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I.

Vianoce boli takmer predo dvermi. Mohol cítiť ich omamnú vôňu, sladkú chuť lahodných, krehkých 
koláčov, ktorá by sa mu rozplývala na jazyku, dostal by kopu darčekov od svojich priateľov a... 

A predsa by mu to nestačilo a stačiť nemohlo. 

Bol sám. 

Samota, ktorá ho obklopovala po ostatné mesiace a týždne mu bola príliš verným tieňom. Občas mal 
dojem, že ho dusí. Cítil jej chladivé objatie, jej mrazivý dych vzadu na šiji a netušil, čo by ešte mohol 
spraviť.

Bol na dne. Konečne klesol tak hlboko, že sa dotýkal prstami nôh ostria jej kamenného, ľadového 
povrchu. Ale na druhej strane, mal sa aspoň od čoho odraziť a začať odznova.

Zasa.

Už po koľký raz to skúšal? Nevedel. Našťastie nikdy neprestal. Bol húževnatý. Život ho naučil nevzdať 
sa bez boja. 

Mal všetko. Takmer... Prácu, peniaze, priateľov. Chýbalo málo, aby bol skutočne šťastný. Miesto v jeho 
srdci bolo síce zaplnené, ale miesto po jeho boku zívalo prázdnotou. 

Zovrel v dlaniach objemné snežidlo, ktoré mu ešte na škole venovala Hermiona a potriasol ním. Na 
starý hrad sa v okrúhlej guli znášali drobné snehové vločky. Smutne si povzdychol, keď klesla na dno i 
posledná. Odložil ho na policu a prešiel k oknu, na ktorom sa vo svetle sviec ligotali ľadové kvety.

Oprel sa plecom o stenu a spomenul si na to, čo sa ho Hermiona opýtala poobede, keď sa pre niečo 
prela s Ronom. „Harry, aká je tvoja predstava dokonalých Vianoc?“

Sklonil hlavu a zadíval sa do prázdnej šálky čaju, akoby sa chystal odpoveď vyveštiť.

Napokon pokrčil plecami, hoci vedel, čo by odvetil.



Nepotreboval žiadne dary, stačilo by mu, aby bol s ním. Túžil pocítiť chuť jeho bozkov, na ktorú si 
hmlisto spomínal, chcel sa opäť opájať vôňou jeho tela a šepkať za dlhých mrazivých nocí jeho meno 
v tom hrejivom objatí. 

Toto si prial... 

II.

V kancelárii panovala napätá atmosféra. Jeho strnulý postoj tela vyjadroval zmätok, obavy i úzkosť. 

Minister sa nadýchol, aby čosi povedal, ale predbehol ho. „Prečo práve ja?! Nehodil by sa na túto 
úlohu skôr niekto z radov aurorov, než pracovník Odboru zverov, bytostí a duchov?“

„Všetci vieme, že si na tú úlohu najlepší,“ odvetil nekompromisne, nedávajúc mu prakticky možnosť na 
výber. „A tiež... najpovolanejší.“

„Ale výhražné listy ešte nemusia nutne znamenať...“ 

Nedokončil.

„Včera ho prepustili od Sv. Munga. Ver mi, že naše obavy sú viac ako opodstatnené, Harry,“ povzdychla 
si staršia žena, s tvárou bledou a posiatou vráskami ako pokrčený kúsok pergamenu. V jej zelených 
očiach sa zračili obavy. 

Kingsley si odkašľal. Možno i preto, aby na seba znova upútal pozornosť. „Hovoril som s ošetrujúcim 
liečiteľom. Zasiahla ho kliatba Haemidrosis. Iste, je nesmierne bolestivá a hoci to nie je veľmi vážne, 
ani smrteľné, napriek tomu sa sám a bezhlavo vystavuje riziku. O to viac, že našu pomoc odmieta 
akceptovať.“

„Nemali by sme teda jeho želanie rešpektovať?“ ozval sa pohotovo.

Minerva naňho vrhla taký šokovaný pohľad, že ho to prinútilo zahanbene odvrátiť pohľad.

Aj ministra jeho vyhlásenie pobúrilo, ak nie rovno sklamalo. „Ten muž je vojnový hrdina. Sám vieš, 
koľko toho obetoval, čo urobil a...“ 

„Dobre!“ vybuchol rezignovane. Prečesal si prstami vlasy a trpko si povzdychol. „Povedzme, že budem 
súhlasiť. Ale neuniklo vám niečo náhodou?“ poznamenal a preskočil pohľadom z jedného na druhého.

Zjavne netušili na čo naráža.

„V elixíroch stále plávam,“ vysvetlil.

Minerva iba mávla rukou. „Harry, asistenta si zháňa viac ako štyri mesiace. Pokiaľ viem, neozval sa mu 
absolútne nik. Podľa mňa ťa prijme s otvorenou náručou.“

Tak o tom si dovolím pochybovať. 

Bol to preňho vopred prehraný boj. Vzdal to. Chvíľu tam len ticho stál a uvažoval. 

Súhlasil. 



„Dobre. Ale nesmie sa dozvedieť, že som to ja.“

Obaja prikývli.

III.

Ulice boli pusté. Mohlo za to nevľúdne decembrové počasie, ktoré ich vyprázdnilo. Každý radšej sedel 
doma pri krbe a popíjal niečo, čo by mu rozohrialo skrehnuté údy.

Nie však on.

Heamidrosis. 

Kto by si to bol pomyslel. Nenápadná, zato svinsky bolestivá kliatba, vrhnutá od chrbta, v dave. 
Skutočne bola situácia vážnejšia, ako si ju pripúšťal? Mohli mať Minerva s ministrom pravdu? No, jeho 
niekdajšia minulosť bývalého smrťožrúta sa okolo neho stále vznášala ako temná aura.

Asi bola chyba, že kontaktoval Minervu, ale v ten deň si iba odbehol dokúpiť potrebné zásoby, kým sa 
mu na miernom ohni varil Elixír na liečenie vredov. Nemal byť dlho preč. Maximálne desať minút. 

Lenže po tej nehode ho okamžite transportoval nejaký dobrák k Sv. Mungovi bez toho, aby sa ho 
vôbec opýtal na názor! Čo na tom, že mu na pokožku vystúpil krvavý pot a telo mu zachvátila pálčivá 
bolesť? A koho by napadlo, že sa mu bude tá všetečná stará ježibaba, ktorá mala dozrieť jedine na 
odstavenie elixíru a jeho nadávkovanie do skúmaviek hrabať v stole?!

Mal som tie listy spáliť, pomyslel si.

Teraz bola neoblomná a dobiedzala horšie ako osa, keď mu dookola húdla, aby sa tu nezatváral pred 
svetom.

Ako mohol?! 

Stále na sebe cítil tie neisté, bojazlivé pohľady ľudí. A hoci boli jeho elixíry uznávané a vysoko žiadané, 
svoju slávu a očistenie mena si vôbec neužíval. Merlin, veď sa mu na podaný inzerát, kde zháňal 
asistenta kvôli nadmernému množstvu práce neprihlásil jediný človek! 

Bol unavený. Mal pocit, akoby si nesadol celý týždeň. Nohy mu celkom zdreveneli. Iba ruka sa hýbala 
v pravidelných intervaloch držiac varešku. 

Odstavil pod cínovým kotlíkom oheň a naposledy zamiešal ružovkastú, gélovitú hmotu. Konečne si 
sadol. Načiahol sa po novinách a nalistoval stranu s malým odstavcom: „Potter predložil novelu  
zákona o Vlkolakoch!“  

Severus sa začítal do článku.

IV.

Nemal na to veľa času. Kým Minerva s ministrom trvali neoblomne na svojom, on trval na tom, že 
Severus nezistí, o koho ide. Ak by ho prekukol, všetko by sa tým pokazilo. Zvlášť preto, lebo ich 
rozchod bol...



Povzdychol si. Prosto hrozný. 

Stále sa z neho nespamätal. Ale čo na tom záležalo, keď bol v hre Severusov život?

A aj keď vedel, že je ten čarodejník viac, než len schopný zachrániť si zadok sám, jeden nikdy nevie. 
Kliatba, ktorú naňho vrhli, dokonca za bieleho dňa a v dave bola jasným varovaním. Toto nemohol 
prehliadať ani on.

Nech sa už medzi nimi stalo čokoľvek, nesmie to zatieniť jeho úsudok. Musí si udržať nadhľad 
a odstup. 

Nahádzal si veci do hnedého batoha a otvor utiahol hrubou šnúrkou. Prehodil si ho cez plece 
a naposledy zhodnotil svoj nový zjav v stojatom zrkadle. 

Povzdychol si a prečesal si rukou vlasy ako vždy, keď bol nervózny. Toho zlozvyku sa jednoducho 
nedokázal zbaviť. 

Zahryzol si do pery a zapol si gombík na dlhom, čiernom starom zimníku. „Tak dobre,“ vydýchol 
a márne sa snažil uvoľniť napätie v tele. „Hop alebo trop!“ hlesol a s tým opustil svoj byt. 

Zamkol za sebou a vykročil tmavou nocou za svojím cieľom.

oooOOOoooOOOooo

Bol vo svojej pracovni, keď začul zvonenie kovového srdca malého mosadzného zvončeka. Vzpriamil 
sa a na moment sa zatváril namosúrene. Kotlík pokojne bublal. Stíšil pod ním plamienok a zakúzlil 
časové Tempus: „Tempus chronicum,“ ktoré pomaly odratúvalo po sekundách stanovených desať 
minút.

Chvatne opustil pracovňu a uistil sa, že má prútik schovaný v rukáve. Pre každý prípad. 

Vkročil do neveľkého zaprataného priestoru svojej súkromnej predajne a už otváral ústa, keď sa 
zarazil.

Prvá myšlienka, ktorá ho napadla bola, že Pottera musel určite niekto oskalpovať. Tie vlasy, ktoré rástli 
na hlave toho mladíka vyzerali... navlas rovnako. 

Ale toto nebol Potter.  

V.

Severus prelomil ticho. „Kto ste?“

Jeho hlas znel nevrlo a podozrievavo, ale to Harry očakával. Dokonca i ten zamračený pohľad, ktorým 
si ho premeriaval. 

 Mladík, ktorý stál sotva tri metre pred ním si priložil ruku k ústam. Potom ju stiahol a otvoril ich. 
Hovoril, ale slová, ktoré mu vyšli z úst boli bez zvuku. Pôsobil ako nemá ryba.

Severusovo obočie vystrelilo až k ofine. „Ste nemý?!“



Mladík prikývol. 

Neprišiel na lepšie maskovanie. Mohol si síce pozmeniť výzor, ale zradil by ho hlas. Nebol taký 
nedbalý, aby plán nedomyslel do detailu. Napokon vzal prútik a mávol ním vo vzduchu. Pred 
Severusom sa objavili písmená tvoriace jednoduchú vetu: „Volám sa Chris Winter a prišiel som vás  
požiadať o prácu, pane.“

Obsidiánové oči preskočili z písmen, ktoré zmizli chvíľu po tom, čo sa objavili znova na mladíka. Tmavé 
vlasy pripomínajúce vrabčie hniezdo, modré oči a trochu... pretiahnutá tvár s úzkymi perami a nosom 
ako gombička, s končekom trocha zdvihnutým dohora. Vyššia atletická postava zahalená v tmavom 
plášti. Neušli mu ani tie tri záplaty, ktoré na ňom mal, ani batoh prehodený cez plece.

Do Salazarovej riti! Mal dojem, že sa ocitol v slepej uličke.

Mal sto chutí toho... čudáka... odmietnuť. Ale fakt bol ten, že pomoc potreboval ako soľ. A – nik iný sa 
na jeho inzerát neprihlásil. Čo teda mohol stratiť? Ak s ním nebude spokojný, stále sa ho môže zbaviť, 
či nie?

„Ak som správne pochopil, pán Winter, počujete, ale nemôžete hovoriť?“

Ďalšie prikývnutie.

„Vyznáte sa v elixíroch?“ 

Neistý výraz.

„Vyskúšam si vás,“ riekol a založil si ruky na hrudi. „Aký je protiliek na nadúvací roztok alebo na 
zmenšenie objemu?“

Vo vzduchu sa objavilo: „Spľasnutý elixír.“  Toto pred rokmi použili na tetu Marge.

„Čo je Úhorník liečivý?“ 

„Rastlina. Používa sa na prípravu väčšiny elixírov. Všehodžúsu, napríklad.“ Chvála Nevillovi.

Severus dlho mlčal. „Ste prijatý!“

VI.

Nič netušiaci Severus bol viac, než len zhovievavý. Neodporučil mu lacnú ubytovňu, ale pridelil mu 
malú spálňu na poschodí v priestoroch, ktoré sám obýval. Harry s tým bol viac než len spokojný. 
Hodlal sa po tieto dni stať jeho tieňom, aby vysliedil čo možno najviac, takže mu to iba hralo do kariet.

„Nie je to síce luxus, ale nič lepšie nemám,“ ozvalo sa za jeho chrbtom, kým si on obzeral sparťansky 
zariadený interiér pozostávajúci z lôžka, skrine, malej komody a z ošumelo vyzerajúceho zrkadla 
visiaceho na stene.

Mávol prútikom a vo vzduchu vyskočilo: „Ďakujem, vážim si to.“ Potom chvíľu premýšľal a dodal: 
„Nesklamem vás, pane.“



Severus na to nepovedal nič. Miesto toho mu oznámil, že začne zajtra o ôsmej. Ukázal mu kúpeľňu a 
dovolil používať kuchyňu, ak vie variť. A samozrejme ho vystríhal pred vstupom do svojich 
súkromných priestorov. 

Odišiel a Harry osamel.

Zložil si vak na zem a sadol si na posteľ, ktorá pod váhou jeho tela zaškrípala. Povzdychol si a privrel 
oči. Už takmer zabudol, aký vie byť Severus pôsobivý. A ako mu bolo v jeho prítomnosti, ako rád 
počúval ten hlboký, sýty barytón.

Dosť, prikázal si na to nemyslieť. Nebude sa zbytočne týrať niečím, čo nie je v jeho silách zmeniť. 

Ale niečo predsa len môže. Dúfal, že sa mu toho šialenca podarí vypátrať čím prv. Alebo aspoň skôr 
ako... 

No, popravde, netušil, či sa v jeho prítomnosti dokáže ovládať. Zvlášť, keď naňho stále pôsobil takou 
silnou magnetickou príťažlivosťou, ktorej sa sám desil.

oooOOOoooOOOooo

Keď sa Severus konečne odobral na poschodie potom, čo opatril prízemie ochrannými kúzlami, 
napadlo ho, že by o nich mal svojho nového asistenta informovať. 

V žalúdku mu zaškvŕkalo, čo mu pripomenulo nepríjemnú skutočnosť, že opäť raz opomenul večeru. 
Aké bolo jeho prekvapenie, keď stúpajúc po schodoch zachytil lákavú vôňu linúcu sa z kuchyne? 

VII.

Harry krájal, sekal, drvil prísady potrebné do elixírov na vlastnom miniatúrnom úseku dreveného, 
nahrubo otesaného stola, kde mu Severus tak veľkoryso vymedzil priestor. Uvažoval, čím si to vlastne 
zaslúžil. 

Keď spolu žili, pomáhal mu, to síce áno, ale nikdy nemal vlastný úsek v jeho svätyni. 

Možno za to mohla tá dobre rozvoniavajúca hrachová polievka, ktorú v prvý večer pripravil, čím ho 
ubezpečil aspoň o tom, že variť vie. Ak už nie elixíry, tak jedlo áno.

Iste, elixíry mu nikdy veľmi nešli. A kým boli spolu, pomáhal mu ozaj len vo výnimočných prípadoch, 
keď muž nestíhal, alebo bol priveľmi unavený na to, aby sa s ním hádal. Snažil sa nezavadzať a nič 
nezbabrať. Takto od neho pochytil pár užitočných vecí, čo bolo viac, ako zvládol za celé roky v škole.  

A hoci ho bez problému prijal, keď sem prišiel, škrel ho fakt, že si ho nepreveril prísnejšie. Nechcelo sa 
mu veriť, že by poľavil na ostražitosti. A predsa. Zdalo sa, že Severusovi na bezúhonnosti nového 
zamestnanca nezáleží.

No ten večne zamračený muž mu nesmierne chýbal. Ich rozchod mu nebol po vôli, ale súhlasil s tým. 
I keď to bolo preto, lebo vedel, že ak sa Severus už raz pre niečo rozhodol, nič sa tým nezmení, ak si za 
tým bude stáť.

Merlinžiaľ...



Odovzdal mu dokonale nasekaný hadí koreň a vzal do ruky sezamové semienka, aby ich rozdrvil 
v mažiariku. 

„Ďakujem,“ zamrmlal Severus, keď jeho asistent skončil. „Na teraz je to všetko. Môžete ísť.“

Prikývol a do vzduchu sa vzniesla veta: „Ak budete čokoľvek potrebovať, pane...“

„Iste, dám vám vedieť, pán Winter.“ 

Opustil pracovňu a prešiel malou miestnosťou, aby otvoril dvere obchodíku, pred ktorým už postávalo 
pár odvážlivcov. Vedeli, že ak niečo potrebujú, uňho je otvorené iba do dvanástej. Pár hodín, aby sa 
po zvyšok dňa mohol znova venovať príprave rozmanitých elixírov. 

VIII.

Odbilo dvanásť hodín a Severus práve zatváral obchod. Svojho asistenta zamestnal varením toho 
najjednoduchšieho elixíru, aby si overil jeho zručnosti i v tejto oblasti. V kuchyni dokázal hotové 
zázraky. Z toho mála zásob, ktoré tam mal, vždy vyčaril vynikajúci pokrm a on sa pristihol, že si 
konečne po dlhom čase vychutnáva jedlo. 

Obrátil ceduľku na dverách z nápisu „Otvorené“ na „Zatvorené“ a vrátil sa prerovnať rozmanité 
fľaštičky v policiach. 

Vedel, akému riziku sa vystavuje, keď toho neznámeho čarodejníka prijíma. Stále mal na mysli 
Minervino varovanie, ale bol schopný postarať sa o seba sám. Veď to robil od svojho útleho detstva. 

Tá jedna kliatba, ktorá ho zastihla úplne nepripraveného sa nemohla rátať. Kto by bol predpokladal, že 
naňho niekto zaútočí uprostred davu, kde bolo viac ako pravdepodobné, že to neschytá on, ale niekto 
iný? Napriek tomu musel na toho neznámeho myslieť. 

Ten človek mal rozhodne veľmi presnú mušku. A odvahu. Šialenú, ale odvahu.

Keď sa za jeho chrbtom ozvalo hlasné „žuch“ otočil sa s pripraveným prútikom v ruke čeliť 
komukoľvek, či čomukoľvek. 

Zamračil sa, keď zbadal, ako sa po sklenej výplni hornej časti dverí pomaly zosúva smerom nadol 
rajčina. Dal by krk na to, že je navyše hnilá. 

Toto teatrálne divadlo mal na programe už nejakú chvíľu. Vlastne od času, kedy opustil Pottera 
a odkúpil tieto skromné priestory. 

Sprvu si dokonca myslel, že v tom má prsty práve on. Ale nie. Harry nebol taký zbabelec, aby mu 
nepovedal priamo do očí, ak sa mu niečo nepáčilo. Presne tak ako to spravil i pri ich rozchode.

Odomkol, odstránil rozplesnutú paradajku spred prahu obchodu a vyzrel na ulicu. Nikde nikto. Zohol 
sa po ďalší z výhražných dopisov a zavrel za sebou. 

Chvíľu uvažoval, či ho otvárať, ale prekonala ho vlastná zvedavosť. Čo tam asi bude tentoraz?

„Zdochni, ty starý, umastený netopier!“



Aké nápadité.

IX.

Na pleci pocítil krátky dotyk ruky. S trhnutím sa otočil. Pán Winter stál za ním a pri ňom vo vzduchu 
visela prostá otázka: „Je všetko v poriadku, pane?“ 

Severus prikývol. „Isteže.“

Neznelo to asi presvedčivo, lebo pohľad azúrových očí sa stočil k listu, ktorý stále zvieral v ruke. 
Skrkval ho do malej gule a schoval v dlani.

„Elixír je dokončený?“

Mladý muž prikývol. „Nechal som ho odstáť. Má nastavený časovač na pätnásť minút. Predpokladal  
som, že si budete priať skontrolovať ho prv, ako ho nadávkujem do fľaštičiek.“

„Správny predpoklad,“ uistil ho a len čo vhodil pokrčenú guľku do koša, obišiel mladíka a zamieril do 
laboratória.

Prv ako ho Harry nasledoval, privolal si z koša list, ktorý Severus zahodil a tešil sa, že ho nenapadlo 
rovno spáliť ho alebo nechať zmiznúť.

oooOOOoooOOOooo

Pri večeri ho nenápadne pozoroval. 

Trochu sa zmenil. Od vtedy, čo sa nevideli badateľne pochudol a líca mal až žalostne prepadnuté. 
Vlastne vyzeral takmer podvyživene a bol by prisahal, že do seba leje jeden povzbudzujúci elixír za 
druhým, aby zvládol celodenný pracovný nápor. 

Za tých pár dní, čo tu bol, jeho výzor trochu pookrial. Tmavé vlasy, ktoré nosil väčšinou stiahnuté 
v chvoste vyzerali živšie, pleť dostávala farbu a pomaly priberal. 

Harryho zakaždým pichlo pri srdci, keď ho zbadal. Mohol sa za to všetko podpísať ich rozchod? Mohol 
byť pre Severusa rovnako bolestný ako bol preňho? Vtedy si to nemyslel, ale teraz... 

Ten muž viedol až žalostne osamelý život. Myslel si, že aspoň večere alebo pár hodín z nocí trávi 
v príjemnejšej spoločnosti, ale zjavne sa mýlil. Bol to asi jediný človek na svete, ktorý si dobrovoľne 
zvolil celibát. 

Toto nerobil ani on. Z času na čas vyhľadal aj inú spoločnosť. Aspoň prvý mesiac, kým si neuvedomil, 
že mu nik nemôže dať to, čo cítil a prežíval iba pri ňom.

X.

Počul vojsť Severusa do izby oproti. Chvíľu načúval tlmeným zvukom, než ustali úplne. Usadil sa na 
posteli, vzal prútik a rozložil pred sebou výhražné listy, ktoré zbieral za posledných pár dní. Skúmal ich, 
posudzoval, čítal dookola.

Všetky na jedno kopyto, pomyslel si. 



Dospel k názoru, že ten, kto ich píše nemá nič spoločné s tým útokom na verejnosti, keď Severusa 
zasiahla kliatba. Ale aj tak si tým nemohol byť na sto percent istý. 

Vedel však užitočné kúzlo, ktoré mu dokáže odosielateľa listu odhaliť. Nešlo o čiernu mágiu. 
Fungovalo to skôr na princípe správneho výberu slov a sile vôle. A on mal jedno i druhé. 

Listy mal zoradené do dvoch krátkych radov pred sebou na prikrývke. Tie, ktoré ukoristil z koša, aj ten, 
ktorý uchmatol predvčerom z krbu, kde ho Severus hodil, čo bolo len o vlas, lebo sa jeho konček 
chytal práve od ohňa.

Poklopkal po prvom špičkou prútika a zamrmlal: „Revelo sator huic epistule!1“ 

Keď sa pred ním zobrazilo na spodku pergamenu isté meno, iba nechápavo vytreštil oči a pokladal to  
za nevydarenú chybu. Poklopkal prútikom po ďalšom liste a po ďalšom, až napokon usúdil, že sa  
nezbláznil. Stále sa mu ukazovalo iba jedno jediné meno. 

Dočerta, čo to malo znamenať?! pomyslel si zmätene, lebo si to jednoducho nedokázal ani pri  
najlepšej vôli vysvetliť. 

Úmerne s nesúrodými myšlienkami, ktoré mu vírili hlavou v ňom narastala aj vlna hnevu. Vstal 
z postele a prechádzal sa hore-dole po malej miestnosti, kým sa nerozhodol, čo spraviť. Ale čo iné 
mohol, ako dotyčného varovať? To sa sem skutočne trepal iba preto?!

Zarazil sa v kroku. 

Ak sa kúzlo nemýlilo, mohlo by to znamenať, že odosielateľ tých listov je zároveň aj osobou, ktorá 
jeho ex-partnera prekliala? 

Dofrasa! Čo tým sledoval?! 

Prehrabol si rukou vlasy a zadíval sa na znôšku listov na prikrývke. Čo urobiť?!

oooOOOoooOOOooo

A/N: Revelo sator huic epistule- odhaľ pisateľa tohto listu

XI.

Konfrontácia. 

To bolo to jediné a najlepšie možné riešenie. I keď si stále nedokázal predstaviť, že by bol takého 
niečoho vôbec schopný. Proste to nedávalo zmysel!

Keď zazvonil pri zadnom vchode do obchodu Weasleyovských výmyslov a vynálezov, zaprisahával sa, 
že ostane pokojný. Ale v momente ako sa ho zbadal blížiť sa z dverám s úsmevom na perách... 

Čosi sa v ňom zlomilo.

„Ako si mohol!“ vyštekol naňho, len čo sa dvere otvorili. Jeho priateľovi zhasol na tvári úsmev ako 
knôt sviečky v prievane a vystriedal ho zmätok. Štuchol ho do pŕs, mračiac sa ako rozzúrený démon. 
„To si si skutočne myslel, že ti na to nikto nepríde?!“



„Hrom do metly, o čom to hovoríš!“ oboril sa naňho nechápavo ryšavý mladík, o hlavu vyšší od neho.

Vtedy Harry siahol do vrecka a vytiahol všetky tie listy len preto, aby mu ich mohol hodiť do tváre 
s nahnevaným: „O tomto!“

Ron očervenel ako repa. Ani sa nepohol. Sklopil oči a spustil ruky pozdĺž svojho dlhého, štíhleho tela.

Keď to Harry videl, považoval to za dostatočne usvedčujúci dôkaz a nemohol zabrániť pocitu 
sklamania, ktorý sa ho zmocnil. Povzdychol si a prečesal si vlasy prstami.

„Ako si sa k nim dostal?“ opýtal sa Ron previnilým hlasom. Iba hľadel na zem, kde sa rozsypali 
výhražné listy, ktoré Snape dostával.

„Prekvapivo veľmi ľahko,“ odsekol. „Pracujem uňho v prestrojení na žiadosť samotného ministra. 
Chcú, aby som vypátral toho hajzla, ktorý obťažuje jedného z vojnových hrdinov.“ Jeho hlas znel tvrdo 
a škrípavo. Najradšej by Rona vyfackal, ale potreboval počuť vysvetlenie. 

„Listy... by som ti možno vedel odpustiť, i keď nechápem, prečo si to robil. Ale tá kliatba?! Zošalel si?!“

Ron sa akoby prebral z apatie. „Priznávam, že som tie listy písal, ale s kliatbou nemám nič spoločné!“

„A to ti mám uveriť?“ nedal sa Harry.

„Musíš! Sme priatelia...“

XII.

Sedel v kuchyni a počúval všetky tie bizarné dôvody. Navyše sa k nim pridal George s Leem. Mal 
dojem, že je to iba ďalšia nočná mora, keď im načúval.

„Harry, prepáč. Bol to môj nápad,“ šepol zahanbene chlapec tmavej pleti, sediaci vedľa Georga 
s pokorným výrazom. 

„Nie, nebol!“ vyštekol George, tváriac sa rovnako skrúšene. „Bol to i môj nápad. Okrem toho, my sme 
Ronovi diktovali, čo má písať. Prišlo nám to ako najlepšie riešenie,“ mykol plecami. „Teda, v tej chvíli,“ 
dodal zahanbene.

Harry stále nevychádzal z údivu. „To ho skutočne tak veľmi nenávidíte?!“ Jeho sklamanie sa 
prehlbovalo každou minútou. 

Keď si však tí traja vymenili pohľady a bleskovo pokrútili hlavami, jeden cez druhého vykrikujúc: 
„Nie!“ ostal tam sedieť nad pohárom brandy celkom zarazený.

Teraz už nerozumel vôbec ničomu.

„Buďte ticho, vy šašovia!“ okríkol ich napokon zlostne Ron a pozrel na Harryho. „Nie je to v tom, že by 
sme ho nenávideli. Len sme vám chceli pomôcť, to je celé.“

„Ako pomôcť?“ opýtal sa s dojmom, že mu niekto z nich zrejme sedí na vedení.

„Keď ste sa rozišli,“ začal George opatrne, „chodil si ako telo bez duše.“



„Chceli sme sa Snapovi tak trochu pomstiť. Mysleli sme, že ťa ten starý netopier nechal kvôli inému,“ 
pokračoval Lee.

„Trochu sme ho sledovali. Ale ten človek sa uzavrel pred svetom a žil ako mních. A tak nás napadlo, že 
ak ho trochu vystrašíme, možno vyhľadá tvoju pomoc... a,“ dokončil Ron neurčito.

Harry na nich chvíľu iba mlčky hľadel ako na zázrak. Robili to kvôli nemu?!

„Zdá sa, že sa to podarilo, či nie?“ ozval sa veľmi opatrne George a jeho obočie sa nad žiarivými, 
inokedy šibalskými očami povytiahlo.

Harry si povzdychol. „Nie, to rozhodne nie. Nemá ani tušenia, kto mu asistuje. Okrem toho, ak tie listy 
boli iba vaším žartom... kto naňho zaútočil?“

XIII.

Harry drvil v kamennom mažiari akési modrasté semienka. Snape pracoval neďaleko neho a jeho 
blízkosť si napriek všetkému uvedomoval až veľmi bolestne. Kde boli časy, keď sa ho mohol slobodne 
dotknúť, pobozkať ho... a on sa tomu poddal? 

Chýbal mu. 

Tak nesmierne mu chýbal a o to väčší bol jeho zármutok, lebo si to počas tých pár krátkych dní 
pripomínal. Neprebolelo to, ako si navrával. Skutočnosť ho zasiahla nepríjemnou ranou... 
neopísateľnej straty.

V miestnosti panovalo ticho, prerušované iba jemnými údermi jeho mažiarika a miernym hučaním 
plamienkov pod Severusovým kotlíkom. 

Zamračil sa, keď si spomenul na ten infantilný nápad svojich podarených priateľov. Už nad tým chvíľu 
uvažoval a prišlo mu divné, že sa s tým Severus prosto nevysporiadal sám. Neustále mu v hlave vŕtalo 
– prečo?! 

Kúzlo, ktoré sám použil nebolo náročné a čarodejník jeho rangu by ho zvládol ľavou zadnou. Takže sa 
mu natískali dve logické možnosti. Buď tie listy Severus skutočne ignoroval a neprikladal im váhu, 
alebo jednoducho vedel, odkiaľ vietor fúka a nechal to prosto plávať.  

Drvil semienka, pozoroval ako sa z nich v mažiariku objavuje olejovitá tekutina rovnakého modrastého 
nádychu a v duchu si nadával do bláznov, keď v kútiku duše dúfal, že sa jeho príchodom sem niečo 
zmení. Že zistí, že ho Snape už nepriťahuje. Že konečne pochopí, že nemajú spoločné absolútne nič, 
a že je Severus absolútne zhýralý sebec, ktorý dal prednosť bezstarostnejšiemu životu a striedaniu 
neznámych partnerov pred životom s ním. 

Nečakal, že bude vysedávať doma za pecou a jediné miesto kam ho zaveje je obchod so zmiešanými 
surovinami, ktoré potrebuje na prípravu svojich elixírov. Rozhodne tiež nečakal, že bude vyzerať... 
akoby nie on opustil svojho milenca, ale ako keby milenec pohrdol ním!

„Viac z nich už nedostanete, Chris,“ ozvalo sa mu za chrbtom tlmeným hlasom. Mykol sa. 

Otočil sa, aby zistil... že je stratený. 



XIV.

Stál pri okne, chrbát meravý. Hodiny na námestí odbili polnoc. Niečo sa zmenilo a nemalo to nič 
spoločné s faktom, že mu prestali chodiť výhražné listy. Bol pokojnejší, vyrovnanejší a... v kútiku duše 
si trúfal tvrdiť, že konečne nebol ani osamelý. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to tak nie je, pretože Chris Winter bol... ako duch. Zjavil sa 
presne vtedy, keď ho potreboval. Varil, zvládal prácu asistenta i predaj v krámiku napriek svojmu 
handicapu.

Ale nie toto ho privádzalo do zúfalstva. Vyvrátil oči k atramentovému nebu, z ktorého sa sypal na zem 
sneh ako páperie z roztrhnutej periny. 

Nie. Toto nebolo dôvodom jeho znepokojenia. Boli to skôr nepatrné detaily. Gestá, mimika jeho tváre. 
Nehovoriac o tých... vlasoch! I vôňa, ktorá mu pripomínala... všetko, o čo prišiel. 

Prsty so zažltnutou pokožkou sa zaťali do okenného rámu, obočie nad očami čiernymi ako dva 
bezodné studne sa stiahlo. 

Harry, vykríkla bezmocne celá jeho duša, trápiac sa a zvíjajúc pod váhou spomienok, ktoré ho 
zaplavili. Logika mu vravela, že Chris Winter nemá s Harrym spoločné nič, ale... napriek tomu v ňom... 

Nie, potriasol hlavou a zapudil dobiedzavé myšlienky. Nesmie sa nechať strhnúť vlastnou 
predstavivosťou. 

Pred očami mu prebehol nemý film okamihov spájajúci uplynulé dni, ktoré sa mu zliali do podivnej 
koláže. Náhodné dotyky, kradmé pohľady, tiché, šuchotavé kroky zakrádajúce sa po jeho dome, keď 
jeho nový obyvateľ nemohol zaspať. 

Oprel sa čelom o studenú okennú tabuľku. Stravoval ho smútok a beznádej, že sa v jeho živote ešte 
niekedy niečo dobré prihodí. To jediné, čo v ňom bolo dobré sám zapudil. 

Aká je teda šanca, že niečo podobné získa späť?

V zázraky rozhodne neveril. 

oooOOOoooOOOooo

Z tieňov malej záhrady vinúcej sa okolo domu ho chvíľu pozorovala temná postava zahalená v ťažkom 
kabáte. Stačil jediný okamih, aby sa rozhodla a zdvihla prútik...

XV.

Náhly záblesk jasného svetla Severusa oslepil. Počul trieštiť sa okenné tabuľky skla, ale nič sa nestalo. 
Okno ostalo neporušené a v nasledujúcej minúte sa záhrada ponorila azda do ešte 
nepreniknuteľnejšej tmy, ako bola predtým. Akoby ten záblesk niečo do seba vcuclo prv, než mu to 
stihlo ublížiť.

S prútikom v ruke vybehol do záhrady zadným vchodom, odhodlaný zistiť, čo to bolo. Už žiadna hra na 
skrývačku. 



Nebol pripravený na to, čo tam našiel. 

V jeho záhrade zahalenej rúškom tmy postával jeho nemý asistent. Tmavé vlasy strapaté, výraz v tvári 
ponurý. Otočil sa vo chvíli, keď ho začul prichádzať.

Vo vzduchu sa objavilo: „Chvála Merlinovi, ste v poriadku, však?!“

Severus prikývol, dívajúc sa naňho obozretne i trochu nedôverčivo. Ak si to Chris všimol, nedal to na 
sebe poznať. A potom si Severus všimol natrhnutý kabát na jeho paži a tmavú škvrnu, ktorá rýchlo 
presakovala hrubou látkou čierneho flaušu.

„Ste zranený,“ poznamenal.

Mladý muž stočil pohľad k ruke. Akoby si to vôbec nevšimol. A vzápätí zbledol ako ten čerstvo 
napadaný sneh, ktorý im vŕzgal pod nohami.

„Pohľad na krv... mi nerobí dobre,“ objavili sa nové slová a Severus k nemu bez premýšľania podišiel 
a podoprel ho. Štíhle telo sa oňho vďačne oprelo. Dych znel ťažšie a plytkejšie, ústa pootvorené. 

Severus ho viedol späť k domu. „Dohodneme sa. Ja vás ošetrím a vy mi poviete, čo sa stalo.“

Na krku ho pošteklili jeho vlasy, keď mladík prikývol.

oooOOOoooOOOooo

Nepôsobil rozrušene, akoby možno mal po tom stretnutí v záhrade, ale chvel sa a Severus si mohol 
iba domýšľať, čím to je. Usúdil, že to bolo kvôli zraneniu. 

Vyzlečený do pol pása, s rukou, ktorej rana pálila ako čert. No stačila chvíľa, aby bolesť poľavila 
a prešla. 

Severus mu na ranu naniesol hojivú masť a sadol si oproti. 

„Dozviem sa už, čo sa stalo?“ 

XVI.

Severus sa snažil nezízať na to poodhalené telo ako vyhladovaný vlk. Sústreďoval sa na bubliny 
a zhluky viet, ktoré sa objavovali vo vzduchu.

„Nemohol som spať a myslel som si, že sa trochu prejdem na čerstvom vzduchu. Potom som niečo  
začul a... ostatné sa strhlo prirýchlo.“

Severus prikývol. „A teda?“ 

„Nevidel som, kto to bol. Mieril však na vaše okno a v momente ako vyslal kliatbu ju môj štít pohltil.  
Prekvapil som ho a on vzápätí zmizol.“

 Na chvíľu sa medzi nimi rozhostilo nepríjemne ťaživé ticho. A nie preto, lebo jeden z nich bol nemý. 

Keď sa to ticho predlžovalo, Severusovej ruky zvierajúcej pohár s brandy sa dotkla Chrisova dlaň. 
Teplá, so štíhlymi prstami a pristála na nej v mäkkom dotyku. 



Severus na nej spočinul nečitateľným pohľadom. Dokonca zatajil dych. Potom pozrel do jeho tváre 
a pochopil. Pokúšal sa zaujať jeho pozornosť. 

„Vy viete, kto to mohol byť?“ prečítal si. 

Pokrútil hlavou.

„Tak prečo potom...“ nedokončená veta. Tri bodky visiace vo vzduchu však boli dostatočne výrečné 
i bez ďalších slov.

„Zdá sa, že má na mňa niekto... ťažké srdce, alebo ma dobieha vlastná minulosť,“ odvetil tlmeným 
hlasom, dívajúc sa na dno pohára. Na ruke stále cítil hrejivý dotyk Chrisovej dlane.

Znova to ticho. Ticho, ktoré ho sprevádzalo taký dlhý čas. Najprv mu bolo vítaným spoločníkom, no 
teraz... nenávidel ho. 

Prial si počuť znova zvuk toho veselého smiechu, jeho hlas... vzdychy... Potešil by sa aj kriku. 

Stratil to... 

Prečo si až teraz uvedomil, o čo vlastne prišiel?

„Severus, môžem vám nejako pomôcť?“ 

Kopol do seba obsah pohára a po krátkom zaváhaní pokrútil hlavou. „Nie. Mne nemôže pomôcť nik. 
Pusťte to z hlavy,“ vstal zo stoličky a naklonil sa k nemu, aby si pozrel jeho hojace sa zranenie. „Do 
rána to zmizne. Choďte si oddýchnuť.“

S tým opustil kuchyňu a Chris osamel.

XVII.

Harry zamiešal polievku a nabral si z nej trochu na lyžicu, aby mohol ochutnať. Pofúkal, aby ju ochladil 
a vložil si ju do úst. Zamračil sa. 

Trochu soli a korenia. Otvoril skrinku, aby ju mohol dochutiť. Znova zamiešal a nechal doviesť do varu. 
Po pár minútach ju odstavil.

Otvoril iné dvierka, aby vybral dva taniere a z príborníka vyložil lyžice. Prestrel stôl. Zo 
šošovicovej polievky stúpala príjemná vôňa a jemu zakručalo v žalúdku. Neuvedomil si, ako vyhladol.

Avšak momentálny pocit hladu ho trápil zo všetkého najmenej. 

Minervine a Kingsleyho obavy neboli prehnané. Bol tu vyše dvoch týždňov a okrem hlúpych 
anonymných listov – s ktorých odosielateľom si to už vybavil – sa nič iné neprihodilo. Nič 
nenasvedčovalo tomu, že by Severusovi skutočne niečo hrozilo.

Po včerajšku svoje mylné závery prehodnotil. Najradšej by sa nafackal, že celú situáciu tak fatálne 
zľahčoval. 

Ale nebol sám! Ani Severusovi na tom zdá sa vôbec nezáležalo.



Dočerta! Bolo mu jedno, že ho chce niekto zniesť zo sveta?! 

Ak áno, jemu teda určite nie!

Sklonil hlavu a pošúchal si koreň nosa. Striasol sa tou hroznou predstavou, keď si pomyslel, čo by sa 
bolo stalo, keby nebol včera v noci poblíž. Jeho nespavosť sa ukázala aspoň raz užitočná, ale čo 
nabudúce? Nemusí mať viac také... šťastie.

Zahryzol si do pery a prstom zamyslene pohladkal strieborné tielko Severusovej lyžice. 

Kto to len môže byť? Niekto z miestnych? Niekto... kto si myslí, že Severus nemal byť vyznamenaný za 
všetko, čo pre víťazstvo „strany svetla“ spravil? Mal niekto dojem, že neobetoval viac ako dosť? 

A to si myslel, že všetko skončilo. Že ak očistí jeho meno, ak dostane vyznamenanie Merlinovho rádu 
prvého stupňa, ak vyjde najavo, čo všetko a s akým nasadením podnikol...

Pokrútil hlavou. 

Ochránim ťa! pomyslel si rozhodne. Nech to bude stáť čokoľvek!

Zo zamyslenia ho prebral zvuk trieštivého skla.

XVIII.

Harrymu sa naskytol neuveriteľný pohľad. Severus sa úspešne bránil proti dvom mužom, odetým vo 
veľmi povedomom rúchu smrťožrútov. Človeče, mal za to, že tí, čo vo vojne nezahynuli, už dávno 
sedia pod zámkom v Azkabane.

Keď si ho jeden z nich všimol, prikrčil sa na schodoch a vyčaril ochranný štít. Zelený lúč, rovnaký, aký 
sa každú chvíľu mihal Severusovým smerom mieril teraz k nemu. 

Žiaľ, všimol si ho aj Severus a miesto toho, aby vykryl kliatbu mieriacu na seba, snažil sa ochrániť jeho. 

Harry neváhal. Prv ako sa stihol jedovato zelený lúč zaboriť priamo do hrude čiernovlasého 
čarodejníka, roztiahol štít i naňho. 

V poslednej chvíli sa lúče dvoch zakázaných kliatob odrazili. Jedna z nich rozbila ďalšie z flakónov 
v polici za prekvapeným Severusom, kým Harrymu napadlo, či si niekto z nich všimol, že čaroval bez 
prútika.

Asi áno, pretože stačila táto kratučká chvíľa, aby využil drobné rozptýlenie a muža stojaceho bližšie 
zasiahol. Padol na zem ako podťatý v momente, keď Severus sykol od bolesti. Napriek tomu naďalej 
odrážal ešte zúrivejšie útočné kliatby.

Keď Harry postrehol, že sa votrelec ukradomky blíži k zranenému spoločníkovi, zaútočil prv ako sa 
s ním stihol odmiestniť preč. 

Bojovali teraz bok po boku. Ten lotor proti nim nemal najmenšiu šancu. 

Zahrešil, vyslal štítové kúzlo a chcel utiecť. Harry hravo prekonal jeho chabý štít a on bezvládne padol 
neďaleko svojho druha ako poleno.



Harry ich okamžite znehybnil a spútal. Privolal si ich prútiky a strčil si ich do vrecka. Prv ako sa 
rozhodol spraviť s nimi poriadok, zvrtol sa k Severusovi. 

Ten ťažko oddychoval, v tvári bol bledý ako smrť a čelo mal orosené studeným potom. Ruka kŕčovito 
pritlačená k hrudi. Napriek tomu pokrútil hlavou, keď si k nemu jeho asistent kľakol medzi črepy a ten 
lepkavý i smradľavý neporiadok z množstva rozbitých elixírov.

„Budem v poriadku.“

XIX.

Rukou si trel miesto, ktoré sa len nedávno spamätalo z poranenia. Minerva zalarmovala Poppy, hoci 
by si poradil i sám. 

A zvládol by aj tých dvoch, keby... 

Prižmúril oči. Ruka klesla pozdĺž boku. 

Ako mohol byť... Prečo to nezbadal?!

Zbytočne sa v duchu čertil a hneval sám na seba. Dokonalé krytie, dokonalý podvod. Ešte i ten hlas...

A kvôli čomu?! 

„Požiadala som ho o to kvôli tebe!“ vyčítala mu bývalá kolegyňa. „Priznaj si, nechcel si si pripustiť  
vážnosť situácie a tu to máš! Skoro si na to doplatil, Severus!“

Vraj skoro, odfrkol si. Vôbec nič mu nebolo. Malé škrabnutie a zopár kvapiek krvi. Viac ho mrzel ten 
neporiadok a vedomie, že ho neodhalil.  

Len jediný muž ovládal bezprútikovú mágiu. A bol to ten jeho...

Dvere za jeho chrbtom vrzli. Stuhol a pevne privrel viečka. Stál k Harrymu chrbtom a nemienil na tom 
nič zmeniť.

„Odviedli ich,“ oznámil mu. „Bratia Lestrangeovci sú v Azkabane. Priznali sa, že už pred istým časom 
ušli a celý ten čas sa skrývali. Túžili iba po tom, aby sa ich mená zapísali do dejín. Tvojou vraždou.“

Na chvíľu zavládlo hrobové ticho. 

„Zazlievaš mi, že som sa sem... votrel?“ prerušil ťaživé mlčanie medový hlas. Proti svojej najlepšej vôli 
sa zachvel. Stále mal nad ním priveľkú moc...

Mal by niečo povedať... asi... 

Aspoň poďakovať. Veď mu pomohol, či nie? 

Mohol viesť znova svoj starý, nudný život a prežívať všedné dni, ktoré sa svojou jednotvárnosťou 
zlievajú jeden do druhého. Ako odtiene šedej. Na nerozoznanie.

Lenže jazyk mal ako z olova a telo stŕpnuté.  



„Dobre. Som rád, že si v poriadku, Severus. Pôjdem.“

Nič viac, nič menej. Zavrel za sebou a nechal ho tam stáť. 

Harry sa oprel čelom o dvere, zelené oči sa topili v slzách. 

„Odpusť mi,“ šepol orechu a pritlačil pery k opracovanému drevu v krátkom bozku. 

XX.

Stál tam ako socha. Tvár vyhladená a nečitateľná, čierne oči prázdne, upierajúce sa na dno stredne 
veľkého cínového kotlíka, ktorý vyprázdnil už pred viac ako štvrťhodinou. Ruky zaťaté v päsť, telo 
strnulo napäté ako príliš utiahnutá struna, ktorá po prvom jemnom dotyku praskne.

Tok myšlienok uviazol a len čo dokončil elixír, a prichystal ho na vyexpedovanie, pokojná myseľ sa 
proti jeho vôli vzbúrila. Preliala sa v spenených vlnách cez vymedzené koryto jeho racionality 
a zaplavila ho povodňou o zničujúcej sile. 

Harry, Harry, Harry, šumela voda narážajúca zúrivou silou do posledných ochranných mantinelov, 
ktoré si tak prácne vystaval.

Harry, Harry, Harry, šepkali nežne rozbúrené vlnky mysle podmývajúce jej základy. 

Pootvoril pery a potlačil vlastný šokovaný vzlyk. Jeho ruky sa zdvihli a ľadovo studené prsty sa vplietli 
do havraních vlasov, ktoré mu padali do tváre ako hodvábny vodopád.

Civel do brucha zababraného kotlíka a cítil sa prázdnejší ako tá hlúpa kovová nádoba. Cez stisnuté 
zuby mu unikol prudký výdych, ktorý nasledovalo pomalé, prerývané nadýchnutie, keď sa snažil 
nadobudnúť stratenú rovnováhu.

Sklonil hlavu, nahrbil sa a roztvorenými dlaňami sa zaprel o stôl.

Myslel si, že to zvládne. Že to bude ľahšie ako to, čo už v živote preskákal. Malo to tak byť.

Aspoň podľa všetkých možných logických záverov, ktoré jeho myseľ vyprodukovala v náhlom, 
skratovom konaní. To, čo vtedy vyviedol sa prosto inak nazvať nedalo.

Zároveň si tiež uvedomoval iracionálnosť vlastného konania. Zanechal to jediné dobré, ktorým ho 
osud obdaril po prvý raz v živote. Šmahom ruky sa toho zbavil.

Klamal sám seba. Celý ten čas. Stačilo, aby ho znova uvidel, znova počul jeho hlas a vzbúrilo sa proti 
nemu vlastné telo. 

Celé vnútro mal zovreté v jednom kŕči. Srdce bilo na poplach, dych sa zasekával. V hrdle navrela hrča, 
oči ho pálili.

Hlavou mu prebleskla myšlienka na upokojujúci elixír.

Harry, Harry, Harry...

XXI.



Všetci okolo boli nakazení vianočnou horúčkou, len on chodil ako telo bez duše. Presne tomuto sa 
chcel vyhnúť, keď sa vtedy skúšal vykrútiť z ministrovej žiadosti. A Minervinej. 

Nie, že by to neurobil rád aj bez požiadania, ale rešpektoval želanie svojho ex-partnera. Severus spálil 
mosty, zanechal ho na druhom brehu a ani raz sa neotočil. 

Potriasol hlavou, aby sa zbavil dotieravých myšlienok a zaklipkal opuchnutými viečkami. Už tretiu noc 
za sebou spal len veľmi málo. Odsunul od seba tanier pečeného bravčového a vstal od stola. 

Vo dverách sa zrazil so samotným ministrom. „Harry?“ oslovil ho vyšší muž odetý vo farebnom, 
červeno-zlatom habite. 

„Ahoj, Kingsley,“ pozdravil mdlým hlasom.

„Zastav sa za mnou, dobre? O pol druhej ťa budem čakať,“ povedal a prešiel okolo neho. 

Harry iba prikývol a minister vplával do jedálne.

oooOOOoooOOOooo

„O čom si so mnou chcel hovoriť?“ opýtal sa, len čo vošiel do miestnosti.

Kingsley ukázal na stoličku, ale Harry si odmietol sadnúť. Minister si iba povzdychol. „Dáš si čaj alebo 
niečo silnejšie?“

Harryho obočie sa spýtavo nadvihlo. „Niečo silnejšie? Nie, ďakujem. Som v práci, ak si si nevšimol. 
A čaju som od rána vypil na litre.“

Kingsley sa pobavene uškrnul. „Tak prejdem k veci. O pár dní sú sviatky. Nechceš si oddýchnuť a vziať 
si konečne dovolenku?“

Harry sklopil pohľad. Ak by ostal doma zavretý medzi štyrmi stenami, zaručene sa to Vianoc zblázni. 
Odmietol.

„Teda inak,“ zamrmlal Kingsley. „Prikazujem ti vziať si voľno. Máš vyše päťdesiat dní starej dovolenky. 
Začni ju konečne čerpať. Verím, že ti to prospeje.“

Harry sa zamračil. „Nevydržím byť doma a nič nerobiť.“

Kingsley sa usmial. „Tak niekam choď! Zmena prostredia ti príde vhod. A nezabudni, je to môj príkaz. 
Nechcem ťa tu vidieť skôr ako po novom roku!“

Harry si povzdychol, čosi zašomral a odišiel preč.

Fakt to bol na figu deň.

XXII.

Nenávidel sviatky. Všetky.

Predieral sa davom, snažil sa vyhýbať tým šialencom poznačených davovou psychózou, ktorých 
posadla nákupná horúčka. Nechápal, ako sa niekto môže usmievať napriek tlačeniciam, predavačom 



v obchodoch, ktorí vás nestíhajú obslúžiť, všadeprítomnému hurhaju a rukám vyťahaným od 
nákupných tašiek. Pretože hoci by sa dali nákupy zmenšiť obyčajným, jednoduchým kúzlom a schovať 
do vrecka, alebo odniesť s pomocou škriatka, aj väčšina čarodejníkov ich radšej vláčila so sebou.

Nevidel v tom žiadne čaro.

Hoci sa rád prechádzal a mlčky pozoroval okolie, teraz sa mračil a miesto zvyčajnej dlhšej trasy si 
prezieravo zvolil skratku. V duchu si nadával do bláznov, že celkom opomenul, čo bol za dátum. 

So strohým výrazom tak obišiel rušné námestie Šikmej uličky a vyhol sa uliciam, kde stálo 
kníhkupectvo i obchod bratov Weasleyovcov. Bol si viac ako istý – vlastne o tom nepochyboval – že 
práve tieto dva krámy praskajú vo švíkoch.

Jeho čierna silueta sa mihla v tieňoch stánkov, keď sa plížil cez námestie Sv. Marka, prekĺzol prázdnou 
uličkou medzi dvoma sivými budovami, aby sa vynoril na mieste určenia. 

Tu vládlo ticho ako v hrobe. Presne ako v iných miestach Zašitej uličky počas bieleho dňa, kde to 
ožívalo až v noci.

Vošiel do obchodu s ošarpaným nápisom Zmiešaný tovar, bez zreteľne viditeľného písmena Z. Každý 
zainteresovaný vedel, že starý McCoy tu má, alebo môže zohnať skutočne všetko.

Pred štrnástimi dňami si tu objednal mantichoriu srsť a prášok z kostí indických sirén. Nie lacná 
záležitosť, ale potreboval to na ten elixír, s ktorým už mesiace experimentoval. 

McCoy ho privítal štrbavým úsmevom ledva viditeľným medzi hustou ryšavou bradou. Severus sa 
nezdržiaval. Vzal si, po čo prišiel, zaplatil a bral sa preč.

Už odchádzal, keď si všimol v regáli pri dverách jednu starú knihu. Harry ju kedysi zháňal. Načiahol sa 
po nej, aby ju prelistoval.

Napokon ju však odložil a odišiel.

XXIII.

Severus nebol schopný ostať v laboratóriu. Keď by bol inokedy za tú pustú osamelosť a ničím 
nerušenú prácu vďačný, teraz ho rozptyľovala. Stále pohľadom zabiehal k miestu, ktoré pred časom 
vyčlenil Chrisovi Winterovi. 

Pokrútil nad tým hlavou. Ešte i to meno. Ako to, že mu to nedošlo?!

Akoby sa proti nemu spriahol celý svet. Zdalo sa, že všetci majú niekoho, len on je sám! A prečo? Lebo 
si to vybral. Dobrovoľne!

Cesta zo Zašitej uličky bola peklom. 

Najprv natrafil na dvojicu milencov, ktorí sa utiahli do jednej z bočných ulíc, ktorými šiel sem. A podľa 
toho, čo vyvádzali – no, rušiť ich by bolo viac než trúfalé a zaváňalo by to voyerstvom.



Takže bol vystavený davu. Spojeným rukám, širokým úsmevom, veselému smiechu, žiariacim očiam. 
Zacúval späť prv, ako vykročil na námestie. Chrbtom pritisnutým k ošarpanému múru sa snažil nabrať 
odvahu. 

Ako mal byť stoicky pokojný a chladný, keď hrozilo, že sa zosype? 

Predvianočná horúčka bola nákazlivým vírusom. Nepomáhalo ani to, že Harryho doteraz nepustil 
z hlavy. Videl ho všade! Mal dojem, že ani jeho dom už nie je jeho, lebo naňho odvšadiaľ číha jeho 
duch, všade cíti jeho vôňu, a keď v noci starý dom ticho stonal a dlážka vŕzgala, mohol prisahať, že 
počuje jeho kroky.

Nemalo logiku, že iba tri dni po jeho odchode kúpil najnovšiu metlu. Že sa celý druhý deň potom 
venoval vylepšovaniu Bezsenného spánku, ktorý mal teraz sviežu malinovú chuť – to všetko bez 
vedľajších účinkov. Že mal vo vrecku knihu, po ktorej Harry túžil, lebo sa predsa vrátil späť a kúpil ju.

Tuho prižmúril viečka a zhlboka sa nadýchol mrazivého vzduchu. 

Na krivom nose mu pristála opovážlivá snehová vločka. Ani sa na ňu nevládal zamračiť. Miesto toho sa 
zviezol popri stene so zhrbenými plecami a schoval si tvár do dlaní. 

Cítil sa ako malé, stratené dieťa.

Prečo?

XXIV.

Harry civel z okna neprítomným pohľadom na tmavú ulicu osvetlenú iba sliepňavým svetlom 
pouličnej lampy. Usrkával zázvorový čaj a uvažoval, čo so zajtrajškom. 

Ak dúfal, že sa niečo zmení, evidentne sa mýlil. 

Asi by mu to už malo dôjsť, nie? Severus mu to dal predsa jasne najavo. Jasnejšie to už ani nemohlo 
byť. A predsa... 

Nedokázal sa zbaviť toho zžieravého pocitu, ktorý ho zakaždým, keď naňho pomyslel pálil v hrudi.

Kingsley mal pravdu. Mal by vypadnúť. Aspoň na pár dní. V horách mal chatu. Tak prečo nie?

Na plece mu dosadla ruka. S trhnutím sa otočil.

„Harry,“ oslovila ho nežne jeho kamarátka. 

Povzdychol si. Neznášal ten súcit, ktorým ho všetci zahŕňali, najmä teraz. Nedal to však najavo. Snažili 
sa mu to uľahčiť, rozveseliť a priviesť na iné myšlienky. Márne. Stále bol mĺkvy, duchom neprítomný.

„Chceli by sme ťa s Ronom pozvať na Štedrovečernú večeru,“ predostrela mu návrh a videl na nej, že 
jeho odmietnutie vôbec neočakáva.

Vedel, že bude sklamaná a určite i smutná, ale pokrútil hlavou. „Nemôžem. Nechcem vám robiť 
chrena.“



Hermiona šokovane vytreštila oči a nadychovala sa, aby mu protirečila, no predbehol ju.

„Som vám obom samozrejme vďačný,“ pozrel cez jej plece na svojho najlepšieho priateľa, ktorý stál 
hneď za ňou, „ale chcem byť sám.“

Hermiona mala napriek tomu slzy v očiach, ale Ron chápavo prikývol. „Čo plánuješ, kamoš?“

Harry mykol plecami. „Chcem ísť do hôr. Na pár dní vypadnúť a prečistiť si hlavu. Ak vás omrzia 
romantické sviatky vo dvojici, ste vítaní. Ale nie skôr, ako si splníte povinnú návštevu u Molly, jasné?“

Objali ho. Mocne a dlho. A on si aspoň na chvíľu pripadal celý.

Vyšiel pred dom, zamával im a zdvihol si golier zeleného kabáta, keď ho ofúkol studený severák. 
Z atramentového neba sa na zem pokrytú bielou perinou znášali nové snehové vločky. 

Odmiestnil sa.

ooo!!!Veselé Vianoce!!!ooo

Iní večerali, on sa akurát dobalil. 

Nečakali naňho žiadne tradičné jedlá, ani otváranie darčekov. Mal pocit, akoby sa vrátil do minulosti, 
do domu tety Petúnie. S jedným rozdielom. Nemusel byť zavretý v kutici pod schodmi.

Povzdychol si a rozhliadol sa. Mal všetko. A v chate by malo byť dosť fliaš s alkoholom, aby túto noc 
s jeho pomocou zabudol na celý svet. 

Vzal batoh do ruky a vyšiel zo svojej spálne, keď pri dverách zazvonil zvonček.

Nakrčil čelo a išiel otvoriť. Veľmi dúfal, že to nebude Hermiona s Ronom. Ale tí by prišli krbom, nie?

Otvoril a dych v hrdle sa mu zasekol. I zelené oči sa o poznanie neveriaco rozšírili.

Muž sa naňho chvíľu zmätene díval, potom prehovoril: „Mal si pravdu.“

Nebol schopný od prekvapenia zo seba dostať stručnú otázku, ktorá sa mu tisla na jazyk.

„Som zbabelec,“ pokračoval bez toho, aby sa Harry vôbec ozval.

„Celý život som bol... niekomu zaviazaný. Zvyknutý starať sa sám o seba. Zvyknutý na samotu a... na 
to, že na mne nikomu nezáleží.“

Urobil krátku pauzu, aby sa nadýchol. Harry tam iba stál a neprerušoval ho.

„Nenávidel som tie záväzky, ktoré som mal celé roky k Voldemortovi, Dumbledorovi. Keď sa to 
skončilo, túžil som iba po slobode, ale potom sa to... zvrtlo a ty si... Myslím, že som na to nebol 
pripravený.“

„To je v poriadku, Severus, ja ti nič nevyčítam,“ pošepol, keď konečne našiel stratený hlas. „A nie si 
zbabelec.“

Severus pokrútil hlavou. „Som. Zľakol som sa, čo z toho všetko bude... vyplývať. Z nášho vzťahu a...“



„To preto si odišiel?“

Prikývol. 

Harryho črty sa o poznanie uvoľnili. „Ja som si myslel... myslel som, že ma nemiluješ. Keď si vtedy 
spomínal otca...“

Severus zahanbene sklopil zrak. „Ďalší záväzok.“ 

„Je tu šanca, že by si ma...“

Muž zdvihol hlavu a spravil krok vpred.

XXV.

V obývacej izbe ponorenej do šera sa ozýval pukot plameňov. Od včera tu stál v jednom z kútov 
vyparádený vianočný stromček. A celkom blízko neho ležala na snehobielej kožušine dvojica milencov.

Severus ležal na boku a podopieral si hlavu rukou. Prstami ľavej prechádzal po zmyselnom nahom tele 
oddychujúcom na chrbte hneď vedľa. Takmer zabudol, aký to je nádherný pocit. Keď sa tie 
smaragdové oči otvorili a on sa vpil do ich nádherných hĺbok. Zachvel sa novo objavenou radosťou.

Potom sa sklonil, aby tie sladké ústa znesvätil ďalším vášnivým bozkom, o poznanie pomalším a 
hlbším. Viac si ho vychutnával, viac užíval.

I keď, vlastne s ním prežíval všetko naplno. 

Harryho prsty sa mu vplietli do vlasov na temene hlavy, keď si ho pridŕžal. Po chvíli sa oddelili, 
Severusove ústa posievali drobnými bozkami Harryho tvár. Potom sa odtiahol natoľko, aby mu mohol 
pozrieť do očí a ruka pohladila zrumenené líce.

„Milujem ťa.“

Harry sa uškrnul. „Pozor, z toho číha ďalší záväzok.“

Stuhol, keď si uvedomil, že možno práve prestrelil, ale Severus sa iba uškrnul. „Vieš, na čo som 
prišiel?“

Harry opatrne pokrútil hlavou.

„Vždy sa toho budem obávať. Ale to neznamená, že to bude hrozné. Alebo desivé. S tebou také niečo 
jednoducho neprichádza do úvahy.“

Harry zatajil dych.

„Chceš tým povedať, že...“

Severus sa iba usmial. Obsidiánové oči iskrili temným, živým plameňom. „Nehovorím, že sa do toho 
chcem vrhnúť po hlave, ale... rozhodne sa tej myšlienke už nebránim.“

Harry sa vymrštil, prevalil ho na chrbát a priľahol. S rukami rámujúcimi jeho tvár sa usmieval ako 
slniečko.



„Severus Snape, si ten najúžasnejší muž na svete! Myslím, že si mi nemohol dať krajší vianočný dar,“ 
pošepol zbožňujúco.

Severus nakrčil nos. „Takže tie ostatné sa nerátajú?“

Harry pozrel smerom, ktorým ukazoval a rozosmial sa smiechom, ktorý mu pripomínal zvuk Santových 
rolničiek. 

A bolo to absolútne dokonalé...  

XXVI.

Všetko vôkol bolo nasiaknuté pižmovou vôňou sexu. Vzduch okolo nich praskal elektrostatickými 
výbojmi a iskril vášňou.

Harry zastonal. Hlava zavrátená dozadu, ruky pripútané hodvábnym zeleným opaskom župana 
o zápästia ku kovovému záhlaviu postele, ktorá pod váhou tiel slabo vŕzgala.

Vyrysované svaly na bruchu sa stiahli, ako zadržal dych a rozochvene sa zavlnili, keď sa cez pery vydrali 
krátke, namáhavé vdychy.

Kto by to bol povedal, že nočný maratón bude mať dohru skoro ráno? 

Roztiahol nohy a zaprel sa pätami do matraca. Boky vyrazili vpred, ale dve silné ruky ho zadržali na 
mieste. Nepokojne sa zahniezdil, nahý zadok sa znova zaboril do mäkkých, pokrčených prikrývok.

Pootvoril oči, aby zahmleným zrakom uvidel hlavu milovaného spočívajúcu vo svojom lone. Rozjarene 
sa uškrnul, keď na nej zbadal santovskú čapicu s bielim brmbolcom.

Stačilo však, aby sa jeho pulzujúceho penisu dotkla špička vlhkého jazyka a smiech sa premenil na 
tiahnúci sa ston.

Neuvažoval. Iba cítil. 

Hlava sa prudko zvrtla. Zasypel, keď sa ten klzký trýzniteľ rozhodol pohrať s ťažkými semenníkmi, 
ktoré boli pripravené explodovať. 

Vykríkol v momente, keď ich Severus nasal do úst. Jeden po druhom. Zároveň prstom zasa našiel 
citlivý, seizmický bod vnútri jeho tela, ktorý spôsobil, že sa s ním otriasla celá zem. Zachrípnutý hlas už 
nevládal žobrať. 

Opálené telo bolo pripravené prijať ho, čo dokazovalo dostatočne horlivou masážou prieskumníka 
uväzneného v tom tesnom tuneli.

Mužove ústa konečne opustili jeho lono a štíhle telo zaujalo svoju polohu. Sklonil sa k nemu, aby si od 
Harryho ukradol bozk.

Dlhý, vášnivý, majtenícky. Hladkal ho, lízal a sal. Pohyby jazyka kopírovali vlnenie štíhlych bokov, vďaka 
čomu sa tá hodvábna kopija doňho vnárala čoraz hlbšie a tvrdšie.

„Si taký krásny,“ zašepkal. Ústa skĺzli po zrumenenom líci k uchu. „Harry, láska...“ 



 „Miluj ma, miluj,“ oplácal mu roztúžene, „ešte, Severus...“

Posledný prudký výpad, vlhký hrot dlhej kopije zasiahol cieľ. Harry vykríkol a Severus ho nasledoval. 
Ich hlasy sa zmiešali v nádhernej tandemovej kakofónii. Následná erupcia bola neodvratná. 

Klesol naňho, vyšťavený a nádherne unavený. Údy malátne, vôľa pohnúť sa bola to posledné, na čo 
myslel. 

Obaja sa snažili polapiť dych. Harry si uvoľnil ruky jedinou myšlienkou a konečne ho objal. Pohladkal 
zjazvený chrbát, bruškami prstov rozotrel kvapôčky potu. Pery sa jemne usadili na orosenom čele, aby 
ho ocajchovali tým najnežnejším bozkom. Pokračovali ku krivému nosu i ústam, kde zotrvali o niečo 
dlhšie, maznajúc sa s tými opuchnutými bránami dychu.

„Nemám dnes v úmysle opustiť posteľ,“ zachripel Harry stále zastretým hlasom.

Severus naňho so záujmom pozrel. „Celý deň?“ Jeho hlas znel hladko ako zamat.

„Mhm,“ zamrmlal, preberajúc sa prstami jeho vlasmi.

„Nechceš si rozbaliť darčeky?“ 

Harry naňho pozrel. 

„Nespravil som to už včera?“ opýtal sa, prstami mu prečesal chĺpky na hrudi. 

Severus sa z neho konečne odvalil. Spomenul si na to rozbaľovanie... darčeka. Harry ho vyzliekol 
v priebehu pár sekúnd. Popravde, on za ním nezaostával. Trhal, kmásal a sťahoval prekážajúci odev, 
kým neodhalil horúcu a voňavú pokožku. Pokožku, ktorej sa túžil dotýkať, telo, ku ktorému chcel 
priľnúť.

„Milujem ťa,“ zašepkali unisono a izbu naplnil ich tlmený smiech.

Odrazu sa však dvere na spálni rozleteli a dnu nakuklo pár ryšavých hláv: „Šťastné a Vese...“

„Ups!“ 

„A sakra!“

„To je zadok!“ 

„Kto to povedal?!“ ozval sa nasupene Harry, jediným mávnutím ruky im pribuchol dvere rovno pred 
nosmi.

Šokovaný Severus sa začervenal.

„No, nečakal som ich tak skoro. A rozhodne nie v plnom počte!“ zahundral Harry.

Severus zaboril tvár do jeho pleca a štíhle telo sa otriaslo. Jeho pobavenie prerástlo v hurónsky 
smiech, ku ktorému sa Harry nemohol nepridať.

Napokon vzal tú milovanú tvár do dlaní, zadíval sa do tých milovaných očí a pomyslel si prv, než ho 
opäť pobozkal: „Merlin, toto je ozaj dokonalé!“ 



Koniec!


