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Vianočná rošáda 

 

 

Názov: Vianočná rošáda 

Autor textu a banneru: Tesska 

Pairing: Harry Potter a Severus Snape 

Žáner: vianočná romantika 

Varovanie: slash, sex, vulgarizmy 

Popis: Čo všetko spôsobí jeden do-všetkého-strkajúci-noc riaditeľ a jeden list, 

ktorý mal byť odhalený iba jedným očiam!? 

Upozornenie: Neberiem do úvahy kánon. Príbeh sa odohráva po vojne a je mi 

úplne jedno, kto mal byť po smrti :D 
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1. List Santovi a celkom dobrý plán 

Albus sedel v riaditeľni a spokojne si pohmkával akúsi vianočnú odrhovačku. Nie príliš ticho, ale ani 

veľmi nahlas, aby nebudil bývalých predchodcov spiacich vo svojich obrazoch, ktoré lemovali jeho 

vianočne vyzdobenú pracovňu. 

Vo vzduchu pred ním sa vznášali štyri bachraté vrecká, každé inej farby. Žlté, patriace Bifľomoru, 

modré z Bystrohlavu, červené z Chrabromilu a zelené... zelené, patriace Slizolinu. 

Nesklamali ho. 

Prvé dve batôžky boli naozaj plné. Bifľomor s Chrabromilom teda nesklamali. Bystrohlav nepokryl 

taký obsah ako chcel, ale na druhej strane, ani to neočakával. To, že by tie hlavičky ešte i v takom 

veku verili na Santu sa predsa nedalo očakávať. Hoci... 

Avšak... bol to Slizolin, ktorý ho príjemne prekvapil. 

Ba dokonca zaskočil. 

Zamyslene si prečesal dlhú bradu prstami a prižmúril oči, ukryté za polmesiačikovými okuliarmi. 

Rozhodol sa.   

Batôžky nechal pristáť blízko kozuba a vrhol sa na ten posledný, ktorý sa mu poslušne zniesol na 

kolená. Mávnutie prútikom stačilo na to, aby sa listy jeden po druhom zniesli na sedem úhľadných 

kôpok, roztriedené podľa ročníkov. Zamračil sa s tichým zahmkaním. 

„Hm, hm, hm, no to som teda...“ zmĺkol, keď konečne uzrel ten posledný, ktorý vyzeral, že sa mu 

odtiaľ nechce a načiahol sa poň. Dlhé, štíhle prsty poznačené vekom zvráskavenou pokožkou jemne 

uchopili obálku bielu ako sneh a zahľadeli sa na zelený atrament, ktorým bolo krasopisne napísaných 

presne sedem liter: „Santovi.“ 

Nezábudkové oči sa najprv v úžase rozšírili vo chvíli, keď ten rukopis spoznal, no hneď potom sa v 

nich mihlo čosi, čo vyvolalo ich iskrivý pohľad. 

Albusove pery schované v hustej bielej brade sa zvlnili v širokom úsmeve. Nikdy by ho nemohlo nič 

potešiť viac ako toto. Nikdy by mu nič iné neurobilo väčšiu radosť, ako tento jediný list. I keď 

samozrejme netušil, čo sa v ňom skrýva. 

„Zatiaľ,“ pomyslel si spokojne a načiahol sa po jednom z obľúbených cukríkov, aby popremýšľal. 

Kým citrónový drops docmúľal, už mal pripravený vlastný plán. 

oooOOOooo 

V kozube zapraskalo, keď doň hodil za hrsť letaxu. Hneď na to začul tlmené hlasy a potom sa v 

plameňoch objavila bucľatá tvár s ružovými lícami a bradou bielou ako vata. I keď nie takou dlhou ako 

mal on. 

„Ahoj, Nick,“ pozdravil a živo sa usmial. 
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„Ahoj, Albus. Máš to?“ opýtal sa natešene muž oblečený v červenej flanelovej košeli. 

„Prirodzene. Ale rád by som ti zásielku predal osobne, pokiaľ by to bolo možné.“ 

Muž v ohni sa príjemne prekvapený usmial. „Samozrejme. Budem len rád. Dlho sme sa nevideli. 

Pošlem po teba svoj polárny expres?“ 

Albus sa zazubil. „Bol by som ti vďačný. Na cestu krbom si na takú diaľku už netrúfam.“ 

Nick veselo kývol. „O desať minút sú u teba.“ 

„Výborne!“ pomädlil si spokojne ruky rokfortský riaditeľ. 

„Al?“ 

„Áno?“ 

„Nezabudni použiť maskovacie kúzlo. Nerád by som znovu vysvetľoval úradom, čo robili sane tam, 

kde nemali vôbec byť, ako sa to stalo pred tromi rokmi. Vieš, keď sa ocitli uprostred horúceho leta 

nad New Yorkom, dobre?“ 

Albus sa previnilo začervenal a vyhŕkol. „Bez obáv!“ 

2. Rolničky a sprisahanie nad perníčkom 

Albus zadrkotal zubami. 

Štyri vrecká spoľahlivo schované v úložnom priestore saní a on ako jediný pasažier snežných saní 

čalúnených červeným zamatom, a ťahaných deviatimi sobmi - Frajerom, Tanečníkom, Hopsalom, 

Diablicou, Kométou, Amorom, Hromom a Bleskom - na čele ktorých bol Rudolf so svojím zázračným 

červeným nosom. 

Hoci sa teplo obliekol a dokonca použil na svoj odev zahrievacie kúzlo, prelet nad Arktickým oceánom 

bol zakaždým pôsobivou skúsenosťou. Rozkýchal sa, líca mu sčerveneli a z nosa mu visel malý cencúľ. 

Šaty priľnuli k telu v ľadovom objatí a len to kúzlo spôsobilo, že jeho telesné schránka sa nezmenila 

na kus ľadovej kryhy. 

Ale i tak bola cesta na Severný pól po takej dlhej dobe nezabudnuteľným dobrodružstvom. Laponsko 

bola nádherná krajina plná tých najkrajších vianočných zázrakov. A to nemal na mysli iba čarokrásnu 

polárnu žiaru. Bolo len škoda, že väčšina detí v Santu už neverila. 

A keďže on sám tejto vianočnej nálade podľahol už pred istým časom, túžil iba po tom, aby to zakúsili 

i jeho deti a znovu v svojich srdciach našli miesto pre zázrak Vianoc. Preto už tretí rok písali Santovi a 

on ich listy spoľahlivo a načas doručil. 

Tento rok mal so sebou i jeden list navyše a ozaj mu nič nemohlo spôsobiť väčšiu radosť. 

Keď sane konečne pristáli na širokej pristávacej dráhe pred domom, v ktorého záhrade stál veľký 

snehuliak a blikal do noci farebnými svetelnými žiarovkami, vďačne si vydýchol. Z domu, pred ktorým 

sa ocitol ihneď vybehli do mrazivej teplo oblečený škriatkovia v červeno-zelených uniformách so 
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zlatými gombičkami a čiapkami ozdobenými bielou kožišinkou a rolničkou, aby sa postarali o soby i o 

privezený vzácny náklad. 

Povzdychol si. Nickovo sídlo bolo ako bájna perníkova chalúpka bohato olemovaná priezračnými, 

trblietajúcimi sa cencúľami, ktoré viseli nielen zo strechy a okenných parapiet. Z malého komína, 

ktorý takmer nebolo pod tou bielou čiapkou snehu vidno sa kúdlil dym a v malých štvorcových 

oknách sa svietilo. 

Dvere sa rozleteli a na prahu zastal vysoký, mocný muž. Jeho široké plecia zaplnili takmer celý ich 

priestor. 

Zvítali sa ako obvykle. Rokfortský riaditeľ skončil v mohutnej náruči tohto polárneho obyvateľa a bol 

vybozkávaný na obe chudé líca. Posledný a dlhší bozk pristál na jeho namodralých ústach a Albus 

vďačne vyvrátil hlavu, aby ich ústa splynuli. 

Len čo sa od seba odtiahli, hanblivo sa usmial. „Rád ťa zas vidím, Nick.“ 

Nicholas Christmas sa vrúcne usmial a nežne odvetil: „Da, i ja tebja, Albus.“ 

Vzápätí muž ustúpil, aby jeho skrehnutý hosť mohol vojsť do útulnej predsiene a ohriať si staré, 

cestou premrznuté kosti. 

Albus sa zvítal s jeho ružolícou sestrou Nicki, ktorá im doniesla a naservírovala nielen horúci 

zázvorový čaj ochutený drievkom škorice, ale i perníčky voňajúce po klinčekoch a ozdobené sladkou 

polevou. 

„No, što bolo také dôležité?“ opýtal sa ho Nick, ktorý zaujal miesto hneď oproti nemu. 

Albus si pomiešal čaj a odpil si. Nápoj mu spoľahlivo rozohrieval telo, ale to stihol už i ten bozk na 

uvítanie, ktorým ho starý priateľ obdaril. 

„Toto,“ odvetil tajomne a vytiahol z vrecka svojho červeno-zlatého habitu ten najdôležitejší list zo 

všetkých, aby ho podal Nickovi. 

Ten iba chápavo prikývol a otvoril ho, aby si ho prečítal. Albusovi neušlo, ako sústredene vraští 

huňaté biele obočie a jeho sivo-modré oči sa pomaly zaťahujú ako obloha nad Laponskom, keď sa 

blíži metelica. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa znepokojene Albus a jeho predchádzajúce nadšenie o pár stupňov 

pokleslo. 

„Da,“ odvetil mu neveselo priateľ a dodal: „Obávam sa, že toto nemôžem splniť.“ 

„Prečo?“ opýtal sa prekvapene. 

„Tu, čítaj,“ podal mu Nick otvorený list a Albus sa po ňom bleskovo načiahol. 

„Milý Santa, 

nikdy som od Teba nič za celé tie roky nežiadal. Teraz jedno želanie mám. Chcel by som, aby sa do 

mňa zaľúbil Harry Potter. 
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Tak, Santa, zvládnete to? 

S úctivým pozdravom, 

S. T. Snape.“ 

„Hm, stručný, ale výstižný ako vždy,“ poznamenal s rozšafným úsmevom a pozrel na svojho priateľa. 

„Ale nechápem, prečo by to nešlo?“ 

Nick si iba povzdychol. „Al, ja sa do týchto vecí srdca vmješovtjsa nemôžem. Ponimaješ? Na to je 

moja moc krátka. Tu by pomohla skôr Víla krestnaja mať - kmotrenka, ale tá je teraz na Tahiti, na 

dovolenke,“ riekol smutne. 

Albus napokon prikývol. „Dúfal som, že by si mohol...“ začal a bolo mu neskutočne ľúto, že jeho plán 

by sa mal už vo svojom zárodku pokaziť, či zhatiť. Takto si to rozhodne nepredstavoval. 

Bolo priam neuveriteľným zázrakom, že sa Severus na čosi také odhodlal, teraz, v zrelom veku. A ak 

sa tak už stalo, znamenalo to prinajmenšom dve veci. Že túži svoj osamelý život zmeniť, a že miluje 

Harryho. Čo by bolo krajšie, ako spojiť tie dva životom ťažko skúšané srdcia? Jeho prostý plán však 

narazil ako kosa na kameň. S tým rozhodne nerátal, ale... 

„Ale tá moja nie!“ vyhlásil odrazu s novým elánom a očami rozžiarenými ako hviezdy na nebi. 

Nick sa zamračil. „Što tvoja nie?“ opýtal sa opatrne. Ten výraz v tvári svojho priateľa poznal veľmi 

dobre. 

„Moc! Ja niečo podniknúť môžem a urobím to tak, aby si mysleli, že je to tvoja zásluha,“ vysvetlil 

pokojne a dodal: „Ak ti to ovšem nebude prekážať.“ 

Muž sediacu mu oproti si pošúchal bradu s veľmi neistým výrazom, v ktorom sa odrážali obavy. „A 

ako to chočiš vydumať?“ 

Albus si odhryzol z perníčka v tvare panáčika a zadíval sa na rozžiarený vianočný stromček, ktorý 

postával v kúte miestnosti. Jedlička bola krásna a jej zelené ihličie príjemne prevoňalo izbu. Úsmev 

starého riaditeľa sa rozšíril ešte väčšmi, keď sa zadíval na jabĺčko, visiace na jednom z jej konárov. 

„Mám to!“ 

oooOOOooo 

Nick si zakvačil prsty za čierne traky, prechádzajúc sa po izbe hore-dolu. „Neni to zlý plán, ale što, ak 

to nevyjde?“ 

Albus sa na moment zamyslel, no potom to zamietol. „Nemyslím si, že by to nevyšlo. Je to to 

najlepšie, čo môžem urobiť. Severus je tvrdohlavý a prvý krok by  rozhodne nespravil a Harry je príliš 

váhavý, aby niečím takým narušil ich vzácne priateľstvo. Takže niekto ich prosto musí postrčiť.“ 

„Da, asi máš pravdu. Ale...“ 

Albus vstal a podišiel k nemu. „To teda mám. A teraz ma preveď svojou továrňou, prosím. Som na ňu 

hrozne zvedavý.“ 
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Nick sa pousmial. „Da, ale pod jednou podmienkou.“ 

Alovo obočie sa mierne nadvihlo. „Áno?“ 

„Da. Ostaneš... na noc?“ 

Líca chudého muža pokryl sýty rumenec a jeho pohľad sa zaboril v sekunde do zeme. „Nebude to 

tvojej sestre prekážať?“ 

„Net. Ostaneš?“ opýtal sa nádejne a jeho priateľ prikývol. 

„Da.“ 

V ďalšej chvíli ho Nick chytil za ruku a viedol do továrne na hračky, kde usilovne pracovali nielen 

trpaslíci, ale i snežní muži. 

oooOOOooo 

(N/A: Mená sobov sú voľne preložené: Dasher - Frajer, Dancer - Tanečník, Prancer - Hopsal, Vixen - 

Diablica, Comet - Kométa, Cupid - Amor, Dunder - Hrom a Blixem – Blesk. A nezabudla som ani na 

Rudolfa!) 

oooOOOooo 

 

3. Ten prešibaný, starý Grinch! 

 V žalároch bývalo stále chladno, napriek tomu, že tu po celú noc horeli na stenách pochode a napriek 

tomu, že boli kamenné steny chránené rôznymi hrubšími tapisériami. 

Severus sa len nedávno vrátil z Chrabromilskej veže, kde strávil zhruba tri hodiny v spoločnosti svojho 

kolegu a priateľa, ako to zvykol robiť za posledné dva roky, takmer deň, čo deň. Teplotný rozdiel 

medzi tými poschodiami sa zdal až priveľmi hmatateľný. Akoby ste zišli do mrazivého pekla zo slnkom 

prehriatych hôr.   

Ale nebola to všadeprítomná zima, ktorú márne vyháňal plápolajúci oheň v krbe, nad čím dumal. Nie, 

bol to onen mladý muž, ktorý si podmanil jeho srdce. 

Čím ďalej, tým viac si uvedomoval, že netúži len po tom, aby bol šarmantný chrabromilčan iba jeho 

priateľom. 

Prvý raz v živote chcel viac a sebecky myslel iba na seba. Prvý raz v živote bol taký trúfalý a možno i 

naivný, aby to jediné prianie sformuloval zopár vetami a položil ho na pergamen. Ten potom zamiešal 

medzi tie, ktoré doručil Albusovi pred dvoma dňami v zelenom batohu, ako to pravidelne robieval 

posledných päť rokov, spolu s ostatnými troma vedúcimi fakúlt. Išlo totiž o listy určené priamo do 

Santových rúk. Teda, tak to tvrdil Albus. A ako vedel, za posledných päť rokov ani jeden zo študentov 

neprišiel skrátka. 

Napokon, vraví sa, že šťastie je vrtkavé, nie? Prečo si teda nepriať to, po čom túži najväčšmi? 
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Lenže za uplynulé dva dni ho miesto radostného a možno i nervózneho očakávania začal sužovať 

podivný pocit. 

Začalo sa to všetko toho rána, keď sa ho Albus náhodou opýtal na elixír, ktorý je účinným liekom na 

prebudenie z Čierneho spánku, a ktorý mu musel na vyžiadanie pripraviť ešte v ten istý deň. 

oooOOOooo 

Albus si potreboval všetko dôkladne premyslieť. Naposledy. Nebol to nijako zložitý plán. Všetko 

záležalo a bolo postavené na jedinom základnom kameni. 

Na sile lásky. 

Príbeh, ktorý k tomu potreboval bol len prostriedkom a červené jablko, ktoré držal v ruke bolo tým 

pomyselným kamienkom, ktorý hodlal vhodiť do ozubeného súkolia osudu, aby dobre namastené a 

rozhýbané kolesá trochu zaškrípali a zmenili svoj chod v... niečí prospech. 

A ak Merlin dá a on tomu veril z celého srdca, o pár dní sa stane svedkom toho, ako sa jeho drahému 

chlapcovi splní prianie, kvôli ktorému sa odhodlal napísať samotnému Santovi. 

Dobre, možno Nickova moc tak ďaleko nesiaha – hoci tomu odmietal veriť - ale toto by sa mohlo 

skutočne podariť. 

Bol nielen inteligentný, ale i bystrý a duchaplný. Dosť úskočný a vynaliezavý, aby sa mu podarilo 

zosnovať podobnú pascu, do ktorej by sa tí dvaja holúbkovia lapili. 

No nadovšetko - bol romantik. Preto Snehulienka, preto jabĺčko. 

Portréty zvedavo čakali, čo má za lubom a napínali sluch ako o dušu. Fénix ticho zašvitoril a schoval si 

radšej hlavu pod krídlo. 

Riaditeľ zalistoval v starej knihe a odkašľal si. Mávol prútikom nad červeným jabĺčkom ležiacim na 

stole a zašepkal: „Jabĺčko sladké, šťavnaté, uspi telo, čo si z teba odhryzne, aby sa bozkom z pravej 

lásky, prebudiť mohlo zázračne!“ 

Jablko sa jemne zachvelo, ešte viac začervenalo a on sa spokojne usmial. 

oooOOOooo 

Harry sa rozlúčil so Severusom a pousmial sa nad jeho poslednou poznámkou. 

„Tak zajtra, Severus. Nezabudni, čo si mi sľúbil,“ dodal veselo. 

„Už som niekedy zabudol?“ ozval sa a Harry musel pokrútiť hlavou. 

Nie, nikdy nezabudol. Severus proste nebol ten typ, ktorý by zabúdal, nebol ten typ, ktorý by 

nedodržal slovo, alebo zradil. Nie. On bol... v duchu si povzdychol. Oplýval všetkými cnosťami i 

napriek svojej temnejšej minulosti a povahe. Stačilo dostať sa mu pod kožu, trocha chcieť a byť 

dostatočne odhodlaný a vytrvalý. Úspech sa dostavil síce pozvoľna, ale stál mu veru za to. 
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„Dobrú noc,“ šepol a odišiel, keď mu muž zaprial rovnako. Na vrchu schodiska sa takmer zrazil s 

riaditeľom, ktorý si veselo pohmkával jednu z tých chytľavých vianočných kolied. 

„Pán riaditeľ?“ 

„Ahoj, Harry!“ pozdravil ho s úsmevom a modré oči sa zaiskrili. „Bol si so Severusom?“ 

Mladý profesor prikývol a riaditeľ sa usmial. „I ja s ním potrebujem... hovoriť. Ospravedlň ma,“ dodal 

a ponáhľal sa preč. 

Harry za ním síce chvíľu neprítomne hľadel, ale potom iba mykol plecami a zamieril do svojich 

komnát. 

oooOOOooo 

„Prišiel som sa opýtať, čo by si rád na Vianoce, Severus,“ riekol bez okolkov, pričom sa pohrával s 

červeným jablkom, ktoré nevedno prečo priťahovalo všetku Severusovu pozornosť a bolo to vážne 

iritujúce. 

Jeho čierne oči sa naň upierali s lačným výrazom a zbiehali sa mu slinky v ústach. 

„To je jedno,“ odpovedal a nespúšťal oči z ovocia. 

„Myslel som, že by som ti mohol dať čosi iné ako ponožky. Čo tak nejakú vzácnu prísadu do elixíru?“ 

„Hm?“ 

Albus sa naňho pozorne zadíval. „Počúvaš ma vôbec?“ A potom si všimol jeho pohľad a zoširoka sa 

usmial. „Och, dáš si?“ 

Nemusel ho dvakrát núkať. Severus vzal jablko do ruky s tichým obdivom. Jeho šupka hrala tou 

najsýtejšou červenou, v ktorej videl nielen farbu chrabromilskej fakulty, ale i červeň Harryho sladkých 

pier. Zdvihol ho k ústam a privoňal. Sladučké... 

„Dáš mi nejaký typ alebo sa radšej necháš prekvapiť?“ pokračoval Albus vo svojom monológu. 

Severus ho už nevnímal. Oči upreté na jablko. 

Nozdry sa mu zachveli. Pootvoril pery a zahryzol doň. Šťava mu vytiekla kútikom úst a jemu mysľou 

preblesklo: „Nič lahodnejšie som v živote nezakúsil...“ 

No len čo prehltol sústo, zem sa mu pod nohami podivne rozhojdala. 

A Albus stále iba rozprával. 

A on zalapal po dychu... Viečka oťaželi, dych sa spomaľoval, srdce mu búšilo akosi prihlasno. 

Myseľ obostierala temnota. Padal... 

Spod prižmúrených viečok videl ako nad ním Albus mávol prútikom a jeho telo sa teraz ľahké ako 

pierko vznieslo do vzduchu. 
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Tie iskriace oči... ten potmehútsky úsmev! 

„Sladké sny, Severus!“ 

Ten hlas k nemu prichádzal, akoby z veľkej diaľky. Ale teraz... mu to bolo jedno. 

4. Princ na bielom koni! 

Albus bol nadmieru spokojný. Ako by aj nie, že? Zatiaľ šlo všetko presne podľa plánu a nemal dôvod 

pochybovať o tom, že to dopadne tak, ako si vybájil. 

Dokonca mal poistku. Elixír proti Čiernemu spánku. To preto prosil Severusa, aby ho pripravil ešte v 

ten istý deň. 

Nie, že by pochyboval, ale nikdy nič nenechával na náhodu. Aspoň v tomto sa po tých rokoch poučil. 

Čo nebolo na škodu. 

Keby k tomu Severus mohol niečo povedať, určite by súhlasil, pomyslel si skromne riaditeľ a 

pohladkal tmavovlasého muža otcovsky po hladko oholenom líci. 

„Naozaj to robím iba kvôli tebe. Viem, chlapče môj, že sa na mňa budeš hnevať, ale nemal som na 

výber. Leží mi na srdci len a len tvoje dobro. Napokon, vždy aj ležalo,“ šepkal hlboko spiacemu 

mužovi, ktorý tak trochu vyzeral skôr ako živá mŕtvola. „Obetoval si priveľa a dostal si primálo. Je na 

čase zmeniť to.“ 

Vstal z kraja postele, kam ho odlevitoval a na moment sa zamyslel. Tu sa jeho plán tak trochu 

zadrhával. Išlo totiž o to, že Harry musí prísť sám na to, čo urobiť. A druhá a najhlavnejšia vec bola, či 

je jeho náklonnosť k Severusovi ozaj taká silná, v akú starý riaditeľ potajme dúfal. 

„Tak dobre,“ povzdychol si a zamrmlal: „Ja pôjdem. Ty odpočívaj.“ 

Nechal ho tak ako bol, kompletne oblečeného a zakryl ho prikrývkou. Vo dverách sa ešte otočil a 

zamrmlal: „Ak to nevyjde, aspoň sa raz poriadne vyspíš. Len Merlin vie, ako to potrebuješ.“ 

oooOOOooo 

Harry sa zamračil a zaklopal znova. 

Nič. 

Severus jednoducho neotváral, čo bolo... zvláštne. Nečudoval sa tomu, že znova raz vynechal raňajky, 

ale tomu, že neotváral, keď boli dohodnutý a on meškal? 

Severus nikdy nemešká! Vždy príde presne na čas. 

Tu niečo nesedelo a jeho prepadol veľmi nepríjemný pocit. Inštinkty mu svorne našepkávali nejakú 

čertovinu. 

Napokon zamrmlal heslo a prosto vošiel do Severusových komnát bez pozvania. 
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„Severus?“ 

Neozval sa. Ani na druhé, ani na tretie zavolanie. 

Harry prechádzal jednotlivé miestnosti, až sa dostal i na prah dverí spálne. Zvedavo nazrel cez škáru 

poodchýlených dverí a ťukol do nich prstami, aby sa otvorili viac. 

Zalapal po dychu a mozog naskočil do pohotovosti. „Severus?“ 

Nič. 

Pár rýchlych krokov a mávnutie prútikom nad telom profesora elixírov mu trochu uľavilo. Harry začal 

znova plynule dýchať. Podľa všetkého bol Severus v poriadku. 

Potriasol ním, ale muž sa neprebral. „Severus? Severus! Do čerta, vstávaj!“ 

Nič. 

oooOOOooo 

Harry bol bezradný a Albus sa niekam vyparil. Nevedel, čo ho štve viac. To, že sa neozýva, alebo to, že 

si ani Poppy nevie rady. 

Severusa preniesli do nemocničného krídla. Hoci to tam neznášal, Poppy ho chcela mať pod 

dohľadom. Čierny odev mu zmenili na zvyčajnú dlhú košeľu, v ktorej spával a aby mal aspoň 

pomyselné súkromie, posteľ oddelili od tých ostatných plentou, keď mu rokfortská liečiteľka odobrala 

vzorky krvi na testy. 

oooOOOooo 

Nebolo žiadnym prekvapením, že pri ňom mladý profesor trávil väčšinu svojho voľného času. Takmer 

si tam zriadil za tie dva dni novú pracovňu. Aspoň o tom svedčili stohy esejí, ktoré boli narozkladané 

všade okolo, sumáre poznámok k novým témam, ktoré chcel preberať na druhý deň a zopár 

metlobalových kníh a čokoládových žabiek na odreagovanie. 

Bolo desať preč, keď všetko znova odložil bokom, oprel sa lakťami o stehná a rukou si podoprel 

bradu. 

„Nechápem to! Prečo ti Poppy nedokáže pomôcť?! Hrom do metly! Veď mi tvrdí, že ide o obyčajný 

spánok, tak...“ vydýchol si strápene a zamračil sa. „Ani riaditeľ tu nie je. Nedokážem sa s ním spojiť. Je 

to čudné... Hlavne, ak si pomyslím na to, že to bol práve on, kto s tebou naposledy hovoril.“ 

Načiahol ruku a zovrel tú jeho, voľne ležiacu po boku. Zamyslene hladkal chrbát ruky, prstami láskal 

zažltnutú pokožku štíhlych prstov a mračil sa ako čert. 

„Chýbaš mi, Severus,“ zašepkal tak, aby ho nik iný nemohol počuť. „Včera som bol v Rokville, aby som 

ti vyzdvihol vianočný darček. A teraz sa obávam, či si ho vôbec otvoríš.“ 

Mužova hruď sa dvíhala a klesala, srdce bilo. Keby nie toho, ozaj by vyzeral ako... 
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„Ani na to nemysli!“ zahriakol sa v duchu. Úporne sa snažil zbaviť spomienok, ktoré ho zasiahli 

nečakanou silou. Videl ho... znova. Ležal v kaluži vlastnej krvi v Škriekajúcej búde, na krku dve ranky 

po hadích zuboch, jed Nagini kolujúci krvou... 

Nie! Toto sa nesmie zopakovať... 

Stisol mu teplú dlaň a vstal zo stoličky. Jednoduchým kúzlom po sebe odpratal eseje, knihy i sladkosti. 

V rozsiahlej miestnosti už vládlo šero. Iba nástenné sviece a veľký krb poskytovali dostatok svetla.   

„Zajtra by mal prísť odborník od Sv. Munga, ak sa tvoj stav do rána nezlepší.“ Natiahol ruku k jeho 

tvári, aby mu odhrnul prameň vlasov čiernych ako smola a jemných ako hodváb. Nechal ich prekĺznuť 

medzi prstami a naklonil sa k nemu. 

„Prisahám, že spravím, čo bude v mojich silách, aby som ti pomohol, Severus. Nemôžeš predsa spať 

večne ako nejaká poondiata Snehulienka!“ zahundral totálne frustrovaný a zaťal ruku v päsť. „Nie 

som princom, ktorý by ťa odklial jediným bozkom!“ 

Potom sa uškrnul. „Navyše, nemám ani toho blbého bieleho koňa.“ 

Odtiahol sa dosť na to, aby sa naňho zadíval. Ale keď sa k nemu opäť sklonil, bolo to iba preto, aby 

mu vtisol na pery krátky bozk a myslel pritom na to, čo si želá z celého srdca. 

Z toho srdca, ktoré už dávno bilo iba preňho... 

„No, za pokus to stálo,“ pomyslel si, keď odchádzal zo smútkom v duši preč. 

Dvere sa za ním nečujne zaklapli. 

Muž ležiaci doteraz v posteli ako lata si spokojne povzdychol a pretočil sa nabok. Cez pootvorené 

úzke pery sa vydralo tichučké: „Harry...“ 

5. In Vianočný punč Veritas! 

V riaditeľni sa ozýval krik, poplašené výskanie zhrozených majiteľov obrazov, škrekot vystrašeného 

fénixa a nad to všetko dva hlasy. Jeden absolútne a do nepríčetnosti nazlostený, druhý mierne 

znepokojený. 

Ozvala sa ďalšia rana a Albus svižne odskočil. To, že si s ním skúšal pohovoriť najprv po dobrom mu 

slúžilo ku cti. Avšak teraz sa obával, že vážne prestrelil. No nechápal – prečo?! 

„Severus, chlapče, buď rozumný!“ nástojil, ale Severus iba zavrčal a vrhol po ňom ďalšiu kliatbu, ktorá 

odštiepila kus zo stola. 

„Ja mám byť rozumný?! Ja?!“ kričal na plné hrdlo. „Ako si mi to mohol urobiť!“ 

Albusov štít odrazil ďalšiu kliatbu a bleskový zásah zbavil profesora elixírov jeho prútika. Starý riaditeľ 

si utrel z čela drobné kropaje potu a trochu unavene hlesol: „Tak a teraz mi prosím vysvetli, čo sa 

stalo.“ 

Severus zaťal ruky v päsť a mrazivým hlasom preniesol. „Veď ty to dobre vieš!“ 
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Riaditeľ naňho mlčky hľadel a Severus nedokázal reagovať s chladnou hlavou. Stačilo málo, aby po 

ňom neskončil a toho starého intrigána neuškrtil. 

„Čítal si môj list! A akoby to nestačilo, zosmiešnil si ma pred celou školou! Spravil si zo mňa... 

chudáka!“ zasipel podráždene, líca prvý raz v živote červené ako ruža, vlasy v totálnom zmätku a 

pyžamo, ktoré mal stále na sebe dokonale podtrhovalo jeho duševné rozpoloženie, v ktorom sa 

nachádzal. 

Bol na dne. Citovo i psychicky. 

Napokon si riaditeľ povzdychol. „Uznávam, čítal som tvoj list. A tiež som ti dal očarované jablko, aby 

si...“ odkašľal si a ďalším kúzlom zabránil rozzúrenému Severusovi v pohybe. Ozaj vyzeral, že by ho 

bol schopný uškrtiť holými rukami. „Len som chcel splniť tvoje prianie. Išlo mi len o tvoje dobro.“ 

„Seriem ti na to, Albus! Nemal si právo miešať sa do toho! Už mám toho všetkého plné zuby! To, že ťa 

mám rád – alebo lepšie povedané mal som ťa rád - a že ťa rešpektujem, ti nedáva právo strkať nos do 

môjho súkromia!“ 

Albusov výraz posmutnel ako mávnutím čarovného prútika. A Severus pocítil aspoň malú satisfakciu 

za to neskonalé poníženie. I tak sa však nedokázal dlho dívať do tej sklamanej tváre jediného človeka, 

ktorý bol zjavne ochotný urobiť i nemožné, aby mu pomohol. 

Ale naposledy. 

„Mrzí ma to,“ prehovoril napokon starec. „Keby som vedel, že budeš reagovať takto i potom, čo sa 

tvoje želanie vlastne splnilo...“ 

Veta ostala visieť vo vzduchu, v riaditeľni sa pre zmenu rozhostilo nezvyčajne hrobové ticho. Aj 

portréty napäto čušali. 

 Po chvíli dlhšej ako sa zdalo Severus prehovoril zachrípnutým hlasom: „Uvoľni ma a vráť mi prútik. 

Odchádzam.“ 

Odišiel bez jediného slova. Zdrvený a ponížený ako nikdy predtým. 

oooOOOooo 

Na prekvapenie sa o tom hroznom faux pas nikto nedozvedel. Všetci boli v domnení, že bol profesor 

elixírov indisponovaný kvôli chorobe z vyčerpania, preto ten spánok. Ale Severus sa napriek tomu s 

riaditeľom zaryto odmietal baviť. 

Už len z princípu. 

Dokonca sa celý deň vyhýbal i Harrymu, čo už dlho neurobil. Bolo mu na porazenie. 

Jednostaj musel myslieť na to hrozné poníženie, ktorého sa mu - hoc v dobrom úmysle - dostalo. 

Albus z neho spravil blbú Snehulienku! 

Ani nevedel ako odučil deň. Faktom ostávalo, že bol nevrlý a hladina farebných kamienkov 

zobrazujúcich bodovanie fakúlt v štyroch nádobách umiestnených v hale počas vyučovacích hodín 

elixírov prudko poklesla. 



13 
 

Večer do seba lial portské a tupo civel do kozuba miesto toho, aby sa venoval oprave esejí, keď oheň 

zapraskal a objavila sa v ňom Albusova tvár. 

„Len posledná vec,“ vyhŕkol starec bezradne prv, než sa Severus nadýchol, aby ho počastoval 

nejakým „vľúdnym“ slovom. „Spomínaš si, ako si sa prebudil?“ 

Zadíval sa naňho prenikavými očami, no napokon pokrútil hlavou. 

„To som si mohol myslieť,“ zamrmlal a pozrel naňho. „Severus, z toho elixíru nechýba ani kvapka. 

Myslel som si, že by si to mal vedieť. Dobrú noc.“ 

Severus vytreštil oči, zaklial a schoval si tvár do dlaní. 

oooOOOooo 

Ples. Nie, že by sa Harry nerád bavil, ale nemal rád davy, kde naňho ľudia tupo alebo zbožňujúco 

zízali, akoby bol chutnou kosťou pre psa. 

V spoločnosti Severusa sa takto nikdy necítil. Teda, nie ako nejaký vzácny artefakt. A napriek tomu, že 

boli priatelia sa s ním už celé dva dni odmietal baviť. 

Ani riaditeľ nebol zdá sa vo svojej koži, ale všimol si, že ich oboch po očku pozoruje, hoci sa bavil s 

Minervou i Pomonou. 

Napil sa z vianočného punču a pozrel jeho smerom. Práve sa zdá sa dobre bavil. Karhal nejakých 

siedmakov, ktorí mali v úmysle ochutiť punč niečím ostrejším. 

Harry sa pousmial a pomyslel si, že by si celkom rád dal. Sklopil pohľad a uvažoval, čo robiť. Chcel 

svojho priateľa späť. Ak už nič iné... 

Úkosom naňho pozrel a premýšľal, či ten bláznivý nápad s bozkom skutočne pomohol. Mal sto chutí 

domnievať sa, že áno, ale tiež mohlo ísť o blbú zhodu náhod, nie? 

Severus a Snehulienka? Merlin, kto to kedy videl... 

„Bavíš sa?“ ozvalo sa odrazu hneď vedľa neho a on sa prekvapením strhol. 

„Severus!“ zvolal a plné pery sa pomaly roztiahli do úsmevu. „Teraz... už áno,“ odvetil spokojne. 

I Severus zvieral v rukách šálku so svojím ovocným nápojom. 

„Nikto mi nepovedal... Čo ti vlastne bolo?“ splynula mu z úst zvedavá otázka. 

„Čierny spánok,“ odvetil Severus pohotovo a znepokojene sa zamračil. 

„Nikdy som o takom niečom nepočul,“ povedal Harry so stiahnutým obočím. „Čo to je?“ 

Severusove oči sa o niečo rozšírili, keď sa jeho tušenie potvrdilo. Nutkanie odpovedať bolo prisilné. 

„Snehulienkino prekliatie bolo na základe Čierneho spánku z otráveného jablka. Pomôcť mohol... 

bozk z pravej lásky.“ 



14 
 

„Ach,“ hlesol Harry a sklopil pohľad. Tak predsa, pomyslel si a vrhol skúmavý pohľad Albusovým 

smerom. Matne si spomínal na jablko, ktoré zvieral v rukách pri ceste do žalárov, keď sa v ten večer 

stretli. Mohol si domyslieť, že v tom mal prsty. No otázkou ostávalo, prečo? 

Stále mal sklopené oči, keď sa takmer šeptom opýtal iné. „Takže môj bozk ťa... zachránil?“ 

„Áno.“ 

Severus to slovko vyhŕkol skôr ako si vôbec dokázal usporiadať myšlienky. Márne zatínal zuby i ruky, 

márne triasol hlavou. 

„Severus? Hneváš sa?“ 

„Nie.“ 

„Odpustíš mi, že som do toho punču pridal Veritasérum?“ 

Čierne obočie vyletelo nahor a mladší z mužov sa mu rozhodol statočne čeliť. Takže nie Albus, ale 

Harry??? blesklo mu hlavou. 

6. Imelo, bozkov sa mu zachcelo! 

„Poď so mnou,“ povedal zastretým hlasom a vyšiel von z preplnenej hlučnej sály bez toho, aby sa 

vôbec presvedčil, či ho Harry nasleduje. 

To, že sa poniektorí začali správať mierne povedané „divne“ si ani jeden z nich nevšimol. 

Samozrejme, že ho nasledoval. A v duchu si skúšal predstaviť, čo s ním tak ten muž urobí. Prekľaje 

ho? Rozštvrtí a predhodí jeho pozostatky divým zverom? Veľmi dobre vedel, že sa už pohašteril s 

riaditeľom. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že po ňom neváhal vrhnúť kliatbu. Teda, vlastne celú zbierku 

kliatob. Čo tak asi mohol očakávať on, keď tak povediac prilial olej do ohňa? 

Sám najlepšie vedel, aký je Severus nepredvídateľný muž. 

Chodba bola oproti miestnosti, ktorú nechali za sebou príjemne odhlučnená. Všetok ruch ostal ukrytý 

za dubovými dverami Veľkej siene. 

Severus ostal stáť uprostred chodby, zvrtol sa na päte a prebodol ho upreným pohľadom. „Prečo si to 

spravil?“ 

Harry nemal na výber. I on pil z toho istého punču. 

„Chcel som vedieť, či som mal na tvojom prebudení zásluhu. Riaditeľ sa so mnou o tom odmietol 

baviť, keď som sa pýtal a nebol som si istý, či mi odpovieš.“ 

„Prečo si to spravil?“ zopakoval svoju otázku pomalšie, s dôrazom na každé jedno slovo. 

„Pýtaš sa na ten bozk?“ ozval sa s lícami červenými ako pivonky, keď mu došla pravá podstata otázky. 

Severus prikývol. „Tak prečo?“ 
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„Pretože ťa milujem.“ 

Jednoduchá, jasná a výstižná odpoveď. 

Severusove oči ostali veľké ako okále rokfortských domácich škriatkov. Nebol schopný myslieť, 

hovoriť, iba... dýchať. Hádam. Ak sa to prerývané čosi dalo nazvať dychom. 

„Severus?“ ozval sa a pristúpil o krôčik bližšie. „Hneváš sa na mňa?“ 

Nedočkal sa žiadnej reakcie iba toho hypnotického zízania. 

Harry sklopil oči a povzdychol si. „Mrzí ma, ak sa hneváš, ale...“ a pozrel mu priamo do očí, „nemrzí 

ma, že som to spravil. Ak som ti pomohol, potom... som rád.“ 

Zvrtol sa na päte pripravený dať sa na strategický ústup a prežiť jednu zo svojich krušných nocí vo 

svojej komnate, keby celkom ohromený nezastal. Zloduch si to šinul práve nad ich hlavami s 

prúteným košom, z ktorého vyhadzoval vetvičky imela a pospevoval si nejakú veselú odrhovačku. 

„Pusa sem a božtek tam, pre všetkých prekvapko mám! Veruže ja nelením, s brnením sa ožením!“ 

„Do čerta!“ zahromžil Harry a v nasledujúcej sekunde ostal stáť prilepený na mieste. „Do čerta!“ 

zanadával a vrhol po Zloduchovi zlostný pohľad. To mu ešte zráta! 

Proti kúzlu imela bol však bezbranný i on. Bez pomoci nemal šancu. 

Ale to už k nemu pristúpil i Severus. Zastal pred ním, dívajúc sa mu priamo do očí a hľadajúc 

odpovede na otázky, ktoré mu ešte vírili hlavou. Bol si vedomí nielen Harryho otvorených a zjavne i 

úprimných priznaní, vrátane priestupku s Veritasérom. A práve tie ho rozrušili do krajnosti. 

On jediný poznal najlepšie svoje tajné prianie. Teda pardón, on, Santa a Albus. Ale po tom výstupe v 

riaditeľni sa Albus zjavne držal bokom, i keď ho spočiatku upodozrieval, že do punču zamiešal čosi 

práve ten starý konšpirant. 

To, že to bol Harry a že to urobil len preto, aby od neho získal nejaké odpovede bolo... prekvapivé. 

Rovnako mu práve v tomto momente došlo, že hoci on s priznaním vyrukoval, nespravil to isté jemu. 

Nepodrobil ho žiadnemu krížovému výsluchu. A práve to ho mrzelo. 

V ústach mu vyschlo, hrdlo mal podivne stiahnuté, útroby mu krútilo ako na horskej dráhe a v prstoch 

cítil šteklenie. Akoby sa chceli natiahnuť a zovrieť tú krásnu tvár, ktorá vyzerala tak previnilo a 

skrúšene. 

„Nehnevám sa,“ povedal ako prvé, nespúšťajúc z neho pohľad. 

Bolo vidieť, ako sa tie napäté črty okamžite uvoľnili. 

„Harry... nechceš sa ma niečo opýtať... na oplátku?“ 

Zelenooký mladík preglgol. Chvíľu vyzeral zamyslene, potom ukázal prstom na imelo vznášajúce sa 

nad ich hlavami a kútikmi úst mu pôvabne zamykalo. „Pomôžeš mi s tým?“ 

A Severus k nemu pristúpil, vzal mu tvár do dlaní, pohladil líca palcami a sklonil svoju tvár k nemu. Ich 

ústa sa spojili v opatrnom a hanblivom bozku. 
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Všetko bolo jasné... 

oooOOOooo 

Jedno šťastie, že na druhý deň boli prázdniny a študenti odchádzali domov. Večer predtým došlo k 

zopár nechceným priznaniam, vďaka elixíru pravdy, ktorý Harry primiešal do vianočného punču. Nič 

však nebolo také prekvapivé ako fakt, keď sa Albus priznal k svojmu vzťahu so Santom. 

Toto tromflo aj profesora Zabiniho, ktorý sa priznal k afére so Sibylou Trelawneyovou, za ktorú mohla 

jediná noc a jeden nepodarený elixír. 

Zato Severus a Harry si bozky vychutnávali, nechali sa opájať ich chuťou a vzájomnou blízkosťou, i 

faktom, že sa im nič lepšie nemohlo prihodiť. 

7. Nekonečne Štedrý večer! 

Všetko sa zdalo byť v najlepšom poriadku. Nielen preto, lebo sa hrad príjemne vyľudnil a po 

chodbách sa tak motalo iba minimum študentov, ale i Zloduch prestal vyčíňať a Severus sa znova 

bavil s riaditeľom. Hoci mu nezabudol pripomenúť, že sa má držať v rámci určitých medzí. Strkanie 

toho špicatého a nesmierne zvedavého nosa do jeho záležitostí bolo stále passé. 

A keďže mal tú prútikovú prestrelku stále v živej pamäti, držal sa spiatky. Neradno sa vraví, nedráždi 

hada bosou nohou a Severus bol naozaj hadom v pravom slova zmysle. 

No na druhej strane, nebol by to Albus, ktorý by netúžil dotiahnuť veci do konca. Z dobre 

informovaného zdroja vedel, že je ruka v rukáve a tešil sa z toho. Samozrejme, ako inak, ale nebolo to 

to isté, ako dostať čosi priamo pod vianočný stromček. 

Fajn, s tým jablkom a hrou na Snehulienku prestrelil, i keď to dopadlo celkom dobre – s prižmúrením 

jedného oka. Ale stále nemal nič, čo by dal Severusovi do jeho ponožky visiacej na krbe. I keď ju každý 

rok musel vyčarovať nanovo a pripínať ju tam sám. 

Vzápätí mu prišla na um spásonosná myšlienka a on sa pousmial. Vstal z kresla a podišiel ku krbu. 

Vhodil doň letax a napojil sa na krb v Laponsku. 

oooOOOooo 

Nick vypadol z krbu nie práve potichu. Sviece, ktoré sa po jeho nečakanom príchode okamžite rozžali 

odhalili strapatého muža sediaceho na poseli a žmúriaceho na krb. Ruka sa práve naťahovala po 

neodmysliteľných okuliaroch, kým druhá si privolala prútik. 

„Somnus,“ šepol naliehavým hlasom a na mladého muža sa zniesla spŕška trblietavých iskierok, ktoré 

ho zasiahli priamo do tváre. 

Tmavovlasý muž sa sklátil do perín skôr ako stihol otvoriť ústa, či sformulovať nejakú logickú 

myšlienku. Bodaj by aj nie, veď bolo pol štvrtej ráno. 

„Eto šichta!“ zahundral a pokrútil hlavou, keď vytiahol z vrecka veľkú zelenú mašľu. „Že ja mu na to 

vse sidet, kak mucha na klej! Albus, Albus!“ 
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Ale iba si povzdychol a pokračoval v načatej práci. Keď už sa raz na to dal... 

oooOOOooo 

Práce v žalároch mal vyše hlavy. Ale to ho riaditeľ predom varoval, že tam sa vianočnej výzdoby 

nedočká. Napriek tomu sa rozhodol to trochu... prizdobiť. Ozaj len trochu. Hneď potom, čo 

pocukroval svojím uspávacím práškom i tohto muža a nechal ho spokojne oddychovať do bieleho 

rána, kým sa on dosýta vyšantil. 

Za desať minút mal všetko hotové a nachystané k svojej spokojnosti. Spokojný sa vrátil ku krbu, podal 

správu Albusovi a komínom sa dostal na strechu, kde už čakali netrpezlivé soby. 

oooOOOooo 

Severus si zívol a pretrel si rozospaté oči. Hneď potom sa načiahol po prútiku a vyčaril Tempus. A 

strhol sa. Časovač ukazoval po pol ôsmej. Nepamätal si, kedy si tak dlho pospal. 

Odkopol prikrývku, obul si papuče a odcupital do kúpeľne vyprázdniť močový mechúr. Až vtedy si 

všimol, že jeho typické čierne papuče žiaria farbami, konkrétne tromi. Červeno-zelené s bielou 

kožušinkou, ktorá príjemne hriala. Zamračil sa a uvažoval, či to má považovať za excentrický dar od 

Albusa, hoci vedel, že nebude mať dlhú životnosť. 

S tichým a nesúhlasným mrmlaním si opláchol ruky i tvár a vrhol do zrkadla kontrolujúci pohľad na 

svoj dnešný stav. Vzápätí sa zamračil na malého sobíka, ktorý si poskakoval po zrkadle, v ktorom 

snežilo. 

Uštipol sa, no iba preto, aby zistil, či sa mu to náhodou stále nesníva. Ani ani v detstve neoplýval v 

spánku podobnými fantasmagóriami. 

Opustil kúpeľňu a vydal sa smerom do obývačky, rozhodnutý nevšímať si to a vysporiadať sa s tým až 

s plným žalúdkom, čo znamenalo objednať si najprv šálku čiernej kávy a kukuričný chlieb s maslom. 

Potkol sa o prah a oči mu div nevypadli z jamôk. Toľko zelene nebolo ani v Zakázanom lese! 

Vetvičky v každom kúte miestnosti a v tom protiľahlom dokonca kompletne ozdobený vianočný 

stromček siahajúci od podlahy až po strop! Vôňa ihličia prefackovala jeho čuchový systém a naviazala 

sa na červené krvinky, keď sa zmohol i na zalapanie po dychu. Nad krbom visel veniec a rímsa bola 

ozdobená girlandou. Stromček samotný bol zladený v červeno-zelených farbách doplnených jagavými 

svetielkami a pod ním... 

Severus nezrozumiteľne zahabkal a uštipol sa druhý raz. Sykol a nepochyboval, že si práve zarobil na 

poriadnu modrinu. 

Pod stromčekom sa vŕšila kôpka darčekov, ale ten, na ktorom utkvel jeho pohľad... stál za to! 

Harry Potter v obrej vianočnej ponožke! 

Severus sa odvážil vojsť až po desiatich minútach nerušeného pozorovania toho chrabromilského 

spachtoša. Dovtedy uvažoval, či sa nepredávkoval elixírom na spanie, alebo či netrpí náhlymi 

halucináciami. Alebo čudnou vadou zraku. 
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Bol v takom pomykove, že si nedovolil ani len ihneď z toho všetkého viniť Albusa. Toho predsa poznal 

dobre, či nie? Ten mu tu predsa každý rok nechával iba ponožku a v nej nejaký triezvy dar. 

Ale toto?! 

Ani nevedel ako a kľačal pri ňom. Mladý muž sa práve pohodlne pomechril a prevalil sa na chrbát. 

Zažmurkal a privolal si okuliare. 

Prileteli k nemu krbom. 

Nasadil si ich a usmial sa, keď zistil, že sa díva priamo do Severusovej tváre. Vyčaril ten najkrajší 

úsmev a zamrmlal: „Dobré ráno, Severus.“ 

A potom sa strhol. Nespomínal si, že by s ním strávil noc. 

Chvíľa následného vysvetľovania a zistenia kde vlastne leží stála za všetky drobné. Rovnako ako i 

moment, keď mu Severus odopínal z krku trblietavú mašľu a celý červený v tvári vysvetľoval, čo robí v 

jeho vianočnej ponožke. 

Keď chvíľka šoku odznela, Harry sa iba smial a ľutoval, že ho nenapadlo napísať list Santovi v 

podobnom duchu. 

Veď už dobrých pár rokov si nič iné neželal viac. 

oooOOOooo 

Piesok, slnko a lehátka. To bola dokonalá predstava jeho dovolenky. Teda, aj s dokonalým mužom po 

jeho boku. 

Ten pokoj narušila iba sova, ktorá k nemu priletela so správou. 

„Što pišuť?“ ozvalo sa z pláteného lehátka po jeho ľavici. 

Albus sa spokojne usmial. „Všetko je v poriadku. Môj dar mal úspech.“ 

oooOOOooo 

(A/N: Somnus – spánok) 
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