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1. kapitola - Obavy 

Vonku zúril mráz, ale jemu to bolo jedno. Nikdy ho nepociťoval tak veľmi ako ostatní. I to patrilo k 

výhodám, či nevýhodám vlkolačieho prekliatia, na ktoré si zvykol. Niektoré trpezlivo znášal, iné 

nenávidel, ale toleroval. Aj tie sa totiž stali neodmysliteľnou súčasťou jeho života. Či už chcel, alebo 

nie. Nemal veľmi na výber. Mohol ich prijať a zmieriť sa s tým, alebo... 

No, preňho vlastne iná cesta a možnosť akosi neexistovala. Nikdy. 

Bol prekvapený, keď ho ešte na začiatku leta riaditeľka požiadala, aby na tento rok nastúpil na miesto 

profesora Obrany. Zdráhal sa a vyhováral, aj keď ho ten učiteľský post lákal. Určite bol lepšie platený, 

než práca v Antikvariáte, lenže ešte mal v živej pamäti to svoje neslávne fiasko pred rokmi, keď Harry 

ako tretiak navštevoval Rokfort a on tam v ten rok pôsobil. Nezvládol to a hoci sa podobná situácia 

nikdy viac nezopakovala, mal svoje opodstatnené obavy a preto i dôvody na to, aby riaditeľkinu 

žiadosť odmietol. 

Lenže Minerva bola odjakživa tvrdohlavá a ak raz bola rozhodnutá, málokto proti tomu niečo zmohol. 

Obzvlásť, keď vyrukovala s tým, že školská rada nemá vonkoncom žiadne námietky. A pripomenula 

mu, že sa skutočne jedná iba o jediný rok. Teda, pokiaľ sa neosvedčí a pokiaľ... 

Na moment zastal a zdvihol hlavu smerom k hradu. Stál tam, na svojom mieste, krásne veľkolepý a 

majestátny. Jeho druhý domov. A predsa sa jeho radosť z návratu sem koncom augusta radikálne 

scvrkla na mizerné zrnko piesku. 

Bol totiž opäť tu, teraz už ako zrelý muž. Remus s jeho návratom sem samozrejme nerátal ani vo sne. 

Opäť sa raz ocitol v jeho blízkosti a predsa sa z toho nemohol naplno tešiť, hoci po tých pocitoch 

volala celá jeho bytosť. A práve seba sa desil najviac. Seba a toho, čo by sa stalo, keby sa neovládol. 

Ako dlho sa už takto týral? Celé roky ubehli od toho momentu, kedy ho prvý raz uvidel ešte ako nič 

netušiaceho chlapca v Šikmej uličke. To bol i on mladší a tvár i telo nemal poznačené toľkými jazvami. 

Ako dlho skúšal žiť život, ktorý mu bol nadelený a pasoval sa s ním ako najlepšie vedel bez toho, aby 

nejako zasiahol do toho jeho? Dlho. Pridlho. A predsa boli jeho snahy márne. Zúfal si, keď ich delili 

celé míle, zúfal si ešte viac, keď ho mal na dosah. 

Remus zvesil plecia. Mal vedieť, že to martýrium nikdy neskončí. Nech robil čokoľvek. Nech sa 

akokoľvek snažil. 

Brodil sa snehom späť k hradu. Jeho vysvietené okná vyzerali v hustnúcom šere ako lampášiky 

bludičiek. A on ho v jednom z tých okien zazrel. Tmavá, štíhla silueta, ktorá ho mlčky sleduje s tým tak 

nedefinovateľným pohľadom. V šedých očiach sa rojili otázky a zmätok. Videl to, vnímal. Ale mal 

zviazané ruky, ak len nechcel urobiť nič, čo by mu ublížilo. Zaprisahal sám seba, že sa bude a musí 

držať pozadu. 

Ale i jeho už toľkokrát napadlo, či to nebol práve jeho osud, že sa stretli práve tu, na Rokforte? 

Tentoraz ako kolegovia? A tiež, či aj on cítil po podivné napätie a zvieranie žalúdka, keď si v riaditeľni 

pri prvej porade podali ruky? 
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Remus o tom počul, čítal, ale nikde sa nepísalo, že to bude také... silné. Akoby ho zasiahol mocný 

elektrický výboj. Odvtedy sa stiahol a všemožne sa mu vyhýbal. Pre jeho dobro. 

„Spamätaj sa Remus,“ zamrmlal si popod nos a nasilu odtrhol pohľad od okna na piatom poschodí. 

Vošiel do hradu. Čakali ho opravy esejí a príprava na zajtrajšie vyučovanie. 

ooo xxx ooo 

Vonku husto snežilo. Tak husto, že pomaly nedovidel z okna chodby na piatom poschodí ani len k 

Zakázanému lesu. Jazero pod ním splynulo v jednu nekonečnú bielu plochu, keď ho pred pár dňami 

prikryl tuhý mráz a teraz už i snehová pokrývka. 

Stál pri okne nehybne ako socha a sledoval kraj za ním. Nehybný a pokojný. Keby nie tých padajúcich 

vločiek, bol by si myslel, že niekto zastavil čas. I keď by to bolo sotva možné. 

Napokon sa od neho odtiahol. Ruka, ktorou sa opieral o sklo tam zanechala odtlačok. Vytiahol prútik 

a jemným pohybom zápästia ho zotrel. Už sa od neho takmer odvrátil, keď ho zazrel. 

Tmavá postava sa vracala späť k hradu. Aj odtiaľ videl, že si cez hlavu nenamáhal ani prehodiť 

kapucňu. A bol si istý, že šál v obľúbených farbách svojej niekdajšej fakulty má okolo krku prehodený 

len tak, ledabolo. Ani rukavice nenosil. Nemusel. Práve vďaka... tomu jeho prekliatiu. Vedel, že 

telesná teplota vlkolakov je iná, než ľudská. Vydržia viac. Nie je im tak chladno ako by malo byť 

normálnemu človeku. 

Keď sem na začiatku leta posielal žiadosť o zamestnanie a riaditeľka mu bez okolkov vyhovela, akosi 

ho ani neprekvapilo, že ho tu nájde. Akoby to podvedome tušil. A najhoršie na tom bolo to, že 

nevedel prečo. V duchu to pripísal iba pani náhode, ale potom sa stalo niečo zvláštne a to si iba 

podali pri zdvorilom pozdrave ruky. Nič viac. Nemal poňatia, čo sa vlastne vtedy stalo, ale bolo to 

silné, veľmi silné a akési... definitívne. Akoby tým neškodným podzravom spečatil Draco svoj osud, čo 

samozrejme nebolo... možné. 

A olej do ohňa priliala ešte nevedomky i Padma Pattilová, ktorá už tretí rok zastupovala Sibylu 

Trelawneyovú na poste profesorky Veštenia. Vraj ho nechce strašiť, ale tohto roku sa zavŕši jeho 

osud, pretože práve toto má zreteľne napísané na dlani a nijako sa tomu nevyhne, lebo to nie je v 

jeho silách. 

Nenávidel Veštenie v akejkoľvek forme a podobe! Odjakživa. Preto si ako študent vymenil hodiny s 

Trelawneyovou za Aritmanciu. A Padmu uistil, že na takéto babské povedačky neverí, lebo sa spolieha 

na vlastný rozum, racionálnu logiku a na to, že každý človek je strojcom svojho šťastia. 

„Ako myslíš, Draco, myslela som to s tebou dobre,“ hlesla na to pobavene a možno kvôli tej jej 

bezstarostnosti mu nevdojak naskočila husia koža. 

Lenže... boli tu tie jeho sny, či vidiny, či ako ich mal vlastne nazvať. Sám nevedel. 

Nie, isteže si nechcel pripustiť, že ho späť domov a práve na Rokfort ťahá niečo nepolapiteľné a 

nedefinovateľné, to by rozumnému človeku nedávalo žiadny zmysel, ale... tie jeho sny boli až príliš 

živé na to, aby ich jednoducho ignoroval. A ak mohol povedať, všetko sa zhoršilo po príchode sem. I 
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keď to slovo – zhoršilo – nebolo podľa neho správnym vyjadrením toho podivného diania a stavu... 

situácie. 

Draco to vážne nechápal. Čo by s ním práve ON mohol mať spoločné? Boli predsa takí odlišní jeden 

od druhého, počnúc vekom, končiac výzorom. A predsa sa zdalo, že ich osud je nejako prepojený, 

rovnako ako si bol istý, že mu v tejto súvislosti čosi uniká. 

„Ale čo?“ počul sa zamrmlať. Nič nedávalo zmysel. 

Možno s výnimkou toho, že sa ocitol tu, na škole. Dlho sníval, že tu raz bude učiť. Pravda, elixíry, čo 

iné, však? 

Pozoroval tú tmavú postavu smerujúcu k hradu a ukazovákom sa zamyslene vŕtal v kamennom múre, 

droliac omietku. 

Dracova situácia sa zmenila. A možno sa za ten čas zmenil trošku i on sám. Život v cudzine nebol taký 

báječný ako si vysníval, ani taký ideálny. Svet mu nepadol k nohám len preto, lebo bol Malfoy. 

Vlastne mal pocit, že na tom pramálo záleží. Mená, starobylé rody a tradície... 

Čo s tým, keď nič z toho nemôžete zachovať lebo vás postihla nepredstaviteľná rana osudu? No áno, 

bol neplodný. Jediný dedič mena Malfoy a neplodný. Kto by si to bol pomyslel, no nie? Jeho rod s ním 

vymrie po meči. 

Povzdychol si, kým sa s otvorenými očami zasníval. 

Zatiaľ čo si otec s matkou odpykávali svoj trest v Azkabane, on nezaháľal. Chvíľu cestoval, než sa 

usadil vo Francúzsku. Vyštudoval a spravil si profesúru. Rok učil v Rumunsku, dva roky v Taliansku a 

tri opäť vo Francúzsku, než nedospel k záveru, že mu tento spôsob života nevyhovuje. Ani tie 

krátkodobé nič nesľubujúce vzťahy. 

Pansy bola posledná, s ktorou chodil najdlhšie a i tá s ním zasnúbenie zrušila ešte krátko po vojne. 

Nejako zistila, že nikdy nebude schopný splodiť potomka skôr, než sa jej s tým stihol sám priznať. Iste, 

v tom čase podobné dobré správy prichádzali každodenne ako na bežiacom páse. Chápal ju a nijako 

jej nebránil, ani sa dokonca nemal chuť mstiť. Na čo aj? I tak mal pocit, že v tom vzťahu nešlo o to, o 

čo by malo ísť. Bol si istý, že ho nemiluje. Ako správna slizolinčanka dbala predovšetkým na prestíž a 

svoje osobné blaho, výhody, ktoré by jej vyplynuli zo zväzku s ním. 

Ak si niekedy myslel, že lásku k svojmu životu nepotrebuje, teraz mohol povedať, že si tým nie je už 

tak celkom istý. Ten pocit, ktorý ho zalieval vnútri bol... neznesiteľný. Akoby prahol po niečom, čo je 

absolútne nepolapiteľné. Túžil sa toho pocitu zbaviť, túžil po tom, aby to mohol ignorovať tak ako 

predtým. Ale čím viac pred tými pocitmi zatváral oči, tým viac sa jeho vnútro ozývalo hlasom, 

ktorému nerozumel. Alebo ktorému rozumieť nechcel... 

Keď sa pred tromi rokmi vrátila z Azkabanu matka a rok po nej prepustili z väzby i otca, myslel si, že 

bude všetko v poriadku. Možno nie tak celkom ako to bolo doteraz, ale nejako bude. K jeho údivu sa 

rodičia rozviedli a ak sa to tak dalo povedať, celkom spravodlivo si podelili i majetok. Matka sa pred 

rokom znova vydala a otec... ten ostal sám. 
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Väčšinu dní trávil na Manore zahĺbený v knihách alebo v účtoch a po väčšinu času sa oddával 

depresii, či melanchólii. Draco ho málokedy pristihol čítať si dennú tlač, hoci kedysi boli noviny 

doslova jeho vášňou. Zjavne ho už omrzeli tie večné škandály, ktoré sa s nimi posledné roky spájali. 

Rovnako ako i jeho. Ale potešilo ho, keď sa pred nedávnom opäť začal angažovať v školskej rade, i 

keď tentoraz nevystrkoval rožky a jeho návrhy boli vážne nielen podnetné, ale i konštruktívne. 

Zapájal sa do charitatívnych akcií a čuduj sa svete, staral sa o svoju zimnú záhradu a to celkom sám. 

To vedel Draco s určitosťou, lebo ho pristihol na kolenách, s rukávmi vyhrnutými po lakte prplať sa v 

zemi. Netušil síce, čo jeho otcovi vlialo do tela druhý dych, ale bol za to vďačný. Pôsobil uvoľnenejšie, 

zdravšie a rozhodne mal viac entuziazmu ako prv. 

Tmavá silueta profesora Obrany proti čiernej mágii mu zmizla z dohľadu a on sa bez slova odvrátil a 

vykročil po červenom behúni umiestnenom na chodbe priamo k portrétu, ktorý zakrýval vchod do 

jeho komnát. Mohutný obraz osadený v pozlátenom ráme a zobrazujúci indického snežného draka sa 

odsunul, len čo zamrmlal heslo a rozhodne vstúpil dnu. 

Duch, ktorý sa vznášal tesne pred jeho nabitou knižnicou sa k nemu ani nenamáhal otočiť. 

„Pribudla ti nová zbierka horských bylín,“ skonštatoval obdivne a ďalej študoval jednotlivé výtlačky. 

„Vieš, že som odjakživa knihomoľ, krstný otec,“ zamrmlal plavovlasý muž, keď sa usadil za stôl a 

načiahol sa po kôpke písomných prác, ktoré čakali, než ich opraví. 

„Cítiš sa už lepšie?“ 

Draco zdvihol oči od prvého popísaného pergamenu a pozrel do hmlistej tváre, ktorá ani teraz 

nestratila tie prísne črty a prenikavý pohľad, ktorým mu dovidel azda až do žalúdka. Vedel, že ho tu 

pokladajú za rovnakého mrtúta, akým bol Severus a neprekážalo mu to. 

Prikývol, ale na jeho otázku inak nezareagoval. Vedel, že Severusovi by sa sotva páčilo, čo by povedal. 

A nepáčilo by sa mu ani to, čo... 

Zahryzol si do pery. Tie jeho sny boli... jednoznačne prekliatím. Nenávidel ich a predsa sa im 

nedokázal vyhnúť rovnako dobre, ako tým zbytočným hodinám Veštenia, keď navštevoval Rokfort 

ešte ako študent. Overil si to. Bezsenný spánok naňho v tomto smere kto vie prečo neúčinkoval podľa 

jeho zbožného želnia. 

Odzátkoval kalamár s červeným atramenom a namočil doň brko. Duch jeho krstného otca potichu 

opustil jeho komnaty. 

2. kapitola – Zmätok v duši 

Stál v Šikmej uličke pred obchodom s lietajúcimi metlami a obzeral si novinku, ktorá sa objavila na 

trhu pred týmito sviatkami. Svoje plavé vlasy, už nie také dlhé ako predtým mal zopnuté čiernou 

zamatovou stužkou. Užíval si ten predvianočný ruch, ktorý zachvátil uličku ešte len na začiatku 

mesiaca. 
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Niektorých tie otravné reklamy a všemožné kopiace sa ponuky obťažovali, ale on veľmi dobre chápal, 

že ide iba o marketingový ťah, z ktorého chceli vyťažiť majitelia obchodov čo najviac. A Vianočný čas 

bol na to ako stvorený. 

Keby jeho syn obľuboval lietanie, neváhal by mu jednu takú metlu kúpiť. Ohnivá smršť bola vskutku 

nádherná. Lenže Draco nemal metly v obľube. Naučil sa síce výborne lietať ešte ako malý chlapec a 

nerobilo mu to žiaden problém, ale nebol to najmilší spôsob prepravy, ktorú uprednostňoval. Vždy sa 

sťažoval, že ho z vetra pália oči alebo že má postrapatené vlasy. Ani len metlobal ho nebavil tak, ako 

si Lucius predstavoval, že by mal. Jeho syn sa snažil iba kvôli nemu, čo si vážil. 

Kde boli tie časy, keď korzovali uličkou spolu, otec a syn a vymetali rad-radom obchody? Draco bol 

však dospelý muž, mal vlastný život i vlastné problémy. Všimol si to. Akoby nie. Vždy vedel, keď ho 

niečo trápilo. I teraz mu dal čas a rozhodol sa trpezlivo počkať, než sa mu nezdôverí, hoci trpezlivosť 

nebola jeho silná stránka. Nikdy. 

Zovrel v ruke jedinú ozdobnú tašku, ktorú si niesol. Ani on nemohol odolať novej vôni, ktorú objavil v 

Parfumérii pána Hatchwisa. Volala sa Mystic. Plné pery sa mu roztiahli do úsmevu. V poslednom čase 

si tak vážne pripadal. Ako tajomný muž, ktorý má nie jedno tajomstvo, a ktorý skrýva nie jednu túžbu. 

Odvrátil sa od výkladu s modelmi metiel a zrazil sa s Potterom, ktorý zjavne holdoval vášni pre metly. 

Mladík ho pozdravil, ospravedlnil sa a vstúpil do obchodu, kým on sa vybral hore ulicou ku námestiu 

Corneliusa Agrippu, kde stálo podľa jeho skromnej mienky jedno z najlepších kvetinárstiev v Šikmej 

uličke. 

Jeho zimná záhrada potrebovala ešte trochu oživiť, aby bola menej fádna. Narcissa sa jej svojho času 

nevenovala tak, akoby mala. Nebavilo ju to a on s ňou ešte neskončil. Naposledy obstaral kamennú 

fontánku a predtým ružové kríky vanilkovej farby. 

Zakúzlil Tempus, aby si skontroloval čas. Nechcel predsa svojho záhraníka nechať čakať. Mal zhruba 

dvadsať minút, čo bolo dostatok času na to, aby si vyzdvihol objednávku a vrátil sa na Manor. 

Pri myšlienke, že sa opäť po týždni uvidia ním prebehlo príjemné vzrušenie. Nikdy by si nebol 

pomyslel, že sa kvôli tomu mužovi bude ochotný prplať v zemi. A že má v sebe viac, než by 

predpokladal. Podcenil ho a on ho príjemne prekvapil. 

V duchu ho napadlo, či odmietne alebo prijme jeho pozvanie na pohárik dobrého vína. Nechcel to 

dlhšie odkladať. Ak správne rozlúštil jeho signály, nemal čo stratiť. 

ooo xxx ooo 

Objímal ho a smial sa. Nie však smiechom, ktorý bol strojený, či predstieraný, ale takým, ktorý bol 

uvoľnený a úprimný. 

Cítil sa nesmierne slobodne a spokojne, keď ho ten muž držal a opätoval mu úsmev. V ušiach mu znel 

jeho smiech, ktorý sa miešal s jemným cinkotom strieborných rolničiek... 

Prebudil sa. Takmer lenivo otvoril oči, neschopný vzdať sa svojho sna. Prevrátil sa na bok a na brucho 

s vedomím, že sen je neodvratne preč a on sa cíti ako okradnutý. 
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Nebolo to fér. Nič z toho! Najmä tie pocity, ktoré sa v ňom kopili a spôsobovali mu iba ak bolesti 

hlavy. 

ooo xxx ooo 

Sedel na svojom mieste za profesorským stolom, medzi madam Sinistrovou, ktorá vyučovala 

Astronómiu a profesorom Flitwickom, prplal sa s jedlom, ktorého sa sotva dotkol a mlčky odpočúval 

rozhovor kolegov bez toho, aby mal vôbec chuť zapojiť sa doň. Napokon odsunul poloprázdny tanier, 

dopil kávu a opustil Veľkú sieň. Mal dostatok času, aby odoslal matke ešte pred prvou hodinou list. 

Mieril do soviarne, aj keď vonku vládla nepríjemná metelica. Hoci použil na svoj odev ohrievacie 

kúzlo, studený vietor si vedel nájsť vlastné škáry, ako sa dostať ku krehkému telu človeka. Aj keď ste 

mali na sebe klasický oblek a navrch i habit so zimníkom. 

Draco nadával, len čo urobil pár krokov z budovy, že si nevzal čiapku i šál. Tá cesta do sovej voliéry 

bola horšia ako výstup na Everest. I keď to bol jeho veľmi subjektívny pocit. 

Keď opatrne vyliezol po zamrzmutom schodišti a zastal vo dverách sovinca, v okamihu zbystril 

pozornosť. Bol tam. Stál pri okne a díval sa za odlietajúcou sovou a jemu nevdojak žiarlivo napadlo - 

komu to dočerta mohol písať? 

Zamračil sa a potriasol hlavou, aby zahnal tie nepodarené myšlienky, ktoré ho oberali už i o zdravý 

rozum. 

Muž sa k nemu otočil prv, než spravil ďalší krok. V hnedých očiach nemalý údiv. I to ho naštvalo. 

Nebol slepý, aby nezbadal ako sa mu od septembra snaží všemožne vyhýbať. Akoby mal lepru! Akoby 

bol všivavý! 

Nevedel, čo ho štve viac. Ten úľak v hnedých očiach alebo to jeho večné mlčanie a až iritujúca 

zdržanlivosť! 

Naježil sa. „Nemajte obavy, profesor Lupin, nezdržím sa dlho,“ vyprskol a len, len že nedodal, že mu 

tu nehodlá kaziť vzduch. Tak ako to pekne počul x-krát od svojich kolegov ako napríklad Terryho 

Boota alebo Dennisa Creeveyho, ktorých zjavne bavilo uťahovať si z neho. To už musel povedať, že 

Longbottom, ktorý tu vyučoval Herbológiu bol svetlým príkladom. Dokonca sa ho neraz zastal, aj keď 

sa mu o to neprosil a samozrejme, vďaka tomu mu nemal ani prečo ďakovať. 

Draco podišiel k prvej sove, ktorá bola po ruke, nedbal na jej podráždené zahúkanie, že je trochu 

prudký a nezdvorilý a pripevnil jej list k nôžke. V rovnakej chvíli ho napadlo, že matke mohol poslať 

radšej patronusa s odkazom, ale toto by ona považovala za maximálne nezdvorilé. A popravde, nemal 

na nedeľňajší obed s tým jej novým a neskutočne nudným manželom vôbec chuť. 

Radšej dal prednosť tomu, aby robil spoločnosť svojmu otcovi. 

„Mne tvoja prítomnosť neprekáža, Draco.“ 

Ten mäkký hlas spomalil jeho prsty, pozastavil myšlienky a zrýchlil mu dych i tep. Absurdné, pomyslel 

si a povedal sove tlmeným hlasom adresu. 
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Tá opäť namrzene húkla, mrkla von oknom a zatvárila sa, akoby mu preskočilo, keď od nej chce, aby 

vyletela do tej fujavice. I keď chápal, že sovy sa tak predsa tváriť nemôžu, lebo to nejde. Táto bola asi 

jedinečná. 

Napriek tomu vzlietla z bydielka a zanedlho mu zmizla z dohľadu. 

Draco sa k nemu otočil. „To je zvláštne,“ poznamenal a snažil sa, aby to vyznelo laxne a aby muž 

pochopil, že je nad vecou, i keď v skutočnosti nebol. „Pretože od kedy som sem prišiel, mám pocit, že 

nerobíte nič iné, len sa mi všemožne vyhýbate, profesor.“ 

Muž otvoril a znova zavrel ústa bez toho, aby na svoju obranu niečo povedal. Draco nevedel povedať, 

či ho zabolelo viac to, že má pravdu, alebo že to proste aspoň zo slušnosti nevyvrátil. A najviac ho 

štvalo, že mu to malo byť jedno a z nejakého mizerného dôvodu nebolo! 

Ten pocit frustrácie, ktorý ho prepadol bol príšerný. Až mal chuť vykričať sa z plného hrdla. Pravdaže, 

nespravil to. Len opätovne zapochyboval, či bol dobrý nápad vrátiť sa sem o čom vlastne premietal 

minimálne raz za týždeň už od začiatku septembra. 

Lenže on sa sem z Francúzska vážne tešil. Nemal dôvod pakovať sa ako prvotriedny zbabelec. I keď 

mu táto vlastnosť v mladosti nebola... povedzme cudzia. Vždy proste vedel, kedy je čas vzdať sa a 

radšej si chrániť kožu. Netýkalo sa to len tých potýčiek s Potterom, ale to bolo zasa o inom. 

Popravde, bol dostatočne vytrvalý, aby svoj boj nevzdal ľahko. Ak o niečo veľmi stál. Prečo by to robil 

teraz? 

Okrem toho, Rokfort miloval. A miloval učenie. Aj keď mali študenti pre jeho predmet občas málo 

pochopenia a vášne, ale na to si rýchlo zvykol. 

„Nenechajte sa rušiť,“ povedal a zvrtol sa na päte. Bez ďalších rečí opustil soviareň a zbehol dole 

schodmi. 

Akoby celkom zabudol na ich zľadovatenú plochu, alebo ju prosto ignoroval. Samozrejme, že sa mu to 

vypomstilo. Namiesto elegantného úteku sa mu dostalo veľmi groteskného pádu, čo zahrnulo 

neharmonické mávanie horných končatín a destabilizáciu tých dolných, než pochopil, že od toho, aby 

sa rozpľaštil na zemi, ho delia iba sekundy. 

A čiasi silná ruka, ktorá sa mu v nasledujúcom okamihu omotala okolo pása a pritiahla ho k sebe, aby 

mu poskytla potrebnú oporu. 

Draco prudko narazil do pevného tela, ktoré sa ani nezakymácalo. Dychčal, rukami sa zapieral o 

mužovu hruď, zakvačený prstami do jeho rozopnutého zimníka, akoby vonku bolo minimálne desať 

nad nulou a nezúrila tu fujavica. Z okrúhlej tváre naňho zdanlivo celkom pokojne hľadeli tie hnedé 

oči, kým on, celkom strapatý a ružolíci lapal po dychu a opieral sa oňho takmer celou váhou svojho 

tela. 

A predsa ho ten pohľad dokázal v tej treskúcej zime pekelne rozpáliť. Cítil na svojich krížoch jeho 

ruku, mocnú, pevnú a objímajúcu, a na tvári ho šteklil jeho dych. Voňal po káve a škorici. Došlo mu, 

že musel raňajkovať to isté škorickové pečivo, ktoré on zadumane rozdrolil na tanieri, akoby sa ním 

chystal kŕmiť vrabce. 
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Keď sa jeho oči pozreli o kúsoček nižšie, na tie plné, trošku pootvorené pery, nevedel si spomenúť na 

nič, čo by sa mu zdalo lákavejšie, než momentálny nápad ochutnať ich. 

Lenže muž sa akurát vtedy prebral k životu a pustil ho. „V poriadku?“ opýtal sa a jemu sa zazdalo, že 

tú otázku mieni vážne úprimne. 

Iba prikývol. Prečesal si rukou mokré vlasy, aby ich dal napriek vetru aspoň trochu do poriadku, ale 

sotva tak urobil, vietor ich opäť rozhádzal podľa svojej mienky. 

„Ďakujem,“ zamrmlal a uvažoval ako docieliť, aby sa i jeho srdce vrátilo do normálu. Tĺklo mu ako o 

život a nebol predsa dôvod, nie? 

Starší kolega prikývol s celkom nepatrným úsmevom. Obišiel ho a pomaly kráčal k hradu. Draco sa za 

ním chvíľu nemo díval, než sa vydal za ním. Bol zmätený viac, než by si vôbec pripustil. A z čoho viac? 

Z toho dotyku? Alebo z jeho straty? 

Pokrútil hlavou. Asi by si mal dať vyšetriť hlavu, pomyslel si skleslo a zabodol pohľad do postavy 

kráčajúcej len pár krokov pred ním. 

Ten muž bol... zvláštny. To ho už nemohol počkať? Naježil sa a dobehol ho. Tých pár krokov preňho 

nebol žiaden problém. 

I keď vedľa seba kráčali mlčky, nezdalo sa, že by Lupinovi jeho spoločnosť prekážala. Dokonca sa 

pousmial. To bolo dobré znamenie, nie? 

3. kapitola - Frustrovaný 

Zhoršovalo sa to a Draco si toho bol samozrejme vedomý. Noci boli zlé a to nebral do úvahy, že najmä 

vtedy prepadával pocitom ohromujúcej samoty, ktorá naňho doliehala, rovnako ako cítil nesmiernu 

potrebu i po prachobyčajnom objatí, ktorým by bol odmenený po namáhavom dni strávenom v 

učebni elixírov. 

Jeho sny sa menili a stávali sa vášnivejšími a roztúženejšími s každou ďalšou nocou, kedy sa nad 

ránom budil smädný a vyhladovaný po bozkoch, po dotykoch, po uspokojení svojich 

najprimitívnejších telesných potrieb. 

Fajn, to by ešte vedel tolerovať i rozumovo si to zdôvodniť, lebo posledný aký-taký vzťah mal pred 

vyše rokom, keď sa ešte stretával s o dvanásť rokov starším liečiteľom Pierrom. Vedel by si vysvetliť 

neukojenú sexuálnu potrebu, ktorá bola výsledkom jeho skoro dvanásť mesačnej sexuálnej 

abstinencie. Veď aj on bol iba človek, ktorý má svoje potreby. 

Čo však nechápal bolo to, prečo mu v snoch figuruje zakaždým ten istý človek. Tá istá osoba. Jeho sny 

sa stávali čoraz viac konkrétnejšími bez toho, aby sa jeho myseľ k nemu pred spaním upínala čo i len 

jedinou myšlienkou. 

Boli živšie a farebnejšie, než by si vládal vôbec pripustiť. Mátali ho vo snoch i počas bdelého stavu, 

kedy ho účinne dokázali uviesť do pomykova. Najmä ak sa tak stalo pri vyučovaní alebo pri 

komunikácii s kolegami, či študentmi. 
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Bolo na vine jeho podvedomie? Alebo fakt, že mu profesor Obrany proste pripadal čoraz viac 

zaujímavejší, než by si dokázal vôbec pripustiť? 

ooo xxx ooo 

V poslednom čase si Draco skutočne pripadal ako námesačný idiot a sám netušil, kvôli čomu vlastne. 

Mal by sa spamätať. Premietal o svojom neveselom živote na hodine a bol nesústredený. Nemuselo 

sa mu to vyplatiť. Pretrel si bledé čelo a rozhliadol sa po pilne pracujúcich študentoch. 

V učebni elixírov bolo ticho. No dobre, opravil sa v duchu, vládol tu tlmený šum, ale inak pracovali 

tretiaci na svojom zadaní veľmi precízne a poctivo, čo im musel uznať. Občas na sebe ucítil ich 

zvedavé pohľady, ktorými podchvíľou kontrolovali, či im prísny profesor venuje svoju dostatočnú 

pozornosť. 

„Royce,“ oslovil tmavovlasého tretiaka z bifľomoru, keď ho pristihol pri ďalšej vylomenine akurát 

včas, „ubezpečujem vás, že vás vidím. Venujte pozornosť radšej svojmu elixíru na akné, vaša pleť by 

to určite iba ocenila.“ 

Bol netaktný, ale taký býval, keď bol nevrlý a keď ho tí sopliaci vytáčali. A Royce Wilbur bol jedným z 

tých, ktorý mu pripomínali seba a Pottera, keď boli v ich veku. 

V duchu sa uškrnul, keď si spomenul na hodiny so Severusom a ten sa vzápätí ako na zavolanie 

objavil. Prešiel cez stenu, pozrel naňho a vplával do učebne, aby skontroloval študentov, čo robil 

častejšie, ako by bolo Dracovi milé, ale nijako to pred ním nekomentoval.  Krstného otca mal rád i 

napriek jeho nie jednoduchej povahe. 

„Počkám ťa v kabinete,“ povedal mu prv, než znova kamsi odplával. 

Asi dráždiť iného kolegu, napadlo Dracovi sakrasticky. 

Hodinu prežil bez väčšej ujmy, i keď musel dávať do poriadku kypiaci elixír Evana Goyla, lebo mu doň 

Royce hodil mločí chvostík, keď sa chlapec nedíval. 

Iste, zúril. Ale vedel, že Royce bude naštvaný o to viac, keď bude večer na svojom zaslúženom treste 

čistiť všetky kotlíky z dnešných hodín. O to sa postará. 

oooxxxooo 

Sobotné poobedie sedel Remus zahĺbený v kresle s pohľadom upretým kamsi do prázdna. Neville s 

Harrym, ktorý ho vytiahli na pivo ho skúmavo pozorovali a nevychádzali z údivu. Chápali, že sa niečo 

deje, ale netušili, čo to môže byť. A starší muž sa im zjavne odmietal zdôveriť. Lenže trvalo to už 

pridlho. 

Harrymu z toho pohľadu naňho trhalo srdce. Bol si istý, že keď sa Remus vráti učiť, vleje mu to do žíl 

nový elán, pretože jeho priateľ bol skvelý učiteľ, ale keď sa tak naňho teraz díval, obával sa, či sa 

nezmýlil. 

„Tak a dosť! Nie si vo svojej koži!“ vybuchol Harry. „Čo sa deje, že chodíš ako telo bez duše, Rem?“ 
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Muž iba zmätene zažmurkal, akoby sa práve prebral z tranzu. Alebo z tak hlbokého zamyslenia, že ten 

jeho výbuch prepočul. 

Neville sa naklonil v kresle a tiež sa mu ustarostene prihovoril. „Pozri, obaja vidíme, že ťa niečo trápi. 

Ak je to čosi, s čím by sme ti mohli pomôcť...“ 

Remus otvoril a znova zavrel ústa. Sklopil pohľad na svoje ruky, v ktorých stále držal takmer 

nedotknutý pohár írskej whisky. Hanbil sa i za to, ako sa mu chveli prsty. Považoval to za prejav svojej 

slabosti, rovnako ako i to, že nie je schopný ovládať seba i tie nahromadené pocity, ktoré ho gniavili. 

Mohol sa im zdôveriť, komu inému, než im? Vedel to. Našiel by u nich pochopenie, ale... nešlo to 

ľahko. 

Merlin! Celý život bol uzavretý a len ťažko sa otváral i pred priateľmi. Fakt bol ten, že tie svoje 

momentálne stavy nezvládal a netýkalo sa to jeho premeny na vlkolaka. 

„Nie je to jednoduché,“ prehovoril napokon, pohľad stále utopený v pohári s whisky. „Snažím sa... 

zvládnuť to celé dôstojne a bez toho, aby som zošalel, ale mám pocit, že sa mi to vymyká z rúk.“ 

Zdvihol pred seba pravačku, aby ukázal, čo presne tým myslí. Chvela sa. Zaťal zuby a ruku v päsť. 

Hneval sa sám na seba! 

Harry si s Nevillom vymenili nechápavé pohľady. „Máš na mysli svoje premeny? Myslel som, že ten 

protivlkolačí elixír ti nerobí problémy, odkedy ho vylepšili. Okrem toho, do splnu je ešte ďaleko,“ 

poznamenal Harry. 

Remus si povzdychol. „Nie, nemám na mysli toto.“ Chvíľu si hrýzol spodnú peru, než im položil 

kontrolnú otázku: „Čo vlastne viete o vlkolakoch?“ 

Harry zažmurkal. Akosi mu došlo, že toto je o niečom inom. Ako auror mal vlkolakov naštudovaných v 

malíčku a vedel o nich prvé i posledné, rovnako ako i o ďalších čarovných zveroch a stvoreniach, 

bytostiach čarodejníckeho sveta. I keď Remusa nikdy nepovažoval ani za jedno z toho. Bol to proste 

jeho priateľ od kedy si spomínal. Mentor a niekto, koho mal úprimne rád a vážil si ho. Nielen jeho 

rady, ale i schopnosti. 

Zelené oči odrazu zasvietili náhlym pochopením. „Nebol to Sirius. Nikdy to nebol Sirius, však?“ 

zašepkal s úžasom. 

Videl ako Remus ustrnul. Jeho plecia sa napli a hlava sa zdvihla nahor. Hnedé oči sa rozšírili nemým 

údivom. Prikývol, čím iba zelenookému čarodejníkovi potvrdil jeho domnienku. 

„Tak prečo si potom...?“ Harry nedokončil. Na Nevillovu zlosť, lebo jemu stále nedošlo, o čo ide. 

„Lebo som ho mal rád. Napriek tomu. Veril som, že to postačí, keď... keď som stále nestretol niekoho, 

koho by som rád nazval svojím druhom, či družkou,“ vysvetlil polohlasne. 

Vtedy konečne prezrel i Neville. „Chceš povedať, že sa tak... už stalo? Preto chodíš s hlavou v 

smútku?!“ vybafol naňho duchaprítomne, čím vlastne vytrel zrak i Harrymu, lebo mu predhodil 

otázku skôr, než sa na ňu auror vôbec zmohol. 

Remus mlčal. 
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„Kto je to? Je to niekto z nás dvoch? Preto sa trápiš?“ pokračoval Neville. 

„Nie, neblázni!“ zamrmlal takmer pobavene, lebo to si vážne nedokázal ani len predstaviť. A nie 

preto, že by ani jeden z nich nebol pre muža ako on dostatočne príťažlivý. 

„To by som prosil!“ ozval sa od dverí hlas Theodora Notta pomerne nevrlo, ktorý im práve priniesol 

niečo pod zub. „Viete, profesor, že sa ako správny slizolinčan nerád delím o niečo, čo je moje.“ 

Harry si nesúhlasne založil ruky v bok a s nadvihnutým obočím spražil sebavedomého muža 

pohľadom, za ktorý by sa nehanbil ani Snape. 

„Opakujem ti, že nie som žiadna vec, ktorú môžeš mať vo svojom osobnom vlastníctve, Nott!“ 

Na Thea to nijako nezabralo. Podišiel prosto k nemu, položil mu ruky na pás a bez problémov ho pred 

nimi pobozkal, akoby chcel svoje slová potvrdiť i praktickou ukážkou. Keď s Harrym skončil, bol auror 

udýchaný a rozkošne ružolíci. 

Theo sa nanajvýš spokojne uškrnul. „Isteže nie, ale to na veci nič nemení. Mal by si si na to konečne 

zvyknúť. Si môj, Harry!“ 

S tým sa od neho Theo odvrátil a pre zmenu vyslal varovný pohľad ľadovomodrých očí k Lupinovi. 

„Mimochodom, vĺčko, máte dole to svoje rande. A vyzerá dosť nesvoj. Na vašom mieste by som 

pohol zadkom.“ Vyšiel z dverí a zabuchol ich za sebou. 

Harry, ktorý sa iba prihlúplo usmieval mykol plecami a povzdychol si. 

Neville sa uškrnul a pozrel na Rema. „Rande?“ 

Remus odložil nedopitý pohár na stôl a s tajomným úsmevom sa ospravedlnil. Lenže jeho rastúca 

radosť sa zmenila na frustráciu, keď mu Nott oznámil nemilú správu. 

„Žiaľ, tak predsa vzal roha,“ oznámil bezstarostne. „Ale nešiel sám. Sorry, šéfe.“ 

Remus mlčky prikývol a snažil sa tváriť, že je mu to v podstate jedno. Pravda bola, že ho požieral 

nesmierny smútok. Chcel byť sám a lízať si rany na duši, o ktorých existencii vedel iba on. Nechcel sa 

vrátiť späť na poschodie, takže zaplatil útratu a opustil krčmu s myšlienkou na to, že to takto ďalej 

nejde. 

4. kapitola – (Ne)rande 

Nebolo to rande. Vôbec. Draco vlastne ani nevedel, čo tu robí. Rovnako ako nechápal, čo ho k tomu 

chlapovi priťahuje silou, ktorej nevládala vzdorovať jeho vôľa. A bol si sakramentsky istý, že v tom nie 

je žiadna Amortencia alebo podobný sajrajt, lebo v elixíroch sa vyznal ako nik iný. 

Minule toho muža opäť raz z diaľky pozoroval. Na prvý pohľad nebol Remus Lupin ničím výnimočný. 

Vzhľadovo. Iste, nebol priveľmi vysoký, hoci ho prevyšoval takmer o hlavu. Mal nový účes, ktorý mu 

celkom pristal a ubral mu na veku. Jeho hnedé vlasy boli kratšie ako zvykol mať a tvár mu zdobila 

brada a fúzy, starostlivo upravené. Tiež mu trochu zakrývali tie jazvy, ktoré mal na líci a ktoré sa tiahli 
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až ku krku. Lenže i tie sa strácali pod jeho jemne opáleným vzhľadom.  I to bola pre Draca novinka, od 

kedy ho videl naposledy. 

Remus Lupin mal široké plecia a naproti tomu úzky pás a boky. A pekne svalnaté stehná. Tiež si 

všimol, že má vypracované ruky a pekné prsty. 

Zamračil sa na svoj pohár ďatelinového piva, keď si uvedomil, že je voči nemu akýsi až nezdravo 

všímavý. 

Mal to zaraziť. Mal niečo urobiť, aby tomu... 

Keď do krčmy vošiel Blaise Zabini, ani nepremýšľal. Dopil pivo na dva dúšky, vstal a hodil na stôl pár 

mincí skôr, než si to mohol rozmyslieť a prv, než sa muž uráčil zísť z horného poschodia, kde mu robili 

spoločnosť Potter a Longbottom ako mu prezradil Nott. 

„Rád ťa vidím, Blaise, môžeš na slovíčko?“ prihovoril sa mu a ani nepočkal na jeho odpoveď, schmatol 

ho za rukáv zimníka a ťahal ho za sebou z Besnej líšky. 

Blaise Zabini sa pobavene uškrnul, ale poslušne bývalého spolužiaka nasledoval. „Taký nedočkavý? 

Merlin, Malfoy, ty vieš vážne prekvapiť,“ zamrmlal uznanlivo a primkol sa k nemu bližšie, keď ich 

objal chladný večerný vzduch. 

Draco zhlboka vydýchol a rozhliadol sa po okolí. Ulica bola vyľudnená, malé drevené domce chrlili zo 

svojich komínov kúdoly dymu a ich strechy boli obsypané snehovou pokrývkou. 

„Ku mne, alebo k tebe?“ opýtal sa Blaise, ktorý ho medzitým objal okolo pása a ústami sa mu prisal 

na krk. 

„K tebe,“ hlesol Draco bez premýšľania a zvrtol sa k nemu tvárou. 

Blaise ich premiestnil k sebe do bytu a len čo sa ocitli v známom prostrední, Blaise sa prisal na jeho 

ústa. 

Draco sa nebránil. Bol rád, keď mu stiahol z pliec zimník a rozopol sako. Byt, ktorého luxus sotva 

vnímal bol príjemne vykúrený. Kútikom oka zazrel tróniť v strede izby veľkú okrúhlu posteľ. 

Napadlo mu, že si ju musel obstarať len nedávno, ale čo na tom záležalo. Vynaložil snahu na to, aby 

sa sústredil na ten bozk. 

Blaise sa vedel bozkávať. Krásne. Kedysi ho dokázal vzrušiť už len bozkom. Veru, s tým jazykom robil 

hotové zázraky o čom sa z ich fakulty mohli presvedčiť aj iní, nie len on. 

Blaise si nikdy nepotrpel na monogamiu. Okrem toho, Draco nevedel, či to nie je len fáma, ale vraj 

mal istého času čosi aj s Potterom. Kto ho vie? Podľa neho to bola iba novinárska kačica. Potter bol 

na takého vzťahy podľa jeho skromnej mienky príliš prudérny. 

Bozk, pripomenul si vo chvíli, keď ho Blaise uhryzol do spodnej pery o niečo silnejšie. Zjavne preto, 

aby mu Draco venoval väčšiu pozornosť. 

Objal ho okolo krku a primkol sa k vypracovanému telu svojho spolužiaka. Blaise bol krásne snedý a 

na tele nemal ani gram tuku. Široké plecia, ploché brucho a dlhé, štíhle nohy. Jeho zjav korunovali i 
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tmavé, mierne kučeravé vlasy a podmanivé šedomodré oči. Nehovoriac o jeho dokonale pevnom 

zadku a ešte krajšom penise. Ak sa niekomu pri pohľade na šľahačkový pohár zbiehali v ústach slinky 

pri chuti na niečo sladké, pri obraze nahého Blaisa by sa asi nenašiel nik, kto by sa s ním odmietol 

vyspať. 

Takého človeka by Draco osobne považoval za totálneho idiota. 

Mykol sa, keď v rozkroku ucítil jeho pátravú dlaň, ktorá ho skusmo pohladila. Nie, nebol vzrušený a 

hoci sa ruka snažila a robila, čo mohla, jeho pýcha ostávala absolútne pokojná. 

Lenže Blaisa ani nenapadlo vzdať sa, veď boli len na začiatku, takže povolil zapínanie nohavíc a vsunul 

ruku do akurátneho otvoru, aby sa dostal k horúcej pokožke a k svojmu cieľu. Objal ho a schoval v 

dlani. Hladil ho a láskal a... 

„Nie, nechaj!“ zašepkal Draco, keď sa nasilu odtrhol od jeho úst. Dychčal, ale nebolo to zavinené 

vzrušením. 

„Uvoľni sa a nechaj to na mňa, miláčik!“ oponoval mu Blaise a tentoraz ho uhryzol do krku. Zvalil 

Draca na posteľ a priľahol váhou svojho tela. 

Nič príjemné, lebo pri tom stále zvieral v dlaniach Dracove intímne partie. Iba sykol a pomrvil sa. 

Chytala sa ho panika. Vedel to s určitosťou. 

Blaisovo dráždenie, ktoré kedysi vítal momentálne vnímal ako niečo násilné a neprirodzené. Jeho 

dotyky a bozky sa stali nežiadúcimi. 

Draco zastonal. „Blaise, dofrasa, zlez zo mňa!“ vyštekol podráždene a keď to nepomohlo, dvihol ľavú 

nohu a kolenom ho zasiahol do rozkroku. 

Blaise zaskučal, zahrešil a zvalil sa na bok. „Šibe ti, Malfoy?“ 

Draco sa posadil a skĺzol z tej nehorázne mäkkej postele. A ružovej pre Salazara! Ruky sa mu chveli a 

žalúdok mal zvieralo. Mal pocit, že sa mu každú chvíľu obráti hore nohami. 

„Toto... nebol dobrý nápad, prepáč,“ ospravedlnil sa. 

Blaise iba pokrútil hlavou, stále si rukou chrániac dôležité partie. „Pozri, netuším, akú hru so mnou 

hráš, ale si divný! Fakt si čudný!“ 

Uvažoval, či mu niečo povedať a vysvetliť, ale napokon to zavrhol. Blaise bol hrozný klebetník a on 

nepotreboval, aby sa jeho problémy ocitli na titulke zajtrajších novín. 

„Mrzí ma to, je mi... zle. Od žalúdka,“ zaklamal, keď sa súkal do saka a zimníka. Jeho maj sa zaniklo pri 

zvuku náhleho odmiestnenia.    

Odmiestnil sa priamo na Manor. 

oooxxxooo 
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Otca našiel v dobrom rozpoložení. Zo starého gramofónu, ktorý pamätal ešte jeho babičku Heptizbu 

počúval tlmene znejúcu hudbu vo svojej pracovni a s pohárom vína v ruke. Účtovná kniha ležala 

zatvorená bokom a on mal v tvári výraz, ktorý mu Draco v tej chvíli vážne závidel. 

„Dobrý večer, otec, neruším?“ 

Lucius otvoril prekvapene oči a usmial sa naňho, hoci vzápätí zvážnel. V duchu si pomyslel, že jeho 

syn už vyzeral i lepšie. 

„Ani v najmenšom, synak. I keď ma tvoja nečakaná návšteva prekvapila.“ Podišiel k nemu a objal ho. 

„Tak von s tým, nech je to čokoľvek!“ vyrukoval nekompromisne a vtisol mu do ruky pohár vína, ktorý 

sa ako na želanie objavil na striebornej tácke za ním, na jeho pracovnom stole. 

Draco sa unavene pousmial. Tak nutne sa o tom potreboval s niekým pozhovárať, až to bolelo. 

Potreboval odpovede na tie nevyslovené otázky, ktoré ho mátali vo dne i v noci. 

Draco si ešte roztrasený a vykoľajený nedávnymi udalosťami sadol do kresla stojaceho naproti 

veľkým francúzskym oknám a doprial si dúšok polosladkého vína. Červená tekutina sa vo svetle sviec 

trblietavo zaleskla. Ako vzácny rubín. Bolo výborné, otec mal vážne výborný vkus. 

„Sám neviem, čo sa so mnou deje,“ pripustil bez zbytočných okolkov. „Cítim sa zvláštne od chvíle, 

kedy som sa vrátil učiť na Rokfort.“ 

Lucius sa zamračil, sivé oči potemneli. „Ako to myslíš? Máš s kolegami alebo so študentami 

problémy?“ 

„Nie, nič z toho,“ opravil ho okamžite. „Skôr... ide o to, že mávam... podivné sny. Že sa cítim akosi 

rozpoltene. Akoby som tam patril a nepatril zároveň. Znie to aspoň trochu zrozumiteľne?“ opýtal sa a 

hneď si aj odpovedal: „Určite nie,“ hlesol s povzdychom. Cítil sa tak, ako i vyzeral. Zničene. Utrápene. 

Lucius mlčal. Sivé oči sa zúžili, keď sa na syna zamyslene pozeral. „Čoho sa týkajú tie sny?“ položil mu 

pomerne jednoduchú otázku, z ktorej sa dalo pri šikovnej a bystrej mysli veľa vydedukovať. „Vieš, že 

aj tvoj pradedo Jupiter bol známy tým, že mal - sny - ktoré mali charakter vešteckých. Ale nie vždy sa 

splnili. Čítal si predsa rodinnú kroniku, že?“ 

„Iste, preto ma to sprvu netrápilo. Viem, že pradedo nebol jediným prípadom. Takými snami sa 

vyznačovala i teta Rosamunde a pred ňou strýko Yorick, ktorý kvôli tomu mimochodom spáchal 

samovraždu, keď ich nevládal uniesť.“ 

„To je síce pravda, ale musíš pochopiť, že tie sny naňho vtedy boli priveľa. Chápeš, išlo o prvú vojnu s 

Voldemortom a navyše, vykrikoval, že po ňom ide upír,“ dodal pohotovo Lucius. 

„A mal pravdu. Ten upír ako si vravel po ňom vážne išiel,“ prisvedčil Draco. 

„Ale nie z dôvodov, ktoré si nahováral. Galbraith sa doňho jednoducho zaľúbil, to je celé,“ zamrmlal 

Lucius a odkašľal si. „Stále si mi neopovedal, čoho sa tie tvoje sny týkajú. Alebo... sa mám radšej 

opýtať koho?“ 

Draco nakrčil čelo, odpil si a mykol bezradne plecami. „Sprvu neboli takmer o ničom. Veľkú úlohu tam 

hrali farby a pocity. Najmä v detstve. A i dlho po tom. Lenže posledné roky... sa postupne 
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konkretizovali. Vrátil som sa domov, lebo ma sem niečo z Francúzska ťahalo. Niečo nedefinovateľné. 

Akoby som vopred vedel, že Francúzsko a Pierre pre mňa nie sú pravé. Že to nie je miesto, kde sa 

chcem usadiť, kde chcem žiť, kde a s kým budem... šťastný.“ Draco videl, že jeho otec prikývol. Bradu 

si podložil rukou a ukazovákom si poklepkával po dokonale oholenom líci. Vyzeral znepokojene, ale 

nie zhrozene. „A keď som sa vrátil, sny sa zmenili. Vyostrili sa a... “ nebol schopný vetu dokončiť. 

„Takže sa týkajú...“ nabádal ho pokojným hlasom Lucius, ale popravde, v duchu sa jeho odpovede 

obával, „... nechaj ma hádať, dobre? Tie sny majú niečo spoločné s istou osobou, ktorá tiež učí na 

Rokforte, však?“ 

Draco s vypleštenými očami prikývol. 

„Je to Lupin?“ vypálil Lucius neveselo a jeho syn v tom momente zalapal po dychu a hodnú chvíľu 

mlčal, než skoro nečujne šepol: „Ako to vieš?“ 

Lucius si povzdychol, vstal a odložil svoj pohár na konferenčný stolík. Ruky si strčil do vreciek nohavíc 

a chvíľu len tak zadumane prechádzal po pracovni, uvažujúc, z ktorého konca začať. 

Napokon sa k nemu otočil čelom, tváril sa všelijako, než sa mu prihovoril: „Čo vieš o vlkolakoch, 

Draco?“ 

Jeho syn pokrčil plecami. „Nie málo.“ Bola to pravda. Na Rokforte bol jedným z najlepších v ročníku, 

ale o magické zvery a bytosti sa veľmi nezaujímal. Vedel iba podstatné. Teda, to podstatné podľa 

neho. 

„Ale zjavne nie dosť,“ zamrmlal Lucius. „Vieš, pamätám si na moment, kedy si sa s Lupinom stretol po 

prvý raz. Ten výraz jeho tváre... ver mi, nikdy som naň nezabudol. Bol priveľmi... výrečný, povedal by 

som. A popravde, nikdy v živote ma nikto nevyľakal viac, než vtedy on.“ 

Draco otcovi stále nerozumel. Mal pocit, že hovorí iným jazykom. „Prečo? Lupin ma predsa nikdy v 

živote nijako neohrozil.“ 

Lucius si povzdychol. „Nie, navonok nie. V podstate... tak ale urobil. Ver mi, o vlkolakoch som 

slýchaval tie najrôznejšie príbehy. Neveril som fámam, ktoré som považoval za legendy. S tým, že si 

druha vyberajú na celý život, že ich to zasiahne ako blesk z jasného neba a oni s tým nič nemôžu 

spraviť, bla, bla, bla. Že ich to ťahá jeden k druhému bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, než...“ 

Draco naprázdno prehltol. Ústa mal suché a v hrdle dokonale vyprahnutú pustinu. 

Lucius zvesil hlavu. „Od toho dňa som vedel, že to raz príde. I keď som dúfal, že sa tak predsa len 

nestane. Nie kvôli sebe, ale kvôli tebe. Život s vlkolakom?! Neviem, či je to niečo, o čom si sníval. 

Dúfal som... ja neviem, asi najmä v to, že raz budeš šťastný.“ 

Draco mlčal. V hlave sa mu rojilo milión protichodných myšlienok, srdce uháňalo cvalom. Nebol si 

istý, či chcel počuť práve toto, ale kdesi v hĺbke duše chápal, že týmto by sa všetky tie jeho sny a 

pocity iba vysvetlili. 

„Čo teraz?“ vyjachtal. 
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Lucius sa naňho zadíval s nehou v očiach. „Neviem, synak. Rozhodndutie ostáva zrejme na tebe. Ak 

doteraz Lupin nič nepodnikol, znamená to, že ťa chráni sám pred sebou, za čo som mu vážne 

vďačný.“ 

„Chráni ma?“ 

Lucius prikývol. „Určite. Nič iné mi nedáva väčší zmysel. Keby to tak nebolo, už dávno by si...“ 

povzdychol si a pokrčil plecami. „Veď vieš.“ 

Draco sa zachvel. A najhoršie na tom bolo, že to nebolo od strachu, ale od vzrušenia. 

5. kapitola – Jeho šedá eminencia 

Theodor Frederic Nott nikdy prv nežil v tak vyrovnanom a odvážil by sa i povedať, že v harmonickom 

vzťahu. Nikdy od života veľa nečakal ani predtým, ale teraz mal pocit, že má viacej, než by si zaslúžil. 

Ten tmavovlasý auror bol viac, než len akási pomyselná trofej v zbierke jeho milencov. I keď ich 

nebolo zas až tak veľa, aby si napríklad nespomínal na ich mená. 

Ako správny slizolinčan chcel z každého vzťahu, či pomeru vyťažiť pre seba len to najlepšie. Nikdy 

nebral prílišný ohľad na partnera, či jeho potreby, lebo sa väčšinu času správal egoisticky v každom 

ohľade. Lenže ak chcel získať slávneho aurora, musel vynaložiť viac dôvtipu i snahy. A neustále. 

Chrabromilčan mu imponoval už na škole, ale dalo by sa povedať, že vtedy veľa nezmohol. So svojou 

vycivenou postavou a drobným zajakávaním - čo bolo preňho nesmierne potupné - bol rád, že mu čas 

od času dal aspoň Crabbe. 

Okrem toho, boli predsa zo znepriatelených fakúlt, Harry sa večne škriepil s Dracom, až to neraz 

vyzeralo, že by tí dvaja vážne mohli skončiť spolu. I on poznal tú povedačku – čo sa hádava, to sa rado 

máva. Nestalo sa. Na jeho radosť, pravdaže. 

Potter mal vždy príliš veľa problémov, príliš veľa starostí. Ak nezachraňoval čarodejnícky svet, trápili 

ho nevydarené vzťahy so ženskými, než si konečne nepriznal, kde je pes zakopaný. A ani novinári mu 

nikdy nedali dýchať, pretože ich mal vždy za pätami. 

Keď sa po rokoch opäť stretli, bol Potter v mizernom rozpoložení, lebo mu krachol ďalší nestabilný 

vzťah. Bol mierne podnapitý, takže Theovi to všetko vlastne iba uľahčilo. Nemohol si nevšimnúť, ako 

si ho vtedy auror uznanlivo premeral od hlavy po päty a zadúfal, že v tomto konkrétnom hodnotení 

nezohral alkohol žiadnu úlohu. Prisadol si k nemu, objednal mu drink a následne mu dovolil najprv ho 

pourážať, potom si trpezlivo vypočul jeho ponosy na posratý život a napokon si ho pekne krásne 

odviedol domov. 

Theo v tú noc veľa nenaspal a nie preto, že by sa s ním do úmoru miloval, čo by popravde ozaj veľmi 

rád urobil. Naopak. Napadlo mu, že ak ho chce získať, musí postupovať celkom inak. Citlivo. Napokon, 

chrabromilčania vedeli byť pekné cintľavky. Ostal vedľa neho ležať, občas sa ho zamyslene dotkol, 

pohladil, ale napriek tomu, že vedľa neho auror pochrapkával odetý iba do spodného prádla, 

nepokúsil sa o viac, hoci to bolo sakra veľké lákadlo a stálo ho to veľa námahy, aby si nechal zájsť 

chuť na to vypracované a pôvabné telo. 
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Keď sa vtedy ráno Potter prebudil s poriadnou opicou, omotaný okolo pokojne driemajúceho Thea, 

jeho ubolená hlava musela stráviť tri šoky naraz. Prvý, že s ním z baru odišiel celkom dobrovoľne, 

druhý, že sa v noci slizolinčan ozaj o nič nepokúsil a tretí, že sa Harry ocitol v Rokville. 

„Bol by som ťa odprevadil domov, naozaj, ale nevedel som, kde bývaš,“ vysvetlil a ozaj to myslel 

úprimne, asi prvý raz v živote, „a ja mám v krčme iba jednu spálňu.“ 

Zdalo sa, že to ako vysvetlenie stačilo, lebo Potter stratil ten namosúrený výraz, iba si povzdychol a 

pretrel bledú tvár, na ktorej sa črtalo niekoľkodňové strnisko. Theo mu následne pripravil niečo na tú 

jeho opicu s odporúčaním, aby nabudúce nemiešal tak ľahkovážne drinky a nachystal mu ľahké 

raňajky, ktoré by jeho podráždený žalúdok bez problémov strávil. 

Keď sa ho Potter opýtal, prečo to preňho robí, iba mykol plecami a vyzval ho, nech si to auror zistí 

sám. Začali sa stretávať, čo bolo prvým krokom k Theovmu úspechu. 

„Nespíš,“ zamrmlal mu do ucha a vzal medzi pery jeho ušný lalôčik. „Vieš, že by si mal, zajtra skoro 

vstávaš,“ šepol, keď ho prestal ožužlávať. 

Harry sa pretočil v posteli na chrbát a ľavú ruku si položil pod hlavu. Theo si uložil hlavu na jeho plece 

a jeho pravačka skončila na Harryho hrudi. 

„Nevyjde to,“ zamrmlal Harry. „Nemôže. Remus... bude sa iba trápiť, celý život, chápeš?“ 

„Podľa čoho tak usudzuješ?“ 

„Podľa toho, čo si mi povedal,“ povedal skleslo. „Ak ide skutočne o Draca, ja...“ povzdychol si a zavrel 

oči. „Nedokážem si to ani predstaviť. Oni dvaja a spolu?!“ znova ich otvoril a natočil k nemu svoju 

tvár. 

Theovi zasvietili oči a ústa zvlnil pobavený úsmev. „Pamätáš sa, čo si mi povedal, keď som ťa prvý raz 

pozval na rande?“ 

Harry prikývol. Na vankúši zašušťali jeho krátke vlasy. „Iste. Tuším to bolo niečo ako – Ty a ja? 

Nemožné! Nedokážem si to ani predstaviť!“ 

Theo prikývol. „Áno. Také hlúpe kopačky som v živote nedostal. A vidíš ako málo stačilo, aby si sa 

presvedčil o opaku.“ 

„Ak to klape nám, neznamená to, že bude aj im. Ty by si to mal vedieť najlepšie. Poznáš Draca celé 

veky!“ 

„Ale to aj ty, Harry. Len si bol k nemu primálo vnímavý, aby si vybadal jemnú povahu,“ povedal a 

zachechtal sa, keď chcel jeho priateľ protestovať. „Áno, jemnú. Je to možno slizolinčan, ktorý pre 

seba vie vyťažiť i z mála, ale je... a vždy bol, iný. To len pri tebe sa stále ježil ako dikobraz. Vyvolával si 

v ňom tie najhoršie vlastnosti. A pozri, kde ste teraz? Tolerujete sa a minule si o ňom hovoril tak, že 

by som odprisahal, že ho i tajne obdivuješ.“ 

„To ešte nič nedokazuje. Stále si myslím, že to nedopadne dobre,“ zaprotestoval. 
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„Nech to dopadne ako chce, ty sa im do toho miešať nemôžeš. Vieš, že nie. Remus by ťa roztrhal v 

zuboch a ja súboje s vlkolakmi nemusím. Sú to ich problémy, nech si s nimi poradia. Sú obaja dosť 

inteligentní a zrelí na to, aby to zvládli. A ak to skutočne nevyjde, ešte vždy môžeš byť tomu svojmu 

vĺčkovi oporou ako dobrý priateľ, čím si a budeš. A ostaneš, ak do toho nebudeš strkať ten svoj 

rozkošný aurorský noštek.“ 

Harry sa pretočil na bok, ruku si položil na jeho líce a palcom ho pohladil. Ten príjemný pocit, ktorý 

mu narástol v hrudi pri jeho slovách ho ovládol a upokojil. A dojal. Znova mal raz nemenný pocit, že 

konečne našiel to, čo tak dlho hľadal. I keď je pravda, že by si nikdy nebol pomyslel, že to všetko 

nájde v Theovi Nottovi. 

„Mám rozkošný aurorský noštek?“ 

Theo prikývol a natiahol krk, aby mu ponúkol svoje pery, čo Harry náležite využil. Prevalil majiteľa 

krčmy na chrbát a uhniezdil sa medzi jeho nohami. 

„A čo ešte mám rozkošné?“ 

Theo zastonal, keď mu uvoľnil ústa a jeho pery skĺzli k hrane čeľuste. Objal ho a cez chrbát skĺzol na 

kríže a zadok, ktorý stisol v dlaniach. 

„Všetko, srdiečko, úplne všetko!“ zavzdychal a usmial sa, keď ucítil na pokožke Harryho ústa vzlnené 

do nezbedného úsmevu. 

ooo xxx ooo 

Remus nemohol zaspať, i keď to hodnú chvíľu skúšal. Zízal do plafóna a uvažoval, čo asi robí. V mysli 

ho od večera mátali myšlienky na to, že Draco z krčmy neodišiel sám. Nebolo pochýb, kam a kvôli 

čomu so svojím spoločníkom ide. Nott bol pri naznačovaní až príliš konkrétny, i keď si to mohol 

odpustiť. 

Lenže ten chlapec bol proste taký. Čo na srdci, to na jazyku. Ohľady bral jedine vtedy, ak sa to týkalo 

Harryho. K nemu bol jemný, trpezlivý a láskavý. I keď Remus premýšľal, kde sa v ňom tie vlastnosti 

berú, napokon usúdil, že toto musí byť skrytá stránka krčmárovej povahy, ktorú odkrýva iba vo 

výnimočných prípadoch a pri výnimočných príležitostiach. 

Popravde, Harrymu trochu závidel. Zdalo sa, že konečne našiel svoje šťastie a to mal iba 

dvadsaťosem, nie štyridsaťosem ako on, ktorý sa plahočil životom akoby bezcieľne a nechal sa ním 

voľne unášať na vlnkách ako bezprizorná papierová lodička.   

V tú noc spánok vzdal. 

Natiahol na seba teplý, zamatový župan tmavobordovej farby s malým, zlatou niťou vyšitým 

emblémom leva na ľavom náprsnom vrecku, previazal si ho ledabolo v páse a obul sa. Opustil teplo a 

ticho svojich komnát, aby sa vydal potulkami po chodbách hradu. 

Nebolo to po prvý raz a vedel, že ani posledný. Zdolal točité poschodie odľahlej juhovýchodnej veže 

hradu, kde mal svoje útočisko a potme, bez toho, aby si svietil prútikom pod nohy zišiel až na 

prízemie hradu, aby sa vkradol do hradnej kuchyne. 
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O poltretej hodine v noci tu vládol rovnaký pokoj ako v celom hrade. Len ohník si veselo pukotal v 

kozube a napovedal o tajnom a rušnom živote tejto miestnosti počas celého dňa. Remus podišiel k 

umývadlu, kde si do malého cínového kotlíka napustil vodu a postavil ho nad oheň. Prešiel k 

poličkám, kde škriatkovia držali všemožné druhy čajov a vybral si svoj obľúbený, šalviový. Pamätal si 

časy, keď mu ho pripravovala mama. Anita bola v kuchyni ako doma. O čaji vedela prvé-posledné. 

Šalviový mu varila vtedy, ak sa potreboval upokojiť, alebo ak ho niečo trápilo. 

Dúfal, že mu tento čaj zaberie i teraz. Nechcel do seba zbytočne ládovať elixíry, ktorých účinky by síce 

zabrali rýchlejšie a možno efektívnejšie, ale na chute ktorých si stále nezvykol. Ale od kedy boli lieky 

chutné, že? 

Nabral zo sklenej dózy sušené lístky a vložil ich do prvého porcelánového pohára, ktorý sa mu dostal 

pod ruku. Ostávalo počkať, než zovrie voda v kotlíku, aby tie lístky na pár minút zaparil. 

„Šalvia?“ ozvalo sa mu znenazdania spoza chrbta, až podskočil od ľaku. 

„Do kotla, Severus, toto mi nerob!“ zahulákal, ale striebristá tvár ani brvou nemihla nad jeho úľakom. 

Ba vlastne nadobudol Remus dojem, že presne toto bol zámer toho tvrdohlavého ducha, ktorý jeho 

poznámku na margo svojo antré s nadhľadom prepočul. 

„Zasa nespavosť? Vieš, že Bezsenný spánok by bol rýchlejším a rozhodne lepším riešením?“ podpichol 

ho. 

„Isteže. Toľko ešte o elixíroch viem,“ zamrmlal Remus zmierlivo, keď si všimol, že voda v kotlíku 

dosiahla bod varu. Odstavil ho z plameňa a zalial si lísky v pohári, pričom si bol vedomý ako bedlivo 

ho duch sleduje. 

„Kedy mu to chceš povedať?“ vystrelil po ňom odrazu otázku, ktorú Remus nečakal. A ak, nie od 

neho. 

„Čo presne a komu?“ odvetil protiotázkou, naschvál pred ním robiac hlúpeho. 

Severus si odfrkol. „Netušil som, že vlastnosťou chrabromilčana je i zbabelosť! Nejaká novozískaná 

črta, Lupin?“ 

Remus stuhol, ale iba uprel pohľad do prázna, než sa naň neodvážil pozrieť. Bolo napokon jedno, 

odkiaľ to Snape má, nezáležalo na tom. Ten chlap i za života prekypoval bystrým umom, takže pátrať 

po jeho zdrojoch by bolo iba zbytočným mrhaním času. 

Lenže Snape akoby mu videl priamo do hlavy. Alebo chápal, čo sa mu v mysli odohráva? Netušil. 

„Nechcem, aby bol nešťastný,“ vyšlo zo Snapa napokon. „A on je, to mi môžeš veriť. Nedáva to 

najavo, ale je zmätený a nechápe prečo. Vieš, že by som mu mohol povedať všetko a vôbec by mi ťa 

nemuselo byť ľúto preto, akoby to napokon dopadlo. Bol by som len rád, keby ťa odkopol ako 

prašivého psa, aby si nezničil život. Ale pravda je, že mi až taký odporný nie si a nikdy si nebol,“ 

odmlčal sa dôležito naňho pozrel, akoby mu udeľoval milosť, „aj napriek všetkému, čo sa kedy medzi 

nami stalo.“ 
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Remus vedel, že nepochybne naráža na tú príhodu v ich šiestom ročníku, kedy ho Sirius poslal do jeho 

skrýše, ktorú mal pod Zúrivou vŕbou v čase jeho premeny. A možno mal na mysli tú príhodu, keď tu 

rok učil a zabudol užiť elixír, pričom ohrozil nielen jeho, ale i štyroch študentov, vrátane Harryho. 

Severus naklonil hlavu na stranu a chvíľu si ho iba zamyslene premeriaval. „Vždy si bol z nich ty ten 

najrozumnejší. Čestnejší, než celá tá tvoja pochabá partia dokopy. Neber to ako kompliment, pretože 

teraz sa chováš ako hlupák,“ upozornil ho rýchlo. „Vidím, že sa od neho snažíš držať bokom, ale 

nepochodíš. Vieš, že nie. Je príliš blízko a vplýva to naňho. Môj krstný syn sa trápi a mne sa to nepáči. 

Mal by si mu to vysvetliť, lebo len ty si k tomu ten... najpovolanejší,“ zdôraznil prísne. „Ak už nič iné, 

bolo by to od teba prinajmenšom slušné uviesť veci na pravú mieru, Lupin. Čim skôr, tým lepšie!“ 

zakončil a spražil ho varovným pohľadom. 

Remus pochopil. Snape mu v tomto nehodlal dať na výber. Postavil ho pred ultimátum. Buď vyrukuje 

s pravdou von, alebo mu to ten všetečný duch prezradí sám a nechá ho brodiť sa po krk v tých 

sračkách, za ktoré vlastne ani nemohol. 

S tým ho tam jeho šedá eminencia nechala postávať nad luhúcim sa čajom a počínajúcou bolesťou 

hlavy. 

6. kapitola – Otcova podpora 

Keď Draco v nasledujúce ráno zišiel na raňajky do jedálne rodinného sídla Malfoy Manor, nebol o nič 

viacej spokojnejší, než predošlý deň, či deň predtým. Za to nevychádzal z úžasu nad tým, že jeho otec 

priam srší energiou a optimizmom. 

Nestávalo sa často, aby sa naňho spokojne usmieval. Až mal sto chutí opýtať sa ho, či niečo nezačal 

potajme užívať. I keď je dosť možné, že jeho novozískaný entuziazmus možno nejako súvisel s tou 

neskorou návštevou, ktorú v noci dostal, a o ktorej nemal potrebu zmieňovať sa mu. 

Iste, Draco započul nejaký cudzí hlas, ale vôbec mu nevenoval pozornosť, pretože bol zahĺbený do 

čítania knihy, ktorú mu otec odporučil preštudovať si v ich rozsiahlej knižnici. 

Takže sa tam zavrel a zotrval tam asi do druhej hodiny v noci, než sa mu únavou a vyčerpaním 

nezačali klížiť oči. Vtedy to konečne vzdal a šiel si ľahnúť s vedomím, že ráno mu bude aj tak na nič. 

„Dobré ráno,“ zaprial aj on otcovi, ktorý ho privítal hneď ako ho zaregistroval. Odložil noviny bokom a 

skúmavo sa naňho zadíval, mlčky hodnotiac jeho náladu i pomerne úbohý zjav. 

„Hádam, že si tú knihu našiel,“ odtušil Lucius a uchopil medzi palec a ukazovák drobné uško bielej 

porcelánovej šálky, zdobenej jemnou, precíznou maľbou s malým motívom čínskych drakov. 

Draco si sadol na stoličku po jeho ľavici a nechal sa obslúžiť domácimi škriatkami, keď sotva zamrmlal 

– kávu, prosím! A hneď sa po nej načiahol, len čo tmavá tekutina naplnila šálku určenú preňho. 

Káva bola lahodná. Napriek tomu, že si ju nijako neochutil. Krásne voňala a bola silná. Dúfal, že mu 

kofeín pomôže dostať sa z toho mátožného stavu, v ktorom sa v poslednom čase permanentne 

nachádzal. 
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„Áno, otec, našiel som ju. A nebolo to veľmi ťažké, keď ležala pripravená na mojom starom písacom 

stolíku.“ Rukou si pretrel tvár a pozrel naňho. 

„Nebudeš jesť?“ staral sa Lucius, keď pobadal, že sa jeho syn nemá k tomu, aby si nabral niečo z plne 

naložených strieborných podnosov. 

Draco po nich preletel pohľadom. Naozaj bolo z čoho si vybrať. Šukna v aspiku, tri druhy najemno 

nakrájaných syrov, varené prepeličie vajíčka, grécky šalát, kačacia paštéta, čerstvo upečené 

chrumkavé pečivo a navrch k tomu i strúhaný tvarohový koláč. 

„Niečo si dám,“ zamrmlal bez nálady a načiahol sa po šunke v aspiku a pečive. 

Lucius sa zatváril nadmieru spokojne a znova si chlipol z kávy. „Smiem sa opýtať, čo o tom súdiš?“ 

Draco pichol vidličkou do aspiku, kúsok si odkrojil a vložil do úst. Keď prehltol, prikývol. „Lahodné. 

Ako vždy.“ 

Lucius prevrátil očami a pokrútil hlavou. „Nemal som na mysli tvoje raňajky, synu, ale pochopiteľne 

tú knihu,“ vysvetlil s dôrazom. 

„Ach, aha.“ Iba si povzdychol, znova pichol vidličku do svojich skromných raňajok a než odpovedal, 

dbal na to, aby sústo poriadne rozžul. 

„Veľa sa tým vyjasnilo,“ zamrmlal. „Určite aj tie sny. Asi som nemal to včerajšie stretnutie... zrušiť,“ 

priznal tlmeným hlasom, keď našiel primerané slovo, ktoré by vhodne nahradilo ten jeho pochabý 

útek z hostinca U Besnej líšky. 

Lucius spozornel. „On si s tebou dohodol stretnutie?“ 

Prikývol, plavá ofina mu padla do čela, na čo si ju netrpezlivo odhrnul a skúsil vlasy uhladiť. 

Nepodarilo sa mu to, tak sa na to rozhol vykašľať. Tentoraz. 

Videl, že sa jeho otec zamyslene zamračil. „Že by som sa v ňom bol mýlil?“ hútal nahlas. „Je možné, 

že by sa s tebou chcel stretnúť preto, aby ti konečne o všetkom povedal? Pravda, si už dospelý, si 

rozumný a on možno usúdil, že je ten správny čas.“ 

„Možné to je,“ pripustil Draco. „Ale môj problém to aj tak nerieši.“ 

Jeho otec zložil ruky na stôl a zabubnoval po snehobielom obruse prstami s miernym podmračením v 

tvári. „Nie, to iste. Aspoň zatiaľ.“ Všimol si, ako naňho Draco zagánil. „No áno, zatiaľ, kým sa 

nerozhodneš, čo chceš a čo urobíš. Napriek všetkému máš právo voľby a môžeš ho odmietnuť.“ 

„Áno, ale za akú cenu? Budem viesť polovičatý život, rovnako ako i on. Vedel si, že ho to – tá 

neopätovaná láska - môže sužovať tak veľmi, že kvôli tomu môže zomrieť?“ 

Lucius prikývol. „Je mi to známe. Keby sa tak stalo, ty budeš voľný.“ 

Draco si povzdychol a schoval si tvár v dlaniach. „Prvý raz po dlhom čase musím priznať, že som v 

koncoch, otec. Netuším, čo mám robiť.“ 
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Práve vtedy pristála na podobločnici sova a zobáčikom zaťukala na okno. Bol to Lucius, ktorý sa 

zdvihol, aby jej otvoril, lenže sova neniesla odkaz preňho. Podivil sa, ale keď videl, že dosadla na 

operadlo jeho stoličky a húkla na jeho syna, ktorý tam sedel meravo ako kôpka nešťastia, pochopil. 

A Dracov výraz tváre, keď spoznal v sove jednu z tých školských, nemohol byť výrečnejší. Nech sa už 

jeho syn trápil s tým, že si momentálne nevedel rady s touto vlčou peripetiou, Lucius nadobudol 

dojem, že na tom nebude až tak zle, pretože vidieť čo i len bliknúť veselý lesk v jeho unavených 

očiach a zmenu výrazu tváre, keď si odkaz čítal bolo... možno trochu rozporuplné s tým, čo Draco 

hovoril, ale nie až tak šokujúce, aby to nedokázal prežiť. 

Pre zmenu si povzdychol on a trpezlivo vyčkal pri okne, aby ho znova zatvoril, keď sova odletela preč. 

Mal dosť času zmieriť sa s myšlienkou na to, že jeho syn bude jedného dňa zdieľať s vlkom zrejme 

viac, než jednu spoločnú domácnosť. A napriek tomu, že sa zdal byť vo svojich predchádzajúcich 

vzťahoch pomerne chladný, na rozdiel od neho Lucius chápal, že to má tiež svoj súvis s týmto... 

prekliatím. 

No áno, on by sa s tým ešte vedel vyrovnať. Napriek všetkému, Lupin nebol zlý človek. Iba pomerne 

nemajetný, čo by sa tiež dalo prežiť. Ak sa niečoho obával, tak iba toho, ako tieto správy strávi jeho 

exmanželka, ktorá samozrejme o synových problémoch nemala ani poňatia. 

Keď sa s ním lúčil v hale, krátko ho objal a povzbudivo sa naňho usmial. „Som si istý, že sa všetko 

vyrieši. Pamätaj si, voľba je na tebe, len na tebe. A nech sa už rozhodneš akokoľvek, som... pripravený 

to akceptovať.“ 

Nebol však pripravený na to, že jeho dospelý syn ho znova a ešte mocnejšie objíme. Trocha mu tým 

síce vyrazil dych, ale rozhodne ho potešil. 

„Ďakujem, ocko,“ zamrmlal mu do pleca a následne na to Draco vykročil z domu a ešte zostupujúc po 

schodoch sídla sa odmiestnil preč. 

ooo xxx ooo 

Štíhla postava prekĺza cez bránu a znova ju za sebou bezpečne zapečatila. Tmavosivá kapucňa 

zimníka lemovaná soboľou kožušinou na hlave, aby mu chránila hlavu pred chladom a mrazom. Pred 

očami sa mu zhmotňoval vlastný dych a srdce mu tĺklo hlasnejšie s každým krokom, ktorým sa ocitol 

bližšie k hradu. 

Ich stretnutie bolo neodvratné. Už žiadne úteky, ani vyhýbanie sa jeden druhému. Musia sa 

pozhovárať. Najmä teraz, keď mu bolo krištáľovo jasné, o čo tu vlastne ide. 

Prešiel okolo starého hájnikovho domca, ktorý momentálne obýval synovec bývalého smrťožrúta, 

Waldena McNaira, Tucker McNair. Prívetivý šmukel, ktorý to so zvieratami vedel ako nik iný, a od 

ktorého by sa mohli všetci učiť. Vychádzal dokonca i s tým pavúčím húfom, ktorý žil v Zakázanom lese 

a Draco to vedel preto, lebo mu sem tam nosieval ich jed, vhodný, či skôr potrebný ako prísadu do 

niektorých vzácnych elixírov. Kývol mu na pozdrav a pokračoval vo vyšľapanej cestičke v snehu ďalej. 

V okolí hradu šantili študenti. Dúfal, že sa im šikovne vyhne, ale nepodarilo sa mu to tak, akoby si 

predstavoval. Obišiel snehuliaka v pokročilom štádiu výroby, na ktorom pracovali traja bifľomorskí 

prváci, keď dostal zásah, ktorý neočakával. Na temene hlavy mu pristála snehová guľa.   
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Bleskovo sa zvrtol a ihneď odhalil vinníčku, ktorá bola momentálne bledšia, než ten sneh naokolo. 

„Je mi to ľúto, nemierila som na vás, pán profesor!“ pípla vystrašene štvrtáčka Ivy Abottová, ale dnes 

nemal milosrdnú náladu. Vlastne ju Draco nemal nikdy. 

„V poriadku, ale trest vás aj tak nemienie. O siedmej sa hláste u školníka, budem ho o vašom 

príchode v rámci trestu informovať! A nabudúce sa naučte lepšie triafať, slečna Abottová!“ 

„Ale to nie je fér, pán profesor!“ vyhŕkla jej spolužiačka, ktorá mala zjavne viac odvahy oponovať mu. 

„Veď sa vám ospravedlnila!“ 

„Výborne, Poolová, budete robiť slečne Abottovej pri treste spoločnosť. Som si istý, že sa pán Filch 

isto poteší!“ 

„Kretén!“ zamrmlala, čo samozrejme nemohol prepočuť. Zarazil sa a znova sa k nim zvrtol. 

„Poolová, päťdesiat bodov dolu za urážku profesora. Tešilo ma, dámy!“ usmial sa nasilu, ale z časti 

najmä škodoradostne, lebo chrabromilu už celý týždeň nestrhol ani bod a už sa uňho začínali 

prejavovať absťáky. Najmä po tom, keď videl hodnotenie v presýpacích hodinách a slizolin bol o 

tridsať bodov nižšie. 

„A hodnotenie je skoro vyrovnané,“ zamrmlal spokojne, keď okolo nich prechádzal a zaznamenal 

takmer rovnaké skóre. Vybehol na poschodie a zavrel sa v komnatách, aby si doprial poriadny kúpeľ a 

opravil písomky prv, než sa ukáže ešte pred obedom Lupin. 

ooo xxx ooo 

Remus bol netrpezlivý a to nebývalo jeho vlastnosťou. Takmer vôbec. Netrpezlivosťou bol povestný 

práve nebohý Sirius. 

Stisol pery a zaťal čeľusť. Prečo si naňho musel spomenúť akurát teraz? A možno sa tak stalo práve 

preto! 

Remus považoval za smutné, že k nemu nikdy necítil viac, než priateľstvo a oddanú náklonnosť. Kto 

vie, či to ten muž vedel? Pravda však bola, že ho mal rád a urobil by preňho všetko na svete, len aby... 

len aby mu vynahradil to, ako sa najstarší z bratov Blackovcov snažil. Iba kvôli nemu. 

Ako sa preňho neváhal obetovať. Že ho dokázal milovať, napriek všetkému a nič za to nežiadal. No a 

dostal... ešte menej. 

Lenže to bolo niečo, čo Remus jednoducho nedokázal ovplyvniť. Jeho city boli doslova rozhárané, v 

puberte takmer nekontrolovateľné. Najprv v nich vládol neskutočný zmätok a chaos, než na svoje 

miesto nastúpila akási apatia a potom odovzdanosť. 

Lenže on taký netúžil byť. Čo to bol za život, ktorý viedol? Koľkokrát mal chuť urobiť niečo šialené a 

predsa sa držal na uzde?   

Nebola pravda to, z čoho ho Severus obviňoval včera v noci. Sám videl na svojom mladom kolegovi, 

ako sa trápi a najlepšie chápal, že sa tak cíti len kvôli nemu! Pocit viny, ktorý ho sužoval bol 

zadúšajúci. Pálil ho v tele ako strieborná guľka. 
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Preto pozval Draca na to stretnutie v sobotu, aby mu veci vyjasnil a poskytol mu čas a priestor na 

vlastné rozhodnutie. Bol ochotný preňho urobiť všetko, len aby mu to uľahčil. I keby sa preňho 

nerozhodol, čo by nebolo až také nepochopiteľné. Bol predsa raz taký starý ako on, telo i tvár mu 

hyzdili jazvy a, čo bolo najdôležitejšie, Draco bol vznešený Malfoy, kým on len úbohý človek 

poznačený lykantropiou. 

Draco bol mladý, krásny, múdry. Prečo by sa s ním teda mal zahadzovať? 

V duchu znova raz začul Jamesov a Siriusov nahnevaný hlas, ako ho peskujú, lebo sa opäť podceňuje. 

„Trochu si ver, dočerta! Je v tebe viac, než vidíš!“ 

Pousmial sa. Asi mal byť radšej tým bifľomorčanom, ako mu pred rokmi navrhoval Rokfortský klobúk 

pri triedení do fakúlt v prvom ročníku, lenže on trval na tom, že chce do chrabromilu, lebo tí dvaja sa 

mu zapáčili, len čo sa stretli vo vlaku. Prial si byť ich priateľom, lebo nikdy nijakých nemal. I keď cesta 

k tomu vytúženému priateľstvu bola tŕnistá. Sprvu. 

No a na jeho milé prekvapenie klobúk s jeho želaním súhlasil. Dodnes si pamätal, čo mu povedal: 

„Máš dobré srdce, Remus John Lupin a charakter. Uvidíme, čo sa ti z neho podarí vykresať. Hor sa do 

chrabromilu, chlapče!“ 

Bol to jeho najkrajší deň. 

Remus zakúzlil Tempus. Pol jedenástej o päť minút. Nechcel meškať. Nie, keď ho nechával tak dlho 

čakať. A predsa len, súkromie komnát bude na taký dôležitý rozhovor určite vhodnejšie, než krčma v 

Rokville, kde každý naťahoval zvedavo uši. 

Prehodil si cez plecia habit a opustil svoje komnaty vo veži. 

7. kapitola – Pokoj a úľava 

„Vojdite!“ zavolal, práve vstávajúc od stola, keď si urovnal opravené písomky štvrtákov z bystrohlavu 

a v duchu musel uznať, že to nebola až taká hrôza, akú slizolinčan podvedome očakával. 

Bol unavený a pod búrkovo sivými očami mal kruhy, vďaka čomu vyzeral bledší, než bol, ale ani druhá 

káva ho v to dopoludnie nedokázala povzbudiť natoľko, aby sa cítil ako zvyčajne. Tie svoje stavy 

malátnosti začínal z celej duše nenávidieť, vážne! Mal však kvôli tomu viniť toho muža? 

Po krátkej a zrelej úvahe mu došlo, že by mohol. Lenže keby sa na to pozrel z druhej strany a čiste 

logicky, musel by uznať, že by to od neho nebolo fér. Ale, bol stále slizolinčanom, takže... by mohol 

veci využiť vo svoj prospech. Ako bolestné, povedzme. 

Remus Lupin vošiel dnu a Draco si nemohol nevšimnúť jeho spýtavý pohľad, ktorým skĺzol po jeho 

postave. A tiež nebol slepý, aby nezaregistroval takmer nepatrnú úľavu, ktorá sa ho pri mužovom 

príchode okamžite a predsa nebadane dotkla. 

Uvažoval, prečo asi? Mohla to spôsobiť blízkosť toho muža? 
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Zaľutoval, že knihu Lykantropia od A do Z, od Wulfrica Reesa neprečítal dokonca, ale už v noci sa 

rozhodol, že si na jej dočítanie dnes určite vyhradí čas. Aj tak nemal nejaké neodkladné povinnosti, 

vďaka ktorým by zasa musela bokom. 

„Dobrý deň,“ pozdravil ho muž, ktorý pôsobil na pohľad takmer ostýchavo. 

„Dobrý, profesor,“ privítal ho a obišiel stôl. Odrazu ho prepadol celkom bizarný pocit skočiť tomu 

chlapovi okolo krku. Ako by sa asi zatváril? pomyslel si a ledva sa mu podarilo udržať obvykle 

kamennú tvár. 

Zaviedol ho do malého, ale útulného salóna, kde vchod do obytných priestorov šikovne zakrývala 

knižničná stena tvorená ôsmymi, takmer meter širokými policami. Usúdil, že priestory kabinetu sa na 

takýto... osobný rozhovor nehodia. 

Remus zaznamenal, že v miestnosti prevládala smotanová a slizolinská zelená. Pod nohami mal 

koberec s hustým vlasom, tiež zelený a sedacia súprava pozostávajúca z dvojsedačky a dvoch kresiel 

bola potiahnutá smotanovým čalúnením bez akéhokoľvek ozdobného motívu. Nábytok bol zjavne z 

tmavšieho čerešňového dreva a v každom kúte miestnosti stál jeden päťramenný strieborný svietnik 

s dlhými voskovými sviecami. Miestnosť veľmi podobná tej jeho, akurát v inom farebnom prevedení. 

Remus si odkašľal, premýšľajú odkiaľ začať. „Môžem... môžem vás oslovovať krstným menom?“ 

Draco Malfoy prikývol, keď mieril rovno ku krbu. „Iste, môžete ma oslovovať krstným menom, 

napokon, asi to bude vhodnejšie, ak to bude platiť obojstranne. Sadnete si?“ ponúkol ho a len čo si 

čupol pred oheň, úkosom naňho pozrel. „Smiem vám niečo ponúknuť, Remus?“ 

„Zelený čaj postačí, ďakujem, Draco,“ povedal a pousmial sa. Páčilo sa mu, ako mu jeho meno skĺzlo 

po jazyku, ako znelo pri zvuku jeho hlasu. Akoby žiadne iné nemohol vysloviť tak hladko, ľahko a s 

takým precítením. 

„Výborne,“ zamrmlal Draco, „i ja si dám.“ Rýchlo vybavil v Rokfortskej kuchyni objednávku, kým 

Remus zaujal jedno z pohodlných kresiel a preložil si nohu cez nohu. Asi aby pôsobil ležérnejšie, 

uvoľnenejšie. Hoci sa tak evidentne necítil, lebo už druhý raz krátko po sebe si poposadol, čo skôr 

svedčilo o nervozite a neistote. 

Draco si sadol na sedačku a lakte rúk si oprel o kolná. Myslel na ten svoj nevydarený včerajší útek a 

mal silné nutkanie uviesť veci na pravú mieru. Alebo sa kvôli tomu aspoň ospravedlniť, hoci by to za 

iných okolností asi nespravil a veľmi pravdepodobne by ho to ani nenapadlo, ak by sa to len netýkalo 

jeho. 

„Mrzí ma, že som včera z hostinca tak narýchlo... odišiel,“ začal s ospravedlnením. „Zmenili sa mi 

plány a ja som...“ 

Remus mávol rukou, akoby vlastne ani nič podobné neočakával. A on by rád poznal odpoveď na to, 

prečo? Preto, lebo bol slizolinčan a proste taký nejaký podraz očakával, alebo bol na niečo podobné 

jednoducho zvyknutý? 

„To je v poriadku,“ zamrmlal starší muž a Draco pochopil, že to v poriadku rozhodne nie je, lebo pocit 

viny sa nestratil, nech by si želal všemožne pravý opak. Tiež ho prekvapivo zabolelo, že sa profesor 
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Lupin tváril, akoby bol na podobné zrušenia stretávok zvyknutý. Zamračil sa. Sám najlepšie vedel, ako 

štvalo jeho, keď mu niekto zrušil dohodnuté stretnutie, i keď to sa stávalo vážne výnimočne. 

„Myslím, že je najvyšší čas,“ začal opatrne muž, „aby som vám vyjasnil niektoré veci, ktoré sa vás 

bytostne dotýkajú. Už i tak som otáľal príliš dlho a je zjavné, že nie ste v poriadku, Draco. Som 

ochotný urobiť čokoľvek, aby som svoju... chybu napravil.“ 

Draco narovnal chrbát a plavé obočie sa stiahlo o trošku viac. Vlastne, nepriznal by to nahlas, ale 

dotklo sa ho to. 

„Chybu?“ zopakoval skleslo. 

Na konferenčnom stolíku, ktorý stál medzi nimi sa objavil čajový servis na striebornom podnose. 

„Áno, chybu. Keby som nečakal s priznaním tak dlho, mohli sme váš stav... v ktorom sa evidentne 

nachádzate...“ profesor Obrany si povzdychol a prečesal si rukou krátke vlasy farby lieskového 

orecha. „Mohol som pomôcť skôr. Lebo je to v mojich silách.“ 

Draco musel uznať, že mu z jemu neznámej príčiny v prvom momente odľahlo. Lupin nepovažoval za 

problém jeho konkrétne ako nevhodnú, či neželanú osobu, ale svoju zdržanlivosť. No i tak si za 

moment uvedomil, že nech sa na to díva akokoľvek, i tak je toho všetkého ústredným problémom, či 

sa mu to páči alebo nie a tým pádom je i Lupinovým problémom číslo jedna. 

„Chcel ste mi to vôbec niekedy prezradiť?“ opýtal sa pochmúrne, čím očividne muža sediace naproti 

sebe prekvapil. Hnedé oči sa rozšírili s údivom a jemu docvaklo, že touto jedinou otázkou prezradil, že 

už všetko... alebo prinajmenšom pomernú väčšinu, vie a pozná. 

Remusova myseľ sa rozbehla na plné obrátky. Nepripravil sa na možnosť, že Draco sa merlin-vie-

odkiaľ o ich prepojení dozvie. Skúšal si opatrne zaviesť rozhovor na túto tému, vysvetliť mu, že za to 

vlastne nemôže, lebo to nedokáže za žiadnu cenu ovplyvniť, ale podľa svojich možností podnikne 

všetko, čo bude v jeho silách, aby mu to uľahčil, kým... kým sa ich pocity a neopätované city otupia 

natoľko, že budú schopní žiť jeden bez druhého. Ale nikdy by nepripustil, aby ho mladší muž pri jeho 

dobrej vôli cielene využil. Až taký ochotný a hlúpy veru nebol. 

Oprel sa v kresle a chvíľu si hľadel na spojené dlane, než vstal a bez premýšľania si prisadol k Dracovi. 

Mladší muž na moment ustrnul, pretože Remus sa oprel stehnom o jeho a vzal mu ruku do svojej, 

pričom si ju dlaňou obrátenou nadol položil na stehno ľavej nohy. 

„Lepšie, však?“ opýtal sa, keď plavovlasý slizolinčan zalapal po dychu. 

S rozšírenými očami a trochu pootvorenou pusou prikývol. Uvedomoval si omamné uvoľnenie, ktoré 

sa ho postupne zmocňovalo a vnútri mal pocit, akoby mu práve zo srdca spadol ohromný balvan, 

ktorý ho posledné dni neskutočne ťažil a nedal mu voľne dýchať. A tiež si uvedomoval svalnatosť jeho 

dolnej končatiny, ktorej sa na jeho popud smel dotýkať. 

A teplo, ktoré zalievalo jeho telo v príjemnej vlne, šíriacej sa cez nohu a ruku zbavovalo jeho telo 

meravosti a otupenosti. 

Remus sklopil oči k ich rukám. K svojej mozoľnatej a jeho jemnej, pestovanej. Ešte aj nechty mal 

krásne, pekne upravené, lesklé. 
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„Cítite to rovnako? Aj vy cítite tú... úľavu?“ spýtal sa Draco tlmeným hlasom, akoby sa obával, že plná 

sila jeho hlasu tú ich pokojnú chvíľku nejako naruší. 

Muž po jeho boku sa uškrnul. „Pravdaže,“ súhlasil a odvrátil tvár k falošnému oknu. „Chcem, aby ste 

chápal, že som to nedokázal ovplyvniť. Je to ako nemenné predurčenie. Nikto z nás netuší, kto mu je 

súdený, až sa jedného dňa stretnú a... spoznajú to.“ 

„Áno, na to som už prišiel. Celé roky som nechápal, čo mi vlastne chýba,“ pripustil, mozog príjemne 

otupený nesmiernou úľavou. Vlastne pociťoval takmer... radosť. Len preto, že ho muž drží za ruku a 

áno, jemne ho hladí po jej chrbte svojím palcom. „Ak vás to upokojí, nezazlievam vám to. Bolo by to 

iba márne mrhanie času, všakže?“ 

Muž sa k nemu otočil. „Absolútne.“ Remusa Dracov rozumný prístup veľmi potešil, pretože očakával 

prejav hnevu a nadradenosti, i keď nedokázal povedať, či to nevyplýva z jeho momentálneho stavu 

malátnosti. Všimol si, ako mu klipkajú oči a túžia sa zavrieť úľavou i únavou. Ale sám sa cítil viac, než 

príjemne a túžil tak ostať... 

Naveky.Tá myšlienka ho zaskočila, ale usídlila sa mu v mysli a zapustila svoje korienky. 

Mladík si spokojne povzdychol. „Čo pre mňa teda môžete urobiť, aby som po škole nechodil ako živá 

mŕtvola, kolega?“ 

„Pre začiatok?“ ozval sa Remus spýtavo a chvíľu si iba zadumane hmkal popod nos. „No, mohli by 

sme spolu viac tráviť voľný čas. Pokojne i pri opravovaní esejí a písomiek študentov. Aj to by mohlo 

pomôcť. A tiež by ste si mohol prisadnúť ku mne alebo ja k vám pri profesorskom stole. Dotyk 

partnera a blízky kontakt vôbec zmierňuje známky únavy.“ 

„Znie to viac, než výborne,“ pripustil Draco ochotne a jeho hlava pristála na Remusovom pleci. Muž 

iba v úžase pootvoril ústa, lebo zbadal, že má mladík po jeho boku privreté oči a jeho dych sa zmenil. 

Bol hlbší a pravidelný. 

Draco Malfoy zaspal. 

Remus sa pousmial a pohodlne sa oprel so svojím príjemným nákladom v náručí. Privolal si deku a 

prehodil ju cez mladšieho kolegu. Až potom sa chopil šálky, už skoro letného čaju. Zakúzlil Tempus. 

Do času obeda ostávala iba pol hodina. 

Hádam Dracovi hodinka na zdriemnutie postačí, pomyslel si rozhodnutý, že ho o pol jednej prebudí. 

8. kapitola – Ginny 

Hermiona vedela, že hoci jej švagriná tvrdila jedno, pravda bola určite celkom inde. Chovala sa síce 

tak, akoby jej na Harrym nezáležalo, ale i teraz od neho sotva odlepila oči s tým smutným, psím 

pohľadom. 

Čo jej na to mala povedať? Sama mala pocit, že jej dobre mienené rady vychádzajú pri Ginny 

navnivoč. 
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„Nevedela som, že sme tu pre to, aby si ho mohla špehovať,“ podpichla ju nahnevane a preložila si 

ruky na hrudi. 

V krčme U Besnej líšky bolo v utorok večer pokojnejšie a nie tak rušno ako cez víkend. Tento lokál 

navrhla práve Ginny, akoby podobných putík bolo v Londýne žalostne málo. 

Ginny sa naježila a pristála pohľadom na Hermioninej zamračenej tvári. „Nešpehujem ho! Ja len... 

Dofrasa! Akosi tomu stále nemôžem uveriť! Ako je možné, že sú práve taký chlapi na chlapov?!“ 

rozhodila rozčúlene rukami. „Nie je to voči ženám fér!“ 

Hermiona prevrátila očami. Aj toto už počula a nie raz. „Tá istá pesnička, Ginny. Nezmeníš to a ak 

nechceš, aby ti Nott napľul do piva, prestaň na jeho frajera tak okato zízať!“ šepla podráždene. 

„Dobre, dobre! Veď ja nič,“ zamrmlala rezignovane a povzdychla si. „Je to ťažké. Stále ho mám rada. 

Vždy som snívala o tom, že to bude on, s kým budem mať fúru detí a teraz? Všetky moje sny sú preč.“ 

„Všetky nie, jeden sa ti splnil. Si predsa triafačkou Holyheadských harpyí a si fakt dobrá. To ostatné... 

určite príde, len s niekým iným,“ snažila sa ju už o niečo zmierlivejšie povzbudiť Hermiona, keď si 

všimla ako Ginny odrazu ustrnula a v mihu sklopila pohľad. 

Chcela sa obrátiť k dverám, ktorým zaškrípali pánty, ale Ginny sa pohotovo natiahla ponad stôl, 

schmatla ju silno za zápästie a s vytreštenými očami šepla príkaz: „Nedívaj sa!“ 

Hermionino obočie sa vyšplhalo o niečo vyššie a skvele doplnilo jej úprimný údiv vpísaný v tvári. 

Ginny nahrbenú na stoličke naproti nej polial rumenec a robila, čo mohla, aby sa ani ona nepozrela 

tým smerom. 

Lenže Hermionina zvedavosť aj tak vyhrala. Nenápadne zhodila na zem vreckovku a keď ju zdvíhala, 

vrhla pohľad smerom k vstupu do krčmy až pristála pri barovom pulte. 

„Fíha, to je kus!“ zamrmlala obdivne a otočila sa k svojej spoločníčke. „Je to on? To s ním si sa minulý 

víkend vyspala?“ 

Ginny naprázdno preglgla a sotva prikývla, keď sa na švagrinú nasrdene zamračila. „Nemôžeš hovoriť 

hlasnejšie?!“ 

„Veď šepkám!“ oponovala jej, čo bola i pravda. Šepkala. 

„Ale nahlas!“ nesúhlasila ryšavka. 

Vtedy sa k ich stolu uráčila konečne obsluha. Nott venoval Hermione slabý úsmev a postavil pred ňu 

pohár bieleho vína. „Ospravedlňujem sa, trochu to trvalo. Cabernet savignon, ročník 1860. To 

najlepšie zo zásob, Hermiona.“ A potom sa zvrtol k Ginny a tresol krígľom plným piva o dosku stola s 

varovným pohľadom a slovami: „Vaša objednávka, Weasleyová.“ Tej trochu peny vyšplechlo von a 

teraz stekalo po strane pohára. 

Kým sa Ginny zatvárila ako obarená, Hermiona len tak-tak schovala úškrn, keď sa načiahla za svojim 

pohárom a pohľadom z ružolícej a evidentne zahanbenej Ginny prebehla po poloprázdnom lokále. V 

rovnakej chvíli si k nim prisadol Harry, ktorému Nott ešte sekundu predtým stihol čosi namosúrene 

pošepkať do ucha, ale Harry sa iba pousmial a zamrmlal, že preháňa ako obyčajne. 
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Hermiona si domyslela, o čom to bolo. A bola rada, keď si Harry sadol k nej, pretože keby si sadol k 

Ginny, Nott by bol schopný spáliť mu stoličku rovno pod zadkom. A to usúdila iba podľa jeho 

pohľadu. 

„Môžem sa niečo spýtať, Harry?“ šepla Ginny, len čo si odpila. Ani nepípla, keď zistila, že pivo nemá 

vôbec dobrú teplotu. Bolo teplé a chutilo ako šťanky. Vrhla pohár k baru, na Notta a odtisla ho od 

seba. 

Tmavovlasý auror prikývol. Vlastný krígeľ piva položil na stôl. 

„Kto je ten chlap pri bare?“ 

Harry sa otočil, hoci Ginny zaúpela: „Pre merlina, nie tak nápadne!“ Sklopila zrak a ešte si prekryla 

rukou oči. 

Iba sa uškrnul. „To je Tucker. Prečo?“ 

„Tucker, čí?“ strelila po ňom ďalšiu zvedavú otázku, ale Hermiona ju predbehla, aby odpovedala na tú 

Harryho. 

„Lebo sa s ním naša milá Ginevra vyspala bez toho, aby si zapamätala jeho meno.“ 

Harry sa zachechtal, keď Ginny kopla pod stolom priateľku. „Ďakujem, že zo mňa robíš pobehlicu! 

Fakt mi to v momentálnej situácii veľmi prospieva!“ 

„V pohode,“ hlesla veselo Hermiona, ktorá mala toho jej lamentovania plné zuby. 

„Fakt si sa vyspala s McNairom?“ opáčil Harry, ktorému sa téma rozhovoru okamžite zapáčila. 

Ginny zbledla. „S kým?!“ 

„S McNairom,“ zopakoval Harry a kývol hlavou k baru, kde stále postával Tucker a bavil sa s Nottom 

nad pohárom whisky. 

Ginny vytreštila oči. „On je... McNair? Svätá Morgana, otec ma vydedí!“ 

„Pochybujem, lebo tvoj otec je láskavý človek a na nos mu iste nevešiaš, s kým spíš, že? Ale Rona z 

toho klepne určite!“ 

Ginny len zalapala po dychu, keď sa Harry s Hermionou nahlas rozosmiali. Zamračila sa. Tak jej treba, 

keď robí hlúposti, pomyslela si a pohľadom zaletela k mužovi pri bare. Ako bolo možné, že bol tak 

hrozne sexy, keď bol McNair? Starého McNaira poznala a mohla nestranne povedať, že to bol riadny 

hnusák a nijako by mu nelichotila. 

Zahryzla si do pery. Chcel, aby sa mu ozvala a ona to nespravila. A teraz už asi ani nespraví, ale... mal 

neskutočne dobrý zadok! 

Napokon bola rada, keď odtiaľ s Hermionou vypadli. Asi to nebol najlepší nápad, trepať sa až sem, 

keď v Londýne boli i onakvejšie podniky na každom kroku. 
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No neuniklo jej, ako na ňu McNair hľadí, keď sa odtiaľ pakovali, rovnako ako jej neušiel ten jeho 

drobný úsmev. Už len z neho sa jej rozbúchalo srdce. 

Na ulici pred hostincom sa rozlúčila s Hermionou a zvrtla sa k dverám krčmy, z ktorých vyšiel práve 

on. Stačil jej jediný pohľad do jeho očí, aby celkom zabudla na to, že sa chcela odmiestniť rovno 

domov a nestvárať hlúposti. 

Len keby nie ten jeho úsmev... 

ooo xxx ooo 

Draco postával pred katedrou a kútikom oka sledoval dianie za oknom. Samozrejme, falošným, veď 

sa nachádzali hlboko v podzemí. 

Od kedy zahájili s Lupinom svoje stretávky, cítil sa lepšie. I keď toto sa nedalo povedať na margo jeho 

snov. Tie sa stále menili a v posledných dňoch boli čím ďalej, tým viac... erotickejšieho charakteru. 

„Máte si opísať postup z tabule a začať pracovať na Nadúvacom roztoku,“ zahrmel prísnym hlasom na 

triedu, „čo vám z toho nie je jasné, Burke?“ 

„Nič, pán profesor.“ 

Draco si preložil ruky na hrudi a podišiel k jeho pracovnému stolu. „Nič? Mám si teda o vás myslieť, že 

ste hlúpy, alebo že ste len hlúpo sformuloval svoju odpoveď na moju otázku?“ 

Rupert Burke očervenel v tvári ako cvikla, keď sa slizolinskou triedou ozval škodoradostný chichot a 

chrabromil sa na ňom zjavne bavil tiež. 

Chlapec zagúľal očami a zdvihol bradu. V modrých očiach sa mihol vzdor. „To druhé, pane,“ odvetil 

rázne. 

„Pracujte, Burke, veď ste sotva začal,“ napomenul ho miernejšie a začal sa prechádzať rad-radom 

pomedzi lavice. 

O chvíľu už študenti znova pilne pracovali, kým on ich kontroloval a občas napomínal. 

Keď sa ozval v triede dievčenský krik a on sa obrátil, nevychádzal z údivu. Rýchlym kúzlom uhasil 

pridlhé vlasy, ktoré chytili študentke od horáčika a hoci pohromu zažehnal a konce plavých vlasov 

ohník len trocha oškvaril, už i tak mal po nálade. 

„Madleyová, koľkokrát som vám hovoril, aby ste si vlasy pri práci zopínala? Sťahujem vám desať 

bodov za neuposlúchnutie a každých dvadsať stiahnem počas hodín, kedy neprídete na hodinu riadne 

upravená!“ 

Bol prísny, ale musel byť, ak chcel predísť podobným katastrofám. Bol štvrtok a na rozdiel od 

predchádzajúceho dňa sa mu tento akosi vliekol. Obed s Lupinom po boku absolvoval sotva pred 

hodinou a už mal pocit, že sa nevideli aspoň týždeň. 

Ak sa študenti nemohli dočkať konca vyučovacej hodiny, on posúval ručičky pohľadom vpred. Dnes to 

bola jeho posledná hodina a zvonenie na jej koniec uvítal. 
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„Za úlohu mi spíšete použitie, účinky a následky používania Paliny pravej v elixíroch minimálne na dva 

stopy!“ stihol im zadať úlohu prv, než sa všetci hromadne natlačili k úzkym dverám. Chvíľu ich 

pobavene sledoval ako sa tam ozlomkrky tlačia, než si začal zbierať veci zo stola. 

„Nikdy som to nechápal,“ zamrmlal duch vedľa neho, ktorý ten húf mlčky pozoroval. „Nemajú pre 

tieto hodiny cit. Nevážia si ho. Nikdy si ho nevážili.“ 

Draco sa pousmial. „Opravím ťa, krstný otec. Pre tento predmet nemá každý nadanie. Burke je dobrý 

a mohol by byť lepší, keby nebol taký nesústredený. Ale mám viac nadaných študentov, než len 

jeho.“ 

Severus mykol nehmotným plecom. „Burke? Je to rovnaký hlupák ako bol i jeho dedo.“ 

„To je tvoj názor. Ja si myslím, že je iba zaľúbený a z toho plynie tá jeho nepozornosť.“ 

„Ale?“ hlesol unudene Severus. „A kto je tá šťastná?“ 

„Ak som dobre vybadal, tak istá chrabromilčanka, ktorej dnes na hodine chytili vlasy.“ 

„No, možno má chlapec šťastie a sú na tom rovnako. Len ich v žiadnom prípade nenechaj pracovať 

spolu. Nerád by som, aby to tu vyletelo do luftu.“ 

Draco sa rozosmial a knihy si zložil pod pazuchu. „Nemaj obavy, ja si ich ustriehnem. Ideš so mnou?“ 

opýtal sa a Severus prikývol. 

„Rád. Kedy sa k tebe pripojí ten... vlk?“ 

„Nie je vlk,“ opravil ho trpezlivo Draco, na čo Snape iba nadvihol obočie a úkosom naňho pozrel. „Ale 

ba?!“ 

Draco si jeho poznámku nevšímal. Zakúzlil Tempus. „Máme viac, než pol druha hodiny.“ 

„Fajn. Tak poď, pomôžem ti s opravou esejí druhákov.“ 

„Vieš, že nemôžeš.“ 

Severus naňho zagánil. „Fyzicky nie, ale čítať som ešte nezabudol.“ 

Spoločne sa vybrali na piate poschodie, kde mal svoje komnaty.   

9. kapitola – Trápny pokus o niečo 

 Ten nedeľný obed mu bol čert dlžen, ale nemohol ďalej stretnutie s matkou a jej novým manželom 

odkladať. Okrem toho, druhá decembrová nedeľa sa mu zdala ako vhodná príležitosť poctiť ich 

svojou návštevou. I keď vážne nerád. Radšej by trávil voľný čas inak, pri knihe alebo pri opravách esejí 

študentov a s chuťou by sa hneval nad ich primitívnymi chybami. 

Alebo by pozval na čaj Lupina a užil by si príjemnú chvíľku pokoja v jeho prítomnosti. Alebo mohol so 

Severusom prebrať tie účinky Ohnivého kvetu z Himalájí. 

Žiaľ. 



33 
 

Narcissa vyzerala výborne. Ako napokon vždy. Chladná, dokonalá podobizeň výnimočnej gracióznosti 

a krásy akú si pamätal od samého detstva. 

Doniesol jej kvety a v najdrahšom klenotníctve bol pre ňu vyzdvihnúť objednaný topásový náramok. 

Prijala ho so sebe vlastnou samozrejmosťou, sotva sa naňho pozrela a venovala mu blahosklonný 

úsmev a bozk na čelo. 

Vážne čakal kúsok viac nadšenia, ale asi si na to už mohol zvyknúť. Narcissa akoby postrádala 

akékoľvek pocity. Neraz – i v súvislosti so vzťahom k otcovi – mu napadlo, či matka nie je náhodnou 

frigídna. Ale pýtať sa jej na to? Koledoval by si o to, že by ho bez mihnutia oka prekliala do 

zabudnutia a napokon, nebola to jeho vec. 

Za to jej nový manžel prekypoval pri každej jeho návšteve až trápnym humorom, ktorému Draco 

nerozumel a vlastne mu i odmietal rozumieť. 

Aspoň, že polievka bola výborná a mäsko z pečeného bažanta sa mu priam rozplývalo na jazyku. O 

dezerte ani nehovoriac. Ak si Narcissa na niečo potrpela, tak to bolo práve špičkové a 

neopakovateľné menu. Alebo inak povedané, škriatkovia sa pod jej taktovkou museli riadne obracať. 

Po obede sa presunuli do salóna. Matka sa pohodlne natiahla na svoje ružové sofa s poltuctom 

pzdobných vankúšov a Gaspar Braithwait ho ponúkol cigarou. Draco zdvorilo odmietol, ale prijal 

pohárik brandy. 

„Počul som, že sa vám darí. Rola profesora vám zjavne sedí, nemám pradu?“ staral sa Gaspar a 

prisadol si k Dracovi. 

Jeho matka sa sotva badateľne usmiala, keď si prstami jemne trela spánky. Než sa zabrali do 

rozhovoru o všetkom a o ničom, po chvíli sa ospravedlnila na bolesti hlavy a opustila ich. 

Draco sa s ňou rozlúčil bozkom na ruku a vyprevadil ju skúmavým pohľadom. Uvažoval, či jej vadí, že 

sa bavia o práci, alebo ho len trestá za to, že zrušil to minulé stretnutie. U nej si nikdy nemohol byť 

načistom. 

Sadol si späť a uvažoval, že by sa mohol ospravedlniť a vypadnúť, keď si uvedomil, že Gaspard sa 

poposunul a sadol si tak, že sa chrbtom opieral o pohodlný vankúš v rohu pohovky a ruku mal 

prehodenú cez jej operadlo. Civel naňho pohľadom, ktorý sa mu nepáčil. 

Miestnosť bola stále plná štipľavého cigaretového dymu, hoci zvyšok tmavej cigary už skončil v 

popolníku. 

„Ste v elixíroch expertom?“ 

Draco sa uškrnul. „Pri všetkej skromnosti? Určite,“ odvetil sebaisto a doprial si ďalší glg. Alkohol mal 

príjemnú chuť s ovocným podtónom. 

„Myslel som, že vám ponúknem lukratívnejšie miesto i plat, ale nie som si istý, keď vás tak sledujem,“ 

poznamenal. V tmavomodrých očiach sa mihol podivný záblesk, ktorý vyvolal v Dracovi len ďalšie 

otázky, na ktoré si radšej neprial poznať odpoveď. „Zdá sa, že ste srdcom i dušou profesorom, však?“ 



34 
 

Pousmial sa a oprel sa. Kedysi mal celkom iné plány, ale veci sa zvyknú meniť. Nikdy sa zmenám 

nebránil, pretože občas... boli dobré, nech už prišli v akejkoľvek podobe. 

Prikývol. „Iste. Máte pravdu.“ 

„Ale rovnako vás to i vyčerpáva, Draco. Vidím to na vás.“ Jeho ruka sa preniesla na jeho plece a jemne 

ho stisla. „Ste príšerne stuhnutý,“ odtušil. 

Draco sa takmer zakuckal, keď mu jedna ruka toho muža pristála na pravom stehne, druhá 

masírovala jeho plece. 

„Ak ma necháte, rád vám... pomôžem,“ ponúkol sa muž preochotne a on naňho úkosom pozrel, 

akoby neveril vlastným očiam. Bola to skutočne erekcia, ktorú zazrel črtať sa pod jeho nohavicami? 

Stiahlo mu žalúdok. Toto vážne nepotreboval. 

Odbil mu ruku a položil pohár na stolík. „Ďakujem, ale myslím, že bude lepšie, ak pôjdem. Ďakujem za 

obed, Braithwait.“ 

„Ale, Draco, hádam som vás svojou ochotou nezaskočil?“ pípol za ním rozčarovane. 

Draco nemal potrebu odpovedať. „Ochotou, iste!“ zamrmlal si naštvane popod nos a v duchu sa 

zaprisahal, že s tým starým chlípnikom ani náhodou neostane viac osamote. 

Pred krbom ho už čakal jeden z domácich škriatkov. Vzal si od neho zimník, prehodil si ho cez plecia a 

hodil do krbu letax. Preniesol sa ním rovno do krčmy u Besnej líšky. 

ooo xxx ooo 

„Je tu?“ 

Nott iba nadvihol obočie, akoby sa k nej nevychovanosti ani nehodlal vyjadrovať. Iba ďalej leštil 

poháre, no prikývol. 

„Sám, alebo?“ 

„Sám. Ale upozorňujem ťa, toto nie je hodinový hotel, blondiačik.“ Nott naňho významne pozrel. 

„Kretén!“ zamrmlal si Draco popod nos, ale to už stúpal hore schodami. 

„Počul som ťa!“ zavolal za ním Theo a už sa nenamáhal zakryť úsmev. Merlin, keď on ho tak rád 

vytáčal! 

Zaklopal prv, než vošiel do miestnosti. Remusa našiel sedieť v obľúbenom kresle hneď pod rohovými 

oknami v tom nechutne starom olivovozelenom, ale neuveriteľne pohodlnom kresle. 

„Nečakal som ťa, Draco,“ zamrmlal Remus s drobným úsmevom a nemohol zakryť radosť z toho, že 

ho vidí. „Alebo aspoň nie tak skoro, aby som to upresnil.“ Jeho úsmev sa vytratil, keď sa mu 

pozornejšie prizrel. Vstal a vzal ho bez slova za podávanú ruku. Nie, tentoraz nebol bledý ako jeden z 

rokfortských duchov, ale Remus vycítil jeho melancholickú náladu. 
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Draco privrel oči, lebo v nasledujúcej chvíli ho zaliala okamžitá úľava. Bola to vážne slasť. Kým sa ho 

ten muž nedotkol, netušil, ako veľmi ho potrebuje. 

Nechcel o tento kontakt s ním prísť, ale nemal chuť tu ani ostávať, aby si Nott nemyslel... 

Vlastne mu to bolo jedno. Iba chcel na vzduch. „Neprejdeme sa? Vonku je fajn,“ navrhol Draco. „A ja 

si potrebujem prečistiť hlavu.“ 

„Prečo nie, rád,“ odvetil a obaja vyšli von. Nott tentoraz ich spoločný odchod nijako nekomentoval, 

keď sa pri ňom Remus zastavil a položil mu na stôl útratu i so sprepitným a Draco mal pocit, že sa 

zdržal iba kvôli profesorovi. 

Vyšli von. On pozapínaný až pod krk so šálom okrúteným okolo, Remus s nedozapínaným zimníkom, 

bez čiapky i rukavíc. 

A predsa mal teplé dlane, keď sa ho znova dotkol bez toho, aby ho o to Draco musel požiadať. I to sa 

mu páčilo. 

Remus schoval ich spojené ruky v záhyboch ich dotýkajúcich sa zimníkov pred zvedavými zrakmi. 

Obloha bola mierne zamračená a slabé poobedné slnko na nich cerilo svoje zuby. Sneh im pod 

nohami chrupčal a krásne sa trblietal. 

Pri jednom domci ich privítal a chvíľu sprevádzal štekot akéhosi orecha, z domu cez ulicu zas vybehlo 

dievča, aby si do náruče naložilo narúbané drevo a mohlo prikúriť v peci. Kde tu stál na stáži v 

záhrade, či na dvorci snehuliak. 

Minuly posledné domce opúšťajúc dedinu Rokville. Mierili k hradu pomalou, ležérnou chôdzou. 

Nikam sa neponáhľali. Najprv vedľa seba kráčali mlčky, iba si užívali vzájomnú blízkosť, než ticho 

neprelomil Remus. 

„Aký bol obed?“ Veľmi dobre vedel, kam má jeho mladší spoločník namierené, lebo sa mu pri 

raňajkách so svojim plánom zdôveril. A tiež videl, že nekypí z tej návštevy veselosťou. 

„Dalo sa to... zvládnuť,“ vydýchol prerývane po drobnom zaváhaní. „Matka si na jednotlivých 

chodoch dáva sakramentsky záležať.“ 

„To verím.“ Remus videl, že ho niečo trápi, ale nechcel vyzvedať. Tiež si myslel, že by bolo príjemné, 

keby sa mu zdôveril sám, lebo inak by si pripadal vtieravo. Už i tak mu dosť zasiahol do súkromia a 

neskutočne ho narušil, takže na čo pokúšať osud? Na druhej strane, nechcel pôsobiť ani tak, že mu na 

tom a hlavne na ňom nezáleží. 

Preplietol si s ním prsty a pocítil, ako sa mladík po jeho boku zachvel. Iste, ich blízkosť v oboch 

vyvolávala príjemné pocity a ani on voči nim nebol imúnny. 

„Chceš o tom hovoriť?“ opýtal sa prosto, čím mu dal vlastne na výber. 

Draco naňho prekvapene pozrel, ale pousmial sa. „Nie, ale... vďaka za záujem.“ 

Remus prikývol. 
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„Vážne. Ja... vážim si to, Remus.“ Bola to pravda. Hoci netušil, či ten záujem vyplýva len z jeho 

povahy, alebo je na vine to ich prepojenie. Tak, či tak, bolo to od toho chrabromilčana milé gesto. 

Remus prikývol a odkašľal si: „Severus s tým naším stretávaním nesúhlasí. Naznačil mi niečo v tom 

zmysle, že si drzo uzurpujem tvoju spoločnosť.“ 

To Draca pobavilo a vyvolalo uňho nielen úsmev, ale i nákazlivý smiech. Remus musel priznať, že nič 

krajšie doteraz nepočul. I on sa zasmial. 

„V podstate má pravdu,“ povedal po chvíli Draco, nespúšťajúc oči z jeho tváre, ktorá akoby tým 

úsmevom skrásnela a ukázala sa mu v inom svetle. Musel uznať, že sa mu to páči. Že on sa mu páči. 

„Neberte si ho tak. Iba mu vadí, že s ním netrávim všetok voľný čas, keď si zmyslí,“ dodal a uhladil si 

ofinu, ktorá mu padla do tváre. 

„To by ma ani nenapadlo. Len mám pocit, že nás rád kontroluje. Aj minule za nami zízal, všimli ste 

si?“ 

„Nech,“ hlesol Draco. „Nerobíme predsa nič zlé, no nie?“ 

Remus pokrútil hlavou. „Nie, vôbec.“ 

„Ako dlho nám to vydrží? Myslím tým to držanie za ruky a tak. V knihe sa píše o tom, že sa túžba... po 

vzájomnom telesnom kontakte bude iba prehlbovať.“ 

„Priznávam, že netuším,“ pokrčil plecami a nateraz zamlčal drobnú informáciu, ktorá sa týkala tejto 

otázky a jeho nálad počas splnu. „Nikdy prv som niečo podobné nezažil. S nikým. To, že ste mi 

predurčený chápem a asi tomu rozumie i moje telo, pretože vzťahy, ktoré som... mal, pocity, ktoré 

som mal, boli...“ pokrčil bezradne plecami. „Opísal by som ich ako vlažné.“ 

Draco prikývol. „Nikdy som nerozumel tomu, prečo sa nedokážem zamilovať ako iní. Toto vážne dáva 

aspoň nejaký zmysel,“ pripustil i Draco, s pohľadom upretým k tmavému lesu v diaľke. 

„Mrzí ma to. Keby som s tým bol prišiel skôr, vyhli by sme sa nedorozumeniam i sklamaniam. Ale... 

časy boli zlé, boli sme vo vojne a ja som... keby som neprežil, všetko by sa... vyvinulo inak,“ dodal 

Remus zamyslene. 

„Mohlo sa to tak stať. Ale pri mojej minulosti a mojej popudlivej a komplikovanej povahe... neviem, 

ako by to vtedy bolo celé dopadlo.“ 

„Sebakritika?“ uškrnul sa Remus. „Znie to takmer vyzrelo.“ 

„Skôr zúfalo. Ale pri vás Remus mám pocit, že môžem... ja neviem, všetko?“ opáčil a pozrel naňho. 

„Aj kráčať mlčky vedľa vás, držať vás za ruku a vnímať tú chladnú krásu navôkol. Znie to pateticky, 

však?“ zaškeril sa a pokrčil nad svojím slovným výplachom nos. 

„Nie. Znie to krásne,“ povedal, jemne mu stisol ruku a povzdychol si, keď šikovne nahradil slová 

romanticky a poeticky, ktoré mu zišli na um. 

Remus si tú prechádzku užíval. Azda prvý raz v živote robil... niečo celkom obyčajné a normálne. 

Nepamätal si, že by sa niekedy s niekým len tak prechádzal. 
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Teraz smel. A bolo to fajn. Veľmi fajn.   

10. kapitola – Peskovanie 

Ten bozk bol všetkým, o čom kedy sníval. Hlboký, nenásytný a dravý. Nevedel sa ho nabažiť, ale 

neostal len pri tom. Túžba po dotyku s horúcou pokožkou vyhrávala nad jeho zdravým rozumom a 

muž v jeho náručí sa nebránil. 

Nevedel sa dočkať momentu, kedy ho ochutná! Celý sa triasol pri predstave, ako sa vnára do toho 

štíhleho tela, ktoré mu odpovedá rovnako. Vášnivo a nespútane. 

Počul jeho stony, užíval si jeho vzdychy a tešil sa už len kvôli tomu, že to bol on, ktorý ich v ňom 

vyvolal... 

A Draco sa pod ním zvíjal a kričal rozkošou. Ovíjal stehná okolo jeho bokov a žiadal viac. Viac z neho... 

v sebe... 

ooo xxx ooo 

Remus sa strhol zo sna. Chvíľu mu trvalo, než si vôbec uvedomil, kde je, aký je deň a koľko je hodín. V 

miestnosti panovala ešte hlboká tma, hoci už bolo po piatej. Zložil nohy z postele a po tme sa 

presunul do malej kúpeľne. Opláchol si tvár orosenú potom a zagánil na svoju erekciu, pričom 

smutne premietal, kedy ho podobný problém postihol naposledy. 

Vážne si už ani nespomínal. Žil osamelo. Po Siriusovej smrti vlastne ani nemal vzťah, ktorý by sa 

vzťahom dal nazvať. A posledný sex na jednu noc zažil... no, pred vyše rokom. Minimálne. Plus, 

mínus. 

Dnes... a vlastne teraz mal pocit, že jeho telo ožíva. Vlastne sa tak stalo už v ten posledný augustový 

týždeň. Akurát, že vtedy na Draca ešte nemyslel týmto spôsobom, lebo sa mu to zdalo viac, než len 

nemožné. 

Oni dvaja a spolu? Rovnica, ktorá nemala známy výsledok a len merlin vedel, či ho bude niekedy mať. 

Vsunul si ruku za pás pyžamových nohavíc a uchopil do dlane svoju horúcu mužnosť. Nedočkavú a 

trochu vlhkú. Rašiacu z hnedého ochlpenia, týčiacu sa nad napnutými semenníkmi, ktoré by konečne 

rady explodovali. 

Zatvoril oči a zahryzol si do spodnej pery. „Draco,“ zamrmlal, keď rukou začal láskať navretý úd po 

celej jeho dĺžke a premýšľal o tom, čo by sa stalo, keby ten sen neostal iba snom. Bol by Draco 

rovnako vášnivý a rovnako otvorený? Dovolil by mu, aby si ho vzal, aby ochutnal nielen hebkosť jeho 

pokožky, ale i šťavnatosť slabín a neprel by sa s ním o to, kto bude hore a kto dole? 

A aké by to bolo, keby sa doňho skutočne ponoril? A celučký celý? 

Kúpeľnu naplnil jeho tlmený výkrik a ruku mu pokropilo lepkavé semeno, keď dosiahol po chvíli 

intenzívneho láskania orgazmus. I tak sa ešte chvíľu hladil a nechal sa unášať predstavami, že tá ruka 

je o niečo bledšia a elegantnejšia... 

Nebolo to také zlé. Ani náhodou. Tie predstavy boli viac, než len lákavá. 
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Po chvíli si opláchol ruky, očistil sa kúzlom a znova zaľahol. Založil si ruku pod hlavu a rozsvietil pár 

sviec, keď sa načiahol po rozčítanej knihe. Pohľadom zavadil o kalendár. 

Jeho... termín sa blížil. Och, iste. Vedel, že tie sny súviseli i s tým. Ale živnou pôdou pre ich základ sa 

stal jednoducho fakt, že sa mu mladý Malfoy páčil čím ďalej, tým viac. 

Povzychol si a radšej sa začítal do dobrodružného príbehu od Janusza Boscowicza, Tatranský upír. 

ooo xxx ooo 

 Na tribúnach bolo plno, čo Harryho vôbec neprekvapilo. Sedel vedľa Remusa, rad nad Malfoyom, 

ktorý mu na pozdrav iba kývol hlavou, než sa pohľadom zameral na profesora Obrany, s ktorým si 

pred usadením vymenili pár tlmených slov. 

Netušil, čo preberali, ale Malfoy sa pri tom nesúhlasne mračil a Remus pôsobil, akoby mu dohováral. 

Napadlo mu, že je to zvláštne, ale potom prišiel Neville a doniesol so sebou pár čokoládových žabiek 

a vrecko pukancov. 

„Nemal som ťa do toho kina brať. Stal si sa na nich závislý,“ uškrnul sa a zopár z nich mu ukradol. 

Neville sa pousmial. „Sú chutné. Remus, dáš si?“ opáčil na staršieho kolegu a neostalo iba pri ňom. 

Ponúkol sa i Flitwick, vzala si i madam Sinistrová a ochutnala dokonca i riaditeľka. 

Neville ponúkol i Draca, ale ten sa pozrel na to vrecko pohľadom, akoby mu Neville núkal hadie 

chvostíky máčané v mentolovej omáčke. Aspoň Harrymu sa to tak videlo. Iba čo ho zdvorilo odmietol 

a obrátil svoju pozornosť späť k ihrisku, kde sa už vo vzduchu zoskupovali tímy. 

Bystrohlav proti Chrabromilu. 

Harry sa naklonil k Dracovi. „Budem hádať, fandíš Bystrohlavu, však?“ 

Vstali, keď komentátorka predstavovala hráčov jednotlivých tímov a madam Hoochová odpísala 

začiatok hry, zborovo zatlieskali. Všetky tribúny. 

„Prečo? Budeš šokovaný, ak poviem, že nie?“ opýtal sa bez toho, aby naňho vôbec pozrel. 

„Predstav si, že budem,“ zamrmlal Harry a zatváril sa neveriaco. Dokonca si vymenil s Remusom 

pohľad, no miesto toho, aby sa Rem zatváril pobavene, vyzeral... Nevedel. Možno dotknuto? 

Znova si sadli, ale od tej chvíle venoval hre pramalú pozornosť. 

„I tak sa čudujem, ako je možné, že ťa sem pustili,“ povedal Draco, hoci to vyznelo skôr ako keby si to 

iba zamrmlal popod nos. 

„Konexie, pusinka,“ zapriadol Harry a zatlieskal znova, keď komentátor ohlásil body pre chrabromil. 

„Harry, neprovokuj. Neprišiel si sem kvôli zápasu?“ 

Harryho strapatá hlava sa stočila k Removi. Prikývol. A po zvyšok zápasu sa skutočne zdržal 

podpichovania toho iritujúceho slizolinčana. I to iba preto, lebo mal pocit, že sa mu niečo deje rovno 

pred nosom a on čosi dôležité prehliada. 
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Tie Remove náhodné dotyky počas hry. Sem tam pošepnuté slovo. Dracova nepochopiteľná 

odovzdanosť a samozrejmosť, s akou ich prijímal... 

Došlo mu to. V tej chvíli vyvalil oči, ktoré zabrzdili iba sklá jeho okuliarov a vzápätí bol odpísaný 

koniec hry. Chrabromil prehral, ale akosi mu to až tak neprekážalo a jeho šok preto ani nebol extra 

nápadný. 

ooo xxx ooo 

Kráčali od ihriska späť k hradu. Remus s Nevillom zabratí do rekapitulácie hry a mudrovali, čo mohol 

chrabromil urobiť preto, aby sa mu podarilo odvrátiť prehru. 

Zostal stáť s rukami hlboko vo vreckách, keď z neho vyletelo: „Je to Malfoy?“ 

Neville sa zatváril nechápavo, bodaj by aj nie. Tá otázka bola vytrhnutá z kontextu. 

Remus sa k nemu otočil a po chvíli prikývol. 

Harryho to síce nazaskočilo, ale i tak ho to hnevalo. „Hrom do kotla! Keby som nevedel, čo viem, 

povedal by som, že je to celé na hovno! Ten... ten človek ti dokáže iba ublížiť! Od neho sa nemôžeš 

dočkať ničoho ani vzdialene dobrého, sakra!“ 

Harry by očakával, že Remus prikývne a vyjadrí rovné obavy, ale on sa zatváril úplne zle. Opačne. 

Nahnevane. 

„A to som si myslel, že si dospel,“ vyprskol. „Vážne, Harry! Ani jeden, jedinký raz ti nenapadlo, že 

nemusí ublížiť on mne, ale že môžem ublížiť ja jemu? Skutočne?“ 

Harry iba zahabkal. To mu ozaj ani len nenapadlo. Okrem toho, nebol si istý, či ešte stále hovoria o 

duševnej forme ublíženia, či už o tej fyzickej, kvôli jeho prekliatiu. 

„Nemyslel som...“ 

„Presne! V tom je ten problém!“ vyštekol. „Nemyslel si. dúfal som, že ťa tá nevraživosť k nemu rokmi 

prešla, že sa tolerujete, ale asi som sa mýlil. Vieš, keby si si dal tú snahu spoznať ho, zistil by si, že je 

fajn.“ 

„O čom je vlastne reč?“ ozval sa konečne Neville, ktorý sa už chvíľu medzi nimi cítil ako piate koleso 

na voze. 

„O mne a Dracovi. On je totiž tým, ktorý...“ 

„Chápem,“ prikývol mladý profesor Herbológie skôr, než starší muž stihol dokončiť. „Je ti predurčený. 

To je mi ale pekný... paradox,“ poznamenal s malým úsmevom. S úprimným, nie s výsmešným. 

„Ďakujem,“ zamrmlal Remus, ale opäť sa obrátil k Harrymu. „Dúfal som, že práve ty to pochopíš. Máš 

predsa Notta. Ale asi ho berieš iba ako samozrejmosť, nie? Ako dlho sa musel ten chlapec snažiť, aby 

si ho slávny auror vôbec všimol? Nezdá sa ti to hlúpe? Vieš, občas mám dojem, že ti sláva stúpla do 

hlavy. Rohodne by si to mal po kom podediť, bez urážky,“ povzdychol si a pretrel bledú tvár. „Vieš, 

Harry, že Nott sa možno chová tak prehnane majetnícky preto, lebo sám nevie, na čom je. A tak žiarli 

na každého a na všetko, čo sa v tvojej prítomnosti iba mihne.“ 
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Harry prestúpil z nohy na nohu. Remus ho nikdy takto nepeskoval. Vlastne mal pocit, že lepšie by 

bolo dostať na holú päť a dvadsať, než počuť tie slová hany na svoju adresu, najmä ak to nemyslel zle. 

Mal iba starosť o Remusa, nič viac. Podľa neho to bolo iba logické, pretože... Bol to predsa Malfoy! 

A Neville vyzeral tak, že s ním na slovo súhlasí. „Harry, možno budeš prekvapený, ale i Malfoyovci 

majú srdce a city.“ 

S tým sa od neho odvrátili a vydali sa k hradu. 

Zamračil sa a prehrabol si vlasy rukou. „Tak to si asi posral, Potter,“ zamrmlal si popod nos a miesto k 

hradu sa vydal k hradnej bráne. Jednoznačne mal v ten deň nad čím premýšľať.   

11. kapitola – Amator Fatali 

„Ako to myslíš?“ opýtal sa Draco, keď obaja bok po boku vyšli z riaditeľne, ako obyčajne medzi 

poslednými. 

Ostatná porada pred vianočnými sviatkami nebola o nič dlhšia ako tá, ktorú absolvovali minulý 

mesiac. Najprv prebrali nutnosti, potom nasledovalo všetko ostatné, od zahájenia vianočnej výzdoby, 

až po samotný ples a Minerva navrhla, že by bolo zábavné, keby usporiadali medzifakultnú súťaž, ale 

predsa vrámci určitej kooperácie. Nepáčilo sa jej, že i toľké roky po vojne medzi sebou jednotlivé 

fakulty stále až nezdravo súťažia. 

Iste, bolo to tak od nepamäti, ale ona by to rada zmenila k lepšiemu. Takže na jej osobný návrh 

spojila v tejto súťaži chrabromil so slizolinom a bystrohlav s bifľomorom. 

Draco si o tom pomyslel svoje. A hoci nebol hlavou Slizolinu, tou bola Stephanie Tennerová, ktorá 

vyučovala Aritmanciu, neodolal, aby svoj skromný názor na vec nevyjadril i nahlas. Lenže Minerva 

jeho návrh s tým, aby k chrabromilu priradili radšej bystrohlav, rázne zamietla. 

Takže vystrúhal gesto, ktoré hovorilo jasne: Nad týmto počinom si umývam ruky! 

Ale bolo nad jeho sily zbaviť sa zodpovednosti za hladký chod súťaže, ktorá mala prebiehať v troch 

kolách, a ktorá mala byť vyhodnotená na vianočnom plese. Hlavnou cenou bolo šesťdesiat bodov pre 

víťané fakulty. 

„Vie o nás,“ vysvetlil a nemal na mysli nikoho iného, než riaditeľku Rokfortu. 

„Povedal si jej niečo?“ opýtal sa Draco tlmene, keď okolo nich prešla v hale skupinka chichotajúcich 

sa dievčat, druháčok, ktoré mierili do Veľkej Siene. 

Muž pokrútil hlavou. Pôsobil unavene a trochu ošumelo. Akoby si odrazu vymenili pozície. Doteraz si 

tak celý čas pripadal práve Draco. Prehodil si knihy do druhej ruky a kývol mu, nech ho nasleduje. 

„Bolo len otázkou času, kedy na to niekto príde, nie?“ dodal pokojne muž vedľa neho, z čoho usúdil, 

že riaditeľka ho pre to nezvozila pod čiernu zem. 

„Chceš mi naznačiť, že s tým súhlasí?“ 
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„V medziach normy, samozrejme,“ pritakal a obaja vystúpili z podlažia na prvý schod posuvných 

schodíkov, ktoré sa presunuli k nim a s nimi plynulo plávali vzduchom nazad k tretiemu podlažiu. 

Draco sa pridržiaval zábradlia. Nemal tieto vymoženosti hradu práve najradšej, najmä ak pod vami 

bola pekná hĺbka. No už si na to začínal zvykať. 

Prešli chodbou, pozdravili sira Nicholasa a zamierili k ďalšiemu schodisku. 

„Vydedukovala to, alebo jej niekto niečo pošepkal?“ 

Remus pozrel na Draca a pousmial sa. „Možno jedno i druhé. Avšak naznačila, že to naše stretnutie 

na Rokforte musel byť zásah zhora. Nazvala ťa mojím Amator Fatali.“ 

Draco naňho úkosom pozrel. Veľmi dobre vedel, čo tie slová znamenajú. Osudový milenec. A vôbec 

mu neboli proti srsti. Ten chlap sa mu prosto páčil a on by sa rozhodne nebránil, keby... keby sa 

pokúsil o niečo viac. Lenže Remus Lupin sa rozhodol držať na uzde, čo bolo na škodu. 

Hrozne rád by vedel, aké by to bolo, keby ho pobozkal. Vďaka snom, ktoré mával v poslednom čase 

sa budil občas uprostred noci, občas skoro ráno s poriadnou erekciou. 

„V podstate sa ani veľmi nemýli,“ povedal napokon naoko vágne a zamrmlal heslo, keď sa ocitli pred 

portrétom snežného draka, ktorý sa zavlnil, jeho lesklé šupiny sa zajagali a portrét sa vychýlil, aby 

odhalil vstup do jeho komnát. 

Zložil si veci na stôl a odložil habit na vešiak. Dokonca si rozopol sako a stiahol si ho z pliec. Až potom 

pristúpil k mužovi a bez slova okolo neho ovinul paže a objal ho. Posledných pár dní im dotyk dlaní 

prestával stačiť. A Draco zistil, že je to lepšie, ak má toho na sebe ešte menej. 

Oboch zaliala vlna úľavy a neskutočne príjemný pocit. Ale príjemnejšie bolo, keď ho Remus objal tiež 

a pritiahol si ho bližšie. 

Dokonca si oprel bradu o temeno jeho plavej hlavy a Draco mohol na líci cítiť jeho teplý dych. 

„O pár dní je spln, nemusíš si o mňa robiť starosti,“ zaznelo do ticha, akoby mu muž i vďaka tomu 

spojeniu dokázal čítať myšlienky. 

„Nerobím si,“ odtušil Draco. 

„Klamár,“ zasmial sa Remus a pri srdci ho zahrialo. 

Draco jeho obvinenie prešiel mlčaním. Lebo klamal. Skutočne. Ale priznať to? Ani za nič. 

„Asi by sme sa počas tých dní mali trochu držať od seba. Ja... neviem, čo by sa mohlo stať,“ pokúšal sa 

ho varovať. 

Draco dvihol hlavu a odtiahol sa od neho na dĺžku paží. „Ako to myslíš?“ 

Remus si odkašľal a Draco si všimol ako mu pekne zružoveli líca. I to bola preňho milá novinka. Starší 

muž bol pred ním z nejakého dôvodu v rozpakoch. 

„Počas splnu bývam... vášnivejší. Pokušenie pre mňa bude už to, že sme v jednej budove, nie to, ak sa 

ocitneme v jednej miestnosti. Pochop, nerád by som ti ublížil. Nezranilo by to iba teba, ale... i mňa.“ 
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Draco sa od neho odtiahol ešte viac, výraz bledej tváre máličko zamyslený, keď si strkal ruky do 

vreciek nohavíc. „Nemám ten dojem, že by si toho bol vôbec schopný, aj keby si to chcel urobiť. 

Nemáš to v povahe.“ 

„Jeden nikdy nevie,“ zaprotestoval. 

„Naozaj si to želáš?“ opýtal sa a sám netušil, akú odpoveď by počul radšej. 

Remus ho prekvapil, lebo pokrútil hlavou. „Ak mám byť úprimný, nie. Neželám si to. Ale to čo chcem, 

nie je podstatné. Pre mňa je dôležité to, aby si bol v poriadku.“ 

Slizolinčan prikývol a nasadil odhodlaný výraz. „Milé od teba, vážne. A ja si to cením, ale nie som 

žiadna útlocitná cintľavka, na ktorú treba brať maximálne ohľady, aby sa nezrútila. Som silnejší, než 

sa ti zdám byť. Ver mi.“ 

Remusa jeho výrok prekvapil. A potešil. I zalial obavami. Túžba v ňom rástla každým dňom, každou 

minútou a on vážne netušil, kam to všetko môže viesť. Nerád by vykročil na cestu, z ktorej by nebolo 

návratu. Navrával si, že ho chráni, ale nesnažil sa nechrániť najmä seba? 

„Dáš si kávu, čaj alebo ti ponúknem niečo iné?“ zmenil tému mladý slizolinčan a prešiel ku knižnici, 

aby sa dostal ku krbu v salóne a mohol objednať. 

„Čaj, poprosím. Ovocný,“ zavolal za ním Remus a i on si stiahol z pliec habit a prevesil ho na vešiak 

neďaleko vchodu. Sadol si k svojmu stolu, ktorý tu minulý týždeň pribudol a načiahol sa po esejách. 

Tretiaci mali napísať všetko o tom, čo vedeli o Prízraku a tiež, ako sa ho účinne zbaviť. Pomerne ľahká 

úloha. 

Keď sa Draco vrátil, zaujal svoje miesto a odzátkoval kalamár s červeným atramentom. Namočil doň 

brko a načiahol sa po prvej prváckej písomke. 

„Tak ma napadlo, myslíš, že nás Minerva vybrala pre dozor nad Bystrohlavom a Bifľomorom v tej 

súťaži zámerne?“ 

Remus sa uškrnul. „Nepochybne. Minulý rok sa tu strhla perníková vojna,“ informoval Draca. 

„Budem hádať. Slizolin verzus Chrabromil?“ 

„Si vedľa,“ usmial sa Remus, hnedé oči plné veselosti, „Slizolin verzus Bystrohlav. Bola to pekná mela, 

aspoň podľa toho, ako akčne to popísal Neville. Padma skončila so zlomenou rukou, keď ju atakoval 

perníkový snehuliak.“ 

„Páni!“ vydýchol. „A ja som to prepásol!“ 

Rozosmiali sa a o malú chvíľu im bol nasrvírovaný čaj. Potom pokojne pokračovali v opravách. 

ooo xxx ooo 

Ginny to nikdy nerobila na verejnosti. A toto tu sa tak rozhodne nazvať dalo. Boli kdesi na kraji 

Zakázaného lesa, keď si ju Tucker, ktorý sa vracal z kŕmenia pritiahol do náručia a oprel ju o strom. 

Vlastne, napadlo ju, mohla byť asi rada, že ju nepovalil na sneh niekde do holých kríkov, ale zas taký 

barbar to nebol. 
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A na druhej strane, to, čo s ňou vyvádzal sa jej nesmierne páčilo. 

Mala ho plnú hlavu a momentálne i plnú mušlič... Zahryzla si do pery, keď znova prirazil a vnikol 

hlboko do jej horúceho, vlhkého vnútra. 

„Ešte,“ zastonala, jej ryšavé vlasy rozpustené, rozliate po pleciach, prilepené ku kôre kmeňa stromu. 

Urobil ďalší prudký výpad a chytil ju za hrdlo, len aby ju prinútil pozrieť naňho tými zahmlenými 

očami, než ju náruživo pobozkal a o pár sekúnd vyniesol na vrchol. 

Nikdy predtým nezažila niečo podobné. Chvela sa ešte chvíľu potom, keď sa z nej vytiahol von, keď ju 

láskal pod rozhaleným kabátom, keď jej olizoval krk a posieval bozkami zružovenú tvár. 

„Nie je ti chladno, veverička moja?“ opýtal sa nežne, keď si kľakol, aby z ušliapaného snehu zodvihol 

jej roztrhnuté nohavičky. Sukňa pomaly klesala späť nad kolená. Cestou nahor jej vtisol bozk z 

vnútornej strany pravého kolena a strčil si zdrap červenej čipky do vrecka hrubého zeleného kabátca. 

Ginny pokrútila hlavou. „Nemala by som tu byť. Zajtra máme zápas.“ 

Tucker sa zamračil. „V zime by sa rozhodne nemalo hrať. Je to nerozum.“ 

„Je to trocha nepohodlné, ale ja hrám rada,“ pripomenula mu. „Dúfala som, či sa neprídeš pozrieť.“ 

Tucker sa dlaňami zaprel o kmeň po bokoch jej tváre. „Chceš, aby som prišiel?“ 

Prikývla. 

„A ak tam bude niekto od vás?“ 

„Nemal by. Ale ak tam predsa len niekto bude, ja...“ zahryzla si do pery. 

„Nepovedala si im o mne, však?“ Nemohol sa jej ani čudovať. Merlin, veď sa nestretávali ani dva 

týždne. A keď sa zatvárila previnilo, iba ju pohladil po líci a vstisol jej na pery ľahký bozk. „Viem, že je 

ešte skoro. Len ti nechcem spôsobiť zbytočné problémy, veverička,“ oslovil ju nežne. „Vrátime sa do 

chyže?“ 

Prikývla. Po tréningu bola uťahaná a predsa sa sem náhlila ako o život. Nechápala to, ale bola pri 

prisahala, že to nie je iba kvôli skvelému sexu. Na tomto McNairovi bolo niečo... výnimočné a 

rozhodne nie iba jeho pekný zadok! 

Vzal ju za ruku a viedol si ju späť. Tucker sa usmial. Dúfal, že príde. Pripravil večeru a dobré víno. 

Určite mu nedá veľa práce, aby ju presvedčil, aby ostala na noc. 

Usmial sa a pozrel na ňu pohľadom, pod ktorým sa musela začervenať. Bol to pohľad lačného 

alfasamca. 

Ginny sa zachvela. Nikdy predtým nemala priateľa, pri ktorom by sa cítila viac ženou. A väčšmi 

žiadanou.  

12. kapitola – Si môj! 
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Miloval klasickú hudbu a tešilo ho, že ani v tomto nie je sám. Obzvlášť, keď sa jemné tóny 

Schopinovho Nocturna rozliehali medzi rozvoniavajúcimi kvetmi. Zopár z nich dokonca tancovalo do 

taktu ako tmavomodré sedmokrásky alebo drobné, purpurové ľalie, ktoré nedosiahli výšku ani 

dvadsiatich centimetrov. 

Musel uznať, že to malo svoje čaro, obzvlášť, ak za oknami záhrady snežilo a tu vnútri sa rozliehalo 

tlmené svetlo z neveľkých mosadzných lampášov osadených po celej záhrade miesto klasickejšieho 

osvetlenia. 

Nikdy predtým tu tak často netrávil svoj čas. Málokedy sem zavítal vlastne od času, kedy sa ako 

osemnásťročný oženil. A dokonca i Narcissa, kvôli ktorej to tu dal zriadiť na jej výslovné želanie sa 

sem sotva trikrát zatúlala za celý ich spoločný život.   

Pousmial sa. „Ten ružový ker nikdy nevyzeral lepšie,“ poznamenal a uveličene sa pristihol pri tom, že 

tú myšlienku vyslovil skutočne nahlas. Rozvité ružové puky nad tým komplimentom sladko vzdychli a 

krík sa v odozve jemne zachvel. 

Mladík, ktorý sa nad tým kríkom skláňal a nechtiac mu tak vystavil na obdiv svoj dokonale oblý a 

pevný chrabromilský zadok sa k nemu otočil s nadvihnutým obočím a skvostne sebavedomým 

pohľadom v hnedých očiach. 

„Nezveličujete, Lucius?“ 

Muž sa nad jeho poznámkou uškrnul a predal mu pripravený pohár bieleho vína, ktorý držal v druhej 

ruke preňho. Ich prsty sa prosto museli dotknúť a len čo sa tak stalo, prebehla ním tá nádherná 

triaška a on sa zachvel. Podbruško mal stiahnuté vzrušením, ktoré ho ovládlo zakaždým, keď sa 

stretli. 

„Uisťujem vás, že to tak nie je. Len som nahlas vyjadril svoj skromný názor,“ odvetil s iskrou v oku, 

ktorá mohla napovedať viac, než jeho už i tak jasné slová. 

Neville Longbottom si uchlipol a premeral si muža naproti sebe skúmavým pohľadom. Bolo viac, než 

očividné, že to medzi nimi iskrí a jemu sa to... páčilo. Lucius Malfoy bol zaujímavá a impozantná 

bytosť, nielen čo sa týkalo jeho názorov, ktorými ho neraz dokázal prekvapiť. Omračoval ho svojou 

činorodosťou, slobodným duchom i mužnou postavou, ktorou sa pýšil. 

A on si bol istý, že tento Malfoy o svojich kladoch vie a využíva ich vo svoj prospech. Aspoň od času, 

kedy sa stretli už ako dvaja dospelí muži, keď Neville zháňal v Zašitej uličke stonajúce cibuľky Bielej 

nevedze u nahluchlej Mirandy. 

Už nebol tým istým naivným chlapcom, akým možno voľakedy býval. Vedel si povedať svoj názor a 

rovnako sa ho tak i zastať, a držať. Pravdaže, ak bol správny.   

Bol prekvapený, keď ho muž požiadal o maličkosť a síce, aby mu pomohol s úpravou zimnej záhrady v 

Manore s tým, že mu samozrejme neostane nič dlžný. Dlho váhal a s odpoveďou na tú vskutku 

nečakanú ponuku si dával riadne na čas, než prikývol, i keď tušil, že to asi nebude len tak. Tá 

dychtivosť, s akou mu ten návrh vtedy v júli podával bola jednoducho neprehliadnuteľná. Na jednej 

strane ho podvedome odrádzala, no na druhej... ho nesmierne lákala. 
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Súhlasil. Pritakal na jeho ponuku napriek tomu, čo mu kedy jeho rodina urobila. Nebol typom 

človeka, ktorý by v sebe náročky živil starú nenávisť a zášť, ktoré dokázali život iba otráviť. Nie. Radšej 

sa riadil heslom – Odpusť a bude ti odpustené! A tiež – Každý človek je omylný a nikto nie je svätý! 

Vedel, čo bude nasledovať a do Manoru pravidelne dochádzal každú sobotu, ak mu to povinnosti 

dovolili. Napriek tomu, že sa s ním babička celé leto nezhovárala, keď jej to oznámil. Napriek tomu, že 

si uvedomoval, že Lucius bol bývalý smrťožrút a svoj trest si tentoraz odsedel v base. 

Nie, že by veril, že sa vlk odrazu zmení v jahňa, nebol predsa naivný hlupák, ale z toho, čo Lucius 

hovoril, keď boli sami a viedli rozhovory na všetky možné témy usúdil, že niektoré svoje postoje muž 

zjavne prehodnotil a na niektoré veci zmenil názor. 

Ale stále bol občas panovačný a domýšľavý. Prosto Malfoy! 

„Ako sa má vaša stará matka?“ podpichol ho, keď sa usadil na drevenú lavičku stojacu po ľavej strane 

sotva meter a pol širokého chodníka vysypaného jemným bielym štrkom. 

„Stále vás má v zuboch a mňa stále nazýva naivným tupcom,“ odvetil pravdivo. 

„Myslí si, že vás iba využívam, však?“ 

Lenže Neville sa pousmial. Ľavý kútik plných pier sa máličko dvihol nahor. „Nie tak celkom, upresním. 

Myslí si, že máte niečo za lubom. Upodozrieva vás, že ste to boli vy, kto ma odlákal od snúbenice a 

pomútil mi hlavu, len aby náš starodávny rod nadobro zanikol. Vraj ste stále iba slizký had, ktorý 

sleduje svoje primitívne záujmy a na tom sa nič nezmení.“ 

Lucius nadvihol obočie a máličko si odkašľal, keď mu pri tej otvorenej poznámke zabehol dúšok vína. 

„Odvážne tvrdenie od tej starej ctihodnej dámy,“ hlesol s údivom. „I keď skutočne nechápem, ako si 

môže myslieť, že som vám dokázal pomútiť hlavu. To vás vari tak málo pozná?“ 

Neville sa uškrnul a oprel. Ľavú ruku prehodil cez opierku lavice. „Práve naopak. Pozná ma lepšie, než 

ktokoľvek iný.“ 

Lucius trochu vykrútil pery v drobnom zamyslení. Bol to iba jeho sugestívny pocit, alebo mu ten 

tmavovlasý chrabromilčan práve hodil povestnú rukavicu? Srdce sa mu rozbúchalo, keď si pomyslel, 

že by ju stačilo iba zodvihnúť a on by sa konečne chopil svojej jedinečnej príležitosti. 

A vzápätí sa zdesil pri myšlienke, že tá stará striga, ktorá sa nazývala jeho starou matkou by mala zasa 

pravdu. Tú radosť jej nehodlal urobiť za žiadnu cenu. Ale ako si tú starú ježibabu získať? 

Napokon sa iba pousmial. Aj tak mohol s radosťou, ktorá ho hriala pri srdci vyhlásiť, že mal uňho viac, 

než prchavú nádej, takže... hádam nezaškodí, ak tú hodenú rukavicu neprijme okamžite, nie? I keď, 

na malé gesto kladnej odpovede by sa predsa len mohol zmôcť. 

Takže sa načiahol po jeho voľnej ruke, vzal ju do svojej dlane, poláskal palcom dlhé prsty a priložil si 

ju k perám. V momente, keď sa jeho ústa na krátko dotkli Nevillových hánkov, ich pohľady sa stretli a 

zakliesnili do seba. 

Akoby si práve mlčky venovali sľub, o ktorom existencii vedeli iba oni dvaja. 
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Mladý chrabromilčan stiahol ruku a vstal. „Čo keby sme si dali lekciu šermu? Napokon, preto ste ma 

sem dnes pozvali, no nie? Chceli ste predsa odvetu?“ 

Lucius sa pousmial. „Tak veľmi stojíte o to dostať na holú, môj milý?“ 

V hnedých očiach doslova nezbedne zasršalo. „To v žiadnom prípade, môj pane. Tak veľmi túžim 

vyprášiť zadok vám.“ 

Neville nahodil doslova diabolský úsmev, z ktorého chladnokrvnému slizolinčanovi zovrela krv v 

žilách. A ovládlo ho nové vzrušenie, ktorého sila ho takmer pripravila o sebaovládanie. Toto nečakal. 

ooo xxx ooo 

Bolo po záverečnej, keď sa vymotal z krbu u Besnej líšky. Nie práve elegantne. Nezranenou rukou si 

vytriasol zvyšky popola z vlasov a oprášil odev. Až potom ho napadlo použiť i čistiace kúzlo. I jeho 

pošpinený odev sa dal do poriadku. Až na tie dve diery na bunde. 

„Môžem vedieť, čo ste to zasa vyvádzali, auror Potter?!“ Privítal ho známy hlas a rovnako dobre 

známy tón hlasu, kde sa miešala zlosť s nadmierou obáv. „Mal si mi dať vedieť, do kotla! Bol by som si 

ťa u Munga vyzdvihol!“ hrešil ho ako malého chlapca a prehliadal ho nielen zrakom, ale i hmatom, len 

aby sa uistil, že okrem tej pochrámanej ruky je celý. 

„Nie som žiaden balík, Theo,“ zamrmlal unavene a sadol si na prvú voľnú stoličku. „Dobre vieš, že 

toto k mojej práci patrí.“ 

„Nevrav? Netušil som, že máte v pracovnej zmluve podchytené vlastné kaličenie sa,“ zamrmlal 

štipľavo. „A ešte za taký smiešny úrazový príplatok!“ 

Harry si podoprel hlavu zdravou rukou a pozrel naňho cez prsty. Theo Nott nad ním stál so 

založenými rukami a mračil sa ako boh pomsty. 

„Nemáme,“ povedal, čo bolo i tak jasné a zatváril sa previnilo. „Nedával som pozor, lebo som robil, čo 

som nemal. Myslel som na teba v nie práve najvhodnejšej chvíli a...“ jeho vysvetľujúci výklad bol 

zarazený ďalším priateľovým výbuchom. 

„No výborne, ešte zvaľ vinu na mňa!“ vyhŕkol rozladene a potom sa zarazil. Vyvalil naňho tie svoje 

nádherné modré oči a zahabkal: „Moment! Ty si... myslel si na mňa?“ 

Harry prikývol. „Myslíš, že si ťa nevážim? Že ti dávam málo najavo, že ťa mám rád?“ 

Theo nechápavo zažmurkal, než sa k nemu sklonil a vzal mu tvár do dlaní. „Čím ťa u Munga 

nadopovali? Prisahám, že z tých ich sračiek, ktorými tam nalievajú ľudí raz príde niekto o rozum!“ 

Harry sa uškrnul, ale trval na tom, aby mu odpovedal. 

Theo sa znova vystrel, mierne vlhkú utierku, ktorou ešte nedávno leštil poháre si prehodil cez plece. 

Poškrabal sa vo vlasoch a zatváril sa bezradne. Bolo to prvý raz, čo ho tak Harry vôbec videl. 

Bezradného. 

„Takže mali pravdu,“ skonštatoval sucho auror a zvesil plecia. Fakt sa cítil ako najväčší hňup pod 

slnkom. 
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„Pozri, Harry, neviem, o čom to celé je a kto mal v čom pravdu, ale... Ak už chceš počuť ako sa veci 

majú...“ začal, no chvíľu mu trvalo, než našiel vhodné slová, „nikdy si mi nepovedal, čo ku mne 

vlastne cítiš. Sme spolu takmer rok. Vieš o tom vôbec? Mal som pocit, že si so mnou, lebo nič lepšie 

sa ti nenaskytlo. Priznávam, možno nie som žiadne terno, ale musíš uznať, že ma nehyzdí žiadna 

lebka s hadom na predlaktí a ani zlé názory voči muklom a šmuklom. Je to možno málo, ale dúfal 

som, že ti bude viac záležať na tom, čo k tebe cítim, chápeš?“ 

Harry prikývol. Musel pripustiť, že sa po jeho slovách cíti ako obyčajná špina, i keď to Theo vykreslil 

podľa seba a on... nebola pravda, z čoho ho obviňoval. 

Siahol do vrecka svojej bundy a nahmatal neveľkú krabičku. Vytiahol odtiaľ zelený zamatový štvorec a 

postavil ho na stôl. Obaja na nej zavisli pohľadom. On previnilým, Theo nechápavým. 

„Nie je to pravda, Theo. Priznávam, že som nášmu stretávaniu spočiatku nepripisoval žiadnu váhu a 

ani moji priatelia mu nedávali dlhú životnosť, ale... Páčil si sa mi a bol si taký odlišný od tých, ktorí sa 

mi chceli silou-mocou zapáčiť a dostať ma iba do postele. Dával si mi všetko, čo som potreboval. 

Isototu, lásku a oporu. Dôveru. Neviem, kedy presne som sa do teba zamiloval, ale... bolo to prisilné 

dosť na to, aby som sa tých citov sám zľakol.“ 

Theo si prehrabol rukou vlasy a vydýchol. „Tušil som to,“ zamrmlal a znova upol pohľad na krátku 

chvíľu k tej krabičke, než ním neskončil na Harryho tvári. 

Ten vstal a zdravou rukou ho vzal za tú jeho. „Viem. A tiež viem, že si myslíš, že som na naše výročie, 

ktoré sme mali minulý týždeň zabudol. Nie je to tak. Iba som čakal, kedy klenotník dokončí... 

objednávku. Nestíhal, vraj mal toho veľa, čo ma mrzí,“ pokračoval, „lebo som mal všetko do bodky 

naplánované. Ale bez tej najdôležitejšej veci som jednať nemohol. A pre presnosť, sme spolu rok, dva 

týždne a tri dni. Hodiny som nerátal.“ 

Odrazu si pred krčmára kľakol na jedno koleno a vystrúhal grimasu, keď sa mu napli pomliaždené 

svaly. 

„Theodor Frederic Nott, preukážete mi tú česť a budte ma milovať – pokiaľ možno – do konca našich 

dní? Budete ku mne naďalej zhovievavý, keď po sebe neupracem kúpeľňu, budete ma zahŕňať svojou 

opaterou a pozornosťou, keď sa znova zraním a sľubujete, že so mnou v posteli neprestanete 

experimentovať?“ 

Theovo obočie vystrelilo vysoko, až splynulo s jeho ofinou. Zahabkal a potom sa zamračil. „Harry, ak 

to robíš iba preto, lebo sa cítiš previnilo, tak ťa ubezpečujem, že...“ 

„Milujem ťa, ty dubová palica! Merlin, asi je moja vina, že to dávam blbo najavo, ale milujem ťa tak 

veľmi až mám pocit, že sa z toho idem zblázniť!“ 

Na chvíľu sa rozhostilo ťaživé ticho, než sa Harry nezačal kľačiac tam cítiť hlúpo a než ho neprepadla 

netrpezlivosť. 

„Neodpovedal si mi,“ upozornil ho a pohladil ho palcom po chrbáte ruky, za ktorú ho stále držal. 

Theo sa stále mračil. „Dosť netradičná žiadosť o ruku, to musím uznať.“ 

„A?“ súril ho Harry. 
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No a potom si mladý krčmár kľakol tiež a zadíval sa naňho s vážnou tvárou. „Naozaj to chceš? Do 

konca našich dní... to by mohlo byť pekne dlhý čas, i keď pri tvojom kamikadze povolaní a pri častej 

frekvencii tvojich úrazov, neviem, neviem...“ zapochyboval. 

Harry ho jemne štuchol do brucha a on sa s chichotom rozosmial. Vzal mu tvár do dlaní a poláskal 

zarastené líca. 

„Tisíckrát áno!“ Perami sa letmo dotkol jeho úst, hoci by Harry stál viditeľne o viac. Iba sa uškrnul, 

odtiahol a zamrmlal: „Včera mi prišiel balíček. Rozkošné kožené putá. Myslíš, že by si sa dal 

prehovoriť?“ 

Harry sa zamračil. „Zasa si bol na čarodejníckom e-bayi?“ 

Prikývol. „Bola to výhodná kúpa. Dva za cenu jedného! No nekúp to!“ 

Obaja sa rozosmiali, než si ho Harry nepritiahol k bozku a nezmocnil sa nielen jeho pier. Krabička na 

stole ostala ešte chvíľu nepovšimnutá a neotvorená. Spomenuli si na ňu až ráno, keď Theo zišiel do 

kuchyne, aby pripravil pre oboch raňajky. 

Prsteň, ktorý v nej našiel bol nádherný. Zafír osadený v bielom zlate. Nič okázalé, pomerne 

jednoduché a predsa dokonalé. Harry jeho vkus poznal. I veľkosť mu sadla ako uliata. 

Pohladil žiarivý kameň burškom palca, nasadil si ho na prstenník a zamrmlal si popod nos s úsmevom: 

„Áno, áno, áno! Si môj, Harry Potter! Navždy!“    

13. kapitola – Vášnivejší 

Vášnivejší, budem vášnivejší... 

Dracovi tie jeho slová neschádzali z mysle. Bol nimi vlastne ako posadnutý. Nielen, že ho stále mátali 

erotické sny, ale ešte i tie jeho slová. 

Nemohol spať, máločo dostal do žalúdka a mal toho vlkolaka plnú hlavu! A čo robil on? Držal sa späť, 

ako keby o to došľaka stál! Ako keby nemal vlastné potreby, ktoré volali po naplnení! Ako keby sa 

mohol slobodne pomilovať s iným... s kýmkoľvek iným, hrom do kotla! 

Deň za dňom sa stával čoraz viac frustrovanejším. Dotyky rúk, objatia, to všetko bolo fajn, ale on mal 

sto chutí zájsť ďalej. Len včera nechýbalo veľa, aby ho neuhryzol do krku. Alebo pri večeri, keď jeho 

ruka nebadane pristála na Lupinovom stehne a samovoľne sa posunula vyššie... stačilo tak málo, aby 

sa dotkol jeho mužnosti a vôbec by mu neprekážalo miesto, ani čas. Ani kolegovia a študenti. 

Ešte i Severus ho drážil, lebo mu prizvukoval, aký je naňho hrdý, že sa drží tak statočne a nepripúšťa si 

toho zablšenca k telu! 

Sladký merlin, veď jemu v podstate o nič iné ani nešlo! Dofrasa! Keby to záviselo iba na ňom, ponúkol 

by sa mu ako lacná štetka, len aby upokojil svoje rozhárané telo i nepokojného ducha. 

Kto sa mu teda mohol čudovať, keď ho v dnešný krásne mrazivý, štvrtkový deň ešte dostatočne včas 

pred raňajkami kontaktoval krbom? Draco bol pomerne neupravený, vlasy v milom neporiadku, ofina 
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mu padala do čela a sivé oči boli nepokojné ako rozbúrené more. Snehobiela košeľa pod krkom 

rozhalená, ľadovomodrá kravata voľne visela okolo krku, ešte neuviazaná. Vesta ležala pripravená na 

posteli, sako i habit na vešiaku v skrini. 

A on sa prechádzal popred krb a uvažoval, či urobil dobre, či sa neunáhlil, či to neoľutuje, či sa pred 

ním iba neponíži a čo sa stane, ak sem nedajmerlin vpáli v tej najnevhodnejšej chvíli jeho krstný otec? 

Mával totiž talent objaviť sa akurát vtedy, keď ho bolo najmenej treba! 

 Spojil si ruky na temene hlavy a opisoval nepravidelné kruhy korzujúc po predložke z bieleho 

medveďa. Mal pocit, že ručičky hodín sa posúvajú extrémne pomalým tempom a než sa ozvalo 

zaklopanie na dreve, Draco by prisahal, že medzitým určite ubehli dve storočia. 

Vystrelil mu otvoriť, lebo si oneskorene uvedomil, že len včera večer zmenil heslo a ešte sa mu o tom 

nestihol zmieniť. Nebolo kedy. 

„Dobré ráno,“ pozdravil ho starší muž, keď prekročil prah dvier. „Deje sa niečo?“ 

Draco okamžite prikývol. „Deje,“ zamrmlal a prv, než by si to mohol rozmyslieť, pristúpil bližšie a vzal 

mu tvár do dlaní. 

Lupin pred ním s prekvapením vpísaným v tvári sotva dva kroky cúvol, než ho zastavila stena a 

Dracova noha, ktorá si urobila miesto medzi jeho nohami, aby mu zabránila vymaniť sa z jeho 

náručia. 

A si môj, pomyslel si spokojne Draco a prisal sa perami na jeho ústa. V rovnakom momente zastonal. 

Premkol ho pocit podobný úľave, keď sa ho muž po prvý raz vo všetkej počestnosti dotkol. Akurát, že 

toto bolo predsa len o čosi intenzívnejšie. 

Tie jeho pokusy o prerušenie bozku ani nevnímal. Keď ho chcel od seba odtlačiť, iba sa primkol 

tesnejšie k nemu a zosilnil tlak pier na jeho ústa. Pomohlo až malé uhryznutie, než konečne dosiahol 

svoj cieľ. Až vtedy ucítil, že muž oproti nemu rezignoval a vložil sa do bozku rovnako iniciatívne. 

Takmer sa mu od radosti pred nosom roztopil samým blahom. Potešilo ho, keď mu Lupin vošiel 

prstami do vlasov, keď prehĺbil bozk a naklonil mu hlavu mierne dozadu, len aby si ho mohol 

vychutnať. Ak si Draco myslel, že bol spočiatku drsný, nebolo to nič proti tomu ako mu plienil ústa 

jeho dobyvačný jazyk. Vykľul sa z neho hotový barbar. A to si už začínal namýšľať, že ho azda 

nepriťahuje, keď sa tak zdráha. 

Ani jednému to nestačilo. I keď sa ich ústa oddelili len na malú chvíľu a oni si pozreli do očí, akoby 

hľadali odpovede na svoje nevyslovené otázky, znova sa spojili o čosi vášnivejšie, i keď tentoraz v tom 

bolo viacej nehy. 

Dracove ruky skĺzli z Lupinových pliec cez hruď a pristavili sa pri páse, než nespustil pravačku ešte 

nižšie. Cítil jeho vzrušenie na podbrušku, ale cítiť jeho tvrdosť proti dlani bolo celkom iné. Čakal, že ho 

zastaví, preto robil všetko, čo vedel, aby mu v tom zabránil. Povolil zapínanie nohavíc a jeho ruka sa 

ocitla presne tam, kde ju túžil mať. 
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Lupin bol hodvábne horúci a príjemne vlhký. Ale neprekvapila ho jeho dĺžka ani objem ako to, že mu 

muž tú láskavosť bez zbytočných slov opätoval. Hladil ho a láskal skúsenými pohybmi a nútil ho 

prirážať mu do dlane. 

Neveľkú miestnosť zaplnili ich vzdychy a stony rozkoše. Vrteli sa pri stene a vlnili v rytme ich tlčúcich 

sŕdc, i keď to netrvalo nijako dlho. Remus vyvrcholil prvý, Draco ho následoval s malým odstupom. 

Bol to Lupin, ktorý sa ako tak spamätal ako prvý. Použil kúzlo na to, aby ich očistil, keď vytiahol ruku z 

jeho nohavíc, zatiaľ čo Draco stále omráčene zvieral v dlani vädnúci penis muža, akoby nebol schopný 

vzdať sa toho prežitého pôžitku. Opieral sa oňho celou váhou svojho tela a čudoval sa, že ho 

roztrasené kolená nezradili. 

„Toto... bolo také súrne?“ opýtal sa stále zastretým hlasom Remus a ľavou rukou, ktorou ho doteraz 

jemne objímal okolo pása mu odhrnul zo spoteného čela vlasy. 

„A nie?“ odvetil príjemne malátny Draco protiotázkou. 

Remus si iba povzdychol. „Obávam sa, že som ti nechal na krku znamienko.“ Sklonil sa, aby to 

inkriminované miesto posvätil bozkom. Červená škvrnka sa hrdo vynímala na bledej pokožke. 

Draco sklopil oči k zapínaniu jeho nohavíc a uškrnul sa: „Obávam sa, že som ti natrhol nohavice.“ 

Remus sa pozrel na tú skazu, na trčiaci zips a gombík, ktorý visel ledva na jednej nitke ako obesenec a 

rozosmial sa. 

Rozlúčili sa o pár minút neskôr, po novom bozku, tentoraz pomalom a nežnom. Draco si dal znova 

sprchu a konečne sa mohol upraviť bez toho, aby mu myseľ jednostaj neodbiehala k profesorovi 

Obrany proti čiernej mágii a tomu, čo by sa stalo, keby... 

ooo xxx ooo 

Prvé kolo medzifakultnej vianočnej súťaže bolo pomerne jednoduché. Študenti mali vymyslieť 

originálnu vianočnú báseň. Jednoducho nič, kde by hrozila nejaká blamáž. 

Výnimkou bol jedine duch Zloduch, ktorý z toho samozrejme urobil totálnu frašku. To si nemohol 

nechať ujsť. Takže poletoval po hrade, všade trúsil trblietavé konfety a vykrikoval verše ako -Vianoce 

sú každý rok, dofajčím tvoj ohorok! – Vianoce sú v plnom prúde, tebe zdochol kapor v sude! – alebo 

si pospevoval – Tešte sa vy malí smradi, ak Vianoce máte radi, plakať bude iba ten, kto je sprostý ako 

chren! 

Lenže to už napálil i Minervu, ktorá ho za trest poslala na tri dni do najtemnejšieho podzemia, kde 

mal prehodnotiť svoje správanie. Krvavý barón ním bol rovnako znechutený a galantne sa ponúkol, že 

naňho dohliadne. Napokon, bol vlastne jediný, na koho ten poletujúci zlosyn dal. 

Toto kolo jednoznačne vyhral Bystrohlav a Bifľomor, hoci slizolin s chrabromilom sa za nimi držali fakt 

veľmi tesne. Rozhodli medzi nimi iba dva hlasy napriek tomu, že ich verše boli pomerne vtipné. 

Druhé kolo mali absolvovať zajtra. 

Minerva sa postavila k pultíku a vyžiadala si ticho v Sieni. 
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„Zajtra si preveríme vašu zručnosť. Budete súťažiť o to, kto vyrobí najkrajšiu vianočnú hviezdu. Každý 

tím dostane na jej výrobu iný materiál a...“ samozrejme, nešlo len o šikovnosť rúk. Smeli sa použiť i 

kúzla, ktoré tú prácu mali vylepšiť, dotvoriť, ale neprekryť a nezatieniť. 

Draco jej prestal venovať pozornosť, pretože ju upriamil na Remusa po svojom boku. Bol bledší než 

býval on a bol nezvyčajne tichý. Nie, že by toho inokedy narozprával veľa, ale... Celý deň mu pripadal 

ako v mrákotách. A Remus sám priznal na obede, že sa tak i cíti. Blížil sa spln a on to samozrejme 

neopomenul. 

Netušil, aké to musí byť preňho ťažké, ale muž to obdivuhodne zvládal. 

„Už ste... skúsil na teba niečo?“ pripomenul si večerný hovor s otcom, ktorý mu i teraz vohnal 

rumenec do líc. Nehodlal sa o ňom baviť o svojom súkromý, okrem toho, prečo by sa mal priznať? 

Nebol predsa hlúpy! 

„Otec!“ zvolal pohoršený jeho otázkou. 

Lucius iba pokrčil plecami. „Iba chcem vedieť, či...“ odmlčal sa a venoval mu ustarostený pohľad. 

Draco nadobudol pocit, že vie napriek všetkému svoje. Akoby to mal jeho syn napísané na čele. „Vieš, 

že to neprekáža. Ak budete... spolu obcovať, nič to pre teba nemusí znamenať. Stále máš svoje právo 

voľby. Iba na to pamätaj, dobre?“ 

Draco sa naježil. „Na to, že si bol sprvu taký zhovievavý mi to akosi pričasto prizvukuješ. Nezdá sa ti?“ 

„Nie. Len ťa žiadam, aby si bol opatrný.“ 

„Som. A vždy som bol. Nikdy som nemal nechránený sex, nemaj obavy!“ povedal to naschvál a 

donútil tým otca zalapať po dychu, ale on sa prekvapivo ovládol. 

Opýtal sa ho, kedy sa na Manore hodlá ukázať a poprial mu pekný večer. 

„Remus? Môžeme ísť,“ zamrmlal a dotkol sa jeho predlaktia. Muž vedľa neho pôsobil, akoby z toho 

unavujúceho príhovoru riaditeľky zadriemal. Opak bol pravdou. 

Minerva na nich spočinula krátko pohľadom, než obišla stôl a vyšla zadných východom v spoločnosti 

profesora Flitwicka a madam Pomfreyovej, školskej liečiteľky. V ich závese sa vytrácali i ostatní.   

„Viem, len som...“ dýchal namáhavo. „Odprevadíš ma?“ 

„Iste. Tak poď.“ 

I oni opustili Veľkú sieň zadným vchodom a pobrali sa do Removej veže. 

„Asi by si mal vedieť, že najbližšie dni nebudem vyzerať o nič lepšie. Spln je už zajtra.“ Kráčal vedľa 

Draca a letmo sa pridržiaval i steny, keď stúpali po točitých schodoch k jeho komnate. 

„V poriadku, vďaka za upozornenie,“ uškrnul sa Draco a podoprel ho, keď Remus zavrávoral. 

V komnatách zamieril Remus priamo do svojej spálne. Dovolil Dracovi, aby ho zbavil habitu, saka i 

vesty. Zobul sa a obrátil sa k nočnému stolíku, kde mal vzorne pripravené flakóny s protivlkolačím 

elixírom. Užil ho, zvraštil tvár a otriasol sa. 
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„Nepotrebuješ niečo?“ opýtal sa Draco, keď sledoval, ako sa muž vyzul a ľahol si do postele. Inokedy 

mu pripadal statný a mocný, dnes drobný a bezbranný. 

„Nie. Ďakujem ti. Zvládnem to, nie je to môj prvý spln,“ pousmial sa, ale ledva to bolo znateľné. 

„Viem. Chceš, aby som... aby som ostal?“ 

Remus pokrútil hlavou. „Nie.“ 

„Uvidíme sa ráno?“ dožadoval sa Draco, lenže Remus s privretými viečkami pokrútil hlavou. 

„Je spln. Nebudem tu.“ 

„A kde teda bu...“ nedokončil, lebo mu to došlo. „Aha, Škriekajúca búda. Pokiaľ viem, ostala z toho 

obyčajná diera. Ani potkana by som do nej nevyhnal.“ 

Remus k nemu natiahol ruku a Draco do nej vložil svoju dlaň. Muž si ju pritiahol k ústam a pobozkal. 

„Opravili sme ju s Filiusom. Teraz je viac, než prijateľná. I pre takého... netvora, na akého sa počas 

splnu... mením.“ 

Draco si zamračne vytiahol ruku z jeho zovretia. Nesúhlasil s tým výrokom, ale teraz sa s ním o tom 

hádať veru nebude. 

Netrvalo dlho, než muž zaspal. A tvrdo. Zjavne necítil ani bozk, ktorý mu dal a ani to, ako ho prikryl. 

Ešte chvíľu naňho ostal zamyslene civieť od verají dvier, než sa potichu vytratil preč. 

14. kapitola – Bez výčitiek 

Harry stál za barom, morkými rukami zvieral okraje dresu. Odreniny z pracovného úrazu sa mu 

zahojili počas noci, i ruka ho už prestala bolieť. Potreboval robiť aspoň niečo, preto umýval riad. 

Alebo skôr, tých pár pohárov, ktoré tu po včerajšku ostalo. Do kuchyne nemohol, tam úradoval ich 

trafený domáci škriatok. 

O jedného prišiel, ale s Nottom získal nového. Koľké to šťastie, pomyslel si neraz, aspoň nevyjde z 

cviku. 

Napokon si utrel ruky, očistil umývadlo a vyšiel pred krčmu. Ulica bola prázdna, ale zaliata zlatistým 

svetlom obedného slniečka. Mrazilo. Okná krčmy i susedných domov boli pokryté ľadovými kvetmi, 

zo striech domov viseli cencúle a na svetle sa blišťali ako diamanty. 

Dych sa mu vyzrážal do pary a zima sa doň okamžite zahryzla svojimi chladnými zubami. Bodaj by nie, 

mal iba košeľu a tmavosivú mikinu bez kapucne. 

Ale nevnímal to. Upieral zrak k hradu týčiacemu sa na skale v diali a premýšľal nad tým, čo asi robia. 

Dnes v noci bol spln. Vedel, že Remus trávi tento čas niekde v tej diere pod Zúrivou vŕbou a znova raz 

prežíva krušné chvíle tej svojej premeny. 

Nakrčil čelo v hlbokom zamračení. Štvalo ho, ako sa s ním naposledy bavil. Akoby bol sopľavé decko, 

ktoré potrebuje vylátať po zadku a nie dospelý muž! 
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Čo také povedal? Veď nerobil nič, čo inokedy! Iba si Malfoya neškodne doberal, tak prečo naňho 

Remus tak vyskočil? A ešte i pred Nevillom? 

Škrelo ho to. Ani nie tak to, že zapáral do Draca ako... skôr to, k akému záveru to celé dospelo. 

Nech sa na to díval z akejkoľvek strany, nevidel na tých svojich slovách nič zlé. S Dracom sa predsa 

doberali bežne, pri každej možnej príležitosti. Bol to taký ich zažitý zvyk. Furt lepšie, než by po sebe 

mali mrskať kliatby ako za starých dobrých čias, nie? 

Nenaježil sa Lupin skôr z iného dôvodu, než pre jeho prostorekosť? Nie preto, že to bol práve Draco? 

No nie Draco, ako jeho rival, ale Draco, Remusov predurčený partner? 

Harry vedel i o tomto svoje. Vlkolaci sa dokázali tak naozaj zamilovať iba raz za život a ak sa tak stalo, 

svojho partnera chránili v každom ohľade. 

Nebral i Harryho neškodné podpichovanie preto ako potrebu chrániť Draca? Hoci i pre ním a napriek 

tomu, že musel vedieť, že by Malfoyovi nikdy úmyselne neskrivil ani vlas na hlave? Teda, fakt nie bez 

poriadne závažného dôvodu. 

„Dofrasa!“ zašomral si nasrdene a vošiel do predzáhradky. Postavil sa k drevenému plotu a 

zamyslene zhŕňal sneh z jeho priečok. Necítil sa kvôli tomu dobre, ale neboli to výčitky, čo ho trápilo. 

Skôr ho zarazil ich postoj. Absolútne obranný. A Neville? Čo ten s tým mal? 

Necítil potrebu ospravedlniť sa. Neurobí to ani za nič! Nikoho predsa neurazil. Malfoyovci – ani jeden 

z nich a to mohol odprisahať – mu neležali v žalúdku. Ak už, mali by oni poprosiť o prepáčenie jeho. 

„Mrzne, ak si si nevšimol,“ upozornil ho snúbenec, ktorého ani nepočul vyjsť von. Postavil sa za neho 

a objal ho zozadu okolo pása. 

Harry sa pousmial, v očiach mu zahrali šibalské iskry. „Možno túžim po tom, aby si ma zahrial.“ 

„Výborne!“ zvolal krčmár a vzal ho za ruku studenú ako ľad. Bodaj by aj nie, keď ňou len pred 

chvíľkou zhŕňal z latiek plota sneh. „Mám pre teba uvarenú hrachovú polievku.“ 

Harry nadvihol obočie. „Ale nevaril si ty.“ 

„Nie. Varil Smudge, náš škriatok. Ale určite ti bude chutiť.“ 

„Nepochybne,“ pritakal a nechal sa ním odviesť dnu, mysliac na to, že on by pristal i na iný typ 

zahriatia. 

Lenže Theo mu asi i teraz čítal v očiach, lebo sa uškrnul a ešte na prahu dverí ho pobozkal s tichým 

prísľubom: „Aj to bude, láska, nemaj obavy. Postarám sa o teba po každej stránke.“ 

Krátko poobede ten prísľub vyplnil. Sotva čo im stihlo trochu vytráviť. V to poobedie ostali v posteli 

ešte nejakú chvíľu. Iba si užívali spoločné momenty nerušeného ticha, než znova nevyhladli a než sa 

deň neprehupol v čase natoľko, že sa priblížil čas otváracích hodín. 

ooo xxx ooo 
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Chápal, prečo sa Severus tak čertil a žiakov nazýval tupohlavcami. A obdivoval ho preto, ako sa 

dokázal ovládať. Keď sa niekedy zamyslel nad jeho postojom, či správaním, inak to ani nemohlo byť. 

Opúšťal učebňu a naposledy ju ešte skontroloval zrakom. Všetko odložené na svojom mieste, všade 

čisto a poriadok. Na ten dbal najviac. 

Bol hladný ako vlk. Čo mu pripomenulo Lupina. Zasa. Najprv sa vydal do svojich komnát, zložil tam 

svoj pergamenový náklad vyzberaný u tretiakov, štvrtákov i prvákov a vybral sa do Veľkej siene 

premietajúc, na čo by mal dnes chuť. 

Remus za stolom samozrejme chýbal. Vedel prečo. Trčal v Škriekajúcej búde a nemal sa ukázať celý 

deň. Vlastne si uvedomil, že nevie, či sa ukáže aspoň pozajtra ráno alebo až na večer. 

„Zdravím a prajem dobrú chuť,“ povedal, keď si prisadol k stolu. Najbližšie k nemu sedel Longbottom, 

Flitwick a Padma, ktorá sa naňho zadívala, akoby vedela viac, než sa tvárila. Uhol pohľadom. Nemala 

sa čo a odkiaľ dozvedieť. O jej vešteckých schopnostiach mal všetky dôvody pochybovať. Veď len 

milulý týždeň predpovedala tomu chrabromilskému zeleninárovi, že sa do roka ožení a rozhodne nie 

so ženou. 

A Tennerovej? Vraj počas vianočných prázdnin stratí niečo vzácne. Boot, ktorý to započul zamrmlal, 

že to bude nepochybne pannenstvo, na čo sa jeho najbližší poslucháči, ktorí to nemohli prepočuť 

pekne zasmiali. 

Draco netušil, koľko mohla profesorka mať, ale osobne jej nehádal viac, než na štyridsať. A podľa 

toho, čo počul od Minervy vedel, že bola vdova. Takže silne pochyboval o tom, že by bola ešte panna. 

A tiež si bol istý, že keby vedela, čo o nej Boot medzirečou povedal, určite by sa mu nejako primerane 

odvďačila. Bola to prísna a rázna žena. Občas mal pocit, že sa drží hesla – Zub za zub, oko za oko. 

Nabral si tekvicovú polievku a ochutnal. Bola jemná, krémová, lahodná. Ujedal z nej a na pol ucha 

počúval rozhovor pri stole, ktorý sa točil okolo blížiacej sa vianočnej výzdoby. V sieni to samozrejme 

šumelo ako v úli, ale študentom nevenoval pozornosť. 

Vyhýbal sa Padminmu pohľadu zúžených tmavých očí, ktoré k nemu sem-tam zaleteli a ovládol sa, 

aby si nezaťukal ukazovákom na čelo a nenaznačil jej tak, že má zjavne o koliesko menej. 

Obďaleč sedela madam Pomfreyová, ktorá si prisadla celkom nedávno a posťažovala sa madam 

Hoochovej, že má hore troch pacientov s angínou, čo je nič oproti pánovi Goylovi, ktorému pomáhala 

zbaviť sa slimačích tykadiel, čo mu vyrašili na hlave. 

Po tej zmienke by dal ruku do ohňa za to, že vinníkom bol Royce Wilbur. Ale to nech si riešia 

zodpovední. On sa do toho starať nebude. Nemá dôvod.   

„McNair nám sľúbil krásne strieborné jedle zo svojej škôlky,“ povedal Neville smerom k Flitwickovi. 

„Vedeli ste, že ich pestuje? Má ich už viac, než tridsať.“ 

„Má potenciál. A to som si myslel, že... no veď viete. McNair. Ale, nie darmo sa vraví, nesúď knihu 

podľa obalu,“ zapišťal drobný profesor. „Viete, že som na tento rok uvažoval nad výzdobou v 

provensálskom štýle? Rád inovujem.“ 
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„Iste, život je zmena,“ pridala sa Padma. „Už teraz vidím, že to bude nádherné a zožnete úspech!“ 

nadchla sa. „Ak budete potrebovať pomôcť, rada sa pridám, pán kolega.“ 

Flitwick sa zoširoka usmial. „Iste. Každá pomoc sa zíde, hrad je veľký. A čo vy, Draco, nepridáte sa?“ 

Práve dojedol a otrel si ústa obrúskom. Vlastne, napadlo mu, pokojne by mohol. Ako chlapec sa vždy 

rád díval ako zdobia hrad, ale nikdy ho ani nenapadlo pridať sa. Ani doma to nerobil. Bola to práca 

domácich škriatkov, ktorí na slovo poslúchali matkine pokyny. A okrem toho, profesora Flitwicka mal 

celkom rád, tak prečo nie? 

„Ak sa to bezo mňa nezaobíde, v poriadku. Rád pomôžem.“ 

„Výborne!“ zapišťal profesor Čarovania. „Čím viac nás bude, tým skôr to bude hotové! Túto sobotu o 

desiatej, vám to bude vyhovovať?“ 

Draco blahosklonne prikývol, Padma zatlieskala a veľmi ochotne sa pridal i Neville. 

Než deň pokročil a za oknami hradu sa zvečerilo, stihol opraviť písomky, vypiť aspoň liter zázvorového 

čaju, než si doprial sprchu a ľahol si do postele mysliac na Remusa. Dúfal, že sa z tej diery ukáže ak nie 

ráno, tak behom dňa určite. 

Potreboval ho a nepochyboval, že tieto pocity sú vzájomné. 

15. kapitola – Užitočné informácie 

Keďže mal Draco voľný večer a žiadne súrne povinnosti, ktoré by sa týkali trestov alebo niečoho 

podobného, rozhodol sa, že si dopraje horúci kúpeľ obohatený o vonné soli. Potreboval sa upokojiť a 

odreagovať, takže zvolil levanduľu. 

Lenže polhodinka máčania sa vo vode mu nepriniesla požadovaný efekt. Bol síce uvoľnený, ale 

rozhodne nie taký pokojný ako by si prial. Oholil sa a ošetril si pleť balzamom tej najkvalitnejšej 

kozmetickej značky, Eros. 

Chvíľu len tak bezcieľne korzoval po byte, než sa nestočil v kresle pod oknom a nevzal do rúk 

rozčítanú knihu, Benátsky milenec od Guya Sommersa. Bola to kniha s ľahkým erotickým podtónom o 

dvoch milenecoch, z ktorých bol jeden upírom a druhý detektívom. Nemal rád sladké romantické 

braky, ale táto sa mu merlinvie prečo zapáčila. Možno preto, že mala detektívnu zápletu a horúce 

vyznania tam nepokrývali celé strany knihy. Vážne, mal rád radšej literatúru faktu, knihy o faune a 

flóre, prípadne zemepisné knihy. K takýmto zbierkam sa uchyľoval vskutku málokedy. 

„Čo to čítaš?“ 

Draco sa mykol. Keď zdvihol oči, uvidel pred sebou vznášať sa bledého ducha svojho krstného otca. 

„Benátsky milenec?“ podivil sa Severus a on mohol sledovať, ako sa tie dokonalé bledé oblúky 

mužovho obočia nadvihli takmer v spomalenom zábere. Pozrel naňho, akoby si nebol istý, či to má 

jeho krstňa v hlave v poriadku. 
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Draco sa naježil. „Nie je to zlé! Vlastne je to detektívka. Tie si čítaval rád, ak si dobre spomínam, 

zabudol si?“ 

Severus ani nemrkol. Pohol sa, nazrel mu ponad plece na stránku a začal nahlas predčítať: „... Jacomo 

zastonal, keď sa mu zahryzol ostrými zubami do pleca. Nebolelo to a on vedel, že mu nechce ublížiť. I 

keď o tom zapochyboval, len čo ucítil jeho stoporený úd na štrbine svojho zad...“ zmĺkol a napriamil 

sa. „Ach, vskutku napínavé. Zjavne mu dalo námahu vypátrať, kde má tu štrbinu, že?!“ zatiahol 

nesúhlasne, či skôr pohoršene, na čo sa Draco uškrnul. 

„Pomerne áno. Ten detektív dlho tvrdohlavo odolával,“ poznamenal, keď sa natiahol pre svoju šálku 

čaju a odpil si. 

Severus ho chvíľu prepaľoval zamyslene pohľadom, než nezamrmlal: „Zjavne dlhšie, než si vydržal ty, 

čo? I keď, ak vezmem do úvahy tvoj vek... už dávno mohlo byť všetko inak. Keby nie toho, že sa Lupin 

zachoval... tak ako vždy. Rozumne. Na rozdiel od teba.“ Bolo mu jedno, že Dracovi vyprskol z úst pri 

tej jeho poznámke čaj, keď mu zaskočil dúšok. Iba sa naňho mentorsky díval a krútil hlavou. „Dúfal 

som, že ti ani nenapadne, aby si podľahol niekomu ako on. Evidentne som sa mýlil.“ 

Draco si mávnutím prútika očistil pocákaný župan a zazrel naňho. „Ja osobne na tom nevidím nič zlé.“ 

„Iste. Lupin mal vraj vždy dobrú techniku,“ zamrmlal zamyslene, na čo sa Draco zháčil. 

„Ako to myslíš? Ty si s ním...?“ otázka ostala nedopovedaná. 

„Pche! No určite! To by mi ešte chýbalo k šťastiu! Ale povrávalo sa to... kedysi dávno a ja predsa nie 

som hluchý.“ 

„Isteže nie si,“ súhlasil Draco, stále nasrdený. Čaj nechal bokom. Knihu tiež. Vstal z kresla, do ktorého 

si len nedávno sadol a zamieril do izby. 

„Chystáš sa niekam?“ opýtal sa Severus zvedavo. 

„Si bystrý, krstný otec, chystám!“ zahučal a vhupol do nohavíc. Obliekol si košeľu, pretiahol si cez 

hlavu sveter miesto klasického saka a obul sa. 

„A kam sa chystáš?“ 

„Skús uhádnuť!“ odvrkol nezdvorilo, na čo Severus iba zacmukal, zamrmlal niečo o tom, že sa vráti, 

keď bude v lepšom rozpoložení a odplával preč. 

Draco vhupol do zimníka, okolo krku si omotal šál a schmatol teplé kožené rukavice. Potreboval... 

sám nevedel čo, ale určite inú spoločnosť, iné štyri steny a poriadnu dávku whisky alebo proste 

chľastu. 

ooo xxx ooo 

„Niekto ťa hľadá,“ zamrmlal Theo, keď sa na moment vzdialil od barového pultu a schoval sa v 

zadných priestoroch domu. Harry sa vrátil sotva pred pol hodinkou z práce a akurát si dával v kuchyni 

večeru. Ich škriatok pobehoval hore-dolu, niečo kuchtil a Theo by odhadom povedal, že to budú 

zjavne lievance. Cesto tak rozhodne vyzeralo, len nechápal, prečo sú také veľké. 
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Harry od seba odsunul už prázdny tanier a otrel si ústa obrúskom. „Kto?“ 

„Je to večne mrzuté, plavovlasé a pomerne slizké. A naduté, všetečné a má ego siahajúce až do neba. 

Pôjdeš za ním? Odišiel do salóna na poschodí.“ 

„To má byť ako Malfoy?“ odtušil. 

Theo prikývol a objal ho, keď Harry vstal od stola. Zadíval sa mu do zelených očí a nosom sa jemne 

obtrel o ten jeho. „Dúfal som, že dnes večer bude menej práce, ale vyzerá to tak, že som sa mýlil. A 

ešte sa ukáže i jeho slizolinská výsosť!“ 

„Nefrfli,“ Harry mu vtisol na pery ľahký bozk. „Mal by si byť rád, že sa krčme tak darí. A Malfoy sa isto 

nezdrží, veď musí zajtra vstávať. Je normálny pracovný deň.“ 

„Viem, viem. Len som chcel...“ rukami mu skĺzol na zadok a pritisol si ho k sebe. 

Harry sa zachichotal. „Si nenapraviteľný, vieš to?“ 

„Iste, som tvoj darebák,“ súhlasil s roztopašným úsmevom. 

Harry ho objal okolo krku a dovolil mu, aby ho pobozkal. Keď Theo po chvíli ten pomalý bozk ukončil, 

Harry na ňom videl, že by najradšej pokračoval. 

„Je takmer desať,“ zamrmlal tmavovlasý čarodejník povzbudivo. „Za chvíľu je zatváračka. Vydrž to a ja 

ti sľubujem, že neoľutuješ.“ 

Theovi zažiarili oči a úsmev sa rozšíril ešte viac. „Fajn. Len kvôli tebe.“ 

Harry sa rozosmial, keď od neho odstúpil a zamieril k dverám. „Ideš láska?“ 

„Mhmm,“ zamrmlal Theo, „potrebujem... malú chvíľku,“ zamrvil sa a rukou si napravil barmanskú 

zásteru, ktorá spoľahlivo zakryla jeho vzrušenie. 

Harry sa s veselým smiechom vybral na poschodie a v ušiach mu znela snúbencova pripomienka: 

„Nezabudni, čo si sľúbil a merlin ťa chráň vyhovoriť sa na Malfoya alebo bolesti hlavy, jasné?!“ 

ooo xxx ooo 

Pred dverami salóna zaváhal. Napadlo ho, čo od neho môže Malfoy tak asi chcieť. A potom, bol to 

predsa on, kvôli komu sa s Lupinom a Nevom rozhádali. I keď si nebol istý, či to tak vôbec nazvať. 

Proste naňho tí dvaja nakričali kvôli hlúposti. 

Vošiel bez zaklopania. Draco sa k nemu otočil. Stál pri oknách a díval sa von, i keď toho veľa v tej tme 

vidieť nemohol. Možno tak sliepňavo osvetlenú ulicu pouličnou lampou a jagajúci sa sneh v jej 

bledom svetle. 

Ten sivý pohľad ho námatkovo prešacoval od hlavy až po špičky nôh, než mu pozrel do očí. 

„Ahoj, dúfam, že ťa neruším,“ rukou poukázal na jeho odev. „Asi si sa len pred chvíľou vrátil z práce.“ 

Bolo to skôr konštatovanie ako otázka. 
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Harry mu venoval rovnako skúmavý i spýtavý pohľad. Všimol si, že je Malfoy nesvoj a i to, že má v 

ruke drink. Dvojitú vodku s ľadom. Neobvyklé pitie na niekoho ako on. 

„Ahoj. Máš postreh! A... vlastne ani nie,“ povedal vecne. „Ber to ako odpoveď na svoju prvú otázku. 

No a áno, vrátil som sa pred chvíľou z práce.“ Na to po sebe skĺzol pohľadom a uvedomil si, že si dal 

síce dolu aurorský habit, ale nie odznak, ktorý mal stále pripnutý na hrudi a červeno-čiernom svetri s 

véčkovým výstrihom. 

„Dáš si?“ opýtal sa Draco a ukázal na svoj pohár, v ktorom zaštrngotali kocky ľadu. 

Harry po drobnom zaváhaní prikývol. Z vodky ho aspoň nebude bolieť hlava, pomyslel si a spomenul 

si na ešte čerstvú Theovu pripomienku. 

Pohár s drinkom mu doniesol škriatok a hneď sa pratal preč, ledva mu stihol Harry poďakovať. 

Draco si nesadol do postaršieho kresla, vlastne ani do jedného a to tam boli hneď tri. I keď každé inej 

farby i formy. Nie, prisadol si na dvojsedačku k nemu, čo sa už samé o sebe zdalo Harrymu 

maximálne podivné. 

„Ja...“ začal slizolinčan, ale hneď sa i zarazil. Pokrútil pohárom v prstoch, než brúsené sklo neopísalo v 

jeho dlaniach tristošesťdesiat stupňov a on si z neho doprial poriadny dúšok. Harry si všimol, že mu 

ostalo už iba trochu na dne.   

„Ty,“ povedal Harry, ale neznelo to tak zádrapčivo, akoby si prial. „Ty si ten problém, vieš to? Vždy si 

bol,“ povzdychol si. „Vieš, že mi chýbajú tie naše súboje? Bol si vynaliezavý. Väčšinou.“ Z jeho úst to 

vyznelo akosi nostalgicky. 

Draco sa pobavene zachechtal. „Musel som byť. A ty si mi to nikdy nedaroval.“ 

„Vždy si sa snažil vynikať a vyvyšoval si sa. Štvalo ma to,“ priznal bez obalu a oprel sa, keď si 

uvedomil, k čomu tento načatý rozhovor speje. Nechcel sa ospravedlňovať, nemal k tomu dôvod. A 

už vôbec to nechcel robiť prostredníctvom tohto slizolinčana. 

Veď to bol on, kto sa s ním chcel stretnúť, nie naopak! 

„A mňa štvalo, že si taký... svätý, chápeš? Správny Potter! Slávny Potter! Nedotknuteľný a vyvolený! Z 

tých rečí mi bolo na grc. A obzvlášť, keď matka túžila iba potom, aby som sa ti podobal. Ja!“ z hrdla sa 

mu vydral smutný smiech. Pre zmenu. 

„Tak to muselo bolieť,“ pripustil Harry. „Ale prezraď mi jedno, cukríček, prečo si tu? Pochybujem totiž 

o tom, že by išlo o zdvorilostnú návštevu.“ 

Draco sa nad tým oslovením sotva pozastavil, i keď mu jedno obočie vystrelilo nahor a kútik úst sa 

posmešne nadvihol. 

„Pravda, prečo som tu,“ zopakoval zamyslene a dodal: „Vieš, že ani sám neviem?“ 

Harry sa opäť naklonil dopredu, ruku, v ktorej držal pohár si oprel o ľavé stehno. „Pomôžem ti, hej? 

Má to niečo spoločné s Remusom a tým vašim spojením?“ 

„Ty to vieš?“ zatváril sa blondiak prekvapene. 
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Harry prikývol. „Vieš, mám vycibrený pozorovací talent. A v tom, čo robím som fakt dobrý. Na to 

vezmi jed.“ 

Draco naňho zagánil. „Samochvála ti nepristane.“ 

„Ale je na mieste.“ 

„Šokujem ťa, ak budem súhlasiť?“ 

Harry sa naňho zaceril. „Absolútne!“ 

Zasmiali sa, akoby šlo o výborný súkromný vtip, ktorému rozumeli len oni dvaja, než Draco opäť 

nezvážnel. 

„Nemám... nikoho, o kom by som sa mohol o Removi pozhovárať. Nemám ani len dobrého priateľa.“ 

„Je to smutné,“ nadhodil Harry, ale nezdalo sa, že by mu bolo preto Draca ľúto. Ten sa nad jeho 

poznámkou iba pousmial. 

„Asi je,“ pritakal a pokrčil plecami. 

„A tak si dospel k záveru, že by som tým, s kým by si sa o ňom mohol pozhovárať som ja?“ opáčil 

trefne Harry a keď Draco prikývol, neisto, zatváril sa trošku zmätene. „Neviem, či mám byť poctený, či 

zdesený.“ 

„Asi oboje, vzhľadom na našu minulosť. To som napokon i ja. Stále nechápem, čo tu robím a potom, 

uvedomujem si, že ho nik nepozná lepšie, ako ty.“ Dopil drink, oprel sa a preložil si ruky na hrudi. „To 

spojenie ma mätie.“ 

Harry by si z neho ešte rád uťahoval, ale videl, že by sa mal krotiť. Malfoy, nech k nemu necítil neviem 

akú hlbokú náklonnosť, či nenávisť, vyzeral... rozorvane. A potom, chcelo to gule, aby sa sem odvážil 

vôbec prísť a pýtať sa niečo, do čoho vás vlastne nič nebolo. Išlo predsa o súkromné a aj intímne 

záležitosti. 

„Je to len dočasné,“ povedal, čím ho prekvapil. 

„A-ako to vieš?“ 

„Nie si jediný v podobnom stave a Remus nie je jediný vlkolak.“ 

„Už si sa s niekým takým stretol?“ 

Zelenooký auror na jeho veličenie prikývol. „Hej. Vlastne, celkom nedávno. Vyhľadal som si pár 

týpkov z úradných záznamov. Chcel som sa iba pozhovárať a povyzvedať,“ vysvetľoval s miernym 

pokrčením pliec, akoby nešlo o nič prevratné, ale Draca to príjemne prekvapilo. 

„Tebe na ňom záleží,“ podotkol a musel si priznať, že to znelo trochu žiarlivo. 

Harry zbystril pozornosť, keď ho chytro obvinil: „To i tebe, inak by si tu nebol. Čomu som vlastne rád, 

lebo Remus si zaslúži, aby... aby to dopadlo dobre,“ odmlčal sa, než pokračoval ďalej. „Viem, že si 

zmätený. Nevieš, či tie pocity v tebe vyvoláva to spojenie, alebo či je to skutočné. Neviem, či ťa to 
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upokojí, ale faktom je, že sú to tvoje pocity, iba umocnené spojením. Už ste spolu spali?“ opýtal sa 

priamo. 

Draco v mihu očervenel ako vlčí mak. „Potter! Ani nedúfaj, že ti na to odpoviem!“ 

Lenže Harryho výraz tváre ostával vážny. Ani na stotinu sekundy sa nezmenil v posmešný. „Takže nie. 

Dobre, lebo by si mal tiež vedieť, že túžba sa vyhrotí, vzájomné nevinné dotyky sa stanú rýchlo 

nepostačujúcimi a nepotrvá dlho, než skončíte v posteli. Sex môže byť trochu nebezpečný a tvrdý, ale 

už pri prvom styku sa vaša mágia môže prepojiť. Sorry, ale lepší výraz na to nemám. Každý z párov to 

opisoval inak. Ak malo to prepojenie niečo spoločné, tak to, že hovorili o niečom krásnom a 

magickom. Nadzmyslový zážitok. Mojimi vlastnými slovami – proste kvalitný sex!“ 

Draco naprázdno prehltol a uvedomoval si, že sa stále neprestal červenať. Obzvlášť, keď sa naplno 

rozvinula jeho predstavivosť. 

„Ale nie je to len jednostranné. Zlepší sa ti sluch, zrak a iné zmysly. Staneš sa k nemu prístupnejší. 

Chcem povedať, budeš vedieť, ako sa cíti, nech je kdekoľvek. Samé výhody, čo ti poviem,“ pousmial 

sa. „Neznie to vôbec desivo, no nie?“ 

Blondiak pokrútil hlavou. „Ani... nie.“ 

„Ale všetko má svoje pre i proti, takže by si mal vedieť ešte čosi,“ podotkol Harry a rukou si prečesal 

vlasy tmavé ako mahagón. 

„Áno?“ 

„Napriek všetkému ho máš právo odmietnuť. Lenže potom už nikdy nebudeš absolútne spokojný. 

Budeš vedieť, že ti chýba niečo dôležité. Ak si dosť silný na to, aby si to zvládol, môžeš žiť pomerne 

plnohodnotným životom, ak nie... Vieš, eviduje sa pár prípadov samovrážd.“ 

„Fajn vedieť. Dík za info, Potter. Vedel som, že sem nepôjdem nadarmo.“ 

Harry sa uškrnul. „Rado sa stalo, pusinka. Boli moje informácie dostačujúce alebo sa chceš spýtať ešte 

na niečo?“ 

„Ver mi, že som počul a dozvedel sa viac, než som dúfal.“ 

„Bodol by ešte drink, však?“ 

Draco prikývol. „To veru áno, bodol by.“ 

„Tak počkaj, objednám a skočím po niečo pod zub. Náš škriatok robil lievance, dáš si so mnou?“ 

„Teraz, na noc?“ začudoval sa Draco, ale pravda bola, že sa večere ledva dotkol a hlas sa hlásil o 

slovo. 

„No a? Si suchý ako trieska. Aspoň ochutnáš. Varí fakt dobre.“ 

„Okej, nechám sa teda ukecať.“ 
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Harry sa zasmial a vybehol z miestnosti. Keď zbehol po schodoch, žmurkol na Thea, ktorý mu venoval 

skúmavý pohľad a vošiel do kuchyne, aby poinštruoval škriatka. 

16. kapitola – Zbožňujúce objatie 

Draco mohol byť po návšteve Pottera, na ktorú sa odhodlal pomerne zbrklo na jeho vkus viac, než 

spokojný. Dostal odpovede i na svoje nevyslovené otázky. Navyše, Potter si ho nedoberal a 

neuťahoval si z neho v chúlostivých otázkach sexu, za čo mu bol v duchu naozaj vďačný. 

Vážne bolo na tom chrabromilčanovi viac, než mohol tušiť. Pravda, nemal priateľov a tých, ktorými 

tak nazýval kedysi... sa mu už dávno otočili chrbtom. Tí, ktorých si získal behom dospelosti a štúdií 

ostávali i naďalej v cudzine, ktorú precestoval a zanechal, lebo ho to ťahalo späť domov. 

Takže usúdil, že by bol celkom rád nazýval Pottera svojím priateľom, ak by tu taká čo i len vzdialená 

možnosť bola. Avšak veľmi dobre si spomínal na jeho reakciu ešte spred rokov, kedy ho doslova odbil 

iba kvôli nejakej banálnej poznámke, krátko pred ich zatriedením do fakúlt na začiatku prvého 

ročníka. Takže navrhnúť mu to znova? Nie, slizolinčania sa nepýšili chrabromilskou odvahou. 

Teraz však stál pred inou úlohou a inou dilemou, než bolo priateľstvo so zelenookým aurorom. Ani 

nasledujúci deň nebolo po Lupinovi ani chýru, ani slychu a jeho sa začínali zmocňovať obavy. Či boli 

oprávnené, to vedel hádam iba sám svätý Merlin! 

Keď opustil múry hradu, už dávno bola tma a to bolo iba pol šiestej poobede a on si odtrpel trest s 

jednou papuľnatou tretiačkou. Pevne veril, že jej triedenie mazľavých mločích očí a krájanie pálivých 

mexických fazuliek, z ktorých sa vám do očí vohnali slzy, sotva sa čepeľ noža priblížila k fazuľke zrazí 

hrebienok. 

Čakali ho síce opravy esejí, ktoré dnes vyzberal od bifľomorských a bystrohlavských druhákov,ale 

nebolo to až také súrne. Nie súrnejšie ako potreba overiť si, čo je s profesorom Obrany. 

Stál pred Zúrivou vŕbou, ktorá pred ním na výstrahu mávala svojimi konármi. Niektoré boli hrubé ako 

povraz, iné ešte hrubšie. Dal by ruku do ohňa za to, že najväčšmi bolí šľahnutie tými najtenšími. 

Vyzerali síce menej nebezpečne, ale o to mali presnejšiu a tvrdšiu ranu, ktorá vám nielen zanechala 

tenkú červenú linku na pokožke, ale pokojne sa vám mohla zarezať až do mäsa. 

Aj tu už raz takto postával, keď špehoval Pottera, Grangerovú a Weasleyho. Vtedy mal iba trinásť a vo 

svojej naivnosti netušil, do čoho ide. Chcel ich iba prichytiť a nabonzovať. Nič viac, nič menej. Chcel, 

aby malo podarené trio problémy. Keby vtedy tušil, do akej pohromy sa rúti, bol by vzal nohy na 

plecia. 

Teraz? Teraz bola jeho situácia diametrálne odlišná a on vedel s istotou, čo ho tam dole čaká a ako to 

tam vyzerá. Alebo skôr, spomínal si, ako to tam vyzeralo, keď tu vtedy tak nerozvážne zavítal. 

Vojsť alebo nie? Čo ak tam Remus ani nebude a oni sa minuli? Ale v hrade nebol nabetón. 

Povzdychol si, vzal do ruky opodiaľ ležiacu haluz a stlačil dobre známu hľuzu. Dokonca sa mykol vzad, 

keď pred ním šľahol konár o zem pokrytú snehom, až to zaprašťalo a zanechalo v snehu hlbokú 
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brázdu. Ale potom sa Zúrivá vŕba prestala hýbať. Odhalil sa vchod do podzemia a on s malou 

dušičkou a tlčúcim srdcom zamieril do jej útrob. 

Rozhliadol sa s prútikom pripraveným v ruke. Nevládlo tu šero, ako si pamätal. Pozdĺž steny boli 

každých pár krokov rozmiestnené plynové lampy. Sklopil prútik, ale neodložil ho. Prešiel chodbou, 

naťahoval uši, aby zachytil i ten najmenší zvuk, či šum, ale jediné, čo počul bol hukot krvi vo vlastných 

ušiach. 

Netrvalo dlho, než sa ocitol pred dverami. Mocnými, asi dubovými, hádal, zdobenými železným 

kovaním i kľukou. Boli poodychýlené. Vystúpal po posledných troch schodíkoch a rukou, ktorá sa mu 

napriek všetkému chvela ich potisol dovnútra. 

„Remus? Si tu?“ 

Odpoveďou mu bolo hrobové ticho. Nepríjemné a ťaživé. Potisol dvere ešte viac a vošiel do 

miestnosti. Okamžite pochopil, že Remus preháňal. 

Tá chyža nebola žiaden luxus. Iste, izba vládla známkami úpravy, ale nedalo by sa povedať, že sa až 

tak líšila od toho, na čo si spomínal. Teda, až na tie dvere. Tie boli nové určite. 

Pod nohami mu zavŕzgali prkná drevenej dlážky. Boli čisté. Nikde sa tu neváľal prach. Aspoň to. 

Uprostred miestnosti stál stôl so stoličkou. Pri stene neveľká skriňa. Tá, ktorá tam bola hádam od 

nepamäti, akurát opravená. Zo zeleným náterom a zlatým zdobením. 

Ohavné, pomyslel si, ale čo už. Otvoril ju a hnaný zvedavosťou nakukol dnu. Obsahovala len pár vecí 

na oblečenie a na jej dne sa váľal pár starých topánok a neúplná šachovnica. Cez jej stred viedla 

cestička po troch šrámoch, ktoré naisto vytvorili vlčie pazúry. Zopár figúrok roztrúsených naokolo, 

kráľ bez hlavy. 

Vzal ho do prstov, chvíľu bielu figúrku obracal zamyslene v prstoch, než si ju neschoval do vrecka 

zimníka. 

Zrak mu padol na masívnu posteľ. Bola veľká. Väčšia, než tá jeho. Iste, Remus bol vysoký i jeho 

prevyšoval skoro o hlavu, ale tento kus nábytku núkal jeho predstavivosti myšlienku, že ho používa 

skôr vlk ako človek. 

Bol taký zabraný do svojich úvah,že prepočul tiché vrznutie podlahy, ktoré sa za ním náhle ozvalo. Na 

prítomnosť inej osoby ho upozornilo malé odkašľanie a vyslovenie jeho mena s nehou. 

ooo xxx ooo 

Len čo sa mladý slizolinčan otočil a ich pohľady sa stretli, pochopil, že už nikdy nič nebude ako 

predtým. 

Remus Lupin pred ním stál polonahý, z mokrých vlasov mu na trup stekali kvapky vody. Pomyslel si, 

že by tie cestičky rád zlízal vlastným jazykom a osušil perami. Zaregirstoval mužov pohľad plný údivu, 

ktorý sa postupne vytrácal a vzdával sa túžbe, ktorá ho chytro nahradila. 
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Vzduch v miestnosti zhustol a oťažel, priestor, ktorí ich od seba delil sa stal nepodstatným a 

nepatričným, keď ho vlk teraz už vo svojej ľudskej podobe zmenšil sotva dvoma krokmi a bez 

varovania sa prisal na Dracove ústa. Zvuk, ktorý Draco vydal bol zmesou prekvapenia i úžasu. 

Jeho silné prsty mu vošli do vlasov v rovnakom momente ako sa privítali ich jazyky. Na tom bozku a 

vlastne ani v nasledujúcich dotykoch nebolo nič jemné, či nežné. Draco skoro nepostrehol, že ho 

vyzliekol zo zimníka a nedočkavými rukami sa snaží cez vrstvy látky obsiahnuť jeho telo. 

Sám blúdil po mužovom nahom chrbte, bruškami prstov vnímal staré jazvy a ani sa ich nepokúsil 

zrátať. Nie, že by nechcel, nemohol. Vlkolak mu na to nedal čas. 

Ak ešte nedávno rozjímal o priveľkej posteli, teraz sa jeho myseľ upla k tomu nahrubo tesanému 

stolu, ku ktorému bol náhlivo dostrkaný. Poslepiačky nahmatal okraj stola, aby sa ho zachytil, keď 

doň narazil vlastným zadokom a zastonal. 

Nahlas. Samého ho to prekvapilo. Nebol z tých, ktorý by takto prejavovali potešenie zo sexu. Lenže 

Remusov jazyk bol omnoho talentovanejší a dokázal vybičovať jeho pocity z minima na maximum 

temer závratnou rýchlosťou. Vlastne mu stačilo už to, že ho uvidel stáť pred sebou polonahého. 

Sám cítil neprekonateľné vzrušenie, jeho penis bolestne pulzoval a kolená sa mu chveli ako malému 

školákovi pred dôležitou písomkou. 

Muž ho chytil za hrdlo, zavrátil mu hlavu mierne dozadu a jazykom skĺzol od čeľuste až ku kľúčnej 

kosti, cez krčnú tepnu, ktorá zúrivo pulzovala a tam ho uhryzol. Pravda, tentoraz jemne. 

Ak si Draco myslel, že bude nasledovať nejaké predohra, zmýlil sa, pretože vzápätí ho Lupin chytil za 

boky, zvrtol ním o stoosemdesiat stupňov a skúsená dlaň mu pohladila zadok, kým na temene ucítil 

vo vlasoch jeho nos a na šiji jeho horúci, prerývaný dych. 

S rozopínaním slizolinčanových nohavíc sa nenamáhal. Iba mocnejšie mykol látkou a zadný šev sa 

rozdelil vo dvoje s hlasným zvukom párania, čo Draca prinútilo šokovane zhíknuť a začať sa trochu 

obávať. 

Ani jeho spodné prádlo nedopadlo inak, ale už ani nepípol, keď ho muž chytil za zápästia a sám mu 

priložil ruky na stôl. Draco pochopil. Oprel sa o dosku stola a sykol, keď sa drsná ruka predrala medzi 

jeho polky. Prostredníček pohladil jeho zvierač, kým on ho počul rýchlym šomraním netrpezlivo 

odriekať kúzla. Zdali sa mu povedomé a došlo mu, čo s ním robí. 

Keď mu následne roztiahol rukami obe polky pekne od seba a odhalil vlhkú a elastickú štrbinu, Draca 

to prinútilo viac sa predkloniť. Do podbruška sa mu natlačila hrana stola, ale nebolo to nič v 

porovnaní s tým, ako do nej vrazil, keď doň muž vnikol. 

Sprvu si blondiak myslel, že sa z toho pálivého pocitu pominie na rozume, bolo to príliš intenzívne a 

on iba zatínal zuby, snažil sa bolesť predýchať a nechty zatínal do dosky stola. Fučal od námahy a 

kolená sa mu z vypätia roztriasli ešte viac. Na čele mu vyrazil pot. 

Draco už jeho penis videl, držal ho v ruke, vedel, aký je veľký v stoporenom stave, ale celkom zabudol, 

že mu už vtedy blyslo mysľou, aké to bude, keď ho ucíti v sebe. 
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Teraz to vedel. Pekelne bolestivé! A to boli ešte iba na začiatku. Vedel, že má v sebe sotva jeho krvou 

naliatu hlavičku rubínovočerveného žaluďa. Lenže Lupin sa ani s tým nebabral. Ďalším plynulým 

trhnutím sa ocitol v ňom. Celý. 

Draco to vedel s istotou, lebo sa oň obtreli jeho semenníky. Vykríkol a vzápätí mu mužova ruka 

prekryla ústa. Nedal mu čas, aby sa spamätal. Povytiahol sa a znova vyrazil vpred. 

I tentoraz vykríkol, ale ak prvý raz to bolo viac-menej spôsobené bolesťou, teraz sa jeho nervové 

zakončenia roztetelili blahom! Ruka na jeho ústach sa posunula, ale sotva ju pustil. Zahryzol sa do 

ukazováka a vtiahol si ho medzi pery. Láskal ho jazykom, sal a čím ďalej, tým viac si užíval všetky tie 

rýchle výpady. 

Keď ocmúľaný a zneužitý prst opustil jeho ústnu dutinu, ruka sa presunula k pásu jeho zničených 

nohavíc a nešikovne si hľadala cestu pod svetlozelenú košeľu. Netrvalo dlho a Draco ucítil na bruchu 

teplú dlaň a vnímal jej drsnosť. Taký rozdiel oproti jeho jemnej pokožke. Prešiel mu ňou až k hrudi a 

poláskal bradavky, jemne ich štipkal a dráždil medzi palcom a ukazovákom, kým doňho rytmicky 

prirážal. 

Draco vyvrcholil prvý, s rukami nadvihnutými a zapletenými do jeho krátkach vlasov, s jeho ústami 

prisatými na svojom krku. Cítil ako sa vylieva do zdrapov spodného prádla, ktoré na ňom spolu s 

nohavicami viseli nakrivo. Ak si myslel, že Remus ustal, lebo sa blíži i jeho vrchol, zmýlil sa. Vytiahol sa 

z neho len preto, aby ho zbavil nepohodlných kusov zničeného oblečenia a následne mu pokynul, aby 

si vyložil pravú nohu na stoličku. 

Poslúchol, stále roztrasený a malátny, ale zvedavý a horiaci nedočkavosťou po novom zážitku. Zjojkol, 

keď na zadku ucítil jeho zuby a vzápätí na vlhkej štrbine i jeho ústa. Remusova ruka siahla medzi jeho 

nohy a konečne zovrela v dlani opomínaný penis, ktorý opäť rýchlo stvrdol. 

Chvíľu sa s ním tam dole hral a maznal, akoby ho upokojoval, než znova nevstal a nepodrobil si ho 

novým prudkým vniknutím, až ním trhlo a on sa znova zaprel o dosku stola.   

Draco nikdy nič podobné nezažil a ani sa mu o čomsi takom nesnívalo. Bol to... viac, než dychberúci 

zážitok. 

Iba lapal po dychu, prispôsoboval sa a snažil sa zostať pri zmysloch natoľko, aby sa mu nerozpustil 

blahom priamo pod nohami. 

Keď konečne ucítil ako Remus stuhol a naposledy doňho prudko vnikol, nemal poňatia, koľko času 

ubehlo. Nevedel určiť ani to, ako dlho v ňom muž zotrval, kým sa doňho vylieval. Bol spotený, triasol 

sa na celom tele a len s námahou sa držal na nohách. Dychčal tak, akoby práve zabehol aspoň 

dvanásť míľ. 

Penis milenca z neho opatrne vykĺzol spolu s dávkou semena, ktoré sa vylievalo z jeho útrob a stekalo 

mu po vnútornej strane stehien v troch tenkých pramienkoch. 

Stále sa chvel. Chvel sa i vtedy, keď ho Remus pohladil po stehne vyloženej nohy a cez koleno prešiel 

až k lýtku. Prstami sa dotkol útleho členka a vrátil sa vyššie, aby ho vzal pod kolenom a zložil mu nohu 

zo stoličky. Nos mal opäť zaborený v jeho vlhkých, potom zlepených vlasoch, jazykom opisoval kruhy 

na jeho šiji. 
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Obrátil ho k sebe. Pomaly, držiac ho za boky. Ich pohľady sa streli a vpili do seba. Dracov zahmlený a 

rozostrený, Remusov jasný a opatrný. Jemne ho hladil a láskal, na otlačenom bruchu, i na holom 

zadku a Draco si uvedomil, že vyzerá... nepatrične. 

Remus akoby mu čítal myšlienky. Vzal mu tvár do dlaní, obsypal ju celú nežnými bozkami, kým sa ich 

pery nespojili v neuveriteľne pomalom bozku. Na rozdiel od predchádzajúceho milovania, v extrémne 

pomalom. 

Teraz si dal Remus na čas. Vyzliekol mu sveter i košeľu. A stojac pred ním si rozopol gombík na 

nohaviciach, z ktorých doteraz trčal medzi roztvoreným zipsom iba jeho polovzrušený penis. Pretiahol 

si ich cez boky a vystúpil z nich. Vzal Draca za ruku a odviedol ho k posteli. 

Neprotestoval. Vlastne sa iba začudoval, že po tomto všetkom môže bez akýchkoľvek ťažkostí vôbec 

chodiť. 

Draco si ľahol prvý a Remus sa uložil priamo naňho. Opäť ho zasypal bozkami a neprestal, kým nemal 

zmapovaný každý kúsok tej smotanovej pokožky, každé zákutie toho pôvabného tela, ktoré sa mu 

práve tak ochotne poddalo. 

Tentoraz si ho nevzal odzadu. Uhniezdil sa mu medzi nohami, vyložil si ich na plecia a vnikol doňho so 

všetkou opatrnosťou, akej bol od nedočkavosti a novej vlny vzrušenia spôsobilý. 

Draco nebol schopný myslieť. Prežíval pocity, ktoré ho zaliali ako lavína a strhli ho so sebou ako 

nemohúcu bábku. Znova a znova a znova. 

Kričal od rozkoše, kým sa mu nestratil hlas, kým vládal, kým celkom unavený nezaspal stočený pri 

jeho boku v absolútne zbožňujúcom objatí tej obrovskej postele. 

Jeho posledná príčetná myšlienka patrila nadýchaným perinám, ktoré voňali sviežosťou a... nimi 

dvoma. 

17. kapitola – Pošepkané sľuby 

Jeho trieda ticho šumela, ale napodiv boli všetci disciplinovaní. Asi i preto, lebo pomedzi lavice znova 

raz korzoval Severus a dohliadal na prácu piatakov dvoch spojených tried, chrabromilu a slizolinu. 

Navčas rána to bol riadny zaberák, hlavne vzhľadom na to kritické zoskupenie tried, ale i kvôli tomu, 

lebo príprava elixíru lásky sa mohla i maličkým nedopatrením zmeniť v totálny chaos a novú 

medzifakultnú zádrapku, čo mohlo skončiť sotva predvídateľným finále. 

I preto považoval za skvelý nápad schladiť ich hneď na prvej hodine malou písomnou previerkou bez 

nejakého predošlého varovania, čo sa samozrejme nezaobišlo bez frflania. Chrabromilčania sa 

sťažovali, že ich vopred neupozornil, kým slizolin narýchlo listoval v poznámkach a snažil sa do hlavy 

ešte čo-to tak narýchlo natlačiť. 

Netušil, ako to dopadlo, ale sám mal dojem, že malé zopakovanie si liečivých rumunských bylín, ktoré 

preberali na poslednej dvojhodinovke nebolo až také náročné. Mali ich vymenovať iba dvanásť, čo 

bol preňho pomerne dostatočný počet a vybrať si jednu z nich s tým, že museli uviesť aj názov elixíru, 

do ktorého sa tá-ktorá bylina používa. 
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Vážne, bol na seba celkom hrdý i na svoju... zhovievavosť, hoci ho od tej chvíle prepaľovali žiaci 

nenávistným pohľadom. 

Keď po pätnástich minútach práce zozbieral a zložil na stôl, prebral s nimi elixír Amortenciu, prípravu, 

postup varenia a účinky, pričom na tabuli ostali nielen ingrediencie s potrebným pomerom a váhou, 

ale i stručný postup. Napriek zdaniu, že šlo o náročnejšiu prípravu to bol iba klam. Amortenciu by 

vedel pripraviť i druhák. Dobre, tak bystrejší druhák, opravil sa v duchu, ale nepochybne by to 

zvládol. 

Vrátil sa ku katedre a sadol si. Natiahol si nohy a preplietol si prsty rúk spojené na plochom bruchu. 

Prvý raz bol rád a bol i vďačný za Severusovu prítomnosť, lebo si mohol aspoň na pár krátkych minút 

dovoliť snívať s otvorenými očami, keďže ráno na to nebol čas a miesto pomalého a lenivého 

prebudenia si museli pohnúť, lebo zaspali. 

Uplynulá noc a vlastne... celý podvečer bol... Vlastne na opísanie toho zážitku sotva nachádzal slová. 

Pousmial sa, pretože si spomenul na výraz, ktorý použil Potter. Nadzmyslový zážitok. Musel pripustiť, 

že mal auror asi pravdu. 

Niečo, čo sa mu zdalo nepredstaviteľné a absolútne ho omráčilo svojou intenzitou. Nečakal, že sa to 

stane. Tak skoro a k tomu... v Škriekajúcej búde! 

Nebolo to miesto hodné Malfoya. 

Áno, to si myslel, ale vedel, že to by platilo pre jeho staré ja. Lebo jeho nové ja si myslelo pravý opak. 

Bolo to ako symbolické zavŕšenie neodvratného osudu. 

Osudu, ktorý spojil dve tak odlišné bytosti, aby sa stali jedným celkom. 

A predsa to tomu osudu nemohol mať za zlé. Tak ako nemal za zlé Remusovi, že sa naňho vrhol ako 

zmyslov zbavený, že si ho vzal práve tam, že... že ho umiloval do bezvedomia. 

Nikdy sa mu nič podobné nestalo so žiadnym predchádzajúcim partnerom. Pierre, jeho posledný 

amant bol neskutočný pedant. Draco mal dojem, že má vyrátané a naplánované v živote všetko. Ešte 

aj počet vniknutí do jeho tela, než dosiahol vytúžený vrchol. Nechápal ako bolo možné, že s tým 

nudným byrokratom vydržal tak dlho. Ešte ani v posteli nebol nápaditý. 

Ako tak premietal nad bývalými milencami a nebolo ich veru málo, musel uznať, že ich spomienka na 

včerajšiu vášnivú noc všetkých do jedného zatienila. Páčilo sa mu to, lebo to bolo preňho niečo nové. 

Prvý raz sa cítil milovaný, zbožňovaný a zahŕňaný všetkou pozornosťou svojho milenca, ktorý väčšmi 

dbal na jeho potreby, než na svoje vlastné potešenie. Draco na sebe nemal milimeter miesta, kde by 

sa ho nedotkli Remusove ruky, jazyk, či ústa. 

Zachvel sa, pretože ho premkol silný pocit, že Remus akurát v tej istej sekunde nemyslí na nič iné. 

Duch jeho krstného otca sa pred ním zavlnil v tej najnevhodnejšej chvíli, pretože veľmi rád by sa 

oddával ešte čertstvým spomienkam, i keď toto nebolo práve vhodné miesto a ani čas na bezuzdné 

fantazírovanie. Díval sa naňho prísnym pohľadom, akoby sa mu snažil prečítať i tie najtajnejšie 

myšlienky. 



67 
 

Draco sa zamračil, uhol pohľadom a vstal. Opustil svoje miesto a rozhodol sa prejsť pomedzi lavice, 

aby skontroloval prácu študentov. Ruky založené za chrbátom vystretým ako lineár. 

„Ward, niečo ste zbabrali,“ oznámil vlažným hlasom, akoby ho to vôbec neprekvapilo. „Viete mi 

povedať čo?“ opýtal sa, z tónu hlasu odkvapkávala prísnosť. 

Ryšavý piatak naňho vrhol neistý pohľad. „Asi som nakrájal nahrubo koreň Ľubovníka?“ odpovedal 

protiotázkou chrabromilský piatak a zatváril sa pritom rozpačito. Isteže, iba tipoval. 

Draco by si inokedy iba odfrkol nad takou blamážou v pomerne jednoduchom a jasne napísanom 

postupe, ale teraz nad ním iba nesúhlasne pokrútil hlavou. 

„Vaša chyba Ward, lebo poznámky na tabuli už jasnejšie byť ani nemôžu. Podľa toho bude vyzerať i 

vaše hodnotenie, je vám to dúfam jasné,“ skonštatoval. 

Chlapec s červenými lícami prikývol. 

„Dokončite to. Zachrániť sa to síce nedá, ale hádam to celkom nezkazíte.“ 

Skontroloval ostatných, až sa dostal k najzadnejšej lavici, kde sedeli dve slizolinčanky. Kým sa jedna 

skutočne venovala príprave elixíru, tá druhá zízala kamsi vedľa a... 

Draco stisol pery. „Slečna Elvíra Crabbová! Koľko krát som vám hovoril, aby ste mi na hodine nečítali 

tú odpornú literatúru a venovali sa striktne vyučovaniu?!“ 

Brunetka, ktorá nemala s Vincentom Crabbom, jeho bývalým nebohým spolužiakom spoločné nič, iba 

tú náhodnú zhodu mena sa vystrela ako pravítko, bledá ako stena. 

„Deväťkrát, pán profesor!“ odpovedala, čo Draca samého prekvapilo. Netušil, že to dievča skutočne 

ráta. Teraz sa zhrozene i ľútostivo dívala, ako jej profesor vyťahuje spod zošita – ktorým ju nešikovne 

maskovala - tú nechutne sladkú dievčenskú lieteratúru, ktorá v učebni elixírov vonkoncom nemala čo 

hľadať. 

Draco po nej preletel očami, zavrel knihu na neoznačenej strane pomerne hlasno, než 

nekompromisne vyhlásil: „Spolužiaci sa vám môžu poďakovať, slečna Crabbová, práve ste prišli o 

pätnásť bodov. Nabudúce už nebudem taký blahosklonný k týmto vašim prehreškom a trest sa 

zdvojnásobí. Pochopili ste ma?“ 

„Áno, pán profesor. Ďakujem,“ zamrmlala, ale nesklopila hlavu. Jej zelené oči sa upierali na knihu v 

Dracových rukách. Ten mal sto chutí nakričať na ňu, nech sa spamätá, ale ovládol sa. 

„Venujte sa svojmu elixíru, vážení!“ navrhol a otočil sa jej chrbtom s knihou pod pazuchou. „Neostáva 

vám už veľa času. Elixír sa má variť ešte desať minút, aby bol dokončený. Ak ste ho pripravovali 

správne, má byť svetloružový, nie fialový, ako má pán Howard, ani zelený ako má slečna 

Rockwoodová. Nezabudnite ho nadávkovať do flakónika, zazátkovať a označiť svojim menom. 

Neoznačené práce skončia s hodnotením T, nech by bol elixír ukážkový! Očakávam, že po sebe 

necháte čisté a upratané miesto!“ 

Vrátil sa k stolu a skonfiškovanú knihu položil na malý stoh zozbieraných písomiek z prvej vyučovacej 

hodiny. 
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„Osudová láska?“ podivil sa muž úprimne. „Priznávam, že som doteraz netušil, že sa v tvojej knižnice 

môže nájsť i takáto literatúra.“ 

Draco sa zháčil a trochu zapýril. „No dovoľ? Natoľko by si ma už poznať mohol, nemyslíš?“ 

Remus sa pousmial. Zadkom sa oprel o stôl a knihu s jemným myknutým zápästia hodil späť na 

miesto, kde predtým ležala. Pristála hladko a so slabým buchnutím. 

„Tak potom ten Benátsky milenec je tu tiež asi omylom, však? Alebo ten Rumunský krotiteľ drakov? A 

čo kniha Upír na Pražskom orloji?“ doberal si ho, pričom blondiak vytrvalo uhýbal pohľadom. Ale za 

to sa veľmi rozkošne pýril. 

„Sú to... detektívky. Majú... interesantnú kriminálnu zápletku. Do poslednej kapitoly netušíš, kto je 

kladný a kto záporný hrdina, to ti garantujem,“ vysvetlil akoby mimochodom. „Ak mám knižnicu plnú 

zbierok o flóre a príručiek o alchýmii a elixíroch, ešte to neznamená, že neviem oceniť i primerane 

dobrú a kvalitnú beletriu.“ 

„Ale mne sa to na tebe páči,“ prekvapil ho Remus a položil mu prsty pod bradu, aby ho prinútil 

pozrieť mu do očí, ktoré veselo iskrili. „Tvoje záujmy nie sú jednostranné, sú... povedzme pestré, 

Draco. Okrem toho, rád by som vyskúšal niečo z tých vecí, ktoré sa tam tak kvetnato a detailne 

popisujú.“ 

Draco roztržito zahabkal. „Niečo z tých... vecí? Na čo presne narážaš?“ 

Remus pohladil palcom jeho pootvorené ústa, krásne ružové a hebké ako lupene ruže, než sa k nemu 

naklonil, aby mu to pošepkal priamo do ucha. Draco zalapal po dychu a rozochvel sa. Brko, ktoré 

zvieral doteraz v prstoch stisol tak mocne, až sa zlomilo vo dvoje, keď ním v tom okamihu prešľahla 

túžba, akoby ho znenazdania pohladil horúci jazyk planúceho ohňa. 

Keď sa Remus odtiahol, z blondiaka ostala roztúžená kôpka nešťastia. „Toto by malo byť zakázané, 

Lupin!“ zamrmlal a pustil zničené brko z prstov. Červený tuš mu ich pofarbil. „Zvlášť, keď mi sem 

každú chvíľu má prísť študent, aby si odpykal svoj trest.“ 

„Ale? Len jeden?“ uškrnul sa Remus. „Dnes si musel mať veľmi dobrú náladu.“ 

Draco naňho stále iba zazeral a netušil, či vstať a vrhnúť sa naňho, alebo myslieť radšej na niečo, čo 

by mu zaručene schladilo krv. 

„Aj som mal. Lenže ak neprestaneš, obávam sa... najhoršieho.“ 

„Skutočne?“ 

„Skutočne,“ odtušil. 

„A čoho konkrétne?“ 

„Že budem musieť zrušiť trest a dovoliť ti vziať si ma. Okamžite a na mieste. Čo by nebolo veľmi 

vhodné, vzhľadom na moju dobrú povesť. Chápeš, som prísny a svoju reputáciu si chcem udržať.“ 
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„Ach, samozrejme. Nesmieme zabúdať na tvoju dobrú povesť,“ zaškeril sa muž rozjarene. „Vieš, čo v 

takých chvíľach pomáha mne?“ 

Draco pokrútil hlavou. Mysľou mu blikla spomienka na ich včerajšie milovanie. Na Removo nahé telo, 

na hru jeho svalov, na jeho bozky... 

„Predstava tvojej rozzúrenej matky, keď príde na to, že som si... takpovediac označkoval jej jediného 

syna.“ 

Tak táto poznámka mala svoj trefný účinok a stretla sa s Dracovým zamračením. Jeho vzrušenie o 

poznanie kleslo a začalo sa vytrácať. 

„Technicky vzaté, neoznačkoval si si ma. Keby áno, musel by som mať na tele nejakú signatúru, čo 

nemám. Som si tým istý.“ 

„Ber to ako rečnícky obrat, nič viac. Tak, či tak, bude rozzúrená. Nikdy ma nemala v láske.“ V tom 

momente sa na dvere ozvalo zaklopanie. Draco naňho naposledy pozrel, upravil sa a pár sekúnd 

počkal, než sa pohol k dverám, aby otvoril. 

Zaviedol študenta bifľomoru do miestnosti naproti a ukázal mu hŕbu špinavých kotlíkov navŕšených 

vedľa dresu. Keď sa ozvalo jeho hlasné zafučanie a na ňom pristál neveriaci pohľad modrookého 

štvrtáka, iba rozladene zahulákal: „Buďte rád, že vám nedám krájať mexické fazuľky, Grayson alebo 

triediť žabie jazyky! Čím skôr sa do toho pustíte, tým skôr to bude hotové! A ešte jedna nevhodná 

poznámka a stiahnem vašej fakulte ďalšie body za drzosť!“ 

Pri dverách sa ešte zastavil a obzrel sa. „Keď skončíte, príďte mi to oznámiť. Nechám pootvorené 

dvere na svojom kabinete.“ 

S tým sa vrátil späť, ale Remusa tam už nenašiel. Na stole si miesto toho objavil ležať odkaz napísaný 

červeným tušom s opraveným brkom. 

„Budem ťa čakať po večierke v Škriekajúcej búde. R.J.L.“ 

Zachvel sa novou vlnou hrejivej, šteklivej túžby. Dúfal, že vlk svoje pošepkané sľuby vyplní. 

18. kapitola – Malfoyovo pokušenie 

Vypínal sa nad ním v posteli, podopretý na lakťoch a nevedel sa naňho vynadívať. Bol nádherný. S 

tým zastretým pohľadom v prižmúrených sivých očiach, ktoré sa mu vyčerpaním zatvárali, s ružovými 

lícami a drobnými kvapôčkami potu nad hornou perou, na brade i na čele. Bol vážne na zjedenie. 

Sklonil k nemu tvár, oprel si čelo o to jeho a nosom sa jemne obtrel o ten jeho. Maznavo. Láskyplne. 

Nikdy toho počas milovania veľa nenahovoril, nebolo treba, na čo aj, keď mal pocit, že všetko 

dôležité povedia skôr činy, než slová, ktoré by len zbytočne zdržiavali. Okrem toho, nebol si istý, či by 

chcel Draco počúvať nejaké tie sladké vyznania, keď si nebol istý ani nie tak ním ako sám sebou. 

Mysľou mu spontánne prebleskol obraz upachteného Siriusa. Ten vždy stíhal všetko. Ešte i rečniť a 

slovne ho pri sexe dráždiť. Nikdy tomu neprišiel na chuť, ale bral to ako priateľovu zábavku, bez 

ktorej sa nevedel zaobísť. 
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Ucítil, ako sa mu Dracove ruky usadené na krížoch pohli nahor a pohladili ho. Došli až k pleciam a 

prsty mu vkĺzli do vlasov na temene. 

Boli obaja spotení a ulepení semenom. Nebol to práve príjemný pocit, ale nebol ochotný ešte sa ho 

vzdať. 

Draco sa pod ním zahniezdil a on si uvedomil, že sa zjavne necíti veľmi pohodlne. Odvalil sa z neho a 

pritiahol si ho k boku absolútne majetníckym gestom, ktorému sa mladík sotva bránil. 

Remusove ústa dosadli na oblinu jeho pleca a jemne ho tam najprv uhryzli, než to miesto poláskal 

svojim jazykom. 

„Bolo to...“ zamrmlal Draco, ale ani on asi nenašiel vhodné slová, ktorými by ten zážitok slovne 

vyjadril. Preto mu pomohol. 

„Nádherné a jedinečné?“ 

Draco ospalo prikývol. „Včera sme boli spolu po prvý raz a predsa v tom nebolo nič... vieš, 

neohrabané a trápne. Mal som pocit, že presne vieš, čo robíš. Že vieš, kde sa ma dotknúť, aby som...“ 

Remus mu priložil prst na opuchnuté pery. Teraz sýte ako maliny. Krásne šťavnaté a sladké. Poláskal 

ich bruškom palca a sykol, keď sa mu do bruška ukazováka krátko a roztopašne zahryzli Dracove zuby. 

„Asi to nejako súvisí s tým predurčením. Okrem toho, ani jeden z nás nie je panic. A potom, cítil som, 

že sa ti to páči. A tušil som, čo by sa ti páčiť mohlo.“ 

 „Nemyslel som si, že to bude také,“ priznal unavene. „Neviem síce, čo presne som od toho spojenia 

očakával, ale... myslím, že to predčilo všetky moje... nároky.“ 

„Mám byť polichotený?“ opýtal sa Remus a preplietol si s ním prsty pravej ruky. 

Draco sa tlmene zasmial. „Určite. Nepamätám si, že by som niekomu podriapal chrbát pri orgazme,“ 

priznal zahanbene. 

„Neublížil si mi,“ šepol Remus, ktorého sa tiež začala zmocňovať únava. „Moje zranenia sa hoja 

pomerne rýchlo. Tie ľahšie, samozrejme.“ 

Chvíľu tam ležali vo vzájomnom objatí len tak, než si Draco nepovzdychol. Tak akosi spokojne. „Vždy 

som vedel, že ťa fyzicky priťahujem. Už vtedy, keď som mal trinásť a ty... si nás učil. Uvedomoval som 

si to, ale celkom nechápal. Bol som... sklamaný, keď si na konci roka odišiel a zároveň nahnevaný, 

lebo som tomu nerozumel.“ 

„Videl si ma meniť sa. Myslel som, že to tak bude lepšie. Okrem toho, čo by som povedal 

trinásťročnému chlapcovi?“ opýtal sa s ťažkým srdcom. „Si mi predurčený a nemôžeš s tým nič robiť? 

Sotva by si mi poďakoval. A vaši by ma... roztrhali na kusy, keby sa tak stalo. Musel som ostať v 

ústraní.“ 

„Viem a chápem to. A chcem, aby si vedel, že nič neľutujem. Ani včerajšok a ani dnešok. Hoci musím 

priznať, že som sa stále nerozhodol,“ pripustil a zívol si. Bledé viečka prekryli jeho znavené sivé oči 

tentoraz nadobro. 
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Remus sa k nemu naklonil, aby na obe vtisol ľahký bozk. „K ničomu ťa nikdy nútiť nebudem, Draco. 

Stačí mi, že si so mnou,“ zašepkal a objal ho pevnejšie. 

Usmieval sa. Pochyboval, že si to Draco uvedomuje, ale dal mu viac, než by si bol ochotný sám 

vypýtať. 

Merlin, veď mal v posteli anjelsky krásneho Malfoya! Vznešeného dediča rodu. Draco to možno 

netušil, ale vysielal k nemu vlastné a pomerne veľavravné signály. Kradmé pohľady a letmé úsmevy, 

to bola iba špička povestného ľadovca a bola ničím v porovnaní so smršťou pocitov, ktoré k nemu od 

mladíka prúdili cez to ich krehké puto. 

Okrem toho, Remus mu neostal nič dlžný. Chcel, aby pochopil, že sa mu páči rovnako. Nielen fyzicky. 

Draco mal zaujímavú povahu, ktorá pekne harmonizovala s tou jeho pokojnou. Nebol jeho 

protipólom, pretože sa dopĺňali, čo bolo vzácne. Ale tiež bolo nad slnko jasnejšie, že sa v niektorých 

veciach líšili a aj to sa mu páčilo. Priťahoval ho, keď sa usmieval i mračil. Keď sa zlostil pre maličkosti, 

ktoré podľa neho stáli za tú námahu. 

Aj teraz urobil to isté. Zahrnul ho vlastnými pocitmi a obalil ho do neviditeľného plášťa utkaného zo 

svojho vlastného obdivu, z túžby a... áno, z lásky. Pretože ak bol predtým do mladého slizolinského 

profesora tajne zamilovaný, teraz s istotou vedel, že mu nadobro prepadol celým srdcom. 

Natiahol sa po prútiku, zoslal na oboch čistiace kúzlo a zamrmlal: „Nox!“ 

Plynové lampy zhasli. V kozube ticho pukotal ohník. K spánku v Škriekajúcej búde sa nechal ukolísať 

Dracovým pokojným dychom, teplom jeho tela a tlkotom jeho srdca. 

ooo xxx ooo 

Neville sa spokojne napriamil. „Výborne, zdá sa, že sa vaše Trasomilky pomaly spamätávajú.“ Drobné 

fialové kvetinky s ružovkastými okrajmi lístočkov sa ako na povel zachveli, ani čo by ich pohladil letný 

vánok. 

Lucius spokojne prikývol. „Pomáha im zjavne vaša starostlivosť.“ 

„To nepochybne. A určite k tom prispela i tá troška hnojiva.“ 

„Nechcem sa teraz baviť o týchto... veciach,“ zamrmlal starší muž a skĺzol po ňom oceňujúcim 

pohľadom, ktorého si bol mladým už viac, než vedomý. 

Neville sa uškrnul. „A o čom by ste sa rád bavili, mylord?“ 

Doberal si ho a to sa Luciusovi páčilo. „Páčil sa vašej starej matke dar?“ 

Mladý chrabromilčan sa zháčil a uchechtol. „Ou, tak to ste boli vy? Tvrdila to, no nejako som jej 

neveril a jej nepríčetnému hnevu som sotva venoval pozornosť.“ 

„Takže nepáčil,“ odvetil si muž so zvrašteným obočím a otázkou, čím by jej pre všetko na svete 

dokázal ulahodiť a či vôbec niečo také existovalo, čo by bola od neho tá stará borsorka ochotná prijať. 

„Spálila ho na záhrade hneď potom, ako ho overila, či nie je prekliaty,“ poinformoval ho promptne 

mladík. 
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Tomu sa úprimne podivil. „Bola to obyčajná vlnená štóla. Zjavne som sa netrafil do jej vkusu.“ 

„Určite. Asi ste ešte nevideli jej povestný klobúk s hlavu supa, však?“ opáčil a sledoval, ako sa zmenil 

výraz v tvári toho pôsobivého chlapa. 

Lucius povytiahol obočie a Neville sa zachechtal. „Netrápte sa. Starká vás proste nemusí, to je celé. Ja 

jej názor nezdieľam.“ 

„Našťastie, čo ma skutočne teší,“ usmial sa Lucius a naznačil mierny úklon hlavou. 

Chrabromilčan mu úsmev opätoval. Keby len Malfoy tušil, čo sa v ňom odohráva, ako by asi 

zareagoval? Neville už vážne nevedel, čo robiť. Krúžili okolo seba pridlhý čas. Iste, dôvodov na to 

oťukávanie sa by bolo mnoho, jeden by ich nezrátal na prstoch oboch rúk, ale... on mal pocit, že to 

sotva vydrží dlhšie, než začne nový rok. Lenže tak dlho čakať? Dva týždne sa zdali byť celým 

nekonečnom a on bol... pomerne netrpezlivý. Preto si pripravil drobnú lesť a veril, že sa do nej 

slizolinčan lapí, či chce alebo nie. 

„Mimochodom, sľúbili ste mi ten portrét, ak si dobre spomínam,“ nadškrtol, na čo Lucius prikývol. 

„Vy o to vážne stojíte?“ 

„Pravdaže. Videl som vaše práce a ste... veľmi talentovaný, ak môžem vyjadriť svoj skromný a 

amatérsky názor.“ 

„Ďakujem, vážim si to, Neville. Ak máte čas, pokojne môžeme začať ešte dnes,“ navrhol mu muž s 

neskrývaným nadšením a len čo chrabromilčan prikývol, zaviedol ho do svojho ateliéru. 

Chvíľu sa nezáväzne zhovárali, kým sa Neville prechádzal po miestnosti a prezeral si jednotlivé obrazy 

uložené na stojanoch, schnúce, alebo opreté o stenu a momentálne ponechané na pospas osudu, než 

si Lucius pripravil plátno, štetce i farby. 

„Výborne, ja som pripravený,“ informoval ho, keď sa zbavil upnutého saka a ostal iba v batistovej 

košeli s voľnými rukávmi, ktoré si vykasal po lakte. Odhalil tak mocné predlaktia. 

Neville sa zamyslene rozhliadol po miestnosti a napokon zakotvil pohľadom na neďalekom kresle. 

Vyzeralo dostatočne pohodlne. Prútikom si ho privolal k sebe a pozrel naňho. „Môže byť?“ 

„Pravdaže. Bude to nejaký čas trvať a myslím, že vám bude pohodlnejšie, ak pri tom budete sedieť.“ 

Neville prikývol, ale to už sa zbavil viazanky a následne i saka, ktoré odložil na stoličku. Pozrel na 

muža, ktorý mu venoval iba letmý pohľad a na moment sa odvrátil, aby vzal do ruky prútik. Otočil sa k 

oknám a kúzlom z posledných dvoch odpratal ťažké zamatové závesy a vpustil dnu viac denného 

svetla. 

Keď sa znova pozrel na Nevilla, iba zalapal po dychu. Mladý chrabromilčan sa naňho díval vyzývavým 

pohľadom a on mal pocit, že sa mu srdce prepadlo až kdesi do žalúdka. 

„Deje sa niečo?“ opýtal sa ho ten hnedooký diabol nevinne. 
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„N-nie, ja len... V poriadku. Nečakal som, že...“ habkal ako malý chlapec. Štetec, ktorý zvieral v pravej 

ruke div nezlomil. Naprázdno preglgol. V hrdle mal odrazu tak neznesiteľne sucho a v slabinách mu 

priam bolestivo zaškubalo. 

A potom sa odrazu ocitol rovno pred ním. „Môžem?“ hlas mal tlmený a zafarbený emóciami. Zatiaľ sa 

díval iba do jeho očí, ale po jeho prikývnutí skĺzol nižšie. Cez krk, nahú hruď jemne posiatu chĺpkami a 

tmavoružové bradavky, ktoré na nej trónili. Plecia mal široké a ruky silné. 

Vzal ho za pravačku. „Podoprite si ňou... bradu,“ povedal a Neville poslúchol. Prstami potom skĺzol po 

jeho ľavej ruke a trocha ju poopravil. Mladíkovi nabehla husia koža a Lucius si nervózne oblízol suché 

pery. Tiež by rád vedel, kvôli čomu sa tak stalo. Bolo mu chladno alebo to bolo kvôli jeho dotyku? 

Sivými očami sa presunul ešte o čosi nižšie. Pristál na dokonale plochom bruchu a odtiaľ... odtiaľ... 

Prerývane sa nadýchol. Medzi absolútne pevnými stehnami sa vynímal profesorov polovzrušený 

penis. Stačil jediný Luciusov pohľad, aby sa priamo pred jeho zrakom zväčšil ešte viac. Z predkožky 

vykukla krvou naliata hlavička. 

Lucius nahlas preglgol a len veľmi neochotne odtrhol od toho pôsobivého úkazu svoj zrak. Pozrel mu 

do očí a bál sa dúfať, či tam skutočne vidí to, čo vidí. 

Divokú, bezuzdnú túžbu, ktorá bola zrkadlovým obrazom tej jeho. 

„Nemajú portréty svoje názvy?“ opýtal sa znenazdania ten chrabromilský démon nenútene. 

Lucius zjavne prikývol. „Majú. Ale toto... toto bude... skôr akt.“ 

„Ale názov – Malfoyovo pokušenie – by celkom sedelo, že? Mylord?“ 

Lucius mal v jednej sekunde dojem, že sa prepočul. Bolo by to možné, lebo momentálne netušil, čo so 

sebou. Mozog mal odkrvený od momentu, kedy ho uvidel rozvalného v kresle celkom nahého s tým 

hriešnym výrazom v tvári, akým sa naňho neprestával dívať ani teraz, pokým Lucius rezignovane 

nahlas zastonal, šmaril štetec merlin vie kam a načiahol sa po ňom s rozhodnutím vziať si ho priamo 

na mieste. 

Skôr, než sa ich ústa nedočkavo spojili, zaznamenal víťazoslávny úsmev mladšieho muža s túžobne 

preneseným: „No konečne!“   

19. kapitola – Prímerie 

Remus si to sobotňajšie ráno prispal. Ostal v Škriekajúcej búde, a keď Draco opúšťal vyhriatu posteľ, 

ľutoval, že ho tam nemôže zdržať o niečo dlhšie. Nie preto, aby ho znova pomiloval, pretože sa tak asi 

pred poldruha hodinou stalo, keď ho chvíľku pred svitaním prepadla ohromná túžba. 

Fakt, že sa ho nevedel nasýtiť ho miatol i desil zároveň. Ak bola ich vášeň teraz taká silná, aká bude o 

mesiac, či o rok? Opadne alebo zmocnie? Ustáli sa? 

Prevalil sa na chrbát a založil si ruky pod hlavu. Nie, ani nedúfal, že Draco bude niekedy ochotný vliezť 

s ním do postele. I keď... technicky vzaté, po prvý raz ho len barbarsky oprel o stôl, pretože... 
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Prečo vlastne? 

No, keď ho tu uvidel stáť a pochopil, prečo sa sem vlastne odvážil, zaplavil ho zvláštny ohromujúci 

pocit, ktorý mu vyrazil dych a rozbúšil srdce. Ten pocit mrazil i pálil zároveň, vkradol sa mu do srdca a 

nakazil jeho vôľu ako ničivý vírus, proti ktorému nebolo najmenšieho lieku. 

Zakalil mu myseľ a nechal ju bezmocne potácať sa medzi nevyslovenými otázkami. Túžba ho zaplavila 

od špičiek prstov na nohách až po korienky krátkych vlasov. Mal pocit, akoby bol pripútaný k horiacej 

hranici a Draco... bol jeho jedinou možnosťou záchrany. Chopil sa jej dychtivo a odhodlane ako 

topiaci sa svojej povestnej slamky. 

Nemyslel. Konal. Nechal nad zdravým rozumom vyhrať svoje živočíšne pudy.  

Potreba vziať si ho, ochutnať a vnoriť sa doň prevýšila všetko ostatné. Ak bol ich bozk prudký a drsný, 

nebolo to nič v porovnaní s tým ako surovo sa na ňom vyvŕšil. Aspoň si to myslel. 

To anjelsky pôvabné telo, krásne a dokonalé sa pod ním vlnilo a vzdychalo, kričalo rozkošou a triaslo 

sa pod jeho rukami, kým ho ničil svojou šialenou dychtivosťou. Ak ho i len na stotinu sekundy 

napadlo, aké zranenia mu týmto môže spôsobiť, sotva mu to zabránilo spomaliť to šialené tempo. 

Choval sa ako fatálny agresor, akoby jeho vlčia povaha na moment prevzala kontrolu nad jeho telom. 

Na jednej strane by vedome neublížil Dracovi za nič na svete, na tej druhej mal pocit, že mu nedal 

stále najavo ako veľmi po ňom prahne! I jeho penis nabral ešte pár centimetrov do dĺžky a to už sa 

nejaký čas nachádzal hlboko v jeho nádhernom zadku. Vtedy ani nezauvažoval nad tým, či to jeho 

milenec postrehol. 

Remus si nespomínal, že by bol taký... aktívny, či dravý, čo i len jediný raz pri Siriusovi. Pri ňom sa 

nikdy nesprával ako zmyslov zbavený a vždy zaujímal poddajnejšiu polohu. Lenže s Dracom... to bolo 

jednoducho iné. Akoby sebe i jemu potreboval dokázať svoju poprednú pozíciu. Svoju nadradenosť. 

Tie slová mu nikdy predtým nič nehovorili, teraz ho opantávali ako popínavý brečtan. 

A predsa na jeho tele nenašiel po svojom vyčínaní jediný znak toho, že by ho zranil. Pocit úľavy bol 

väčší, než obvykle a po tom prvom šialenom kole ho donútil zahrnúť milenca všetkou svojou 

pozornosťou. Ak uspokojil svoju prvotnú túžbu, vedel, že to bolo málo. Smäd po novom splynutí bol 

väčší, než by si odvážil predpokladať. Ale aspoň teraz spomalil a ich druhé milovanie bolo vláčnejšie. 

Ďalšie bolo pomalšie a ďalšie... nežnejšie. 

Potreba chrániť a milovať sa stala každodenným motívom a dôvodom, prečo ráno vstával s úsmevom 

na tvári. Dôvodom, prečo sa tešil na spoločné raňajky, obedy i večere. Dôvodom, prečo sa tešil na 

každú voľnú chvíľu, ktorú mohli stráviť spolu. 

Miloval. To bol ten pravý a jediný dôvod, vďaka ktorému sa mu pri jedinom pohľade, či už i myšlienke 

na mladého muža rozbúšilo srdce. 

A hoci netušil a ani sa neodvážil predpokladať, ako sa Draco Malfoy rozhodne – či preňho alebo nie – 

vedel, že nič nepodnikne preto, aby ho nasilu presviedčal. Ak už nemal právo slobodnej voľby, lebo 

mu bol proste predurčený, tak mu dá k dispozícii aspoň túto možnosť. Nie je to veľa, ale rozhdone to 

bude znamenať viac, než prázdne slová. 



75 
 

ooo xxx ooo 

„Sladký Merlin!“ povzdychol si slizolinčan, keď sa na Veľkej sieni rozrazili dvere a dnu vstúpil Potter s 

úsmevom na perách. „A to som si myslel, aké je toto ráno krásne!“ prevrátil očami a zagánil naňho. 

Lenže Potter sa nad jeho poznámkou iba zoširoka pousmial, keď si zobliekol zimník a prehodil ho cez 

najbližšiu stolčiku. „Ale, ale, Malfoy! Aj ja ťa rád vidím. Živý a zdravý?“ 

Draco si iba odfrkol, ale Harrymu neušlo, že sa začervenal a to bolo viac, než chcel vedieť. Pozdravil sa 

s profesorom Flitwickom, ktorý mal výzdobu na povel, kývol na pozdrav študentom roztrúseným po 

miestnosti, ktorí už asi nejakú chvíľu pracovali na vianočnej výzdobe. 

„Výborne, Harry. Rád vás vidím! Neville sa nám niekam zatúlal a Padma musela na ošetrovňu. Dostala 

po oku vetvičkou z jedličky. Nehoda, no. Tie sa stávajú,“ zalamentoval, než im ukázal na obrovskú 

krabicu, ktorá stála iba dobré štyri stopy od tej Dracovej, čo blondiakovi neušlo. Ale tentoraz nevydal 

ani útrpný povzdych a zachoval si tvár, keď stáli skoro bok po boku s prútikom v ruke a asi prvý raz ich 

ani nenapadlo použiť ich proti sebe, ako sa skláňali nad pripravenými dekoráciami. 

Jedna po druhej končili na obrovskom vianočnom strome, ktorý sem zavčasu ráno, kráto po 

raňajkách doniesol Tucker McNair. Pracovali spolu. Najprv mlčky, než vylovili svetelnú reťaz a potom 

sa dohadovali ako ju čo najlepšie umiestniť na strom. 

Harry drgol do Draca a rukou ukázal na Flitwicka v druhom kúte miestnosti, ktorý použil prosté 

levitačné kúzlo a špirálovito reťaz usádzal a upevňoval na stromček. 

„Vyzerá to jednoducho,“ poznamenal Draco. „Ja ju dvihnem, ty upevníš?“ 

Harry prikývol. O chvíľu a pár nadávok zamrmlaných tlmene popod nos bola reťaz i na ich strome. 

Draco sa spokojne uškrnul. „To by sme mali. Čo teraz? Vianočnú hviezdu?“ 

„Nie, tá pôjde na koniec, pusinka. Najprv ostatné ozdoby.“ 

„Nehovor mi pusinka na verejnosti,“ zašomral Draco a vylovil zo svojej krabice pár ozdôb. O chvíľu sa 

už biely papieroví anjeli hojdali na konároch striebornej jedle. „Môže ťa niekto začuť a mylne si to 

vysvetliť,“ napomenul ho. 

Harry postrehol, že z jeho ani len nezaznel podtón nevrlosti, či hnevu. „Draco?“ 

„Hm?“ 

„Toto vyznelo, akoby si mi dovolil volať ťa tak v súkromí,“ uškrnul sa Harry a rýchlym švihom prútika 

upevnil na najvyššej vetvičke červenú vianočnú guľu. 

„Zjavne si ma zle pochopil, cukríček,“ vystrúhal naňho slizolinčan grimasu. „Predpokladám, že ani 

tebe by sa nepáčilo, keby som ti tak hovoril? A čo tak perníček? Načnem vianočnú tému, čo povieš? 

Nott to určite ocení.“ 

Harry sa zamyslel. „Asi by ťa pri prvom takom oslovení zahlušil. Keby to počul,“ pripustil auror s 

rozšafným výrazom. „Tak dobre, už žiadne provokácie. Čestné...“ urobil si krížik na hrudi, na mieste, 

kde mu usilovne tĺklo srdce, „chrabromilské!“ 
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„Pche! Si nenapraviteľný!“ 

„To som, ale sľub viem dodržať,“ žmurkol naňho a chvíľu sa opäť venovali iba zdobeniu. Harry obiehal 

okolo prednej časti stromu, Draco sa snažil zdobiť boky a zadnú časť. 

Mali k dispozícii ozaj krásne ozdoby. Sklenené, papierové i kryštáľové. Lesklé, matné i farebné. Z 

konárov tak viseli gule, anjeli, cencúle, na konároch sedeli nehybný operený vtáčkovia, jagali sa na 

nich snehové vločky a odrážali od kryštáľovej beloby svetlo svetielok z reťaze spolu s ligotom 

trblietavých lamel a girlánd. 

Keď sa Draco dostal späť k Harrymu, ten stál nehybne na mieste a mlčky obdivoval ich prácu. 

„Je krásny, čo povieš?“ opýtal sa neisto potom, čo vyčaroval na konáre trocha falošného snehu. 

Harry prikývol a nastavil mu zovretú päsť, aby si ťukli na dobre odvedenú prácu. „To je, sme sakra 

dobrí!“ 

Draco si priťukol a zachechtal sa. „Kto by to do nás povedal. A teraz?“ 

„Teraz hviezda,“ Harry mu ju priam obradne podal. Bola obyčajná, biela a matne sa leskla kvôli 

drobným zrniečkam poprašku, v ktorom bola obalená. 

„Počkaj, mám nápad,“ zamrmlal Draco a mávol nad ňou prútikom. Hviezda v Harryho rukách zažiarila 

vlastným tlmeným svetlom. 

Harry uznanlivo prikývol, keď mu ju podával. „Fajn, teraz ju môžeš osadiť na miesto.“ 

Stalo sa. 

„A čo ďalej?“ opýtal sa Draco, keď sklopil pohľad od hviezdy späť na Pottera, ktorý stál pri ňom so 

spokojným výrazom na tvári a so založenými rukami na prsiach. 

„Teraz vás chlapci pozývam na punč!“ zapišťal Flitwick, ktorý si ich šikovnosť nevedel vynachváliť. „A 

potom by ste mohli vyzdobiť ešte halu, čo poviete?“ 

Ani jednému nenapadlo aby protestoval. 

ooo xxx ooo 

Harry to dopoludnie veru nepokladal za stratené. Ani keď mu bol strategicky pridelený Malfoy. I tak s 

ním chcel hodiť reč a dozvedieť sa, ako sú s Remusom... ďaleko. 

Lenže v Sieni a potom v hale nepokladal túto konverzáciu za možnú. Bol rád, keď si našli kúsok 

súkromia aspoň pri obede. Obaja sa uchýlili na vzialený koniec profesorského stola. 

„Spali ste spolu, však?“ Tú otázku po ňom vystrelil pri najbližšej možnej príležitosti. Nemohol si to 

nechať ujsť. 

Dracova ruka s lyžicou zastala na pol ceste k jeho pootvoreným ústam, keď naňho vrhol nesúhlasný 

pohľad. 

„Si netaktný, vieš to?“ 
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Harry vystrúhal grimasu. „V prvom rade som zvedavý, i keď pripúšťam, že je moja otázka indiskrétna. 

Odpovieš mi? Alebo vieš, čo? Nemusíš. Vidno to na tebe.“ 

Draco prehltol sústo a zmeravel. „Vážne?“ 

Harry prikývol. „Nie je to nič očividné, čo by ťa mohlo prezradiť, ale... sála z teba taký... pokoj a...“ 

„A?“ dožadoval sa Draco so srdcom v krku, čo z neho asi vylezie. 

„Máš v očiach iskru.“ 

Mladý profesor Elixírov na svojho bývalého spolužiaka zazrel, akoby sa bol pomiatol. Alebo akoby si 

prinajmenšom nebol istý jeho spôsobilosťou. 

„Si... v poriadku?“ Potterova nová otázka ho dokázala napriek všetkému vyviesť z konceptu. 

„Prečo toľká starosť?“ zháčil sa prekvapene. Vložil si do úst lyžičku zeleninovej polievky a pozrel 

naňho. 

Harry pokrčil plecami. „Chápem, že to pre teba nie je jednoduché. A tiež mi neschádza z mysle ten 

fakt, že sex môže byť... drsný, i keď si Remusa akosi v tejto pozícii nedokážem vôbec predstaviť. 

Neublížil ti, však nie?“ 

Ak sa Draco ráno iba jemne červenal, teraz sa vyslovene pýril. „Merlin, ty si... vážne neskutočný! 

Privádzaš ma do rozpakov! A ostatní,“ zamrmlal rozladene tlmeným hlasom, „na nás zvedavo zízajú!“ 

„Sorry! Nechcel som,“ ospravedlnil sa Harry a vrhol na druhý koniec stola široký úsmev a krátke 

kývnutie rukou na pozdrav Minerve, madam Hoochovej i Padme, ktorá tam sedela s páskou cez oko 

vedľa madam Tennerovej. 

„Nie, neublížil mi. Spokojný?“ 

Harry prikývol. „Vidíš, ani to nebolelo.“ 

Draco si pri tej poznámke zamiešal zadumane polievku a mrkol naňho. „No... asi by si mal vedieť, že... 

tá tvoja predstavivosť je zrejme trochu obmedzená. Ale viac ti vedieť netreba a už sa ma na nič 

podobné nepýtaj! Tiež ťa nespovedám a nevyzvedám ako to s Theom robíte! Jasné?“ 

„Krištáľovo! I keď ja by som ti pokojne pár rád mohol dať. Nie som taký prudérny.“ 

„To ani ja, Potter, ale pochop, že sa to nehodí!“ 

Harry sa uškrnul. „Prepáč, len si ťa doberám. Keby Theo zistil, že kvákam o intímnych veciach, hm... 

netuším, čoho by bol schopný. Je trošku majetnícky, vieš?“ 

„Viem si predstaviť,“ usmial sa Draco. „Môžeme sa teraz v pokoji najesť? Som vážne hladný a ty len 

jednostaj táraš!“ 

„Iste, pusinka,“ odvetil a zháčil sa. „Fakt sorry, vieš, sila zvyku.“ 

Draco prevrátil nad jeho neotesaným ospravedlnením očami na znak, že to s ním vzdáva. 
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Nevšimol si, že sa medzi dvermi na malú chvíľu objavil profesor Obrany, ale pri pohľade na 

profesorský stôl a jeho spoločnosť cúvol späť, pretože keď dvihol hlavu tým smerom, Remus tam už 

nebol. 

ooo xxx ooo 

Harry sa brodil snehom k Rokfortskej bráne. Myslel na to, že by nebolo od veci vyzdobiť i hostinec a 

tiež ich súkromné priestory, ak to už nezariadil ich trafený, ale šikovný domáci škriatok. 

Theo mal určite plné ruky práce, lebo študenti mali voľný víkend a teraz pobehovali po Rokville a 

vymetali obchody horšie než ukrutná fujavica, len aby sa vybláznili a možno i preto, aby si dokúpili 

darčeky. 

Keď zbadal pri bráne postávať Remusa, spomalil krok a napadlo ho, čo to bude tentoraz. Nevideli sa 

takmer týždeň. Remus sa neozval ani nenapísal. 

Opieral sa o kovanú bránu a civel kamsi pod nohy. Vyzeral... no, určite nie spokojne. 

„Ahoj,“ pozdravil ho prvý, keď sa dostatočne priblížil a zastal iba pár stôp od neho. 

„Ahoj, Harry,“ odzdravil a vrhol naňho kajúcny pohľad. „Mrzí ma to! Nikdy som niečo také nemal 

povedať! Rozhodne nie nahlas a pred svedkom! Najmä ak to vôbec nebola pravda.“ 

Harry prikývol. „Nie, nebola. Radi sa... s Dracom doberáme. A môžem ťa ubezpečiť, že je to vzájomné. 

Nič proti nemu nemám. Ani proti Luciusovi.“ 

Remus prikývol. „Hovorila zo mňa... žiarlivosť, ak ma to môže čo i len trochu v tvojich očiach 

ospravedlniť.“ 

„Myslím, že by mohla, ale...“ chcel mu ešte niečo vytknúť, ale Remus ho predbehol. 

„Harry,“ vošiel si nešťastník prstami do vlasov a znova ich spustil pozdĺž mierne nahrbeného tela. 

„Všetko to s Dracom je pre mňa nové. Spočiatku som mal pocit, že strácam sám seba a on sa stal 

mojím cieľom. Stredom môjho vesmíru i bytia. Nechcel som dopustiť nič z toho. Najmä s vedomím, že 

neviem, čo od neho môžem čakať.“ 

Lenže Harry ho chápal. A tiež ho trochu ľutoval a veľmi mu držal prsty, aby to dopadlo dobre. Aby 

Draco prekonal vlastné zábrany a našiel v ich vzťahu všetko, čo potreboval k šťastiu. A aby to našiel i 

Remus. 

„Poradím ti, Remus. Trochu mu ver. A dôveruj i sebe, dobre? Možno,“ mykol plecami, „neviem, 

možno ťa samého výsledok príjemne prekvapí.“ 

Prešiel popri ňom až sa dostal za bránu. 

„Harry?!“ 

Na to naliehavé zvolanie sa zastavil. Remus k nemu podišiel a pozrel mu do očí. „Priatelia?“ 

„To sme vždy boli, či nie?“ 
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Muž sa pousmial a objal ho. „Iste. Myslím, že Theo má šťastie.“ 

„Ja si to nemyslím, ja to viem,“ zakontroval Harry sebavedomo, keď ho Remus pustil a on mohol 

slobodne dýchať. „Uvidíme sa večer v krčme?“ 

„Platí to pozvanie i pre Draca?“ 

„Iste. Odkáž mu, nech sa dobre pripraví. Chystám sa to tam vyzdobiť a rozhodne nebude chýbať 

imelo! Vlastne ním hodlám pekne plytvať!“ 

Harry mu mávol na pozdrav a Remus sa rozosmial. Keď sa otočil späť k hradu, videl Draca postávať pri 

vstupných dverách hradu, než sa mu pomalou chôdzou vydal slizolinčan oproti. 

20. kapitola – Rozhovor 

Len čo vošli do krčmy, Draco zostal stáť ani primrazený hneď na prahu dverí. 

Remusovo – Čo je? – skončilo krátkou salvou tlmeného smiechu, keď dvihol oči k stropu a dodal – On 

to myslel vážne! 

Draco iba prevrátil očami, než otrávene vyhlásil: „A teba to skutočne prekvapuje i napriek tomu, že 

ho tak dobre poznáš? Práve si ma šokoval!“ 

Lenže to už mal mužovu tvár sotva na centimeter od svojej. Ucítil jeho teplý dych, ktorý pohladil jeho 

studenú pokožku ochladenú nočným vzduchom a okamžite ochotne pootvoril ústa, akoby sa toho 

bozku naproti malému rozčúleniu nemohol v skutočnosti dočkať. 

Od baru sa na nich vycieral Theo, a keď za sebou konečne tí dvaja zavreli, uvideli z poschodia 

prichádzať aj Harryho, nahodeného vo vianočnom duchu. Ten červený sveter s véčkovým výstrikom a 

veselým snehuliakom sa nedal inak ani vnímať. 

„Myslel som, že si pôvodne spomínal niečo na tému plytvania ihličia,“ pripomenul mu veľmi ochotne 

Remus, keď si stal za Draca a mimovoľne ho rukou objal okolo pása. Akoby si to ani neuvedomoval. 

Harry prikývol. „A môžem ťa ubezpečiť, že som to aj urobil. Lenže imelo nemá na môjho snúbenca 

dobrý vplyv. Teda... má, v istom zmysle, ale nebudem to tu teraz rozvádzať. Stačí, ak poviem, že ma 

pri tom zdobení neprestajne prenasledoval a ešte i teraz ma bolí... jazyk,“ dodal škodoradostne, keď 

uvidel, že Dracove zorničky sa nebezpečne rozšírili, lebo podvedome očakáva iné slovo. 

Theo sa uškrnul spôsobom, ktorý Harrymu rozochvel kolená. Mal chuť nahnúť sa cez pult a vlepiť mu 

ďalšiu neškodnú pusu, ale načo provokovať? 

„Och, sladký merlin, toto sme vážne počuť nepotrebovali,“ zahlásil Draco a rozhliadol sa po krčme. 

Voľných bolo iba zopár stolov. Pri jednom z týcho obsadených zaregistroval sedieť celkom vzadu – 

aspoň si to myslel – hájnika McNaira s... malou Weasleyovou a naozaj sa k sebe mali. Hrkútali si a 

jednostaj sa cukrovali ako holúbky. Až mu z nich prišlo nejako sladko. 
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Vedľajší stôl obsadila trojica postarších čarodejníc. Mal dojem, že sú to sestri Wichcraftové, ktoré 

vlastnili tunajšiu pekáreň. Robili úžasné slané praclíky a najlepšie perníčky, aké kedy jedol. S rôznymi 

druhmi polevy. On mal najradšej rumovú. 

Ale videl tu i truhlára, obuvníka a mäsiara. Ich tovariši, či skôr mladí učni sa zabávali pri ďalšom stole 

a pokukovali po dievčatách, ktoré sa pojašene chichúňali nad pohármi svojho vareného vína. Celkovo 

tu vládla príjemná a uvoľnená atmosféra. 

„Je fajn, že u Troch metiel sa renovuje. Máme stále plno,“ započúval sa do rozhovoru, ktorí viedli 

zatiaľ tí traja. 

„Počul som, že hostinec odkúpila Hannah Abottová. A chce z toho urobiť niečo noblesnejšie,“ 

prezradil Harry, ktorý sa medzitým usadil na barovej stoličke vedľa Draca. 

„Noblesnejšie?“ zatiahol posmešne Theo. „Ak bude konkurovať tej starej dračici, madam 

Puddifootovej, ktorá vlastní tú nechutne ružovú čajovňu na námestí, roznesie ju v zuboch.“ 

Remus sa rozosmial, Draco uškrnul. Theo im naservíroval drinky. 

„Madam Puddifootová by neublížila ani muche,“ otušil Harry, ale Theo iba pokrútil hlavou, akoby 

vedel svoje. 

„Podľa teba. Ja som počul, že to bola ona kto podpálil Rosmerte vlasy, keď tu začínala. Aj nebohý Abe 

si našiel pred prahom zahlušenú kunu ako varovanie. A pamätáš, keď sme mali to prvé rande a ja som 

musel narýchlo odísť?“ 

Draco spozornel, drink v ruke zastal na pol ceste k ústam. „Vy ste mali prvé rande v tom nechutne 

ružovom podniku?“ 

Harry pokrčil ramenami. „Mne sa tam páči. A robí vynikajúce muffiny. Idem sa po nich zblázniť,“ 

vysvetlil Dracovi so šibalstvom iskriacimi očami. „A áno, spomínam si na ten deň. Veľmi dobre. Myslel 

som si, že som ťa tými nudnými rečami o práci a o sebe odradil.“ 

Theo sa naňho zamilovane zazubil a oprel sa o pult, rukou si podložil bradu. „Blázniš? Vieš ako dlho 

mi trvalo, než som ťa ukecal na to rande?“ A vzápätí sa zamračil a pozrel kamsi do tmy za malým 

štvorcovým oknom. „No a tá stará striga ma potom skúsi otráviť!“ 

Harry vyprskol whisky. „Čo?!“ 

Theo prevrátil očami, nevšímajúc si Dracov spýtavý pohľad. A trochu neveriaci. „Musela mi nasypať 

niečo do tej horúcej čokolády. Celú noc som strávil na hajzli. Prisahám, v živote som nebol viac 

zelený, než v tú noc.“ 

„Tak preto tam so mnou odmietaš chodiť?“ došlo Harrymu. 

Theo to potvrdil: „Jedine preto! Neverím jej.“ 

Keď sa pri bare objavil Tucker, pozdravil ich takmer nesmelo. „Theo, účet prosím.“ 
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Harry sa obrátil. Ginny postávala obďaleč, ale podišla bližšie, aby ich všetkých pozdravila. Napriek 

tomu podivnému zoskupeniu. Theo ju statočne ignoroval, hoci teraz už nemusel. Nejavila o jeho 

snúbenca najmenší záujem, navyše tu bola so svojím priateľom. Nehrozilo teda absolútne nič. 

„Máš sa?“ opýtal sa Harry, keď jej opätoval úsmev a krátke objatie. 

„Fajn. Vlastne, veľmi fajn,“ šepla a blysla očami poza jeho chrbát. Tucker práve vyrovanával ich účet. 

„A si spokojná?“ ozval sa skoro šepky. 

Prikývla. „Našim ani slovo, dobre? Nie, že by som náš... vzťah tajila, ale... je ešte príliš čerstvý. 

Nechcem to zakríknuť.“ 

„Budem mlčať, nemaj obavy. A čo Ron? Už odišli do tej Austrálie?“ 

„Nie. Myslím, že odchádzajú až pozajtra. Chce sa ti ešte ozvať.“ 

„Fajn. To by som im radil. Musím im povedať nejaké novinky.“ 

Červenovláska sa usmiala. „Viem. Theo si dal záležať na tom, aby som sa dopočula o vašom 

zasnúbení.“ 

Harry si vošiel rukou do vlasov. „Ach, no, veď vieš, aký je.“ 

„Hej, príšerne žiarilivý,“ zamrmlala, ale neznelo to ani nevrlo, ani sarkasticky. Iba konštatovala zjavné. 

„Hodíte sa k sebe. Vážne. A je vidieť, že ťa má veľmi rád.“ 

„Ďakujem,“ zamrmlal, keď ho Tucker obišiel a vzaj ju za ruku. 

„Ideme, srdiečko?“ na Harryho sotva mrkol. Ginny s rozpálenými lícami prikývla. Robustný mladík sa 

pousmial a vrhol na mladú ženu planúci pohľad, pod váhou ktorého by sa na jej mieste asi začervenal 

i Harry. 

Harry sa obrátil nazad k pultu, kde sa zvalil vedľa smejúceho sa Draca Malfoya. Očami však 

vyprevádzal párik, ktorý práve opúšťal ich krčmu. Na prahu dvier sa obaja museli zastaviť, Tucker 

Ginny vtisol na ústa ľahký, ale zjavne veľmi vrúcny bozk, než sa za nimi zavreli dvere. 

Vyzerala spokojne a šťastne. Konečne. Dúfal, že im to vydrží a že jej dá ten chlap všetko, čo jej nebol 

schopný dať on. Zaslúži si ho. 

Zvyšok večera sa už len zabávali. 

ooo xxx ooo 

Neville sa vrátil do sídla iba preto, aby skontroloval ako pokračujú vianočné prípravy. Jeho babička 

mala inokedy všetko pod palcom. Generál, ktorý riadi tri regimenty by bol v porovnaní s ňou obyčajný 

amatér. 

V sídle vládlo nezvyklé ticho. Iste, bolo síce ešte len sedem hodín, ale jeho stará matka bývala vždy 

ranostaj. 
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Prešiel halou a mračil sa čím ďalej, tým viac. Jeho tmavé obočie sa stiahlo nad ešte tmavšími očami, v 

ktorých sa mihali tiene znepokojenia a jeho sa zmocnilo neblahé tušenie. 

„Nechápem, ako si to predstavujete, mladý muž!“ 

To pobúrené zvolanie ho prinútilo zastať na mieste akoby ho tam niekto priklincoval. Hlas starej 

matky sa niesol celou halou, jasný a nahnevaný. 

„Jednoducho, madam Longbottomá,“ oponoval jej iný, kultivovanejší barytón, ktorý mladý profesor 

bez problémov zaradil. A vtedy mu srdce vynechalo úder. 

„Vždy ste bol drzý povrchný snob! Ale teraz ste to ešte povýšili! Práve ste svojím vyhlásením prekročil 

únosnú hranicu, Malfoy!“ 

„Ja si to nemyslím, madam, pri všetkej úcte.“ 

Neville sa priplížil k zatvoreným dverám, za ktorými prebiehala hádka so zatajeným dychom. Nemusel 

ani priložiť ucho na drevo, aby dobre rozumel, o čom sa bavia. Nebolo pochýb, že témou tej hádky 

bol on a jeho vzťah s mužom vnútri. Pomerne čerstvý. 

„Neville je môj jediný vnuk!“ vyhlásila bojovne stará čarodejnica. „Jediný pokračovateľ rodu! A ja 

nedovolím, aby ten rod vyhynul po meči, pane!“ 

„Veď to ani nemusí! Nežijeme predsa v stredoveku, madam. Existujú rôzne spôsoby a prostriedky, 

ako dosiahnuť, aby...“ 

Ani mu nedovolila dokončiť vetu. 

„O čo ma tu vlastne žiadate? Chcete sa s ním stýkať a sám navrhuteje bigamiu?! Nestačí, že ste ma 

obrali o syna a nevestu, ale ešte sa vám máli a svojou zvrátenou, primitívnou túžbou chcete získať i 

môjho vnuka?! Ale to vám hovorím, len cez moju mŕtvolu!“ 

„Hádam to nemusí zájsť až tak ďaleko. A pokiaľ ide o moju... zvrátenú túžbu... ubezpečujem vás, že 

moje úmysly sú celkom počestné a...“ 

„Pche! Počestné?!“ zaškriekala ironicky. „Hádam viete, čo to slovo vôbec znamená?!“ 

Nevilla chvíľami oblieval studený pot. Vážne. Vedel si predstaviť, čo sa tam vnútri odohráva a 

popravde, Lucius mohol byť rád, že naňho tá vážená stará madam nevytasila prútik. Nebola ľahkým 

protivníkom. 

„Isteže. Na vašom vnukovi mi nesmierne záleží. Urobím všetko preto, aby bol šťastný. Nestačí to?“ 

„Nie!“ vyhlásila rázne a ešte si zjavne i buchla o zem paličkou, o ktorú sa posledné dva roky zapierala. 

„Ak by vám na ňom záležalo, ako tvrdíte, nechali by ste ho ísť. Neville je pre vás pridobrý!“ 

Na chvíľu sa v miestnosti za dverami rozhostilo úplné ticho. Neville mal pocit, že i špendlík by bolo 

počuť cinknúť o podlahu. I jeho vlastný dych mu znel prihlasno. 

„Myslíte si, že to neviem? Uvedomujem si to zakaždým, keď sa naňho zadívam. Zakaždým, keď sa ho 

dotknem, keď mi dovolí pobozkať ho...“ Lucius hovoril tlmeným hlasom, znel takmer rezignovane. 
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Neville počul ako sa pri tých jeho odvážnych slovách starká zhlboka nadýchla. Modlil sa, len aby 

nedostala infarkt. Alebo ho nezabila. 

„Milujem ho. Ale viem, čo sa patrí a nechcem, aby sme sa stretávali poza váš chrbát, madam. Ak vám 

na tom tak záleží, som pripravený vzdať sa ho, hoci to bude asi to najťažšie, čo som kedy urobil.“ 

Miluje ho? Nevillovo srdce sa rozbehlo cvalom, na ústach rozkvitol úsmev. 

„Ale! A ja som myslela, že tým pre vás bol pobyt vo väznici,“ odtušila štipľavo. „Malá mýlka!“ 

Odrazu zazneli rýchle kroky, ktoré smerovali k dverám. Neville ustrnul a schoval sa do prvého 

tmavého kúta, ktorý narýchlo objavil. Nechcel, aby ho tu Lucius pristihol. Bolo by to... maximálne 

trápne. 

„Madam Longbottomová, mali by ste vedieť ešte jedno. Ja som nebol tým, kto ublížil vášmu synovi a 

neveste. V tomto sídle... som dnes po prvý raz. Ak si to ráčite rozmyslieť, bol by som...“ 

„Von! Povedali ste toho už dosť a mňa z vás bolí hlava, chlapčisko nevychované! Stačilo, Malfoy!“ 

Vypoklonovala ho zo sídla a Lucius presvišťal halou s horiacimi lícami bez jediného obzretia. 

Neville sa za ním díval smutnými očami, s rukami spustenými pozdĺž tela. Stál tam hodnú chvíľu, než 

otočil hlavu k dverám, odkiaľ vyšiel jeho milenec. 

Zaklopal a vstúpil dnu. „Starká?“ jeho hlas bol síce vrelý, ale i rázny. Už jej nemôže dovoliť zasahovať 

do života. Mal tridsať! Mal právo viesť ho podľa ľubovôle. A navyše, vedel, čo chce. 

„Musíme sa vážne pozhovárať.“ 

Stará žena naňho vrhla autoritatívny pohľad, lenže tentoraz nepochodila. Už pred ňou nestál ten 

mierne zavalitý a nesmelý chlapec. Dívala sa do očí urasteného, rozumného a cieľavedomého muža. 

Veľmi rýchlo pochopila, že rozhovor s Malfoyom bude mať dohru, aká sa jej páčiť veru nebude. 

21. kapitola – Tajomstvo 

Lucius sedel v kresle pred kozubom s pohárom červeného vína v ruke. Rukávy svetlomodrej košele 

vyhrnuté po lakte, uprený pohľad zaseknutý na temer vyblednutom znamení. 

Nevedel by vymenovať, koľkokrát oľutoval to rozhodnutie. Keď si pred rokmi zvolil tú cestu, naivne 

dúfal, že povedie na výslnie čarodejníckej spoločnosti. Miesto toho zažil iba trpké sklamanie, lebo tá 

cesta nebola vystlaná zlatom, ako si vybájil, neviedla na piedestál society, ale rovno do toho 

najhoršieho pekla a on sedel v prvom vagóne rozbehnutého vlaku. 

Keby to bol tušil, keby bol čo i len chápal vo svojej mladíckej horkokrvnosti a predvídal v tej 

nerozvážnosti, čo si vlastne volí, radšej by zdupkal, než by sa podvolil tomu netvorovi, ktorý im od 

samého počiatku klamal a zavádzal ich. 

Teraz už bolo i na ľútosť neskoro. Stará dáma mala pravdu. Pre niekoho ako on, koho minulosť sa 

rovná obyčajnej stoke, bol jej jediný vnuk pridobrý. 



84 
 

Odpil si z vína a nechal rozplynúť jeho chuť v ústach. 

Kto by si to bol pomyslel, že sa po rokoch bude vôbec schopný znova zamilovať? Učinil tak doteraz 

iba jediný raz. Urobil tú chybu a dal prednosť vlastným citom vo svojich štrnástich, počas letných 

prázdnin, keď sa vrátil z Francúzska. Ten deň, keď ich pristihla v ružovej záhrade jeho matka Cruella – 

a to sa s Prewettom Gideonom, jedným z dvojičiek – sotva pobozkali, nikdy nezabudol. Bolo to prvý 

raz, čo ucítil účinky Cruciatu na vlastnej koži. Ozaj... nepopísateľný zážitok. Najmä z rúk vlastnej 

matky. 

Matka sa dobre uistila, že sa z týchto pomýlených chúťok vyliečil nadobro. Zotavoval sa celý 

nasledujúci deň, takže si nedovolil oponovať jej v žiadnom prípade. Ale horšie bolo to, že od toho dňa 

sa na Gideona, staršieho od Luciusa sotva o rok zameral jej zrak. Napokon to ani inak dopadnúť 

nemohlo. Opovážil sa siahnuť na dediča hrdého rodu, takže trest ho minúť nemohol. I keď ho zastihol 

už v dospelosti. Cruella Malfoyová nezabúdala. Nikdy. 

Lucius chápal, že to ostatné mala byť iba zásterka. A pre istototu, aby Cruella nechybovala, ani Fabián 

Prewett neskončil inak. 

Lucius ešte i teraz cítil vinu za ich smrť. A vinu cítil nielen za ich životy. Napriek tomu, že poslal 

Gideonovi nejedno varovanie, riskujúc všetko, i ďalšie matkino mučenie. 

Takže nie, Neville Longbottom nebol preňho dosť dobrý. 

A on nebol dobrý pre nikoho, ak sa to tak vezme. Čo si myslel? Že si tú starú bosorku získa nejakým 

hlúpym, infantilným darčekom? Na vlastné oči videl ako mu pred nosom spálila ten klobúk s 

aplikáciou páva. A to sa radoval, aký dostal ohromný nápad. 

No a ten rozhovor? Mohol si ho odpustiť. Prišiel za ňou s bielou vlajkou mieru a ona ho 

vypoklonkovala a dourážala ako nespratného spoliaka. Asi si iné ani nezaslúžil. 

Odvrátil oči od znamenia, ktoré mu už pridlho špatilo ruku a zadíval sa do krbu. 

Aspoň jeho syn mal o trochu viac šťastia. Pousmial sa. Ako by jeho synátor asi zareagoval, keby sa 

dozvedel, že to on dal v lete riaditeľke na Lupina anonymný typ ešte v ten deň, keď mu syn oznámil, 

že sa tam hodlá uchádzať o miesto profesora Elixírov? Prečo nedopomôcť ruke osudu a nespojiť to, 

čo je i tak neodvratné? 

Uškrnul sa. Chcel, aby bol Draco šťastný. Nedovolil by, aby trpel tak, ako trpel celé roky i on. Vlastne 

bol rád, keď sa rozišiel s tým rozmaznaným Parkinsonovie dievčaťom. Jemu samému z jej vrtochov 

vstávali vlasy dupkom a Dracovi sa úprimne čudoval, prečo ju neposlal kade ľahšie omnoho skôr. 

Asi bolo dobré, že bol Draco neplodným. Sláva jeho rodu skončila spolu s jeho dedom. Luciusov otec 

Abraxas bol slaboch. On bol... zbabelcom a áno, Draco by meno ich rodu možno zachránil, ale... už to 

nehralo žiadnu rolu. 

Zmeravel. Vôbec ho nepočul vojsť, čo bol taký zabratý do myšlienok. 

Jemné, trochu mozoľnaté prsty sa dotkli jeho bledého líca. Odhrnuli voľný prameň platinovo plavých 

vlasov a odsunuli mu ich z tváre. Ich oči sa stretli a vpili do seba. 



85 
 

Jeho neveriaci a Nevillov nežne hrejivý. 

„Ahoj,“ pozdravil ho mladší muž, keď si kľakol vedľa jeho kresla, oprel si bradu o podrúčku, na ktorej 

si zložil ruky cez seba. 

„Ahoj,“ vyšlo z neho hlasom, o ktorom si nebol istý, či patrí ozaj jemu. „Čo... čo tu robíš? Nemal by si 

tu byť.“ 

Napriek tomu, že znel sám sebe cudzo a napriek tomu, že tie slová vysloviť netúžil, hodlal sa držať 

slov, ktoré dal starej panej, i keď sa jej vlastne k ničomu nezaviazal žiadnym sľubom. 

„Nemal,“ súhlasil mladý chrabromilčan. „Na škole práve prebieha posledné kolo vianočnej súťaže a ja 

som jedným z porotcov. I keď ako nedobrovoľný dobrovoľník.“ 

„Súťaže?“ opýtal sa zmätene. 

Neville prikývol. „Včera Minerva vyhlásila tretie kolo. Súťaž o najlepší perníček. Predpokladám, že v 

školskej kuchyni práve zavládol totálny chaos. A som rád, že ma riaditeľka ospravedlnila.“ 

Mladík zameral pohľad na jeho ruku s pohárom. Vzal mu ho z prstov a dopil, pričom sa mu pohľadom 

znova vpil do očí, šedých a podmanivých. 

„Nemám rád suché,“ skonštatoval. „A toto chutí obzvlášť trpko.“ 

„Asi tak ako sa momentálne cítim. Prišlo mi vhodné pri tejto... príležitosti. Neville, ja... vážne by si tu 

nemal byť.“ 

„A kde by som mal byť?“ opýtal sa ho mladý profesor s vážnou tvárou a prázdnym pohárom v rukách, 

ktorý o sekundu neskôr odlevitoval na konferenčný stolík. 

Lucius zaváhal. Najradšej by vykríkol – v mojej posteli! Ale nemohol. Mlčal. Bočil od neho i pohľadom. 

Nechcel mu prepadnúť. Nechcel sa ním nechať zvábiť. 

Neville ho chvíľu mlčky pozoroval a akoby citeľne vnímal tie jeho myšlienkové pochody, rozhodol sa 

ich uťať. 

„Ráno som mal so starou matkou vážny rozhovor,“ začal a pobadal, ako muž zmeravel. „Oznámil som 

jej svoje rozhodnutie a požiadal som ju, aby mi prestala zasahovať do života. Beztak som to mal 

zaraziť omnoho skôr.“ 

Sivý pohľad sa k nemu opatrne stočil. Prizeral sa mu ukradomky a neisto. 

Neville siahol do vrecka a vylovil odtiaľ neveľkú obálku. Bola trochu zažltnutá a pečať z červeného 

vosku niesla rodový erb Longbottomovcov. Popínavú ružu ovinutú okolo prútika. Podal ju Luciusovi. 

„Mám ti to odovzdať. A odkázať ti, že svoj názor prehodnotila... po zrelom uvážení,“ dodal. 

„A čo to znamená?“ Lucius tam sedel s pocitom, že sa mu asi sníva. List preberal z Nevillových prstov 

so zatajeným dychom. 
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„Znamená to asi toľko, že si stará dáma praje iba šťastie svojho jediného vnuka. Pokiaľ je v tvojich 

silách urobiť všetko preto, aby nestrádal, viac jej netreba,“ vysvetlil Neville so šibalskou iskrou v oku. 

Lucius iba nechápavo zažmurkal, rýchlo prelomil pečať a preletel očami ostro naklonené písmo, 

písané dokonale pavúčím štýlom, avšak evidentne pevnou rukou. 

Keby len tušil, že tie slová diktoval starej matke sám Neville, asi by sa pekne podivil. No a asi by ho už 

menej prekvapila informácia, že stará dáma pri tom pekne kliala. 

Lucius vstal z kresla, list skončil zabudnutý na zemi. Vzdialenosť, ktorá ich delila sa stala po dvoch 

krokoch nepodstatnou. Objal ho tak mocne, až Neville zhíkol a rozosmial sa. Upozornil ho, že nemôže 

dýchať, na čo mužovo objatie povolilo, ale len natoľko, aby si zaboril tvár do jeho vlasov, nadýchol sa 

jeho vône a pobozkal ho, šepkajúc medzi bozkami – Je to naozaj pravda? 

Neville mal čo robiť, aby ho o tom uistil. Keď sa ich ústa po chvíli oddelili, boli obaja pekne zadýchaní. 

„Môžeš pre mňa niečo urobiť, Lucius?“ 

„Všetko, čo si praješ,“ prisľúbil ochotne, očami láskal jeho hladko oholenú tvár. 

„Čo tak dopriať si spoločnú večeru?“ 

„Čo tak dopriať si nielen to?“ navrhol slizolinčan, nepúšťajúc mu tvár z dlaní, oči upreté na jeho 

ústach, ktoré sa podmanivo usmievali a vlnili. 

Neville sa naklonil a pobozkal ho. Krátko. „Do jedenástej mám čas. Je len čosi po siedmej. 

Predpokladám, že stihneme viac, než to.“ 

Lucius sa rozochvene pousmial. Skĺzol rukami z jeho pliec cez paže až k rukám a vzal ich do dlaní. „Tak 

poď. Zas tak veľa času nám neostáva. A zajtra nepochybne učíš, však?“ 

Neville prikývol a nechal sa ním odviesť do jedálne. 

ooo xxx ooo 

Hermiona balila kufre a na pol ucha počúvala ich rozhovor. Ron sa netváril dvakrát nadšene, ale ani 

kyslo. Za tie roky bol Harrym a jeho milostnými avantúrami tak skúšaný, že Theo Nott mu prišiel ako 

jediná rozumná voľba po rokoch. 

„Vieš, že som vlastne nič iné ani nečakal?“ ozval sa a obrátil do seba zvyšok ďatelinového piva z 

plechovky. 

„Ako to?“ 

Ryšavec iba pokrčil plecami. „Ani neviem. Proste... bol vytrvalý. A popravde? Asi jediný trochu 

normálny, s kým si to ťahal.“ 

„Chceš tým povedať, že som si zakaždým nabrnkol nejakého kreténa?“ zháčil sa Harry. 
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„Pravdu?“ mrkol naňho Ron a jeho modré oči zaiskrili pobavením, keď Harry prikývol. „McLaggen bol, 

je a bude kretén, to musíš uznať. Je fuk, že má pekné oči a zadok, ako tvrdí Hermiona. Garoway Boot? 

Zlá voľba. Príliš zženštilý a obľuboval ružovú, pre merlinove spodky!“ 

Harry sa uškrnul. „No, áno, ale to som predsa nemohol vedieť hneď, že?“ 

„Mohol. Veď hrozne zaťahoval. Akoby ho niekto nakopol rovno do rozkroku!“ 

Hermiona sa v spálni rozosmiala a zakričala: „Súhlasím s Ronom, Harry! Terryho brat bol prešľap.“ 

Harry iba prevrátil očami, než Ron vyratúval ďalej. „Ignatius bol trikrát taký starší ako ty a chorobne 

žiarlivý. Veď on žiarlil i na môjho tatka!“ 

„Preháňaš!“ skonštatoval Harry, ale vzdal sa, keď mu Hermiona povedala o tom varovaní, ktoré Artur 

dostal do práce, a s ktorým sa Harrymu doteraz nepriznal, ale obával sa zakaždým, keď si Harry našiel 

niekoho nového. 

„Charlieho by som ešte dokázal pochopiť, je fešák a má svaly. Ale nie je typ, ktorý sa chce usadiť. 

Zatiaľ. A teda, ak raz vôbec. Takže Theo bol niečo ako svieži závan do plachiet tvojej samoty, chápeš?“ 

„Keď si to podal takto... zreteľne,“ zaintonoval auror naoko sarkasticky. 

Hermiona sa k nim konečne pridala. Sadla si na pohovku vedľa Rona a načiahla sa po svojej šálke čaju. 

„Mám zbalené,“ oznámila. 

„Kedy odchádzate?“ Harry jej bol vďačný za zmenu témy, i keď už i tak boli na konci s vyratúvaním 

jeho mileneckých omylov. 

„Zajtra ráno. Asi okolo ôsmej. Chceme si trochu pospať. A potrebujeme ešte do Brlohu odniesť 

darčeky pre zvyšok famílie. Vieš, vrátime sa až na Silvestra,“ oznámil Ron. 

„Iste.“ 

„Nerozmyslel si si to? Nechceš si vziať voľno a ísť do Brisbane s nami?“ Hermiona sa naňho milo 

usmiala, aj napriek tomu, že jeho odpoveď dopredu poznala. 

Pokrútil hlavou. „Nie. Urobíme si romantický večer, vo dvojici. Plánujem ho už dlho. Apropó,“ otočil 

sa na ňu, „našla si mi niečo?“ 

„Hej. Toto je ohromné,“ povedala a natiahla sa po pripravenú knihu pod stolíkom. Otvorila ju na 

mieste so záložkou. 

Ron sa zamračil a blysol pohľadom z jedného na druhého. „O čom je reč?“ 

„O sľuboch, láska,“ usmiala sa na manžela. 

„O sľuboch? Myslíš, tie sľuby?“ opýtal sa s dôrazom. 

Hermiona prikývla. 

„A to mi chceš povedať, že my, tvoji najlepší priatelia pri tom nebudeme?!“ vyvalil naňho oči a 

zatváril sa naštvane. 
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Harryho tón jeho hlasu donútil odtrhnúť oči od označenej stránky v knihe. 

„Nie tak celkom, kámo,“ objasnil a rozhodol sa to rýchlo vysvetliť. „Vieš, najprv chcem len súkromný 

obrad. Len my dvaja a naše sľuby. Theo by to nepriznal, ale je väčší rojko, než my traja dokopy. No a 

do konca roka stanovíme termín a usporiadame svadbu ako sa patrí. Mimochodom, rátam s tebou 

ako so svedkom.“ 

„Ešte, že tak,“ upokojil sa ryšavec a vrhol naňho široký úsmev. „Toto ti dosvedčím ozaj rád.“ 

Ostali hore do tretej v noci. Keď Harry odchádzal, Ron lamentoval, že sa chceli konečne poriadne 

vyspať, ale i z toho plánu zišlo. Nie, že by Harryho mrzelo, že ich zdržal. Zvlášť po tom, čo mu 

Hermiona pošepla, aký má pre Rona špeciálny darček. 

Zvýskol od radosti a na Rona iba vystrúhal posmešnú grimasu. Odmiestnil sa skôr, ako ho ten stihol 

zdrapnúť za bundu a to tajomstvo z neho nasilu vytriasť. Veľmi dobre vedel, že z Hermiony ho totiž 

nedostane po dobrom, ani po zlom. 

22. kapitola – Nepekná scéna 

Draco si nikdy predtým nepripadal taký maličký. Doslova ako trpaslík. Vlastne nie, skôr ako malý 

mravec a nebolo to nič príjemné. Jeho matka sa nad ním týčila ako mohyla. Dokonale bledá tvár, na 

ktorej svietili namaľované ústa krvavočerveným rúžom a oči žiarili ľadovomodrým studeným chladom 

sa teraz krivila znechutením a evidentným sklamaním. Napadlo mu, že priveľmi pripomína snehovú 

kráľovnú z jednej rozprávky, ktorú mu v detstve čítaval otec. 

A jemu nenapadlo iné, než v duchu si položiť otázku, či jej vážne nestojí ako jediný syn za viac? 

Prvotný nápad vianočných nákupov vo dvojici so svojím partnerom možno videl v inom svetle, ale 

stále to nezavrhol ako niečo, čo by označil matkinými použitými výrazmi: blamáž, hlúposť, či 

neuveriteľný škandál. 

Neurobil nič, nad čím by sa mala široká verejnosť pohoršiť. Necmúľali sa na námestí, ani v tieni 

nejakej tmavej, postrannej uličky, hoci si aspoň pripustil, že ten nápad dostal. Ani sa len neviedli za 

ruky ako iné dvojice, ktoré míňali a nebolo ich málo. Nevrhali po sebe ani len vášnivé, či roztúžené 

pohľady. Ich konverzácia sa točila okolo nevinných tém ako ani nie tak prekvapujúce kvantum ľudí v 

uliciach, perfektne vyzdobené výklady, ktoré mali prilákať pozornosť zákazníkov, rozšírený sortiment 

na pouličných vianočných trhoch a všakované vône od výmyslu sveta, ktoré nasávali plnými dúškami. 

On tú vianočnú atmosféru miloval. Až do tejto chvíle to bol vážne čarovný zážitok. 

Preto jej scénu Draco absolútne nechápal. Ale ovládol sa natoľko, aby si zachoval pokojnú tvár 

napriek tomu, že sa po nich ľudia v kaviarni zvedavo otáčali, keď spustila tie svoje tirády a 

neuvedomila si, že škandály, pred ktorými sa tak bráni vyvoláva jedine ona sama. 

Bol rád, keď zaregistroval ako Remus pohotovo vykúzlil zvukovú bariéru a uchránil tak zvyšnú 

klientelu kaviarne pred jačaním jeho nepríčetnej matky. A ich pred väčšou hanbou. Hoci po ňom 

Narcissa hodila pohŕdavý pohľad, akoby sa nedívala na človeka, ale na niečo, čo jej nestojí ani za 

zmienku. A vytrvalo ho ignorovala, kým Draca hrešila. 
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I proti tomuto sa naježil. Vlastne bol rád, že on z takýchto manierov dávno vyrástol. Hanbil sa za ňu. 

Takže, čo mohol urobiť, ak si chcel zachovať tvár i zdravý úsudok? 

Dopil kávu, ignorujúc matkino šokované zhíknutie a otrel si ústa obrúskom. Pozrel na Remusa a 

trochu sa naklonil ponad stôl. 

„Počkaj ma, hneď sa vrátim,“ požiadal ho vyrovnaným hlasom, keď sa vzápätí postavil, zapol si 

rozopnutý gombík na tmavomodrom saku zdobenou zamatovou fazónou a ponúkol matke rameno. 

Narcissa iba zaťala sánku, chopila sa jeho paže ako pravá dáma, vystrčila bradu a Remus ešte zachytil 

jej šokovaný výraz, keď sa s ňou jej syn bez varovania odmiestnil. 

Profesor Obrany sa oprel na svojej stoličke, pousmial sa, keď na sebe ucítil niekoľko párov zvedavých 

očí a chopil sa svojej porcelánovej šálky. Sľúbil počkať, ale najradšej by odtiaľ vypadol. Nebol rád 

terčom pozornosti a tej sa mu práve nechtiac dostalo. A to sa ničím neprevinil. Lenže podobný výstup 

asi mohol očakávať. Neznamenalo ešte, že ak ich vzťah Lucisovi neprekáža, že ho s úsmevom na 

svojej sofistikovanej tvári schvály i Dracova matka, ktorá sa o ňom zjavne tiež dozvedela. 

Ostávalo dúfať, že Narcissa nevyvedie nejakú hlúposť. Alebo Draco. Znervóznel. 

ooo xxx ooo 

Draco sa s ňou premiestnil priamo do haly jej nového bydliska. Netúžil ísť ďalej. Chcel si to s ňou iba 

vyjasniť a čím skôr odísť. 

„Ako... ako si sa opovážila, matka?!“ až teraz dovolil hnevu prepuknúť naplno. Odzrkadlil sa mu nielen 

v tvrdých črtách tváre, ale i v očiach, ktoré sa zmenili na studenú čepeľ dýky. 

„Ja?!“ zvolala na plné ústa až mal Draco pocit, že sa jej hlas odrazil od stien i od stropu len preto, aby 

sa k nemu mohol vrátiť v niekoľkonásobnej ozvene. Krok jej stačil na to, aby sa priblížila a vyťala mu 

zaucho takú facku, až mu vyvrátilo hlavu na stranu. 

Chytil sa za líce, kde mu ostal odtlačok jej prstov. Pokožka ho štípala ešte niekoľko pekných sekúnd 

po tom. Pozrel na ňu. Bol zdrvený. No nie jej prehnanou reakciou, ale faktom, že k tej chladnej žene 

niekedy niečo vôbec dokázal cítiť. 

„Znemožnil si nás!“ okríkla ho, kým sa on stihol spamätať. „Vláčiš sa s ním na verejnosti, akoby si v 

sebe nemal kúska sebaúcty, hrdosti! Nie dosť, že tomu vlčisku zahrievaš posteľ!“ 

Draco pootvoril ústa, ale znova ich zavrel. Narovnal sa v plnej výške. „Vieš o tom?“ Tá otázka znela 

skôr vecne, nevzrušene. 

Narcissa zavrčala. Zdalo sa, že jej syna to absolútne netrápi. Je mu jedno, že budú na posmech celej 

spoločnosti, kam sa tak pracne štverala späť! 

„Dúfal si, že sa to nedozviem?“Ak čakala, že bude vyzvedať a spýta sa, odkiaľ má tie informácie, 

prerátala sa. Ani len brvou nemihol. Tak pracne si ich overovala! Bodaj to porantalo! Bola práve v 

klenotníctve, keď vošiel Potter aj s Nottom. Aspoň si myslela, že je to on. Už dlho ho nevidela a 

Nottovie chlapec sa za tie roky zmenil. Nevšimli si ju a ich nevinne prehodená poznámka si našla 
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správne ucho. Včerajšia návšteva Manoru jej obavy iba potvrdila, hoci jej exmanžel nebol dvakrát 

ochotný odpovedať. Ani naňho nepotrebovala použiť Veritasérum, či kliatbu Imperius.  

„Nie. Bol by som ti to povedal sám. Keby som dospel ku konečnému rozhodnutiu, ale ešte sa tak 

nestalo.“ 

V tvári sa jej mihol tieň nádeje. „Nestalo sa? Chceš tým naznačiť, že si nepodľahol tým jeho 

živočíšnym pudom? Nedotklo sa ťa to špinavé zviera ani prstom?“ chytila sa za vysoké čelo a upravila 

si dokonale učesanú ofinu. „Nerozumiem potom, prečo sa s ním potom pretŕčaš na verejnosti, Draco! 

Akoby si nechápal možné dôsledky tohto činu! Blahosklonnosť nie je na mieste!“ 

„Ide to mimo nás, to dobre vieš. Chápeš, čo znamená predurčenie? Ani jeden z nás si toho druhého 

slobodne nevybral,“ hovoril trpezlivo. 

„Nie! Ty máš na výber! Máš to právo a rozhodol si sa!“ usmiala sa spokojne, no syn jej mylnú 

domnienku raz dva vyvrátil. 

„Moju predošlú odpoveď si si vysvetlila zle, matka,“ odvetil mrazivo. „Ak som sa stále nerozhodol, 

neznamená to, že...“ 

„Mlč! Ani to v mojej prítomnosti nevyslov, inak prisahám, že ti...“ 

„Čo?!“ skríkol tak nahlas, až pred ním zarazene cúvla. „Čo mi ešte urobíš?! Prestaneš ma milovať ako 

vlastného syna? Prekľaješ ma? Vymažeš mi pamäť a donútiš ma prosiť o odpustenie, lebo som sa 

prehrešil proti tvojim morálnym zásadám, ktoré ja osobne považujem za nezdravé a pomýlené?“ 

Žena naproti nemu sa nahrbila a dupla nohou. „Nezdravé a pomýlené?!“ 

Nezľakol sa. Na jej druhú facku tentoraz zareagoval chytrejšie. Schmatol ju za útle zápästie 

napriahnutej ruky ovenčené zlatým šperkom vykladaným smaragdami a odsotil ju. Neelegantne sa 

zatackala a blysla po ňom autoritatívnym pohľadom, ktorý mal uňho zrejme vzbudiť rešpekt alebo 

pocit viny. Nestalo sa. 

„Veľmi dobre vieš, že som neplodný. Iste, sprvu som udržiaval vzťahy so ženami, ktoré ma však nijako 

nenapĺňali. Uspokojenie som našiel až po boku rovnakého pohlavia a nehodlám to nijako meniť ani 

kvôli tvojmu jemnocitu, ktorému sa to zjavne bridí.“ Nadýchol sa a srdnato pokračoval. „Uznávam, že 

Lupin nikdy nevyhrá súťaž o najkrajšieho čarodeja roka a uznávam aj to, že v tom nie je ani 

prechodné pomätenie zmyslov, či zázračná láska na prvý pohľad. Takým postihnutím netrpí ani on, 

ani ja. A áno, neodmysliteľným faktom je jeho vlkolačie prekliatie. Práve vďaka nemu nás spája viac, 

než by si človek na prvý pohľad všimol. Ten muž má iné kvality, ktoré stoja za to a udivuje ma, že ich 

zopár našiel i u mňa.“ 

Jeho matka sa narovnala, chrbát vystrela ako lineár a jej pohľad sa zmenil na opovržlivý. Akoby sa ním 

dívala na nejakého prašivého chudáka, ktorého hodno akurát tak poľutovať a odkopnúť spred prahu 

jej honosného domu. 

Asi mu to už bolo jedno. Nikdy spolu nemali práve kladný vzťah. Materinská láska bola pre Narcissu 

niečo ako španielska dedina. 
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„Lenže ani do toho, ani do mojích vzťahov ťa vlastne nič nie je. Ja už nie som ten malý, hlúpy chlapec, 

ktorý ti skladal účty. Som dospelý a som schopný postarať sa o seba sám, matka.“ 

„Hlupák!“ vyprskla jedovito ako zmija. „A mal si také predpoklady byť niekým! Si zaslepený, nič viac!“ 

Iba si pohrdlivo odfrkol. „Z nás dvoch si zaslepená jedine ty, matka! Opustila si otca, nie že by to 

ľutoval. Ale kvôli komu? Vzala si si idiota, ktorý má tiež homosexuálne sklony, hoci to asi skrýva. 

Vedela si, že sa ma pokúšal obchytkávať i na mojej poslednej návšteve, keď si sa ospravedlnila na 

bolesti hlavy? Alebo si ma podhodila tomu vypasenému prasaťu zámerne? Dúfala si, že ukojím jeho 

zvrátené chúťky miesto teba?“ 

Mlčky sa naňho dívala, iba čo prižmúrila oči. Akoby zvažovala, či jej hovorí pravu. 

„Iste, ani si to netušila. Malo mi to dôjsť,“ odpovedal si sám a smutne sa uškrnul. „Predpokladám, že 

spolu nezdieľate manželskú spálňu, inak by si na to bola prišla už dávno. Ale ty si sa vydala za jeho 

postavenie, peniaze a... jemný závan moci, však? Tvoja voľba,“ mykol ramenami. „Ja si tú svoju vziať 

nenechám. Varujem ťa. Podnikneš niečo, čo zraní mňa alebo môjho...“ naschvál sa odmlčal, len aby 

mohol jasne a zreteľne vysloviť to slovo, „milenca a prisahám, že to budeš ľutovať do konca života. 

Nestojím o tvoje hry, ani o predstierené city, ktoré sa v tebe nikdy ani len neskrývali. Napokon, veď 

ani netuším, či nejaké srdce vôbec máš, matka...“ z jeho slov teraz odkvapkávalo rovnaké pohŕdanie, 

aké sršalo z jej pohľadu. 

„Tak si za ním choď!“ zvolala. Chladné modré oči sa kúpali v mori nenávisti. „Si rovnaký blázon ako 

ten tvoj nepodarený otec! Neukazuj sa mi viac na oči! Inak by som sa za teba musela hanbiť.“ 

Draco sa s kamennou tvárou odmiestnil. Ani len nepozdravil. Nepovažoval to za nutné, či potrebné. 

Slušnosť tu nemala miesta. Jeho matka nemala srdce. Nemala v sebe kúska vrelého citu. Horšie sa 

rozísť ani nemohli, ale... dobre i tak. 

Nech mu dušu zvierali okovy sklamania a hlbokej ľútosti, nehodlal kvôli nej smútiť. Nezaslúžila si to.  

Vrátil sa do kaviarne, len aby tam našiel vrcholne znepokojného milenca, ktorý ho bleskovo zmapoval 

očami plnými obáv. 

Usmial sa. „Som v poriadku, vážne, Remus. Nič mi nie je.“ 

„Nie si,“ oponoval mu starší muž tlmeným hlasom. „Cítim to.“ 

Draco si povzdychol. „Tak dobre, opravím sa. Fyzicky som úplne v poriadku.“ 

Muž prikývol a postavil sa i on. „Vyrovnal som účet, pôjdeme?“ 

Draco súhlasil. Nemal chuť len tam tak sedieť a civieť do prázdna. Okrem toho, nakúpené mali, takže 

im nič nebránilo v tom, aby sa vrátili na hrad. 

Opustili kaviareň a obaja sa premiestnili. Keď sa dostali pred rokfortskú bránu, vonku už bolo šero a 

všade panoval pokoj. Remus sa k nemu otočil tvárou a vzal ho do náručia. A Draco sa zhlboka a 

uvoľnene nadýchol, akoby čakal iba na to a akoby mu v tom doteraz niečo bránilo. 
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Pustil tašky z rúk do snehu a objal muža okolo pása. Dovolil mu, aby mu vzal tvár do dlaní a posial mu 

ju celú bozkami. Jemnými a letmými ako letný vánok. Jeho ústa boli hrejivé a príliš vábivé na to, aby 

im dokázal odolať, keď sa priblížili od ľavého kútika bližšie k jeho perám. 

Pootvoril ich a dovolil vniknúť jeho horúcemu jazyku do svojich úst, kým ho mocne objal okolo krku a 

telom sa k nemu primkol bližšie. Nemo a gestom prosil o mocnejší stisk, o hlbší bozk, o niečo, čo 

nešlo len tak vysloviť... 

„Vrátime sa?“ Remus sa len s nevôľou odtrhol od jeho sladkých úst, keď sa čelom opieral o to jeho a 

svojím nosom láskal špičku toho Dracovho, jemne dvihnutého dohora. 

Draco lapajúc po dychu rovnako lačne ako on iba omámene prikývol. Vzal si do rúk tašky zo snehu a 

zamieril za ním. Pred nimi sa črtali svetlá Rokfortského hradu, za nimi tmavol Zakázaný les. 

Ten smútok, ktorý ešte pociťoval voči matke ho prejde. Určite. Jedného dňa. Naučí sa žiť s vedomím, 

že jej bol odkajživa ukradnutý. Naučí sa žiť bez nej. Ale nemohol dovoliť, aby ním manipulovala podľa 

ľubovôle. 

Díval sa na Remusov chrbát, keď muž zatváral bránu a vedel, že urobil dobre. Už len predstava, že by 

sa ho mal zrieknuť iba na jej výslovný príkaz mu nechávala v duši obrovskú dieru a prázdnotu. Bol by 

nesmierne hlúpy, keby sa jej podriadil. 

A on veru hlúpy nikdy nebol. 

23. kapitola – Vianočné plány 

Vonku opäť raz husto snežilo, takže Draco bol neskutočne rád, keď sa pred ním otvorili dvere 

rodinného sídla dokorán a v nich si zastal nie domáci škriatok, ale priamo jeho otec. Vysmiaty a 

evidentne v tej najlepšej nálade, akú uňho kedy za všetky tie roky videl. 

Vrelé objatie, ktorého sa mu dostalo, sotva prekročil prah domu ho rovnako milo prekvapilo. 

„Som rád, že si sa ukázal, ale i tak mi nie je celkom jasný dôvod tejto náhlej návštevy, keďže sme sa 

dohodli, že vianočné prázdniny strávime spolu, nie?“ Po rokoch, keď Draco študoval a on sedel v 

Azkabane mali celkom jasné plány. Zahŕňali vianočnú večeru pozostávajúcu z niekoľkých tradičných 

chodov a aspoň nejaký ten symbolický dar, ktorý by si vzájomne vymenili v to sviatočné ráno. 

Kedysi potom zvykli voľný čas tráviť u niektorého z rodinných známych alebo priateľov, ale ich rady sa 

po vojne veľmi preriedili a ich obyčaje sa pozmenili. Viac času trávievali doma. Voľné chvíle tak 

vypĺňali spoločenskými hrami, čítaním alebo dlhými prechádzkami po panstve, ktoré bolo viac, než 

len rozľahlé. A občas, vážne len občas sa Luciusovi podarilo dostať syna i na metlu, ale nikdy to 

nebolo ono. Draco bol pri lietaní opatrný a hoci sa nebál výšok, nijako ich neobľuboval. 

„Ahoj, otec,“ pousmial sa a dovolil mu, nech mu pomôže zbaviť sa zasneženého zimníka. Čierna látka 

bola mierne navlhnutá, čo svedčilo o tom, že Draco sa pred snehovými vločkami neochránil 

príhodným kúzlom. Lucius posunul plášť čakajúcemu škriatkovi a následne odviedol syna 

mramorovou halou priamo do príjemne vyhriateho salóna. Bol si istý, že nie je vo svojej koži a dal by 

ruku do ohňa za to, že to nie je iba jeho klamlivý pocit. 
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„Nemýliš sa,“ pokračoval Draco, kým sa okolo nich v tichosti ponevierali škriatkovia, pripravení splniť 

ich želania. Na okrúhlom stolíku sa tak objavilo vianočné pečivo a čajový servis ešte po starej matke 

Imogene. „Na tých plánoch sa nemení nič, až na to, že by som...“ odmlčal sa, ale sotva na tri sekundy. 

Dlho zvažoval ako otcovi predostrieť ten návrh a sotva by našiel vhodnejšie slová. „Prekážalo by ti, 

keby som sem na sviatky pozval Lupina?“ 

„Z čiste praktických dôvodov alebo mi chceš touto otázkou naznačiť, že tvoje rozhodnutie v tej 

ošemetnej veci už padlo?“ opýtal sa Lucius a nevyzeral, že ho to synovo želanie nejako pobúrilo alebo 

vyviedlo z miery. Pôsobil pokojne, ba dokonca sa Dracovi zazdalo, že to i očakával. 

Aký rozdiel medzi ním a Narcissou, pomyslel si meravo a pokrútil hlavou. „Nie, ešte som sa 

nerozhodol.“ 

Šedý pohľad sklopil na svoju šálku čaju. Vzal jeho tenké pozlátené uško do prstov a spôsobne si 

usrkol. Tekutina príjemne rozohriala jeho skrehnuté údy a jemu napadlo, že toto isté by s ním dokázal 

i jediný pohľad hnedých očí. Alebo jediný, čo i len letmý dotyk mužovej drsnej dlane proti jeho jemnej 

pokožke. 

Stále si na to nezvykol. Nie na tie dotyky, lebo tie dokonca vyhľadával, ale neprivykol na fakt, že nikdy 

po ničom inom tak veľmi netúžil, že si na nič iné tak rýchlo nezvykol. Stále ho zarážalo, že našiel 

vzťah, ktorý ho tak... zasiahol, ochromil a... dokonale naplnil. Bolo to preňho niečo nové a nepoznané, 

ale vítané. Našiel, čo tak dlho hľadal a cítil sa... celistvý. Kompletný a rozhodne dokonalý. Nehovoriac 

o tom, že mu muž vyhovoval po každej stránke, čo bolo... určite veľmi vzácne a pomaly to mohol 

nazvať i malým zázrakom. 

Lucius prikývol, akoby jeho odpoveď plne rešpektoval a prekvapil syna, keď mu oznámil, že s tým tak 

trochu rátal a hosťovská izba naproti tej jeho je pripravená. 

„Avšak nemôžem si odpustiť poznámku,“ zamrmlal. „Napriek tomu, čo spolu zdieľate si nie som istý, 

či mu to príde ako vhodný nápad. Nech by ti túžil byť... akokoľvek nablízku.“ 

Draco pritakal. Otcovej pripomienke samozrejme porozumel. S týmto sídlom sa spájalo priveľa 

spomienok, kladných i negatívnych a on si nemohol byť istý, ako Remus na jeho pozvanie zareaguje. 

Jeho odmietnutie musel jednoducho predpokladať a mal byť pripravený plne ho akceptovať, i keď... 

vedel, že to preňho nebude ľahké. 

„Ja si to uvedomujem. I preto som chcel poznať najprv tvoj postoj, než mu to vôbec navrhnem. 

Ostávať na hrade cez sviatky sa mi nežiada a bol by som rád, keby mi bol nablízku. Cítim sa... lepšie.“ 

„V poriadku, rob ako uznáš za vhodné. Vieš, že ja s tým problém nemám, i keď práve nežiarim 

radosťou. Ale napadlo ti, že by ti možno malé odlúčenie pomohlo? Hoci len pri tom rozhodovaní?“ 

poznamenal trefne a podlhovastú tvár ovenčenú záplavou platinových prameňov mu ozdobil smutný 

úsmev. 

Iste, že by si prial pre svojho jediného syna nejakú lepšiu partiu, ale kde mal záruku, že by to i dostal? 

A kto napokon mohol tušiť, ako sa to celé vyvinie? Čo ak tým najlepším bol pre Draca práve Lupin? 

„Áno, napadlo ma to. Ak Remus odmietne, nič iné mi asi nezostane. A je tu ešte niečo, čo by som ti 

chcel povedať,“ poznamenal Draco na margo jeho predošlej poznámky o tom, že Lucius by proti tomu 
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vzťahu nenamietal. „Predvčerom som sa pohádal s matkou. Spravila mi na verejnosti nepeknú scénu 

a ja som to nedokázal uzavrieť inak. Jej radikálny postoj sa mi nepáči a nedokážem sa s jej vôľou 

stotožniť. Zvlášť, ak by som šiel sám proti sebe. Mám dojem, že u nej existuje iba čierna alebo biela. 

Nedokáže sa odosobniť. Vidí iba vlastné ciele a je jej jedno, ako sa cítim ja. Je jej ukradnuté, čo chcem 

ja.“ 

Lucius poklopkal prstami po opierke kresla. Mračil sa a jemné oblúky obočia sa nakrčili nad 

stmavnutými očami. Kiež by to dokázal zmeniť. Lenže to by musel Narcissu prekliať neodpustiteľnou a 

manipulovať ňou ako marionetkou. A on po celách Azkabanu vôbec netúžil. To, čo zaskúsil mu úplne 

postačovalo. 

„To nie je nič nové. Je mi ľúto, že to takto dopadlo. Ale ešte stále máš mňa a so mnou rátať môžeš. Vo 

všetkom, Draco,“ uistil syna. Výraz jeho tváre zmäkol a bol nadovšetko úprimný. „Myslím,“ začal 

opatrne, „že by si mal tiež niečo vedieť.“ 

Tentoraz sa Lucius odmlčal na dlhšie. Nechcel Draca do svojho súkromia zaťahovať, kým nič nebolo 

isté. Lenže keď sa jeho mladý milenec otvorene vzoprel tej starej dračici, ktorú nazýval svojou 

babičkou a postavil sa za ich vzťah, nemohol pred ním viac skrývať ani svoje city, ani pravdu. No a tiež 

nechcel, aby sa to dozvedel od niekoho iného. 

Draco bol k nemu úprimný, takže si zaslúžil, aby sa k nemu Lucius zachoval rovnako. Hoci to nebolo 

ľahké. 

„S niekým sa... stretávam,“ priznal a napadlo mu, že toto by chcelo skôr pohár whisky, než čálku 

slabého čaju. 

„Tušil som to.“ 

Keď Lucius dvihol zrak k synovi, mohol vidieť jeho pobavený úsmev. 

„Poznám ju?“ 

Lucius našpúlil pery a odkašľal si, na čo Draco nadvihol obočie a on ho poopravil: „Áno, poznáš ho.“ 

„Ale!“ vydýchol Draco prekvapene. „Smiem teda vedieť o koho sa jedná?“ 

„No, je podstatne mladší a nejde o nikoho zo slizolinu. Vieš, má... charakter a patrí do starej 

čarodejníckej línie. Pracuje v...“ 

„Nehodlám ťa odsudzovať,“ skočil mu Draco do reči trochu netrpezlivo. „Som vážne iba zvedaný na 

človeka, ktorý ti vrátil úsmev na tvár. Nič viac, otec.“ 

Lucius prikývol a prv, než si opäť uchlipol z čaju, sotva počuteľne vydýchol: „Je to Neville.“ 

Draco klipol očami a nakrčil čelo. Tváril sa absolútne ohúrene, ale nie nesúhlasne alebo dokonca 

pohoršene. „Myslíš... Longbottoma?“ 

„Áno.“ 

„Ach,“ šepol a naklonil hlavu na stranu, aby otca podrobil skúmavému pohľadu, keď v úžase 

pokyvkoval hlavou, akoby mu chvíľu trvalo, než tú informáciu spracuje. 
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„Skvelé,“ vyšlo z neho napokon. „Priznávam, že toto som nečakal.“ 

Následne zaplavil otca celým húfom otázok a on mal čo robiť, aby synovu zvedavosť ustál. Bol vďačný 

iba za jedno. Draco nebol indiskrétny, bol iba primerane zvedavý na to, ako sa zoznámili – tak akosi 

bližšie, lebo do Nevilla by to nikdy nepovedal – ako dlho sa stretávajú a ako sa k Luciusovi mladý 

chrabromilčan správa. 

Keď ho Lucius neskoro poobede vyprevádzal, už bol témou rozhovoru znova Remus Lupin. Takže i 

keď si jeho syn ešte nebol istý, on už teraz tušil, ako sa Draco rozhodne. Či to bude o týždeň, o 

mesiac, či o rok. Bolo evidentné, že mu na tom chlapovi záleží. A odvážil by sa i tvrdiť, že nielen to. 

Vnímal ho, keď o ňom hovoril a neušli mu ani tie najdrobnejšie detaily, takže už teraz vedel, že Draco 

si Remusa obľúbil. Možno sa doňho i zamiloval. 

A stále si myslel, že keby i Remus pozvanie na Manor neprijal, jeho synovi by to len prospelo a to 

nutné rozhodovanie by urýchlilo. Či už pre alebo proti. Ako povedal, podporí ho. Neurobí rovnakú 

chybu ako jeho exmanželka. 

24. kapitola – Zázrak Vianoc 

Veľká sieň bola vyzdobená v strieborno – bielej kombinácii. Bola doslova čarovná. Od podlahy po 

strop. Študenti boli rovnako nedočkaví a vzrušení ako profesorskí zbor i rokfortskí duchovia, ktorí si 

plávali vzduchom hore a dolu. Na všetkých čakali dni vytúženého a zaslúženého voľna. 

Večera prebehla podľa zvyklostí, akurát bola o hodinku skôr, vyhlásili sa výsledky vianočnej súťaže a 

po krátkej reorganizácii stolov, kým sa študenti išli pripraviť, sa ples mohol začať. 

Draco bol rád, že sa nemusí účasniť plesu ako dozor. Toho sa ujali jeho štyria kolegovia. Profesorka 

Tennerová, Patilová, Sinnistrová a Neville Longbottom. 

Draco si ho chvíľu pri večeri premeriaval skúmavým pohľadom. Akosi si ho nedokázal predstaviť po 

otcovom boku ako partnera, ale čo na tom? Lucius bol po rokoch opäť šťastný, takže ten herbológ 

musel mať niečo do seba. Čo na tom, či bol mladší alebo nie? Ak si dvaja rozumejú a je za tým niečo 

viac, než len živočíšna túžba, je to vlastne malá výhra, no nie? 

Stál v kúte pri stoloch, ktoré boli vyhradené profesorom medzi ostatnými, slávnostne odetými 

kolegami a Minervin príhovor vnímal na pol ucha. Nie, že by bol zbytočne rozvláčny, alebo od témy. 

Severus bol po celý čas blízko, tváril sa prísne a neprístupne ako vždy. A Draco bol pre zmenu 

nesústredený. Remus to určite cítil, lebo k nemu podchvíľou vysielal ustarostené pohľady a netrápil 

ho zbytočnými otázkami, za čo mu bol vďačný. 

Minútku na to riaditeľka zahájila ples valčíkom a za partnera si vybrala Nevilla Longbottoma, než sa k 

nim začali pridávať ďalší a tanečný parket sa pomaly zaplnil. Severus sa vydal bez slova robiť 

spoločnosť Krvavému barónovi a Remus sa konečne mohol priblížiť k milencovi bližšie, než na štyri 

stopy bez toho, aby naňho Snape nepriateľsky zazeral. 

„Dáš si punč?“ 
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Draco sa prebral zo zamyslenia a prikývol. Remusa vyprevádzal k stolom s občerstvením zamysleným 

pohľadom a rovnakým ho i vítal, keď sa za chvíľku vrátil. Usadili sa bok po boku, o pár stoličiek ďalej 

od ostatných. Hudba hrala hlasno, ale nie tak, aby sa nemohli pozhovárať bez toho, aby po sebe 

ziapali prehlušujúc hudbu. 

„Ešte ťa škrie, že v tej súťaži vyhral Bystrohlav s Bifľomorom?“ 

Draco sa uškrnul. Pochopil, že Remus sa snaží zaplašiť jeho chmúrne myšlienky. „Ani nie. Hodnotenie 

bolo čestné a nikomu sa nenadŕžalo, takže som sa s tým rozhodol zmieriť.“ 

„Rozumné,“ uznal Remus a konečne ochutnal z punču, ktorý doteraz iba omieľal v prstoch. 

Draco moment otáľal, než naňho pozrel. „Vravel som ti, že chcem stráviť sviatky na Manore.“ Jeho 

šedý pohľad bol priamy a pevný, i keď v ňom bolo badať tieň neistoty. 

Remus prikývol. „Vravel. Zmenil si plány alebo...?“ 

Ešte sa o tom nebavili. Draco nemohol tušiť, ako plánuje voľno stráviť Remus, ale vážne dúfal, že jeho 

pozvanie okamžite nezavrhne a aspoň si ho nechá prejsť hlavou. 

„Nie, to nie, len... Dúfal som, že by si mohol...“ povzdychol si. Nikdy predtým sa nezakoktával ako 

malý sopliak. Ale tak veľmi si prial, aby muž jeho pozvanie neodmietol. X-krát si tú otázku skúšal 

nacvičiť, zvažoval rôzne presviedčacie metódy a teraz predsa zlyhal? 

Remus spozornel a pomrvil sa. „Áno?“ 

Sivé oči sa dvihli a znova sa upreli do tých jeho. Intenzita toho pohľadu Rema takmer omráčila. 

Merlin, ako sa mu tie oči páčili! Kto by si bol kedy pomyslel, že sa mu tento slizolinčan dostane tak 

ľahko pod kožu? 

„Bol by som veľmi poctený, keby si prijal moje pozvanie stráviť sviatky so mnou na Manore. Aj otec 

povedal, že ťa rád uvidí.“ 

Draco bol prekvapený ako to po tom prvom neúspešnom pokuse z neho vyšlo pekne a plynule. Ba 

nenútene. 

„Prepáč,“ zamrmlal profesor Obrany, čím mu spôsobil, že mu zovrelo žalúdok, lebo mu napadlo 

jediné, že ho ide odmietnuť, „ale tomu poslednému výroku môžem sotva veriť.“ 

Draco zaklipkal očami, keď si uvedomil, že ho muž neodmietol, len vyslovil nedôveru v to, čo povedal. 

Mal chuť sa bláznivo rozosmiať. 

„Nemusíš,“ uistil ho ihneď s úsmevom, ktorý nedokázal schovať. „Ak chceš, postarám sa, aby si otca 

za ten čas ani nestretol, i keď... proti tvojej návšteve neprejavil najmenšie námietky, v tom mi môžeš 

veriť. Vlastne ma prekvapil, keď povedal, že s tým ráta.“ 

Remus pokrútil hlavou. „Byť hosťom v jeho dome a nestretnúť ho? Nebolo by to práve zdvorilé.“ 

„Ale rozhodne by to bolo možné,“ trval na svojom Draco, ktorý bol odhodlaný urobiť i nemožné, len 

aby ho ukecal. „Veľmi o to stojím, Remus! Alebo chceš radšej stráviť sviatky sám? Ak áno, tak...“ 
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„Nie!“ skočil mu Remus do reči s máličko vytreštenými očami, zjavne udivený, k akému záveru Draco 

pri ich rozhovore dospel a natiahol sa ponad stôl, aby vzal do dlane jeho ruku. Bola studená a on cítil, 

že sa mladé srdce trepoce v slizolinčanovej hrudi ako splašené vtáča. Nemal na to dôvod. Nedokázal 

by si predstaviť, že by bol bez neho dlhšie, než štyridsaťosem hodín a aj to považoval za svoje únosné 

maximum. 

Iste, mal obavy a možno i predsudky, veď sa jednalo o Manor a Luciusa, ale... bol pripravený prejsť 

kvôli tomu mladému zjaveniu peklom, len aby ho urobil šťastným. Len aby sa i on cítil... taký 

kompletný. Prvý raz v živote, napadlo mu a znova si raz spomenul na Siriusa. 

Odpusť mi, Siri, ale toto je niečo iné, pomyslel si nešťastne. Minulosť síce zmeniť nedokáže, ale môže 

ovplyvniť svoju budúcnosť. A tú by rád strávil po Dracovom boku tak dlho, ako to len bude možné. 

„Rád prídem,“ povedal s úsmevom. „Priznávam, že by som bol veľmi nerád, keby sme tie dva týždne 

boli bez seba. Ale ak ti to neprekáža, prišiel by som až na druhý sviatok vianočný, dobre? Zdá sa mi 

nevhodné, aby som sa k vám votrel a nedoprial vám súkromie. Iste si budete mať čo povedať.“ 

Draco si s ním preplietol prsty, celkom nenápadne a na tvári sa mu usadil spokojný výraz. Ba priam 

nadšený. „Výborne! Budem ťa čakať.“ 

Ples skončil o pol druhej ráno. Dozor prichytil asi osem študentských párikov, ktoré sa snažili niekde 

zašiť a obchytkávať. Traja študenti sa dostali k madam Pomfreyovej na ošetrovňu, keď si ochutili punč 

niečím ostrejším a ich organizmus to nezvládol. Dvaja z nich, tretiaci Royce a Goyle dostali zaslúžený 

trest s Filchom, keď sa na plese pochytili a pobili. 

ooo xxx ooo 

O dva dni neskôr – keď sa za štedrovečerným stolom v Austrálii Ron dozvedel, že bude otcom a keď si 

Harry s Theom v Rokville vymenili manželské sľuby spolu s prsteňmi - sa Draco s otcom navečeral pri 

slávnostne prestretej tabuli a neraz myšlienkami zaletel k svojmu milencovi, ktorý - ako mu prezradil - 

bol pozvaný do Brloha. 

Hoci Dracovi prekážala tá diaľka, ktorá ich delila, v srdci cítil, že je Remus spokojný a tiež dúfal, že ten 

pocit nedočkavosti, ktorý sa mu podarilo zachytiť vysiela muž práve k nemu, lebo sám nerobil nič iné, 

hoci sa snažil ovládať a nútil sa myslieť na všetko možné, než na svojho milenca, i keď len preto, že sa 

otec znova oháňal tým odstupom. Nemohlo to byť na škodu, ale momentálne v tom tiež nevidel 

žiaden úžitok. 

Bolo to ťažké a po pár márnych hodinkách boja, ktorý zvádzal sám so sebou musel Draco uznať 

totálnu prehru. 

Keď sa na druhý deň ráno chystal ešte v pyžame a hodvábnom župane slivkovej farby zísť do salóna, 

kde ich čakal ohromný vianočný strom, z kufra vylovil dar pre otca. Vedel, že sa mu ozdobná spona na 

viazanku bude páčiť. Ale ten dar v jeho kufri nebol sám. Ležal vedľa druhého, objemnejšieho daru, 

pre Remusa. 

Obstaral mu nový zimník. Nie, že by ten, ktorý nosil bol zlý, ale bol nepochybne z módy a okrem toho, 

tá otrasná hnedá farba mu vôbec nesvedčala, iba čo ho robila starším, než bol. Rovnako dúfal, že to 
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neprehnal a muž nebude chápať ten dar ako urážku jeho vkusu. Zimník, ktorý tak dlho vyberal nebol 

totiž prehnane elegantný, bol klasického strihu a pomerne jednoduchý. 

Draca prekvapilo, keď sa objavil v salóne a nečakane našiel otca v objatí mladého chrabromilčana. 

Všimli si ho až po jeho zdvorilom odkašľaní a bolo to asi prvý raz, čo videl otca červenať sa a habkať 

pri vysvetľovaní, než nezmĺkol, kým sa ešte trochu strapatý herbológ na jeho rozpakoch dobre bavil. 

Krátko na to sa ospravedlnili a oznámili mu, že ak to Dracovi veľmi neprekáža, strávia pár dní s 

Nevillom na jeho vidieckom sídle, ktoré zdedil po strýkovi Algiem v Derbyshire. Takže Draca vlastne 

potešilo, že budú mať s Remusom celý Manor iba pre seba. A ešte viac sa potešil tomu, keď sa už 

krátko poobede ozval Remus po svojom patronusovi, či by nemohol prísť už teraz a nie až večer, ako 

sa na plese dohodli. 

Kto by proti tomuto návrhu namietal? Draca to ani len nenapadlo. 

Len čo muž prekročil prah ich domu, privítal ho Draco bozkom, ktorý Remusa mal iba utvrdiť v tom, 

ako veľmi mu chýbal, i keď sa nevideli sotva dva dni. Draco vôbec neprotestoval, keď s ním Remus 

zamieril do prvých dverí po strane v hale, ktoré boli nadosah a natlačil ho proti stene, rýchle sa 

prepracuvávajúc presne tam, kde sa túžil ocitnúť. 

Ich milovanie bolo búrlivé a nenásytné, ale Dracovi vyčarilo na tvári iba ak úsmev a pocit čírej 

blaženosti, ktorý sa mu odrážal nielen v očiach, ale i v črtách tváre, a ktorý sa nepochybne odzrkadlil i 

v jeho stonoch, ktoré sa vôbec nesnažil tlmiť.   

Po krátkej úvahe, ktorá ani nestála za reč ubytoval Remusa vo svojej spálni, dovolil mu, aby mu muž 

znova dokázal, ako veľmi sa z ich stretnutia teší a chvíľu na to si celkom vyčerpaní zdriemli v 

spoločnom a tesnom objatí. 

Po osviežujúcej sprche si dopriali olovrant a vymenili si darčeky. Remus ho prekvapil tým svojím, lebo 

popravde, Draco od neho nič neočakával. I keď v kútiku duše dúfal, že naňho nezabudne. 

Dostal od neho vzácny koreň Mandragory čiernej, ktorá sa používa do tých najvzácnejších a 

najnáročnejších elixírov. Priznal, že ju zháňal viac, než mesiac, čo Draca dojalo. Znamenalo to, že ho 

muž skutočne počúval. Nikdy predtým niečo také vo vzťahu nezakúsil. 

Konečne nebol iba niekým s peknou tvárou, kým by sa dalo pýšiť ako napríklad novou výkonnou 

metlou, ale bol plnohodnotným človekom, čarodejníkom a partnerom. 

Podvečer sa boli prejsť a po večeri Draco previedol Remusa sídlom, rád že prejavil vôbec záujem o ich 

rodinnú históriu. Zakotvili v hudobnom salóniku, kde Draco zapol gramafón a požiadal ho o tanec. 

„Mrzelo ma, že sme si nemohli zatancovať na plese,“ vysvetlil s úsmevom. 

„Myslel som si to,“ priznal Remus, ktorý to už vtedy vycítil. Lenže i teraz cítil celú škálu Dracových 

pocitov. Akoby vnímal pestrý kaleidoskop útržkov citov poskladaných dovedna len preto, aby ich 

mohol jeden po druhom postupne dešifrovať. 

Krúžili po parkete a Remus pohládzal očami tú pôvabne rezanú tvár. Bolo príjemné držať ho v náručí, 

vnímať teplo jeho tela, vôňu i ladnosť pohybov. Bolo to zvláštne, že sa pri ňom necítil nemotorne, ako 

si po väčšine času pripadal? 
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„Remus?“ šepol Draco s malým povzdychom, čím prerušil tok jeho myšlienok. „Stále si nie som ničím 

istý,“ poznamenal ohľaduplne. „Viem len to, že si mi chýbal. Že pre mňa znamenáš viac, než kolega, 

známy, či priateľ.“ 

Remus prikývol. Nechcel s tým začínať, ale Draco sa rozhodol inak. 

„Povedal som ti, že na teba nebudem tlačiť. Nemusíš sa vyjadriť ani teraz, ani na Silvestra.“ 

Draco prikývol. Bol rád, že naňho s vyjadrením nenalieha. Neraz si predstavoval, čo by Remus na 

Vianoce ocenil viac. Nejaký normálny darček alebo jeho jasnú odpoveď v klasickom naturálom balení 

s červenou mašľou okolo krku a uloženom pekne pod rozvoniavajúci a prezdobený vianočný ihličnan? 

Otriasol sa už len z tej príšerne gýčovej predstavy, i keď - kto vie? Bolo by to rozhodne aspoň trochu 

sexi. 

Pieseň končila a oni sa v jej posledných tónoch iba ľahúčko kývali. Sotva prestúpili z nohy na nohu. 

Remus ho neprestával objímať, i keď pustil jeho ruku, objal ho okolo úzkeho pása a preplietol si prsty 

na jeho krížoch. 

„Nie, nemusím, viem,“ pritakal. Dlho uvažoval, čo povedať, aby boli spokojní obaja. Takže, čo iné 

ostávalo, než vyrukovať s pravdou? Pred kým to mal vlastne tajiť? A kvôli čomu? Veď Remus najlepšie 

vedel, ako sa cíti, ako sa mu zakaždým rozbúši srdce, či ako mu chýba, keď sú rozdelení. 

„Zaľúbil som sa do teba. Rád by som, aby sme pokračovali vo vzťahu tak ako doteraz. Do konca 

školského roka ostáva len pár mesiacov. Netúžim robiť Minerve problémy a nechcem, aby sa do nás 

zastaral niekto iný. Dosť, že sa o to pokúsila moja matka a stále do mňa rýpe Severus. Vydržíš to 

dovtedy?“ 

Remus sa pousmial. „Ak ťa budem mať na dosah, nič viac nepotrebujem. Už to, že si sa do mňa 

zaľúbil je... pre mňa malý zázrak týchto Vianoc, Draco,“ priznal a oprel sa čelom o to jeho. „Tiež by si 

mal vedieť, že to cítim navlas rovnako. Plus, budeme absolútne diskrétny. Alebo sa o to aspoň 

pokúsime.“ 

„Výborne.“ Draco sa roztopašne pousmial. „A teraz, keď už máme celé toto sídlo pre seba, povedz mi, 

čo by si rád podnikol?“ 

Remusova tvár sa naklonila k jeho uchu a čosi mu pošepkala. Draco ten návrh veľmi rýchlo zvážil a 

rozosmial sa. 

Nočné sánkovanie milovali obaja! 

  

Koniec 


