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I.
Stál som tam a civel som na muža, ktorého som zahliadol v tom uponáhľanom dave. Mal 
ťažký krok a schovanú takmer celú tvár, ale... ten pocit, ktorý ma okamžite prepadol som 
nemohol ignorovať. Zamrazilo ma a stiahlo útroby. Ako zakaždým, keď som zbadal jemu 
podobného po celé tie uplynulé roky.
Lenže nikdy to nebol on. Len jemu podobný.
A teraz... teraz tu bol ten pocit znova. Po dobrom roku, po vojne a mojom neľahkom 
zotavovaní sa. A musím povedať, že som ten pocit začal nenávidieť, ani sám neviem, kedy 
presne. Pretože nádej, ktorú so sebou zakaždým prinášal zhasla skôr, ako sa vôbec stihla 
rozhorieť mohutnejším plamienkom.
Nedokázal som z tej postavy spustiť zrak. Netuším, či ma spozoroval, ale... musel som sa 
presvedčiť. Áno, po tých rokoch u Voldemorta môžem s pokojným svedomím povedať, že 
som tak trochu masochista. Lebo keby som nebol, iba nad tým mávnem rukou a poberiem sa 
svojou cestou. Alebo ho odignorujem ako všetko a všetkých zvyčajne. Vrátim sa k svojmu 
čierno-bielemu životu a budem sa tváriť, že mi vyhovuje. Budem naďalej predstierať, že 
nemám srdce a v hrudi mám skutočne len prázdnu dieru, lebo to srdce - kedysi bijúce a plné 
citov - si dala na večeru víla Banší, ako si radi šepkajú medzi sebou študenti.
Predstieral by som zvyčajné mechanické úkony, ktoré telu prikazuje chladná myseľ a žil by 
som tak ďalej.
Lenže to nutkanie bolo silnejšie. Zvlášť preto, lebo jeho telo sa nikdy nenašlo. Možno tento 
fakt som mohol preklínať, alebo blahorečiť, lebo som kvôli tomu poznaniu zažíval nielen 
osobné peklo, ale i frustrujúcu nádej, ktorá by sa mohla akýmsi zázrakom... vyplniť. Azda. 
Raz.
A tak som za ním šiel. Krok za krokom, čeliac mrazivej logike vlastného rozumu 
i pripomienkam svojho podvedomia, ktoré sa ma márne snažilo zastaviť pred novým 
sklamaním.
Kľučkoval som, obchádzal a snažil sa nestratiť ho z dohľadu. A bol som celkom blízko, keď 
sa mi odrazu stratil.
Nechápal som to. Ako to bolo možné? Odmiestnil sa? Vyparil? Dych sa mi zadrel v hrdle a ja 
som sa len horúčkovito obzeral po námestí. Čas sa akoby zastavil.
A potom som ho uzrel znova. Stál pred výkladom madam Malkinovej a obzeral si jej novú 
kolekciu jesených habitov.
Vošiel som za ním do uličky a s nadýchnutím a zaťatou čeľusťou, mysliac, že som pripravený 
na všetko som sa letmo dotkol jeho pleca.
Neotočil sa hneď a za tých pár sekúnd mi srdce z normálneho výkonu prešlo v divé búšenie. 
V duchu som sa pripravoval na nové sklamanie.
A potom sa otočil a pozrel na mňa. Nemohol som uveriť vlastným očiam. Stáli sme tam, 
oproti sebe a zízali na seba azda celú večnosť.
Mlčal. Ale ja som vedel, že ma spoznal. Jeho oči mi to prezradili. Tie nikdy neklamali. Nikdy. 
Nie mňa. Nikdy.
„Reg," oslovil som ho zdrobnelinou jeho mena a on sa pri tom trhol, akoby som ho bol udrel.
S doširoka vytrešteními očami cúvol a vychytil sa preč.
Díval som sa za ním celkom konsternovaný, neschopný slova, nie to ešte pohybu. A on mi 
unikal. Po toľkom čase, po toľkých rokoch, po takom márnom čakaní a dúfaní...
Bol by som blázon, keby som to dopustil. Rozbehol som sa za ním. Bolo mi jedno, či ma pri 
tom niekto uvidí. Bolo mi jedno, ako hlboko takýmto nedôstojným konaním klesnem.



Čo som však nemohol dovoliť bolo, aby mi znova ušiel. Aby mi znova len tak ľahostajne 
zmizol zo života ako para vznášajúca sa nad kotlíkom mihotavých pár sekúnd.

II.
Prvé tajomstvo 

Takmer mi ušiel, ale len takmer...
Musím priznať, že som nikdy predtým za nikým nebežal. Ani pred nikým. Vždy a všetkému 
som čelil tvárou v tvár. Dokonca i Potterovi s Blackom.
Tento človek mi dal vážne zabrať. Vlastne som mal z pekla šťastie, že sa mi neodmiestnil 
spred nosa, i keď som nechápal, prečo tak nespravil.
Dostihol som ho úskokom. Celý zadýchaný som sa premiestnil priamo pred neho, takže do 
mňa poriadne vrazil. Ale s tým som rátal. Zovrel som ho v náručí pevne ako kliešť 
a odmiestnil nás z tej tichej bočnej ulice preč.
Len tak, bez varovania. Viem, hlúpy nápad a mohol som byť rád, že sa cestou nerozštiepil, ale 
nič lepšie mi nenapadlo.
Pristáli sme v malej záhrade za kamenným domcom, obohnaným dreveným, latkovým 
plotom.
Obaja sme stále dychčali a prepaľovali sa pohľadmi. Bol som pripravený chňapnúť po ňom 
v momente, keby sa čo i len pohol.
Zamračil sa a preklal ma rozhnevaným pohľadom. Dokonca do mňa strčil a vykríkol: „Prečo 
si to urobil?!"
Na moment som mal dojem, akoby mi vrazil päsťou do žalúdka. Len som zmätene zažmurkal 
a sledoval ho, ako sa rozhliada vôkol a snaží sa prísť na to, kde to vlastne je.
„Musím sa vrátiť," prehovoril znova a vykročil preč. „Ak sa nevrátim... vyhodí ma. A ja... ja 
tu prácu potrebujem. Dopekla, prečo si... prečo si to spravil?"
Jeho obviňujúci hlas mi znel v ušiach tisíckrát silnejšie, ako ozvena môjho bijúceho srdca 
a klokot rozbúrenej krvi, ktorá mi hučala v ušiach.
„Musím sa vrátiť," zopakoval a pootočil sa, len aby ma prebodol ďalším vyčítavým 
pohľadom. „Odnes ma nazad!"
Ten rozkaz ma konečne prebral a donútil rozkývať sa. V hlave sa mi zároveň s ním vyrojilo 
milión nových otázok, na ktoré som túžil dostať odpoveď, ale... takto? Ničomu som 
nerozumel.
Zaťal som sa. Bolo to predsa pochopiteľné. „Nie, kým sa nepozhovárame. Teraz, keď..."
„Teraz a hneď!" vykríkol nedočkavo a sám podišiel tých pár krokov ku mne. „Tak, poďme! 
Späť do Šikmej! Ak o to miesto prídem," zahrmel nahnevane a ja som sa iba zamračil.
„Dobre. Ale ako ťa nájdem, Regulus? Toľké roky som..." zmĺkol som, keď sa tie jeho modré 
oči zabodli do tých mojich. Na malý moment ma premkol pocit, že človek, ktorý stojí oproti 
mne, je celkom cudzí. Že s tým, ktorého som poznal, nemá už celkom nič spoločné.
Premiestnil som nás. Ocitli sme sa presne na tom mieste, odkiaľ sme vďaka mne zo Šikmej 
uličky pred pár minútami zmizli. Regulus sa mi vytrhol a rýchlou chôdzou sa náhlil preč.
Mal som pocit, že sa mi celá tá čudná epizóda tohto dňa musela len prisniť. Zlý sen, ktorý 
nemal obdoby.
A znenazdajky ma premkol neurčitý pocit. Ten, ktorý sa k človeku zakráda potajomky ako 
zlodej, spôsobuje mu potenie dlaní a tras kolien. Stiahnutie útrob a zalieva ho vlnami 
studeného potu...
Bol to strach. Moje prvé tajomstvo, dobre ukrývané pred všetkými, ktorí ma kedy mali tú česť 
poznať.



A ten strach sa zrodil v okamihu, keď som si uvedomil, že by som ho mohol opäť stratiť. Po 
všetkých tých rokoch márneho dúfania a premýšľania nad tým, čo sa mu mohlo stať...
Lenže potom sa ku mne otočil a zamrmlal: „Zajtra o deviatej večer. Počkám ťa tu."
Tých pár slov bolo nesmierne oslobodzujúcich.

III.
Druhé tajomstvo

Nikdy som nezmeškal nijakú schôdzku. Prísť na... rande s Temným pánom znamenalo i tomu 
primeranú odmenu, takže i toto ma naučilo istej disciplíne.
A hoci som sa v uličke objavil skôr ako bol stanovený čas, už na mňa čakal. Pozrel na mňa 
spod kapucne, ktorá mu zahaľovala tvár a odlepil sa od steny, o ktorú sa opieral. Podišiel 
bližšie a chytil ma za predlaktie ruky.
„Nie tu. Poďme inam," požiadal a ja som mu vyhovel.
Vzal som nás na jediné miesto, ktoré som považoval za bezpečné. Môj domov.
Pustil sa ma a rozhliadol sa okolo. „Tu sme boli," zamrmlal a pozrel na neveľký domec pred 
nami. „Tvoj?"
„Áno. Pôjdeš dnu?"
Prikývol a nasledoval ma. „Kde to vlastne sme?" opýtal sa, obzerajúc si husté lesy a vzdialený 
močiar, odkiaľ k nám doľahlo žabie kvákanie.
„V Exmoore," odvetil som a odomkol som kúzlom dvere. Nechal som ho vojsť a voviedol 
priamo do kuchyne. „Sadni si," ponúkol som ho stoličkou a odobral sa k pecíku, aby som 
postavil vodu na čaj.
Kým som ho pripravoval, obaja sme mlčali a ticho sa iba prehlbovalo. Viem, že bedlivo 
sledoval každý môj pohyb, akoby čakal, že urobím nejakú chybu, no nechápal som, prečo?!
Keď som pred neho postavil šálku pariaceho sa čaju, zdvihol ku mne oči. Tie modré, krásne 
oči, do ktorých som sa tak rád díval...
„Ty si nezabudol," vydýchol prekvapene.
Nereagoval som nijako. Sadol som si a zabodol som doňho svoj pohľad. Nekompromisný, 
odhodlaný a dožadujúci sa svojich odpovedí.
Sklonil hlavu, pohár s čajom objal oboma rukami, akoby ich mal celé skrehnuté a potreboval 
si ich ohriať.
„Veľa si toho nepamätám," začal po ďalšej odmlke. „Keď... keď som sa prebral, našiel som sa 
v nemocnici. Nevedel som si spomenúť ani na vlastné meno."
Preglgol a pozrel na mňa. „Až po čase. Keď... keď som v novinách uvidel palcové titulky 
oznamujúce Siriusovu smrť. Tie noviny boli... tri roky staré," zamrmlal chrapľavým hlasom 
prezrádzajúcim bôľ a smútok, „a môj zamestnávateľ chcel nimi prikúriť v kozube."
Odpil si z čaju. „Odísť som nemohol. Nemal som kam. Nič som nevlastnil a ani teraz nič 
nemám. Sirius odkázal svoj majetok tomu chlapcovi..."
„Veď pracuješ, nie?"
Regulus prikývol. „Pláca mi nepokryje všetky náklady a niečo stoja aj hojivé maste."
Zamračil som sa a skôr ako Regulus stihol zareagovať, stiahol som mu z hlavy kapucňu, ktorá 
ma tak nesmierne iritovala. A od údivu som pootvoril ústa.
Zízal som na poznačenú pokožku, ružovú a v takom kontraste oproti zvyšku pleti, jemnejšiu 
a predsa výraznejšiu. Začínala sa ako jemná pavučinová sieť nad pravým okom. Zabrala časť 
viečka a to spôsobilo, že padalo trochu nižšie a oko sa neotvorilo celkom tak, ako sa malo. 
Ale človek to pri zbežnom pohľade sotva postrehol. Jazva, či skôr popálenina pokračovala cez 
vonkajší kútik oka k uchu a cez líce, kde sa nenápadne zvažovala k čeľusti a krku. Zvyšok - 
a to som sa mohol iba dohadovať kam až siaha - ostal skrytý za golierom snehobielej košele.



Stiahol som ruku. „Kde vlastne pracuješ?"
Otázka, ktorá zdanlivo nemala nič spoločné s jeho poranením a vypadla zo mňa tak akosi 
neplánovane, ale spontánne.
„Vo fabrike na výrobu lietajúcich metiel," odvetil, začudovane sa na mňa dívajúc.
„Čo ak ti dám lepšiu ponuku?" opýtal som sa, pretože všetko vo mne iba tak kričalo. Túžil 
som mu pomôcť. Hocijako!
„Prečo by si to robil?" nechápal.
„Pretože chcem a môžem," povedal som pevným hlasom a predostrel mu stručne svoj návrh. 
„Ber, alebo nechaj tak."
Očividne váhal. Vlastne na mňa zízal, akoby som práve padol na hlavu. Dobre, trochu ma to 
pobavilo, ale moja tvár nič z pocitov neprezradila. Dokonalá kamenná maska, ako ju nazýval 
Harry.
A potom Regulus pomaly prikývol a mne... odľahlo.
Pravdou a mojím ďalším tajomstvom bolo, že som nikdy neváhal pomôcť. Ani predtým, ani 
teraz. Albus sa smial, že napriek tomu, že som slizolinčan, mám dušu chrabromila. Možno 
mal ten starý blázon tak trochu pravdu.
Toto bolo moje druhé tajomstvo. Ochota pomôcť... 

IV.

Tretie tajomstvo

„Dobre," povedal som. „Zdá sa, že aspoň niečo si pamätáš," poznamenal som a snažil som sa, 
aby to vyznelo pochvalne.
Asi to zabralo, pretože Regulus sa pousmial. „Zdá sa," zopakoval, rovnomerne krájajúc 
prísady do elixíru, na ktorom sme pracovali. V vzduchu sa vznášala štipľavá vôňa korenia, 
osviežujúca vôňa mäty a to všetko korunované... jeho osobnou vôňou.
Bol ku mne otočený chrbtom. Našťastie, pomyslel som si vďačne a znova som skĺzol 
pohľadom po štíhlej postave pred sebou. Dlhé vlasy zopnuté v cope mu zakrývali šiju. Už 
nevyzerali tak zanedbane. Presne ako on, po pár dňoch strávených v novom... domove. Ak sa 
tak vôbec dalo nazvať to, čo som mu ponúkol.
Exmoore nikdy nebol prívetivou oblasťou, ale mne vždy postačoval. Poskytoval mi tiché 
a hlavne nerušené životné prostredie, ktoré som oceňoval zo všetkého najviac.
„Poobede by som rád zašiel k holičovi, ak so mnou nemáš iné plány," povedal pri usilovnom 
krájaní a ja som zažmurkal, pretože preťal niť mojich nesúrodých myšlienok.
Takmer som vyhŕkol - Prečo by si tam chodil?! Zdržal som sa. Popravde, jeho vlasy sa mi 
páčili, ale tá dĺžka mu nepristala ani za študentských čias. Hoci vtedy sa to nosilo. Ale čo ja 
viem o móde, že?
„Jedného poznám, ak by si mal záujem. Je dobrý, vážne."
Regulus sa prekvapene otočil. „Vážne?"
Prikývol som a zamiešal elixír. „Má holičstvo na Šibeničnom námestí."
Uškrnul sa, ale nepovedal nič. Iba prikývol. Dokrájal a odvážil presne stanovenú dávku, ktorú 
mi podal. „Myslím, že je to všetko. Posledná prísada. Upracem."
A prv, než som stihol niečo poznamenať, pustil sa do toho.

oooOOOoooOOOooo
„Musím priznať, že je to teraz oveľa lepšie," zamrmlal, keď sa kritickým okom obzeral 
v zrkadle. „Hoci... teraz je jazva viac zreteľnejšia."



Stál som po boku svojho bývalého študenta a obaja sme obdivovali jeho prácu. Kto by to bol 
povedal, že Theo Nott sa raz bude živiť niečím takým?
„Odkiaľ ste ho vyhrabal, profesor? Je na zožratie," zamrmlal tak, aby som to počul iba ja.
Zháčil som sa a spražil som ho pohľadom. „Kroťte svoje vášne, pán Nott."
Akosi vševedúco sa pousmial a teatrálne rozhodil rukami. „Chápem. Toto je zjavne vaše 
výsostné územie. Nebojte sa," zatiahol afektovane, „budem sa hrať na svojom vlastnom 
piesočku."
Prevrátil som očami a zistil, že Regulus sa na nás díva s nadvihnutým obočím. „Pôjdeme," 
ošil som sa a zamieril k dverám, aby nevidel, že...
Že čo vlastne? Že som sa začervenal? Že by som najradšej Notta za tú poznámku uškrtil?
Regulus mu zaplatil a vyšiel von za mnou. „Ponáhľaš sa?" opýtal sa.
Pokrútil som hlavou.
„To je dobre. Pretože potrebujem niečo na seba."
Zabralo to iba chvíľu. Keď sme sa vrátili domov, pripravil som ľahkú večeru a len čo sme sa 
najedli, upratal. Ja som sa pobral do pracovne, aby som si konečne roztriedil došlú poštu za 
uplynulé dni a on sa schoval v knižnici, kde sa zavrel s pomerne objemným zväzkom 
a usalašil sa na gauči.

oooOOOoooOOOooo
„Nevrť sa," upozornil som ho a on si trpiteľsky povzdychol. Práve som mu natieral tvár 
hojivou masťou. Moja vlastná výroba.
Sedel predo mnou do pol pása nahý. Jazva začínajúca pri oku siahala až k boku, pod rebrá, 
kde končila.
„Vieš ako si k nej prišiel?" opýtal som sa v nádeji, že si to bude pamätať.
„Nie som si istý," zamrmlal so zatvorenými očami, keď som mu krúživým pohybom roztieral 
masť po líci a mieril nižšie. „Asi... sa to stalo v tej jaskyni."
Prikývol som. Z Potterovho rozprávania som vedel o „skúške z elixírov," o nesmiernom 
smäde i o Inferioch. Myslel som si síce svoje, ale Regulus mi to zjavne nepotvrdí.
Vážne som dúfal, že si jedného dňa na všetko spomenie. Jeho myseľ sa zjavne bránila 
prežitému trápeniu a teraz... iba spohodlnela a odmietala to akceptovať ako realitu.
Dúfal som v zázrak. Severus Snape má proste svoje ďalšie tajomstvo. Nie je chladne 
uvažujúcim monštrom, ktoré sa riadi iba pudmi.

V. 
Štvrté tajomstvo

Vidieť ho vyberať si nový prútik bolo ako sledovať dieťa v hračkárstve. Oči mu žiarili 
a z tváre mu neschádzal úsmev.
Bolo to zvláštne, ale pociťoval som nesmierne zadosťučinenie. A myslím, že i radosť. Celé 
vnútro mi totiž zalial veľmi príjemný, takmer povznášajúci pocit. Niečo také sa mi nestalo už 
dávno. Veľmi dávno.
„Myslím, že tento je ten pravý," povedal spokojne Olivander a Regulus musel iba súhlasiť. 
Zaplatil za prútik a obrátil sa ku mne.
„Kam pôjdeme teraz? Na trh alebo do Apatieky?"
Pokrútil som hlavou. „Nie. Na jedno... stretnutie."
Zamračil sa a hoci sa viac nevypytoval, videl som na ňom, že je nervózny.
Opustili sme obchod a vyšli na ulicu. Tam som ho chytil za ruku a pozrel do hlbokých 
modrých očí. „Len mi ver, dobre?"
Stále sa mračil, ale prikývol.



V nasledujúcej chvíli som nás oboch premiestnil a Regulus zalapal po dychu, zízajúc na starý 
mestský dom na Grimmauldovom námestí.
„Ako si...? Ty..." nedopovedal. Kývol som hlavou a on ma bez odvrávania nasledoval.

oooOOOoooOOOooo
Zazvonil som pri dverách, ktoré sa takmer vzápätí otvorili. Tmavovlasý mladík mi podal 
ruku: „Dobrý deň, profesor," zamrmlal a s tým istým úsmevom sa obrátil k môjmu 
spoločníkovi.
„Vy musíte byť Regulus Arctur Black."
Regulus prikývol a preskočil pohľadom z Harryho na mňa v nemej otázke.
„Regulus, toto je Harry James Potter, krtsný syn tvojho brata, Siriusa. Harry, Regulus Black."
Pozval nás dovnútra. Ginny nám pripravila malé občerstvenie a previedla hosťa po dome. 
Regulus celý čas mlčal. Aj v momente, keď vstupoval do svojej niekdajšej izby. Musím 
povedať, že dokonale zrenovovanej. Bola v takom stave, akoby z nej odišiel iba pred chvíľou.
Až potom sa spýtal na Kreatchera. A jeho pohľad pohasol... Asi si uvedomil, že jeho starý 
život, všetko, čo kedy vlastnil a poznal, je nenávratne preč.
Priznávam, zapochyboval som o svojom nápade, zoznámiť ho s Harrym a zjavne to na mne 
bolo vidieť.
Keď sme opúšťali dom a oni sa s nami lúčili, Regulus vyzeral byť duchom neprítomný a ja 
som o sebe a svojom rozhodnutí znova právom pochyboval.
Lenže, keď sme sa vrátili do Exmooru, Regulus ma bez slova objal. Pochopte, taký čisto 
neslizolinský ťah so mnou vážne zamával. A tak sme tam chvíľu len stáli, on ma objímal a ja 
som skoro ani nedýchal, želajúc si, nech to ešte pár sekúnd trvá.
V tom jedinom momente mi svitla nádej. Celkom malý plamienok, ktorý sa trasľavo chvel, 
ale... bol tam.
Vraví sa, že nádej nikdy nezomiera. Hádam sa teda nič nepokazí. Teda, hádam ja nič 
nepokazím. Pravda, stále mám nádej...
V tú, ktorú neustále dúfam, v tú, ktorú v kútiku duše verím. Moje štvrté tajomstvo.

VI.

 Piate tajomstvo

„Pekne sa to hojí," poznamenal som nahlas, len aby som odviedol svoju myseľ na 
bezpečnejšie chodníčky. Merlin, hriešne myšlienky, to mi ešte tak chýbalo. Akoby tých 
mojich tajomstiev nebolo už tak dosť.
„To áno," súhlasil. „Vždy si patril medzi najlepších. Už v škole. Tvoje maste a elixíry robia 
zázraky."
„Pche! Nepreháňaj," zahundral som a úkosom naňho pozrel. „Hotovo."
Vystrel som chrbát a ešte raz si prezrel svoju prácu. Poznačená pokožka stratila svoj zvyčajný 
ružovkastý nádych a bolo skutočne vidno, že sa hojí. Len merlin vie, čo za kvalitné mastičky 
si kupoval.
„Ďakujem."
Regulus sa takmer povážlivo lenivo natiahol po košeli, pod ktorou sa skrylo jeho štíhle telo. 
Bol... no, napriek tomu poznačeniu nádherný. Pravda, tento Black bol iný ako ten, ktorého 
som roky nenávidel. Tento Black ma navyše istého času skutočne priťahoval a... ak mám 
priznať pravdu, nadobúdal som dojem, že čaro jeho osobnosti má na mňa vplyv i teraz.



Určite. Lebo predtým sa mi nestávalo, že by som sa za bieleho dňa a pri práci našiel 
v hlbokom zamyslení. Tiež som sa už dlho nepristihol na niekoho bezmyšlienkovite civieť a... 
už dlho som sa nevzrušil iba pri nevinnom pohľade na niečí krásne oblý zadok.
Odkašľal som si, zavrel téglik s hojivou masťou a zaprial som mu dobrú noc. Strategický 
ústup bol rozumnejší, než čokoľvek iné. A hlavne pri tom jeho nevyspytateľnom pohľade.

oooOOOoooOOOooo
Posteľ sa mi ani v túto noc nezdala pohodlná. Iba čo som sa prehadzoval, kým som 
nerezignoval a popustil som uzdu svojej predstavivosti pod rúškom noci a samoty v svojej 
spálni.
A tak som sa znova - aspoň v duchu - kochal dotykmi jeho horúcej pokožky, vnímal jeho 
zrýchlený pulz a počul Regulove plytké nádychy.
Chvíľu na to som sa celkom nabudený vyštrachal z postele a pobral sa do kúpeľne ovlažiť si 
tvár studenou vodou.
Lenže ostal som stáť vo dverách a vyjavene civieť na... Regula. Bol zjavne rovnako 
prekvapený, ale ak ostal niekto z nás dvoch zaskočený, bol som to ja, pretože by mi ani vo sne 
nenapadlo, že sa na mňa vzápätí lačne vrhne.
Skutočne lačne.
Jeho bozky boli dravé a vášeň, ktorú do nich vložil ma zmietla z nôh. Netuším, ako sme sa 
ocitli v posteli, pretože sme sa tam jednoducho našli...
A on ma bozkával a bozkával. Hoci chvíľami prestával, nielen aby sme nabrali dych, ale aby 
sa mi pozrel do očí, akoby hľadal nejakú námietku.
Námietku...? Merlin, to nikdy! Musel by som sa zblázniť, keby som odmietol... čo mi ponúkal. 
A to seba.
Hladil ma a láskal, posievajúc moju nosatú tvár bozkami, kým sa mi jeho ústa neprisali na 
hrdlo a kým si nekliesnili cestičku stále nižšie. Cítil som, ako mi zubami dráždi bradavky cez 
látku nočnej košele a jej spodný lem vyhŕňa čoraz vyššie.
Až keď mi slabiny ovanul studený vzduch z nevykúrenej miestnosti, zachvel som sa, ale sám 
som si nebol istý, či to nebolo skôr jeho dotykmi.
Zalapal som po dychu, keď ma zovrel v dlani a venoval sa mi tak dôkladne, ako to pred ním 
nikto nikdy nespravil.
Iba som zatvoril oči a vychutnával si nádherný pôžitok s obavou, že sa z toho krásneho sna 
určite každú chvíľu musím prebudiť.
A potom som vydal akýsi neartikulovateľný zvuk, keď sa môj vzrušením stuhnutý penis 
ocitol v jeho ústach. Cítiac na žaludi jeho jazyk, ktorý sa extrémne zmyselne posúval až ku 
koreňu som zaťal ruky do posteľnej prikrývky, pokrčenej pod našimi telami.
Prepínal som boky, päty tisol do matraca a modlil som sa, aby som nevyvrcholil ako nejaký 
školák.
„Re-Regu-lus," sekal som mu meno, v snahe zastaviť to jeho nádherne trýznivé mučenie, 
„pre-staň, pro-sím, nech-cem sa ti uro-biť do..."
Tlak jazyka a pier zosilnel. Rovnako tak sila sania. Nebol som schopný pri všetkej svojej vôli 
odvrátiť nevyhnuté.
Triasol som sa na celom tele, cítil som vlastný pot a doznievajúce vzrušenie, prsty povoľovali 
kŕčovité zovretie. Kľačal mi medzi nohami s mojím hriešne obnaženým lonom a díval sa na 
mňa.
Roztrasene som sa nadýchol a posunul sa, aby som mu spravil miesto. Ľahol si, stále 
zakliesnený svojím pohľadom do toho môjho. Prikryl som nás, hoci som mal pocit, že moja 
ruka váži azda tonu. A on ma objal okolo pása.



Mal som na jazyku hneď niekoľko otázok, ale mlčal som. Ani len slovo - ďakujem - sa mi 
nezdalo adekvátne.
A potom som sa spokojne usmial, keď mi svitlo. No iste, rád mu to oplatím. Ak o to 
samozrejme bude stáť...
Ale neskôr. Aspoň na chvíľu si zdriemnem. Tak neznesiteľne mi oťaželi viečka...

VII. 

Šieste tajomstvo

Menil sa. Očividne a bolo to neprehliadnuteľné. Znova nadobúdal sebavedomie, začal 
premýšľať, čo so životom, prestal byť tak neznesiteľne mĺkvy a ja som nemusel premýšľať, 
na čo myslí, čo cíti.
A menil som sa vedno s ním. Kým on sa stával otvorenejším a prístupnejším, ja som sa 
uzatváral do seba.
S jeho pomocou som stíhal viac objednávok a rozšíril som okruh odberateľov. Polepšil som si. 
Teda... obaja sme si polepšili.
Regulus vyzeral tak... zdravo, tak sviežo, tak príťažlivo, až mi to zavše bralo dych. Jazvu, 
ktorá na jeho pokožke takmer nebola poznať som prestal vnímať. Videl som len jeho. Jeho 
žiarivé, odhodlané oči, ústa zvlnené v jemnom úsmeve, štíhle ruky, ktoré krájali, sekali, 
miešali.
Ruky, ktoré sa ma cez deň letmo, akoby náhodou dotýkali a tie isté ruky, ktoré sa po nociach 
stávali odvážnymi a brali si všetko, čo bolo na dosah.
Bolo to dokonalé. Bez hádok, bez nedorozumení, bez zášte. Zvláštne, no tento Black bol iný. 
Tohto Blacka som dokázal zniesť. Po tomto som dokonca túžil celou svojou bytosťou.
Viem, že to vedel. Prezradil mi to jeho uprený pohľad, ktorým ma občas pozoroval, hlavne 
keď si myslel, že ho nevidím. Vedieť tak, na čo vtedy myslel. Dal by som za to kotlík plný 
peňazí...
A potom sa jedného dňa objavila na podobločnici snežná sova so zvitkom uviazaným na 
paprčke. Nevedno prečo som pocítil nepríjemný záchvev. Akoby sa mal môj osud čochvíľa 
spečatiť.

oooOOOoooOOOooo
List bol adresovaný Regulovi. Úprimne sa začudoval, ale hnaný zvedavosťou ho rýchlo 
otvoril a začítal sa doň.
Cítil som, ako mi s jeho narastajúcim údivom tŕpne celé telo.
„Harry... on-on mi da-daroval rodičovský dom," vyjachtal priškrteným hlasom, evidentne 
zmätený nečakanou štedrosťou mladíka, ktorého sotva spoznal. „On-on mi daroval dedičstvo 
po Si-Siriusovi."
„Blahoželám," zamrmlal som. V oblasti žalúdka sa mi odrazu usídlil obrovský balvan, ktorý 
ma hrdúsil svojou váhou. „Idem dovariť ten elixír."
Bez ďalších rečí som sa zvrtol na päte a zmizol som vo svojej pracovni. Chrbtom som sa 
zaprel o dvere a zavrel som oči.
Rozum mi vravel, že toto nemôže odmietnuť. Ja by som toto gesto rozhodne prijal, byť na 
jeho mieste.
Prekliaty Potter a jeho štedré chrabromilské srdce!
Pootvorenými ústami som vypustil z pľúc nahromadený vzduch, ktorý som nevedomky 
zadržiaval. Vtedy mi to došlo.



Už nebudú žiadne spoločne strávené noci. Žiadne prebúdzanie v jeho náručí, žiaden suchý 
čierny humor, ktorým by som ho navčas rána oblažil...
Neistota.
Zachvátila ma ako jed zrelé jablko. A nebolo to prvý raz, čo som ju pocítil. Och, Merlin, tie 
moje tajomstvá.  

VIII. 
Posledné tajomstvo odhalené

Zízal som do okna, za ktorým panovala černo-černá noc. Bez hviezd, bez mesačného svitu, 
ktorý by sa hoc len jediným lúčikom predral cez zamračenú oblohu. Jednu ruku schovanú vo 
vrecku nohavíc, v tej druhej som zvieral pohár s koňakom.
Ďalšia z osamelých nocí predo mnou. Zas ma čaká iba žalostne prázdna náruč príliš veľkej 
postele.
Dopil som a nechal som pohár na parapete.
Regulus sa odsťahoval hneď ako sa mu naskytla vhodná príležitosť. Nerátal som s tým, že sa 
s Potterom tak zblíži, ale stalo sa. Svätý Potter, ktorého by som najradšej nakopal...
A na druhej strane som mu bol predsa len vďačný. Dal tomu mužovi viac, ako som mu chcel 
ponúknuť ja. Vrátil mu minulosť, vrátil mu sebavedomie, sebaúctu.
Ale dobre, priznávam, že za mnou neprestal chodiť, i keď sa jednalo o prácu a sem-tam 
i o telesné uvoľnenie. Lenže vždy o šiestej sa porúčal a ja som osamel.
Nemal som poňatia, či táto samota nebola horšia ako tá, ktorou som trpel predtým. Prečo som 
mal chuť spútať ho kúzlom, priviazať k posteli, či čomukoľvek inému trvalým kúzlom 
a zaistiť, aby z môjho domu viac nevytiahol päty?
V tomto som bol sebecký. Alebo aspoň v myšlienkach, ktoré ma sužovali ako mor.
Nenávidel som tie noci... bez neho.

oooOOOoooOOOooo
Dnes to bolo rýchle.
Prstami som si zamyslene prešiel po odtlačku na plochom bruchu, ktorý mi tam zanechala 
hrana stola, keď ma cez neho v zápale vášne ohol.
Vnímal som jeho intenzívny pohľad ako keby sa ma dotýkal. Otočil som sa k nemu, v očiach 
nevyslovená otázka. Zapol som si posledný gombík košele a strkal si ju do nohavíc.
Za oknom sa pomaly šerilo.
Povzdychol si, odlepil sa od pracovného stola, o ktorý sa opieral a podišiel bližšie. „Už dva 
týždne čakám, kedy ma požiadaš, aby som ostal i na noc, ale ty len mlčíš."
Bol som schopný naňho iba zízať. „Nevedel som, že čakáš na moje požiadanie," povedal som, 
keď som si našiel vlastný hlas.
Uškrnul sa. „Viem, že ty by si za mnou neprišiel, ani keby som ti ponúkol milión galeónov. 
A rovnako viem, že to všetko kvôli Siriusovi. A chápem to. Ani ja som s ním nemal práve 
ukážkový vzťah."
Čo som na to mal povedať? Natiahol som sa radšej po hodvábnu vestu pohodenú na zemi.
„Severus?" podišiel až ku mne, natiahol ruku a natočil moju tvár k sebe. „Viem o tajomstve, 
ktoré predo mnou skrývaš."
Zamračil som sa. No, určite ich bude viac, ale... Akoby to mohol vedieť? Som preslávený 
svojou kamennou tvárou, takže...
„Miluješ ma."
Povedal to dostatočne nahlas, zreteľne a... moje srdce vynechalo úder. Dych sa mi zasekol 
v hrdle a moje ústa sa naprázdno otvorili.
Nestávalo sa často, aby som k veci nemal čo povedať.



„Severus?"
Výraz jeho tváre teraz prezrádzal neistotu. Ale v jeho modrých očiach stále horela nádej.
Sklonil som hlavu. „Všetci si myslia, že mám miesto srdca kus šutru. Chladného a tvrdého. Že 
nie som schopný lásky, takže... čo ťa vedie k tomu, aby si si myslel opak?"
Vedel som, že idem sám proti sebe, ale len preto, lebo som si azda neveril. Lebo som znova 
pocítil strach z možného odmietnutia, zosmiešnenia, neistotu z nejasnej budúcnosti. Ale i vo 
mne horela nádej a zvedavosť sa vo mne rozpínala ako mäsožravý kvet, dožadujúci sa svojej 
potravy.
„Pretože ťa poznám. A pretože ťa ľúbim."
Odtiahol som sa. „Nepotrebujem, aby si mi nevhodným spôsobom prejavoval svoju vďačnosť 
len preto, že..."
Priložil mi palec na pery. „Sklapni, Snape! Si rovnako tvrdohlavý ako si býval, ale neverím, 
že si i rovnako slepý! Pre Salazara, nechce sa mi uveriť, že si si nevšimol už na škole, ako ťa 
hltám pohľadom! Už vtedy som ťa zbožňoval!"
Vypleštil som oči. „U-už vtedy?"
Usmial sa a prikývol. „Ako to teda urobíme? Nerád by som sa vzdával svojho domu. Vďaka 
Harrymu sa zas cítim tak nejako... ako Black."
Zamračil som sa. „Aha. A vďaka mne sa cítiš ako?"
Pery mu zvlnil zmyselný úsmev. „Ako muž?" odpovedal a potom rýchlo dodal. „Ako šťastný 
a žiadúci muž."
Uškrnul som sa. Z pliec mi odrazu opadlo to bremeno, ktoré som so sebou posledné dni 
poctivo nosil. Objal som ho a on objal mňa.
„Niečo už len vymyslíme," prehovoril som po chvíli ticha.
Prikývol. Jeho tmavé krátke vlasy ma pošteklili na šiji. „Na to sa spolieham."

Koniec


