdcu, Harry.“

Harry prižmúril oči a snažil sa narátať do desať, len aby sa upokojil a nevybuchol. Potom mrazivým 
hlasom, mrazivejším ako samotný vzduch v Arktíde vyhlásil: 

„Do toho s kým sa priatelím ťa nič nie je, Bartemius. To, že ma poznáš je iba tvoja fantasmagorická 
predstava. Buď si taký naivný alebo si hlupák, no možno oboje, ak si myslíš, že niekoho dokážeš 
spoznať iba podľa článkov v novinách. Prepáč, ale odmietam zdieľať i tvoje homofóbne nadšenie, 



rovnako ako i názor, že je profesor Snape škaredý ako noc! Mal by si vedieť, že krása je pominuteľná, 
ale šarm, ktorým profesor oplýva, ten je večný. A dokonca je trvalejší ako prchavá krása. Och 
a mimochodom, na margo tvojich znalostí znakov v odlišovaní sexuálnych orientácií si fakt mizerný 
pozorovateľ. A teraz ma prosím ospravedlň, už meškám.“

Otočil sa na päte a ráznym krokom odchádzal preč, kým Bart zafrflal: „No tak prepáč, že som sa 
obťažoval varovať ťa. Suchár!“ odfrkol si a vybral sa opačným smerom, stále si čosi frflajúc popod nos.

Harrymu už pred chvíľou zvlhli dlane. Nechty mu na pokožke zanechali krvavé polmesiačikové 
odtlačky, čo ich tak tuho stískal, len aby sa opanoval a vážne tomu nafúkancovi jednu nevrazil. No 
možno mohol dať pocitom voľný priebeh a... 

Nie. Musí sa upokojiť. Srdce mu bilo až kdesi v krku a na čelo mu vybehol studený pot. Toto nie. 

Pokoj, len dýchaj, nabádal sa v duchu. Potom zahol za roh chodby a bez varovania vrazil do pevnej 
steny. Bol by sa zatackal a možno sa i nelichotivo rozpľaštil na zadku, keby ho čosi pred tým totálnym 
znemožnením sa nezadržalo. 

Zabralo mu celé dve sekundy, kým si uvedomil, že tá stena je pevnou hruďou profesora elixírov a že 
ho okolo pása zvierajú jeho silné ruky. Zdvihol zrak iba preto, aby sa stretol s pohľadom jeho temných 
očí, ktoré sa naňho dívali... nevyspytateľne. Kamenná mysľomisa sa vznášala vo vzduchu vedľa neho.

„Prepáčte mi, ja... nevidel som vás,“ zamrmlal ospravedlňujúco, ale Snape nereagoval. Iba sa naňho 
uprene díval a čiernymi očami sa vpíjal do jeho zelených dúhoviek, do čŕt bledej tváre. A jeho srdce, 
ktoré sa nestihlo celkom spamätať z predchádzajúceho rozčúlenia, opätovne poskočilo v hrudi 
a roztrepotalo sa ako krídla kolibríka. 

Tentoraz však radostne. Tlak v hrudi povolil a nahradila ho príjemná horúčava, nielen z bezprostrednej 
blízkosti toho mužného tela, ktoré mu bolo stále oporou.

„Meškám,“ ozval sa, len čo našiel svoj hlas a zdalo sa, že jeho slová prebrali muža z tej podivnej 
letargie. Pustil ho v nasledujúcom okamihu a o krok cúvol. Výraz tváre sa zmenil znova v tú 
nepreniknuteľnú masku, pod ktorú sa toľkokrát túžil dostať.

„Ku mne alebo k vám?“ opýtal sa miesto toho ten týčiaci sa čierny tieň.

Harry naňho vyvalil oči a zalapal po dychu. Snažil sa zrovnať si myšlienky v hlave, ale bolo to 
sakramentsky ťažké. Na čo sa ho to vlastne Snape pýta? 

Takmer sa mu podlomili kolená, pretože sa mu do popredia unaveného vedomia tlačila iba jedna 
jediná odpoveď. Ale predsa to by nebolo možné, nie? Snape ho... chce?

„Potter, o tom môžete iba ak snívať,“ zašomral profesor a založil si ruky na hrudi. „Oklumencia!“ 
dodal, aby mu to konečne docvaklo.

„Ach,“ hlesol Harry a skutočne to znelo sklamane, hoci červený v tvári popritom uvažoval, ako bolo 
možné, že Snape uhádol, na čo práve myslí. A začervenal sa ešte viac.



„Tak?“ trval na odpovedi Snape. Hoci bol pripravený na oba varianty, chcel dať Potterovi výhodu 
domáceho prostredia. Napokon, bude len dobré, ak sa bude cítiť čo najpohodlnejšie. Malo by to totiž 
veci iba uľahčiť.

„Ku mne,“ odvetil Harry a viedol ho do svojich komnát. 

Hoci bol v tomto momente uzrozumený a vedel, kvôli čomu ho tam pozýva, v kútiku duše ľutoval, že 
to nemôže byť... pri inej a oveľa príjemnejšej príležitosti. 

A znova sa zahanbil. Nemal by o tom mužovi takto premýšľať. Veď si ho vážil. 

Ale jednako. Toto bolo nad jeho sily. Okrem toho, to, že mu pripadá príťažlivý predsa nijako neznižuje 
mieru jeho dôstojnosti.

oooOOOoooOOOooo

„Tak si už pre všetko sväté konečne sadnite, Potter!“ ozval sa po chvíli, ktorá sa zdala byť nekonečnou.

Harry si iba povzdychol a prehrabol si rukou vlasy. Nielen on bol nervózny. Ani Severusa netešilo 
ocitnúť sa v tejto miestnosti, kde naňho mátožne dorážali spomienky na ten dychtivý bozk. Lenže on 
to dokázal aspoň zakryť. Okrem toho, akoby to nestačilo, ťah s mysľomisou nezabral. Severus tam 
nenašiel nič, čoho by sa mohol zachytiť. Všetko sa odohralo tak, ako mu to Potter popísal pred pár 
dňami.

Musel uznať, že bol jeho schopnosťami unesený. Čarovanie bez prútika ho jednoducho fascinovalo 
a stále si musel pripomínať, akou nesmiernou mocou tento mladík oplýva. Bolo však na čase prejsť na 
plán Bé.

„Prepáčte,“ ospravedlnil sa Harry. „To len preto, že som trochu mimo.“

„Len trochu?“ ozval sa sarkasticky a tmavovlasý mladík sa uškrnul.

„Nemám to rád. Ten pocit je veľmi nepríjemný. Viete, mať niekoho v hlave je... samo osebe čudné, 
nie? Nehovoriac o tom, že mám nie práve najpríjemnejšie spomienky na jeden hadí ksicht,“ poťukal si 
prstom po čele, „ktorý sa tu cítil ako doma.“

„Len preto, lebo ste nebol schopný zabrániť mu v tom,“ odsekol Severus podráždene a v kútiku svojej 
čiernej duše tie slová oľutoval. No Potter nevyzeral, že by ho to urazilo. Nebol sám, kto mal 
podobných zážitkov celé more.

„Zásah!“ usmial sa neveselo a zvesil plecia. „Môžem si aspoň natočiť kreslo k oknu? Rád sa dívam, keď 
vonku sneží. Presne ako teraz.“

Severus len pokynul rukou. Bolo mu to jedno.

Trvalo ďalších pár minút, kým sa mladý profesor prestal vrtieť na zadku a uhýbať pohľadom, a kým sa 
ako tak sústredil. 

„Dnes to bude iné,“ začal Severus. 



„V čom?“ spytoval sa Harry zvedavo. Ešte mal v živej pamäti ich posledné... stretnutie tohto druhu. 
Nedopadlo najlepšie, ale i vďaka nemu čo-to pochopil.

„Nesmiete mi brániť. Musíte ma pustiť... všade,“ prehodil vecne.

Harry naprázdno preglgol. „Všade?“ neznelo to dvakrát ochotne.

Severus opatrne prikývol, kúzlom si prisunul druhé kreslo a sadol si i on. Ruky oprel o stehná a pozrel 
naňho. „Všade. Neviem, kde tú spomienku hľadať. A ak mi ju aj vaše vedomie naservíruje na 
striebornom podnose, nemusí to nutne znamenať, že tam nájdem potrebný fragment skladačky. 
Chápete?“

Harry prikývol. „Isteže.“

Severus pokračoval. „Rovnako tak nemusím nájsť celkom nič a teda...“

Harry sa natiahol a chytil ho za ruku. Ten nevinný dotyk naňho zapôsobil ako zásah elektrického 
prúdu. Len Potterovi sa darilo dokonale ľahko ho vyvádzať z miery. 

Snape síce stuhol na kameň, ale pohľadom neuhol. „Viem, stále to mám na pamäti. Nič ste mi 
nesľúbil.“

Prežrel. Nenávidel to sucho, ktoré mu zmenilo ústa na púšť. Nenávidel ten podivný pocit, ktorý mu 
zovrel útroby chladivým stiskom a nútil ho cítiť sa tak... svinsky bezmocne. 

Keď sa Potterova ruka stiahla, akoby ho pripravil o všetko teplo v údoch. Striasol sa a pre vlastnú 
koncentráciu zavrel oči a vyčistil si myseľ. Potom pozrel do jeho odovzdanej tváre.

„Môžeme začať?“

„Môžete ma... držať za ruku?“ vrátilo sa mu v odozve a on zažmurkal. Jeho koncentrácia sa razom 
roztrúsila ako popol vo vetre. Minúta ticha, kedy premýšľal, či dobre rozumel a či si z neho Potter 
náhodou nestrieľa. 

„Myslím, že sa nedokážem dostatočne... upokojiť,“ vysvetlil Harry a hľadel naňho s prosbou v zelených 
očiach. Mierny tras jeho prstov len potvrdzoval čarodejníkove slová.

Severusov pohľad sa preniesol na ruku, ktorá kŕčovito zvierala opierku kresla. Prikývol. Nerobil 
kompromisy a ani ústupky. Ale v tomto prípade... to hádam nebude na škodu. 

A pocit tepla sa vrátil. 

„Poďme na to,“ povzbudil ho mladý čarodejník a zhlboka sa roztrasene nadýchol.

Posledné prianie – 5. 

asť

Potreboval sa sústrediť, no všetko sa mu tu zdalo až príliš rozptyľujúce. Nikdy doteraz s tým nemal ani 
najmenší problém. Avšak Potterova blízkosť, stisk ruky, ktorou ho pevne zvieral i jeho samotný dych 
mu znel... prihlučne. A rozhodne to nebolo všetko, čo vnímal. 



Vyčisti si myseľ, zvládneš to. Nerobíš to predsa prvý raz. Nie si amatér, si v tom dobrý, snažil sa 
povzbudiť a jeho myseľ sa postupne upokojovala.  

„Sústreďte sa,“ pošepol ešte raz predtým, kým sa naplno ponoril do tých priezračne zelených jazierok. 
Akurát netušil, či to adresoval jemu, alebo skôr sebe. 

„Legilimens!“ zvolal rozhodným hlasom a vzápätí sa prepadol do tých bezodných studní, ktoré sa 
naňho upierali s nádejou i dôverou. 

O pár minút neskôr si trúfal aspoň v duchu priznať, že mu prvý pokus rozhodne nevyšiel. 

Severus vedel ako jeden z mála všetko o Oklumencii. Bol to prastarý odbor mágie, ktorý dokáže 
uzatvoriť myseľ, aby do nej pomocou čarov nemohla preniknúť iná osoba a ovplyvniť svoju obeť. A on 
v nej bol skvelý. Veď aj preto slúžil tak dlho ako dvojitý agent a nik mu na to neprišiel. Dokonca ani 
sám Temný pán a to už bolo čo povedať. 

Až priživo si spomínal na lekcie, ktoré ho prinútil pred rokmi dávať tomu neposednému, drzému 
chlapčisku sám Albus, aby Temný pán nad ním v spánku svojvoľne nepreberal kontrolu, aby ho 
pomocou vsugerovaných obrazov a myšlienok nemohol ovplyvňovať. Vtedy sa to skončilo fiaskom. 
Ako inak. Svedčil o tom incident na Ministerstve mágie a Blackova smrť. 

I toto však pripísal na vrub Potterovej neschopnosti a nie nedostatku svojej trpezlivosti, lebo to s ním 
predčasne vzdal. Áno, vzdal to. Lenže Potter ho ponížil a mihnutím oka ho prinútil znova okúsiť 
spomienky na trpkú minulosť. Nikdy sa to nemal dozvedieť. Jeho povesť bola ohrozená a on 
nepochyboval, že to, čo Potter videl bude ešte do hodiny známe celej škole.

Nestalo sa.

Severus sa pokúšal nanovo koncentrovať. Potterova myseľ nebola jediná, do ktorej vnikal. Za celý 
život bol nútený podrobiť si toľko myslí, že by to nezrátal na prstoch oboch rúk.

No teraz to bolo iné už len tým, že mal v rukách takpovediac pozvánku, vďaka ktorej sa mohol 
slobodne pohybovať v hlave toho mladého muža, avšak predtým, v jeho piatom ročníku tam robil 
nepriateľské nájazdy s cieľom niečo ho naučiť.

Vnímal Potterovo tiché zastonanie i silnejší tlak na ruke, keď ho mladší muž mocnejšie zovrel a stačilo 
to na to, aby sa mu po chrbte rozlial vodopád zimomriavok, ktoré sa odrazu objavili a on si ani 
netrúfal hádať, čo presne ich vyvolalo. Nebolo kedy analyzovať vlastné pocity.

Zvlášť, keď doňho práve dorážali ako rozzúrené osi obrazy, zvuky o sile dunivej kakofónie a tá 
najpestrejšia škála farieb, akú kedy videl. A to všetko naraz, prehlušené vysokým altom kričiacej ženy. 

Proti svojej vôli sa otriasol. 

Šialená horská dráha. A on mal tú česť, že sedí priamo v prvom vagóne a rúti sa do neznáma.

Nemalo to vôbec nič spoločné so zážitkom spred rokov, keď v jeho mysli zahliadol päťročného 
chlapca, ktorý sa žiarlivo díva na svojho zavalitého bratranca a jeho nový bicykel. Ani na obraz o niečo 
staršieho mladíka, ktorého naháňa buldog tety Marge, Rozparovač, kým sa mu tí ľudia smejú a on 
lezie na najbližší strom. 



Odtiahol sa od neho. 

Bol zadýchaný, líca zružovené, pery pootvorené. Matne si uvedomoval, že zrejme použil kúzlo na 
ukončenie toho vpádu do Potterovej mysle. Popravde, nemyslel si, že sa tam zdrží tak dlho. Že ho 
Potter nevyštve nejakým pŕhliacim, alebo iným obranným kúzlom. Vytrval. 

To on bol ten, kto to nezvládol. Ale bola tu predsa jedna objektívna príčina, na ktorú to mohol zvaliť.

Ani Potter nevyzeral najlepšie. Rovnako zadýchaný, rovnako horiace líca, rovnako mocný stisk ruky. 
Akoby ho to jediné mohlo zachrániť. 

„Takto to nepôjde,“ zamrmlal Severus. „Musíte sa upokojiť.“

Harry sotva badateľne prikývol. Na čele sa mu pod hustou tmavou ofinou, ktorá zakrývala jazvu 
v tvare blesku perlili drobné kropaje potu. Dýchanie sa pozvoľna upokojovalo. No nepustil sa ho.

Iba privrel oči a... evidentne sa snažil zo všetkých síl. Napokon zažmurkal a obrátil pohľad k oknu, za 
ktorým stále husto snežilo. 

Biele snehové vločky tancovali vo vetre a znášali sa na krajinu, ktorú postupne halilo šero dňa. Trochu 
oneskorene si uvedomil silu, ktorou gniavi mužovu ruku a takmer zahanbene stisk uvoľnil, no nepustil 
ho. Nemohol. Potreba držať sa toho záchytného bodu bola silnejšia ako čokoľvek iné. 

Nenávidel tie vpády do mysle priamo úmerne ako samé spomienky na ne. Bolo to nepríjemné 
a mučivé zároveň. Najjednoduchšia cesta ako odhaliť svoje pravé ja, svoje slabiny. A práve pred týmto 
mužom. 

Bolo toho toľko, čo chcel skryť. Veci, ktoré nevedeli ani jeho najlepší priatelia a on ich má ukázať práve 
jemu? Mužovi, ktorý sa mu vždy len posmieval? Mužovi, ktorý ho nikdy nemal za nič iné ako za drzého 
Potterovho fagana?

„Naozaj je to nevyhnutné?“ ozval sa priškrteným hlasom.

Severus si takmer povzdychol. Použiť sarkazmus a všetka snaha by vyšla navnivoč. Vedel to. Prehltol 
preto poznámku, ktorá ho provokatívne šteklila na jazyku a vyslovil obyčajné: „Vy viete, že áno.“

Odrazu mu to však došlo. Rovnica dostala svoje riešenie a Severus naňho pozrel s niečím, s čím by 
Harry možno nikdy nerátal. S pochopením.

Nebol sám, kto si spomenul na ich prvé lekcie Oklumencie. Nebol sám, kto si pripomenul ich spoločnú 
trpkú minulosť.

S týmto sa treba popasovať, inak sa nepohnú dopredu ani o slepačí krôčik. A nebol to Potter, kto 
musel spraviť očakávaný ústupok.

„Veríte mi?“ opýtal sa sčista – jasna a Potter prekvapene nasal do pľúc vzduch cez pootvorené pery. 
Mlčky prikývol.

„Tak mi verte i v tejto chvíli... prosím,“ požiadal a nevedel, čo bolo horšie vysloviť. Slová z neho plynuli 
samé od seba. Našťastie. „Sľubujem, že nič, čo uvidím, nezneužijem proti vám.“ Napokon, veď ani 
Potter vtedy proti nemu nevyužil nič, čo videl. A mohol. Mohol ho pokoriť, ponížiť a vrátiť mu všetky 



príkoria, ktorých sa mu dostávalo od neho za celé roky. A ešte i potom. No on to nikdy dokonca ani 
slovkom nespomenul.

Potterove líca dostali šarlátový odtieň, viečka na chvíľku zahalili zahanbené oči. 

„Chcem vám len... pomôcť.“

Severus cítil vrstvičku potu na ruke, ktorá ho stále zvierala s nemalým odhodlaním.

„Ja viem, viem,“ zašepkali tie plné pery a v zápätí ho zajal ten smaragdový pohľad. Odovzdaný, 
unavený, bezbranný.

Merlin, ako sa po tomto mal sám pozbierať? Prečo mal pocit, že sa jeho vnútro láme na kusy ako hora 
skál, ktorá doteraz iba nemo čušala?

„Tak dobre,“ šepol Harry. „Druhý pokus.“

Severus zašepkal čarovné slovíčko hľadiac mu uprene do očí. A prepadol sa na ich samé dno. Dno 
studne hlbokej a bezodnej, obloha sa kdesi stratila a nahradili ju obrazy. 

Tentoraz pokojné. Víriace vzduchom, poukladané do vrstiev. Nie ako kniha, v ktorej by mohol 
donekonečna listovať, skôr ako farebný album s pohyblivými obrázkami obohatenými o zvuky a hlasy. 

„Začneme?“ 

Ten zvuk ho prekvapil, ak nie práve šokoval. Prudko zvrtol hlavou, až mal pocit, že si vyhodil krčný 
stavec. Nevidel však nič. Počul iba jeho vnútorný hlas a nezbavil sa ani toho pocitu, že ho i tu, 
vnútri svojej mysle drží za ruku.

Potter ho tou neviditeľnou rukou prevádzal svojimi spomienkami väčšinou nemo, bez vysvetlenia. 
Nepotreboval počuť nič. Poľahky si sám, čo to domyslel. A čím viac mu toho odhalil, čím viac sa díval, 
tým viac Severus chápal a tým viac pociťoval nielen nevôľu, ale i nenávisť voči svojmu 
predchádzajúcemu správaniu k tomuto mladíkovi. Áno, Severus Snape dospel do bodu, kedy by 
najradšej nakopal sám seba.

Musel sa odosobniť. Musel. Inak hrozilo, že sa zblázni prv, ako dôjde do cieľa svojej cesty. A toto bola 
strastiplná, krížová cesta. Cesta, ktorá vám už po pár krátkych minútach otvorí oči a vy zistíte, akým 
ste boli krátkozrakým idiotom. Takým zadubencom, ktorý si nedovidí za jasného dňa na koniec nosa. 
Mohol sa vôbec nazývať človekom? Ak by načrel do studnice svojej sebakritiky, nazval by sa jedine 
fatálnym zaslepencom.

Lebo len taký môže týrať osirelého chlapca a ešte sa v tom i vyžívať. Avšak záchvevy niekdajšej 
Potterovej nenávisti mu nedovolili padnúť na samé dno svojej temnej duše. Mohol len dúfať, že to 
bolo preňho aspoň aké-také zadosťučinenie.

No o to usilovnejší a dôkladnejší sa stal v hľadaní. Opomenul vzájomnú blízkosť, jeho dych i dotyk, 
plne sa ponoriac do svojho pátrania.

Muselo tu niečo byť. Niečo, čoho by sa mohol zachytiť. Niečo, čo by mu dalo šancu odčiniť svoje 
zavrhnutia hodné skutky.



Prešiel už kvantum spomienok a stále nič nenašiel. Ani len nepatrný náznak čohosi odlišného, čohosi, 
čo by sa vymykalo normálu, niečoho, čo by jednoducho nezapadlo do kontextu.

„Finite Legilimens!“ zamrmlal a vír kúzla ho ťahal späť. Chvíľu dalo zabrať, kým mu Potterova komnata 
prestala plávať pred očami a vynárajúce sa obrazy v živom mihotavom filme sa stratili, aby ich 
nahradili znova tie zelené oči.

Oči, ktoré sa leskli ako v horúčke, tvár sperlená potom, líca pokryté sýtou červeňou. 

„Ste v poriadku?“ 

Akoby ten hlas ani nepatril jemu. Potter z neho však nespúšťal pohľad. Prikývol. „Som len trochu 
unavený. Nič viac.“

Severus uvažoval, či bude schopný po prestávke pokračovať a či by na dnes radšej nemali skončiť. No 
stále ho mal pred očami vo chvíli, kedy jeho telo na ten drvivý okamih skolabovalo. 

„Dajte mi chvíľu, pán profesor a môžeme pokračovať.“

Severus prikývol. Potterova ruka sa stiahla, keď mladík privrel oči a prekryl si ich predlaktím. Výdych, 
ktorý sa predral cez jeho pootvorené pery bol plytký a prerývaný, akoby práve prešiel aspoň polovicu 
krajiny celkom pešo. 

Nepôsobil ako mladík plný života, ale skôr ako starec, ktorému smrť dýcha na krk. Skutočne bol z nich 
dvoch starší Severus? Potter tak rozhodne fyzicky nepôsobil.

Severus sa takmer neprítomne ošil. V duchu sa vyhrešil, vstal a podišiel ku krbu. Vhodil doň letax 
a spojil sa s rokfortskou kuchyňou, aby im objednal občerstvenie.

oooOOOoooOOOooo

Harry mal pocit neskonalej únavy. Keby nesedel, zviezol by sa na podlahu ako suchý list a zaspal by 
priamo Snapovi pri nohách. Ale najhoršie na tom bolo aj tak to, že stále nič nezistili i napriek tomu, že 
mu výdatne pomáhal. Zistil, že je celkom ľahké vypátrať vo svojom vedomí to jeho a spojiť sa s ním. 

No táto úloha bola ako... hľadať ihlu v kope sena. Teda nie, že by mal v hlave seno, hoci keby to 
vyslovil nahlas, Snape by mu s radosťou protirečil.

Snape stále mlčal. Tváril sa tak nespokojne ako sa Harry cítil a len merlin vie, nad čím práve premýšľal. 

Keď sa objavil rokfortský škriatok z kuchyne so strieborným podnosom v rukách a evidentne bohato 
naloženým, Snape mu ho prikázal zložiť na stolík a poslal ho preč.

Harry ho bedlivo sledoval spopod prižmúrených viečok a odmietal sa pohnúť. Ani kvôli hladu, ktorý sa 
tak dotieravo ohlasoval. 

Lenže Snapov pohľad nezniesol námietky. Stačilo jediné strohé „Potter“, aby sa zdvihol z kresla 
trhanými pohybmi aspoň tristo ročného starca a šuchtavo sa prisunul k stolu. Poďakoval, keď mu 
profesor Elixírov odsunul stoličku a počkal, kým si sadne.



Fakt sa cítil mizerne a asi to na ňom bolo i vidieť. Poďakoval mdlým hlasom, očami zavadil o celkom 
nečitateľné črty tváre. Ostré, prísne a predsa príťažlivé, lemované čiernymi vlasmi, ktoré sa vo svetle 
sviec leskli ako hodváb.

Snape iba čosi zamrmlal a pustil sa do odkrývania jednotlivých strieborných mís. Ako Harry mohol 
vidieť, jemu bez opýtania naservíroval tanier lievancov s jahodovým džemom, kopcami šľahačky 
a ozdobené tmavomodrými bobuľkami čučoriedok, kým pred ním skončila neveľká miska s ovocným 
šalátom ochutená lyžičkou medu a kvapkami citrónu. 

„Potrebujete doplniť energiu,“ dodal na vysvetlenie. 

Zapriali si dobrú chuť a pustili sa do jedla. 

Hoci bol Harry hladný, jedol pomaly a takmer lenivo. Nie ako Ron, ktorý zakaždým spratal obsah 
taniera prv, ako si ostatní stihli vôbec nabrať. 

Jedol sústo za sústom, starostlivo prežúval, prehĺtal sýtiac sa tou nezdravou sladkosťou a premýšľal. 

Oklumencia. Jeho posledná iskierka nádeje. Aj Hermiona s tým súhlasila. Opakovane tvrdila, že Snape 
je najlepší aj v tomto. Vedel, že sa nemýli. Mal tú česť zistiť to už ako pätnásť ročný. 

Keď sa v krbe objavila sotva pol druha hodiny po tom, ako s ním hovorili obaja s Ronom, mala v tvári 
priam šialene dychtivý výraz. Tá myšlienka so skrížením kliatob ju doslova nadchla, no Harry ju včas 
schladil. Vedela, že má pravdu. Bola to len jedna z mnohých teórií, nič viac.

Mal obavy. Také, ako už dlho necítil. Skrslo v ňom drobné svetielko nádeje a teraz sa bál, že zhasne 
skôr, ako sa mohlo vôbec dostatočne rozhorieť.

Privrel oči a prehltol sladké, šťavnaté sústo. Nie, nebude sa ľutovať. Nikdy to nerobil a určite s tým 
nezačne. Rozhodne to však nepovažoval za spravodlivé. 

S touto myšlienkou stratil i poslednú chuť do jedla. Odsunul od seba tanier s nedojedenou večerou 
a otvoril oči, len aby sa zadíval do tých smolných jazierok, ktoré ho uprene sledovali.

„Ste ochotný pokračovať?“ opýtal sa prosto profesor Elixírov a Harry zaváhal. 

Keby nie toho sľubu, asi by odmietol. 

Načo všetko to zbytočné trápenie? Načo zbytočné ukážky jeho nudného života okoreneného iba 
cieľom zniesť zo sveta Voldemorta a vybudovať si nejaký život? Bolo to preňho potupné 
a zahanbujúce. 

Doteraz mu ukázal iba málo. Neradostné detstvo a vzrušujúci začiatok nového života, keď sa dozvedel, 
kým v skutočnosti je. Dokonca videl i tie trapasy s pokusmi o bozky s Čho a Ginny. Znova. Chvíľu, kedy 
si uvedomil skutočnosť, prečo mu to s tými dievčatami nevyšlo...

Napokon si len povzdychol a kývol na znak súhlasu.

A tortúra mohla pokračovať.

oooOOOoooOOOooo



Tichý ston prejavujúci náznak nepohodlia a závan teplého dychu. Rýchlejšie údery srdca, ktoré sa 
pomaly upokojili, keď si s ním bezmyšlienkovite preplietol prsty ruky. 

Áno. Severus to cítil. Cítil a vnímal všetko, čo ho obklopovalo, čo sa s ním dialo. Chvíľu na to bol 
vrhnutý do ringu, aby sa pobil s novými pocitmi, ktoré v ňom táto exkurzia vyvolávala. 

Prežil nielen vlastnú smrť z Potterovho pohľadu, ale i smrť Temného pána. Prvý raz o to predstavenie 
prišiel, teraz si ho vychutnal. Nezdržal sa pridlho. Kútiky úst zdvihnuté v triumfálnom úsmeve, keď ho 
videl zlyhať. Konečne. Jeho snahy neboli márne.

Prešiel s Potterom to leto po vojne, vrátili sa späť na Rokfort, aby ukončil štúdium a absolvoval s ním 
aurorský výcvik. Samozrejme, v spomienkach.

Severus si znova musel priznať, že ten mladík je viac ako jedinečný a o to viac bol nasrdený. 
Nespravodlivosť Potterovho osudu bila do očí a on stále neobjavil ani ň!

Znova tá nevydarená akcia a ani tieň pochybností, že by bolo čosi inak. 

Potom videl zmeny zdravotného stavu, prehliadky a nutné kontroly. Zmierenie sa s osudom, až sa 
napokon ocitol v nejakej miestnosti.

Usúdil, že to musela byť Potterova izba, možno na Grimmauldovom námestí. On sám tam sedel za 
stolom, v prstoch držal brko a čmáral čosi na pergamen.

Severus začul náznak nesúhlasu vyjadrený nespokojným povzdychom, ale to už sa mladíkovi nakláňal 
nad rameno. Priamo pred jeho očami sa tvoril akýsi zoznam. 

Mladý čarodejník si práve prešiel brkom po ústach a vzápätí napísal na pergamen ďalší bod. Milovať  
sa, prísť o panictvo. To posledné v zátvorke, potom po krátkej úvahe preškrtnuté. 

Sušiace kúzlo a hrmenie v diaľke, ktoré sprevádzal rozvetvený blesk trhajúci oblohu vo dvoje.

Stačilo, začul ten vnútorný hlas, ktorý ho až doteraz mlčky sprevádzal a náhle bol Severus nasilu 
vypudený z mladíkovej mysle. 

Ruka sa bleskovo vymanila z jeho zovretia a zakryla hanbou horiacu spotenú tvár, kým on ši šúchal 
ruku, ktorou ho doteraz zvieral. Zmrazené prsty, fialové nechtové lôžka. Vzal do rúk prútik a použil 
protikúzlo. 

Únava bola vpísaná do čŕt tváre mladšieho muža tak zreteľne ako i jeho zúfalstvo. Nedokázal sa naňho 
ani pozrieť. Iba ho šeptom požiadal, aby odišiel. Severus nepochyboval, že ani len nepostrehol, čo 
urobil.

Severus tam stál ako obarený. Nebol schopný slova, nie to ešte pohybu. Uvedomoval si, že videl viac, 
ako by sa mu patrilo. Že bol Potter natoľko zhovievavý, aby mu odhalil svojej najtajnejšie tajomstvá 
a myšlienky, no toto... toto presiahlo únosnú mieru.

Mladík sa chvel na celom tele a on túžil po jedinom. Natiahnuť k nemu ruky a objať ho. Upokojiť. 

Miesto toho však splnil jeho prosbu a vydal sa na odchod. S rukou na kľučke ešte zastal. „Nikto iný sa 
to nedozvie. Prisahám.“



Harry sa schúlil do klbka. Bolo toho naňho veľa. Nemal s tým súhlasiť. Možno keby boli pokračovali 
zajtra, bol by odolnejší. Ale takto...? 

Zmenil sa na kôpku rôsolu, odhalil pred ním svoje staré rany, rozjatril ich a k ničomu to neviedlo. 
Nenašli celkom nič!

Mal pocit, že ho práve obliali vedrom ľadovej vody s výsmechom, nech sa konečne spamätá, lebo jeho 
osud sa zanedlho naplní. 

Schúlil sa do klbka aj napriek tomu, aké to bolo na tom kresle nepohodlné. Zavrel oči a prial si len 
jedno. Aby Snape zabudol na všetko, čo mu tak ľahkovážne dovolil uzrieť.

Netušil, ako sa mu zajtra dokáže pozrieť do očí.

oooOOOoooOOOooo

Nespal. Nemohol. 

Po tom, čo počul na chodbe a čo sa odohralo medzi Potterom a Bartemiusom Abottom bol najprv rád, 
že sa vôbec dokázal sústrediť na svoju úlohu. 

A potom...

Akoby ho vrhli do bláznivého kolotoča. Vidieť v retrospektíve celý život človeka, i keď v zrýchlenejšej 
forme bolo namáhavé. Ale vidieť Potterov život bolo... vysiľujúce a znervózňujúce zároveň.

Mýliť sa je ľudské, no robiť fatálne chyby bez priznania si pravdy pri jej okatom prehliadaní... to bol 
smrteľný hriech. A on zhrešil.

A predsa ho osud omilostil. 

Prečo? Prečo len vtedy nezomrel? Bol by si hovel v sladkej nevedomosti. Možno by sa škvaril niekde 
v pekle, ale takto? Toto boli tie ospevované muky očistca? Pretože práve tak sa cítil! Akoby tým 
očistcom prechádzal. Bičovaný spletenými vláscami pravdy, kráčajúci po žeravých uhlíkoch 
odhaleného tajomstva.

Jeho život bol jeden veľký omyl. Omyl za omylom. A na pokraji smrti si to pani Smrtka rozmyslí 
a prievozník duší cez podzemnú rieku Styx mu v poslednej chvíli vráti jeho drobné. 

Vstal a nezvyčajne nervózny prešiel k barovej skrinke, aby si nalial trochu... čohokoľvek. Len nech ho 
to posilní. Bolo mu jedno, čo vypije.

Srdce, o ktorom mnohí netušili, že ho má bilo silno a pripomínalo sa mu. Som tu. Existujem, tak na  
mňa láskavo ber ohľad!

Kopol do seba to čosi a spokojne privrel oči, keď sa alkohol kĺzal nadol hrdlom. Potom, čo brúsený 
pohár vyprázdnil zovrel ho a s hlasným výkrikom ho mrštil o stenu. Sklo sa rozbilo a jeho úlomky sa 
rozprskli po miestnosti ligotajúce sa vo svetle sviec ako diamanty. 

Mal šťastie. I teraz. Netrafil ho ani jeden.



Dýchal zhlboka, aby sa upokojil. Skúšal si vyčistiť myseľ, ale napokon ten márny boj vzdal. Bol plný... 
Pottera. Bol ním doslova zahltený. 

Vošiel si prstami do vlasov a potriasol hlavou. Na pery mu sadol vyčerpaný a premožený úsmev. Alebo 
niečo, čo sa tomu veľmi podobalo.

Odrazu sa vychytil a zamieril späť do chrabromilskej veže, späť do jeho komnaty. Odišiel iba 
s mizerným uistením, že si to nechá pre seba. Mal dojem, že by mal urobiť viac. Len zatiaľ netušil čo. 
Preto nepoužil krb. Dúfal, že ho cestou niečo napadne.

Nestalo sa. No i tak vošiel dnu. Tentoraz bez pozvania, bez klopania.

A našiel ho spať v kresle stočeného do klbka. Pod očami tmavé kruhy. 

Nedokázal pomenovať ten zvláštny pocit, ktorý sa ho pri pohľade naň zmocnil, ale vedel, že ten pocit 
si ho podrobil v jedinej sekunde. Sklonil sa k nemu a veľmi opatrne ho vzal do náručia. Jedna ruka 
prekĺzla popod chrbát, druhá popod kolená. 

Na svoj nie práve vysoký vzrast bol Potter prekvapivo dobre stavaný. Pár krokov a uložil ho do perín. 
Vyzul ho a oblečenie zmenil kúzlom na nočný úbor. 

Sám potom zaujal miesto v jeho kresle a rekapituloval nielen videné, ale i to, čo v ňom už nejaký ten 
čas nenápadne tlelo. 

A kým nič netušiaci Harry spal, Severus neprestával hypnotizovať jeho bledú tvár a vpíjať sa do nej 
svojím obsidiánovým pohľadom. 

Prial si, aby mohol pohnúť nebom aj zemou, len aby mu pomohol. 

Posledné prianie – 6. 

asť

Varovanie: + 15!

oooOOOoooOOOooo

Potter spal. 

Severus Snape sa trpiteľsky mračil a spytoval si svoje čierne svedomie už roky upísané peklu. Kedy sa 
do frasa pasoval na jeho opatrovníka? Bdel nad ním starostlivo ako kvočka nad svojimi mladými. 
Nebol predsa jeho anjelom strážnym! Nik sa ho o to neprosil...

Napriek znechuteniu, ktoré ním tak nepatrne preblesklo ako prchavý varovný signál, nebol schopný 
nad sebou pohrdlivo ohrnúť nosom preto, k čomu sa znížil. Nebol schopný zdvihnúť svoj kostnatý 
zadok z čalúneného kresla postaveného sotva tri metre od postele bez nebies a čo bolo horšie, 
neprinútil sa od neho odvrátiť zadumaný pohľad.

Celkom presne si uvedomoval, kedy začal trpieť touto - poruchou - správania. 



Od tej noci, kedy sa Potter nečakane ocitol na hrane života a smrti sa pár vecí zmenilo. Medzi iným aj 
jeho pohľad naňho, to si pripustil. Ak si dovtedy stále navrával, že Potter sa snaží iba upútať jeho 
pozornosť a z nejakého nejasného dôvodu sa mu znova pletie do života, aby mu ho ako obyčajne 
obrátil hore nohami, situácia sa znenazdania vyhrotila. Sám nevedel posúdiť, či ho v tú noc zasiahlo 
viac jeho skolabovanie alebo ten... bozk. 

Oba však naňho mali priam osudový účinok.

S nevôľou si uvedomil, že Potter nepreháňal a rozhodne nesimuloval. Mal by si konečne priznať, že 
ten človek zdedil možno otcove črty tváre, ale inak... bol celá Lily. Naozaj by si to mal pamätať. Určite 
by mu to iba prospelo.

Kringle, ktorý sa objavil, aby upratal zo stola sa naňho iba spýtavo pozrel. Až keď odniesol prázdne 
taniere uložené na tácni, odvážil sa opýtať, či niečo nepotrebuje.

Severus mlčky pokrútil hlavou a poslal ho preč. Neplánoval sa tu zdržať pridlho. Azda si to ani sám 
neuvedomoval, ale napriek tomu tu sedel už pol druha hodiny a civel na mladšieho muža ako na 
zázrak.

Možno by sa mohol hanbiť, ale on si jednoducho nedokázal pomôcť. Tmavovlasá hlava opretá 
o vysokú opierku kresla a oči zamerané na bledú tvár, ktorá v spánku vyzerala tak krásne, pokojne 
a nesmierne zraniteľne. 

Jeho myšlienky práve v tejto ničím nerušenej chvíli žili svojím vlastným životom.

Nikdy predtým sa v ňom pri podobnom pohľade nepohlo celkom nič. Teraz sa v jeho vnútri presúvala 
celá hora. To, čo bývalo prestávalo jestvovať, menilo sa pretváralo v niečo úplne nové. Vyklíčil v ňom 
neodbytný, veľmi nutkavý pocit chrániť a opatrovať. 

Mal sa toho ľakať? Ako by mohol, keď ten jedinečný chrabromilčan vyzeral tak krehko? Komu by pri 
pohľade naňho napadlo, že premohol najväčšieho černokňažníka všetkých dôb? Komu by zišlo na um, 
akou magickou silou to štíhle telo oplýva.

Na um mu prišiel dlh, ktorý voči nemu mal. Severus si pridobre uvedomoval, že mu dlhoval viac ako 
kedy dlžil Albusovi, viac ako Jamesovi Potterovi a neporovnateľne viac ako svojej jedinej priateľke Lily. 

Aj to len preto, lebo mu ten naivný hrdina nedovolil v tú rozhodujúcu noc zomrieť. A to mu už pani 
Smrtka šepkala do ucha vábivé vyznania, počul zvučný cvengot jej nabrúsenej, ostrej kosy a cítil jej 
chladivé objatie, keď ho kolísala k večnému spánku, náhlivo strkajúc kľúč do zámku brán od 
samotných horúcich pekiel.

Komu inému by sa to bolo podarilo – spasiť jeho mizerný život – ak nie tomu všetečnému 
chrabromilskému rojkovi?

Priznanie, ktoré naňho už pred časom doľahlo a síce, že mu do konca života nebude schopný ten dlh 
splatiť bolo bremenom, ktorého ho mladík zbavil mávnutím prútika.

Nič mi nedlhujete, počujete? Absolútne nič od vás nežiadam, pán profesor.Slová, ktoré ešte teraz 
rezonovali jeho mysľou ako ozvena.



Prečo v ňom tie najnezvyčajnejšie pocity prebúdza akurát on? Bolo to preňho väčšou záhadou ako pre 
muklov Bermudský trojuholník. 

Zamyslene prižmúril oči, keď si vďaka tomu pripomenul tú Potterovu hádku s Abottom. Musel sa sám 
seba pýtať, či to, čo začul bola naozaj pravda. Ako to povedal – má šarm? 

Nikdy prv by to slovo k sebe nepriradil ani len vo sne. Videl sa, vedel ako vyzerá a Abott mal vlastne 
pravdu. Aj keď to bolelo i po tých rokoch, počuť tú kritiku pekne nahlas. 

Avšak profesor Abott bol zbabelec. Patril k ľuďom, ktorí hovoria poza váš chrbát, ale nemajú odvahu 
konfrontovať vás tvárou v tvár. Prečo sa tým teda trápiť? Okrem toho, pán Bartemius má teraz určite 
iné... problémy, ktorými sa musí zaoberať. V duchu sa zlomyseľne uškrnul a znova sa nadchol 
vlastným impulzívnym nápadom, zahŕňajúcim nepeknú vyrážku, ktorá sa objavila v rozkroku istej 
samoľúbej osoby. Nielen študenti vedia byť vynaliezaví. On sám sa môže pýšiť celkom slušným 
kontom vlastných kúzel a kliatob. A toto konkrétne patrilo medzi jeho lastovičky.

Po zrelej úvahe musel uznať, že Potter ho bránil ako... ako typický lev. Odhodlane, dravo, neústupčivo. 
Toto preňho nikdy nik nespravil a bola to príjemná zmena, aj keď to v ňom vyvolalo zmes nesúrodých 
pocitov, ktoré medzi sebou zápasili ešte i v tejto chvíli. 

Zvuk, ktorý sa mu vzápätí vydral z hrdla znel jeho ušiam ako pradenie. Čudné. Nespokojne sa zavrtel 
v kresle a potichu si odkašľal. Z nejakého neznámeho dôvodu však na to nemohol prestať myslieť.

Podľa Pottera nie je škaredý ako noc, má šarm, ktorý je večný... 

A ako naschvál sa mu pred očami vyrojila scéna odohrávajúca sa práve v tejto miestnosti. Opäť cítil na 
svojich perách jeho ústa, hltal jeho dych, láskal jeho jazyk... 

Netušil, kedy zdvihol ruku k svojim ústam a zamyslene po nich prechádzal bruškami prstov 
v ľahulinkom dotyku a už vôbec nevedel určiť ten zničujúci moment, kedy ho prepadol neodbytný 
pocit zradnej túžby.

I samotný pohľad na pokojne oddychujúceho chrabromilčana ho spaľoval silou, ktorej by sa sám 
vydesil, keby bol slabšej povahy. Ocitol sa na tenkom ľade. V slepej uličke odkiaľ nebolo úniku. 
Myšlienky sa zdali byť nezadržateľným párom divokých koní, ktoré sa cvalom rútili cez jeho zaskočenú 
myseľ i vyprahnuté srdce.

Možno ho to malo vydesiť, alebo aspoň varovať. No Severus bol schopný jediného. Sedieť stuhnutý 
a nechať sa ovládať tými kradmými fantáziami. 

Ako by asi vyzeral celkom nahý? Skutočne má na tele nejaké tetovanie? Ak áno, kde? Je jeho pokožka  
horúca ako bol i ten dotyk dlane? Naozaj je ešte... nedotknutý?

Zachvel sa. Telo napäté ako tetiva luku, oči rozšírené a prsty druhej ruky zovreté v päsť. Libido dalo 
o sebe vedieť v tej najnevhodnejšej chvíli, kvôli tomu najnevhodnejšiemu... objektu. Nikdy predtým 
nemal sexuálne predstavy, ktoré by sa týkali nejakého študenta. I keď sa jednalo o bývalého žiaka. 
Nikdy! A predsa ani tento fakt nezavážil na tom, aby to bol ochotný zastaviť.

Nie. Bolo to čosi iné. Bol to prchavý, sekundový okamih, keď si uvedomil, že on, chlapec-ktorý-prežil-
aby-napokon-zomrel je ten jediný, koho nemôže mať.



Potriasol hlavou, aby sa zbavil dotieravých myšlienok. 

Nie! Potter predsa nemôže byť tým, po kom tak náhle bezuzdne zatúžil. Nie... nemohol byť tým, kto 
prebral jeho telo z otupených, asketických sexuálnych driemot. 

Veď sex, to bolo niečo, čo vyškrtol zo svojho slovníka už pred rokmi. Nebolo to čosi, čo k životu nutne 
potreboval. Vedel sa bez toho zaobísť. Celý dlhé týždne, ba dokonca i celé posraté roky! Napokon, 
o zábavu mal ako dvojitý agent predsa vždy postarané.

Lenže v túto chvíľu svedčili dôkazy v Potterov prospech. Čo si to teda navrával?

Jeho vzrušenie bolo hmatateľné. Stačilo, aby sklopil pohľad a videl by to na vlastné oči, črtajúce sa 
pod látkou nohavíc. Vďaka voľnejšiemu spodnému prádlu nadobudlo patričné rozmery a vyrazilo zo 
svojho bavlneného úkrytu. Plazilo sa zo slabín po vnútornej strane ľavého stehna, hladké a klzké ako 
had.

Chvíľa, keď Potter pootvoril oči, dezorientovane zažmurkal a oblízol si pery ho stála prudké 
vyvrcholenie. Skoro z toho prekvapenia nahlas zalapal po dychu.

Jeho telo ovládol absolútny šok, tras a úžas nad tým, že bol schopný tak ľahko sa poddať. A práve toho 
sa zdesil najviac, lebo mu došlo, čo sa s ním udialo. 

Sľub, ktorý dal pred časom Potterovi, ktorému sa takmer nahlas vysmial teraz nadobúdal iné rozmery. 

Celkom iné... rozmery.

Ako mu to povedal? Sľubujem, že sa pokúsim... ovládnuť?

Prvý raz v živote mal dojem, že prestrelil. Že tento konkrétny sľub je nad jeho sily. Nebol si totiž 
odrazu vôbec istý, či je možné čosi také dodržať a neprísť k ujme.

oooOOOoooOOOooo

Harry sa načiahol za okuliarmi. Nasadil si ich a zadíval sa na muža, ktorý sedel pohodlne pochovaný 
v kresle už piaty večer za sebou. 

Tá k čiernym vlasom tak kontrastná bledosť tváre, veľké uhľové oči, ktoré na nej neprirodzene žiarili  
a vo svetle sviec vyzerali akoby horeli zvláštnym, vnútorným plameňom. Ani sa nepohol. Ruky zvierali 
kŕčovito opierky, nohy mierne od seba. Akoby ani nedýchal.

„Profesor?“ ozval sa hlasom zastretým spánkom, keď sa v posteli podoprel lakťami. Akoby prežíval 
deja-vú. Toto sa mu už pár krát stalo. Prebudil sa uprostred noci a našiel ho tu sedieť a dívať sa naňho 
s výrazom v tvári, ktorý by nerozlúštil ani ten najlepší a na slovo vzatý odborník na mimiku. 

Len jediný raz mu prišlo nevoľno a on trval na tom, že ostane, aby sa uistil, že bude v poriadku. Avšak 
zaspať v jeho blízkosti, to už bolo iné kafé. Harry mal dojem, že nedokáže zažmúriť oka. Miesto toho 
sa mu otočil chrbtom, snažil si vsugerovať, že tam prosto nie je. Že nepočuje jeho dych, že necíti tú 
jeho charakteristickú vôňu, ktorá sa okolo neho vznáša, že ho to všetko nevzrušuje.

Vtedy mu pamäť hmlisto podsunula čosi, čo pokladal za výplod svojej fantázie. 



Bozk. Náruživý. Akoby od neho závisel sám život. 

V spomienkach ho však nenašiel. Musel to byť teda len sen. No keď sa tak díval na tie úzke pery teraz, 
prial si... 

Aby sa nečervenal. To v prvom rade. Pretože tie hanebné myšlienky, ktoré sa mu preháňali hlavou 
robili s jeho lonom hotové divy. Jedna vec bola, že toho uhrančivého muža nepokladal za škaredého, 
ale za celkom príťažlivého. No iné bolo, keď mu telo tuhlo a istá jeho časť nadobudla tvrdosť skaly. 
A predsa bola hebká a priveľmi citlivá.

Odvrátil hlavu a uprel ju na hodiny stojace na krbovej rímse. Zo všetkých síl sa snažil ovládnuť 
vzrušenie, ktoré ho opantalo a myslieť na niečo, čo by ho mohlo schladiť. Ovisnuté prsia tety Petúnie,  
jej plochý zadok... Ovisnuté prsia tety Petúnie, jej plochý zadok...

Nebol predsa malým chlapcom. Nepotreboval strážiť. Ani vtedy nad ním nik nebdel, tak prečo teraz!?

Snape vstal. Pomaly a opatrne, akoby ho bolelo celé telo. Popravde, sám na tom nebol teraz najlepšie.

„Chcel som sa uistiť, či ste naozaj v poriadku.“

Profesor elixírov si dovolil pozrieť naňho. Skutočne sa naňho díval zvláštnym pohľadom, z ktorého ho 
zamrazilo i rozpálilo súčasne. 

No, určite sa zmýlil. Nemohol tam vidieť to, čo sa mu zazdalo. Bol na smiech a priznal si, že nikdy 
predtým si nepripadal viac patetickejšie a hlúpo ako teraz. Túžba odrážajúca sa v tých hlbokých  
očiach? Kdeže!

„Som,“ odvetil prosto modliac sa, aby ten zdanlivo pokojný muž konečne opustil túto miestnosť. 
Alebo mi vliezol do postele, prebehlo mu mysľou nečakane. Zaskočilo ho to v takej miere, že mu ani 
nepoďakoval. 

Snape krátko prikývol. Otočil sa a vydal sa na odchod. 

Keď ich od seba delili dubové dvere, až vtedy si Harry vydýchol. Sklátil sa do vankúšov s ťažkým, 
srdcabôľnym zastonaním.

oooOOOoooOOOooo

Dni plynuli. Zima sa sem prihnala zo dňa na deň. Najprv poslala stručný odkaz o svojom blízkom 
príchode v podobe snehových vločiek tancujúcich vo vetre vzdušné valčíky a polky, aby sa o pár dní 
prirútila s poriadnou snehovou nádielkou v rytme poriadne vášnivého flamenca.   

Severus bol v koncoch. Nielen zo snov, ktoré ho trápili čoraz častejšie, ale najmä zo vzrušujúcich 
predstáv nahého Pottera, ktorý naňho zradne číhal v každom kúte mysle. Objavoval sa zakaždým 
nečakane, s roztúženým úsmevom a planúcimi očami ako nevinný démon, ktorý sa rozvaľoval 
v prázdnej posteli zahalený do jeho vlastných hladkých, smaragdových saténových prikrývok, hriešne 
vyzývavý a neskutočne žiaduci.



Skrúšene sa vysmieval svojim nie tak dávnym myšlienkovým pochodom, keď ho ešte pred časom mal 
len za obyčajný tŕň v päte, pretože teraz sa preňho Potter stal naozajstnou nočnou morou, z ktorej sa 
zakaždým budil nadržaný a s takou erekciou, akú si nepamätal ani za svojich mladších čias.

Bolo preňho čoraz ťažšie pobývať v jeho prítomnosti a musieť sa krotiť. Nebývalo zvykom, aby držal 
na uzde vlastnú vášeň, pretože doteraz nijaká neexistovala. S niečím takým sa stretol po prvý raz 
v živote. 

A akoby to nestačilo, zlostila ho vlastná neschopnosť i to fiasko s oklumenciou.  

Prvý raz v živote si pripadal ako pofiderný šarlatán. Bolo mu prd platné, keď si neustále pripomínal, že 
mu nič nesľúbil. Vidieť ho každý deň, byť nemým svedkom jeho postupného zlyhávania... Isteže nebol 
slepý. Ani bezcitný. Tu cinkla lyžica vypadnutá z prstov, tu sa Potter zadýchal... Bolo to priveľa.

Teraz už nielen Longbottom, ale i on stál po jeho boku a bol po ruke, keď to bolo potrebné. Avšak, 
vždy sa snažil zachovať klamné zdanie, že sa tam vyskytol ozaj iba čírou náhodou. 

Rovnako stále vrhal po okolí prísne pohľady sľubujúce krvnú pomstu pri najmenšom porušení 
akýchkoľvek pravidiel, stále s ohromným zadosťučinením udeľoval tresty, stále sa rozčuľoval nad do 
neba volajúcou tuposťou študentov.

A neustále pritom myslel na mladého muža, ktorému čas nemilosrdne preteká pomedzi prsty, ako 
zrnká piesku strácajúce sa v diaľke.

Pošúchal si čelo a obrátil sa tvárou k triede. Nezvyčajne tichej a pokojnej. Kotlíky nesmelo bublali, kým 
študenti opatrne krájali, či drvili v mažiarikoch potrebné prísady.

Vydal sa na obchôdzku okolo ich pracovných stolov. Žiaci viditeľne stŕpli, no neprestávali v usilovnej 
práci i napriek faktu, že pár týchto pokusov bude vyhodnotených ako jedovatý odpad, pár skončí so 
známkou T možno jeden alebo dva s obstojným P – prekonáva očakávania.

Občas sa nahol nad ten-ktorý výtvor aby privoňal, alebo skontroloval farbu, či zamiešaním hustotu. 

„Pán Erickson, varíte snáď džem?“ ozval sa znechutene pri lavici bifľomorského štvrtáka, ktorý v mihu 
zosinavel. Mávnutie prútika stačilo na to, aby mu vyprázdnil kotlík s jasne preneseným Evanescom 
plným pohŕdania študentových zručností. 

Postavil sa k nemu čelom. „Dostavíte sa za trest o siedmej u...“

Na dvere učebne sa ozvalo hlasné zaklopanie a tie sa vzápätí rozleteli. Potter sa objavil znenazdania, 
líca červené a vlasy typicky v tom neusporiadanom chaose. V tvári vzrušenie, ktoré v ňom bez 
varovania zažalo iskru čohosi, čo sprvu nevedel pomenovať. Až potom si uvedomil, že to musela byť 
nádej.

„Profesor Snape, môžem vás... na malý moment vyrušiť?“ opýtal sa nedočkavo, netušiac ako muž 
zareaguje na jeho vpád. Neodbytný pocit povedať mu to, na čo naďabil momentálne prevážil a bol 
silnejší ako vlastný pud sebazáchovy.

Snape stroho a krátko prikývol. Ak sa sem Potter takto prirútil, mohlo to znamenať, že...?



Nie, neodvážil sa z toho vyvodiť akýkoľvek záver. Obrátil sa späť k Ericksonovi. „O siedmej u školníka!“ 
dokončil prísne a plavovlasý chlapec sa pod jeho pohľadom akoby scvrkol.

„Osbournová, ručíte mi za poriadok v triede!“

Potom sa obrátil na päte a odplachtil na chodbu.

Pottera našiel prechádzať sa hore dolu po chodbe. Len čo sa objavil, upreli sa naňho tie jeho veľké 
zelené oči.

„Myslím, že som na to prišiel!“ vyhlásil bez úvodu mladý čarodejník a vrhol naňho ten svoj smelý 
pohľad a odzbrojujúci úsmev.

Jediná veta prenesená s tým nesmelým nadšením stačila na to, aby sa srdce v Severusovej hrudi 
roztrepotalo. Šokujúco. Radostne. Došlo mu, čo má na mysli. Otázkou bolo, či to bolo vyvolané iba 
tým...

„Viem, že teraz nemáte čas, profesor, ale musel som vám to oznámiť,“ ospravedlňoval sa vzápätí.

A on len blahosklonne prikývol. Tmavé vlasy sa jemne zahojdali po stranách úzkej tváre. „To je 
v poriadku. Ako ste...?“

Harry sa pousmial. „Len vďaka vám. Ale istý si samozrejme nie som. Kedy sa môžeme stretnúť?“ 

„Touto hodinou končím,“ oznámil mu Severus, nedávajúc najavo svoje tak nevhodné vnútorné 
rozpoloženie. Myšlienky cvalom predháňali jedna druhú. Bol zvedavý do krajnosti.

„Ja mám ešte jednu, ale hneď potom som voľný.“

Severus prikývol. „U mňa alebo u vás?“ 

Harry sa tentoraz nezačervenal. Miesto toho odvetil: „Pokojne u vás.“

Odkráčal preč a schody bral s nevídaným elánom po dvoch. Akoby mu to zistenie vlialo do žíl chuť žiť. 
To, že sa mu o podlažie vyššie podlomili nohy a on si do krvi odrel kolená na kamennej dlažbe 
nemohlo zmazať nadšenie, ktoré v ňom vypučalo.

Ak by boli úspešní... možno by...

Povzdychol si a prstami si nervózne prečesal tmavé, krátke vlasy. Už aby to mal za sebou. Nechcel 
v sebe živiť vidinu márnej nádeje dlhšie ako bolo nutné. 

Zničilo by ho to.

oooOOOoooOOOooo

Harry bol nepokojný a napätý, ale predovšetkým nedočkavý. Hneď ako sa skončila hodina, vybral sa 
do žalárov. Bol pred Severusovými komnatami skôr, ako samotný profesor.

Privítal ho tým nepredvídateľným pohľadom a nepatrným kývnutím hlavy, keď vychádzal zo svojho 
súkromného laboratória. Pred sebou levitoval slušnú kôpku pergamenov. Zrejme neodmysliteľné 
domáce úlohy študentov a možno eseje, ktoré mu odovzdali.



 Odpratal ich na svoj pracovný stôl a ponúkol mu jedno z kresiel. Sám napokon zaujal to druhé. 

„Počúvam.“ Jasná výzva a dokonca i celkom nepatrný náznak dobre ukrývanej zvedavosti, ktorý sa 
odrazil v tmavých očiach ako nenápadný tieň.

Harry sa zavrtel. „Stále som nad tým premýšľal. Viete, nad tou vašou teóriou a dookola som si 
prehrával jednotlivé spomienky. Ale len pred chvíľou som zistil, čo je iné.“ 

„Ako?“

„Chvíľa, kedy som vás vypudil zo svojej mysle, pamätáte si na ňu?“

Severus nepatrne prikývol. Nakláňal sa mu v tej spomienke nad plecom, keď si usilovne spisoval ten... 
zoznam. Za oknami izby hrmelo a blýskalo sa.

„Hromy a blesky,“ povedal Harry osvetľujúc mu tú zmenu. „Lenže vtedy bol jasný deň. Viem to!“

„Takže... ste si istý?“

„Na sto percent!“ odvetil bez jediného zaváhania.

Severus sa na malý moment oprel v kresle, prstami bubnoval po jeho drevenej područke. „Musím to 
vidieť znova,“ povedal napokon.

„Oklumencia?“ navrhol Potter bez reptania, ale Severus pokrútil hlavou.

„Nie. Vložíte spomienku do mysľomisy.“

„Riaditeľňa?“

Severus pokrútil odmietavo hlavou. „Albus nebol jediný, kto niečo také vlastnil.“ A s tým vstal a prešiel 
do vedľajšej miestnosti so zvučnou výzvou: „Nasledujte ma, pán Potter.“

O chvíľu neskôr sa už obaja vedno ponorili do Harryho spomienky, hmýriacej sa v kamennej nádobe 
ako tekutá striebristá hmlovina.

Objavili sa v Harryho izbe, ako Severus správne predpokladal, bolo to na Grimmauldovom námestí. 
Tentoraz však nepodišiel k mladíkovi usilovne zapisujúcemu svoje požiadavky na pergamen, ale prešiel 
k oknu, nasledovaný Potterom, ktorý tam ako inak nemohol chýbať.

Severus sa mračil. Ako mi toto mohlo uniknúť?! pýtal sa sám seba pri pohľade z okna. 

Ocitol sa medzi skutočným Potterom a Potterom z myšlienky, ktorí sa dívali rovnakým smerom ako on 
sám. Kým sa však Potter z myšlienky nadchýnal iba obyčajným úkazom zapadajúceho slnka klesajúcim 
za horizont, oni sa kochali úskaliami jeho mysle. 

Severus sa pri oklumencii stretol už s všeličím. Každá myseľ bola iná a jedinečná, ale všetky fungovali 
na rovnakom princípe. Niekde musel nájsť pomyselný kľúč, aby sa dostal cez dobre zavreté dvere, 
niekde hľadal trhlinu v hladkej mramorovej stene a niekde sa bránil pred húfom myšlienok, ktoré 
útočili ako osi.



Ani tento úkaz nebol žiadnou novinkou. Nie pre takého skúseného muža, akým bol v tomto odbore 
on. Preto ho vôbec neprekvapilo to, čo uzrel.

Útržok zablúdenej spomienky zasadený do priestoru vyzeral ako scéna z vystrihnutého filmu. Zrnil ako 
čiernobiela obrazovka starého televízneho prijímača. Očividne tam nemal čo robiť a dával to najavo. 
Ale bol jasný natoľko, aby Severus rozoznal jednotlivé postavy a zreteľný tak, aby všetko počul. 

„Celkom som zabudol, že ma poranila tá sekacia kliatba.“ Harry si dlaňou mimovoľne prekryl miesto 
na tele, ktorým vnikla dnu. A potom sa zamračil. „Ale na toto si nespomínam.“

Severusovi bolo jasné, že hovorí o tom, keď ho trafila ďalšia kliatba v tej istej chvíli, ako použil na tú 
predchádzajúcu rýchle hojivé kúzlo. 

Severus zaťal zuby a stuhla mu celá čeľusť. Premáhal sa, aby potlačil chuť vyprsknúť čosi štipľavé na 
účet prehnanej chrabromilskej chrabrosti, nehoráznej nezodpovednosti a totálnej nesústredenosti. 
Miesto toho sa zameral na tie tri kúzla. 

Ešte chvíľu sledoval to bláznivé dianie pred sebou, kým skutočnému Potterovi, ktorý sa ponoril do 
spomienky spolu s ním nepokynul, že mu to bohate stačilo.

Vynorili sa zo striebristosivej hmoty. Potter ostal stáť na mieste, spaľoval ho intenzívnym pohľadom 
až ho napokon ochotne sledoval späť do obývačky.

Severus mlčal. Podišiel k stolíku, kde ho čakal pripravený strieborný podnos s kávou a dvoma šálkami. 
Nalial si, odpil a položil ju späť. Zahĺbený vo vlastných myšlienkach.

Harry si sadol, nespúšťajúc z neho pohľad. Ruky nervózne spojené v lone sa mu potili. Akosi 
podvedome tušil, že toto nebude prechádzka ružovou záhradou. Ale ak by jestvovala aspoň 
minimálna možnosť podniknúť niečo na jeho záchranu, skúsi to, nech ho to bude stáť čokoľvek.

„Ak som to správne pochopil,“ začal Severus takmer lenivo, „zasiahla vás najprv neškodná sečná 
kliatba, ktorá, ak správne predpokladám mala odvrátiť vašu pozornosť. V momente, keď ste na ňu 
chcel použiť hojivé kúzlo, aby sa zacelila, vnikla do vás iná kliatba. Tá, ktorá sa odrazila od štítu vášho 
kolegu.“

Harry sklopil zrak. No, asi to bolo tak. Obaja to predsa videli, takže? Hanbil sa. Strašne! Veď si to ani 
len nepamätal. A to bol hodnotený pár rokov ako najlepší auror a čarodejník vôbec! Svätý Godrick...

„Ale to nevysvetľuje, prečo som to vôbec nezaznamenal,“ skočil mu do reči.

Severus sa k nemu otočil. „Ale áno, vysvetľuje,“ trval na svojom. „Ide o to, že to hojivé kúzlo sa 
evidentne naviazalo i na tú druhú kliatbu a na čas rapídne oslabilo jej účinok. Preto ste ju 
nepostrehol. Prvé ostalo zahojené, ale druhé sa zmenilo na časovanú bombu. Po čase totiž to hojivé 
kúzlo vyprchalo a kliatba sa musela vo vašom tele rozložiť. Napadla váš centrálny nervový systém, 
v dôsledku čoho máte súčasné problémy so zdravotným stavom.“

Harry nasucho preglgol. Znelo to zložitejšie ako si želal počuť. „Dá... dá sa s tým niečo robiť?“

Severus naňho pozrel pohľadom, z ktorého sa nedalo vyčítať nič. Celkom nič. Navyše sa mu obrátil 
chrbtom, čo mladší muž považoval za jasnú odpoveď.



Harryho oči sa samovoľne začali plniť slzami. Toto... malo byť nie? Ďalšie nie? 

Sklonil hlavu. Neuvedomil si silu vlastného zúfalstva, kým ho znova nepohltilo. Zaťal ruky v päsť 
a snažil sa ovládnuť tras tela.

Vôbec ho nenapadlo, že Severus iba zvažuje jeho možnosti. 

Jedným z nich bol návrat v čase. Pokiaľ Severus vedel, Minerva jeden Časovrat stále vlastnila. Keby si 
ho vypožičal, mohol by zariadiť, aby tá druhá kliatba Pottera netrafila. To by bolo asi najjednoduchšie. 
Ale to by znamenalo, že Potter... bude nielen opäť zdravý, ale i schopný predchádzajúceho výkonu 
povolania. Opustil by nielen jeho, ale i školu a...

Moment. Nie, nie, nie! Takto premýšľať nesmie. Nič predsa spolu nemajú, takže aké opúšťanie, ha?! 
Merlin, prichádzam o rozum!

Tá druhá možnosť by bola náročnejšia. Musel by sa sústrediť priamo na kliatbu v jeho tele a vykoreniť 
ju odtiaľ. Čož by sa nemuselo podariť.

„Myslím, že to pre vás nemusí byť... stratené, pán Potter,“ odvetil s povzdychom a obrátil sa k nemu. 
Ónyxové oči sa mu rozšírili prekvapivým zistením, keď objavili tie zelené smaragdy utopené v slzách.

Chrapľavým hlasom prenesené Harryho - Čože? - tomu nepomohlo. 

„Povedal som, že to nie je stratené,“ zopakoval, neschopný z nejakého prazvláštneho dôvodu odvrátiť 
od neho pohľad.

Potter vstal a tackavo sa k nemu blížil. Ako opilec, ktorý prestrelil, lebo nevedel, kedy má dosť. 
„Naozaj?“

Nesmelá nádej s akou tú otázku položil bola rýdza a nefalšovaná. Severus prikývol a mladší čarodejník 
urobil nečakaný prudký výpad. 

Objal ho.

Severusovo telo stuhlo, ruky ostali visieť ochabnuto pozdĺž tela. Oči vytreštené, dych sa 
z pravidelného menil na plytký, srdce bilo hlasnejšie a rýchlejšie.

„Ďakujem,“ počul ho šepkať dookola ako čarovnú mantru. „Ďakujem, ďakujem, ďakujem.“

Nevedel ako a vlastne ani kedy, ale Potter odrazu držal v dlaniach jeho tvár, štikútavo sa smial cez slzy 
a hneď na to mu vlepil na ústa bozk. 

Čo nasledovalo potom bolo ako vystrihnuté z kontextu. Keď nad tým potom uvažoval do neskorých 
ranných hodín drvivého bdenia, nemohol tomu uveriť a v duchu si sám opakoval: „Nie, to sa skutočne  
nemohlo odohrať.“

On by sa predsa nesklonil a bozk by mu nikdy a za žiadnych okolností nevrátil. Nie! Bol Slizolinčan! 
Mal svoj vek a rozum... Vedel sa ovládať!

A aj tak sklamal. 



Kedy... a čo presne v ňom zlyhalo, že ho od seba neodstrčil a neokríkol, aby sa správal slušne?

Miesto toho mu ten predchádzajúci od sĺz mokrý bozk oplatil. A rozhodne nebolo ani reči o nejakej 
nesmelosti. Nie. On doslova hltal Potterove ústa s nevýslovnou dravosťou a nedokázal sa ho nabažiť. 
Láskal jeho jazyk, ochutnával ho a pil z jeho úst ako človek bažiaci nasýtiť sa živou vodou. 

Severus nikdy nesníval, pretože snívať bolo v jeho živote nebezpečné. Nikdy nemal ani žiadne osobné 
priania, ale teraz si želal jediné. Nech je táto chvíľa večná, nech trvá do skonania sveta a nech 
neskončí. Nikdy...

Nemal poňatia, kedy alebo ako sa ocitli v kresle. Netušil, v ktorom momente sa mu podlomili nohy, 
ani kedy na seba stiahol Pottera. Vedel iba toľko, že ho nechce prestať bozkávať, a že sa mu páči cítiť 
blízko slabín jeho vlastné vzrušenie napriek vrstvám látky, ktorá ich delila. V duchu ich na tisíckrát  
preklial.

Severus mal pretrvávajúci dojem, že horí. Pretože neznámy plameň, ktorý ho zachvátil stúpal od 
prstov na nohách po korienky ebenovo čiernych lesklých vlasov, rozlieval sa jeho žilami ako lavína a 
pretekal všetkými pórmi pokožky koncentrovaný a hustý ako med. Vytrvalo a nekompromisne ho 
spaľoval svojím ohnivým jazykom. 

Ako mal tušiť, že to bola iba obyčajná túžba, ktorá sa ho zmocnila takou nevídanou silou. 

Naozaj v tej chvíli nevedel, kde jeden z nich začína a druhý končí. Boli na sebe tesne nalepení, v ušiach 
mu zneli dvojité údery srdca, dvojité stony... Dotyky, ktoré neustávali, krúženie bokov, ktoré ho 
privádzalo do šialenstva naberalo na prudkosti a živočíšnej naliehavosti.

Bol vzrušený do krajnosti. Penis uväznený v nohaviciach a efektívne masírovaný druhou, rovnako 
ohromnou erekciou mu bolestivo pulzoval.

Stačila chvíľa a on nebol schopný zabrániť tej masívnej explózii, ktorá v jeho nohaviciach vypukla 
o úder srdca neskôr. Hromžiac v duchu na zbytočné oblečenie, ktoré iba zavadzalo, bezmocne 
zatínajúc prsty do oblého zadku rytmicky tancujúceho na jeho lone, ktorý s takým pôžitkom hnietol 
a pritláčal k sebe, vyvrcholil.

Potterov slabý výkrik naplnil nielen dutinu jeho pravého ucha, ale i celú miestnosť. Plápolajúci oheň 
v krbe sa zachvel rovnako ako čarodejníkovo roztúžené telo spočívajúce v jeho náručí. 

Harry ostal sedieť na ňom. Hlava mu klesla na jeho plece, o ktoré sa unavene oprel čelom. Líca 
červené, pery zvodne pootvorené, dych stále zrýchlený.

Severus uvoľnil zovretie prstov na jeho zadku a opatrne nimi skĺzol po jeho silných stehnách, ktoré 
zvierali jeho úzke boky, kým ich s previnilým výrazom v tvári nepresunul na područky kresla. Privrel 
oči, ale nebol schopný slova. Znova. 

Hanbil sa. Do špiku kostí.

Potter mal nad ním skutočne podivnú moc. Matne si uvedomil, že by sa toho možno mal obávať, ale 
teraz nebol schopný sústrediť sa. Nebol schopný pohnúť sa. Nechcel to.



Stále vnímal len to horúce telo, ktoré sa k nemu dôverne tislo, dych, ktorý ho ovieval na spotenej 
pokožke krku a ruky, stále spočívajúce na jeho pleciach.

Netušil, čo robiť. A v kútiku svojej temnej duše si prial, aby takto ostali ešte malú chvíľku.

Lenže mladší muž pomaly prichádzal k sebe. Vzpriamil sa, stále sediac obkročmo na jeho stehnách 
a potom sa mu odvážil pozrieť do tváre. 

Ak tá Harryho horela sýtou červeňou, aká bola asi jeho?

Napriek tomu zdvihol Harry ruku a nevšímal si, ako tesne predtým Severus inštinktívne privrel viečka. 
Neprišiel však žiaden zdrvujúci úder. Iba jemné pohladenie po chudom líci. 

Severus otvoril oči až v momente, keď sa tie plné pery opuchnuté od jeho bozkov zniesli na jeho ústa 
a vtisli na ne krátky, nežný bozk.

„Ďakujem,“ zaznelo prv, než sa Potter pozviechal a v najväčšej tichosti akej bol schopný opustil žaláre.

A Severus tam iba sedel. Vedel, že by sa mal spamätať, ale... To, čo sa práve stalo bolo nad jeho sily. 
Ale najhoršie na tom bol fakt, že to nebolo všetko, čo chcel.

Hoci bola tá spoločná chvíľa vášne nádherná a v jeho živote po dlhom, predlhom čase taká ojedinelá, 
bolo to žalostne málo. 

Pristihol sa pri tom, že chce rozhodne... viac. 

Nielen od života, ale aj... od Pottera. 

Posledné prianie – 7. časť

Tie dni potom mohol Severus pokojne označiť za podivné. Obaja okolo seba našľapovali opatrne 
akoby sa nejakým nedopatrením osudu ocitli na mínovom poli. Ani jeden z nich ten večer 
nespomenul, hoci on naňho nedokázal zabudnúť. Ba čo viac. Myslel na to stále viac a viac. A rovnako 
tak myslel aj na Potterov zoznam. Zakaždým, keď si pripomenul ten posledný bod sa zamračil 
a v ústach pocítil zvláštnu pachuť. 

Ovládaj sa, pre Salazara! okríkol sa v duchu a zdvihol pohľad od skromne naloženého taniera. 
Stiahnutý žalúdok mu nedovolil zjesť viac ako poloprázdny tanier špenátovej polievky, hoci na výber 
mali samozrejme viac ako desať druhov jedla. Na mastné sa ani nepozrel, nad sladkým ohrnul nos, na 
hrianky nemal chuť. Z varenej kukurice mu skrútilo žalúdok a ostatné jeho čuchový zmysel sotva 
registroval. Prosto si nabral to jediné, čo usúdil, že bez problémov strávi.

Vo Veľkej sieni bol zvyčajný hluk. Trochu sa omeškal. Naschvál. Nebolo mu práve príjemné byť terčom 
skúmavých pohľadov istého mladého kolegu. Cítil ich. Cítil ich rovnako intenzívne ako keby sa ho 
profesor Obrany dotýkal. 

Vedel, kedy sa naňho tie zelené oči upreli, kedy skĺzli po jeho strnulom orlom profile a kedy sa od 
neho napokon odvrátili.



Dnes bol toho ušetrený. Potter sa buď stihol navečerať, alebo jednoducho neprišiel. Keďže tu bol 
Longbottom a veselo trkotal so svojou o pár desiatok rokov staršou kolegyňou Pomonou a pánom 
Bootom, Severus tipoval, že Potter ostal v súkromí svojich komnát. 

A bol mu za to vďačný. I jeho ťažko skúšaný žalúdok mu vzdával tiché vďaky. Na obed toho do seba 
veľa nedostal a raňajkoval iba čiernu kávu.

Dojedol, otrel si úzke pery bielym obrúskom a vstal od stola. Mal prácu. 

Cestou cez Sieň uvažoval nad tým, že si nad rozčítanou knihou dá ešte šálku kávy. Zajtra bol piatok 
a on začínal až treťou vyučovacou hodinou. Potreboval si niečo naštudovať a zamestnať si myseľ, len 
aby nemyslel dookola na to isté. Bol z toho na nervy. 

Len čo vošiel do súkromia svojich komnát, ako tak sa upokojil. Podišiel ku krbu, aby si objednal 
obľúbený čierny nápoj a zobliekol zo seba sako siahajúce do polovice stehien. Vošiel do spálne, otvoril 
skriňu a prevesil ho na drevený vešiak. Keď sa vrátil do obývacej izby, káva už naňho čakala.

Usmial sa. Aspoň niečo v jeho živote ostávalo nemenné a dôverne známe. Niečo, čo si dokázal 
vychutnať s neopísateľným pôžitkom. Lahodný čierny kofeínový nápoj.

 Ponocoval. 

Keď sa konečne odobral na spánok, hodiny ukazovali niečo po druhej. Pošúchal si unavené oči, ktoré 
ho rezali kvôli tomu, ako ostril na malé písmo v knihe.

Vyzliekol sa. Celkom nahý si ľahol do postele a zavŕtaný pod prikrývkou sa snažil nemyslieť na tie 
krásne zelené oči odrážajúce vzrušenie, ktoré v nich uzrel v tej jednej ukradnutej šialenej chvíli, keď sa 
akýmsi nedopatrením vrtkavej pani Šťasteny ocitli v spoločnom vášnivom objatí.

oooOOOoooOOOooo

Harry stál pred zrkadlom a obzeral sa. Pri pohľade na to vrabčie hniezdo, ktoré mal na hlave si iba 
frustrovane povzdychol. S tým sa už nedalo robiť nič. Mal by sa konečne zmieriť s tým, že bude do 
konca života pôsobiť ako strašiak do maku.

 Tento týždeň prežil bez väčšej ujmy, či už psychickej, alebo fyzickej, i keď mal na mále, keď ho 
predvčerom takmer zmietla z nôh nepríjemná bodavá kliatba. Študent šiesteho ročníka, pán Frost ju 
v dueli použil na svojho soka v láske. Takže mali vlastne šťastie obaja. A Frost navyše obišiel s trestom 
u školníka a stiahnutím pätnástich bodov.

Po tom poslednom večere, ktorý strávil u profesora Snapa sa jeden druhému vyhýbali. Nevedel, čo si 
o tom myslieť. Na jednej strane si uvedomoval, že on bol iniciátorom toho všetkého, čo sa medzi nimi 
stalo, ale nebol tým, kto sa rozhodol zájsť tak ďaleko. Nie, že by sa mu to nepáčilo. Rozhodne proti 
tomu neprotestoval! To by ho ani nenapadlo. 

Skôr ho škrel fakt, že Snape sa po tom stal nedostupným a zdržanlivým. A aj jeho mlčanlivá 
zádumčivosť mu už liezla poriadne na nervy. Chcel sa s ním o tom pozhovárať, uistiť ho, že je to 
v poriadku, že sa nehnevá, že sa mu to páčilo a rád by...

Nepamätal si, kedy cítil podobný zmätok. 



Prečesal si prstami vlasy a nevedomky ich tak zanechal ešte vo väčšom chaose. Čo by mu rád 
povedal? Že to bolo sakra skvelé? Že doteraz netušil, čo je to sexuálne vzrušenie? Že do toho večera 
vlastne nepoznal pravú podstatu túžby, ktorá z neho vytryskla ako gejzír z vyprahnutej púšte? 

Povzdychol si a oprel sa čelom o dvere skrine. Nemal najmenšiu šajnu, čo si počať. Nemohol predsa 
priklusať a predložiť Snapovi ten nehorázny návrh, na ktorý myslel posledné dni, a o ktorom sa mu už 
i snívalo. Nemohol sa mu ponúknuť ako lacná štetka.

Alebo mohol?

Naozaj nevedel kam z konopí. Cítil sa rozpoltený ako schizofrenik. Raz tú úžasnú chvíľu blahorečil, raz 
preklínal, pretože len vďaka tomu túžil po niečom, čo by mu prinieslo viac. Viac bozkov, viac dotykov, 
viac vášne... viac Snapa.

Nie. Už sa tých predstáv neľakal. Nebol malý chlapec, ktorý sa bojí každého prízraku pod vlastnou 
posteľou. 

Poznal Snapa možno lepšie ako Albus Dumbledore svojho času. Obdivoval ho, chápal, vážil si ho 
a považoval ho za statočného a charizmatického človeka. Pretože to, čo ho k nemu tak neodmysliteľne 
vábilo a ťahalo musela byť jeho charizma. To, čo skrýval vo svojom vnútri. Srdce, ktoré túžilo biť pre 
niekoho tak veľmi, ako po tom prahlo to jeho. 

Nikdy si nemyslel, že by mal šancu na budúcnosť. Najprv mu tie predstavy a vzletné stavanie si 
vzdušných zámkov kazila vidina Voldemorta, teraz choroba.

Teda, to posledné sa mohlo zmeniť. Ak mu Snape pomôže, ako sľúbil, jeho šance rapídne vzrastú. A to 
už by stálo za nejakú tú úvahu o budúcnosti, no nie? 

oooOOOoooOOOooo

„Ako to vyzerá?“ opýtal sa, keď sa od neho Snape odtiahol a on sa otriasol. Chvejúca sa ruka sa 
načiahla po pohári s tekvicovým džúsom. Odpil si a pomaly sa spamätával z účinkov hĺbkového 
diagnostického kúzla. 

Nie, na toto si nikdy nezvykne. Už to vedel. Keby sa ešte k tomu ocitol na ošetrovni kde to tak 
charakteristicky páchlo dezinfekciou a sterilitou, skolabuje. Príjemné prostredie vlastných komnát mu 
dávalo nielen pocit pohodlia, ale i záruky, že na tom nie je až tak mizerne.

Vybral si, len čo mu ten muž predložil jeho možnosti. Samozrejme, že si zvolil tú ťažšiu. Nie preto, lebo 
rád zdolával i nemožné, ale preto, lebo vedel, že ak to má niekto zvládnuť, bude to profesor Snape.

Alebo Severus... pretože v posledných dňoch sa preňho stal Severusom. Aspoň v dobre strážených 
myšlienkach.

Jednako však, bol to práve on, kto zistil príčinu jeho zhoršujúceho sa zdravotného stavu. Bol to on, kto 
mu dal nádej. A to si myslel, že sa s týmto svetom rozlúči prv ako si stihne vôbec užiť života.

Severus Snape sa odtiahol a sklonil prútik. „Je ľahké hľadať, keď viem, čo hľadám,“ povedal pokojným 
hlasom. „Časť kliatby sa uložila v pohybovom centre mozgu a časť obsadila miechu.“



Znelo to hrozne a Harry sa zamračil. „Čo to pre mňa znamená?“

„Musíme kliatbu odstrániť. Nič viac, nič menej,“ odvetil.

Harry zamyslene prikývol, ale v očiach mu svietili otázniky – Ako?!

Severus si povzdychol. Toto... bude naozaj poriadny oriešok. O kliatbach vedel svoje a bolo toho viac 
než dosť. Vedel vyrobiť elixír na bolesti brucha, na pokojný spánok, na doplnenie krvi. Vedel namiešať 
bezchybné mastičky na rôzne kožné choroby, poznal mnohé odvary a protijedy, ale tu si odrazu nebol 
celkom istý, čo presne použiť.

Avšak, výhodou bolo, že mal kontakty a tie teraz hodlal využiť. „Dúfam, že vám to nebude prekážať, 
ale rozhodol som sa poradiť s niektorými známymi odborníkmi.“

Potter naňho vrhol úsmev, ktorý by mu najradšej vymazal z tváre šmahom ruky. Našťastie, ak aj Potter 
chcel niečo poznamenať, veril, že jeho pohľad mu v tom zabránil. Ale tie smaragdové oči provokovali 
ďalej.

Severus zaprskal. „Nedívajte sa tak na mňa, Potter. Mal by ste si uvedomiť, že ste to vy, komu ide 
o život!“

Výraz tváre sa zmenil. Posmutnel. „Nemusíte mi to pripomínať. Som ti toho príliš dobre vedomý, 
profesor.“

Severus stuhol. Netušil, čím to bolo. Jeho pohľadom alebo spôsobom, akým vyslovil to posledné 
slovo?

Napriek tomu to odplavilo jeho zlosť kamsi do nenávratna a myšlienky sa voľne rozbehli neželaným 
smerom. 

Tmavé oči skĺzli nižšie, aby sa upreli na vábne pootvorené pery. Zrelé, krásne krojené a vlhké po tom, 
čo sa pred celkom malou chvíľkou objavila špička rozkošného jazyka a navlhčila si ich.

V ústach mal odrazu sucho a jazyk sa nepríjemne lepil na podnebie. Tie jeho pery... môcť ich tak znova 
ochutnať. Cítil by z nich chuť džúsu, ktorý pred chvíľou pil?

Potter sa odrazu k nemu nahol a natiahol ruku. Tá ruka s nepatrne chvejúcimi sa prstami mierila 
k jeho tvári.

Takmer sa mykol ako po zásahu elektrickým prúdom, keď sa ho jemne dotkol. A to len preto, aby mu 
odhrnul ofinu padajúcu do očí. Prsty ľahúčko skĺzli po líci a ruka klesla dole. Severus sa však nepohol. 
Vlastne sa ani nenadýchol. Iba ho upäto hypnotizoval a odhadoval, čo má v úmysle.

Správal sa celkom nesnapeovsky. Neokríkol ho, nespražil drvivým pohľadom, neodsotil mu ruku, ani 
ho len nepreklial. Iba naňho nehybne zízal a čakal len Merlin vie na čo.

Tmavovlasý čarodejník na chvíľku sklopil pohľad, akoby mu chýbala nutná dávka odvahy k tomu, 
opätovať mu ho. Čudné. Nikdy by si nebol pomyslel, že bude svedkom niečoho takého.

Lenže potom Potter dvihol tvár a pozrel naňho. 



Severus sa podvedome zamračil.

„Severus?“ ozval sa hlasom iba o niečo hlasnejším ako šelest lístia v korunách stromov, keď sa s ním 
hrá letný vánok počas sparného dňa. „To, čo sme... spolu minule robili... ja...“ hlas sa vytrácal, len aby 
o chvíľku nabral na sile. „Páčilo sa mi to.“

Severus bol v tranze. Aspoň tak vyzeral a pôsobil absolútne vierohodne. A cítil sa tak. Mal dojem, že 
slovám, ktoré Potter vyslovil z nejakého nejasného dôvodu nerozumie. Akoby k nemu prehovoril 
hadím jazykom. 

Až po chvíli si uvedomil, že ho oslovil krstným menom, hoci neprešiel do tykania. 

„Nemohli by sme...“

„Čo, či by sme nemohli?“ opýtal sa, pohľadom doslova visel na jeho ústach v napätom očakávaní. No 
áno, ten chrapľavý hlas bol skutočne jeho, hoci mu znel tak cudzo.

„Milovať sa. Spolu. Vy a ja... Severus,“ dodal. 

Severus naprázdno prehltol. Srdce spravilo hlasné čľup a utopilo sa kdesi v žalúdku. Pľúca, ktoré už 
pred časom vypovedali poslušnosť prudko nasali dych.

Tmavé oči nepokojne očakávajúce pohromu sa vyvalili z očných jamiek. A predsa neprehovoril. Jeho 
pohľad sa preniesol ponad chrabromilčanovo plece a zastavil sa na širokej ustlanej posteli. 

Aké by to asi bolo? Barbarsky z neho strhať šaty, dotýkať sa tej nepoškvrnenej pokožky a brať si ho 
tak, ako o tom sníval i túto prekliatu noc? Pretože on o tom skutočne sníval! Aspoň pár posledných 
nocí určite. A občas i počas bdenia. 

„Severus?“

Naliehavosť v tom láskavom hlase, pretože on tak skutočne znel – láskavo, milo a krehko - ho prinútila 
vrátiť sa z ríše snov. Zamračil sa. 

„Čo si od toho sľubujete?“ ozval sa priškrteným hlasom, snažiac sa o nejakú rozumnú úvahu. Zdalo sa, 
že jeho myseľ má akýsi centrálny blok a nedokáže sa naštartovať správnym smerom.

Neodpovedal. Potter neodpovedal a on si povzdychol. Iba v duchu, ale predsa. Keby bol udal 
akýkoľvek dôvod, ktorý by mohol rozumne prehodnotiť, možno by ho nahovoril na krátky, nezáväzný 
románik. Proti tomu by nemal nič. Nie. Sex bol predsa zdravý a on si ho odopieral... pridlho. Lenže 
Potter mlčal a on si okamžite vybavil ten jeho pofiderný zoznam.

Toto ho dostatočne nabudilo. Mal pocit, že mu niekto práve vrazil poriadne zaucho.

„Chcete si ma otestovať? Koľko toho znesiem, pán Potter? Alebo ste zvedavý, aký som v posteli?“

Mladík zalapal po dychu, do líc sa mu nahrnula sýta červeň. 

„Uznávam, že sa mi neprieči myšlienka na to, mať vás vo svojej posteli a lichotí mi, že by som bol 
vaším... prvým milencom, je tak?“



Harry sa iba červenal a teraz sakramentsky ľutoval, že v sebe pozbieral odvahu vybafnúť takú 
somarinu. Snape sa zdá sa rýchlo otrepal z toho šoku, lebo teraz útočil ako jedovatá kobra. 

„Avšak odmietam byť ďalším splneným bodom vášho stupídneho zoznamu, pán Potter!“

Hneď na to vstal, strčil si prútik do vrecka habitu a chcel odísť, keď ho zadržala Harryho studená ruka. 
Úkosom naňho pozrel, dávajúc mu najavo, že je preňho menej ako zem, po ktorej chodí.

„Mrzí ma to. Nemyslel som...“

„To ma neprekvapuje. Vy nikdy nemyslíte, že, pán Potter?“

Ruka, ktorá zvierala jeho zápästie ho pustila, tvár horiaca hanbou a teraz i ponížením sa odvrátila. 
Zarazil sa a bolo to asi po prvý raz, čo zacítil hryzenie vlastného svedomia, keď na sekundu zauvažoval, 
či to neprehnal.

„Naozaj to ľutujem. Zabudnite na to,“ počul ho ešte povedať chrapľavým hlasom.

Severus prikývol, hoci to nemohol vidieť. Nedíval sa naňho. Hrdina čarodejníckeho sveta sedel 
v kresle ako kôpka nešťastia. A mohol za to on. 

Odišiel. 

Vlastne sa to skôr podobalo zbrklému úteku, ale neriešil to. Vpadol do svojich komnát, zagánil na 
kanvicu čierneho čaju ako na úhlavného nepriateľa a z barovej skrinky vybral prvé, čo mu prišlo pod 
ruku. 

S hľadaním pohára nestrácal čas. Doprial si poriadny dúšok, aby ho zneutralizoval a otupil, ale nestalo 
sa, hoci si doprial ďalších pár hltov.

Každý normálny slizolinčan, ktorý by bol aspoň trochu pri zmysloch by nad tým návrhom zajasal 
a chňapol by po ňom všetkými desiatimi. Prečo teda nie on? Na staré kolená ho začnú prepadávať 
akési idiotské morálne zábrany a stane sa precitliveným hlupákom? 

Keby mal aspoň štipku rozumu, skočil by po ňom okamžite a pretiahol by ho tak, aby ten drzý 
nepodarok kričal zmietajúc sa pod ním v eufórii o prídavok a prisahal by mu doživotnú oddanosť ako 
skrotený dráčik! 

Ale on, nie! Jemu sa to... málilo.

Znova si dal poriadny glg a s fľašou v ruke sa zviezol do kresla. Ako má po takom čosi normálne 
fungovať? Už to bolo zlé, čo dopustil a teraz toto... 

A vzápätí sa rozosmial. Hystericky, na plné hrdlo. 

Nebude to Potter, ktorý zíde z toho sveta prvý. Nie, bude to on a vďaka nemu. Ako mal toto vydržať? 

Netušil... 

Nech mu Merlin pomáha, naozaj netušil.

oooOOOoooOOOooo



O tri dni neskôr mu prišiel list. Písal mu liečiteľ Paracelsus, kde vlastne len odobril jeho domnienky 
a postupy pri liečbe. Severus chvíľu zvažoval i možnosť, aby prevzala Potterove liečenie Poppy a aj mu 
to v jeden večer navrhol, ale Potter zaryto odmietal.

Čas si nezaujato plynul ďalej bez toho, aby bral na niekoho ohľad. Ich profesorské povinnosti boli 
narušené ich občasnými sedeniami, kde preberali možnosti jeho liečby. Väčšinou bol Potter ticho. 
Žiadne hlúpe otázky, žiadne iritujúce poznámky.

Ale Severus bol aj tak čoraz väčšmi podráždený a nevedel si to zdôvodniť. Možno to však bolo iba tým, 
že si odmietal pripustiť pravú príčinu svojho stavu. V duchu sa utvrdzoval v tom, že je to takto lepšie, 
ale keď si následne položil otázku – pre koho – nedokázal ju zodpovedať.

oooOOOoooOOOooo

Vianoce boli takmer za dverami, ale boli to prvé sviatky, na ktoré sa Harry nedokázal tešiť. Od toho 
osudného večera, kedy dal Snapovi ten zarážajúco neslušný návrh to s ním išlo dole kopcom. 

Prečo len vôbec otváral ústa? Prečo nedržal jazyk za zubami?

Povzdychol si. 

Najprv mu chýbala nutná dávka odvahy, potom zrejme aspoň za hrsť rozumu. 

Snape mal pravdu. Bol idiot. Vždy. A zjavne sa to nikdy nezmení. 

Poznal ho predsa. Mal vedieť, že mu na také čosi neskočí dychtivo ako ryba na nádhernú červivú 
návnadu. Najväčšmi ho škrelo, že ho teraz Snape musí považovať za absolútneho imbecila, ktorý sa 
núka lacno ako skutočná šľapka. 

Áno, mal postupovať maximálne citlivo. Lenže emócie, ktoré ho zasiahli silou tornáda sa nedali 
ignorovať a navyše, on si s nimi nevedel rady. Doteraz sa v podobnej situácii neocitol ani len 
nešťastnou zhodnou náhod.

Iste, bozkával sa s Čho i s Ginny, mal za sebou ukradnuté bozky od mužov v prítmí ministerstva, keď sa 
vzdialil z plesu, ale toto bolo čosi celkom iné.

Nikdy a pri nikom inom nepocítil taký nával pálčivého vzrušenia. Zaskočilo ho to. Ale i tak nebol 
dôvod, aby sa správal tak nerozumne.

Sex predsa nie je všetko a spraviť si zo Snapa odfajfknutý bod v zozname... 

Prehnal to. 

Avšak Snape nevedel jedno a síce, že ten zoznam spálil v momente, keď mu dal nádej na uzdravenie. 

Neville zdvihol hlavu od esejí, ktoré opravoval, len čo začul ďalší trpký povzdych po svojej pravici. Jeho 
spolužiak sedel v kresle ako zmok a zízal neprítomným pohľadom do kozuba. Eseje, ktoré mal 
opravovať ležali pred ním a Harry statočne opomínal ich existenciu. Vlastne Neville si bol istý, že Harry 
ani netuší, že vo svojich prstoch drví orlie brko a prsty má čierne na nepoznanie. 



Nebol slepý a ani hlúpy, aby si vedel spojiť dve a dve dohromady. Odložil svoje brko, očistil si prsty 
kúzlom od škvrniek červeného atramentu a pozrel naňho. 

„Chceš o tom hovoriť?“

Harry najprv nereagoval, ale potom mu pohľad opätoval. Tváril sa ako zbitý pes. „Pohnojil som to. 
A poriadne.“

Neville odsunul stolík a vstal, aby si dolial čaju. Nemusel mať Sibyline schopnosti, aby vedel, o kom je 
reč.

Nalial i Harrymu a osladil mätový čaj lyžičkou medu. Harry šálku vďačne prijal a odpil si. Zvierajúc ho 
v rukách a zo sklonenou hlavou ticho priznal: „Navrhol som mu, aby so mnou... strávil noc.“

Neville sa zakuckal a rýchlo si utrel bradu chrbtom ruky. Pozrel na Harryho, ktorému sa líca červenali 
hanbou ako vlčie maky. Ani teraz však nepovedal nič a Harry pokračoval.

„Nahneval sa. Mám dojem, že som ho do krvi urazil.“

„Harry, ja som asi ten posledný, kto by ti mohol radiť, ale... nevidel by som to v takých čiernych 
farbách.“

Harry naňho iba nesúhlasne pozrel.

„Ja viem, že to tak mohlo vyzerať a som si istý, že ťa profesor usadil nejakou štipľavou poznámkou, 
napokon, to by predsa ani nebol on, ale i tak mám dojem, že si ho tým otvoreným návhrom iba... 
šokoval.“

„Vždy ma nenávidel...“ hlesol odovzdane.

„Snape nenávidí každého. Ale podľa mňa to iba predstiera. Je to niečo ako jeho osobný ochranný štít, 
aby si držal ľudí od tela. Ver mi. Keby ťa Snape nenávidel, nevrhal by po tebe tie kradmé pohľady 
a netváril by sa zničene ako hipogrif pred porážkou. Si jediný, koho si za posledné roky pripustil k telu. 
A to už je čo povedať.“

Harry musel uznať, že na tom bolo nejaké to zrnko pravdy, ale nemal poňatia, ako s tou informáciou 
naložiť.

Neville mu položil ruku na plece. „Ak ti ide o viac, netlač naňho. Daj mu čas a priestor, aby pochopil, 
že ti nejde len o to jedno. Nech vie, že oňho stojíš.“

Harry zažmurkal. Vážne si pripadal ako zadubený cvok. Neville mal svätú pravdu. Prečo na to neprišiel 
sám? Čo to pre všetko sväté nosí v tej hlave? Otruby?!

Usmial sa. Mal šťastie, že má takého vynikajúceho priateľa, akým bol Neville. Videl doňho, čítal v ňom 
ako v otvorenej knihe. A on mal prvý raz pocit, že sa za to, čo cíti nemusí hanbiť.

Veď, prečo by sa mal? Prežil už horšie veci ako toto. Mal za sebou Voldemorta, roky v službách 
ministerstva, priznanie, že sa mu páčia muži. 

Vlastne... jeden konkrétny. 



Čo na tom, že bol starší, že mal trochu zažltnuté prsty a väčšinou mastné vlasy? Vedel predsa, čo je 
toho dôsledkom. Nehodlal ho meniť za nič na svete. 

Nemohol by sa doňho väčšmi zamilovať, ani keby vyzeral ako Gilderoy Lockhart. S myšlienkou na to sa 
otriasol.

„Máš pravdu,“ pritakal napokon. „Stojím oňho.“

Neville mu ten nesmelý úsmev opätoval. „Tak potom hlavu hore. Dokáž mu to. Viem, že ty si spôsob 
nájdeš.“

V nasledujúcom okamihu sa rozhorel krb a ohlásil sa Severus Snape. Zamračil sa, keď zbadal namiesto 
jedného chrabromilčana hneď dvoch, ale Neville sa rýchlo ospravedlnil, vzal si veci a opustil Harryho 
komnatu.

Nemusel. Snape mu stručne oznámil, že tento večer nemôže a stretnutie prekladá na zajtra. 
Neprekážalo mu to. Aspoň bude mať čas na premýšľanie.

oooOOOoooOOOooo

Severus sa nikdy nepýšil pokojným, či plnohodnotným životom. To vôbec. Jeho život sa skladal 
z mnohých tmavých zákutí a z prízrakov číhajúcich za každým rohom. Neraz sa musel už v detstve 
pasovať s neľahkými úlohami v podobe podguráženého otca, submisívnej matky, ktorá napriek tomu, 
že bola čarodejnicou nebola schopná brániť svojho malého syna pred manželovými opileckými 
útokmi.

To, že dostal od života viac rán, akoby si hádam zaslúžil bola jedna vec a on sa s tým zmieril, ale 
nedarilo sa mu vstrebať ten... Potterov nezmyselný návrh.

Radšej sa nad tým ani nezamýšľal. Nenechá sa vodiť za nos nadržaným mladíkom, len aby sa stal 
hračkou v jeho rukách a nástrojom, ktorým by uspokojil svoje najnižšie pudy. Nie, toľko hrdosti a pudu 
sebazáchovy v jeho tele ešte ostalo.

Hádam. Ale predstava ako sa vnára do toho dobre stavaného tela tiež nebola na zahodenie...

Severus na moment stŕpol, keď sa jeho myšlienky znova vybrali nesprávnym smerom. Zarazil ich skôr 
ako sa mohli úplne neposlušne rozutekať.

Zdvihol hlavu od opravovaných esejí, keď sa na dvere ozvalo zaklopanie. 

Jeho „Vstúpte,“ nemohlo byť ani odmeranejšie, ani mrazivejšie.

V škáre pootvorených dverí sa objavil... Potter. Jeho nočná mora číslo jeden. 

„Nejdem nevhod?“ 

Zaťal zuby, aby nevyhŕkol urážlivo – vy vždy.

Severus zakúzlil Tempus a napriek tomu ako sa mračil pokrútil hlavou. Vstal od stola, eseje nateraz 
nechal bokom a ukázal rukou na kreslo.



Potter k nemu podišiel a sadol si. Už neuhýbal pohľadom a nečervenal sa od krku až po uši. Naopak. 
Severus postrehol zmenu v jeho správaní sa, vďaka čomu sám zneistel. Na celkom nepatrný moment 
si uvedomil, že sa prihodilo čosi, kvôli čomu Potter vyzerá tak dráždivo vyrovnane.

Nemienil sa tým teraz zaoberať. Aj tak v konečnom dôsledku nerobí nič iné, iba naňho myslí. Či už na 
to, ako ho uzdraviť, alebo na to ako ho...

Jeho márnou túžbou uhnaná myseľ vykríkla zúfalé - Nie! 

Prisahal si predsa, že sa neocitne znova tam, kde byť nechcel! Silou vôle, o ktorej existencii začal čoraz 
väčšmi pochybovať, vydolovanej v pokrútených zákutiach vlastnej duše sa prinútil sústrediť. Chopil sa 
svojho prútika a pozrel na objekt svojho... medicínskeho záujmu, ktorý mu sedel hneď oproti.

O ľudskej anatómii toho vedel požehnane. 

Mozgová kôra, alebo latinsky cortex cerebri je sivá hmota v periférnej časti koncového mozgu alebo 
inak kortexu. Je hrubá dva až päť milimetrov a tvorená miliardami neurónov, z ktorých každý vytvára 
asi päťtisíc neurónových spojení. 

Povrch kôry je poprehýbaný do závitov a je to najvyššie riadiace centrum organizmu. 

Mozgová kôra koncového mozgu sa skladá zo šiestich vrstiev nervových buniek. V kôre sa nachádzajú 
väčšie alebo menšie oblasti, nazývané projekčné kôrové centrá, do ktorých vystupujú informácie 
z receptorov. Tu sa analyzujú, syntetizujú a na základe týchto pochodov sa prijímajú rozhodnutia 
o forme reakcie. Okrem senzorických kôrových oblastí sú tu aj motorické centrá, ktoré riadia vôľové, 
vedomé pohyby a formuje sa tu vedomá činnosť.

Okrem uvedených kôrových centier tvoria rozsiahlejšiu časť kôry asociačné oblasti, ktoré umožňujú 
prepojenia rôznych častí mozgovej kôry a tým aj koordináciu senzorických funkcií s motorickými 
činnosťami.

Jemu šlo hlavne o centrálnu nervovú sústavu. Tá má dve základné funkcie. Koordinačnú, ktorá riadi 
činnosť celého organizmu alebo adaptačnú, ktorá zabezpečuje prispôsobovanie vonkajšiemu aj 
vnútornému prostrediu. Základnou stavebnou jednotkou je neurón pozostávajúci z tela, dendritov 
a neuritov. Delí sa na obvodovú a centrálnu sústavu, ktorá pozostáva z mozgu a miechy.

Pohybové centrum leží v dominantnej hemisfére. A na tú sa musel zamerať. Čo bolo náročné. 

Takmer sa uškrnul. Pomyslel si, že hľadať mozog v Potterovej hlave bude ako pátranie po ihle v kope 
sena, alebo že nájde niečo, čo sa bude veľkosťou podobať hrášku.

Vzápätí sa v duchu vyhrešil za ten neodpustiteľný sarkazmus. V takýchto vážnych veciach sa predsa 
nežartuje.

S prútikom v ruke a diagnostickým kúzlom zameraným na odhalenie akejkoľvek anomálie v Potterovej 
hlave (a tu sa zase musel koncentrovať, lebo ho proti jeho vôli napadali samé nevhodné poznámky) 
urobil prvý krok k pokusu o jeho liečbu.



Netrvalo dlho a skoncentroval sa natoľko, že nevnímal nič iné. Prútik v jeho ruke teraz pripomínal skôr 
virgulu z vŕbového prútika, ktorá pátra po prameni vody. Napokon jemne zavibroval a Severus zistil, že 
našiel, čo hľadá a navyše nad tým nestrávil nekonečné minúty. 

Narušené centrum neurónov napadnutých zhubnou kliatbou Torpesco sa schovávalo v Potterovej 
pravej hemisfére mozgu.

Vzápätí spozornel. Pocítil zmätok a únavu, ktorá nenápadne vystreľovali v zatiaľ takmer 
nepostrehnuteľných impulzoch do celého Potterovho tela. 

Mladý chrabromilčan po zásahu kliatby, ktorá sa odrazila od štítu jeho kolegu neochrnul. Miesto toho 
sa kliatba nepozorovane dostala do jeho tela, aby neskôr prepukla v ešte zhubnejšej forme a pomaly 
ho pripravila o život.

Dlho si lámal hlavu ako zvrátiť jej účinok. I preto sa radil s poprednými odborníkmi. Kým jeden 
odporúčal osvedčené obrady a rituálne obety zvierat, druhý hovoril o nevyrovnanosti čakier, ďalší 
o vzájomnom krvnom spojení mágií počas splnu a divokých sexuálnych orgií. 

Rád veľa, no pravých odborníkov málo.

Až liečiteľ Paracelsus mu odporučil vyskúšať  celkom primitívne ozdravné kúzlo. Hoci to bol iba prvý 
krok k uzdraveniu. 

A tak bez toho, aby otvoril ústa čaroval. „Sanatio sine defectu.“

Potter sa mykol, ale inak ostával sedieť nepohnute. Len viečka prikrývajúce zelené oči sa jemne chveli, 
keď cítil, že sa s ním niečo deje. Cez pootvorené pery sa dral jeho spomalený dych.

Severusov prútik prechádzal od stredu zjazveného čela zvislo nadol. Mieriac cez lebku na jemné 
tkanivo mozgu klesal k miestu, kde sa na mozog napájala miecha. Neprestával si liečivú formulku 
v duchu opakovať, kým necítil, že sa kliatba v mladom tele prestáva vzpierať jeho mágii a on ju z jeho 
tela pomaly vysáva.

Vedľajším účinkom sa zdala byť jeho vlastná únava a strata pohodlia. Telo mal tuhé ako lata z toho 
vynaloženého sústredenia a nutne si potreboval uľaviť. Avšak nemohol kúzlo prerušiť.  

Keď konečne sklopil ruku s prútikom, tvár mal kriedovo bielu a orosenú potom. Potter sediaci naproti 
nemu sa chvel ako list papiera v prievane, prsty kŕčovito zaťaté do područiek čalúneného kresla, 
v ktorom sedel.

„Ste v poriadku, pán Potter?“ opýtal sa hlasom, ktorý sa námahou zachvel.

„A-asi,“ dostalo sa mu nejasnej odpovede. Mladík otvoril oči. 

Severus pozoroval ako sa pokúsil postaviť. Jeho telo sa zakývalo ako steblo trávy vo vetre a na 
vratkých nohách spravil pokusný krok. 

A vzápätí padol dolu tvárou priamo k Severusovým nohám.

oooOOOoooOOOooo



Harry zažmurkal a otvoril oči. Na rozpálenom čele pocítil príjemný chladný dotyk. Spanikáril až 
v momente, keď zistil, že sa nemôže pohnúť, že nedokáže nielen otočiť hlavou, ale necíti si telo.

Dokonca nespoznával ani miestnosť, v ktorej sa ocitol.

„Pán Potter?“ 

Hlas, ktorý vedľa neho zaznel patril Severusovi. Mal by sa upokojiť, ale nedokázal to. Srdce mu bilo 
ako o závod.

„Nemôžem sa pohnúť! Severus, nemôžem... Necítim si telo!“

Snape zbledol. Vedel, že je niečo zle, ale zatiaľ netušil čo. Diagnostické kúzlo nič neukázalo. Potterove 
slová stačili na to, aby mu srdce vynechalo úder. 

Chrabromilčan vďaka nemu ochrnul. Z chlapca, ktorý prežil Voldemortove úklady o jeho mladý život 
spravil mrzáka práve on, Severus Snape. 

Prišlo mu mdlo. 

oooOOOoooOOOooo

A/N: Vysvetlivky:

Torpesco - ochrnúť

Sanatio sine defectu – hojenie bez defektu tkaniva

Mozgová kôra - http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozgov%C3%A1_k%C3%B4ra

Centrálna nervová sústava - http://referaty.aktuality.sk/nervova-sustava/referat-2371

Posledné prianie – 8. 

asť

Harry civel do tmavého stropu a sledoval veselú tieňohru, ktorú na ňom vytváral oheň horiaci 
v kozube, vsadený do kamennej steny po jeho ľavici. Nemohol sa ani pohnúť a tak len počúval veselý 
pukot pahltných ohnivých jazykov obhryzajúcich suché drevené polienka.

Nemal poňatia, koľko času ubehlo od chvíle, kedy sa to ozdravujúce kúzlo zvrhlo, ale stále si necítil 
telo a navyše mu bolo trápne, pretože podľahol chvíľkovej hystérii. Opakovane volal profesora elixírov 
po mene, kým sa tmavovlasý muž nedostal do zorného uhla jeho pohľadu. 

A kým ho neumlčal.

Veľmi, skutočne veľmi svojrázne, no v danej situácii nanajvýš... vynaliezavo.

Bozkom. 

Keď sa ich pery od seba po chvíli oddelili, Severus previnilo uhol pohľadom. „Nechcem použiť žiadny 
z elixírov a zbytočne riskovať, takže toto bolo to prvé, čo ma... napadlo.“ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozgov%C3%A1_k%C3%B4ra
http://referaty.aktuality.sk/nervova-sustava/referat-2371


Snapov hlas s ním vždy robil divy. Či už v podobe britkého sarkazmu, kedy ho vedel neraz do krvi 
vytočiť svojimi urážlivými poznámkami, či v podobných a ojedinelých momentkách, kedy mu jeho hlas 
znel ako zamatové hladkanie. 

Harry sa snažil dýchať, nemyslieť na nečakaný, no i tak nádherný bozk a sústreďoval sa na ten 
upokojujúci hlas s rovnakou intenzitou, s akou sa jeho rozorvaný pohľad díval do očí jeho majiteľa. 
Nateraz sa preňho stal Severus i so svojím hlasom epicentrom jeho vlastného vesmíru. 

„Chápem,“ odvetil Harry šeptom, plné pery mal ešte vlhké a mierne napuchnuté od toho náruživého 
a takmer omračujúco nežného bozku. 

Podľa toho, ako ho poznal si mohol iba domýšľať, že Snape momentálne ľutuje viac fakt, že mu 
namiesto ochrnutia údov neochromilo radšej jazyk. No na druhej strane, nevyzeral, že by ho to 
totálne znechutilo. Nie, skôr by sa Harry odvážil tvrdiť – že i napriek faktu, ako Snape svoje emócie  
dobre ukrýval isto aj tentoraz - je ten muž tiež aspoň trošilinku vykoľajený z toho, čo sa stalo. Zjavne 
s neúspechom nepočítal.

Pravdepodobnejšie ale bolo, že sa obaja prerátali.

Harryho jazyk sa odlepil od podnebia, len aby prehovoril a pokúsil sa nejako ospravedlniť svoje ak už 
nie práve prehnané, tak určite nevhodné správanie. 

„Myslím, že za to mohol ten náhly šok. Ospravedlňujem sa.“

Severus chvíľu mlčal. Sklonený nad ním a s odvráteným pohľadom. Harry netušil, že sa v ňom svárili 
všetky možné i nemožné výčitky svedomia, pretože zlyhal. Už len pripustiť si čosi také vyžadovalo 
poriadnu dávku sebazaprenia. 

„Nemáte sa za čo ospravedlňovať, pán Potter. Nie je to vaša chyba.“

Síce to nevyslovil nahlas, ani na seba neupozornil priamo, ale toto muselo byť jasné im obom. Severus 
mal dojem, že mu doprostred hrude vyťukáva neviditeľný ukazovák Morseovou abecedou opakujúce 
sa slová – Si na vine! Si na vine!

„Nie,“ prerušil ho mladší muž prv ako mohol povedať čokoľvek iné. 

Severus mal dojem, že tu niet čo dodať, lebo sám bol v koncoch. Možno prvý raz vo svojom živote sa 
ocitol v slepej uličke. A znova to malo čosi spoločné s Potterom. 

Ten chlap bol preňho skutočnou nemesis. Najprv sa ho celé roky nemohol zbaviť, ale teraz... už po 
tom vlastne z nejakého preňho stále nepochopiteľného dôvodu ani netúžil. Nemal najmenšie zdanie 
ako, či kedy, ale dospel do toho štádia, keď si ohľadom neho nevedel rady sám so sebou. Ten 
zelenooký satyr v ňom napáchal za tých pár rokov viac škody, ako muklovské atómové bomby 
spustené na Hirošimu a Nagasaki. 

Potreboval sa spamätať, obrodiť a možno by pomohlo len prefackať, pomyslel si trpko a unavene si 
pošúchal koreň svojho orlieho nosa medzi palcom a ukazovákom.

Harry ho mlčky sledoval. A mal dojem, že nepovedal dosť. Chcel zotrieť tú vrásku, ktorá sa mu urobila 
na čele, chcel vyhladiť tie, ktoré sa vejárovito zhŕkli vo vonkajších kútikoch jeho nádherných očí. Túžil 



bozkami vyhladiť tie, ktoré obkolesili jeho pekné úzke pery v dvoch prísnych zátvorkách. Nechcel, aby 
sa kvôli nemu trápil. Ale nemohol nič, iba civieť alebo hovoriť.

A tak radšej hovoril. Bol si vedomý toho, že nikdy neoplýval darom reči, ale zotrieť ten sebaobviňujúci 
výraz v jeho tvári možno zvládne. 

„Bol to len pokus, ktorý nevyšiel, Severus. Ale ja ti verím. Ty sa nikdy nevzdávaš. Viem, že na to prídeš. 
Kto iný, ak nie ty, Severus?“

Obsidiánový pohľad sa vrátil a bez meškania sa ponoril do jeho zelených studní. Teraz už omnoho 
pokojnejších, zmierených so situáciou. 

Severus si uvedomil, že Potter s tým tykaním neprestal a jemu sa to kupodivu... nepriečilo. Prišlo mu 
to také intímne a dôverné... A ešte podivnejšie bolo, že mu jeho slová dávali zmysel a odbremeňovali 
ho od tej ťarchy viny, ktorá ho gniavila svojou nemalou váhou.

Jeho meno znelo z tých umne tvarovaných pier tak akosi menej všedne, viac veľkolepo, viac milo. Tak 
prívetivo, ako ho nikdy nik iný osloviť nedokázal. Ani nebohý Albus, hoci do toho vkladal veľkú dávku 
citu i empatie. 

„Toľká dôvera? Vari si ju zaslúžim? Po tom všetkom?“ ozval sa s neskrývanou iróniou, ktorá ten hlas 
iba špatila.

Harry sa pousmial. „Práve preto, Severus. Práve preto.“

Snape nad ním iba pokrútil hlavou tváriac sa, že o ňom predsa dávno vie svoje. Potter bol odjakživa 
strateným prípadom a evidentne sa to nezmení. Ale tá skalopevná dôvera ho tešila a hriala. Možno 
i kvôli nej sa mu rozbúchalo srdce a slabunký plamienok nádeje nevyhasol. 

Možno tých pár slov postačovalo na to, aby vzal rozum do hrsti, aby sa pozbieral a vstal z popola 
svojho neúspechu. Ako fénix. Iste. Každá rovnica má nejaké riešenie a ono tu niekde je, len musí byť 
trpezlivý a nesmie prestať hľadať.

A možno to boli práve tie smaragdové oči, ktoré ho prinútili konať. Aký by bol svet bez nich? Bez ich 
žiary a všetečného iskrenia? 

Smutný, priveľmi šedivý. Teda, aspoň jeho svet... zaiste.

Harry necítil, že mu ten neprístupný muž jemne zviera ruku vo svojich dlhých, zažltnutých prstoch 
a držal ho tak po celý ten čas. Napokon sa trocha poodtiahol a on uzrel v jeho tvári nové odhodlanie. 

„Samozrejme, urobím všetko, čo bude v mojich silách,“ povedal po chvíli ticha, stále ostávajúc v jeho 
zornom poli. 

Odkašľal si a pokračoval: „Myslím, že v tejto chvíli by bolo najlepšie kontaktovať madam Pomfreyovú,“ 
navrhol. Momentálne si nebol istý svojím postupom pri liečbe. Potreboval nestranný pohľad 
skúseného liečiteľa. Potreboval, aby mu niekto jednoducho povedal, že to nebola tak celkom jeho 
chyba, a že Pottera sebecky neobral o tú štipku nádeje, ktorú v ňom sám zapálil.



To, že bol Harry proti ho neprekvapilo. Vedel, ako často a nečakane sa ocital v nemocničnom prostredí 
a mal preňho pochopenie, a hoci aj on voči nemu cítil poriadnu averziu, bolo to nevyhnuté.

„Nie! Nechcem, aby sa to dozvedel niekto iný. Na čo im pridávať starosti? Je to nutné?!“ žobronil 
naliehavým hlasom, ale nebolo tej sily, ktorá by Severusa mohla obmäkčiť. 

Severus mlčal. Len chvíľku. Zvažoval ich nepríjemnú situáciu, kým sa s konečnou platnosťou 
nerozhodol. „Je to nutné. Okrem toho, pán Potter, zabúdate na jednu vec. Je štvrtok večer a pokiaľ 
viem, zajtra učíte.“

Mladý profesor Obrany si nahlas povzdychol. „Hrom do metly! Učím...“ priznal rezignovane a privrel 
viečka, ktoré zahalili zelené studne odrážajúce obavy z vzniku možných klebiet. 

Jediný Severus v tom nevidel najmenší problém. „Ak by ste mi povedali kedy, a s ktorými ročníkmi 
máte tie hodiny, možno by som niečo vymyslel.“

Harry nezaváhal. Vedel, že nik iný nie je na túto úlohu zdatnejší ako Sanpe. Ak by mohol prebrať jeho 
hodiny, bolo by to iba ideálne.

„Prvá vyučovacia hodina je s prvákmi, potom mám dve hodiny voľno a nasleduje dvojhodinovka 
s piatym ročníkom. To je všetko. Len prváci a piataci.“ 

Bol rád, že profesor je taký praktický, lebo jeho to vôbec nenapadlo. Zaoberať sa nejakým 
vyučovaním, keď nedokáže pohnúť ani len prstom? Merlin!

Severus prikývol. „To nie je veľa. Zhodou okolností mám práve vtedy voľno, nebude problém ujať sa 
ich. Samozrejme, situáciu treba objasniť predovšetkým riaditeľke a trvám na tom, aby vás prehliadla 
Poppy. Predsa len, ja nie som renomovaný liečiteľ ako ona.“

„Ako myslíte,“ hlesol odovzdane, „ale môžem vás o niečo požiadať?“

Severus sa zatváril ostražito, ale rozhodol sa vyčkať bez toho, aby to nejako trefne okomentoval. 

„Ja... nerád by som sa ocitol v nemocničnom krídle...“

Skromná veta, ktorá znamenala oveľa viac a Severus si to práve uvedomil. Díval sa na Pottera, ktorý si 
hrýzol spodnú peru a viečka mal tuho privreté v napätom očakávaní striktného odmietnutia. 

Ticho v miestnosti hustlo. Profesor elixírov stál pri posteli a díval sa naňho zmäteným pohľadom. Tá 
požiadavka spôsobila v jeho hlave doslova prievan. Jeho myseľ pracovala závratnou rýchlosťou, 
analyzovala a predkladala mu jeho možnosti rad radom na striebornej tácni, kým nedospel 
vylučovacou metódou k jedinému záveru. 

Vedel, že ak Potter nechce do nemocničného krídla, nedostane ho ani do jeho komnát, pretože to by 
znamenalo levitovať alebo niesť jeho nemohúce telo cez pol hradu. Ak by chceli zabrániť klebetám, 
vari by pri tom cez neho stačilo prehodiť neviditeľný plášť, ale ako sa vraví, čert nikdy nespí. Okrem 
toho, manipulovať s ním v tomto stave by sa neodvážil. 

Popravde, netrúfal si na to. Už aj tak pobabral viac ako by bol predpokladal. 



A potom tu bola druhá vec. Potter zaberal jeho spálňu, jeho telo okupovalo Severusovu pohodlnú 
posteľ. 

Nebol taký malicherný, aby ho trápilo, kde zloží hlavu on, lebo to mohol hocikde, v ktorejkoľvek zo 
svojich komnát. Napokon, gauč je rovnako pohodlný a dokonca si ho môže jednoduchým kúzlom 
premeniť na posteľ, navlas rovnakú v akej odpočíva teraz Potter. Ale ani toto nebolo nič v porovnaní 
s vedomím, čo to všetko bude obnášať.

Starostlivosť. 

Severus sa nikdy o nikoho iného okrem seba nestaral. Určite nie v pravom zmysle slova. Nikdy. Naozaj. 
A teraz tu mal mať Pottera? Dokonca nevládneho Pottera?

Z jeho stavu neomylne vyplývalo, že sa oňho bude musieť niekto starať. To štíhle, o niečo menšie telo 
malo svoje potreby, ktoré sa z času na čas ozvú, ako každému normálnemu človeku. Bude ho treba 
kŕmiť, možno umyť a nesmie opomenúť... vylučovanie.

Ak pristúpi na jeho požiadavku, nebude mať vlastne na výber. Stratí nielen posvätné súkromie svojej 
spálne a komnát, ale i pocit bezhraničnej slobody. Bol na čosi také pripravený? Zvraty v jeho živote mu 
zväčša na výber nedávali. Teraz to bolo iné. Mohol odmietnuť a Potter to očividne čakal.

Takmer tú jeho požiadavku naozaj zavrhol, keď si vzápätí uvedomil, že mieru istých nevýhod hravo 
prebijú plynúce výhody z celej tejto situácie. Snažil sa nemyslieť na to, že bude robiť Potterovi 
domáceho škriatka, ale premýšľal nad tým, čo by z toho ako správny slizolinčan mohol vyťažiť.

A potom si spomenul i na Kringla. Niektoré úkony by možno zastal škriatok hravo i sám. Napokon, i tak 
bol Harrymu pridelený. Bude si to musieť ešte premyslieť, ale čuduj sa svete, v zásade – nebol proti.

„Nie som proti. Vlastne si myslím, že je to dobrý návrh. Budem vás mať stále na očiach a pri 
akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu môžem konať,“ odôvodnil to nanajvýš logicky a dúfal, že 
jeho hlas neznel príliš potešene, ale rovnako ani odmerane a chladne ako zvyčajne.

Ignoroval prudký šokovaný nádych mladšieho muža a dodal: „Teraz ma na moment ospravedlňte. 
Zavolám Minervu a Poppy.“

oooOOOoooOOOooo

Severus postával za Poppy, ktorá ho sprdla ako malého, nekompetentného chlapca. A svoje si 
odskákal aj Potter, pretože ju o svojom stave neinformoval. Ba čo viac, nielen že to nespravil, ale on to 
nikdy nemal ani v úmysle a nepovažoval to za potrebné!

Oboch zahanbila, ale len Severus si dovolil vzdorovať jej.

„Sama si ma učila, takže nie som taký neschopný, ako si naznačila,“ odvrkol. „A teraz ho prosím 
konečne prehliadni!“

Poppy nahnevane blysla očami po svojom rozhorčenom kolegovi a stisla pery. No jej ruka pevne 
zvierajúca prútik sa ihneď naučeným spôsobom rozkmitala nad Harryho telom a snažila sa nájsť čosi, 
čo Severus pri svojom amatérskom liečení poľutovaniahodne zanedbal.



Keď prútik napokon sklopila, musela uznať, že ho podcenila. Rozhodne bolo ťažké vysloviť to, lebo sa 
stále hnevala. Na oboch.

„Nič. Zdá sa byť v poriadku,“ povedala a strčila si prútik do kapsy habitu.

Minerva si vymenila so Severusom nechápavý pohľad, pristúpila bližšie a spýtavo na ňu pozrela. „Tak 
potom?“

Poppy iba pokrčila ramenami. „Potrebujem vedieť viac. Severus,“ kývla mu panovačne hlavou, aby sa 
presunuli do vedľajšej miestnosti, kde jej Severus podrobne opísal k akým záverom dospeli a ako 
postupovali v Potterovej liečbe.

Minerva zatiaľ robila Harrymu spoločnosť. Uistila ho, že sa to nik iný nedozvie a opýtala sa, či Harry 
nevie, na čo bude Severusovi Časovrat, o ktorý ju požiadal.

„Myslím, že viem. Asi sa chce vrátiť v čase do toho dňa, kedy ma zasiahla kliatba, aby ju mohol 
odkloniť. Potom by bolo všetko inak a ja by som bol zdravý.“

„Škoda, že sa na to neprišlo skôr, mohlo byť po problémoch,“ poznamenala a potom sa zháčila: „Prečo 
to neurobil ako prvé? Veď to bolo najjednoduchšia možnosť!“ zvolala nechápavo.

Harry sa zatváril previnilo. „Ja som na vine. Zvolil som si tú druhú možnosť,“ uviedol ju do obrazu 
a ona nesúhlasne tľoskla jazykom. Nemala možnosť už nič dodať, lebo vtedy sa do komnaty vrátila 
Poppy so Severusom.

„Harry, nie je dôvod, aby si bol v takomto stave. Navyše, diagnostické kúzla nepreukázali žiadnu 
fyzickú anomáliu. So Severusom sme sa preto dohodli, že počkáme tri dni. Ak sa tvoj stav dovtedy 
nezlepší, použije Časovrat. Súhlasíš?“

„Samozrejme,“ pritakal. Aj tak nemal na výber. Ak bol ale zdravý, prečo tu dočerta ležal ako kus 
drevenej laty!?

Poppy znova vytiahla svoj vŕbový prútik. „Umiestnim na teba nejaké monitorovacie kúzla. Jedno na 
srdcovú činnosť, druhú na dýchanie a zopár ďalších, ak by sa niečo zvrtlo, čo je v tomto prípade dosť 
pravdepodobné. Nijako ťa nezaťažia. Možno ich vycítiš, ale nemali by tvoj stav nijako ovplyvniť,“ 
švitorila spokojne popri práci. „Tiež sme sa so Severusom zhodli na tom, že bude nateraz vhodné 
vyhýbať sa používaniu kúziel a užívaniu elixírov. Čo sa týka čarovania - iba v nevyhnutnom prípade.“ 

Potom sa spokojne pousmiala. „Dobre. Ak by ste niečo potrebovali, budem u seba,“ oznámila 
liečiteľka, zberajúc sa na odchod a Minerva sa rozhodla ju nasledovať.

„Idem aj ja. Na zajtra sme dohodnutí. Bude za teba suplovať Severus. Tak...“ pozrela z jedného na 
druhého, „prajem vám obom, dobrú noc.“

oooOOOoooOOOooo

Osameli. 

„Severus?“ ozval sa Harry, len čo sa za riaditeľkou a liečiteľkou zavreli dvere. „Môžeme... môžeme si 
tykať? Viete, celkom sa mi to páči a napokon, keď už som sa ocitol vo vašej posteli...“ pokúsil sa 



o chabý žart, ktorý pramenil z jeho nervozity. Chcel len prelomiť to ťaživé ticho, ktoré tu po tých 
dvoch ženách ostalo.

A Severus sa pousmial. Mohol. Potter ho nevidel. „Keď už ste v mojej posteli, pán Potter... myslím, že 
môžete. Teší vás to?“ neodpustil si malé doberanie.

Harry zmätene zažmurkal. „Či ma teší, že ti môžem tykať?“ uisťoval sa, či otázku správne pochopil.

„Nie. Teší ťa, že si v mojej posteli, Harry?“ 

Obyčajná otázka, ktorá zapôsobila na Harryho myseľ ako rozbuška. Prudko nasal vzduch a zamyslel sa 
nad tým, či si je Severus vôbec vedomý sily svojho hlasu. Lebo jemu znel neodolateľne, chrapľavo 
a zmyselnejšie ako vo chvíli, kedy sa ho snažil ešte pred malou chvíľou upokojiť. Teraz ho zdá sa hodlal 
zámerne rozrušiť a to nebolo fér, ale čo čakať od slizolinčana?

Harryho tep sa prudko zvýšil, ale on sa iba uškrnul. Uvedomil si, že sa s ním neradno ťahať za prsty. 
Snape priľahko pristúpil na jeho hru a on vôbec nečakal, že si ho bude doberať tiež alebo, že bude 
vedieť ako. Musel ho v duchu pochváliť. Šlo mu to bravúrne.

Harryho líca sa červenali ako ruže v rozkvete, ale napriek tomu nasadil tej šaráde korunu, keď sa 
odvážil vysloviť: „Ľutujem, že to nie je za iných okolností.“

K tomu Severus nemal čo dodať. Aj on ľutoval. Veru, aj on.

Po tej medzihre sa konečne spamätal. Prestal kĺzať po tom nehybnom tele lačným pohľadom na smrť 
vyhladovaného vlka a obrátil pozornosť vhodnejším smerom.  

„Nie si hladný?“

Musel uznať, že ho položenie tej otázky nestálo dramatickú stratu sebaúcty. Dokonca mal dojem, že 
ho to robí prístupnejším a ľudskejším. Možno dokonca postúpi z hodnosti chladnokrvného upíra 
aspoň na post zhovievavého prízraku minimálne v Harryho očiach. Už len z toho dôvodu, že mu bolo 
celkom fuk, čo si o ňom budú myslieť ostatní. I tak to boli zväčša nelichotivé prívlastky.

A azda to napokon nebude na škodu, ak chce donútiť Pottera, aby vzal tú hlúpu podmienku späť a aby 
zničil ten idiotský zoznam, ktorý viac nepotreboval.  

Chce to, či nie? Díval sa naňho a uvažoval, čo vlastne od života chce. Potterove bozky sa mu páčili, 
teplo jeho tela ho neskonale vábilo a už nejaký čas ho doslova mučili tie najrôznejšie sexuálne 
predstavy, ktoré zahŕňali len ich dvoch. 

Ale... vždy tu bolo, je a bude nejaké ale a on si toho bol pridobre vedomý. 

„Nie, no som smädný. Ak by som mohol poprosiť trochu vody,“ požiadal ho a Severus odišiel 
s prekvapivo úslužným – hneď to bude.

Prešiel do vedľajšej miestnosti a chytro zvažoval svoje možnosti. Napokon zavolal domáceho škriatka, 
ktorý mal byť Harrymu po ruke. Aj tak tu bude jeho prítomnosť občas nevyhnutná. Zajtra, keď bude 
učiť, napríklad. Nemôže ho tu predsa nechať samého.

„Kringle?“



Škriatok sa objavil s hlasným „puk.“ „Čo si profesor Snape ráči želať?“

„Kringle, dones mi džbán mätového čaju, prosím.“  

Škriatok ho uistil, že je hneď späť. Aj bol. Severus mu poďakoval a prikázal mu, aby zostal po ruke, ak 
ho budú potrebovať, ale nateraz ho prepustil.

Vrátil sa do svojej spálne, nadvihol mladíka do sedu a oprel ho o vankúše, aby sa mohol napiť. Sám 
mu pridržal šálku s osladeným čajom pri ústach.

„Určite nie si hladný?“ ubezpečil sa, keď Harry vypil posledný dúšok nápoja.

„Určite.“

Severus postavil šálku na nočný stolík. „Potrebujem doopravovať nejaké eseje a pripraviť si podklady 
na zajtrajšie vyučovanie. Bude ti prekážať, ak ťa tu nechám osamote?“

Hoci chcel povedať – To si píš! – no ozvalo sa iba tiché: „Nie.“

Prikývol. „Ak by si niečo potreboval, budem hneď vedľa,“ uistil ho a vrátil do pôvodnej polohy – 
ležmo.

A tak Harry ležal. Ako drevo. Nemohol sa ani pohnúť. Ten pocit by neprial nikomu. Naozaj nikomu. Po 
chvíli hĺbania nad neprajným osudom sa započúval do škrabotu brka, ktorého hrot tancoval po 
pergamene i ledva počuteľných krokov, ktoré k nemu tlmene doliehali z vedľajšej miestnosti.

Neunikol mu tichý šelest papiera, ktorý sprevádzal neodmysliteľnú opravu esejí, jemný šuchot odevu 
a dokonca tlmené nadávky, ktoré splývali z tých rozkošne tenkých pier, keď sa rozčuľovali nad nízkou 
inteligenciou rokforstkých študentov. 

Tie pery si dokázal dokonale predstaviť. Ich pôvabnú líniu, mierne ovisnuté kútiky úst, ktoré sa tak 
málo smiali...

Privrel oči. 

Skutočne bol prekliaty? Prečo sa také veci museli stávať akurát jemu? Mal na ne vari nejaký patent? 
Skončil ako mrzák... Iste, smeroval k tomu už nejaký čas, ale rozhodne si nepredstavoval, že to bude 
tak sakramentsky skoro.

Skôr ako mohol úplne skĺznúť pod mrazivú hladinu jazera sebaľútosti ešte hlbšie, vynadal si do 
hlupákov.

Už oveľa viac ho zožieralo vlastné svedomie, lebo spôsobil problémy Snapovi. Ostal mu visieť na krku 
a čo bolo horšie, bol naňho úplne odkázaný. Ale hádam to nebude až také zlé. Možno to vidí len 
v príliš čiernych farbách. Napokon, je tu i Kringle, ktorý by v prípade potreby mohol pomôcť. 
Nedokázal si totiž predstaviť, nech sa akokoľvek snažil, že by ho Snape kŕmil, či prezliekal...

Skoro sa nad tou predstavou rozosmial. Vážne, to už by bolo príliš. Nehodlá si z neho robiť domáceho 
škriatka. Napokon, Snape by to nepochybne nedopustil. To by ho určite radšej nechal v opatere 
madam Pomfreyovej.



A potom sa uškrnul. No nemal ten jeho Osud zmysel pre humor? Ocitol sa v Severusovej posteli a aj 
to ako krypel.

oooOOOoooOOOooo

Keď sa sotva o pol druha hodiny profesor elixírov objavil opäť v izbe, Harry si ho ani nevšimol. Nie, že 
by ho mohol zbadať, ale prosto ho nepočul vojsť.

„Je takmer dvanásť. Zrejme si už unavený, však?“ opýtal sa Severus zdvorilo, v snahe vyhovieť mu ako 
sa len bude dať bez toho, aby si vážne nepripadal ako škriatok. 

„Áno,“ pritakal okamžite mladší muž a svoje slová potvrdil dlhým zívnutím. „Mrzí ma len, že som ťa 
obral o vlastnú posteľ.“

„To nech ťa netrápi,“ prehodil nedbalo. „Myslím, že nebude pohodlné spať kompletne oblečený,“ 
nadhodil tak nevinne ako len zvládol. V duchu si už vybavil ako Harryho vyzlieka. 

Nevedel si predstaviť, že by túto činnosť prenechal škriatkovi. Takúto... radosť, by si neodoprel za nič 
na svete. Celkom slizolinsky totiž nad sebou nechal zvíťaziť vlastnú zvedavosť a túžbu. No áno, fakt bol 
ten, že Potter bol príťažlivý mladý muž i napriek svojmu handicapu, čo Severusovi v súčasnosti dávalo 
istú výhodu. Bol by hlúpy, keby ju nevyužil. A on veru hlúpy rozhodne nebol. Kedy sa mu naskytne 
podobná príležitosť? Kedy mu niečo také vôbec dopriané bolo?  

Na tieto otázky existovala jediná odpoveď. Nikdy.

Harry sklopil zrak a znova sa pôvabne začervenal.

„Čo je?“ zaujímal sa Severus okamžite, keď si to všimol.

„Ja... väčšinou spávam nahý, ale tu dolu je chladno. Myslím, že pyžamo príde vhod.“

A Severus naprázdno preglgol. Nerátal z jeho strany až s takou pomocou. Potter ho znova raz 
prekvapil. Zrazu nepotreboval zdôvodniť, prečo ho chce a aj musí zbaviť šiat.

„Ak by si mohol...“ pokračoval ostýchavo Harry, ale on ho sotva vnímal. Jeho oči práve hypnotizovali 
pokožku hrdla a prvý gombík košele.

Ten zelený pohľad, ktorý sa naňho uprel bol podmanivý a odovzdaný. Odzbrojujúci. Harry vedel, že je 
v jeho moci a Severus si uvedomoval, že si s ním môže robiť, čo len chce. 

Nie doslova, ale aj tak.

Vyschlo mu v ústach. Nohy sa pod ním nepodlomili zrejme iba zázrakom. 

„Ak by si mohol zavolať môjho škriatka,“ prehovoril znova Harry, keď si domyslel, na čo asi myslí muž 
stojaci len na dosah ruky od neho a trochu sa pri tom i zhrozil. Flirtoval s ním aj na túto tému, ale 
rozhodne nechcel, aby ho Severus videl takto - nevládneho a dreveného ako kus polena, 
neschopného cítiť i ten najmenší dotyk.



Severusovo obočie sa schovalo pod ofinou, čiernou ako eben a jemnou ako hodvábne vlákna. 
„Myslím, že to nebude potrebné,“ odvetil veľmi pomaly, veľmi dôrazne a nebral na vedomie ani 
Harryho rumenec, ani jeho vytreštený pohľad.

Miesto toho odložil prútik na nočný stolík, mysliac na obmedzenie používania kúzel a prisadol si 
k nemu. 

Potterova košeľa bola najmenším problémom. Perleťové gombíky jeden za druhým opúšťali bezpečie 
sotva centimeter dlhých dierok na lége a jeho očiam sa postupne odhaľovali krivky Harryho tela vo 
vzniknutej úzkej škáre, ktorú následne ľahkým pohybom ľavej ruky roztvoril. 

Harry nemal hladkú hruď ako si v duchu neraz predstavoval. Bola ochlpená, no len veľmi mierne. 
Tmavé chumáčiky boli združené i okolo bradaviek. Svetloružových a volajúcich po dotyku. Črtajúce sa 
prsné svaly sa zvažovali do úzkych bokov a plochého brucha s pôvabnou pupočnou jamkou v tvare 
lievika. Dostal strašnú chuť ponoriť doň špičku jazyka, keby sa tak k nemu mohol skloniť...

Sila jeho vôle sa momentálne rovnala nule. Neodolal, aby sa aspoň letmo neobtrel rukou o tie 
zamatové kopčeky a ľutoval, že ho Harry nemôže cítiť. Ako by asi reagoval? Zalapaním po dychu? 
Alebo hrdelným stonom?

S rozháranými myšlienkami vsunul ruky pod Harryho trup, pričom sa k nemu bezprostredne naklonil 
a neváhal sa pobavene uškrnúť nad jeho vyvaleným pohľadom, keď ho nadvihol a oprel nahou 
hruďou o seba. 

Mal pocit, akoby manipuloval s handrovou bábikou. Stiahol mu rozopnutú košeľu z pliec a odhodil ju 
bokom. 

Harry sa oňho stále nehybne opieral, ruky nevládne spustené pozdĺž tela a jeho tvár horela. Vlastne 
mal dojem, že mu horia aj uši a keby si bol cítil ktorúkoľvek časť tela, mohol by to popísať určite 
lepšie, ale takto... 

Jediné, čo smel, bolo sledovať ho a dovoliť mu to. A snažiť sa zvládnuť tie nepríjemné rozpaky, ktoré 
sa ho zmocnili.

Harry bol na pokraji zúfalstva. Koľko krát si toto predstavoval? No nebola to skutočná irónia osudu, že 
sa mu síce ten sen plní, ale on sám nemôže cítiť?!

Severus ho opatrne uložil späť do vankúšov a on neodolal, aby mu nepozrel priamo do tváre. Sledoval 
cestu čiernych očí, ktoré nerušene kĺzali po jeho hrudi, vnímali každý detail, každý mimovoľný záchvev 
odhalenej pokožky. Prebehli po úzkom páse tmavých chĺpkov začínajúcich pod pupkom 
a pokračujúcich za pásom nohavíc.

Harry ledva dýchal a uvedomoval si, že ak by cítil a mohol sa hýbať, bol by teraz vzrušený do krajnosti.

Vedel, čo príde, no i tak stihol udržať akékoľvek reakcie na uzde, keď sa Severusove ruky neomylne 
načiahli k zapínaniu jeho nohavíc.

S tuho zažmúrenými očami načúval vrznutiu zipsu, ktorý znel v tom tichu akosi prihlasno. Keď oči 
pootvoril, mohol pozorovať výraz Severusovej tváre v momente, keď mu rifle preťahoval cez boky 
spolu so spodným prádlom a neopomenul ani ponožky.



Robil to odhodlane, no opatrne, akoby zbavoval oblečenia nie otravného Pottera, ale svojho milenca... 

Harry zaúpel. 

Telo nehybné, myseľ zmrazená na jedinom bode. Ten muž ho zničí! Raz určite...

Severus nebol slepý. Nie, kochal sa pohľadom, vpíjal sa do mladého tela a snažil sa zapamätať si čo 
najviac. Ľutoval len moment, kedy to nádherné telo zahalila jedna z jeho nočných flanelových košieľ, 
ktoré boli po ruke. Pottera ani nenapadlo protestovať, ba čo viac, mal dojem, že si vydýchol úľavou.

On sa o tú svoju bude musieť najprv postarať, bleslo mu mysľou. 

A keď ho konečne zakrýval prikrývkou, banoval, že postupoval tak rýchlo. Vstal z postele a zhasil 
horiace sviece. 

Potom zastal na prahu izby a počul sa hovoriť: „Harry? Ak tá ponuka na sex ešte platí, skúsim svoje 
rozhodnutie... zvážiť.“

Harry prudko vytreštil oči. Počul dobre? Zrejme áno, ten výraz tváre hovoril za všetko. 

A akoby to nestačilo a on nebol zahanbený viac ako dosť, ozval sa jeho močový mechúr. 

„M-mám malý pro-problém,“ vyslovil zajakavo s malou dušičkou.

„Áno?“

„Ja... potrebujem... vieš, močový mechúr je...“ nebol schopný vysloviť súvislú vetu. 

Severus prikývol. Nebolo potrebné, aby ho uvádzal do väčších rozpakov. Svoje si pri ňom užil a na ten 
pohľad rozhodne nezabudne. Opustil miestnosť a zavolal domáceho škriatka. 

Ten sa postaral o všetko potrebné a pomohol pánovi bez reptania si uľaviť. 

Harry mu bol neskonale vďačný. Za to nad Severusovým správaním škrípal v duchu zubami a obával sa 
toho, čo prinesie zajtrajší deň. 

Vážne by mohol zniesť jeden človek viac? 

Pochyboval o tom.

oooOOOoooOOOooo

Harryho zobudila séria tlmených krokov ozývajúca sa z vedľajšej miestnosti a šelest hlasu 
objednávajúci si rannú kávu prostredníctvom krbu, cez ktorý sa Severus spojil s rokfortskou kuchyňou.

Pokúsil sa pohnúť, ale zbytočne. Na jeho stave sa evidentne nezmenilo nič. Iba si povzdychol 
a neprestal dúfať, že sa to zmení.

Vyspal sa na počudovanie veľmi dobre. Všetky pachy, ktoré ho obklopovali celý ten čas, patrili mužovi, 
po ktorom túžil celou svojou bytosťou. Bolo až zarážajúce ako sa tu prelínali jednotlivé vône. 
Bergamot, cédrové drevo, citrusy, bylinky... 



Nič z toho mu nepripomínalo arómy, ktorými mohol profesor elixírov sám ako i jeho odev nasiaknuť 
počas vyučovania, či vlastnoručnej prípravy elixírov, ktorej sa venoval po vyučovaní.

Zhlboka nasal vzduch v miestnosti a zaľutoval, že tu v podzemí nie je žiadne okno, cez ktoré by sa 
mohol pozrieť na svet vonku. 

Kto vie, aké dnes bolo počasie? Snežilo? Bolo sychravo alebo sa cez mliečnosivé oblaky predsa len 
predrali v toto ráno lúče zubatého slnka, skúpeho na svoje teplo? 

Spozornel, keď sa murovaný strop nad jeho hlavou v nasledujúcej chvíli začal meniť a on s úžasom 
zistil, že nadobudol vernú podobu oblohy, z ktorej sa na zem znášali drobné snehové vločky. Akoby 
ten starý hrad skrz jeho mágiu vycítil tú skrytú túžbu, ktorá mu horela v srdci.

„Ďakujem,“ pošepol nečujne. Aj jeho mágia radostne zaklokotala.

„Už si hore?“

Sýty barytón naplnil neveľkú štvorcovú miestnosť a Severus podišiel k posteli tak, aby naňho Harry 
dovidel.

„Dobré ráno,“ pozdravil ho Harry a Severus prikývol.

„Aj tebe. Nič sa nezmenilo?“

„Nie, nič,“ odvetil popravde.

„Nepotrebuješ niečo?“ opýtal sa a Harry prikývol. 

„Kringla. Musím,“ hlesol a Severus pochopil. 

Keď sa škriatok na Harryho zavolanie objavil, odbavili nevyhnuté. Za ten čas Severus sám zmizol 
v kúpeľni, aby sa objavil vo chvíli, keď si Harry objednával raňajky.

„Kringle, dnes budem stolovať tu. Prines mi prosím to isté, ale vráť sa o desať minút. Ďakujem.“ 

Domáci škriatok sa úslužne uklonil a zmizol.

„Nechcem ťa obmedzovať, Severus,“ ozval sa z postele Harry, hoci si uvedomil, že jeho poznámka je 
v tejto situácii nielen smiešna, ale i bezpredmetná, pretože práve to svojou prítomnosťou zapríčinil.

„To je v poriadku. Daj mi tých desať minút.“

Toľko Severus totiž potreboval, aby si doprial rannú sprchu. Keď sa vrátil do spálne, kde Harry ležal, 
doniesol so sebou závan nádhernej sviežosti a čistoty, ktorý mu Harry iba závidel. Vrátil sa oblečený 
v čiernych nohaviciach klasického strihu, bielej bavlnenej košeli so stojačikovým golierom a čiernej 
veste, ktorá mu sadla ako uliata. Vyzeral skvelo, to mu musel uznať.

Kringle sa objavil vzápätí s plne naloženým podnosom. Stolovali priamo v posteli a Harry musel 
pripustiť, že to malo svoje čaro. Severus ho nadvihol do sedu a kŕmil ako malé dieťa. Dojalo ho to 
a bolo ťažké to skrývať, pretože taká pozorná k nemu nebývala ani teta Petúnia v jeho detských 
rokoch.



Keď dojedli, Severus sa postaral aj o to, aby si vypláchol ústa nejakým jeho zlepšovákom. Chutilo mu 
to ako mentol a pripomínalo to muklovskú ústnu vodu určenú na dentálnu hygienu. Severus mu 
potom dokonca ochotne umyl tvár malým ručníkom namočeným v príjemne vlažnej vode. Zrejme 
chvíľku zvažoval, či by ho nemal aj učesať, ale pri pohľade na to hniezdo to asi po mikroúvahe vzdal.

Kringle odniesol podnos a Severus ho požiadal, aby robil Harrymu spoločnosť, kým bude preč.

„Ten snežiaci strop asi tak skoro nezmizne, čo?“ informoval sa akoby mimochodom Severus, keď 
vytiahol zo skrine sako a obliekal si ho, oči zdvihnuté nahor. 

„Je to jediná šanca ako sa tu osamote nezblázniť,“ priznal Harry. „Keby tu boli okná...“

„Zabudol si, že si v podzemí?“

„Nezabudol,“ odvetil a zahryzol si jazyka skôr ako dodal – ako by som mohol, keď okupujem výsostné  
územie samotného kráľa podzemnej ríše? „Môžem ťa poprosiť o čistý pergamen, brko a atrament?“

Severusov pohľad, ktorým ho následne prebodol bol niečo medzi údivom a zmätkom. Skôr ako po 
ňom stihol blysnúť nejakou tou ironickou poznámkou, Harry vysvetlil.

„Rád by som poslal priateľom list, aby si nerobili starosti. Kringle mi s tým iste pomôže,“ nezabudol 
dodať.

„Samozrejme.“ O malú chvíľu stálo všetko pripravené na nočnom stolíku po Harryho pravici.

„Prajem ti pekný deň,“ rozlúčil sa s ním Harry.

Severus mu venoval iba zvláštny pohľad, ktorý sa predĺžil a Harryho škrelo, že ho nevedel dešifrovať. 
Jednako sa pod jeho temnou intenzitou začervenal.

Profesor elixírov odišiel a jemu ostal robiť spoločnosť domáci škriatok. S jeho pomocou zosmolil list, 
ktorý poslal Ronovi a Hermione, aby zasa zbytočne nevyvádzali, lebo sa neozýva a nerobili si oňho 
starosti.

Potom mu Kringle chvíľu čítal. Chvíľu mu rozprával o sebe a chvíľu ho zabával rozprávaním 
škriatkovských rozprávok. 

Deň mu zbehol na počudovanie skoro. 

oooOOOoooOOOooo

Ich nútené spolužitie bolo pokojné, ale na nanešťastie bez zmeny. Harry ostával stále nehybný, 
v dôkladnej opatere profesora elixírov.

Ak mohol súdiť, nepripadal mu taký nespokojný so vzniknutou situáciou a neraz ho šokoval tým, že 
mu nerobilo najmenší problém bez rečí, či frflania, ktoré očakával napojiť ho, či nakŕmiť. Občas 
dokonca ostal, aby sa s ním len tak pozhováral. 



V sobotu si s ním dokonca zahral šachy, hoci musel figúrkami ťahať iba on, no ostal skutočne zarazený, 
keď Harry prehral iba o dva ťahy.

V ten istý večer sa trochu pohádali a na jeho smolu Severus vyhral. Jeho argumenty boli žiaľbohu 
pádne a všetok ten cirkus sa týkal Harryho očisty.

„Naozaj to musí byť?“ zaškrípal zubami a snažil sa nevnímať to nekompromisné temné iskrenie 
v tmavých očiach.

„Isteže. Alebo je ti ten povlak vlastného potu príjemný?“

„Tak použi kúzlo! Toto by sa mohlo radiť medzi nevyhnutnosti,“ požiadal ho Harry.

„Rozhodne nie. Nie je to predsa nič, čo by som nezvládol,“ a to už si vyhŕňal rukávy snehobielej košele 
po ostré lakte.

Harry ho bezradne sledoval a najradšej by sa bol prepadol pod čiernu zem. I pod tú slizolinskú. 

Sakra, veď ten chlap sa v tom vyžíva! došlo mu.

Nepomohol si. Ani frflaním, ani odhováraním, ani zlostným nasupeným výrazom.

A ako sa onedlho presvedčil, Severus sa v tom naozaj vyžíval. A to nielen v jeho vyzliekaní, ale aj 
v dôkladnom umývaní. 

A aby sa od toho odpútal, myslel na iné, hoci sa to i tak týkalo Severusa. 

Tá ošemetná podmienka, ktorú mu vtedy dal nad ním visela ako damoklov meč. 

Nepochyboval, že Snape ju nebude mať najmenší problém splniť. Chcel predsa len jediné, aby sa 
doňho nezaľúbil. Nehodlal mu za žiadnych okolností ublížiť, ak by sa nejakým zázrakom predsa len 
zblížili. 

Celkom stačilo, že sa s tým musel vyrovnávať on sám. Taká nevinná podmienka... No kto by bol veril, 
že sa obráti proti nemu? 

Povzdychol si a privrel oči, aby sa nemusel dívať na mokrú dlaň zvierajúcu voňavé mydlo, ktorá práve 
krúživými pohybmi rozotierala mydlo po jeho hrudi.

„Severus?“ 

„Hm?“ Muž sústredene nanášal zmes bubliniek na horúcu pokožku pod svojou dlaňou s úmyslom 
nevynechať jediné miestečko.

„Beriem to späť,“ povedal bez vysvetlenia.

Severus k nemu zdvihol pohľad, v umývaní však neprestal. Ruka skĺzla na ploché brucho. 

„Beriem to späť,“ zopakoval Harry, oči stále privreté.

„Čo berieš späť?“ opýtal sa, keď mu omýval ruky. 



„Tú podmienku. Nemal som čosi podobné vôbec vysloviť. Už len preto, že ťa poznám. Aj ten hlúpy 
zoznam. Písal som ho, aby som stihol zažiť všetko, po čom som túžil a čo som si prial skôr než... Veď 
vieš. Nebolo to fér a mal by si vedieť, že ten zoznam je dávno zničený.“

Snape ani brvou nemihol. Venoval sa jeho nohám. Silným stehnám, štíhlym lýtkam. Klenbe chodidla, 
pekne tvarovaným prstom.

„Tiež ma mrzí ako som sa správal. Všetky tie nevhodné poznámky... Ospravedlňujem sa ti.“

Severus sa mračil. Uvedomoval si, že o toto mu celý čas išlo, ale rozhodne nie za takú cenu! 

„Takže, ak som správne pochopil,“ precedil pomedzi zuby s dôrazom na každé slovo, „ty si myslíš, že si 
mi tú podmienku vôbec nemusel dávať, však?“

Harry by bol prikývol, ale nemohol. A tak hlesol iba – Áno.

Severusa to z nejakého zvláštneho dôvodu rozrušilo. Zdvihol hlavu, činnosť jeho usilovných rúk ustala. 
V prstoch drvil biele mydlo a snažil sa... ostať pokojným.

„Ak si presvedčený o tom, že v sebe nemám kúska citu, a preto bola tá podmienka zbytočná, 
nebudem ti to vyvracať. Blahoželám ti, skutočne si sa osvedčil ako znalec charakteru.“

Harry vyvalil oči. Netušil, čo zas pobabral, ale zjavne sa tak stalo, lebo Severus zúril. Musel niečo 
vymyslieť prv, než vypochoduje zo spálne a nechá ho tam ležať ako lazára, tak ako práve bol. Nahý 
a namydlený od krku po päty.

„Nie! Ja jediný viem, akej lásky si schopný! Prečo všetko čo poviem, pochopíš inak?!“

Severus po ňom fľochol skúmavým pohľadom. Stále sa ani nepohol a tak Harry pokračoval.

„Viem, ako veľmi si miloval moju matku, Severus. Keby som mohol dúfať, že ma zahrnieš aspoň 
štipkou takej priazne, budem najšťastnejším človekom pod slnkom.“ Prehltol tú guču, ktorá mu 
navrela v hrdle a neprestal mu opätovať pohľad.

„Tak potom, prečo?“

Harry si povzdychol. „Pretože túžba je zradná vec. Bolo to silnejšie ako ja. Tak veľmi som ťa chcel, až 
som strácal zdravý úsudok. A ty si zaslúžiš len to najlepšie.“

Severus sa stále mračil a uvažoval, o čom zas bolo toto? Mal dojem, že mu niekto stojí na vedení.

„Nechcel som ťa zneužiť. Len som si chcel ukradnúť chvíľku šťastia. S tebou... Si ten najbystrejší muž 
akého poznám a pritom si vôbec nepostrehol, že ťa roky obdivujem! A roky som do teba zamilovaný. 
Hoci mi trvalo rozlíšiť jedno od druhého...“

Severus sa naňho díval ako na zázrak. Namydlený, ale zázrak. Inej reakcie zatiaľ nebol schopný. Iba 
spracúval to, čo mu Harry práve povedal. Spracúval a snažil sa prísť na to, prečo mu tak divo bije srdce 
a zviera mu vnútro. A odkiaľ vyviera ten zvláštny hrejivý pocit, ktorý sa mu závratnou rýchlosťou šíril 
po celom tele.



A potom jednoducho prešiel k vlastnej posteli okupovanej tým štíhlym, nahým telom, kľakol si a bez 
slova pokračoval v práci. Tentoraz obšťastňujúc Harryho necitlivý rozkrok. 

Harry vytreštil oči, ale mlčal ako ryba. Mlčal, kým tá tortúra s umývaním neskončila.

Keď ho Severus obliekol do čistej nočnej košele – ďalší kus z jeho súkromnej zbierky – šokoval ho po 
druhý raz, pretože sa k nemu naklonil a bez váhania si privlastnil jeho pery v takom majetníckom 
bozku, až to Harrymu vyrazilo dych a rozbúšilo srdce.

„Zopakuj to...“ požiadal ho profesor elixírov zachrípnutým hlasom.

A Harry poslušne odpovedal: „Nechcel som ťa zneužiť...“  

Harrymu sa spod privretého viečka vykotúľala slza. Severus ju zotrel palcom a šepol mu tesne pri 
uchu: „Tvoje ospravedlnenie prijímam.“

A znova ho pobozkal. Tentoraz nežnejšie a dlhšie.

„Spokojný?“ opýtal sa sebaisto starší muž, keď sa od neho po chvíli lenivo odtiahol a nechal Harryho 
lapať po dychu.

Potom jednoducho odišiel a zanechal ho v ešte väčšom zmätku, ako už bol.

oooOOOoooOOOooo

Tretí deň. Nedeľa. 

Najvyšší čas niečo urobiť. Poppy tu už bola, aby Harryho zasa skontrolovala a odišla s pokrútením 
hlavy a nespokojným výrazom v tvári. 

Severus sa opieral plecom o zárubňu dvier a díval sa na spiaceho mladíka. Bolo len pol jednej po 
obede a on si spokojne oddychoval. Musel zadriemať. Napokon, čo iné sa v jeho stave dalo robiť, že? 
Na škodu to predsa nebude.

Po tom včerajšku Harryho vnímal inak. Vlastne ho tak vnímal už dlhší čas, iba mu trvalo, než si to 
pripustil. 

A nebolo mu to nepríjemné. Naopak, mal pocit, že jeho život dostal konečne nejaký zmysel. Škoda len 
toho premrhaného času. Prečo na to prišiel tak neskoro? Keby sa totiž tomu mužovi zaberajúcemu 
jeho posteľ naozaj niečo stalo, stratil by šancu preskúmať svoje skutočné city k nemu do hĺbky 
a možno by prišiel o jedinú možnosť dosiahnuť v živote viac ako len prchavé pracovné uspokojenie.

Harry zažmurkal. „Severus?“ zamrmlal ospalo.

Severus sa pohol a sadol si na kraj postele. Naklonil sa tak, aby naňho chrabromilčan videl. „Ahoj.“

„Deje sa niečo?“ opýtal sa Harry, keď zaznamenal, že mu na krku visí zlatá retiazka Časovratu.

Severus pokrútil hlavou. „Nie. Myslím, že je čas.“

„Dobre,“ pritakal. Aj tak nemal na výber.



„Nepotrebuješ niečo?“

Harry sa pousmial. Zvykať si na Snapovu starostlivosť nebolo jednoduché. „Nie, ďakujem.“

„Tak ja pôjdem.“

„Dávaj na seba pozor, dobre?“

To pekne klenuté obočie sa nadvihlo v tom nesmierne známom spôsobe, ale miesto zamračenia sa 
profesor elixírov uškrnul. 

Znova ho raz šokoval, keď sa k nemu naklonil a vtisol mu na ústa ľahký bozk s nesnapeovsky citlivým 
prehlásením: „Budeš v poriadku.“

Harry sa usmial. Naozaj mu veril.

Posledné prianie – 9. 

asť

Kapitola ako vlastne i     celá poviedka venovaná:   Sall, Slimči, Suellen, Patolozke, Janpis, Hajmi, bacil,  
POPO, Gesi, lucke, Sitare, Airiny, Vinke, Niki.Moonlight, V1xen, weras, Maji, Kejt, Profesor, Bobo, Gleti,  
Káji, Nix, Semi a renculke. 

oooOOOoooOOOooo

Prv ako sa Severus Snape vytratil z vlastnej spálne, venoval nehybne ležiacemu mužovi posledný 
pohľad. Asi po prvý raz nebol taký, aké zvyčajne rozdával plným priehrštím na všetky svetové strany 
a s radosťou nimi obšťastňoval okoloidúcich študentov, keď rázoval chodbami starého hradu.

Pohľad, ktorý sa upol na pár dlhých sekúnd na tej hranatej tvári pokrytej rašiacim tmavým strniskom, 
ktoré sa črtalo pod opálenou pokožkou bol celkom iný. 

Bol vľúdny. Ale bol i vrúcny a smutný zároveň, niečo ako exotický druh viacfarebného nápoja 
v jedinečnom snapovskom podaní a namiešaný na zákazku špeciálne iba preňho.

Harry zatajil dych. Čakal, že mu Severus ešte niečo povie. Niečo. Hocičo. Lenže napokon sa ten pohľad 
zastrel tým zvyčajným a dobre známym chladom neprístupnosti a Severus sa od neho odvrátil. 

Siahol po kabátci a potom bez ďalších slov zmizol vo vedľajšej miestnosti.

Nehybne ležiaceho čarodejníka z toho pichlo pri srdci, ale bol dostatočne silný na to, aby zadržal 
útrpný povzdych i frustrovaný výkrik, ktorý mu vnútri napätého tela trhal pľúca vo dvoje. Zaťal zuby 
tak razantne, až ho zabolela čeľusť. 

Nebolo povedané všetko. A ani zďaleka to medzi sebou nemali vyriešené. Vedeli to obaja. Krehkosť 
toho nepatrného puta jemnejšieho ako pavúčie vlákno, ktoré ich spájalo, bolo ohrozené. Znova. 

Harry zavrel oči a prial si, aby mohlo byť všetko trochu inak. Aby tu nemusel ležať ako lata a aby sa 
Severus nemusel vracať v čase. Prial si, aby mohol urobiť viac ako len zažmurkať, či otvoriť ústa a 
prehovoriť. 



Toto – ten jeho nemohúci stav - všetko len komplikovalo a on chcel aspoň raz vo svojom strastiplnom 
živote zažiť niečo až absurdne jednoduché. Hoci si uvedomoval, aké je to skutočne nepravdepodobné 
už len preto, lebo osobnosť muža panujúceho rokfortskému podzemiu svojou pevnou rukou 
a železnou vôľou bola komplikovanejšia ako Daidalov labyrint1.

Severus vedel byť povýšenecký, niekedy panovačný a možno i trochu krutý, za čo mohlo nepochybne 
jeho ťažké detstvo i mladosť a pár nerozvážne zvolených životných ciest. A rozhodne sa vyžíval v tom 
svojom suchom, sarkastickom humore, ktorý bol zavše taký iritujúci, ale v poslednom čase i príjemne 
osviežujúci. No Harry vedel, že Severus je i nesmierne múdry a bystrý čarodejník, húževnatý natoľko, 
aby sa popasoval s nežičlivým osudom. Vedel byť starostlivý – možno až priveľmi  – a určite bol 
vášnivý muž. To všetko o ňom zistil vlastným úsilím práve on a to vedomie ho napĺňalo zvláštnou 
radosťou.

Za tých pár posledných týždňov mal Harry dojem, že sa mu podarilo dostať sa profesorovi elixírov pod 
kožu. Dokázal to pred ním niekto iný? Alebo ešte lepšie – pokúsil sa o to vôbec niekto?

Dumbledora nerátal. Nemohol. Ten muž im bol ako otec a Harry sa momentálne zaoberal hlbším 
citom. Ten cit presahoval hranice triezvej tolerantnosti, i hranice oddaného priateľstva. Vymykal sa 
kontrole a žiaril jasnejšie ako slnce visiace na oblohe v pravé poludnie.

Ak to skutočne bola láska, čo cítil k tomu mužovi... potom o ten cit nehodlal za žiadnu cenu prísť. 
Naozaj za žiadnu.  

Ale aby sa mohol znova pohnúť, návrat v čase bol zdá sa nevyhnutým riešením jeho situácie. Vedel, že 
Severus nezlyhal. Proste sa zasa niečo pobabralo. Už ho to ani neprekvapilo. Takéto javy boli uňho 
pomaly na dennom poriadku. Na čo sa nimi teda zaoberať a lámať si hlavu – prečo zase on?!

Myšlienkami sa vrátil k Severusovmu posunu v čase. Muž si od neho vypýtal neviditeľný plášť, aby 
dodržal aspoň jediný zo zákonov a síce, nesmel byť videný. To, že poruší najhlavnejšiu zásadu – že čosi  
v minulosti pozmení a zasiahne tak do vývoja budúcnosti - prebral nielen s Minervou, ale 
i s riaditeľom, lebediacim si vo svojom portréte. 

Harry o tých pravidlách samozrejme vedel. Vlastne s nimi bol oboznámený už ako trinásťročný 
študent. Stalo sa to, keď sa vracal v čase s Hermionou, aby zachránil Hrdozobca a svojho krstného 
otca. Teraz mal to isté preňho spraviť ten najviac nepravdepodobný, ale zato najspôsobilejší muž. 

A hoci tu bolo isté riziko, Severus si iný spôsob riešenia nepripúšťal. Ako sám povedal, toto bolo to 
najjednoduchšie, čo existovalo. Čo na tom, že porušia nejaké to pravidlo? Nebolo by to prvý raz.

Harry však vedel svoje. Dalo mu riadnu námahu dostať sa tam, kde bol. Aspoň, čo sa týkalo vzťahu 
s uzavretým profesorom, ktorý sa mu otváral čoraz viac, ako puk toho najvzácnejšieho kvetu. 
Rozhodne o to nehodlal prísť a len tak zahodiť všetky tie spoločné chvíle za hlavu. 

Jediné, čo teda mohol urobiť, bolo zavolať si na pomoc domáceho škriatka. Sám nebol schopný 
zdvihnúť vlastný prútik, nie to ešte čarovať a veľa času mu už neostávalo. Priveľmi sa nechal pohltiť 
vlastnými úvahami.

„Kringle!“



Domáci škriatok s očami veľkými ako podšálky sa objavil s hlasným lupnutím, ktoré sprevádzalo zvuk 
premiestnenia. Uklonil sa pred ním tak hlboko až sa svojím špicatým nosom dotkol podlahy vystlanej 
mäkkým kobercom čokoládovej farby s hrubým vlasom.

„Urobíš pre mňa niečo?“ opýtal sa chytro a škriatok sa zaradoval.

„Kringle spraviť všetko, o čo ho Harry Potter požiadať, pane,“ zapišťal.

„Dobre. Musíme sa poponáhľať.“

Kringle prikývol a pricupital k Severusovej posteli bez nebies bližšie, aby mu Harry mohol povedať, čo 
od neho žiada.

oooOOOoooOOOooo

Vyľudnenou ulicou sa rozľahol zvuk premiestnenia. 

Nikde nikto. Ešte i mesiac bol schovaný za našuchorenou kopou atramentového mračna. Vedel, že ak 
by sa na ministerstve dozvedeli, čo sa chystá urobiť, stihol by ho zaslúžený trest a tentoraz by mu pred 
väzením nepomohla ani svätená voda. Ani fakt, že to všetko podstupuje pre chlapca-ktorý-prežil-aby-
mu-zlomil-srdce. Nepochyboval o tom, že sa tak stane. Priveľmi si ho pripustil k telu a to bola školácka 
chyba, ktorej sa mal vyhnúť. Oblúkom. Veľmi, veľmi širokým oblúkom.

Severus si bol viac ako ktokoľvek iný pridobre vedomý všetkých rizík, ktoré mu z tejto akcie-na-
vlastnú-päsť vyplývajú, ale i tak by inú možnosť nevolil. Azda i preto, lebo inakšia vari ani 
nejestvovala. To, čo sa Harrymu totiž stalo bola nešťastná zhoda náhod a jeho amatérska pokusná 
náprava ich posunula do slepej uličky bez východiska.

Možno za to nemohol priamo, ale i on mal na tom svoj podiel viny. Vždy ju cítil. Už od dôb, kedy 
zomrela Lily. A tej pálčivej viny, ktorú si ako žeravú pečať vypálenú do duše denno-denne nosil so 
sebou všade, kam sa pohol, sa zbaviť nevedel.

No nie nadarmo bol dvojitým špicľom, aby urobil nejakú nerozvážnu chybu. Prívetivé prostredie 
Azkabanu ho rozhodne nelákalo. Vyhol sa mu raz a spravil dostatočné opatrenia preto, aby mu unikol 
opäť. 

Preto sa poistil hneď dvakrát. Vyžiadal si od Pottera jeho neviditeľný plášť a od Minervy si vzal 
neregistrovaný časovrat. Ten, ktorý im ostal po Albusovi (spolu s všakovakými inými vecičkami).

Keďže mu boli známe všetky zásady cestovania v čase a dobre poznal prísne zákony ministerstva, 
vedel ako ich obísť a vykľučkovať z paragrafov tak, aby naňho nepadlo žiadne podozrenie. Aj keď tí 
byrokrati zistia nejakú odchýlku v čase, alebo nejakú zmenu, bude neskoro a nebudú sa mať čoho 
chytiť. Nebudú ho môcť obviniť, pretože o tomto časovrate jednoducho nemajú ani potuchy. 

Našťastie. Inak by sa nemohol preniesť do minulosti a zachrániť muža, na ktorom mu...

Mal by si si to konečne priznať, Severus, pomyslel si skleslo.

Záležalo mu na ňom. Skutočne a neodvolateľne. 



Dokonca sa obával, že to bolo viac, akoby si bol schopný pripustiť. Veď len kvôli nemu bol tu a kvôli 
nemu riskoval. A bol ochotný riskovať všetko. Nielen vlastný život, ale i myšlienky a... opäť raz i 
vlastné srdce. 

Ako dlho to bolo, čo bilo pre iného človeka a nie preto, lebo muselo, aby ho držalo pri živote?

Rukou zamyslene zavadil o poklad ukrytý v náprsnom vrecku saka. Len Merlin vie, čo sa udeje po jeho 
zásahu do osudu. Toto sa jednoducho nedalo predvídať. A pochyboval o takej miere šťastia, ktorá by 
pri jeho vstupe do udalostí predošlé prežité dianie nijako neovplyvnila.

Musel sa sústrediť. Plán si dopredu starostlivo premyslel.

Prvé, čo urobil, keď opustil Rokfort a svoje komnaty bolo, že sa premiestnil na miesto určenia. Ocitol 
sa v muklovskej časti Londýna, presnejšie na ulici Aldwych, ktorá patrila do londýnskeho mestského 
obvodu Westminster, a ktorá tvorila oblúk spájajúci ulice Strand a Fleet street na západe s ulicou 
Kingsway na severe.

Rýchlym, pružným krokom prešiel po tmavom chodníku osvetlenom iba sliepňavým svetlom 
pouličných lámp okolo kostola Saint Mary-le-Strand, aby sa dostal do odľahlejšej časti, kde obývané 
domy nepôsobili tak veľkolepo a už vôbec nie tak honosne. 

Toto zapadnuté miesto sa veľmi ponášalo na Zašitú uličku, ale podľa zašlej ceduľky umiestnenej na 
jednom z tých ošarpaných tehlových domov vedel, že sa nachádza na najvzdialenejšom konci ulice 
Albemarle.

Pokračoval, až kým sa pred ním neobjavila skupinka obchodov s ceduľkami na dverách, ktoré 
ohlasovali, že krámy sú zatvorené. Z Harryho spomienok vedel, že staré železiarstvo - ktoré bolo už  
nejaký čas mimo prevádzky a jeho dvere boli obité drevenými doskami podobne ako i jeho malé  
štvorcové okná - teraz slúžil ako brloh tých kazašských pašerákov. 

Až potom obrátil časovratom toľkokrát, koľko len bolo nevyhnutné. Zlaté točiace sa presýpacie 
hodiny, ktoré držal medzi prstom a ukazovákom sa konečne ustálili a on sa rozhliadol okolo seba. 
Napokon lesklú vecičku schoval v dlani a bezpečne si ju zastrčil pod kabát. 

Ukryl sa v najtmavšom kúte, aby vyčkal do príhodnej chvíle. 

Bola teplá júnová noc a on sa začal pod zimníkom a neviditeľným plášťom rýchlo potiť. Snažil sa 
ignorovať vlastné nepohodlie. 

Zadíval sa na mokrú zem pod svojimi nohami a usúdil, že zrejme len nedávno prestalo pršať, pretože 
vzduch bol vlhký a kde-tu sa držali kaluže dažďovej vody. 

Cítil ako mu v žilách koluje adrenalín a on sa nevie dočkať. Rovnako však túžil po tom, aby toto celé 
nemuseli podstúpiť a aby sa Potter mohol hýbať tak, ako pred tým zranením. Bolo by to bývalo lepšie. 
Pre oboch.

Takto len odratúval minúty a s prútikom pripraveným v ruke čakal, kým sa sem neprimiestnia aurori 
ministerstva a začne sa celý ten cirkus. Potom príde na rad i on a dá sakra dobrý pozor na to, aby 
Harryho okrem tej sekacej kliatby netrafilo nič iné.



Ešte chvíľu sa nechal unášať vlastnými myšlienkami a potom spozornel. K ostražitosti ho prebral 
takmer nečujný dych mladého muža, ktorý sa celkom nehlučne premiestnil sotva na tri kroky od 
neho.

Sledoval ho, ako nemými príkazmi naznačuje svojim kolegom pozície rozmiestnenia a vrhá na 
obkľúčené obydlie antipremiestňovacie kúzlo. 

Na dome ponorenom do bezmesačnej noci sa ako na povel rozleteli dvere a vzduchom presvišťala 
prvá kliatba...

Severus sa pripravil.

oooOOOoooOOOooo

Harry opustil Apatieku a uložil si posledný vzácny darček do tašky. „Myslím, že mám všetko,“ 
poznamenal zamyslene a nevšimol si Ronov začudovaný pohľad. Muž sa pobavene uškŕňal 
a pochlipkával z vareného punču. Boli na nákupy o týždeň skôr, pretože sa chceli vyhnúť 
predvianočnému zhonu, nielen na Harryho naliehanie, ale i kvôli Hermioninmu stavu, no akosi v tom 
teraz nevideli rozdiel, keď sa tak rozhliadali okolo sebe.

Šikmou uličkou sa šírili vône od výmyslu sveta. Perníčky, zázvor, jemné pečivo zdobené cukrovou 
polevou každej farby, znel tu spev koledníkov a vyhrávanie harmoniky i huslí na rohu námestia, ktoré 
sa nieslo široko-ďaleko.

„Dal si sa na varenie elixírov, alebo...?“ zvyšok otázky ostal visieť vo vzduchu ako nebezpečne ostrý 
koniec ligotavého cencúľa, ktorý sa mu povážlivo hojdá nad hlavou a uvažuje, v ktorej sekunde naňho 
spadne.

Harry zdráhavo pokrútil hlavou. Chcel im to prezradiť. Naozaj. Ale zatiaľ k tomu nenašiel vhodnú 
príležitosť. Ron ani Hermiona stále netušili, prečo dal k prvému augustu na ministerstve výpoveď, 
skončil s povolaním aurora a prijal miesto učiteľa Obrany proti čiernej mágii na Rokforte.

Teda, nevedeli o jeho pravom dôvode. Ten sa skrýval odo dňa jeho dvadsiatych siedmych narodenín 
v kúzlom opatrenom špeciálnom flakóniku uloženom ako poklad vo vyrezávanej drevenej truhlici 
v trezore jeho domu. 

„Harry?“ ozvala sa i Hermiona, ktorá držala za ruku svoju dcérku a prišla na to, že jej manžel práve 
trafil klinec po hlavičke. Nie nadarmo bola bystrá a všímavá. Harry sa už dlhší čas správal inak. Bol 
zádumčivejší a vážnejší, akoby ho niečo trápilo.

Ron sa neprestával chlapčensky uškŕňať a i keď to malo svoje čaro, Harry by ho bol najradšej nakopol. 
Určite sa však nehodlal o týchto veciach baviť uprostred zaľudneného námestia.

„Tak ako? Alebo, ak to nie je pre teba, tak pre koho? Snažíš sa dostať do nohavíc nejakému expertovi 
cez elixíry?“ doberal si ho kamarát naďalej. Vzápätí prižmúril oči a otočil sa k svojej manželke. „Nie je 
Patrick Cadwallader náhodou zadaný?“ bol to ich bývalý, o dva roky mladší spolužiak z Bifľomorskej 
fakulty, ktorý momentálne pracoval u Svätého Munga ako špecialista na elixíry. A bol gay. Hoci nie 
jediný, ktorého poznali, ale jediný nezadaný. Preto Ron tipoval na Harryho známosť práve jeho.



Napokon, bolo by načase, keby si niekoho našiel. Oni už čakali svoje druhé dieťa a Harry kvôli práci 
nestíhal ani randiť.

Harry zamrmlal tiché – Nie, nie je to on - a zmenšil si balíčky na veľkosť, ktorá sa pohodlne schovala vo 
vrecku jeho kabáta.

„Nepôjdeme si niekam sadnúť? Rád by som vám niečo... povedal.“

Hermiona si ho premerala ostražitým, priam materinským pohľadom a hlavou kývla ku kaviarničke 
naproti.

Len čo vošli dnu, našli si stôl v zadnej časti miestnosti a blízko detského kútika, kde sa mohla hrať ich 
dcéra. Objednali si a Harry nasledujúcich pár minút strávil tým, že im opatrne vysvetľoval, ako sa veci 
majú.

Obaja mlčali po celý ten čas, čo hovoril. Až do chvíle, kedy Hermiona citlivo vyjadrila svoj názor na 
vec. Aspoň si to myslela. 

Harry sa zamračil. „Sľúbila si mi, že nebudeš poučovať.“

Hermiona sa začervenala a ospravedlňujúco sa naňho pozrela. „Prepáč. Ale nie som si istá, či s tým 
mám súhlasiť. Je to pre mňa stále akosi... nepredstaviteľné. Veď podľa teba o tom sám ani netuší, 
takže...“ Pošúchala si rukou čelo. „Je to riskantné. Môžeš očakávať všeličo. I výbuch sopky.“

Zelenooký čarodejník sa oprel o opierku pohodlného kresla potiahnutého červenou kožou, ktorá 
iskrivo dopĺňala i oživovala útulný interiér tejto kaviarničky a pohľadom zavadil o trojročnú Rose, ktorá 
šantila v detskom kútiku.

Ani Ron sa zrazu netváril nejako veselo. „Nechceš si to ešte premyslieť?“

Harry si prečesal rukou vlasy a zanechal ich tak v poriadnom chaose. „Vedel som, že vám to nemám 
hovoriť,“ povedal roztrpčene a v črtách tváre sa odrazil i jeho nesúhlas s ich postojom.

„Ja si myslím opak, Harry. Je fajn, že si nás...“

„Čo?“ vybuchol. „Varoval?“

Hermiona sa ošila na mieste a poobzerala sa, či nepútajú prílišnú pozornosť. Potom sa dotkla svojho 
vyčnievajúceho brucha a pokrútila hlavou, až jej poskočili na pleciach medové kučery.

„To rozhodne nie! Čo si to o nás myslíš?!“ kárala ho, hoci si nebol istý, či má na to právo, alebo vôbec 
nejaký dôvod. Jej nahnevaný pohľad však hovoril niečo iné. Asi ten dôvod mala.

Výraz jeho tváre sa však napriek tomu zatvrdil. Nemohol inak. Sám mal dojem, že premýšľaním nad 
tým strávil pridlhý čas a čím to viac naťahoval, tým to viac... bolelo. Nikdy predtým necítil takú 
prázdnotu. A tú mal teraz vo svojom vnútri. 

Ron si povzdychol. „Nemyslel som práve na to. Vieme predsa svoje. Ale predstava, že si si dobrovoľne 
zvolil túto možnosť, a že proste iná neprichádza do úvahy je trochu zbrklá, nezdá sa ti? Hlavne, keď si 
pomyslím, koľko možností existuje.“



Harryho pohľad preskočil z cukorničky v tvare jahody na Rona. Ten však odhodlane pokračoval vo 
svojom monológu, akoby si predsavzal, že môže existovať i iné riešenie. 

„Vieš, že som minulý týždeň stretol Milesa Bletcheryho? Pýtal sa na teba. Vraj ťa pozval von, ale ty si 
mu nedal ani šancu!“ 

Harry sa naklonil na stôl a cez zuby nahnevane zasyčal: „Ten idiot sa vraj stavil s Malfoyom a Zabinim 
o to, kto z nich ma dostane ako prvý!“

Ron očervenel ako cvikla. „Och, to som... nevedel,“ hlesol rozpačito.

Hermiona si povzdychla. „Harry, v zásade nie sme proti. Len chceme vedieť, či si zvážil všetky 
možnosti. To je celé. Chceme len jedno, aby si bol šťastný. To predsa vieš.“

Ron horlivo prikyvoval. „Presne, kamoško. Budeme stáť po tvojom boku, aj keby si sa uchádzal 
o samotného princa Williama.“

Zhlboka sa nadýchol. Asi sa unáhlil. Mal vedieť, že mu to nechcú vyhovoriť. Vždy ho podporili. 
Tentoraz však vedel, že hrá na istotu.

Zadíval sa na nich, skĺzol pohľadom na Hermionino vypuklé bruško, ktoré sa jemne črtalo pod 
materskou košeľou prestrihnutou pod prsiami a potom uprel pohľad na hrajúcu sa Rose.

„Viete, vždy som chcel vlastnú rodinu. Pokiaľ možno veľkú. Ale už nie som malý chlapec, ktorý naivne 
dúfa, že bude mať všetko.“ Povzdychol si. „Ja napokon rodinu mám. Mám vás. Vás a Rose. A to malé, 
ktoré je na ceste.“

Hermiona sa naňho láskavo usmiala a on jej úsmev opätoval. 

„Moje priority sa zmenili. Nemôžem inak. Ľutujem.“ 

Ron ho ponad stôl chytil za ruku. „Dobre. Tak urob, čo musíš. A my sa budeme modliť, aby všetko 
dobre dopadlo.“

Hermiona ho chytila za druhú ruku a pritakala so slzami v očiach a širokým úsmevom na perách, ktorý 
rozjasnil jej nežnú srdcovitú tvár. „Inak nech si nás nepraje!“

Harry sa uvoľnene usmial. „Ostáva mi len dúfať,“ vyhlásil nádejne.

Vedeli, o čom hovorí. Nič im viac vysvetľovať nemusel. Napokon sa rozhovor stočil na nákup 
vianočných darčekov a Hermionino zúfanie, či ich bude dosť, a či nemali Ronovej mame predsa len 
vybrať niečo iné ako sadu nerezových hrncov na varenie. 

oooOOOoooOOOooo

Tie sny, ktoré ho v posledných týždňoch noc, čo noc mučili boli... iné. V ničom sa nepodobali tým 
desivým hrôzam, ktoré mával kedysi. Tieto boli odlišné. Veľmi odlišné. Nebudil sa uprostred noci 
s pocitom, že jeho mágia použitá proti Temnému pánovi zlyháva. Ani si nepotreboval obrniť myseľ 
proti cudziemu vniknutiu. A napriek tomu bol jeho nočný úbor vlhký od potu a lepil sa mu na telo.



Mal silný dojem, že sa z neho stáva paranoik. Všade, kam sa pohol ho prenasledovali tie zelené oči 
takým intenzívnym pohľadom, ktorý sa zdal až nemožný. V snoch slychával jeho pobavený hlas, 
v ušiach mu znel jeho tlmený zvonivý smiech a pálčivá potreba po dychtivých bozkoch bola 
momentom, kedy sa nadránom strhával zo sna, pretože tie pery sa oddelili od tých jeho.

Nechápal to. Teda... v istom zmysle slova. 

Potter bol vždy jeho nočnou morou. Či už nebohý James, alebo žijúci Harry. A to sa nezmenilo. Čo 
bolo iné, bol prístup mladého muža k jeho osobe. Všimol si väčšie prejavy rešpektu, úcty a možno si 
trúfal povedať, že i obdivu, čo už bolo samé o sebe nad jeho chápanie. Rovnako ako i to, že mu bol ten 
mladý chrabromilčan v pätách vždy, keď mohol. 

„Hrom do kotla!“ zaklial a tresol o stôl drevenou vareškou, ktorú držal v ruke. Z odvaru na vredy sa 
stala podivná žltohnedá bublanina, ktorá vyzerala ako... 

No nič. Ďalší elixír vyšiel navnivoč a aj za to mohol jedine Potter, pretože nad ním musel ustavične 
premýšľať, akoby nemal na práci dôležitejšiu, potrebnejšiu, zmysluplnejšiu a zaujímavejšiu činnosť. 

Háčik bol v tom, že Severus hľadal v tom jeho správaní akýkoľvek náznak, či dôvod, ktorý by mu 
napovedal, o čo tomu večne strapatému indivíduu ide. Akoby bol hlavolamom, ktorý musí nutne 
dešifrovať.

„Evanesco!“ precedil nahnevane pomedzi zuby a zaprel sa rukami o pracovnú dosku nahrubo 
tesaného stola. Potreboval si prevetrať hlavu a možno i dopriať trocha oddychu. V posledných dňoch 
pociťoval nemiznúcu únavu a viac ako inokedy si pripadal starší, ako celý profesorský zbor 
dohromady. To už bolo čo povedať.

Na dvere jeho pracovne sa ozvalo zaklopanie a on sa v šoku z náhleho vytrhnutia z tých zmätených 
myšlienok strhol. 

„Áno?“ ozval sa a neznelo to ani za máčny máčik prívetivo.

Dnu vstúpil práve ten zelenooký démon, vďaka ktorému pokašľal už druhý elixír v tento deň a tak ho 
rovno spražil tým svojím ónyxovým pohľadom na uhoľ. Nezdalo sa však, že by to naňho nejako 
pôsobilo. Naopak, ten rojko mu venoval široký úsmev a pristúpil bližšie.

„Ahoj, čo to bude?“ zaujímal sa, keď videl na stole rôzne prísady, ale len čo nakukol do kotlíka, švihol 
po Severusovi spýtavým pohľadom a hlesol: „Ouha.“ Ďalšieho ohromujúceho komentára sa našťastie 
zdržal.

„Čo vás zavialo do týchto končín, pán Potter?“

„Harry,“ opravil ho pohotovo. „Potykali sme si minulý týždeň, ak si dobre spomínaš.“

„Iste,“ zamrmlal Severus a začal urovnávať prísady na stole už len preto, aby ho z nejakého 
prazvláštneho popudu neschmatol do náručia, alebo dokonca neohol o stôl a... Merlin, vážne mu  
parádne prepína! 

„Prečo si tu?“



Harry ignoroval jeho nepriateľské správanie jednak preto, lebo naňho bol zvyknutý a jednak preto, 
lebo nervózny Severus pôsobil neskutočne roztomilo. A on nervózny veru bol. Za to by ochotne strčil 
ruku do ohňa.

„O tretej vyprevádzam študentov na vlak, tak som sa prišiel opýtať, či sa nepridáš. Potom by sme 
mohli zájsť k Rosmerte na pohárik,“ navrhol s tou svojou od narodenia v žilách kolujúcou smelosťou.

No hej, to bola ďalšia vec, ktorú Severus nejako nedokázal spracovať. Ďalšie zo série pozvaní, ktorých 
sa mu dostávalo pravidelne už nejaký ten čas. Deň, čo deň. Posledné dva mesiace určite. O čo tomu 
chlapovi išlo? 

Severus nebol zbabelcom a nikdy sa zaňho nepovažoval. V boji stál vždy v prvej palebnej línii a ani 
v detstve sa pred otcom neskrýval za matkine sukne. A keďže i on mal za to, že najlepšou obranou je 
útok, náhlym popudom sa prispôsobil a rozhodol sa vyraziť do zbrane.

V správaní otočil o stoosemdesiat stupňov.

„Prečo mi rovno nepoviete, že na mňa máte chuť? Myslíte si, že som si nevšimol tie vaše pohľady?“ 

Červeň, ktorá vbehla do líc mladšieho muža a pokryla ich šarlátovým rumencom bola dostatočnou 
satisfakciou i priznaním viny, ale akosi si zrazu nemohol pomôcť. 

„Hltáte ma pohľadom zakaždým, keď sa ocitnem vo vašej blízkosti,“ prehovoril, hoci teraz si 
nespoznával vlastný hlas. Bol posadený o čosi nižšie a znel neuveriteľne... a celkom isto... vzrušene. 

Ani Potter tomu nepomohol, pretože naňho iba nemo civel a navyše si ešte aj oblizol suché pery 
jazykom. Bola to len chvíľočka, ale Severus zazrel tú vlhkú ružovú mäkkosť a razom ju zatúžil ochutnať. 

Neuvedomil si, kedy preklenul tú vzdialenosť medzi nimi a oprel mladšieho kolegu chrbtom o stôl. 
Ruky si položil tesne po jeho úzkych bokoch, tvár sklonená nad tou jeho, dokonale ohúrenou.

Sám Severus nad sebou nevychádzal z údivu. Ale táto hra na mačku a myš a samotné sny ho 
unavovali. Okrem toho, nevedel odtrhnúť zrak od tých dychtivých zelených očí, ktoré z neho 
nespúšťali pohľad.

A predsa ním musel opovrhovať. Prečo to Potter robil? Len aby ho ponížil?! Aby sa pridal do radu 
šialených úchylov, ktorí chceli vedieť aké to je, vyspať sa s ním? Zatvrdil sa proti tým dobiedzavým 
rozporuplným pocitom, ktoré ho tak iritovali. 

Sánka mu stvrdla a on zacítil ako mu tuhne i vlastný penis. A to ho rozhnevalo ešte viac. Vlastné telo 
sa mu stavalo naprotiveň?! Kvôli komu? Kvôli Potterovi?! 

„S-Severus,“ vyjachtal Potter, „ne-nemali by sme prv...“

Nestihol dopovedať. 

Severus sa svojím hákovitým nosom mäkko obtrel o ten Harryho, naklonil hlavu na stranu a vzápätí sa 
prejavil jeho zdrvujúci hnev, pretože tie hodvábne pery boli vystavené barbarskému drancovaniu jeho 
úst. Nehral sa s ním a nehral sa na nič. Raboval a plienil s úmyslom uštedriť mu príučku a do poslednej 
kvapky krvi sa bil s vlastnými pocitmi, ktoré mu v skrytku duše bublali ako elixír tesne pred výbuchom. 



Tušil, že je čosi zle. Niečo v ňom sa pokazilo a rozbilo, pretože inak by mu ten vnútorný hlas nebol 
nadával a reval naňho, nech sa prestane chovať ako idiot. Ale on sa nedokázal zastaviť. Nedokázal 
z neho spustiť ruky a prestať nimi poťahovať za tú hlúpu mikinu, len aby sa dostal k Potterovej horúcej 
pokožke, nehovoriac o tom, že sa slabinami roztúžene tlačil proti jeho bedrám.

Cítiac vzrušenie mladého muža, ktoré kontrovalo jeho vlastnému zastonal priamo do vlhkých útrob 
jeho úst a jazykom skĺzol po tom jeho v nemom vyzvaní, aby sa mu nebránil.

Lenže, do Salazarovho bradavičnatého zadku, on sa mu nebránil!

Severus mal dojem, že mu ešte nedávno chcel dať príučku, ale teraz akoby ju dával Potter jemu. 
O čom však bola?! 

Miesto toho, aby sa ho zelenooký čarodejník pokúsil odsotiť, či prekliať, držal sa ho ako kliešť a nechal 
Severusa robiť si s ním, čo si zmyslel. Nezdržal sa pritom hlasných prejavov stupňujúceho sa vzrušenia, 
čo Severusa nielen rajcovalo, ale i privádzalo do zúfalstva.

Odtrhol sa od neho silou vôle, o ktorej ani netušil, že ju niekde v tom prekliatom rozochvenom tele 
ešte má. Potter sa zatváril takmer ublížene a to ho dočista zmiatlo. Toto proste nemalo logiku!

Dobre, tak inak!

„O čo vám ide? Chcete sa so mnou vyspať?“

Harry zažmurkal očami a zaostril naňho. „Ja... znova mi vykáš, Severus.“

Muž stojaci oproti iba zavrčal. „Kašli na to a odpovedz!“ 

Chvíľa ticha sa predlžovala, až napokon Harry s nesmelým úsmevom prehovoril. „Túžim po tom už celé 
mesiace.“

Severus zažmurkal a o krok cúvol. Pre istotu, aby sa naňho znova nevrhol ako dravá šelma pustená 
z reťaze, pretože tak sa v ňom búrili podráždené hormóny. A to nehovoril o tom neuhasiteľnom ohni 
vášne, ktorý v ňom vzplanul.

Napokon sa od neho s povzdychom odvrátil. „Vypadni!“ vyštekol prudko, až sa Potter mykol. 

„Severus, prosím. Ja...“

„Čo ty? Myslíš si, že si iný? Že si iba užiješ?“

Harryho oči sa naplnili smútkom. Zamračil sa a odlepil od stola. „Počuješ sa, čo hovoríš? Prečo ma 
urážaš?! Prečo si nemôžeš pripustiť, že od teba chcem viac ako len sex?!“ 

Harry si povzdychol. Videl, že Severus mu neverí ani slovo. Netušil, čo ešte môže urobiť, aby to zmenil. 
Ten muž bol ako nedobytná pevnosť s nastraženými pascami. 

Priblíž sa a zhynieš bolestivou smrťou! mal napríklad vytetované neviditeľným atramentom na čele.

„To, čo som povedal, stále platí. A rovnako platí i to pozvanie k Rosmerte. Nechaj si to prejsť hlavou 
a...“ odmlčal sa a o pár sekúnd neskôr dodal, „budem naozaj rád, ak sa ku mne pridáš.“



Zmätok a chaos. To bolo to, do čoho ho chrabromilčan svojou horlivou snahou zblížiť sa s ním uvrhol.

oooOOOoooOOOooo

Potter bol preňho zložitým rébusom. Naozaj. Horším ako Rubbikova kocka a spletitejším ako 
Minotaurov labyrint. Kto sa v ňom mal pre Salazara vyznať?

A ako sa mal Severus vyznať sám v sebe?! 

Nedokázal pochopiť, čo sa to s ním v Potterovej prítomnosti deje. Cítil sa rozpoltene ako dorážačka po 
zásahu bleskom. Na jednej strane chcel strhnúť Pottera do náručia, na tej druhej by sa mu rád vyhol 
a ešte radšej by bol, keby sa mu podarilo zabudnúť, že niekto taký vôbec existuje.

Lenže teraz, keď opustil jeho posvätnú pracovňu mal zasa dojem, že jeho odchodom prišiel o všetko, 
čo bolo preňho životne dôležité. A neboli to práve použité prísady, ktoré nepodareným elixírom 
takpovediac vyleteli do luftu.

Toto bolo skutočne divné a on začínal uvažovať, či by si nemal predbežne rezervovať jednu izolačku 
u Sv. Munga. Len pre istotu, ak by sa jeho stav ešte náhodou zhoršil.

Potom mu odrazu do nosa udrel silný zápach po benzíne a on sa konečne prebral z toho bizarného 
omámenia. Zhrozene civel na svoj habit, cez ktorý sa práve úspešne prežierala šťava z Buberózy, ktorá 
mu tam vystrekla, keď tresol päsťou po stole.

„Bodaj to porantalo!“ zanadával hromovým hlasom a bleskovo stiahol ruku preč. Tú ruku, ktorou 
v bezmocnom hneve zaťatou päsťou tresol po stole ho pálila ako ďas, pretože sa dostala do styku 
s ľahko pokrútenou rastlinkou, ktorá sa pýšila lesklými pľuzgierikmi, vďaka ktorým sa na hrane jeho 
dlane objavila vyžratá pokožka a navyše mu tam začali navierať boľavé pupence, jeden pri druhom 
v tesnej blízkosti. 

Čistiace kúzlo prišlo neskoro. Aspoň pre jeho ruku. Žltkastý hnis vytekajúci z pľuzgierikov rastliny už 
stihol narobiť škodu. Hoci bol hnis buberózy prospešný a v iných prípadoch vynikajúci napríklad pri 
liečbe odolnejšej formy akné, neriedený pôsobil zhubne ako kyselina. 

Pravdaže o tom vedel. A stačilo málo, aby sa tomu všetkému vyhol. 

Na dnes by tých pohrôm hádam stačilo, pomyslel si znechutený sám sebou a rozopínajúc si cestou 
gombíky na čiernom habite opustil pracovňu a zamieril do svojich komnát, aby si mohol ošetriť ruku 
a dať sa dokopy. 

O pár minút neskôr už spokojne pozoroval, ako sa bolestivé pupence na ruke vytrácajú. Murtlapová 
masť pokožku upokojila a do hodiny bude ruka vyzerať tak, akoby sa vôbec nič neprihodilo. 
Zamračený pohľad mu padol na vyžratý habit. Ten žiaľ nezachráni.

Stiahol si ho z pliec a otvoril dvojdverovú skriňu v spálni, aby zničený habit pochoval na jej dne, keď sa 
zarazil. Jeden habit tam totiž už ležal.

Severus si kľakol a opatrne sa poň načiahol. Pozorne ho prezrel z každej strany, ale nevyzeral, že by 
mu niečo...



„Ach, tak predsa,“ zašomral, keď sa prstami dotkol zoškvarenej tkaniny na boku. Bolo to zvláštne, ale 
nespomínal si, pri akej príležitosti sa mu to stalo. Už ho chcel vrátiť späť, keď prstami zdravej ruky 
zavadil o čosi, čo sa nachádzalo v jeho náprsnom vrecku. 

Celkom ohromený sa o sekundu neskôr díval na malú fľaštičku zabezpečenú ochranným kúzlom proti 
poškodeniu, v ktorom sa hmýrila striebristá spomienka. Nebola nijako špeciálne opatrená. Sňal z nej 
akurát kúzlo proti rozbitiu. Skvel sa na nej iba dátum napísaný jeho rukou, to bolo isté. 

„17. 12. 2008?“

Jeho tenké ebenové obočie sa stiahlo nad prižmúrenými očami. No nech sa ako tuho snažil premýšľať 
a spomenúť si, kedy, či o akom čase presne si predvčerom tú fľaštičku opatril - zjavne vlastnou  
spomienkou – nedokázal to.

Dnes bol piatok a v stredu učil celý deň. Ráno bolo ako každé iné. Vstal o šiestej, podrobil sa rannej 
hygiene, po siedmej si dal vo Veľkej sieni raňajky a potom sa vrátil do svojich komnát, aby sa pripravil 
na vyučovanie. 

Dvojhodinovka s prvákmi. Tam mu Fitzpatrick takmer priotrávil triedu štipľavým dymom, keď pridal 
do Elixíru lásky miesto drveného Srdcovníka nasekaný Ligurček. Potom mal hodinu voľna, kde sa 
z toho všetkého spamätával a vymýšľal si pre toho malého ryšavého trola na večer primeraný trest. 

Ďalšia dvojhodinovka s tretiakmi dopadla celkom uspokojivo. Nasledovala hodina s druhákmi 
a siedmakmi. V pokoji absolvoval krátky, no sýty obed, potom sa venoval opravám prác a príprave 
podkladov na ďalší vyučovací deň a po ľahkej večeri si vychutnal Fitzpatricka, ktorému prikázal drhnúť 
kotlíky. Nič mimoriadne sa do večera neudialo.

Keď sa pobral do postele, bolo čosi pred polnocou, takže...

Miesto ďalších neplodných úvah a zbytočného premýšľania zamieril do vedľajšej miestnosti 
s mysľomisou, aby zistil, čo to má znamenať tým najjednoduchším spôsobom.

O malú chvíľu sa už jeho bledá tvár s orlím nosom vnárala do hmýriacej sa hmoty.

oooOOOoooOOOooo

 Keď sa vynoril z kamennej nádoby mysľomisy, mal dojem, akoby sa ocitol v inej dimenzii. Odrazu do 
seba všetko zapadalo. Tie jeho pocity, tá vnútorná rozpoltenosť. A potom mu to došlo. Potter to 
musel vedieť od samého začiatku! 

Tak to preto to je nadbiehanie a ustavičné pozývanie na drink alebo večeru?! Nemohol tomu uveriť... 
A to ho v duchu pokladal za chorého devianta so zvráteným vkusom.

Mal sto chutí prekliať sám seba!

Vtedy si spomenul na to dnešné pozvanie a bleskovo zakúzlil Tempus. Bolo päť minút po tretej. 
Nepremýšľal. Proste schmatol prvý zvrchník, ktorý mal po ruke a vyrazil z komnát ako čierny blesk.

Nemal tušenia, čo mu povie, alebo čo urobí, ale vedel, že ho musí dohnať. 



Vybehol z hradu a nezáležalo mu na tom, že sa nespráva primerane veku. Bolo mu to jedno. Ignoroval 
školníkovo frflanie, keď ho cestou nechtiac odsotil z cesty a nevšímal si rinčanie brnenia, ktoré sa 
zosypalo, keď doňho starý Filch nechtiac buchol. 

Do očí mu udrela oslepujúca beloba a štipľavý mráz sa mu zahryzol do bledej pokožky rúk i tváre. 
Nevšímal si to, lebo jediné, čo ho zaujímalo boli študenti, ktorí práve v jednom húfe opúšťali 
Rokfortskú bránu a...

Bol tam. 

Kráčal pár metrov za nimi ležérnou chôdzou s pomalým krokom a smial sa, baviac sa s nejakými 
študentmi, ktorí mu robili spoločnosť.

Vydal sa za nimi. Ráznym, no oveľa pokojnejším krokom. Cestou za ním mu hlavou hmýrili v jednom 
bláznivom kolotoči novonabodudnuté spomienky. 

Moment, kedy sa dozvedel o tom, kto v septembri nastúpil na jeho vytúžené miesto profesora 
Obrany. Chvíľa na Severnej veži, kde sa po prvý raz rozprávali a on sa ho pýtal, či sa chystá skočiť.

Na jeho drzú otázku: „Chystáte sa skočiť, Potter?“ prišla ešte drzejšia odpoveď: „Potešil by som vás?“

Moment, kedy mu vytkol, že zlatý chlapec vždy dostane svoje na striebornom podnose a chvíľa 
pravdy, keď mu došiel pravý význam skrytý v tých dvoch vetách: „Miesto profesora Obrany je  
prekliate. Okrem toho, aj odsúdený má nárok na svoje posledné prianie, či nie?“

V mysli sa mu mihali jednotlivé spomienky ako vagóny rozbiehajúceho sa vlaku. 

„Chýbal mi váš suchý humor,“ povedal mu raz a on si len strčil ruky do vreciek habitu a oponoval mu, 
že zmysel pre humor mu chýba. 

Vtedy ho vykoľajil, keď mu to vyvrátil. „Ale máte. No nie každý ho dokáže rozlíšiť od vašich  
uštipačných poznámok.“ 

Nepriznal si to, ale vtedy ho to vyhlásenie zahrialo na duši a pomyslel si, že Potter to zrejme myslí 
vážne. Tiež si uvedomil, ako sa jeho tvár zmení i pri jemnom úsmeve. Potter vyzrel v skutočne 
príťažlivého mladíka. 

A čo tie jeho rozpaky, keď si od neho žiadal prísľub, že splní tú jedinú podmienku, ktorú mu dal a síce, 
že sa doňho nezamiluje?

Severus pokrútil hlavou, kútiky úst sa nadvihli v pobavenom úsmeve. Merlin, cítil sa ako 
znovuzrodený! A to len preto, lebo videl a konečne pochopil! 

Stále mal pred očami ich prvý neplánovaný bozk, keď Harry jednej noci skolaboval. Ale i tie ďalšie, 
ktorých sa mu dostalo. Myslel na všetky tie chvíle, keď si jeden druhého doberali a dráždili sa. 

Zachvel sa príjemnou túžbou pri spomienke na tú vášnivú epizódu v kresle a na všetky tie večere, 
ktoré strávil nehybný muž v jeho posteli. Ako nadšene ho vtedy zbavoval oblečenia a dychtivo omýval 
tú opálenú pokožku, aby z nej zmyl pot...



Húkanie Rokfortského expresu nevnímal. Ani to, že už tak nemrzne a že sa z oblohy na zem spustili 
húfy tancujúcich snehových vločiek. 

Videl len jeho štíhlu siluetu, ktorú na malú chvíľu zahalila para z hvízdajúceho červeno-čierneho 
rušňa, hulákanie študentov a mávanie na rozlúčku nielen Harrymu, ale aj Bartemiusovi Abottovi, ktorý 
stál opodiaľ a ako prvý sa otočil. Pri pohľade na prichádzajúceho muža v čiernom čosi zamrmlal 
a vtedy sa konečne zvrtol i Potter.

Údiv v tých zelených očiach schovaných za okrúhlymi sklami okuliarov vystriedalo náhle porozumenie. 
Jeho tvár stratila i posledné zvyšky prvotného napätia a rozžiarila sa. Žiarila tak jasne a iskrivo ako 
slnečné lúče horúceho leta odrážajúce sa na vodnej hladine priezračného jazera.

A úsmev hrajúci na tých zmyselných perách patril... jedine jemu. 

Vedel to. 

Vedel to rovnako ako vedel i to, že sa volá Severus Snape, a že už celé roky vyučuje elixíry na Rokforte. 

Úsmev, ktorý mu mladý čarodejník venoval splynul s tým jeho, keď sa priblížil až k nemu, bez slova si 
ho pritiahol do náručia a ich ústa sa spojili v tom najnežnejšom bozku. Roztúženom, nesmelom a  
najkrajšom, aký kedy len v svojom pochmúrnom živote dostal a okúsil.

Profesor Abott, stojaci opodiaľ na nich ostal zízať s otvorenými ústami ako kamenná socha schopná 
jedine nesúvislého habkania, kým z unikajúcej lokomotívy sa z otvorených okien plných nadšených 
študentov ozýval piskot, výskot i ohlušujúce povzbudzovanie zanikajúce v ruchu železnice a miznúce 
v diali.

Stáli tam, ponorení v bozku, pritisnutí v tom najtesnejšom objatí. Snehové vločky im pokryli tmavé 
hlavy, zachytávali sa na odeve a roztápali sa pri dotyku s rozhorúčenou pokožkou tvárí i rúk, ktoré 
nechránili vlnené rukavice. 

A hoci bola obloha sivá a visela nízko nad zemou, Severus mal jasný deň, pretože Harry bol tým jeho 
povestným lúčom, ktorý prežiari všetky jeho budúce dni a zmaže osamelé noci. 

oooOOOoooOOOooo

Harry prišiel o panictvo ešte v ten podvečer a Severus musel uznať, že je viac ako len schopný 
a učenlivý študent. 

V jeho prospech svedčilo i to, že mu počas Vianočnej noci pripísal na osobné konto rovných tisíc 
bodov. 

Na druhý deň ráno nielen, že s nadšením prijal od Harryho vzácne darčeky, ale sám mu nejaké daroval 
a v duchu nehanebne koketoval s myšlienkou na to, že bude musieť svoj názor na Vianočné sviatky 
prehodnotiť. Tieto totiž nemali žiadnu chybu!

O dva roky a necelých sedem mesiacov si tí dvaja - po šiestych poriadnych hádkach a desiatich razoch  
udobrovacieho milovania a nekonečného odôvodňovania, prečo by to mali urobiť - šťastne vymenili 
manželské sľuby.



Harry v ich svadobný deň vyslovil svoje zásadné Posledné prianie – Aby ich láska vytrvala až naveky...

Koniec
A/N:

Daidalov labyrint1 – navrhol labyrint pre Minotaura (http://sk.wikipedia.org/wiki/Daidalos)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Daidalos

