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1. kapitola – Pád i nápad 

Vo vzduchu bolo cítiť jar. Prvé sladké záchvevy vánku, ktorý konečne vystriedal studený severák 

vanúci škótskou vysočinou. Tráva pučala, Zakázaný les sa začínal znovu zelenať a na jeho okrajoch 

bolo vidno prvé jarné kvety. Biele i ružovkasté sasanky, začínali sa ukazovať modrofialové zvončeky, 

dryádky osemlupienkové a kde tu bolo vidno silenku, či hlbšie v lese drieň. 

Harry ich už poznal po mene. Neville o kvetoch dokázal skladať predlhé oslavné ódy a on len trpezlivo 

počúval. Väčšinou. Alebo bol myšlienkami tak ďaleko, že sa zmohol jedine na občasné prikývnutie, zo 

slušnosti, aby to nepôsobilo, že počas jeho ospevného monológu drichme. 

Aj dnes sa vybral von, na čerstvý vzduch, len aby na chvíľu opustil múry školy a prevetral sa. 

Potreboval si vyčistiť hlavu. Po tej poslednej hádke s riaditeľom mu aj tak nič iné neostávalo. Opustil 

hrad strohým kývnutím odzdraviac tak hlúčiku študentov vracajúcich sa do nazad do hradu a sotva 

vyšiel z dverí, už sadal na metlu. 

Lenže s pocitom tvrdého sedadla a tuhej rúčky vo svojich dlaniach Harryho myseľ zahltili celkom iné 

prdstavy a obrazy živšie, než by si prial. Žeravé ako láva, ktorá vyvrie na povrch a spáli všetko, čo 

môže, než po nej neostane iba vyprahnutá zem, ktorá sa azda už nikdy nedá opäť dokopy. 

Cítil sa... navlas podobne. 

Keď precitol, veľmi tesne sa vyhol zrážke s kmeňom vysokej borovice na ceste niekde medzi 

Rokvillom a Blacktownom, ale nezabránil svojmu neslávnemu tvrdému pristátiu. Po trojitom 

krkolomnom salte ostal chvíľu nehybne ležať na zemi a lapal dych, uvažujúc, či ho všetko bolí z toho 

nečakaného pádu alebo preto, lebo si niečo zlomil. 

Opatrne sa pretočil na chrbát a sykol od bolesti. Rukou sa dotkol pravého líca. Na bruškách prstov mu 

ostali drobné kvapôčky krvy, ako si ho počas pádu oškrel. Ale zdalo sa, že je celý. Posadil sa a 

rozhliadol po okolí. Metla nejakým zázrakom prežila tiež. 

Zdvihol sa a odkryvkal k nej, jemne si otierajúc líce vreckovkou. Ale tak skoro sa vrátiť neplánoval. 

Znova sa vyšvihol do sedadla metly a ešte hodnú chvíľu ostal vonku. Až kým na kraj nezačala sadať 

hmla, kým ho zaschnutá krv na líci nazačala omínať a kým sa neochladilo. 

Do hradu sa vrátil v čase večere. Bolo mu jedno, že naňho študenti, ktorých stretol civia ako na 

zázrak. Už si na to za tie roky, čo kríval zvykol. Do siene sa neunúval ani po sprche, ani po tom, čo si 

sám ošetril líce najlepšie ako vedel. Miesto toho si objednal niečo pod zub rovno u škriatkov  v 

kuchyni a sadol si za svoj stôl, aby opravil tých pár esejí, ktoré prv nestihol. 

Bol takmer hotový, keď sa dvere na jeho pracovni po krátkom zaklopaní otvorili. Sotva však dvihol od 

práce hlavu. Aj tak vedel až priveľmi dobre o koho ide. Všetky chĺpky na tele mu stáli v pozore a 

pokožka mu doslova brnela. 

„Takže je to pravda,“ zamrmlal vysoký tmavovlasý muž, keď si ho mlčky premeral nesúhlasným 

pohľadom. „Snažíš sa zniesť zo sveta?!“ 

„Teba to nebodaj trápi? Žijem, či nie?“ odvrkol podráždene. 
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„Správaš sa nezodpovedne!“ vyštekol nezvaný hosť. 

„Rovno povedz, že sa správam ako hlupák,“ zakontroval pokojne, oznámkujúc písomku a položiac ju 

bokom. „Aj tak obaja vieme, že si to o mne stále myslíš. I po tých rokoch.“ 

Riaditeľ Rokfortskej strednej školy čarodejníckej zaškrípal zubami a nadychoval sa, že ho usadí 

nejakou korenistou poznámkou, ale Harry ho predbehol. 

„Mohol by si prosím? Mám prácu a potrebujem sa sústrediť!“ rukou nedbalo kývol k dverám a opäť 

sa sklonil nad eseje žiakov štvrtého ročníka. 

Severus v úžase otvoril ústa. Keď ich zasa sklapol, otočil sa na päte a vypochodoval z jeho komnát. 

Oprel sa zvonka o dvere a chvíľu tam len nehybne postával a zízal von oknom z južnej veže, kde mal 

jeho najnovší člen profesorského zboru svoje priestory. 

ooo xxx ooo 

 S rukami na úzkej podobločnici vyklepkával po jej hliníkovom plechu nesúrodú melódiu. Vedel, keď 

ho sem prijímal, že to nebude ľahké. Nie preto, že by nebol Potter na slovo vzatý odborník, pretože 

sám najlepšie vedel, že lepšieho kantora na predmet Obrana proti čiernej mágii by sotva našiel. 

Navyše s niekoľkoročnou praxou a toľkými úspechmi. 

Zamieril z veže preč. Mal pocit, že dnes to nemá zmysel. Potreboval si prečistiť hlavu a podobne ako 

Potter, i on teraz zamieril z hradu von. Akurát, že sa nerozhodol zalietať si, ale prejsť sa. 

Zvečerievalo sa. Mal rád túto časť dňa. Keď slnko líhalo za obzor a jeho posledné lúče farbili oblohu 

do fialkova, červenkasta, pomarančova. Tá hra farieb mu zakaždým pripomenula niektorý z jeho 

elixírov. 

Vydal sa chodníčkom okolo jazera. „Potter,“ zamrmlal si popod nos, „Potter, Potter, Potter, čo s 

tebou?“ pýtal sa sám seba takmer nečujným šeptom, ruky zopnuté za chrbtom vystretým ako lienár. 

Nebola to nevraživosť, čo medzi nimi robilo zlú krv. Skôr... Severus sa zamračil. Medzi obočím sa mu 

nad koreňom nosa vytvorila malá vráska. 

Bolo jasné, že ho proti sebe tým návrhom popudil, i keď on na ňom nevidel nič zlé. Ponúkal mu niečo, 

čo podľa neho stálo minimálne za zváženie. K nikomu inému by si to nedovolil. Nik iný mu v tomto 

smere ani nezišiel na um. 

Zastavil na štrkovitom pobreží a sklonil sa, aby zodvihol malý kamienok. Chvíľku ho poťažkal v ruke a 

potom hodil ploskáčikom tak, že to vyzeralo akoby poskakoval po hladine. Alebo akoby po nej 

poskakovala malá nezbedná žabka, zanechávajúc za sebou na vodnej hladine rýchlo miznúce kruhy. 

Nerobil to od svojich desiatich. Asi... 

„Ty si to myslel vážne, však?“ 

Severus od ľaku podskočil, čo vzhľadom k jeho postaveniu a povahe bolo neprimerane nepatričné. 

Nikdy sa neľakal a rozhodne nikdy neposkakoval. Vyzeralo to hlúpo. 
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Zvrtol sa, aby sa zadíval do tých najzelenších a najrozčertenejších očí, aké kedy videl. Už o niečo 

pokojnejších ako pred niekoľkými minútami, keď sa za ním unúval. Rozhodne z nich nesršali blesky. 

„Nepočul som ťa prichádzať,“ zamrmlal vyvedený z miery, kým si nevšimol v jeho ľavačke metlu. 

Zaškľabil sa. „Ako inak.“ 

„Odpovieš mi?“ dožadoval sa svojho profesor Obrany, akoby si jeho výtku ani nevšimol a on na 

drobný moment zneistel. Odrazu sa mu celý ten nápad a návrh zdal... totálne bláznivý. 

Prikývol. 

Stálo ho to však veľa sebazaprenia, odvahy a pudu sebazáchovy. Jednak pred ním nechcel vyzerať ako 

idiot, ktorý si nestojí za svojím, najmä pri jeho všeobecne známej zásadovosti a potom, šalel z 

pocitov, ktoré ním zmietali. 

 Potter na krátko uhol pohľadom, tvár obrátená na stranu a výraz tváre taký sústredený, až nebolo 

pochýb o tom, že tuho premýšľa. Keď naňho znova upriamil svoj jasný zrak, Severusovi padlo srdce 

niekam do gatí. Vyčítal z neho kladnú odpoveď prv, než muž prehovoril. 

„Dobre. U mňa o pol jedenástej.“ 

Riaditeľ naprázdno prežrel a díval sa ako Potter odchádza tentoraz po svojich. Trocha krívajúc. 

Pôsobil unavene, ale možno sa mu to len zdalo. Ešte raz sa obrátil a pozrel naňho. Na sekundu zastal, 

tuho zovrel pery a jemu napadlo, či už neoľutoval. 

Nič sa však nestalo. Nezavolal naňho, že dohodu ruší, nepreklial ho ani ho neposlal svinským krokom 

do kotla. Severusovi sa v hrudi zatrepotalo srdce. Nádejou. 

Máličko sklonil hlavu a na perách sa ukázal triumfálny úsmev. Taký malý, že skôr vyzeral ako úškrn. 

Ale bol tam. 

„Dnes večer, Potter, dnes budeš konečne môj!“ 

Myslel to skôr ako tajný prísľub, lenže týmto tónom to skôr i jeho vlastným ušiam vyznelo ako 

vyhrážka. Iba nad tým ledabolo mykol plecom a obrátil sa k jazeru. Už teraz cítil ako mu telo opantáva 

vzrušenie. Príjemný pocit a on si prial, aby mu vydržal čo najdlhšie. 

S tichým povzdychom začal premýšľať, čo s načatým večerom, ktorý odrazu vyzeral tak sľubne. Mal 

toľko možností... Mohol ho príjemne prekvapiť, alebo... rovnako tak dobre všetko pokaziť. 

Dá si záležať. Na všetkom. 

Zaprisahal sa, že dnes v noci pripraví toho všetečného chlapa o rozum! 

2. kapitola – Za nemocničnou plentou 

Kto mohol tušiť, že jeho vysnívaný večer skrachuje na niečom takom banálnom ako je hádka 

študentov, ktorých prichytili po večierke? Jedno však bolo Severusovi nad slnko jasnejšie, keď sa díval 

na najnovšieho a momentálne jediného pacienta ich rokfortskej ošetrovateľky, ktorá si stále čosi 

hundrala popod nos. 
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Potter stál za hriech!Rovnako i za všetku vynaloženú námahu získať si ho. 

„Nepotreboval som vašu pomoc!“ 

Tie prchké slová ho vytrhli zo zamyslenia. Zadíval sa do pravej polovice svojho kolegu, ktorá sa k 

nemu obrátila. Bola zvraštená nepohodlím. Jedno zelené oko sa naňho spurne dívalo spopod 

prižmúreného viečka. Tá druhá polovica tváre ostávala zaborená vo vankúši. 

Múdro sa rozhodol ignorovať jeho podráždenie. Potter tam ležal ako lazár, teraz kompletne nahý. Iba 

chúlostivé partie mal prekryté zloženou plachtou, vďaka čomu sa Severusovi po neuveriteľne dlhej 

dobe naskytol ten najvzrušujúcejší pohľad. A s tým čo videl bol samozrejme maximálne spokojný. 

Išlo ho poraziť, keď si pomyslel, o čo všetko dnes prišiel kvôli jednému sopliakovi! Ale čo už, v rodine 

Discobolusa Zabiniho neexistoval jediný nadpriemerne inteligentný mužský potomok. No, Blaise sa 

ich priemeru síce trochu vymykal, ale stále v jeho očiach nedosiahol požadovanú nastavenú latku. A 

Discobolusov najmladší syn Discophoros nestál ani za zmienku. To, že ho klobúk zaradil do Slizolinu 

bol podľa neho do  neba volajúci omyl, pretože on bol presvedčený o tom, že patril do Bifľomoru. 

Severus si bol istý, že rovnako ako jeho otec, tak i syn má miesto mozgu akurát tak sval, lebo jediné, v 

čom tí muži vynikali bol práve šport. 

A fakt, že jeden z nich trafil svojho profesora? Absolútna náhoda. Riaditeľskému trestu však neujde. 

Potter sa zahniezdil a zaťal prsty do matraca. Určite to príšerne svrbelo. Drobné červené pupence boli 

v hojnom množstve rozsiate po jeho chrbáte, pažiach i stehnách. Lýtka boli čisté, ale podľa toho ako 

sa hniezdil by povedal, že nejaké pupienky tróniace na jeho zadku skrýva i plachta. 

„Formicum vulnus morsum,“ zaintonovala mu Poppy po boku. „V podstate neškodná kliatba 

mravčieho uhryznutia, ale vyvoláva priam pekelné svrbenie. Čudujem sa, že profesor Potter ešte 

nevyletel z kože.“ 

V ruke držala téglik so žltkastým krémom. „Plachtu dolu pán Potter, teraz nie je na hanblivosť ten 

správny čas.“ Už-už načahovala ruku, aby ju z neho strha jediným ráznym pohybom, ale Severus jej 

ruku zachytil. 

„Urobím to, ak dovolíš.“ 

Poppyno obočie hádam ešte nikdy prv nevyskočilo tak rýchlo a tak hore. Doslova sa v nemom úžase 

schovalo pod biely čepiec. Sivé oči jej div nevypadli z jamôk. Bez slova si od nej vzal téglik. 

„Pán Potter?“ obrátila sa k nemu celá zmätená, ale on si len útrpne povzdychol a zašomral niečo v 

zmysle, že je mu to srdečne jedno, len nech sa niekto konečne priloží k činu. 

Severus s dokonale vážnou tvárou staršej žene povedal: „Rozhodne na ňom nie je nič, čo by som už 

nevidel.“ 

Až keď to vyslovil pochopil, že to mohla postaršia žena zobrať úplne inak, než to myslel, ale nedal jej 

čas na premýšľanie. Zatiahol jej pred nosom záves, aby pacientovi poskytol aké-také súkromie. 
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Počul ako Poppy cupitá preč s napajedeným hundraním: „Také čosi som jakživ nezažila! Snape a jeho 

nové riaditeľské móresy?! Ts, ts! Vypoklonkoval ma z môjho teritória! Som zvedavá, ako by sa tváril, 

keby som mu to oplatila!?“ 

Dvere na jej komnatách sa za ňou doslova zabuchli. Hnevala sa, ale bol si istý, že do rána ju to prejde. 

O toto... sa nehodlal pripraviť ani za nič! Malá náhrada dnešného pokazeného večera. Hoci sotva to 

mohlo postačiť. 

„Ako k tomu vlastne došlo?“ opýtal sa, hoci to už dávno vedel. Stačilo sa obrátiť na správne... 

portréty. Tie mali oči a uši všade. 

„Sám neviem. Vracal som sa z poslednej večernej obchôdzky, keď som niečo začul,“ zamrmlal Harry 

do vankúša a snažil sa nemyslieť na to, ako rýchlo a ochotne si Snape vymenil so sestrou úlohu 

ošetrujúceho. 

„Snímem z vás plachtu,“ informoval ho prv, než tak urobil. Len zo slušnosti. Dal mu pár sekúnd na to, 

aby... Na čo vlastne? Iná možnosť aj tak nejestovala. 

„Iste. Ako ste povedal, nemám nič, čo by ste nevideli, že? Okrem toho, cez plachtu by tá masť sotva 

účinkovala.“ 

Sarkazmus a irónia? Severus sa prekvapene uškrnul. Aké osviežujúce. A plachta bola razom preč. 

Severus sa zhlboka nadýchol. Pohľad na tak nádherný zadok ho samozrejme nemohol nechať 

chladným a on si to až pridobre uvedomoval. Naprázdno prežrel a konečne si sadol na kraj postele v 

snahe nezízať mu naň ako na čokoládový mafin s bohatou porciou šľahačky. Stačilo by len zahryznúť! 

Ruky sa mu od túžby roztriasli. Ale spamätal sa. Odšrouboval viečko z krému a ponoril doň svoje 

prsty. Už dávno stratili svoju zažltnutosť. 

Harry pri dotyku chladivej masti s jeho pokožkou nahlas zastonal úľavou. K údivu postrehol, že 

mužove prsty nie sú studené. Masť sa v nich rýchlo ohrievala, ale pôsobila ako studená pokrývka na 

jeho podráždenú a začervenanú pokožku. 

„O koho išlo?“ pokračoval ďalej Severus v otázkach, len kvôli tomu, aby nemusel myslieť na iné, ale... 

bolo to nad jeho sily. 

„Myslíte okrem Zabiniho a Greengrassa?“ Harry sklonil hlavu, aby sa mužove ruky dostali i na jeho 

šiju, pod vlasy. 

„Áno.“ Krátke slovo a predsa znelo pomerne chrapľavo, lebo Snapov hlas bol odrazu posadený nižšie. 

Jeho ruky mu masírovali plecia a rozotierali po nich liečivý krém, ktorý voňal po konopných 

semenách. Aspoň si to Harry myslel. 

„Flint. Známa firma. Ale mám dojem, že bol iba vyprovokovaný. Sandro je v jadre dobrák, na 

slizolinčana,“ neodpustil si poznámku. „Má talent ocitnúť sa vždy na nesprávnom mieste, alebo v 

nesprávnej spoločnosti. A potom to vždy schytá, na svoju škodu.“ 

„To iste, trest ho neminie!“ zahundral Snape, keď rukami premasíroval profesorove paže až k lakťom 

a znova sa vrátil k pleciam. Nabral si novú dávku krému a rozotrel ho po stranách chrbtice. Pod 
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dlaňami cítil vyrážkami posiatu pokožku, inak krásne opálenú. Vnímal ako nádherne kontrastuje s 

jeho bielymi rukami, sledoval hru svalov, pevných a pružných. To všetko sa mu páčilo. A málilo. 

Prial by si, aby smel urobiť viac. Zahryzol si do pery, keď sa jeho ruky priblížili k pevným oblinám 

zadku. 

„Neviete o čo medzi nimi šlo?“ 

Harry obrátil tvár na stranu, ale oči nechal zatvorené. Zdalo sa, že si tie dotyky užíva. A Severusa to 

potešilo. 

„Z toho čo som začul, mám pocit, že sa jednalo o žiarlivostný výstup, ktorý vyprovokoval práve 

Greengrass. Sandro v podstate odklonil práve jeho kliatbu.“ 

„Wyndham Greengrass?“ Severus si povzdychol. Vetril problémy. Nabral si viac masti a konečne s 

tichým úžasom prešiel z krížov na zadok. Bol presne taký pevný ako vyzeral na prvý pohľad. Pod jeho 

nohavicami, i pod tou bielou plachtou, ktorú odhodil k jeho bosým chodidlám. 

„Dúfam, že tentoraz naňho nemienite brať ohľady,“ podotkol Potter pri spomienke na posledný 

incident. 

„Ak vyvodím dôsledky, nepochybne sem starý Greengrass dofrčí,“ odvetil zamyslene Severus, hnetúc 

prstami jeho polky. 

„Škola na ňom našťastie už dávno nie je závislá. Nemusíte sa mu pchať do zadku.“ 

Severusa tá poznámka mohla uraziť, ale i tak sa ju snažil uviesť na správnu mieru: „Nemám dojem, že 

som to predtým robil. Skôr som bral ohľady na záujmy školy. Nikdy som sa nikomu nepodlizoval. Ak 

nerátam...“ nedokončil. Obaja vedli, kto mu práve zišiel v súvislosti s tým na um. 

„Nie, on sa rátať nemôže,“ súhlasil Harry, cítiac ako mužove ruky opustili jeho zadok a skĺzli na 

stehná. 

„Roztiahnite nohy, pán Potter, inak nedosiahnem všade.“ 

Vyplnil prosbu a zachvel sa. Zmyselný hlas bol hlbší, než pred chvíľou. Jeho ruky po jeho koži kĺzali s 

ľahkosťou a presnosťou, boli teplé, nežné a... Na sekundu sa mu zadrhol dych. 

Aká mohla byť dnešná noc, keď s ním takto jemne zaobchádza pri obyčajnom ošetrovaní? Mohol 

ľutovať? Mal vôbec? 

Ešte pred niekoľkými dlhými minútami si nevedel čo počať, čo myslieť a teraz... pochyboval o sebe, o 

svojom zdravom rozume, o tom rozhodnutí, o Snapovom skrytom zámere, na ktorý nedokázal prísť a 

najviac zo všetkého si prial, aby... sa ho neprestal dotýkať! 

Musel sa zblázniť. 

Mužove ruky skĺzli po stranách jeho ľavého stehna a zamierili nadol, ku kolenu, kde postihnutie 

končilo. Zrak bol však upretý hlbšie, v miestach, kde sa tmavá brázdička norila do tesnej blízkosti 

slabín. Tam, kde sa črtalo tmavé ochlpenie a... 
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Severusovi vyschlo v ústach pri tom famóznom pohľade. Nie, neboli to iba jeho fantázie. Skutočne 

mal možnosť zazrieť jeho famózny úd a... 

Potreboval vidieť viac! Jednoznačne. 

Prsty sa krúživým pohybom vracali od kolena pod zadok. 

„Čo s ním plánujete urobiť?“ 

Potterova otázka ho na moment vyviedla z koncentrácie, ale oči sa neprestali upierať na predmet 

jeho záujmu. Ani na sekundu. Oblízol si suché pery. 

Cítil ako mu medzi nohami samému bolestivo pulzovala túžba. 

„Greengrass má toho za ušami veľa. Zmrzačenie Tryskochvostého škrota, pokus o predaj omamných 

látok, pokus o znásilnenie profesorky Trelawneyovej – áno, aj vtedy mal v sebe dávku silného opiátu - 

a teraz toto. Nehovoriac o jeho katastrofálnych študijných výsledkoch.“ 

„Vy ste o tom vedeli?“ znelo to prekvapene. 

„Iste. Kto myslíte, že mu v tom zabránil? Sám som ho odporúčal na liečenie už pred rokom, ale jeho 

otec sa mi vysmial, pekne povedané. Neprevalilo sa to len preto, lebo som to sľúbil Sibylle. Dostal 

podmienku a dva týždne vylúčenia zo školy. Nehovoriac, že jeho známka zo správania sa ocitla na 

dne.“ 

Na moment sa odmlčal a dal si záležať, aby... aby sa ho konečne dotkol. Možno to malo vyzerať ako 

náhoda, ale... sotva si mohol takú príležitosť nechať ujsť. Nebol blázon! 

Potter zalapal po dychu a napäl sa ako struna. Severus mu bleskovo priložil ruku na kríže v 

upokojujúcom geste. Obratne sa zameral na druhé stehno a nechal muža myslieť si, že šlo ozaj len o 

neškodnú náhodu. 

Neušiel mu však fakt, že jeho dotyk ostal bez primeranej odozvy. Potterov úd sa zväčšil. Ak bol v 

polovzrušenom stave taký pôsobivý, aký musel byť v svojej plnej kráse? 

Zaujato vmasírovavál krém do druhej nohy, než si povinnosť nesplnil. Potom si poposadol. 

„Už? Hotovo?“ opýtal sa ho kolega s hrdelným hlasom prezrádzajúcim vzrušenie a... neistotu. 

„Nie, ani zďaleka, len pokojne ležte, pán Potter,“ dodal čoraz viac tlmeným hlasom a znova si nabral z 

tej maste na prsty. Rozotrel si ju v dlaniach a priložil ich na jeho polky. 

Chvíľu mu ich s úľubou masíroval, než konečne nevnikol do tmavej štrbiny, ktorá ho od začiatku tak 

lákala. Telo pod ním doslova zmeravelo a potom sa naplo. Potterov hrudník sa odlepil od matraca a 

on naňho vyjavene pozrel ponad svoje pravé plece. Trhlo ním v momente, keď mužov ukazovák 

neomylne prenikol cez stiahnutý zvierač do jeho útrob. V poslednom momente sa ovládol, aby 

nevykríkol. 

Harry po tom nečakanom vpáde poootvoril oči. Zapretý na lakťoch, s hlavou vyvrátenou na stranu a 

očami upretými do sústredenej tváre riaditeľa, ktorého tmavé oči ho uprene hypnotizovali. Nebolo 
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pochýb o tom, čo s ním zamýšľa. Mohlo mu napadnúť, že to neskončí len pri nevinnom natieraní 

maste, ale... 

„Snape,“ zachrapčal... Jeho vlastný hlas mu znel tak príšerne cudzo. Znova ten príjemný tlak v jeho 

vnútri a pred očami sa mu od rozkoše zahmlilo. Evidentne veľmi dobre vedel, čo robí. 

„S-s... Se-ve,“ skúsil znova, ale pokus o vyslovenie jeho mena zanikol v novom vzdychu. Proti svojej 

vôli vyšpúlil zadok a väčšmi roztiahol stehná, len aby mu uľahčil prístup. V nasledujúcej chvíli sa druhá 

ruka ujala starostlivosti o jeho slabiny. 

Snape poťažkal jeho vercajk v dlani, jemne ho stlačil, poláskal a prehnietol miešok. Úd sa mu zväčšil 

priamo v dlani, do ktorej sa profesor s pôžitkom oprel. 

„Na dnešnú noc som mal s vami svoje plány,“ zašepkal, keď sa k nemu dôverne naklonil. „Nenávidím, 

keď mi ich niečo prekazí.“ 

Harry zavrtel zadkom. Pôsobilo to maximálne žiadostivo. 

„Malý závdavok, aby si vedel, o čo by si inak prišiel,“ zamrmlal bez toho, aby si uvedomil, že mu 

zatykal a jeho prsty sústredene pretiahli predkožku cez mužov úd. Pred jeho zrakom sa z nej vyliahol 

nádherný, krvou nabehnutý žaľuď. Lesklý, čakajúci... 

Nie, ochutná ho neskôr. Dnes len... trocha nevinne zábavky. Dnes si ho len navnadí a poskytne mu 

malú ukážku svojich... zručností. 

O niečo neskôr musel vykúzliť zvukovú zábranu, pretože Potter sa ukázal byť veľmi hlučným a 

náruživým, čo ho milo prekvapilo. Nemal rád studené typy, pri ktorých ste v posteli netušili, či sa 

urobili, alebo nie. Či sa im to páčilo, alebo nie. 

Potter voči nemu nemal zábrany. Našťastie, lebo práve tie by práve uňho predpokladal. Bral si, čo mu 

ponúkal a nebál sa dávať najavo svoje potešenie. 

Keď s ním Severus skončil, mal v sebe toľko slušnosti, že sa opýtal, či mu to môže oplatiť. Napriek 

tomu postihnutiu, kvôli ktorému sa tu ocitol. 

Severus sa pousmial. Bol to triumfálny úsmev. „Povedzte mi len jedno, pán Potter. Ešte ľutujete moju 

ponuku?“ 

Ozvalo sa tiché šušťanie tmavých vlasov po vankúši. „Nie.“ 

„To mi stačí,“ povedal nadmieru spokojne. 

„A môžem mať na vás jednu otázku i ja?“ 

„Iste,“ prikývol okamžite. 

„Ste typ, ktorý sa bozkáva rád?“ 

Tmavé oči nebezpečne a tajuplne zaiskrili. „Myslím, že vás to pokojne nechám v najbližšej budúcnosti 

overiť, čo poviete?“ 
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„Platí!“ 

Severus mu zadok prekryl plachtou. „Do hodiny by to pálenie malo ustať, ale pupence úplne zmiznú 

až ráno. Dúfam, že na raňajky nebudete meškať, pán Potter.“ 

„Despota,“ usmial sa spokojne, skrčil si pod hlavou vankúš i pravú nohu v kolene. Všimol si, kam 

zaletel mužov pohľad a na jeho vlastné prekvapenie ho to nenahnevalo. Nemalo prečo. 

Nikdy prv mu nik predtým nevenoval takú pozornosť. Rozlúčili sa a riaditeľ zmizol za plentou.   

3. kapitola – Prekvapivé naplnenie 

Lapal po dychu. Cítil na sebe film vlastného potu a ochabnutý penis, ktorý sa pomaly vyťahoval z jeho 

zadku. Ruku, ktorá ho hladila na boku a hrudník muža opretý o jeho chrbát. Jeho vlasy ho šteklili na 

šiji. Tmavé, lesklé a hodbávne. 

Dýchal s rovnakou námahou ako on. S ústami kopirujúcimi krivku jeho hrdla. S jazykom tancujúcim po 

jeho rozhorúčenej pokožke. 

Popravde, Harry si od toho veľa nesľuboval. So stretnutím súhlasil skôr zo zvedavosti, než z pocitu 

nejakej extrémnej príťažlivosti, ktorú by voči nemu pociťoval. No niečo na tom mužovi jednoducho 

bolo, niečo, kvôli čomu ho nedokázal odmietnuť. 

Teraz oddychoval vo vlastných perinách a takmer žasol. Mal takmer štyridsať, ale... pokojne mohol 

vyhlásiť, že lepší sex ešte nezažil. 

Iste, už dávno nebol neskúseným panicom, ktorý zaváha, či sa do tej dierky vojde a či má dobre 

nasadenú ochranu, ale šok z toho, že Snape sa ukázal byť dokonalým milencom stále nedokázal 

vstrebať. 

Popravde, čakal od neho všeličo. Možno trocha drsnosti, štipku surového násilia, odstrašujúco 

vyzerajúce sexuálne pomôcky, ale rozhodne nie nežnú starostlivosť, ktorej sa mu dostalo. 

Snape dokonca pamätal na jeho zranenie a dal si toľko námahy, aby nijako nezaťažil jeho ľavú nohu. 

A predohra? Nikdy nik sa ho nedotýkal priam s posvätnou úctou, neprovokoval a nedrážil ho do takej 

miery, až z toho mohol pokojne zošalieť. 

Lenže teraz mal pocit, že na tom až tak nezáleží. Snape nebol ako iní milenci, s ktorými sa z času na 

čas zaplietol. Zdalo sa, že sa z jeho postele nijako nenáhli. Veľmi potešujúce zistenie. 

Pomaly sa v posteli pretočil na chrbát, bez hanby vystaviac na obdiv svoju nahotu. Snape ležal na 

boku, podopierajúc si hlavu pravou rukou, kým tá druhá spočívala na jeho úzkom boku. 

Ich oči sa stretli a on sa sebavedome usmial. Harry mu to nezazlieval, veď mal na to všetky dôvody, 

po takom výkone aký mu predviedol. 

„Podivné, ale nepreháňali ste, pán riaditeľ,“ zamrmlal Harry s uznaním, napriek všetkému si 

vychutnával blízkosť jeho štíhleho tela. 

I starostlivé gesto, s ktorým mu opatrne nasadil na nos okuliare. 
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Možno bol muž chudý, ale mal krásne tvarované stehná, rozkošný malý, no pevný zadok a pekne 

tvarovaný hrudník. Na rozdiel od neho nebolo jeho telo pokryté takou záplavou tmavých chĺpkov. 

Črtali sa jedine v jeho rozkroku. 

„Nikdy som nemal sklony k zveličovaniu,“ odvetil a jeho ruka ležiaca na boku sa dvihla do vzduchu, 

aby pristála na Harrym a kreslila po jeho pokožke rôzne geometrické vzory, kým ho muž väznil svojím 

pohľadom. 

Bolo to príjemné, veľmi príjemné. 

„Dostal ste odpovede na svoje otázky?“ 

Zažmurkal. „Aké?“ 

„Som si istý, že ich muselo byť mnoho,“ podotkol s úsmevom, „ale nahlas ste vyslovil jedinú, pán 

Potter. Ako si teda u vás stojím s bozkávaním?“ 

Harry pootvoril ústa, aby povedal niečo rozumné, ale jeho oči skĺzli na jeho pery. A zatajil sa mu dych. 

Och, tie ústa. 

Kto by si bol pomyslel, že tie dve úzke linky budú bránou k rajským záhradám? Snape sa neukázal len 

ako majster v umení elixírov, ale i v bozkávaní. Podmanil si ho pri prvom bozku. Ochutnával Harryho 

tak, akoby bol tým najsladším zákusom. Nezrazili sa nosmi, rýchlo si našli rytmus a zdalo sa, že sa 

nevedia nabažiť chuti toho druhého. 

Severus ako na potvrdenie jeho myšlienok sklonil hlavu a perami sa znovu dotkol jeho úst. Harry ich 

pootvoril, pripravený urobiť viac, ale muž sa nenáhlil. Len sa nevinne trel ústami o jeho pery a 

podchvíľou mu na ne usadil kratučký bozk. Azda len z rozmaru. 

Prsty sa presunuli z jeho brady na tvár. Skúmali jej kontúry, brušká prstov hladili neoholené líca, 

rovný nos, krivky obočia. Ukazovák skopíroval jazvu v tvare blesku. 

„Prečo ja?“ 

Z Harryho tá otázka vyletelo tak odrazu, až sa sám zarazil. Myšlienka dostala hlas a vyskočila z hrdla 

do stále elektrizujúceho priestoru profesorovej spálne. 

„Uveríte mi, ak poviem, že som po vás túžil už... veľmi dlho?“ priznal Snape s vážnou tvárou. A vzápätí 

pokrútil hlavou. „Nie, rozhodne nie v čase, keď ste sa tu preháňali po chodbách ako študent. V tom 

čase som mal celkom iné starosti, aby som si vás dokázal všimnúť týmto spôsobom. Nehovoriac o 

tom, že ste boli primladý.“ 

„Beriete mi ilúzie,“ povzdychol si na oko nahnevane, „ja som dúfal, že som práve odhalil jednu z 

vašich nerestí.“ 

Snapovu tvár ozdobil posmešný úsmev. „Ak chcete šancu nejakévypátrať, pokojne vám ju dám. Ale 

uvedomujete si, že to bude chcieť fúru času stráveného v mojej bezprostrednej blízkosti, pán 

Potter?“ 

„Výzvy ma nikdy neodradili, pane.“ 
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Severusov úsmev sa rozšíril. „Pravdaže, na to spolieham. Vy chrabromilčania ste známy tým, že radi 

riskujete. Nezabúdajte, že vás nejaký ten piatok poznám, pán Potter.“ 

Ukradol si od neho nečakane ďalší bozk a zblízka sa mu zadíval do očí. „Ďakujem za dnešný večer.“ 

Harry sa zmohol na zmätené zažmurkanie, kým sa muž posadil a nahý vstal. Začal sa obliekať. 

Tie úkony boli pre Harryho fascinujúce rovnako ako keď ho zaujato sledoval pri vyliekaní. Tajil sa mu 

dych. A nenávidel každý kúsok bledej pokožky, ktorá sa pred ním skrývala čoraz viac pod vrstvami 

šiat. 

Napokon prešiel riaditeľ k obrazu, na ktorý uvalil hneď niekoľko kúziel pamätajúc na Potterovu 

neviazanú otvorenosť. Napriek kriku i vyhrážkam Sira Cadogana. Teraz ich zrušil jediným mávnutím 

svojho prútika. 

„Vyzerá to, že tu nie je,“ poznamenal akoby mimochodom. 

„Asi trucuje. Má to vo zvyku,“ informoval ho mladší kolega, ktorý už sedel na posteli prikrytý 

plachtou. 

Riaditeľ bol už takmer pri dverách, keď sa k nemu otočil. „Asi by som vás mal varovať, pán Potter.“ 

„Varovať?“ nechápal. Pred čím ako? 

Severus trošku prižmúril oči. „Ja... nerád sa delím o svojich partnerov. Poučil som sa, že sa tým 

predíde mnohým nedorozumeniam a... úrazom.“ 

Harry vyvalil oči, ale riaditeľ mu už ukázal chrbát. Zmizol tak nečakane, ako sa objavil. 

Harry si prečesal vlasy prstami a oprel sa lakťom o koleno zohnutej pravej nohy. Na túto noc len tak 

nezabudne. A vzápätí mu blyslo hlavou, že sa nevie dočkať tej ďalšej a dúfa, že to bude čoskoro. 

Zahanbil sa a zviezol do prikrývok. Potriasol hlavou, ale v ušiach stále počul jeho stony, cítil ho na 

sebe i v sebe. 

Sex so Snapom predčil všetky jeho očakávania a umlčal desiatky pochybností, ktoré sa v ňom 

neznesiteľne rojili od momentu, kedy ten návrh dostal. 

Ak ten návrh predtým považoval za výsmech, či nejaké skryté vydieranie, alebo spôsob jeho 

poníženia, nemohol sa viac mýliť. 

Svoje rozhodnutie súhlasiť neľutoval. Predsudky, ktoré voči nemu mal odplavila dnešná noc. 

A najpodivnejšie na tom bolo, že mal pocit... neskonalého naplnenia. Akoby konečne našiel to, čo po 

tie roky márne túžil. 

Bolo teda na ňom, ako a kam to celé povedie. 

4. kapitola  - Otvorenosť 



13 
 

Severus sedel za vrch stolom a tváril sa mimoriadne spokojne. Dnešná porada ku koncu školského 

roka nedopadla najhoršie. Minimálne sa predišlo hádke medzi profesorom Weaslym a školským 

hájnikom Flintom, čo sa po niekoľko stretnutí opakovalo s nemilou pravidelnosťou. Dnes sa absolútne 

ignorovali, čo považoval za príjemnú a hlavne vítanú zmenu. Aj keď si myslel svoje. Vnímal tú energiu 

medzi nimi len on, alebo to ostatní prezieravo prehliadali? 

Pohľadom kratučko zavadil o Pottera. Díval sa naňho. Podmračene. Mlčal celý čas. Nemal žiadne 

pripomienky, ani námietky. Nevšedné, pomyslel si a sklopil oči k poznámkam písaných vlastnou 

rukou, aby znova odkontroloval jednotlivé body, ktoré chcel s kolegami prebrať. 

Keď znova zdvihol hlavu, jeho podriadení medzi sebou živo diskutovali, i keď ohľaduplne stíšenými 

hlasmi. Chvíľu ich len mlčky pozoroval. 

Minerva, ktorá ako jeho zástupkyňa sedela po jeho pravici sa zhovárala s madam Hoochovou, madam 

Pomfreyová diktovala zoznam potrebných elixírov Harriett Baddockovej, ktorá po ňom prebrala 

elixíry. Už tomu bolo dobrých sedem rokov, kedy sa nadobro vzdal tej radosti učiť tunajších 

tupohlavcov. Sybilla bola evidentne opäť duchom neprítomná rovnako ako profesor Binns. 

Madam Pinceová básnila o najnovších knižných prírastkoch madam Sinistrovej, madam Vectorová 

pôsobila s rukou pod bradou, že zadrieme každú chvíľu, profesor Flitwick sa pustil do lúštenia 

krížovky, Weasley čosi húdol Harrymu do ucha a... Harry, Harry ho jediný sledoval. Sústredene, 

spopod zadumane prižmúrených viečok. 

Severus pocítil ako mu stiahlo žalúdok a vďaka tomu zelenému pohľadu sa mu po chrbte rozlial 

vodopád zimomriavok. Zatúžil zovrieť ho v náručí, vyložiť na stôl, za ktorým sedeli jeho nevšímaví 

kolegovia a ponoriť sa do jeho teplého vnútra. 

Akurát, že na niečo také tu bolo stále priveľa ľudí. Okrem toho, že nebol exhibicionistom, v žiadnom 

prípade sa s nikým nehodlal deliť o skvosty Potterovho tela. Nájde si ho neskôr. 

Odkašľal si, všetci ostatní razom spozorneli. „Posledná vec. Profesorka Baddocková, pred pár dňami 

som vás upozornil na nevhodné správanie sa troch študentov Slizolinskej fakulty. Po bitke, ktorá sa 

strhla vo Veľkej sieni dnes ráno nemám dojem, že sa v tomto smere niečo zlepšilo. Čo mi k tomu 

môžete povedať?“ 

Harriettine líca pokryl rumenec. „Dám to do poriadku, pán riaditeľ. Ešte dnes.“ 

Severus prikývol a vstal so slovami: „Končím poradu.“ 

Odobral sa k svojmu pracovnému stolu s myšlienkami na to, či niečo neopomenul. Dostal príšernú 

chuť na kávu, čokoládový rez s francúzskym mousse a vrstvou nadýchanej šľahačky a na Pottera. 

Keď sa dvere na zasadacej miestnosti zavreli a on dvihol hlavu, srdce sa mu rozbúchalo radosťou. 

Ostal tam. Zadkom opretý o stôl na mieste, kde ešte nedávno sedel. Jeho predstavy boli razom späť a 

zaútočili naňho plnou silou. Nebyť tých šuškajúcich a prizerajúcich sa portrétov... Albusa, ktorý po 

nich poškuľoval, akoby vedel, že... 
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Severus v duchu tie myšlienky razom zahnal doparoma. Nechcel sa pretvarovať. Ani pred ním, ani 

pred nimi. Nehodlal zapierať svoje túžby... Otázne bolo, ako sa k tomu postaví mladší muž. Bude mu 

to príjemné, alebo ho tým popudí? 

„Dúfal som, že si na mňa chvíľku nájdeš,“ prehovoril. „Nebude ti prekážať moja súkromná kancelária? 

Tu je priveľa očí a uší.“ Papiere nechal papiermi a obišiel svoj masívny pracovný stôl. Dal mu na výber. 

Hoci sa bývalý auror tváril nevypočítateľne, prikývol a nasledoval ho do vedľajšej miestnosti. Oveľa 

menšej, minimalisticky zariadenej, ale dostatočne presvetlenej. 

Severus z neho cítil zmätok, ale i napriek tomu sa k nemu sklonil a dovolil si krátko ho pobozkať. Ruky 

ostali objímať neoholenú tvár, palce pohladili jeho líca. 

„Pýtaj sa,“ vyzval ho pokojným hlasom, pripravený zodpovedať mu každú otázku. 

Harry si oblízol ústa. Nevedno prečo. Chcel si pripomenúť dotyk pier druhého muža alebo mu odrazu 

vyschlo v ústach? 

Harrymu v tej chvíli blyslo mysľou tisíce otázok, ale v nasledujúcej sekunde ich všetky zaplašil. Kašľať 

na otázky, tie počkajú. Severus sa zdal byť prístupným, takže... 

S drobným unaveným povzdychom urobil krok vpred a nečakane a nenásilne sa k nemu privinul. 

Objal ho. Položil si hlavu na jeho plece a nos zaboril do jeho krku. Zhlboka sa nadýchol. Nič viac 

momentálne nepotreboval. 

Severus ho objal. Milo prekvapený jeho gestom. 

„Ostaneš na kávu a zákusok?“ 

„S čokoládou?“ 

„A so šľahačkou navyše,“ lákal ho. 

„Ostanem, pán riaditeľ,“ prikývol. 

ooo xxx ooo 

Harry prečaroval stoličku na vankúš. Veľký a nadýchaný. Hodil ho na zem a sadol si. Vedľa neho ostal 

ležať prázdny tanier po zákusku s troškou nedopitej kávy. Severus si na jeho prekvapenie sadol 

oproti. Opieral sa o stenu a pred sebou mal vystreté svoje dlhé nohy. 

„Zmenili ste sa a nehovorte, že nie. Nikdy predtým by ste mi ani vo sne taký návrh nedali. Ani by vás 

to nenapadlo.“ 

Severus pokrčil ľavú nohu v kolene a oprel sa o ňu ľavou rukou. Dlaňou si podoprel bradu a zadíval sa 

na jeho ustaraný profil. Takže predsa. Otázky prerazili po malej dávke čokolády na povrch. 

„Pripúšťam. Zaráža vás a mätie moja otvorenosť, pán Potter?“ 

Harry najprv zažmurkal a potom prikývol. Pôsobil, akoby sám nevedel, čo má od neho očakávať. 
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Severus ho vzal za ruku, ktorú mal voľne položenú na svojom stehne. „Smrť človeka zmení, počul ste 

o tom, však?“ počkal, kým Harry neprikývne a pokračoval. „Mal som na mále. Vám vďačím za to, že 

som ešte tu. Že som nešiel do Azkabanu, že som sa mohol vrátiť na jediné miesto, ktoré som kedy 

považoval... za svoj domov.“ 

„Ak mi chcete naznačiť, že...“ 

„Nič nechcem naznačiť!“ zvýšil trochu hlas, keď ho drzo prerušil. „Keď som umieral a keď som potom 

ležal u Munga, mal som dosť času premýšľať, o čo všetko som takmer prišiel. O čo som bol počas 

doterajšieho života ukrátený, čo som chcel, čo som nestihol, čo som zbabral, čo viac nemohol 

napraviť. Nežil som. Iba prežíval. Každý deň rovnaké riziko. Buď alebo. Priveľmi som sa uzatvoril. 

Nemal som snahu veriť nikomu. Ani sebe. Nemyslím, že to bolo správne a... dobré.“ 

Na moment sa odmlčal. „Bol som k vám hnusný. Moje správanie sa bolo neodpustiteľné a vy... 

zachránil ste ma napriek tomu, akou beštiou som sa rokmi stal. Mrzelo ma to. Bolelo. Asi po prvý raz 

v živote som niečo ľutoval. Ľutoval som, že nemôžem byť vo vašich očiach lepším človekom. Nechcel 

som umrieť s týmto pocitom.“ 

„Preto tá zmena?“ 

Mĺkve prikývnutie a mužovo pohladenie Harryho dlane. Prsty poláskali jeho prsty. Hrali sa s nimi. Z tej 

ruky sálalo príjemné teplo. 

„Myslím, že bol najvýšší čas. Vtedy som si sľúbil, že ak sa z toho dostanem, urobím všetko preto, 

aby... som sa zmenil. Pravda, primerane,“ dodal pohotovo s malým úškľabkom, vďaka čomu mu 

pripomenul, že sa baví so slizolinčanom. „Aspoň voči vám. Nechcel som, aby ste ma nenávidel.“ 

Harry si povzdychol. „Nenávisť?“ zamrmlal. „Tá zmizla po tom, čo som videl vo vašich spomienkach. 

Mrzelo ma, ako som vás po tie roky neprávom obviňoval zo všetkého, čo sa stalo. Bol ste u mňa 

podozrivým číslo jedna. Ale i to mi napokon bolo v práci aurora príkladom. Naučil som sa nedávať na 

prvý dojem.“ 

Nový úškrn a Severus si s ním preplietol prsty. Dvihol ich ruky k ústam a zbozkával mu hánky. 

„Potešilo ma, že ste sa rozhodol po tej nehode pre kariéru profesora.“ 

„Potešilo ma, že ste ma prijal. Napriek tomu, že ste mali o to miesto toľko záujemcov.“ 

„Sotva som ich na pohovoroch vnímal. To miesto bolo vaše, len čo som dostal váš list, pán Potter.“ 

„To je nadržiavanie?“ 

Muž sa slizolinsky zaškľabil a v tmavých očiach mu zaiskrilo. „Nemôžem sa predsa vzdať všetkých 

svojich zlozvykov, pán Potter. Ani kvôli vám nie.“ 

„Nemusel ste to robiť. Vážil som si vás aj bez toho.“ 

Severus na moment onemel. Znelo to viac, než kompliment. A znelo to úprimne. „Len to?“ opýtal sa. 

Harryho tá otázka zmiatla. „Čo - len to?“ 

„Len si ma vážite? Nič viac, pán Potter?“ 
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Zelený pohľad stmavol túžbou. Bývalý auror pokrútil hlavou a oblízol si pery. Jeho oči zavisli na 

Severusových ústach. 

„Nie. Práve teraz by som...“ 

„Čo, pán Potter?“ Severus sa k nemu pomaličky a nesmierne dráždivo nakláňal. 

„Chcel by som...“ sotva vládal premýšľať. Krv z mozgu sa prevalila do dolných častí tela, keď po ňom 

doslova chňapol a prevalil sa tak, že si naňho obkročmo sadol. 

Proti Severusovmu bruchu sa natlačila mužova tvrdá pýcha. S rozkošníckym stonom mu zovrel zadok 

a jazykom prekĺzol za bariéru mäkkých pier. 

O chvíľu neskôr sa ocitol presne tam, kde túžil byť. Pochovaný v Harryho rozhorúčenom vnútri. 

5. kapitola – Milostná minulosť 

V riaditeľni bolo chvíľu také ticho, že aj špendlík by bolo počuť padnúť na dlážku. Akoby hrali hru, kto 

z koho, než to napokon bývalý riaditeľ nevydržal. 

„Severus? Nemyslíš, že by si...“ 

Ostré a úsečné – Nie! – mu zabránilo vetu dokončiť. Terajšiemu riaditeľovi bolo očividne srdečne 

jedno, že ho tak drzo prerušil. Inokedy sa tak podráždene nesprával, ale v poslednom čase... bol čoraz 

prchkejší. A Albus tušil prečo. 

„Aj tak ti poviem svoj názor,“ dodal nanajvýš pokojne. 

„Evidentne ti v tom nezabránim, ale mal by si vedieť, že ma nezaujíma!“ v pravej ruke zvieral fľaštičku 

s ružovkastým elixírom. 

„Nerobíš dobre,“ hučal doňho pokojným hlasom starší mentor. „Tomu chlapcovi vlastne berieš šancu 

spoznať ťa takého, akým v skutočnosti si. Ver mi, viem o čom hovorím.“ 

„Tvoja minulosť...“ začal síce zostra, ale opanoval sa a zmiernil štipľavý tón hlasu, lebo ho netúžil 

uraziť, ani raniť, „ma skutočne nezaujíma, Albus.“ 

„Prirodzene. Tak ako každý sa zrejme chceš poučiť na vlastných chybách.“ 

„Ó, ty najlepšie vieš, že práve ja ich mám viac, než dosť a keby nebolo tohto,“ dvihol si malý flakónik 

pred tvár, „sotva by som mal uňho šancu. Nenechám si ju uniknúť pomedzi prsty!“ 

Bývalý riaditeľ sa odmlčal a spoza polmesiačikových okuliarov k nemu vysielal zádumčivý pohľad. 

Trochu nesúhlasný. 

„Záleží ti na ňom zrejme viac, než som predpokladal,“ odtušil napokon do ticha riaditeľne, kde 

ostatné portréty o tejto neskorej nočnej hodine už spokojne pochrapkávali a im dvom prestali 

venovať pozornosť, keď ich unavilo sledovať ich nevšednú a nekonečne sa vlečúcu šachovú partiu. 
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Severus stisol pery do tenkej linky a odvrátil pohľad. Prenikavý zrak sa upol na flakónik s elixírom s 

nádejou. Na Albusovu radu, aby bol sám sebou sa vykašľal. O takého Severusa nestál nik. Ale s týmto 

nápojom... bol takým, akého akceptovali všetci. Mal sa toho vzdať? Ani za nič! 

Odzátkoval ho a kopol do seba na ex. Malinová chuť mu pošteklila chuťové poháriky a dvere do 

riaditeľne sa opäť nehlučne zatvorili. 

Nevšimol si to. Len Albus sa zatváril spokojne. A prešibane. Ale ani to už Severus nevnímal. Albus si 

vybral z vrecka balíček obľúbených cukríkov a prv ako si jeden vložil do úst si uhladil pohybom ruky 

dlhú bradu. Zaprial svojmu nástupcovi dobrú noc a pobral sa svojou cestou, opustiac portrét v 

riaditeľni s pohmkávaním akejsi piesne, ktorá Severususovi nič nehovorila. 

ooo xxx ooo 

Severus sa nevedel nasýtiť pohľadu na to dokonalé telo. Mal pocit, že sa ho nedokáže nabažiť. Mal 

plnú hlavu jeho chute, vône, vláčnej horúčavy, ktorá ho obklopovala a tesne zvierala, kým on v ňom 

lenivo kĺzal, len aby čo najviac predĺžil ten magický moment ich spojenia a vyvrcholenia. 

Láskal ho kam len dosiahol, hnietol vypracované svaly a užíval si ich zmyselnú hru pod opálenou 

pokožkou, hladil ploché brucho a silné, pevné stehná, masíroval mu chodidlá, cmúľal palce na 

nohách... Neexistovalo miestočko, ktoré by svojimi ústami nebol nemo uctieval. 

Bol jeho. Pripomnímal mu to zadýchaným, trhaným hlasom zakaždým, keď si ho bral, zakaždým, keď 

Potter šepkal, či kričal jeho meno, zakaždým, keď ho privádzal na vrchol rozkoše, kde ho tak 

odovzdane nasledoval. 

Vyvrcholili, ale on sa od neho sotva dokázal vzdialiť. Len čo sa vymanil z tesného zovretia, ktorým 

Harry zvieral jeho povädnutý penis, odvalil sa na bok a pritiahol ho k sebe tak blízko ako to len šlo. 

Vošiel mu prstami do vlasov vlhkých od potu, len aby mu mierne zaklonil hlavu a mohol ho pobozkať. 

Nenásilne, temer ospanlivo a s pôžitkom. Kĺzal mu v ústach, vyzývajú jeho jazyk k malému duelu, 

cítiac na perách jeho úsmev. 

Obtrel sa nosom o jeho a so spokojným povzdychom mu pozrel do očí. Do najzelenších očí, aké kedy 

videl. Dokázal by sa v nich poľahky utopiť, stratiť. Prsty pohladili Potterovu neholenú bradu, keď mu 

napadlo, že vyzerá väčšmi mužne, než zanedbane. Muž ležiaci vedľa neho v posteli vyzeral vskutku 

famózne, ale Severus z neho nemal pocit, že si to sám uvedomuje. 

„Udivujete ma, pane,“ poznamenal po chvíľke. Jedna ruka pod strapatou hlavou, druhá na 

Severusovom štíhlom stehne. 

„Skutočne? Čím presne, ak sa smiem spýtať?“ Severus sa pousmial vo chvíli, keď v duchu preberal 

vlastné pocity. Aj fakt, že pri ňom necíti únavu. Ešte nie... Blízkosť jeho tela v ňom vyvolávala 

príjemné mrazenie. Nehovoriac o tom, že sa na ňom bezohľadne pásol pohľadom a ešte si to aj 

vychutnával. 

„Popravde?“ 

Tá opatrná otázka Severusa trošku zaskočila. Ale prikývol. Bol zvedavý, kam ho zavedú Potterove 

otázky tentokrát. 
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„Svojou... technikou,“ povedal s krátkou odmlkou mladší muž, „vytrvalosťou, trpezlivosťou, 

jednoducho umením milovať. Nepredpokladal som, že...“ zarazil sa. Nechcel povedať niečo nevhodné 

a rozhodne ho nehodlal uraziť. 

Muž sa neurazil. Zrak mu síce potemnel, ale Harry pochopil, že skôr vzrušením, ktoré bolo zasa 

očividné, než popudením. 

„Vy ste predpokladal, že som čo, profesor Potter? Neskúsený, nadržaný panic, ktorý sa po rokoch 

absolútnej zdržanlivosti prebudil z nejakého zimného spánku a ako ten najposlednejší kacír žiada na 

oltár svoju obeť a to priamo vás?“ 

Harry nad tým prirovnaním povytiahol obočie. „Takto by som to rozhodne neopísal, ale... áno.“ 

„Potom vás sklamem. Panicom nie som od svojich štrnástich. A čuduj sa svete, bol som to ja, kto si 

vtedy užíval.“ 

Jeho pohľad skĺzol k Harryho rozkoru, ale ruka ho pohotovo nasledovala. Pohladkal vnútornú stranu 

stehien, oddelil ich od seba, aby si získal prijateľný priestor a palcom zavadil o penis vykúkajúci z 

mäkkých chĺpkov profesorových slabín. Poláskal jemnučkú pokožku a vzal ho do dlane. Objal ho 

prstami a pozrel mu do tváre. 

Harryho ústa boli opäť pootvorené, oči mierne privreté ako si ten dotyk vychutnával. Telom 

skrúteným na boku prebehla malá triaška. Záchvev rozkoše? napadlo Severusovi a znova ho udivilo, 

akú má nad ním jeho dotyk moc. 

„Mali ste veľa... milencov?“ 

„Mal.“ 

Priama odpoveď a bez zdráhania ho zaskočila. Ale i navnadila, aby v otázkach neprestal. 

„Kto bol prvý?“ 

Muž sústredene pracoval na jeho vzrušení. Práve opatrne preťahoval predkožku cez jeho žaľuď, kým 

sa z nej nevylúpla lesklá hlavička. 

„Všetci si mysleli, že to bol Lucius ešte v našom prvom ročníku a ja som ich v tom nechal. Omyl. 

Vtedy... mali sme tu impozantného hájnika. Volal sa Mordred. Veľa ma naučil.“ 

„Chceš povedať, že ťa zneužil rokfortský hájnik?!“ Harry naňho vyvalil oči, ale Severus sa k nemu 

naklonil, pobozkal ho a prinútil ľahnúť na chrbát. Jeho ruka stále na jeho úde. 

„Nie. Bol som s ním rád. Bol... láskavý. Mal veľké ruky, páčili sa mi. Bol by som mu dovolil čokoľvek, 

ale on nechcel.“ 

„Ako si... potom... necháp-em,“ šepkal trhane, cítiac v penise bolestné pulzovanie. Od rozkoše sa mu 

zahmlievalo pred očami. Bokmi prirážal proti pumpujúcej dlani. 

Severus neodpovedal. Miesto toho sa presunul nad Harryho rozkrok a vzal si ho do úst. Mladší muž 

prudko vyvrcholil v jeho ústach a jemu to nebolo vôbec nepríjemné. Nie s ním... 
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Keď sa k nemu znova natiahol, ľahol si na bok a chvíľu sa naňho iba díval a sledoval ako lapá po 

dychu, než sa konečne neodhodlal zoslať na nich čistiace kúzlo.  

„Ja som bol ten, ktorý bol hore. Mordred to mal rád. Luciusa som dostal do kolien až potom. 

Neuveriteľné, čo?“ 

„Hej,“ odtušil. 

„Stalo sa to jedno leto, keď som sa vracal z práce. Po škole som chvíľu pracoval v Apatieke. Ako vždy 

bol hrubý a drzý. A podnapitý. Myslel si, že má navrch, keď som mladší. Rýchlo som ho vyviedol z 

omylu.“ 

„Znásilnili ste ho?“ 

Severus sa uškrnul. „Máte o mne vskutku peknú mienku, pán Potter. Nie, neznásilnil. Šlo to inak.“ 

Dobre, pomyslel si Harry. O pikantné podrobnosti i tak nestál. 

„Takže len oni dvaja? Hájnik a Lucius Malfoy?“ 

Severus sa zamračil. „Nie tak celkom,“ pripustil a na pár sekúnd sa odmlčal. Mal priznať všetko? Ale 

ak už sa k tomu vlastne odhodlal, tak prečo nie? Nechcel pred ním nič zamlčať. 

„Lucius končil, keď som bol prvákom a s ním som mal pletky vlastne až po škole. Po väčšine ma prvé 

roky zamestnávalo vyhýbanie sa tvojmu otcovi a jeho mizernej bande. A samozrejme, štúdium. 

Potom k nám prišiel nový hájnik, to bolo v štvrtom ročníku. Popri ňom som... prežil krátky incident s 

Flintovým strýkom Oraculom v prítmí žalárov a po ňom to bol cez prázdniny šmukel, ktorý býval 

neďaleko nás. V šiestom ročníku som sa chvíľu... stretával aj s Regulusom. Trvalo to, kým nezmizol a 

potom, to už som bol medzi smrťožrútmi, keď mi Rabastan Lestrenge začal nadbiehať.“ 

„Miloval ste niekoho z nich?“ 

Tá otázka ho neprekvapila. Podvedome ju očakával. Bola absolútne chrabromilská. Do všetkého 

vkladali srdce. 

„Miloval? Ja...“ riaditeľ sa zamyslel. „Nemyslím. Regulusa som mal rád, ale náš... vzťah sotva začal, 

keď sa to stalo a Lestrenge? Vyšinutý kretén. Nevedel, čo chce a nútil ma k praktikám, ktoré mi neboli 

po chuti.“ 

„Bol sadista?“ 

„Lestrenge? Nie, naopak. Masochista. Jediný sadista bol Mcnair. Ale nebol na chlapov.“ Stíchol, 

pretočil sa na bok a položil mu ruku na líce. Pozrel mu do očí, snažiac sa vyčítať, čo si o ňom teraz asi 

tak môže myslieť. 

„Nechcem, aby ste si teraz o mne vytvoril zlú mienku. Som schopný citov, aj keď som slizolinčan, pán 

Potter. Akurát ich vo mne žiadny z tých mužov nedokázal vyvolať a ani som z nich nikdy necítil 

najmenšiu chuť mi ich opätovať. Regulus bol svetlou výnimkou. Jedinou výnimkou. Mal som ho vážne 

rád.“ 

„Takže...“ načal opatrne chrabromilčan, „už nik so smrťožrútov?“ 
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Severus pokrútil hlavou. „Nie. Nik. Držal som si ich od tela. Rola dvojitého agenta bola dosť 

vyčerpávajúca a okrem toho, Temný pán nemal rád, keď sa jeho verní nedokázali ovládnuť. Avery 

kvôli tomu raz visel celú noc dolu hlavou vo vzduchu.“ 

Poláskal palcom jeho zarastené líce a skĺzol ukazovákom k plným perám. „A čo vy a vaša milostná 

minulosť, pán Potter?“ Severus sa na tú otázku tešil, horel zvedavosťou a rovnako tak sa i zmáral 

žiarlivosťou. 

Harry sa zadíval do stropu. Oheň z kozuba naň vrhal rôzne tiene a jeho opálenosť pôsobila ešte 

tmavšie. 

„Rozhodne nebola taká pestrá,“ pripustil neochotne na úvod. „Po rozchode s Ginny som chvíľu tápal, 

než som nestretol Olivera Wooda. Lenže... on nie je práve monogamný typ.“ 

Severus sa zháčil. „To je celé? Weasleyová a Wood?“ Harry mal takme štyridsať a mal len dve 

známosti? Znelo to viac, než neuveriteľne! Ale... preňho rozhodne potešujúco. 

Prikývol. „Nie som žiaden extra milovník. Alebo... nebýval som. Asi aj preto ma vaša nečakaná ponuka 

tak rozhodila, pane,“ usmial sa skoro previnilo a zadíval sa mu do očí ospanlivým pohľadom. 

Severusovo vnútro sa zaplavilo nečakaným teplom. Vari ho v tomto dokázal tromfnúť? Mladého, 

krásneho muža, o ktorom si myslel, že má na každý prst desať milencov?! 

Pritúlil sa k nemu a objal ho s tvárou zaborenou do jeho vlasov. „Na dnes bolo úrpimnosti dosť, 

pospime si,“ vyzval ho mäkkým chrapľavým hlasom, prispôsobiac sa jeho polohe, keď sa Harry 

prevrátil chrbtom k nemu a zadok si natlačil do rozkroku. Preplietli si nohy. 

Harry sa pousmial, keď si uvedomil, čo to znamená, a že si muž nepýtal povolenie. Prosto mu 

nepriamo oznámil, že s ním ostane celú noc. Aj tak ho dnes nehodlal pustiť z postele. Nie preto, že by 

naňho možno v noci dostal chuť, ale... mal svoje skryté úmysly. 

Keď Harry zaspával, mysľou mu bežali jednotliví menovaní milenci. Nebol by predpokladal, že ich mal 

Severus až toľko a znova mu napadlo, že nie je vhodné súdiť knihu podľa obalu. 

Vari sa nepoučil? A to si sľúbil, že sa konečne voči nemu zbaví starých predsudkov. Nešlo to tak ľahko, 

ako si zaumienil, ale nevadí. Veď na sebe v tomto ohľade stále pracuje... 

Uvedomil si, že mu na tom záleží. Veľmi. Preplietol si s ním prsty a konečne sa ponoril do ríše snov. 

6. kapitola – Harryho súhlas 

Po dva týždne sa nič mimoriadne neudialo a to si Harry dal tú námahu, aby potajme striehol i na ten 

najnepatrnejší detail a zmenu, ktorá sa uňho mohla prejaviť. Ale ako sa dostať pod kožu takému 

mužovi, akým bol Severus Snape? 

Tajne dúfal, že bude mať šťastie, najmä teraz, keď s ním muž trávil i celé noci a nechodil tam len kvôli 

ich spoločným posteľným radovánkam. Lenže pán riaditeľ bol nanajvýš opatrný. 

Charlie ho jemne štuchol lakťom do boku a zamračil sa. „Si mimo, vieš o tom?“ Harry sa naňho pozrel 

spôsobom, ktorý mužovi jasne naznačil, že na jeho prítomnosť celkom zabudol. 



21 
 

„No super, fakt super!“ zahučal vyšší, plecnatý svalovec. „Počúval si ma vôbec?“ 

Harry si odkašľal. „Úprimne? Asi tak prvú minútu. Potom som sa stratil...“ 

„Zlatý!“ povzdychol si Charlie a unavene sa oprel o drevené zábradlie krytého mostíka, ktorý spájal 

pozemky rozdelené riečkou za školou. Tváril sa nadurdene a aj mal prečo. 

„Prepáč mi,“ ospravedlnil sa Harry. 

„Kašli na to!“ 

„Charlieee, no taaak,“ pokúšal Harry opatrne, skúšajúc bývalého krotiteľa drakov štekliť. „O čo ide? Je 

v tom Flint?“ 

Charlie však držal formu. 

„Vraj vás načapal ktosi v tekvicovom poli. Je to pravda?“ 

Ryšavec mu venoval jeden krátky pohľad, než opäť odvrátil zrak. 

„Pobili ste sa?“ 

Charlie očervenel. „Nie tak celkom. A nik nás nenačapal.“ 

„Tak potom?“ 

„Flint provokoval, keď som sa vracal z hodiny. Boli sme pri testraloch so štvrtákmi. Už som sa vážne 

nezdržal a jednu som mu uvalil. Lenže skončilo to inak, než... som si vôbec predstavoval.“ 

Siahol do vrecka a vytiahol odtiaľ pergamen. Podal ho Harrymu a ten ho nechápavo preletel 

pohľadom. Najprv zastal na podpise v päte listu. Bol Severusov. Potom to skúsil od začiatku. 

„Pokarhanie za verejné pohoršenie?!“ zahučal a bez toho, aby pokračoval vrhol na priateľa spýtavý 

pohľad. Charlie mu len gestom ruky naznačil – červený v tvári, lebo okolo prešla skupinka študentov 

natŕčajúcich uši – aby pokračoval, pokiaľ možno mlčky. 

Harry čítal. Kým došiel dokonca, asi trikrát naňho uveličene pozrel, než pergamen nezložil a nevrátil 

mu ho. 

„Sranduješ?“ 

„Kiež by!“ 

„Ty si ho pretiahol v tekvicovom poli? Flinta? Marcusa Flinta?!“ 

„Krič hlasnejšie, hentí ťa nepočuli!“ rozmach rukou, než sa nasrdene odlepil od zábradlia a začal sa 

prechádzať hore-dolu, ale nemusel si robiť starosti. Ďalší hlúčik študentov sa poflakoval dosť ďaleko 

na to, aby vôbec niečo z ich rozhovoru zachytili. 

„Nepreháňaj,“ zamrmlal, teraz už trochu pobavene. „O čo vlastne ide?“ 
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Charlie si prečesal vlasty prstami. „Neviem, čo robiť. Boli sme s Flintom na koberčeku u riaditeľa. Flint 

ma dokonca zaskočil, lebo to vzal na seba. Ale Snape nikdy nebol hlúpy, však? Malér máme obaja,  s 

tým sa zmierim, ale...“ 

„Ale?“ 

Zastal pri Harrym, po jeho pravom boku a rukami zovrel pevne hrubo tesané drevené madlo. 

Harry pootočil hlavu. „Mám hádať? Páčilo sa ti to, hoci si to vôbec nečakal? Flint nie je až taký kretén 

ako sa na prvý pohľad zdá?“ Charlie mu nepomáhal, díval sa do diaľky a mlčal. „Dúfam, že na mňa 

nechceš vyrukovať s tou hovadinou o tom, že ty si chrabromilčan a on je slizolinčan, pretože to ti 

nezožeriem.“ 

Charlie potriasol hlavou. „Nie. Vieš, ja... nie som tak celkom voľný.“ 

„Aha. A?“ 

„To, čo sa včera s Flintom stalo... nepovažujem za chybu. Skôr za znamenie. S Olafom sme sa aj tak v 

poslednom čase hádali a nevedeli sme spolu už ani vydržať dlhšie v jednej miestnosti. Žiadna vášeň. 

Ten oheň už dávno zhasol. Nespali sme spolu už dobré tri mesiace.“ 

„Stále neviem, kde vidíš problém.“ 

Charlie si povzdychol. „Vieš, keď sa na to tak dívam, tak ho nevidím už ani ja. Hneď zajtra sa zastavím 

v Šikmej a vezmem si veci z Olafovho bytu. Bude to tak najlepšie.“ 

„A Flint?“ 

„Čo s ním?“ pokrčil zadumane ramenami. 

„To mi povedz ty,“ odvetil Harry trochu zaskočene. 

Charlie sa zachmúril. „Neviem. Vážne neviem. Ja doliezať nebudem. Ak niečo chce, nech sa trochu 

posnaží, neubudne z neho!“ zahučal a nezabudol dodať, že je to aj tak drzý kretén. A potom požiadal 

Harryho, aby sa zaňho prihovoril u Snapa. 

Harry sa takmer opýtal prečo, ale Charlie pohotovo dodal, že postrehol, že naňho Snape jednoducho 

dá. To stačilo, aby ostalo tajomsto tajomstvom i naďalej. 

ooo xxx ooo 

Kráčali vedľa seba po mäkkej, vyšliapanej cestičke okolo jazera a slnko sa im opieralo do chrbta. 

Mierili k Zakázanému lesu, kde si chcel Severus nazbierať nejaké bylinky a Harry sa ponúkol, že sa 

prejde s ním. Aspoň využijú krásne počasie na malú prechádzku a čas strávia spolu na čerstvom 

vzduchu. Okrem iného. 

Harry sa zaškľabil, keď pobavene ťahal zo staršieho muža informácie a ani sa pritom nemusel veľmi 

namáhať. „Vážne ich niekto videl?“ 

Severus prikývol. 
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„A prezradíte mi aj kto?“ 

Severus opäť prikývol. „Ja.“ 

„Ach, tak preto. Charlie prisahal, že je to nezmysel.“ 

„V to som spočiatku dúfal sám, keď som ich čírou náhodou spozoroval, pán Potter. Ich správanie sa 

nič nemôže ospravdlniť. Môžu byť radi, že som im nesiahol na štvrťročné odmeny. Toto sa na školský 

dvor a verejné priestranstvo nehodí.“ 

„Boli mimo dohľadu a...“ 

„Harry,“ prerušil ho mäkko Severus, ale s dôrazom. Prvý raz ho azda oslovil krstným menom s takou 

nehou a prešiel bez väčšej námahy do tykania. „Ako by to vyzeralo, keby sa profesori nedokázali 

ovládať? Predstav si, že by som na teba dostal chuť priamo tu a práve teraz.“ 

Harry sa začervenal a oblízol si náhle suché pery. 

„Aké by to malo dôsledky? Aký morálny základ a odkaz by si odovzdal svojím chovaním nielen 

študentom, ale i jazerným ľuďom? Ver mi, aj tí by sa sťažovali,“ pousmial sa. „Myslíš, že po tebe 

netúžim aj v tejto chvíli? Vieš ako rád by som ťa zovrel v náručí miesto tohto hlúpeho košíka? Vieš, 

koľko mi dá námahy nezvaliť ťa do mäkkej trávy, len čo vstúpime do Zakázaného lesa a názorne ti 

predviesť všetky tie predstavy, ktoré sa mi v spojitosti s tebou mihajú hlavou i v tejto chvíli? Kiež by 

som ťa mohol aspoň vziať za ruku, ale nechcem nás kompromitovať.“ 

Harry pochopil. Zažmurkal, aby sa prebral z omámenia z nového prílivu informácií, ktoré ho nenechali 

chladným a tromi dlhými krokmi ho hravo dobehol. 

„Viete, že ste mi začali tykať, pane?“ 

Severus naňho úkosom pozrel a opatrne prikývol. „Mám rád zvuk tvojho mena. Môžeme pri tom 

ostať?“ 

„Bude mi potešením, Severus.“ 

Chvíľu kráčali mlčky vedľa seba, Harry i Severus pohrúžení vo vlastných myšlienkach. „Severus? 

Môžem sa...“ 

Severus sa uškrnul. „Dnes večer prídem skôr.“ Pochopil. Ako inak. 

„Fajn, dnes nemám žiadne tresty a eseje sú opravené. Bude nápadné, ak vynecháš večeru?“ 

„U mňa nie. Zvyknem večerať často i u seba, takže...“ 

„Skvelé,“ usmial sa Harry a v duchu si prial, aby sa už zvečerilo. „Ešte jedna otázka.“ 

Severus naňho obozretne pozrel. 

„Povedal si, že nás nechceš kompromitovať, ale si si vedomý toho, že skôr, či neskôr sa náš... pomer 

odhalí?“ 

Pomaly prikývol. „Som. Nie som však pripravený na iné. Deliť sa o teba. Stále si zvykám.“ 
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Harrymu sa rozbúchalo srdce. 

„A ešte niečo. Slovo pomer...“ odul pery starší muž, „sa mi nepáči. Čo tak dať prednosť slovu – vzťah? 

Alebo máš... iný názor a je ešte priskoro, Harry?“ 

Harry na moment zastal, tak ako Severus, ktorý sa k nemu otočil a hyponotizoval ho pohľadom. Cítil 

na sebe váhu jeho tmavých očí a vedel, že od tejto odpovede závisí veľa. 

Pomer. To slovo znelo tak ohraničene a ostro. Naznačovalo, že ide skôr o pudovú záležitosť a on 

najmä v posledných dňoch nadobudol dojem, že je medzi nimi viac, než animálna živočíšnosť spojená 

s uspokojením telesných potrieb. Ale vzťah, to už niečo znamenalo. Niečo, čo sa mu v súvislosti s ním 

veľmi, veľmi pozdávalo, hoci by to pred časom sotva pripustil. 

Prikývol. „Rozhodne to znie krajšie.“ A aj to tak cítil. Tešilo ho to. A rovnako ho potešil drobný úsmev 

na perách muža, ktorý k nemu o krôčik pristúpil, aj keď bol stále v dostatočnej vzdialenosti, berúc do 

úvahy jeho osobný priestor a zamrmlal ako veľmi dúfal, že bude súhlasiť. 

7. kapitola – Hlavne nenápadne 

Harry sedel vo svojej komnate a kým dohliadal na študenta, ktorý si uňho povinne odpykával trest (a 

to sa spočiatku zastrájal, že on taký prísny nebude, no nedalo sa inak) písal list Ronovi a Hermione. 

Rose, ktorá navštevovala piaty ročník sa darilo výborne, druhák Hugo však nijako nezaostával. 

Nešetril chválou a Ronovi nezabudol opísať posledný famózny gól zo zápasu Chrabromilu proti 

Bystrohlavu. Od tohto školského roku hral Hugo na poste stíhača a Ron bol naňho patrične hrdý. 

Harry nezabudol dodať ako veľmi sa teší na budúci zápas, kedy bude hrať ich fakulta proti slizolinu. 

V tej chvíli vystrel chrbát a zasníval sa. Znova bol mysľou pri Severusovi. Bodaj by aj nie. Takmer si 

nahlas povzdychol, keby si Richard Owens neodkašľal, aby na seba upútal jeho pozornosť. 

„Pán profesor, som hotový.“ 

Harry vstal od stola s ďalšou myšlienkou na predvčerajšiu noc, keď mu to isté, akurát v inom zmysle 

povedal Severus. 

S naďalej vážnou tvárou – hoci musel vynaložiť značné úsilie, aby ju zachoval - prešiel k jeho stolíku a 

skontroloval po ňom zadanie písomnej práce. Napokon prikývol. 

„Verte mi, hoci sa vraví, že vyčarovať patronusa je náročné, nie je to až taká pravda. Ste šiestak, pán 

Owens. Ja sám som to kúzlo zvládol v treťom ročníku, aj keď priznávam, že nie na prvý raz. Niekoľkým 

ľuďom, vrátane mňa zachránilo život. Lenže po dnešnej previerke vašich znalostí vám môžem 

povedať, že by si na Vás dementor s radosťou pochutnal.“ 

Owens sa začervenal. „Lenže vy ste vy, ste slávny Potter, ktorý...“ 

„Výhovorky!“ zvraštil obočie nesúhlasne. Stále nerád počúval také márne chvály, ktorých sa mu už 

preliezlo krkom. „Za tie skrývate svoju lenivosť a lajdáctvo? To nie je veľmi pekné a ja to tolerovať 

nehodlám! Mohol by som menovať desiatky ďalších, ktorí sú menej nadaný v tomto smere, ale oproti 

vám vynikajú snaživosťou.“ 
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Na chlapcovi bolo vidno, že by mu najradšej niečo odpapuľoval, ale neodvážil sa. Keď sa ozvalo 

zaklopanie na dvere kancelárie a Harry zvolal vstúpte – vošla Rose. Celkom zabudol, že ju požiadal, 

aby mu odoslala list pre rodičov. 

„Dobrý deň, krstný otec, máš ten list?“ 

Harry prikývol. „Poprosím ťa. Dúfam, že to Kvík zvládne.“ 

„Určite. Nadšenie mu nikdy nechýbalo,“ odvetila a zvedavo mrkla po šiestakovi, ktorý ju evidentne 

očumoval. 

Ten sa sebavedome usmial a žmurkol na ňu, lenže Rose si akurát tak odfrkla a s listom v ruke 

odkráčala. Harry bol na ňu hrdý a zároveň mu pripomenula Hermionu. 

Harry si toho drzáňa premeral prísnym pohľadom. „Pán Owens, budem sa tváriť, že som si nič 

nevšimol. Choďte, ale večer o siedmej vás čakám na praktickej skúške. Upozorňujem vás, že chcem 

vidieť snahu! Do konca roka ostávajú tri týždne. Ak chcete prejsť a ja verím, že áno, iné vám 

neostáva.“ 

Owens si rezignovane povzdychol a odmašíroval i on. 

„Zadubenec,“ zamrmlal Harry a ponaťahoval sa. Potom si všimol, že má prsty od atramentu a tak si 

ich očistil kúzlom. „Vraj sláva,“ dudral si popod nos. „Svetská sláva, poľná tráva! To ešte nepočul?!“ 

Ani si nevšimol, že už nie je sám a v kozube sa objavila riaditeľova pobavená tvár. 

„Ach, tak predsa si tu. Nechceš si so mnou vypiť šálku čaju?“ 

Harry sa k nemu zvrtol s úsmevom. „A čo tak kvapku niečoho silnejšieho?“ 

„Mám všeličo. Okrem toho, chcem ti prečítať koncoročný príhovor. Potrebujem nejakú dobrovoľnú 

obeť, ktorá mi ho schváli.“ 

„Milé, že si si na mňa spomenul. Rád budem tvojou ako si povdal? Dobrovoľnou obeťou?“ 

Muž sa pousmial: „Tak poď, trpezlivosť nie je práve mojou doménou.“ 

Harry sa uškrnul. O malú chvíľu už klopal na jeho dvere. 

ooo xxx ooo 

„Spíš s ním.“ 

Harrymu zabehol hlt večere. Nebola to otázka, ale konštatovanie, ktoré prišlo ako blesk z jasného 

neba pár sekúnd po tom, čo bol na pretrase Snape. 

Zrumenel ako na povel a pozrel na Nevilla, ktorý sa tváril ako obyčajne nezaujato. Bol pokojný ako 

hladina Čierneho jazera. Jedno šťastie, že sa nedíval naňho, ale na Charlieho, ktorý sedel za 

profesorským stolom hneď vedľa neho. 

„A čo?“ zahučal s malou modrinou, ktorá sa pomaly hojila. 
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„To máš od neho? Vraj je to malý sadista,“ pokračoval laxne vo výsluchu, zatiaľ čo ujedal z ovsenej 

jahodovej kaše. 

Charlie sa zamračil a pozrel na koniec stola, kde sedel jeho najnovší milenec medzi madam 

Hoochovou a profesorskou Trelawneyovou. Bolo evidentné ako tým trpí, čo Charlieho škodoradostne 

pobavilo. 

„Nie, to mono nemám od Marcusa a nie, nie je sadista. A nie, rozhodne nie je malý,“ vyhlásil a 

provokatívne sa oprel na stoličke tak, aby na Nevilla mohol zazerať. Takmer nepriateľsky. S rukami 

prekríženými na hrudi. „No tak spolu spíme a čo? Nie je to zakázané!“ 

Neville prestal jesť a zamračil sa. „Ty si si dal fakt tú námahu?“ 

Harry bol odrazu mimo. Nechápal. „O čo ide? S čím si si dal námahu Charlie?“ 

Ryško si povzdychol. „Neville ma minule načapal v knihovni študovať školský poriadok. Chcel som 

vedieť ako je to so vzťahmi na pracovisku. To, že som sa rozhodol učiť ešte neznamená, že budem 

doživotne držať celibát. Z toho by mi preplo!“ 

„A odkiaľ to fialkové mono?“ Neville mal zjavne jednu zo svojich zvedavých nálad. 

„Výslužka od bývalého. Čakal, že k sebe nejakým zázrakom vrátime, ale nemohol som inak.“ 

„Ach,“ zamrmlal profesor Herbológie a pustil sa s novou chuťou do jedla. 

„Inak, viete, čudujem sa, že v tomto smere nepreplo Snapovi,“ utrúsil nezúčastnene Charlie, akoby sa 

tou náladou od Nevilla nakazil a mrkol na opačný koniec stola, ako sedel Flint. „Myslíte, že s niekým 

vôbec niekdy spal?“ 

Harry sa zdržal slova, ale Neville pokrčil plecami so slovami: „Kto vie? Možno. Veď nevyzerá až tak zle. 

A čo vieš? Možno mávali smrťožrúti vlastné orgie. Vedel by som si to predstaviť.“ 

Pri tom spojení a predstave, ktorá mu ožila v hlave Harryho zamrazilo. Musel tie kecy zaraziť. 

„Súhlasím s Nevillom. Severus vôbec nevyzerá zle, ale nemyslím si, že by bol objektom, či účastníkom 

niečoho, čo naznačuješ, Neville,“ povedal dotknuto. Akosi viac nemohol držať jazyk za zubami. Reči 

podobného typu ho v poslednom čase príliš iritovali. 

„To nemôžeš vedieť,“ nedal sa Neville, evidentne sa držiac svojej teórie. 

„No hlavne, že ty vieš všetko, kamarát!“ hlas mu div od zlosti neškrípal rovnako ako zuby. „Neprajem 

si, aby ste sa doňho navážali! Nezaslúži si to! A vôbec, stratil som chuť do jedla, prajem vám obom 

pekný večer.“ 

Neville sa za ním mlčky díval, než sa znova pokojne nenačiahol k poháru s limonádou a nenapil sa, 

keď Charlie šepky skonštatoval: „Je to jasné. Spí s ním. Určite!“ 

„Hm, toho som sa obával,“ dodal Neville. „Asi nebude rád, keď zistí, akú búdu sme naňho dnes ušili a 

že sa vlastne prezradil.“ 

„A nie je to jedno? Veď to nikomu nehodlám vykecať.“ 
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„Uhm, ani ja. Je to ich vec. Hlavné je, že Harry nie je sám. Zdá sa, že si tí dvaja rozumejú. Podivné, 

nie?“ 

Charlie prikývol s pohľadom upretým na Snapa. „Uhm. Zvláštne. Snape sa mi odrazu javí väčšmi ako 

človek.“ 

Chvíľu v tichosti jedli, kým z Nevilla nevyšlo: „Fakt ho má Flint veľkého? Malfoy tvrdil roky pravý opak, 

vieš?“ 

Charlie sa bleskovo vystrel, zrumenel a zašibrinkoval pred ním svojou lyžičkou. „Mňa nenaserieš, 

Longbottom. Svoj dezert ti nedám!“ Stiahol si tanierik s koláčom k sebe na stranu a Neville len 

nedbalo mykol plecom. 

Keď Charlie odišiel so svojou korisťou, načiahol sa po Harryho nepovšimnutom dezerte. Zbožňoval 

čokoládový zákusok a nehodlal si ho odoprieť ani za cenu, že mu bude Hannah čistiť žalúdok, lebo 

zase trochu pribral. No čo, nemá tak dobre variť! A zabije sa, keď mu chutí? Ani náhodou! 

8. kapitola – Ten elixír 

Vstal nadránom. Prebudil sa akoby zo zlého sna, ale rýchlo pochopil, čo ho vypudilo z postele 

mladého muža. Pocit... triezvosti. Elixír vyprchával a on sa neplánoval zdržiavať, hoci by rád. Venoval 

mu posledný ľútostivý pohľad a nechal svoje miesto v jeho posteli zívať prázdnotou. 

Obliekal sa rýchlo a nedbalo. Bolo priskoro a za oknami južnej veže nebolo po svitaní ani chýru. Keď 

schádzal dole točitými schodmi so sakom prehodeným cez ľavú ruku, uvažoval, či predsa len nemal 

Albus pravdu. Toto... skrývanie sa za niečo, na čo sa vlastne len hral mu začínalo prerastať cez hlavu. 

Nehodlal ho však stratiť. Predtým nezažil nič podobné. Žiadny podobný druh vzťahu. Vlastne, keď tak 

nad tým uvažoval, jeho doterajšie zväzky boli čiste telesného charakteru. Jeden milostný pomer 

striedal druhý bez toho, aby sa s ním niekto túžil zblížiť inak, než len telesne. A toto mu nikdy 

nestačilo. 

Túžil po niekom, s kým by si rozumel. Kto by ho chápal a mal ho rád takého... 

Zastavil sa na poslednom schode. Tmavý pohľad ponorený do známeho šera školskej chodby. Presne 

preto si vybral jeho. Nie len kvôli obdivu a náklonnosti, ktorú k nemu cítil. Vedel, že Potter ho 

pochopí a bude brať takého, aký je. A mohol dúfať, že k nemu po čase začne niečo cítiť. Napokon, veď 

to bol chrabromilčan a o nich bolo známe, že do všetkého vkladajú srdce. Severus si bol istý, že skôr, 

či neskôr sa mladý muž prejaví. 

Otázkou ostávalo, ako? Kladne, tak ako si prial alebo negatívne, ako po tom ani najmenej netúžil? 

A čo mohol súdiť po tých spoločne strávených týždňoch? Nie, nebol si celkom istý, ale nepochyboval, 

že Potter k nemu nejaké city prechováva. Aj keď o tom zatiaľ nepadlo ani len slovo, jeho hlboký a 

prenikavý zelený pohľad, alebo zamyslený úsmev si poľahky mohol vyložiť v kladnom význame i bez 

toho, aby sa snažil. Zvlášť, ak to všetko bolo doplnené o nežné dotyky, láskavé bozky a... 

Zatúžil sa k nemu vrátiť. V mysli sa mu ako na vinylovej platni prehrávali všetky ich strávené chvíle. 

Rozhovory, prechádzky, spoločné šachové partie, chvíle, keď len leňošili pri dobrej knihe a šálke čaju, 
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či keď sa rozčuľovali nad tými tupohlavcami nad pohárikom whisky. Alebo keď sa spolu smiali na 

Weasleym a jeho snahám odolať Flintovi, aj keď vedeli, že to práve Charles zháňal potrebné 

informácie o vzťahoch v škole. 

Povzdychol si a zostúpil z posledného schodu. Stále váhal. Bál sa, čo sa stane, ak prestane brať elixír. 

Bál sa svojho starého ja... 

Presne kvôli tomu ho nechcel stratiť. Presne preto ho užíval, keď si overil jeho účinky. Aby mu 

pomohol zmeniť sa. Nie, ešte je priskoro. Ešte počká. Ešte to má čas... Stále to odkladal. 

Vrátil sa do svojich komnát, ale do postele si už neľahol. Osprchoval sa, umyl si vlasy a opláchol tvár. 

Jej pokožka bola stále pružná, ale okolo očí bolo vidieť prvé vejáriky jemných vrások. A predsa bol na 

vrchole síl a v tom najlepšom veku. 

Nechcel svoj život stráviť sám. Nechcel byť osamelý ako Albus. Nenávidel samotu. Napokon, užil si jej 

dostatok po tie minulé roky. Harry mu vyhovoval po každej stránke. Bol jeho a on dúfal, že to tak aj 

ostane.   

Pousmial sa, keď si spomenul, koľko námahy ho stálo získať si ho. Ale o to väčšie bolo potešenie z  

úspechu. Slizolinčan ukrytý v jeho srdci sa nad tým úlovkom nadúval pýchou. 

ooo xxx ooo 

Harry sa zamračil. „Decentné prejavy náklonnosti sú na verejnosti povolené.“ 

Albus sa zo svojho portrétu v knihovni veselo pousmial. „Pravda.“ 

„Nikde však nevidím jediný príklad toho, čo sa presne myslí pod pojmom decentné,“ vysvetlil ako si 

nad tým lámal hlavu a vystrel chrbát, aby sa pozrel bývalému riaditeľovi do tváre. V knihovni bol o 

tomto čase sám. Vonku bolo krásne teplo a študenti sa počasie rozhodli využiť príjemnejšie, než 

sedením v chladnej miestnosti. 

„Tak si predstav, čo by ti Severus na verejnosti nikdy neprepáčil,“ poradil mu. 

„No, určite poriadny bozk. Myslím, že by za istých podmienok pristúpil na to, aby som ho vzal za 

ruku... mooožno,“ dumal nahlas a klopkal prstami ľavačky po stole. O všetkom ostatnom, čo sa mu 

prehnalo hlavou zapochyboval tak veľmi, že to ani nepovažoval za potrebné vysloviť. 

„A to by sme mali,“ prisvedčil riaditeľ. „Pravda, všetko sa týka školského roku, ak sú prítomní 

študenti.“ 

„Nezabúdajte, že ja tu leto nehodlám stráviť v žiadnom prípade,“ upozornil ho na fakt, že zvyšok 

pravidiel je mu i tak na prd. 

„Myslím, že ani Severus. Spomínal, že má svoje plány.“ 

Harry sa zamračil. O tomto sa spolu ešte nebavili. Kto vie, či tie plány zahŕňajú i jeho? Asi by to mali 

prebrať. A keď už bol myšlienkami pri súčasnom riaditeľovi... 

„Mám otázku,“ zamrmlal a pozrel na muža v tmavofialovom habite posiatom drobnými mesiačikmi. 

Opäť cmúľal cukrík. 
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„Áno?“ 

„A som presvedčený o tom, že vy viete, čo sa so Severusom deje...“ 

Albus sa lišiacky pousmial, čo v Harrym iba vzbudilo väčšiu zvedavosť. Odložil pravidlá slušného 

správania sa bokom a napochodoval rovno do riaditeľne. 

„Severus?“ 

Jeho volanie ostalo bez odozvy. 

„Hm,“ mykol plecami a napriek tomu vstúpil dnu, nevšímajúc si hundranie niektorých z portrétov, 

pretože poniektorí zvedavo naťahovali krky a hádali, čo hľadá. 

To, čo hľadal mu padlo do ruky temer samo. Stačilo naplno využiť svoju moc. Sada malých ampuliek s 

ružovkastým obsahom sa ukrývala v zamknutej zásuvke mužovho pracovného stola. 

„Čo to má byť?“ opýtal sa Albusa, keď jednu z nich opatrne odzátkoval a privoňal. 

„Dúfal som, že na to prídeš sám. Tráviš s ním toľko času a nepobadal si ten rozdiel, Harry?“ 

Vyznelo to takmer ako výčitka a on sa zahanbil. 

Iste, ale myslieť si a vedieť to s istotou to boli dve rôzne veci. 

„Prv, než ti odpoviem, urobíš pre mňa niečo?“ ozval sa za ním z portrétu a Harry bez váhania prikývol. 

ooo xxx ooo 

Severus vošiel do svojej kancelárie a razom skamenel. Za jeho stolom sedel Harry a držal... 

Oči sa mu rozšírili úžasom a opantal ho ten najnenávidenejší pocit. Strach. 

Mladý profesor prehltol a úzka fľaštička sa s konečnou platnosťou odlepila od jeho plných pier. Mal 

dojem, že i myseľ samotná mu ustrnula v danom okamihu a on sa podvedome pripravoval na všetky 

hrozivé pravdy, ktoré si od mladíka čochvíľa istotne vypočuje. 

„Ach, Severus,“ oslovil ho Albus zo svojho portrétu, „nečakali sme...“ 

Ten hlas ho vytrhol z paralýzy. 

Prásk! Kliatba sa minula účinku, ale prútik v jeho ruke sa mihol znova a znova. Nikdy predtým by si 

čosi podobné nedovolil. „Ako ste mohol!“ zahučal, prehlušiac výkriky i nadávky valiace sa na jeho 

hlavu z ostatných portrétov, pekne nahlas odsudzujúc jeho konanie a častujúc ho prívlastkami ako – 

grobian, neogabanec, šialenec! 

Lenže Harry sa iba veselo zachichotal. „Ach, tak to preto ste ma žiadal, aby som použil ochranné kúzlo 

na vás portrét,“ a obrátil sa k Severusovi. Prázdna ampulka už stála v drevenom stojančeku. „V 

podstate mi nič nepovedal. Iba ma povzbudil, aby som ochutnal.“ 

Severus vyzeral ako po sprche ľadovou vodou. 
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„Mimoriadne chutné, zlepšil si sa. Ešte mám v živej pamäti tie gebuziny, ktoré do mňa liala madam 

Pomfreyová.“ 

„Harry...“ naprázdno prehltol. 

„Nie, nemusíš,“ odbil ho mávnutím ruky. Ostával prekvapivo pokojný, ale Severus mal dojem, že je to 

len povestné ticho pred búrkou. „Albus to s tebou nemyslel vôbec zle. Záleží mu na tebe. Ako aj mne. 

Dúfam, že to vieš.“ 

„Nechcel som, aby...“ zarazil sa. „Čo si povedal?“ 

Harry sa uškrnul a zatváril, akoby mu prešiel cez rozum: „Nechcel si, aby som zistil, čo so sebou robíš? 

Prerátal si sa! Viem to už nejaký čas, ale veril som, že mi to povieš sám. Nestalo sa. Nedôveruješ mi?“ 

„Áno, lenže...“ zahabkal. 

„Tak potom mi dôveruješ málo, Severus,“ nie výčitka, skôr konštatovania. Oblízol si pery a usmial sa. 

„Malinová chuť. Príhodné. Ako si to dosiahol?“ 

„Bol to náhodný výsledok pri pokuse o antidávidlo,“ priznal a konečne sa odvážil pokročiť. V žiadnom 

prípade však nenarušil Harryho osobný priestor. Toľko odvahy nenabral. 

„Ako dlho ho užívaš?“ 

Mykol plecami, lebo si už nebol istý. „Dlho.“ 

„Bez vedľajších účinkov?“ 

Prikývol. 

„A to si nikto nevšimol, čo sa deje?“ 

Pokrútil hlavou a Harryho pichlo pri srdci. Nikomu na ňom nezáležalo tak, aby sa čo i len zaoberali 

myšlienkou ako sa ich riaditeľ mohol tak zázračne zmeniť? 

„Si jedný po všetkých tých rokoch.“ Trpké priznanie. Ale pravdivé. 

„Chcem, aby si to prestal brať.“ 

Des, ktorý sa v mužových očiach objavil hovoril za veľa. 

Harry bol odhodlaný trvať na svojom: „Je mi jedno, že to nemá vedľajšie účinky. Nechcem, aby si sa 

tým dopoval.“ 

„Stane sa zo mňa opäť ten mrzutý a nepríjemný muž.“ 

„Budeme na tom pracovať. Spolu. Už vieme, čo v tebe drieme. Vždy si to v sebe mal.“ 

Harry sa zadkom oprel o jeho stôl. „Ani nevieš, ako mi to lichotí. Robil si to kvôli mne?“ 
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Prikývol a odmenou mu bol hriešny úsmev. Bývalý auror si obratom rozviazal kravatu a začal si 

rozopínať gombíky na košeli. Habit už ležal na zemi pri jeho nohách a jemu zmätene napadlo – kedy 

to stihol, keď to nepostrehol? 

„Elixír otvorenosti,“ pousmial sa. „To sa mohlo podariť iba tebe.“ 

Severus naprázdno prehltol. „Harry?“ 

„Och,“ pozrel na seba, ale to už bola jeho košeľa dolu a ruky mal profesor Obrany na zapínaní svojich 

nohavíc klasického strihu. Riaditeľna stíchla a len kde-tu sa ozvalo pohoršené zhíknutie. „Vždy som 

chcel, aby si mi to spravil aspoň jediný raz tu,“ a veľavravne pobúchal rukou po doske jeho stola, 

pričom z nej vzápätí zmietol všetky prebytočné veci, ktoré by im mohli zavadzať. 

„Zobliekaš sa pred očami ostatných a tebe to...“ líca mal Severus dostatočne červené i zaňho. Pri 

pohľade na to urastené a dobre stavané telo šalel. A žiarlil, že ho môžu vidieť aj iní, hoci sa jednalo 

len o neškodné portréty. 

„Nie. Chcem ťa. Tu a teraz!“ a načiahol sa za ním, aby ho pobozkal dúfajúc, že poriadna pusa ho 

pohne k činu. 

Aj pohla. Muž ho divo objal a prudko pobozkal. Natlačil ho takmer bolestivo na svoj stôl a uhniezdil sa 

medzi jeho stehnami. Takme zabudol na to, že majú svedkov. 

„Obscuro!“ zamrmlal, keď sa neochotne odtrhol od Harryho úst a na moment sa spamätal. 

Odpoveďou mu boli nesúhlasné výkriky, dve odpadnutia. Bolo mu to jedno. Po ďalšom kúzle ich 

portréty už ani nepočuli. 

„Si nádherný!“ zašepkal roztúžene Harry, dychtivo sa podieľajúc na jeho vyzliekaní. „Šaliem z teba!“ 

Severus ho zasa pobozkal. Celý sa chvel nevídanou žiadostivosťou. Prinútil ho ľahnúť si na stôl a 

opatrne z neho sťahoval nohavice spolu so spodným prádlom. Albusa si nevšímajúc. Ten mal toľko 

slušnosti, že sa už i tak pred časom vytratil.  

Severus si nikdy nepomyslel, že jeho stôl bude znesvätený týmto spôsobom. Alebo skôr... uctený? 

Divné, ale prišlo mu to nesmierne rajcovné a veril, že od tej chvíle, keď sa pozrie na svoj stôl alebo 

keď za ním bude sedieť, veľa toho asi nespraví, lebo bude mať pred očami nahé telo svojho milenca. 

V ušiach mu znel jeho roztúžený hlas, ktorý ho posmeľoval a zároveň dráždil. Ten muž bol chodiaca 

zmyselnosť, ale môcť sa doňho vnárať a spôsobovať mu rozkoš... 

Vedieť, akú má nad ním moc, to bolo pre neho ako pre slizolinčana nadpozemsky úchvatný úkaz. 

ooo xxx ooo 

Severus z neho opatrne vystúpil. Pobozkal ho na vnútornú stranu pravého kolena a zložil si Harryho 

nohy z pliec po tej divokej jazde. Nikdy predtým sa tak neodviazali, ale nechcel sa zapodievať tým, či 

za to mohla jeho zdržanlivosť alebo Harryho opatrnosť. 

„Si v poriadku?“ 
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Tmavovlasý muž rozčapený na jeho stole prikývol. Rukou si stále pohládzal povädnutý penis lesklý od 

vlastného semena a pohľadom bol zakliesnený v jeho očiach. Než si nesadol. 

„Ako dlho trvajú účinky?“ 

„Asi osem hodín, prečo?“ Severus o malý krôčik ustúpil, ale potom si to rozmyslel a vrátil sa, ústami 

sa prisal na jeho krk, aby ho poláskal zmyselným krúženým jazyka. 

Harry ho jemne odtisol. „Fajn, tak sa uvidíme, až to vyprchá.“ 

Severus ustrnul. „Hneváš sa?“ 

Iba zhupol zo stola a sklonil sa pre svoje spodky. Severus sa hypnoticky díval na spotený odlačok jeho 

zadku, ktorý pomaly mizol. 

„Možno by som mal, ale nie je to tak. Vieš, ja...“ Natiahol na seba boxerky a pozrel naňho. „Tak 

dobre. Nechcel som povedať niečo, čo by ťa vydesilo, ale... Už sa nechcem skrývať, Severus. Záleží mi 

na tebe a mám ťa rád. Chcel som počkať, kým ten elixír nevyprchá a povedať ti to potom, ale nie je to 

vlastne jedno?“ Pozrel sa naňho s vážnou tvárou. Pôsobil, že je pripravený i na jeho odmietnutie. „Čo 

mi teda odpoviete, pán riaditeľ?“ 

Severus mal chvíľočku pocit, že sa mu to iba sníva. Rozochvene sa pousmial, než k nemu stále celkom 

nahý nepristúpil. Vzal mu tvár do dlaní a s hlbokým povzdychom plným úľavy si oprel čelo o to jeho. 

„Žiadny správny had sa svojej koristi nikdy nevzdá,“ odvetil a dúfal, že si to chrabromilčan správne 

vyloží. 

Asi sa tak stalo, lebo Harry povedal iba – Dobre, beriem to ako tvoje áno, riaditeľ  – a potom ho objal.  

9. kapitola – Začiatok prázdnin 

Na vlakovom nástupišti v Rokville bolo rušno. Bol tu on, Flint na jednom konci a Neville na druhom. 

Dohliadali, aby nebodaj nedošlo k nejakého nepredvídanému zraneniu. 

Rose ho poklepkala po pleci a on sa k nej obrátil. „Prídeš, krstný otec ako zvyčajne?“ 

Pokrútil hlavou. „Žiaľ, zatiaľ si nie som istý. Nechcel som si robiť predčasne plány, kým...“ odmlčal sa a 

ona sa k nemu vševedúco naklonila. 

„Myslím, že je to v poriadku. Pán riaditeľ vyzerá omnoho spokojnejšie a šťastnejšie. Určite tvojou 

zásluhou, že?“ žmurkla naňho a on sa začervenal. Áno, už to nebolo žiadnym tajomstvom. 

„Rose Weasleyová, naozaj mi veľmi, veľmi pripomínaš svoju matku,“ objal ju a vtisol jej bozk na čelo. 

„Mám našim niečo odkázať?“ 

„Netreba, včera som im poslal sovu. Hugo ti nespomínal?“ 

„Nie.“ 
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„Pán profesor,“ ozvalo sa spoza nich temer nesmelo a on si takmer pretrel oči, aby sa uistil, že sa mu 

nesníva. „Rose, pôjdeme?“ 

Dievča sebavedome pohodilo svojími hustými vlasmi a prikývlo. Chytilo Richarda Owensa za ruku a 

dovolilo mu, aby jej pomohol nastúpiť a dokonca džentlmensky sa postarať o batožinu. 

„Pôsobivá premena,“ zašomral si popod nos a konečne mu docvaklo, prečo sa odrazu chlapec začal 

snažiť. Aj keď by bolo bývalo oveľa osožnejšie, keby to robil radšej kvôli sebe, než preto, aby stúpol v 

očiach dievčaťa, do ktorého sa zahľadel. 

Harry prižmúril oči a sotva sa otočil, aby stihol schmatnúť za rukáv Huga, ktorý sa okolo neho 

evidentne hodlal prehnať ako malý guľový blesk. 

„Ooou, kamže, kam?!“ vybafol naňho a postrapatil mu šticu. 

Chlapec zavrčal a narýchlo si opravoval ofinu. „Krstný otec, to si fakt nemusel!“ 

„To máš za to, že si sa so mnou nechcel rozlúčiť! Hugo Weasley, máš šťastie, že nie som žalobaba!“ 

„Ale ja som! Ten zasran mi už ide na nervy!“ ozvalo sa im za chrbtami, keď chlapec zhíkol a so slovami 

– Čau, krstný! – odtrielil preč. 

Harry spýtavo nadvihol obočie a pozrel na naštvaného Charlieho. Ukázal naňho prstom. „Tie tmavé 

fleky, to sú...“ 

„Hej, hrom do kotla!“ zahrmel statný ryšavec a konečne na seba použil čistiace kúzlo. „Ten zasran 

trúsil cestou hnojové bomby!“ 

„No, je vidieť, že patrí do rodiny,“ dodal pobavene Harry a o riadny krok sa odtiahol, keď zavrtel 

nosom a zavetril ten nepríjemný puch. 

„Doriti!“ zahučal Charlie a založil si ruky v bok. 

Vlak zapískal a nástupište sa ponorilo do oblaku bielej pary. 

„Konečne pokoj,“ poznamenal spokojne Flint a objal svojho milého v páse. Poriadne k nemu privoňal, 

ale na rozdiel od Harryho sa neodtiahol. Pri svojej práci bol evidentne zvyknutý na všeličo. 

„Pôjdeme?“ opýtal sa ho. „A dáme si spoločný kúpeľ.“ 

Charlie sa k nemu otočil. „Ak mi umyješ chrbát,“ nadhodil laxne. 

„Umyjem ti pokojne všetko, ale už poď. Nechcem počúvať Longbottomovo lamentovanie.“ 

Obaja kývli Nevillovi a ruka v ruke sa vyparili. 

Profesor Herbológie sa k nemu doplížil s rukami vo vreckách. „A je to tu. Koniec ďalšieho roka.“ 

„Veru,“ zamrmlal, hľadiac sa vlakom, ktorý sa stratil v diaľke. Dali sa na odchod z vlakovky, späť na 

hrad. 

„Už mám zbalené. Hannah sa ma nevie dočkať.“ 
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„Počul som, že čakáte piate, je to pravda?“ 

Neville prikývol. „Archie z toho nie je nadšený, ale my sa tešíme. Sám som bol jedináčik. Chcem veľkú 

rodinu.“ 

Harry prikývol. Kedysi mal podobné sny. Už od nich upustil. 

„Stráviš leto s riaditeľom?“ 

„Je pravda, že ma k sebe pozval. Ale tiež som mal v úmysle trochu cestovať, takže uvidíme.“ 

„A ako to vôbec s vami vyzerá?“ 

Harry mykol ničnehovoriaco plecami. 

Neville odkopol kamienok z cesty a povzdychol si. „Keby vám to náhodou nevyšlo, na škole by bolo 

peklo. Tomu jedinému verím.“ 

„Ja verím, že by sa to nejako spravilo. Severus je veľmi rozumný muž.“ 

„Hovorí z teba zaľúbenosť, chápem.“ 

„Neville, nepokúšaj!“ varoval ho a jeho kamarát dvihol na obranu ruky, že sa vzdáva. 

„Dobre, dobre. Veď ja nič.“ 

Po zvyšok cesty na hrad preberali Nevillove letné plány s celou jeho početnou rodinou. 

ooo xxx ooo 

Premiestnili sa na miesto, kde zatiaľ iná noha okrem Severusa roky nevstúpila. Pozrel na Harryho a 

výraz jeho tváre, ktorý hovoril za všetko. Bol ohromený. A jeho to hrialo pri srdci. 

„Tak?“ opýtal sa temer špeky. 

„Pôsobivé,“ priznal ochotne. „Vieš, myslel som si, že tráviš každé leto v škole. Toto som... nečakal.“ 

„Moje pozvanie stále platí. Budem rád, ak ho stráviš so mnou. Tu.“ Viedol ho do domu a pod nohami 

im hrkotali drobné štrkové kamienky. 

„Princ´s Hall,“ zašepkal obdivne, keď stúpali k vchodovým dverám po schodoch. „Dedičstvo po 

starých rodičoch, však?“ 

Severus prikývol. „Rozhodol som sa predsa si ho ponechať. Dostal som ho pred rokmi od ministra 

spolu s vojnovými vyznameniami.“ 

Odomkol a nechal ho vstúpiť. 

Harry mal pocit, akoby sa ocitol v inom svete. Malfoy Manor mu prišiel oproti tomu ako chatrč a 

predsa sídlo nebolo ani extra veľkolepé, ani jeho zariadenie nebolo prehnane okázalé. 

„Dúfal som, že ak spolu skúsime chvíľku žiť pod jednou strechou, zvykneš si na mňa a ja...“ 
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Harry sa k nemu obrátil a objal ho v páse. Prikývol. „Zvyknúť si musíme na seba navzájom,“ opravil ho 

a milo sa usmial. „Ale popravde, nechcem tu stráviť celé leto.“ 

Severus sa zarazil a sklonil hlavu. „Chápem.“ 

„Bavili sme sa predsa o tom. Rád cestujem, ak mám možnosť a tohto roku by som rád videl ruský 

Sibír. Dokonca viem, že tam rastie druh výnimočnej byliny a... tak trochu som dúfal, že sa ku mne 

pridáš, len aby si ho získal do svojej zbierky.“ 

Severus pookrial. „Chceš, aby som išiel s tebou?“ 

Harry pritakal. „Samozrejme. Nikdy ma nebavilo cestovať samého. Tak pôjdeš?“ 

Odpoveďou mu bol najprv krátky bozk. „Rád. Veľmi rád.“ 

„Skvelé!“ zvolal a odstúpil od neho. „A teraz ma môžete previesť týmto zázrakom, môj drahý pane. 

Som nesmierne zvedavý na jeho históriu, nehovoriac o vybavení vašej spálne, ktorú dúfam budeme 

od dnešnej noci zdieľať spoločne,“ významne pomykal obočím a venoval mu široký úsmev. 

Severus ho vzal za ruku. „Máme čas,“ zamrmlal, keď si ho pritiahol do náručia. „Najprv tá spomínaná 

spálňa, potom zvyšok.“ 

„Schvaľujem váš jedinečný nápad, pán riaditeľ,“ zachichotal sa ako malý chlapec a nechal sa 

premiestniť do spálne. 

Keď ho muž vzápätí pobozkal a začal vyzliekať, ani nepípol na protest, len sa pridal. Veľmi prijateľný 

začiatok letných prázdnin. Veril, že si ich konečne užije ako sa patrí. 

Zaslúžil si to. Vlastne... oni obaja. Veril tomu. Rovnako ako veril, že to, čo k nemu cíti už nie je iba 

náklonnosť, ale... láska. Takže mu ostávalo dúfať, že je v jeho silách vyplniť všetky Princove túžby. 

 

 

Koniec 


