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Prvá časť

Vedel som, že tá zľava bude niečo stáť. Nás oboch. Hoci si to nepripúšťal a hoci ma túžil iba využiť.

„Bude to obojstranne výhodná dohoda," hovoril tým zastretým hlasom, stojac v tieni môjho 
prijímacieho salóna, ktorý pôsobil rovnako ošumelo ako môj biedny zjav.

Uvedomoval som si to, ako inak. Vždy a zakaždým. A to som na to nepotreboval ani zrkadlo.

„Viem, že mi nemôžeš dať toľko, aká je skutočná cena elixíru." Hovoril to síce posmešne, ale i to bolo 
súčasťou jeho plánu a povahy. Hádať sa s ním? Načo, keď mal pravdu.

„Dám ti ponuku. Rozhodnutie je na tebe."

Samozrejme.

Všetko záviselo od toho, či budem ochotný splniť jedinú podmienku. Stiahnuť si bez slova nohavice a 
dovoliť mu, aby ma pretiahol. Kde a ako si zmyslí.

Možno si pomyslíte, že som ho mal vyhodiť zo svojho bytu už v momente, kedy sa čosi také opovážil 
vôbec vysloviť, ale... nemohol som. Iste. Bol som sprvu prekvapený a možno i šokovaný.

Nielen tým požiadavkom, ale i faktom, že som do tej chvíle nemal najmenšie tušenie, že je 
homosexuál. Ale to, čo odo mňa žiadal bolo... ako sen.

Nie, nebojte sa, nepadol som na hlavu, i keď to tak môže vyzerať. Iba... sa mi ten muž vždy, alebo 
presnejšie, už dlho, veľmi dlho páčil.

Od Siriusovej smrti som nikoho nemal. Možno i preto, že som prosto nikoho nehľadal a on bol... 
povedzme si pravdu, čo som o ňom vedel? Menej ako o ktoromkoľvek cudzincovi.

Nad jeho ponukou, nech sa zdala akokoľvek nemravná som nepremýšľal. Iba som prikývol a opýtal sa,
ako to má rád a čo si praje, aby som urobil.

Zdalo sa, že je mojím prijatím toho návrhu úprimne šokovaný. Bolo to asi prvý raz, čo sa na tej jeho 
neprístupnej tvári objavil náznak nejakého pocitu. Ale i tak bol pánom situácie - aspoň do chvíle, kedy
mi prikázal kľaknúť si a uspokojiť ho orálne.

A ja som bol očarený.

Nielen tým, čo tie nohavice skrývali, ale i jeho chuťou a nádhernou farbou hlasu, ktorý sa v istom 
momente zlomil rovnako ako nepoddajný výraz tej bledej tváre, teraz pokrytej jemným rumencom, 
keď nedokázal zabrániť tomu, aby zo seba ukázal viac ako obyčajný chlad.

A každou ďalšou návštevou, každým ďalším stretnutím som z neho videl viac a viac.

Po čase mu orálny sex prestal stačiť. Žiadal po mne rôzne veci. Najprv mu stačilo, keď som si rozopol 
košeľu a on sa smel dívať na moju hruď, kým som mu to robil rukou a ústami. Vyvrcholil na mňa. Jeho
horúce semeno sa vylialo cez moje brucho i chĺpkami porastené prsia a kým jeho orgazmus 
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ochaboval, hľadel na mňa a sledoval, ako si jeho šťavu rozotieram po hrudi a jazykom opatrne 
ochutnávam to, čo ostalo na bruškách prstov.

oooOOOoooOOOooo

Jesenné lístie opadalo akosi prirýchlo. Ochladilo sa. Práve som vychádzal od madam Malkinovej s 
novým zimníkom ušitým na mieru a z kvalitnej látky a v duchu sa vytešoval, že je to môj prvý kabát 
bez záplat. Vďaka Siriusovmu dedičstvu, ktoré rozdelil medzi mňa i Harryho. Na námestí ma dostihla 
sova. Podľa označenia vyrytého v pliešku na nôžke nebolo pochýb, že pochádza z rokfortského 
sovinca.

„Večer prídem. S.S."

Stručný odkaz, ale ja som sa mu tešil ako prvému milostnému listu vôbec. Neukázal sa celý týždeň, ale
nečudoval som sa. Po premene som vyzeral menej ako len nevábne, ale o to viac som si dal záležať na
svojom vzhľade.

Ak sa to tak dalo povedať. Nahladko oholený, až na fúzy nad hornou perou, ktorých som sa nehodlal 
vzdať za nič na svete, svetlé vlasy popretkávané sivými pramienkami nanovo zostrihnuté. Dokonca 
som zašiel tak ďaleko, že som navštívil i pár iných butikov. Medzi iným parfumériu, kde som si vybral 
nenáročnú a nenápadnú vôňu - zmena miesto obvyklej kolínskej - a obchod, kde predávali spodné 
prádlo. Dobre, priznávam, prejavil som trochu márnomyseľnosti, asi prvý raz v celom svojom živote a 
okrem pár kusov pekne obtiahnutých boxeriek, o ktorých ma predavačka presviedčala, že sú „trendy a
sexy" som si kúpil i hodvábny župan. Tmavozelený s čiernym lemovaním.

Viem, viem, idiotský nápad, ale nemohol som si pomôcť. Veľmi som túžil, aby som sa mu... páčil. A 
zároveň som si uvedomoval, že toto som nebol ochotný urobiť ani kvôli Siriusovi, s ktorým sme istý 
čas mali podivný... vzťah založený iba na pár krátkych okamihoch prchavej vášne.

V ten večer som ho čakal sediac v kresle pred krbom, na sebe len to málo. Bol som okúpaný a okolo 
mňa sa vznášal oblak tej jemnej vône.

Postrehol ho. Videl som to na ňom v okamihu, keď vystúpil z krbu. Zachveli sa mu nozdry, do líc 
vstúpilo to čarovné zapýrenie. Premeral si ma pohľadom, o ktorom som si trúfol dúfať, že bol 
oceňujúci.

Možno i preto sa jeho prianie zmenilo.

„Vstaň," vyzval ma a ja som bez premýšľania poslúchol. Kniha, ktorú som čítal ostala nepovšimnuto 
ležať na opierke kresla. Sám mi rozviazal opasok, ktorý držal hodvábny župan pokope. Už tak som bol 
vzrušený. To, že pohľadom zavadil o moju jasne črtajúcu sa erekciu v čiernych boxerkách bolo 
zdrvujúce. Obzvlášť, keď som zbadal ten lesk v jeho čiernych očiach.

Chcel ma, o tom nebolo pochýb.

Ale stále sa ma nedotkol. Znova sme sa vrátili k orálu, ale tentoraz som pri tom sám musel 
masturbovať.
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Vyzlečený. Musím priznať, že som si ťažko zvykal. Moje jazvy boli... ohyzdné. Ale on nevyzeral, že sa 
mu moje telo hnusí. Ani sa neposmieval, ani ma neurážal. Po tom, čo som ho uspokojil ústami som sa 
pred ním musel sám hladiť a onanovať. Páčilo sa mi to robiť pod jeho dohľadom. Bolo to také 
zmyselne hriešne!

Díval sa na mňa lačne a roztúžene, ale ani vtedy sa ma nedotkol.

oooOOOoooOOOooo

Všetko sa zmenilo až v jeden februárový večer.

Sedel som v kresle a čítal si ako obvykle. Popravde, nečakal som ho. Bol som po splne stále slabý a na 
sex som nemal pomyslenie. Ovšem, iba do chvíle, kedy sa Severus neobjavil v krbe.

Zelené plamene vyvrhli jeho štíhle telo ako slinu z horiacich úst. Zatackal sa a uprel na mňa svoje 
čierne oči. Bolo to dosť na to, aby som sa okamžite vzrušil už len pri tej predstave, čo odo mňa bude 
chcieť dnes. Ak som bol ešte nedávno unavený, zabudol som na to.

Pristúpil ku mne opatrným krokom, akoby sa nevedel rozhodnúť, či to bol dobrý nápad. Mne do nosa 
udrel pach alkoholu, ktorým sa posilnil a nepochyboval som, že jeho ovanula silná aróma nasladlého 
pižma, ktoré zo mňa bolo stále i po troch dňoch od premeny cítiť.

Pristúpil až ku mne a bez varovania sklonil hlavu k môjmu krku. Ovoniaval ma. Možno sa mu ten 
parfum naozaj páčil.

Trvalo len chvíľu, keď sa mi do pokožky zahryzli jeho zuby a ja som prekvapene zaskučal. Nebolelo to, 
bolo to naopak veľmi príjemné. Hlavne, keď to miesto potom poláskal jazykom a chvíľu iba sal. Jedna 
ruka mi dosadla na bok, druhá na líce, ktoré bezmyšlienkovite hladil palcom.

„Vyzleč sa," prikázal mi zastretým hlasom, keď jeho ústa opustili moje hrdlo.

Poslúchol som. Bol som roztúžený, plný očakávania. Horel som. Severus dýchal prerývane, oči sa mu 
leskli a nozdry chveli. Civel na mňa a ani na sekundu zo mňa nespustil zrak.

Už len nohavice, pomyslel som si a zaprial si, aby som bol šikovnejší. Ruky sa mi chveli a pohľad sa mi 
upol na jeho rozkrok, keď si rozopínal gombík a sťahoval zips. Ruka so štíhlymi prstami vylovila 
stoporený úd, ktorý sa črtal pod látkou nohavíc.

„Vezmi ho do úst," prikázal a ja som si kľakol na kolená, ako zvyčajne.

Čo na tom, že dlážka bola studená? Tá chuť... bola opojná a jedinečná. Nikto iný nemohol byť takýto...
Pohladil som tú zamatovú hebkosť, ktorá trčala proti mojim ústam z tmavého porastu a moje pery sa 
dotkli krvou naliateho žaluďa. Prešiel som po ňom špičkou jazyka, ochutnávajúc ho. Už takto sa leskol,
ale teraz bol krásne vlhký i od mojich slín.

Severus zastonal a pohybom bokov sa dožadoval prijatia do temnej, vlhkej horúčosti mojich úst. Prijal 
som ho, pohltil a prstami skĺzol ku koreňu. Ďalší ston a jeho ruky sa dotkli mojej hlavy.

A ja som ho sal, dráždil ho skúsenými ťahmi jazyka, prstami sa odvážne dotýkal citlivých miest v jeho 
slabinách a nútil som ho vzdychať čoraz hlasnejšie.
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Vo vlasoch som už chvíľu cítil jeho prsty. Nebol hrubý a nesnažil sa ma riadiť. So Siriusom sa mi to 
nikdy nepáčilo. Bol priveľmi... temperamentný. Väčšinou stratil hlavu a držiac moje vlasy v pästiach mi
prirážal do úst, až som sa neraz dávil. So Severusom to malo svoje čaro.

Tie prsty v mojich vlasoch... vyzeralo to, akoby si ten dotyk povolil a vychutnával. Netrvalo dlho a 
vyvrcholil mi do úst. Vysal som ho do poslednej kvapôčky. Mal ochabnúť. Orgazmus odznel a ja som 
mu to videl i v uvoľnených črtách tváre, ale ten pohľad a ten úd...

Nemal dosť.

Hlavou mi pokynul ku kreslu. „Ako?" zachripel som a čudoval sa, že vôbec dokážem hovoriť. Sám som 
bol žalostne neuspokojený a vzrušený do krajnosti.

„Čelom k operadlu. Tu si vylož nohu," ukázal mi, „a druhú daj sem." Spravil som, ako mi prikázal a cítil,
že sa postavil za mňa. Jeho ruky dosadli na moje boky, penis sa pritlačil do škáry medzi polkami.

„Vystrč zadok," zaznel ďalší príkaz. Použil na mňa relaxačné kúzlo, aby som sa uvoľnil. Podľa 
mazľavých zvukov, ktoré som začul som si uvedomil, že si nanáša na penis lubrikant. V duchu som mu 
poďakoval.

Nehodlal byť hrubý? Takže predsa má nejaké svedomie?

Na premýšľanie mi však neostávalo miesta, pretože v momente, kedy som zacítil na zvierači jeho 
mazľavý žaluď mi mozog vypovedal službu. Vypĺňal ma mučivo pomaly. Hrýzol som si peru a nechty 
zarýval do kresla.

Netrpezlivo som zavrtel zadkom, na čo nesúhlasne zavrčal a plesom ma po ňom.

„Len pokoj!" zamrmlal a znova ma plesol po zadku. Zastonal som a so sebazaprením som prijal ďalšie 
a ďalšie plesnutie. I to ma vzrušovalo. Cítil som sa ako najväčší nemravník všetkých čias, ktorý 
potrebuje naplieskať na holú.

Až potom sa vo mne rozhýbal a na rozdiel od toho pomalého zasúvania ukázal, čo v ňom je.

Vášeň, pomyslel som si očarene. Vášeň, tvoje meno je Severus...

Neopísateľná a dravá, rovnako ako tie ostré výpady, ktorými skúšal moje kolená i odolnosť kresla. 
Jeho ohromný penis vo mne kĺzal a ja som sa nedokázal a nechcel ubrániť hrdelným vzdychom, ktoré 
sa mi drali von z úst.

Tentoraz vyvrcholil vo mne.

oooOOOoooOOOooo

Díval som sa stočený v kresle ako sa súka späť do nohavíc. Prial som si, aby ostal. Prial som si, aby 
som ho mohol odviesť do svojej spálne a žalostne prázdnej veľkej postele. Ale nič z toho sa nestalo.

„Kedy prídeš?" opýtal som sa, hlasom zastretým túžbou, ktorá ma nie a nie opustiť.

„Ozvem sa," odvetil a znova ho pohltili plamene.
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Druhá časť

Nehodlal som si to pripustiť, ale i tak som tušil, že som v tom až po uši. A to som si myslel, že nad tým 
mám plnú kontrolu.

Aké patetické odo mňa!

Sprvu to bola skutočne iba potreba. Potreba, ktorá sa mohla ľahko vyplniť a stačilo na to málo. Aby mi
prikývol na tú doslova vulgárnu dohodu. Vedel som, čo je zač, že sa mu páčia muži...

Tak prečo to nevyužiť vo svoj prospech?

Chvíľu mi trvalo, kým som sa tou myšlienkou - a musím priznať, bola šialená - iba zaoberal. Moje 
konečné rozhodnutie nehatil fakt, že patril k výkvetu tých, ktorých som nenávidel z hĺbky duše od 
svojich jedenástich rokov. Neodrádzalo ma ani to, že má telo posiate desiatkami jaziev. Napokon, ani 
mňa by nikto nemohol nominovať na post naj-sexy čarodejníka roku a to nie kvôli tomu môjmu 
orliemu nosu, ktorý mi trónil medzi očami.

Nie, bolo to síce čudné, ale... dovolil som si v kútiku duše priznať aspoň sám pred sebou, že som mal 
pre toho človeka slabosť. Odjakživa.

Vždy, keď sa ocitli tí štyria nablízku... mal som oči len preňho.

Vlastne, mal som dojem, že to je i druhý dôvod, prečo si ma tí ostatní radi podávali. I keď som to 
nikdy nedal najavo. Poburovalo ma to, hnevalo a ponižovalo. A im to robilo dobre.

Ale tiež to bolelo, pretože sa ma nikdy nezastal. Iba sa mlčky díval s tým podivným výrazom v očiach, 
ktorý som nevedel dešifrovať, a ktorý som neskôr znenávidel. Presne tak, ako i jeho.

A tá noc, kedy som sa krutým spôsobom dozvedel pravdu... čo je vlastne zač... tá bola najhoršia zo 
všetkého, čo mi kedy vyviedli.

Prudko som vydýchol v pľúcach nahromadený vzduch a pošúchal si koreň nosa medzi prstom a 
ukazovákom, ako som mal vo zvyku. Vedel som, že minulosť je najlepšie hodiť za hlavu, ale prečo 
nevyužiť príležitosť a neoplatiť všetky krivdy, ktoré mi uštedrili? To by som nesmel byť slizolinčan. Tí 
nezabúdajú a neodpúšťajú.

Alebo aspoň... určite nie hneď a na počkanie.

Nerátal som však s jedným - že sa mi to zapáči. Bolo to silnejšie ako ja a čím viac som žiadal, čím viac 
mi tak ochotne dával... tým viac som sa do toho ponáral. Teraz som sa cítil ako zúfalý topiaci sa, 
ktorému došla i tá povestná slamka.

Uvažoval som, že to ukončím, ale ani to by nebolo práve slizolinské. Navyše, prečo sa vzdať istého 
komfortu, ktorý mám celkom zdarma?

Obmedzenie návštev by mohlo byť riešením, ale... ako dlho to vydržím?
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Zachvel som sa, keď som si vybavil ten jeho pohľad, ktorým ma obdaril, keď som odchádzal. Oddaný, 
psí pohľad, ktorý takmer žobral... Oči prosili o to, čo sa ústa báli vysloviť. Nemohol som tomu uveriť. 
Omráčilo ma to a prekvapilo.

Vyviedlo ma to z miery presne ako i teraz. Neuveriteľné...

oooOOOoooOOOooo

Od nášho posledného stretnutia prešiel týždeň. Učil som, udeľoval tresty, pripravoval elixíry pre 
vlastnú potrebu i pre Poppy.

A neprestal som naňho myslieť. Na jeho ústa, ktoré kĺzali po mojom úde a zanechávali na ňom lesklý, 
vlhký povlak od slín, na jeho jemný dotyk rúk, ktorými sa ma dotýkal s takou dychtivosťou, akú som 
doteraz nezažil pri žiadnom partnerovi. Na tesné zovretie jeho zadku, keď som v ňom kĺzal a...

Dych sa mi zadrhol a ruky rozochveli.

„Vydržíš!" zasipel som a nútil myšlienky uberať sa iným, bezpečnejším, neutrálnejším smerom.

Hebkosť jeho svetlých kučier pretkávaných šedými nitkami, tie malachitové zelené oči, ktoré sa 
pohľadom vpíjali do mojej tváre a sledovali každú zmenu jej črty, keď mi ho fajčil...

„Vydržíš, nie si žiaden srab!" vyštekol som a dodal: „A už vôbec nie žiaden zasraný Srabus!"

Telo posiate jazvami, sperlené drobnými kvapôčkami potu, ktoré som túžil zlízať jazykom, keď som sa 
díval, ako pracuje rukou na svojom vlastnom vzrušení...

Zaúpel som, tresol vareškou o stôl a odstúpil som od pracovného stola. V duchu som si rýchlo odčítal 
pár potrebných minút.

Len pár, kým som sa vzdialil, oprel sa o stenu chrbtom a vytiahol si ho nešetrne z nohavíc. Tak málo 
stačilo, aby som vytryskol a teplé semeno mi polepilo prsty. Nevychádzal som z údivu.

Orgazmus, ktorý ma na pár sekúnd pohltil a objal vo svojej náruči pomaly odznieval, ale ja som sa 
nepohol. Stále som si masíroval chabnúci penis a zúfalo som túžil po dotyku jeho jazyka, rúk... tela.

Každým dňom sa to len zhoršovalo. Moja potreba, moje vzrušenie, moja koncentrácia...

Najhoršie na tom bolo to, že som si uvedomoval, že ho môžem mať a sám som sa obmedzil.

Smiešne!

Takto by sa slizolinčan nezachoval.

oooOOOoooOOOooo

Neprešlo viac ako dvanásť dní od môjho núteného pôstu, keď som vystúpil z jeho kozuba. Sedel v 
kresle a čítal si. Napokon, iný obraz v súvislosti s ním som zafixovaný nemal.

Prešiel som ho pohľadom a sledoval, ako sa na mňa neveriaco díva. Potom vstal, pomaly a opatrne 
odložil knihu na stôl a priblížil sa.
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Tá vôňa! Ovanula ma už pri vstupe do miestnosti. Mal som dojem, že ju nasáva každý pór môjho 
vyprahnutého tela.

Zastal si priamo predo mnou, nehybne, mlčky, vyčkávajúc. Rovnako vzrušený ako som bol i ja, o tom...
nebolo pochýb.

Neviem, čo to do mňa vošlo, ale... zdvihol som ruku a prstami sa... dotkol jeho tváre. Bruško 
ukazováka ľavej ruky skĺzlo po jazve tiahnucej sa cez nos a líce. Uvedomil som si, že toto som chcel 
spraviť odjakživa. Prebádať štruktúru poznačenej pokožky, zapamätať si jej jemnosť a zraniteľnosť.

Moje oči zaznamenali ako sa spomedzi pier vystrčila špička jazyka, aby ich zvlhčila. Bol to kratučký 
moment, kedy som...

... azda prestal myslieť.

Sklonil som hlavu. Nie veľmi, len trochu, lebo bol vysoký takmer ako ja. Stále sme sa nedotýkali, ale 
zacítil som jeho horúci dych. Mäta a čokoláda. Vedel som, že sa díva, i keď som mal privreté viečka. 
Vedel som to preto, lebo som ten pohľad cítil ako druhý dotyk.

A potom som ho pobozkal. Ja. Na ústa. Lupina. Pobozkal som ho a bolo v tom všetko. Hebké pery, 
klzké jazyky, vlhkosť a sladkosť úst.

Nikdy som si to nepredstavoval takto. Vlastne... ani neviem, čo som očakával, ale rozhodne nie toto. 
Bolo to dravé, ale nežné. Dychtivé a možno majetnícke, ale i opatrné a hravé. Prekvapene som 
zastonal, keď mi nasal do úst spodnú peru. Keď sa snažil jazykom preskúmať vnútro mojich úst.

Prsty som mal zapletené v jeho jemných kučerách a on ma objímal. Cítil som jeho ruky na chrbte, na 
zadku i bokoch, kým sa nevyštverali po hrudi hore a mal som matný dojem, že bojujú s nekonečným 
radom drobných gombíkov a po celý ten čas ma neprestal bozkávať, kým... mi nedošla zásoba kyslíka 
a ja som sa musel oddeliť, aby som z toho úžasu nezamdlel ako pubertálny panic. Zaklonil som hlavu a
na moment stuhol, keď mi okusoval citlivú pokožku čeľuste a skĺzol nižšie. Prisal sa na miesto, kde 
zúrivo pulzovala tepna a zotrval tam. Sal a láskal to miestočko, dokým som sa celý nechvel ako kôpka 
nepoužiteľného rôsolu.

A po celý čas som si ho pritískal k sebe. Nie, dnes som žiadne príkazy vydávať nechcel. Nie dnes...

Nechal som ho robiť, čo sa mu zapáči. So mnou... So Severusom Snapom, ktorý bol od nepamäti 
všetkými nenávidený. Chlapec, ktorý nemal nikdy nikoho. Chlapec, ktorý nikdy nikomu nepatril tak, 
ako patriť túžil.

Počul som ho šepkať a pýtať sa - čo chceš, aby som urobil? Čo to bude dnes?

Ležal nado mnou - netuším, kedy, či ako sme sa dostali do jeho spálne - jeho ruka kĺzala po mojej 
hodvábnej kopii a stupňovala intenzitu vzrušenia.

„Použi fantáziu," odvetil som. Dve slová. Na viac som sa nezmohol. Viac som nebol schopný.

Netrebalo ho pobádať. Ľahol si ku mne bokom, ponúkajúc mojim ústam to, čo som posledných pár 
týždňov iba obdivoval pohľadom.
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Penis Remusa Lupina bol ako... klobása. Na lepšie prirovnanie som sa v tej chvíli nezmohol. Bol akurát
dlhý, akurát hrubý a jeho lesklý žaluď lákal k ochutnávke prvého sústa. Dalo sa tomu odolať?

Povystrčil som z úst jazyk a olízol ho. Na moment skamenel. Prestal sa venovať tej usilovnej činnosti, 
ktorú vykonával a môj penis, ktorý opustili jeho ústa ovanul chlad miestnosti. Pozrel na mňa a ja som 
pochopil, že si ani netrúfal dúfať, že to skutočne spravím.

Pootočil som sa, hľadajúc si vhodnejšiu pozíciu, vďaka čomu bol nútený zmeniť polohu i on. Uchopil 
som ho pri koreni mäkkých svetlohendých chĺpkov a skusmo po ňom prešiel prstami. Zdalo sa mi to, 
alebo sa mi priamo pred očami ešte zväčšil?

Sal som ho, olizoval a cmúľal s takým zanietením, ktoré mi hádam ani nebolo vlastné. Urobil som sa 
prvý, ale on ma takmer okamžite nasledoval. Mal som ho plné ústa a... páčilo sa mi to.

Merlin, on sa mi páčil! Celý, aj s tými svojimi jazvami, ktoré sa tiahli naprieč tým štíhlym telom.

„Re-Remus," vyjachtal som a prevalil sa na chrbát. Pozrel na mňa. Prvý raz som použil jeho meno.

A sakra, i to znelo absolútne úžasne! Páčilo sa mi ako sa tie písmená hojdajú na mojich hlasivkách a 
páčil sa mi i lesk jeho očí.

Roztiahol som nohy a vychutnával som si úžas, črtajúci sa v jeho tvári. Toto pozvanie nemohlo byť 
jednoznačnejšie.

„S-Severus, ty..."

Prikývol som.

A neoľutoval. To spojenie, ten súzvuk a úžasný rytmus... Neha, ktorou ma doslova zasypal, to všetko 
bolo ako hojivá náplasť na všetky tie roky samoty a strádania.

Pohyboval sa vo mne, zasypával ma bozkami a roztúžene šepkal moje meno. Nie s odporom, nie s 
hnevom, ale s vášňou a túžbou a všetkým, čo som kedysi veril, že si nikdy nezaslúžim. Vnáral sa do 
mňa po samý koreň a znova sa vyťahoval po samotný žaluď. Robil to mučivo pomaly a nútil ma šalieť.

A ja som šalel od rozkoše. Šalel som po ňom... len po ňom.

Zrýchlil, keď ucítil blížiaci sa orgazmus. Oneskoril sa. Moje semeno polepilo naše bruchá, ktoré sa o 
seba intenzívne treli. Chcel sa odtiahnuť, videl som to na jeho trhaných pohyboch, len čo opustil 
tesnosť môjho zadku. Nedopustil som to. Zovrel som ho stehnami a načiahol ruku k jeho penisu.

Žmýkajúc ho do poslednej kvapky som sledoval ako z neho vytryskla mliečne biela špŕška a pokropila 
moju hruď i brucho.

Nebolo mi dopriate, aby som si ju rozotrel na bruchu, pretože nás oboch okamžite očistil. V tvári mal 
previnilý výraz, ktorý hovoril, že si veľmi dobre uvedomuje, kým je...

Díval sa na mňa, no ja som nebol schopný pohnúť sa. Bol som unavený a príjemne malátny.

Ľahol si ku mne. Najprv nás delil zhruba meter voľného priestoru, kým sa po chvíli nerozhodol 
priblížiť. Dotýkal sa ma iba pokrčeným kolenom a jeho dych mi ovieval plece.
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Díval sa na mňa. Opäť.

„Ostaneš?" začul som v polospánku jeho zamatový hlas.

Lenivo som pootočil hlavu a pootvoril oči. „Už som si myslel, že sa nespýtaš..."

Vydýchol úľavou a vtisol mi bozk na kostnaté plece. Dokonca sa odvážil objať ma rukou okolo pása, 
keď ma zakryl prikrývkou a šuchol sa pod ňu i on.

„Remus?" šepol som do tmavej izby.

„Hm?" zamrmlal s hlavou na mojom pleci a rukou pátrajúcou po mojich prstoch, aby si ich s nimi 
preplietol.

„Dobrú noc..."

oooOOOoooOOOooo

Dohoda.

Myslím, že mala potenciál. Rozhodne priniesla svoje plody. Od sexu sme sa pohli...

Prepáčte, ale nemôžem zabrániť tomu úsmevu, ktorý sa mi derie na pery. Pohli sme sa ďalej. 
Konečne.

A spolu, čo je dôležité.

Minulosť ostala pochovaná za nami.

„Je nám spolu fajn," neuvedomil som si, že som to povedal nahlas.

Pristúpil ku mne zozadu a oprel sa bradou o moje plece. Jeho jemné vlasy ma pošteklili na krku. 
„Určite."

Pootočím hlavu a sledujem, ako sa vaňa pomaly plní vodou voňajúcou po relaxačnej vonnej soli. 
Vtisnem bozk na jeho krásny orlí nos a spokojne si povzdychom.

Koniec
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