
7. Malfoyovské mistrné manipulace 

„Přišel jsem se usmířit,“ přivítal Draca hned ve dveřích plavovlasý muž 

s pokročilým prošedivěním vlasů a holí. Vstoupil – nepozván, prohlédl si vybavení 

domu – nevítán a usadil se na křesle – nevybídnut. Celý jeho otec. Na tváři se mu 

uhnízdil samolibý úsměšek. 

„Přidej se ke mně,“ a kývl na křeslo před sebou. Na Dracovo křeslo. 

„Děje se něco, otče?“ zeptal se Draco a o zmíněné křeslo se pouze opřel. Dva 

ocelově šedé pohledy si dlouze vzdorovaly. 

„Nic, synu,“ vyrazil ze sebe nakonec Lucius, ani nemrkl. „Jen mi přišlo správné 

usmířit se. Nikdo neví, jak dlouho tady ještě budu…“ 

Dracovi přeletělo přes úsměv naprosté pochopení situace do důsledků: „Možná 

kdyby to řekl někdo jiný, koho znám kratší dobu než tebe, uvěřil bych mu. Možná.“ 

„Tvá podezíravost hraničí s pošetilostí, synu,“ opáčil Lucius a nasadil unavený 

výraz. 

„Tvá troufalost s drzostí. Faktem zůstává, že jsem tě sem nezval – tys přišel, 

aby…?“ a gestem naznačil, že by skutečně rád slyšel větu dokončenou. Co možná 

nejrychleji. 

„Nebuď ke svému otci hrubý, Draco, to není třeba.“ 

Dracovi se skrz duhovky mihl stín. A další. Narovnal se: „O co ti ve skutečnosti 

jde?“ zeptal se s neblahou předtuchou, kterou si kdoví proč potřeboval potvrdit. 

„Jde mi o naše rodinné dobro, Draco!“ zavrtěl Lucius hlavou. 

„Draco?“ ozvalo se z předsíně. 

„Ona tu je?“ usykl Lucius Malfoy naštvaně. 

„Konečně pravá maska, Luciusi?“ vysmál se mu Draco a pak zavolal: „V obývacím 

pokoji!“ 

„Nechci, aby tu s námi byla.“ 

„Je moje žena,“ ucedil Draco. 

„I na tom se dá zapracovat,“ potemněly Luciusovy oči. Draco trhl hlavou a zamířil 

se k otevíraným dveřím. 



„Kdo to tady s tebou…?“ začala a také skončila Astorie Greengrassová-Malfoyová. 

„Dobré poledne, také vás rád vidím,“ protáhl posměšně Lucius, vstal a parodoval 

úklonu. 

„Můj otec přišel na zdvořilostní návštěvu. A jelikož jeho zdvořilost padla s tvým 

příchodem, je zase na odchodu, že ano, tatínku?“ a Draco vrhl na Luciuse takový 

pohled, po kterém by neodešel jen málokdo. A… Lucius zůstal. 

„Chováš se už téměř stejně jako ten Potter. Hrubý, vulgární a arogantní. Jen ze 

zvůle slavný vykupitel. Mám ho po krk. A ty bys měl mít taky!“ 

„Proč prostě neodejdeš? Doufal jsem, že to gesto před lety…“ 

„Žes udělal tu největší pitomost, jaká tě napadla, a dal svého syna tomu zrádci? 

Myslíš, že to stačí, abych…“ 

„…bylo dostatečně výmluvné, abys sem víckrát nepáchl, otče!“ 

„Byl bych to býval udělal! Ale vy jste pořád má rodina, Draco, a já se snažím 

zachránit, co se dá. Copak to nechápeš? Copak na to nejsi už DOST starý?“ 

„Nevidím jedinou chybu v tom, co jsem udělal, otče.“ 

„Předpokládám, že nemůžeš být šťastnější! Předpokládám, že jsi sám se sebou 

spokojený, že tvůj syn, Malfoy, učí v Bradavicích a že jsi naprosto bez sebe 

blahem, že se míní oženit s tou Weasleyovickou lůzou!“ rozkřičel se Lucius a 

začínal rudnout vzteky od krku vzhůru. 

„Možná že ne, ale pořád je to pro něj spíš rodina!“ 

„Rodina? Rodina je to, co si nevybíráme, Draco! Och, Morgano, jak to, žes upadl 

do těch odporných Brumbálovsko-Potterovských ideálů a naprosto stejně hloupě 

jako Severus?!“ 

„Víš, možná že ten problém bude v představování si pojmů. Já za svou rodinu 

nepovažuji nikoho, kdo by mě byl ochoten obětovat pro moc. A pokud je tohle 

Brumbálovsko-Potterovský ideál, pak ano, máš pravdu. A teď – můžeš už jít?“ 

„Ne, Draco, to ani omylem. My jsme rodina. Ne Scorpius a ta mudlovská šmejdka. 

Ne Potter a Snape a všichni z Bradavic. My… a naše jméno… a majetek a oh ano, 

samozřejmě moc!“ 

„Pokud je tohle tvá vize rodiny, otče,“ řekl Draco, jak nejklidněji dokázal, beze 

vzteku, jen s chladnou a jím lomcující ledovostí, „pak budu raději, když si Scorpius 



vezme někoho, kdo ho neobětuje pro své zájmy. Protože tohle je moje vize rodiny. 

Vždy sáhnu po té, která mého syna zachrání, ne po té, která je bez citu, tvořená jen 

hrabivostí.“ 

„Oh, pro Merlina,“ a Lucius teatrálně protočil panenky, „co to tvá matka tehdy 

udělala? Kdyby nebyla už tolik let po smrti, vlastnoručně bych tu husu zaškrtil! 

Měla Pottera Pánovi zla prozradit! Měla míň toužit po naší vlastní záchraně – tvé 

záchraně! A tohle bychom ani nemuseli řešit.“ 

„Takhle to vidíš? Že je škoda, že jsem přežil?“ dusil se Draco nenávistí. 

Lucius zavrtěl hlavou, znova unaveně, jen těžce se zase začal kontrolovat: „Chci 

začít nanovo, Draco, a tohle není nejlepší způsob. Chci poznat svého vnuka.“ 

„Neviděl jsi ho přes dvacet let!“ vysmál se mu Draco do očí. „O čem to, prosím 

tebe, zase meleš? Do háje!“ 

Lucius pevně sevřel víčka. Jak Draca zkazili? Dřív nikdy nebyl tak okatě hrubý. 

Dřív se uměl ovládat: „Poslouchej mě,“ požádal Lucius Draca. „Chci se vrátit na 

začátek. Jak jsem řekl – jsem už starý, dnes tady jsem, zítra ne…“ 

„S tím běž do horoucích pekel, otče,“ poradil mu Draco snaživě. „Nevím, co tohle 

je. Ale dokud vím, že je Scorpius víc v bezpečí se svým kmotrem, s Weasleyovou, 

s Potterem, který se mi snažil zachránit život spíš než ty, můj otec, nedopustím, aby 

se dostal do tvých rukou. Rozumíme si?“ 

Luciusovy oči náhle vzplály – Draco, ač ten pohled neviděl roky, si dobře 

vzpomněl, co znamená. Lucius ho měl v očích pokaždé, když mu někdo nevyhověl, 

pokaždé když mu někdo zkřížil plány, když někdy on sám okamžitě nesplnil jeho 

vůli… když se mu odvážil nějaký domácí skřítek zkřížit cestu jediným slovem – 

přesně v tu chvíli a v onu následující, než vzal hůl a… Popadl svou ženu za ruku a 

v absurdním pudu ochranitelství ji vyhodil z místnosti. Slyšel, jak uleknutím 

zaječela a jak se pak dobývala dovnitř. Ale Draco ji dovnitř nepustil. 

Lucius mezitím došel až k němu a zasyčel mu rovnou do ucha: „Tak jinak, Draco,“ 

a z jedné strany natáhl svou ruku v rukavici, druhou se opíral o hůl, „Abraxas 

Malfoy byl ještě větší bastard, než jsem byl já jako tvůj otec. Myslím, že jako otec 

jsem ti byl vlastně ve spoustě věcí k daleko většímu užitku. Dá se říct, že na 

Abraxasovu výchovu jsem tě i uměl milovat, protože jsi má krev. Ale – 

nepřipustím, aby ses mi pletl do cesty, což zrovna teď děláš. Můj prachmizerný 

otec mi, než umřel, odkázal klíč. Nevím, jak se to stalo, ale na nějakou dobu se 

ztratil. Objevil jsem ho nedávno. Víš, co to je za klíč, Draco?“ zeptal se Lucius 



úlisně, a když Draco vystrašeně zavrtěl hlavou, řekl: „Ten klíč je do dalšího trezoru 

s penězi – mimochodem pohádková suma. Abych se k tomu trezoru dostal, napsal 

mi můj otec své poslední přání, jistý dopis. Píše se v něm, že v den, kdy vychovám 

dalšího skutečného Malfoye, ještě předtím, než umřu, a ožením ho tak, abych 

znásobil naše majetky, otevře se mi přístup k trezoru. Pokud tak neučiním, 

propadnou peníze navždy někomu cizímu. A ty mi sice v mnohém lezeš na nervy a 

já osobně si uvědomuji, jak málo já ve svém věku mohu s penězi podniknout, avšak 

raději ty peníze odkážu Malfoyům, ať už budou jacíkoli, než kterýmkoli 

Popletalům, Brouskům a Pastorkům. Co myslíš, jak velké bylo mé překvapení, 

když jsem zjistil, že se pro mě trezor ani jednou za tu dobu neotevřel? Moc velké 

asi ne, že? Vždyť my se přátelíme s Potterem a to, že ničíme rod Malfoyů, nás asi 

moc nezajímá. Hlavně že jsou na nás hodní a Scorpiusek je daleko od toho zlého 

Smrtijeda Luciuse,“ odsekával Lucius naštvaně a všechna svá poslední slova 

parodoval. 

„Asi jsem se nevyjádřil jasně,“ zavrčel náhle opět statečný Draco, který vycítil, že 

mu bezprostředně nic nehrozí, „mého syna necháš na pokoji. ROZUMÍME SI? Mě 

ty tvoje naskrblené majetky nechávají chladným a Scorpiuse taky!“ 

„Zajímavé. A tvou ženu? Ale budiž, někdo má nos pořád nahoře, i když se neštítí 

řvát na otce, v jehož domě právě pobývá. To se rozumí samo sebou… A co se 

Scorpia týče, synu, myslím, že jsi mu nikdy nedal na výběr, CO by chtěl a 

upřednostňoval. A já mu ten výběr dám.“ 

„Tak to ne, je to můj syn, rozumíš? Ani se ho nedotkneš, ani se k němu nepřiblížíš. 

Je to vůle…“ začal Draco vrčet, opravdu naštvaný. 

„Z čí vůle, no? Tvé? Potterovy? Severusovy? Nebuď idiot, Draco! Dám mu vše, 

čím jsi pohrdl, vše, nač má právo!“ 

„Jasně,“ vyplivl Draco, „ale za co? Co mu tím vezmeš, otče? Život? Duši? Srdce?“ 

„Dokud jsem tě vychovával, na takovéhle nesmysly jsi nevěřil!“ 

„A právě proto nedovolím, aby ses ke Scorpiusovi přiblížil. Máš pravdu – dokud 

jsem byl s tebou, takové nesmysly hodné Nebelvíru jsem neznal,“ řekl, právě 

přestal křičet a jen to definitivum vyslovil s určitou lítostí. 

„A pak si tě vzal na převýchovu Potter, je mi jasné, jak tahle pohádka 

pokračovala…“ 

„Zachránil mi život a ukázal mi, že se dá žít i bez tvé chladnosti. Ano, za tohle mu 

dlužím hodně,“ pustil se Draco opět do sebeobrany, tudíž zvýšil hlas. 



„Nechej tedy Scorpia si vybrat!“ domáhal se Lucius vítězoslavně dál. 

„Ne,“ zamítl Draco mrazivě. 

„Proč? Snad se nebojíš, že si vybere, cos ty odmítl? Snad se nebojíš spoléhat se jen 

na jeho úsudek? Že podlehne svodům? Volání rodu? Volání tvého rodu?“ 

„Nebojím se,“ odpověděl Draco klidně, „jen nedopustím, aby si ho do spárů zabrala 

tak bezcitná bestie, jako jsi ty. Teď odejdi,“ a Draco trhnutím otevřel ony dveře, ty, 

jež měl za zády, ty, za které schoval matku svého syna. 

Lucius si Draca změřil, oči potemnělé. 

„Ještě se uvidíme,“ řekl místo toho, aby se dál hádal. Vyšel ven a přitom se o 

Astorii ani pohledem neotřel, natož slovem. 

--- 

„Chci se vám rovněž omluvit za vytížení minulého týdne. Vážím si vaší snahy mi 

pomoci, je nedocenitelná. Lituji jen, že to nevyšlo, jak jsme doufali…“ 

„Nelamte si hlavu, Minervo,“ utěšovala ji madam Pomfreyová. „Nicméně… pokud 

je to vše…“ podívala se na ředitelku poněkud přísněji. 

„Oh, jistě, můžeš jít. Děkuji, že ses uvolila od svých pacientů odejít… a našla si pro 

mě čas.“ 

Bradavická ošetřovatelka přikývla a odešla. 

„A než odejdete vy ostatní, ráda bych vám…“ plameny v hořícím krbu náhle 

zezelenaly. Minerva obešla svůj stůl. 

„Kdo je?“ 

„Draco Malfoy, paní ředitelko. Mohu?“ a jakmile Minerva přikývla, z plamenů se 

vynořil Draco Malfoy osobně. 

„Dobrý den,“ řekl a smetal si neviditelná smítka z hábitu. Pak přejel shromáždění 

ledovým pohledem a protáhl: „Nerad ruším. Potřebuji jen na slovíčko mluvit 

s profesorem Snapem. Mohu?“ a obrátil se s otázkou přímo na Severuse. Severus 

střelil pohledem na Minervu pro potvrzení souhlasu a Minerva přikývla. Draco 

ladně přešel, vzal Severuse za předloktí a odešel s ním víc dozadu. 

Otočil se, vyslal významný pohled na Minervu, která spustila, co ještě chtěla dodat, 

aniž by potřebovala objasnit, co Dracův pohled znamenal. 



Draco Severuse schválně odtáhl poblíž nenadšeně se tvářícího Pottera. Vzdálenost 

minimalizoval a zašeptal: „Byl u mě Lucius. Chce Scorpiuse,“ počkal, dokud 

informace nevyzní. Severus zvedl pohled a podíval se Dracovi zmateně do tváře. 

Na to Draco řekl: „Dej na něj, prosím, pozor.“ 

„Co mu chce?“ zeptal se Severus a znepokojeně se porozhlédl po svých kolezích, 

kteří až na Pottera stáli poněkud daleko a poněkud zaujatě naslouchali Minervě. 

„Mlel něco o majetku, a že ze Scorpiuse musí udělat Malfoye,“ otočil se, přešel a 

díval se při tom i na Harryho, který je okatě pozoroval a netajil se, že poslouchá. 

„Zbavit ho škodlivých vlivů, předpokládám,“ řekl Severus temně a také se díval 

Harrymu do očí. 

Draco se nadechl: „Upřímně, Snape, kdybych vám nevěřil, nenechával bych ho 

tady.“ 

„Kdybys mi nevěřil, nestal bych se jeho kmotrem,“ řekl Severus s temnotou 

mířenou výlučně na Draca. 

„Nesouhlasím s vámi, nerozumím vám a nemám vás v lásce. U mě jste selhali. Tys 

u mě jako kmotr selhal, Snape. Neuchránil jsi mě, nezáleželo ti na mně.“ 

„To není pravda,“ apeloval Severus na Draca a díval se mu při tom do očí. 

„Vždy ses víc staral o sebe. Zradil jsi mě, mého otce, celou mou rodinu. A vidíš? 

Jak je to všechno tobě podobné? Plné ironie? I tak totiž věřím, že jste lepší lidi než 

já, a proto jsem vám Scorpiuse svěřil. Ale mezi námi,“ a na to se narovnal a 

podíval se Severusovi přímo do očí, aby viděl tu zradu, jež Draco přijal s klidem a 

po čase ztavenou, ledovou vášní, jež vydával za lhostejnost, prohlásil, „se nic 

nemění.“ A právě proto, aby Severus viděl, že to myslí upřímně, se mu do očí 

díval. Jemu. Jen jemu to zazlíval. Pottera nenáviděl, což byl fakt, jeho nenáviděl 

víc, což bylo něco, zač si Severus mohl sám. A to dával konkrétně jemu viditelně 

najevo. 

Sebral se. 

Odešel. 

Severusovi naprosto cizí. 

A Severus se podíval na Harryho, aby viděl, co si o tom myslí. Harry se ale už 

hodně dlouho věnoval projevu McGonagallové. 

 



8. Docela velká 

„O čem posledních pár minut mluvila?“ zarazil Harryho odchod baryton. 

Harry se otočil, pozvedl obočí, počkal, než ho Severus dojde: „Třikrát 

zopakovala, že ji Krásnohůlská návštěva mrzí, pětkrát že už je sem nepozve. 

Zopakovala, jak potěšena je, že jsme jí se vším pomáhali, projevila ochotu nějak 

nám naši dobročinnost splatit. Zmínila se, že na letošní Vánoce bude muset 

odcestovat, projevila neskutečnou lítost nad seznamem, ve kterém byla zahrnuta 

spousta jmen těch, kteří tady na Vánoce zůstávají. A pak se skutečně div 

nerozbrečela, že ji nevnímáš, stejně jako teď mě,“ a Harry se zarazil na místě a 

luskl Severusovi před očima prsty. Založil si ruce a vyčkával. 

„Damián mi dělá starosti,“ uvedl Severus. „Začíná mu být ukradená kolej, 

nehledí na body, nedělá domácí úlohy. Navíc jsme se pohádali. Řekl bych, že 

někoho má, ale protože mi nic neřekl…“ a zavrtěl hlavou. 

„Budiž prominuta vaše ignorace mých slov, i když od někoho, kdo vyžaduje 

disciplínu v hodinách, bych tak hrubou netoleranci nečekal. Co se týče vašeho syna 

a té hádky. Jednou provždy by měli pochopit, že ta pravidla tady nejsou pro legraci 

a že máme důvody, proč je vytváříme. Máte na některou podezření?“ povytáhl 

Harry obočí ještě víc. 

„Plánoval jsem se vás zeptat na totéž, kolego,“ pronesl Severus tiše. 

„Že bych ho viděl s někým se scházet?“ posměšně ucedil Harry. „Ne. V tom 

je stejně dobrý jako jeho otec.“ 

Severus zavrtěl hlavou: „A jak mu jde kouzlení?“ 

„Kouzlení?“ zamrzl Harry v pohybu, v myšlení, ve všem. Strnule se díval 

Severusovi do tváře. 

„Kouzlení, Pottere, to je to, co jste těžce neovládal ve svém šestém ročníku. 

Neverbální zaklínadla, víte?“ cedil Severus netrpělivě. 

„Áh, kouzlení,“ zopakoval Harry natvrdle, při čemž se raději zeptal: „Váš syn 

vám nic…?“ 

„Říkám,“ protáhl Severus se zbytky své trpělivosti, „nemluví se mnou. 

Takže…?“ 

„Jde mu to,“ vypálil Harry téměř bez rozmyslu. Díval se Severusovi do očí a 

ani nemrkl. 

Severus se samolibě ušklíbl: „Určitě je perfektní. A vy žárlíte,“ dobíral si ho 

Severus. 

„Na vašeho syna?“ ušklíbl se Harry a strnulost z něj spadla. „Toho spíš lituji.“ 

„Dík za poklonu,“ zavrčel Severus a jal se odcházet směrem, kterým šel 

původně. 

„Rádo se stalo!“ zavolal Harry skrz prázdnou chodbu. 

A než Severus zmizel za rohem, otočil se a nerozhodně přešlápl. Díval se na 

Harryho se zvláštním výrazem. Harrymu vzápětí došlo, oč nechce požádat přímo. 

Sklonil hlavu, zarytě pozoroval kamennou podlahu a došel těsně před Severuse: 

„Jedno je jisté,“ řekl nakonec a zvedl hlavu. Střetl se s ostře ho pozorujícím, 

temným pohledem. 

„A to?“ vyzval ho Severus s ostražitostí. 



„S klukem vám chodit nebude,“ ušklíbl se Harry. „Protože jaká je 

pravděpodobnost, že se minulost zopakuje?“ s tím a blaženým úsměvem Severuse 

obešel a odkráčel vlastní cestou. 

„Docela… štěstí,“ protáhl Severus uštěpačně a zamířil – konečně – k sobě. 

--- 

„Zaber!“ 

„Já… se… snažím!“ vyrážel ze sebe vztekle Damián. 

„Zaber!“ poručil Harry zase, absolutně bez ohledů. 

„To… nejde,“ štěkal zpátky Damián. 

„ZABER!“ 

„NE!“ zařval Damián a zhroutil se na zem. Posadil se na zadek, aby se odrazil 

od země a začal okolo sebe všechno vztekle rozkopávat. 

„Přestaňte,“ přikázal Harry klidně, i když mu právě zničil pěkně drahý 

přístroj. „Dost,“ rozkázal jen o málo netrpělivěji, když to samé postihlo drahý 

školní stolek. „Stop!“ zařval, když si Damián skopl palec a začal zuřit ještě víc. 

„Proč to nejde?“ obořil se poté Damián a s pološíleným výrazem se řítil 

k Harrymu. 

„To nevím,“ přiznal Harry unaveně. 

„Můj otec je v tomhle skvělý. Dokonalý! Co řekne, až zjistí, že já… nic?!“ 

běžela jeho mysl dál, ať chtěl či ne, a přehrávala mu spousty hororových scénářů. 

„A co teprve udělá,“ utrousil Harry s pokřiveným pobavením, „až zjistí, že 

jsem mu lhal do očí a řekl mu, že vám to jde?“ 

„Čím to je?“ nevnímal a v klidu pokračoval ve scénářích nejhrůznějších. 

„To musíte vědět vy…“ přistoupil Harry na hru. 

„Ale –,“ byl Harry hrubě přerušen. 

„…a pokud to nevíte,“ zamračil se na něj Harry, čímž Damiána zarazil, „měl 

byste to začít zjišťovat.“ 

„Brzy po mně bude chtít ukázku. Co pak udělám?“ 

„O to bych se nebál. Spíš by mě zajímalo, kam se pak odstěhuji já,“ prohodil 

Harry pod nosem. 

„Kdyby alespoň neustále nevytahoval to s vámi, tak…“ Damián se včas 

zarazil a neočekávaně naprosto zděšeně pohlédl Harrymu do očí. 

„Rád se pobavím. Co že o mně říkal váš otec, pane Snape?“ a pozvedl obočí a 

nedal nijak znát, jak dobře se baví. Spíš začal vypadat hrozivě. A když se Damián 

jen přikrčil a začal couvat, zavrčel Harry: „Nebo chcete přijít o další body?“ 

„Ř-ř-říkal, ž-ž-že m-mám štěstí, že je můj otec on a n-ne v-vy a… a-a něco 

jako že vám to n-nešlo, když jste měl š-šestnáct,“ v Damiánových očích bylo jasně 

zřetelné, že měří místnost a zvažuje každý centimetr k úprku. Harryho kabinet však 

hrál do karet Harrymu. Ne že by nebyla šance úniku, ale jak Harry dobře věděl – to 

by ze sebe Damián dostat nedokázal. 

„Neptám se, co říkal přibližně, ptám se, co říkal přesně, pane Snape,“ a 

tentokrát Harry vrčel varovně i netrpělivě. 

„Neřekl nic, profesore,“ řekl nakonec Damián a s výdechem povolilo i jeho 

napětí ramen. „Prostě jen… byl tak pyšný, že jako jediný zvládl tohle umění 

v první den, kdy neverbální kouzla s jejich profesorem zkoušeli. Říkal, že se 



nemusím bát, že jsem přece jeho a… že tohle pro mě nebude problém. Říkal to 

s takovou jistotou,“ Damián se podíval zasněně z okna. „Mluvil o tom i hodiny. 

Mluvil a mluvil, říkal o nás, že nejsme jen obyčejní kouzelníci. Říkal, že obyčejní 

kouzelníci nevládnou takovou mocí. Říkal, že narozdíl od vás,“ a šlo-li to, Damián 

mírně zčervenal, „my k neverbálnímu kouzlení zkrátka máme přirozený talent. Dar. 

Byl si jistý, že v tomhle vždy vaši rodinu předčíme. Že budeme nejlepší. Věřil jsem 

tomu. Tolik jsem ho nechtěl zklamat.“ Damián se odvrátil od okna a podíval se 

Harrymu do očí. 

Harry chvíli nerozhodně stál. Pak jeho oči mírně ztvrdly: „Možná byste nám 

všem udělal větší službu, pane Snape, kdybyste svému otci řekl, kam po večerech 

chodíte, neutíkal beze slova a přestal si hrát na to, co nejste. Možná byste taky měl 

přestat plnit přání svého otce v pošetilé touze udělat mu radost. Něco vám povím – 

tomu člověku se nedá zavděčit. Prostě buďte a neutíkejte a to mu bude naprosto 

stačit.“ 

Damián se podíval na Harryho až záštiplně, což byla další překvapující věc: 

„Říkal, že jste nevypočitatelný spra…“ jeho hlas odumřel a náhle na něj dopadla 

veškerá tíha všech obav z toho, co řekl on, a ze všeho, co říkal Potter. 

„A já nemám zájem ztrácet čas s někým, kdo nechce umět kouzlit neverbálně. 

A tím spíš nechci potěšit Severuse Snapea. Až budete chtít vy – vy – umět kouzlit 

neverbálně, vraťte se. Do té doby běžte za svým tatíčkem a poproste jeho, jestli by 

pro změnu nechtěl udělat radost on mně a nepřestal mě obtěžovat svými problémy 

a jestli by mě nechtěl přestat pomlouvat před mými studenty. Teď běžte…“ 

rozkázal, plně rozhněván. 

„Pane profe…“ 

Pravda, jednou za hodně dlouhou dobu viděl Harry skutečně rudě: „Teď si 

nehraji, Snape, VYPADNĚTE A TO HNED!“ 

Damián se okamžitě sbalil a vystřelil z Harryho kabinetu. Za jeho zády se 

ozvalo neklamné prásknutí dveří. 

A Harry se, naprosto vyčerpaný, zhroutil do křesla vprostřed nepořádku kolem 

sebe, který tu zanechal Snapeův syn. 

Prominul by mu, že ho pomlouvá před svým synem a jeho studentem – 

koneckonců dělal totéž. Ale že přinutil svého syna takhle pitomě plnit jeho 

očekávání, jen aby Harryho trumfnul – a přestože s tím Severusův syn neměl nic 

společného – že ve vlastním synovi vypěstoval pocit nějakého dluhu, že jeho syn 

cítí potřebu dělat Snapeovi, tomu naprostému bastardovi, radost, onu radost, kterou 

mu chtěl kdysi způsobit Harry, že dokázal, aby ho nějaký člověk bezpodmínečně 

miloval i přes jeho povahu, chování a smýšlení, přes jeho činy – nejspíš právě 

proto, že nevěděl ani o polovině z nich – že dokázal z rukou toho člověka ono 

potěšení přijímat se samozřejmostí, s jakou by nepřijal nic od nikoho cizího, tak to 

mu už odpustit opravdu nedokázal. Měl se nějakým záhadným způsobem stát 

nástrojem, který by dělal Snapeovi nevědomky radost? Ne, to nedokázal přijmout. 

Ne, to do háje prostě bylo naprosto ujeté. 

Harry vstal a rozšlapal už ze tří čtvrtin nefungující přístroj. A pak jediným 

rozmáchnutím s hůlkou v ruce nechal ten nepořádek zmizet. 



Směl-li odhadovat, bude to ještě zajímavé. Zvláště svěří-li se Damián z obavy 

před Harrym Severusovi, co se stalo a vyloží-li to po svém. 

 

9. Odhalení (nenávidím šesťáky!) 

Harry zavlál do učebny. Zavřel za sebou dveře, připlul ke katedře a jako 

každý všední den se nadechl, otočil ke třídě a prohlásil: „Dnes si povíme o něčem, 

co má souvislost s felix felicis, jejž jste velmi pravděpodobně již vařili…“ co už 

bylo méně obvyklé, a přesto by člověk řekl, že si na to jeden zvykne, i když se to 

opakuje jen jednou do roka, bylo Harryho zaražení a zamračení se: „Co je?“ vyštěkl 

na nebohé Havraspáry a Mrzimory, kteří se tvářili, jako kdyby hleděli do tváře 

smrti. 

„Odpoví mi laskavě někdo?“ osopil se Harry vytočen. „Slečno 

Crackwacková?“ povytáhl obočí na jednu blondýnku v přední řadě. 

Blondýna začala rudnout, blednout, až než do ní kopla její sousedka: „Klid, 

Dylis.“ Dylis vypadala hodně špatně. Minimálně do doby, než vstal někdo jiný a 

oslovil jejich profesora, i když sám nevypadal moc suverénně: „Profesor Binns 

nám vyprávěl o novodobých dějinách,“ zasvětil Harryho do jejich podivného 

chování. 

Harryho obočí vylétlo vzhůru rychlostí padající komety, vztekle zamumlal: 

„Nenávidím šesťáky,“ a pak se otočil na chlapce s pronesením té samé otázky jako 

už tolik let předtím: „No a?“ otázka byla položena velmi, velmi pomalu. Bylo mu 

totiž setsakramenstky jasné, že opět nebude stíhat učivo jen kvůli Binnsovým 

výrokům, které začaly být pro studenty – podezřele – zajímavé od chvíle, kdy 

Harry nastoupil jako profesor do Bradavic. Měl své dvě teorie, jedna spočívala ve 

vychloubačnosti ducha Binnse a jeho pyšnosti na to, že mohl Harryho učit, a tudíž i 

vyprávěl daleko poutavěji, druhá se týkala nenadálé ostražitosti studentů, jakmile 

zaslechli Harryho jméno mezi monotónně vyučovanou látkou. Byly-li by obě teorie 

správně, pak se Harry divil už jen tomu, že to není horší. 

Jak rychle se Harryho student vypravil na obranu své spolužačky, tak rychle 

ho přešla odvaha po Harryho třech jízlivých písmenech. Okamžitě se sesunul na 

židli. 

„No a co vám říkal… pan profesor?“ obrátil se Harry na ostatní studenty a 

uvolil se říct celý smysl otázky, který věru zůstal mnohým z nich, ne-li všem, 

utajen. 

Když nikdo ani teď neodpověděl, Harry odmítl hrát komedii i hloupého (a 

stíhat tak pro změnu látku v normálním čase). Vytáhl hůlku, odsunul lavice ke 

krajům, vyčaroval židle uprostřed a počkal, než jeho studenti uposlechli jeho 

pokynů. Začal tedy znova: „Chci vědět, co víte, abych to mohl uvést na pravou 

míru,“ a zelený pohled zabodl do každého z nich. 

„Víte,“ ozvala se zase Dylis, když už to vypadalo na promlčenou hodinu, „asi 

každý z nás věděl, že jste zabil vy-víte-koho…“ 

„Říkejte mu Voldemort,“ odvětil Harry automaticky. 

„…ale nikdo z nás nevěděl, co vše jste… No, víte?“ 



Harry zvedl obočí: „Nevím, co můj kolega učí, slečno, nikdy jsem na jeho 

hodinu nezavítal. Tedy… ne po tom, co jsem zabil Toma,“ uvědomil ji Harry. 

„Říkal, že jste musel umřít, abyste ho zabil. Také řekl, že profesor Snape 

je…“ ale Augustus, který se ujal slova, nedořekl. 

„Profesor Snape byl Smrtijed. A já jsem… musel jsem udělat, co jsem udělal. 

Vy nerozumíte tomu, za jaké doby jsem dělal svá rozhodnutí. Ani okolnosti,“ řekl 

Harry a jako každý rok – i tentokrát se děsil toho, jak se dá vykládat, co se tehdy 

stalo. 

„Říkal, že jste ho musel zabít – že zabil vaše rodiče…“ 

„Ano, pane Marfusi, musel jsem ho zabít, protože – jen já ho mohl přemoci a 

jen mě vymezila věštba. Věštba byla mým údělem. Nemohl jsem ji ignorovat.“ 

„Věštba profesorky Trelawneyové?“ 

„Ano, paní profesorky,“ přitakal Harry. „Rád bych tedy věděl, co vlastně 

vám…?“ 

„Profesor Binns,“ převzal slovo Garvy, „povídal, že jste potomek nějaké 

významné rodiny a že váš otec byl čistokrevný, zatímco vaše matka pocházela 

z mudlů. Říkal, že to byli členové nějakého Řádu. Říkal nám taky, že vy-víte-kdo 

vyrůstal v sirotčinci a že byl zlý už v mládí. Že s ním sváděli první válku, ale nebyli 

úspěšní, a pak se objevila profesorka Trelawneyová, potomek slavné Sibyly, a 

vyřkla věštbu, která vás vybrala. Že tu věštbu potom donesl vy-víte-komu jeho 

špeh a že díky tomu umřeli vaši rodiče a i díky tomu jste vlastně vy-víte-koho 

zastavil poprvé. Vyrůstal jste prý u příbuzných – mudlů. Říkal nám i něco o 

bývalém řediteli, který porazil Grindellwalda a pomáhal vám porazit i vy-víte-

koho. Brumbála nakonec zav… zabil na jeho rozkaz profesor Sn… Snape, který 

vám údajně vysvětlil, že vaše rodiče a vaši rodinu znal už dlouho. A že vám má 

pomoci. Vyplynulo nám z toho hodně zajímavostí. Například že bývalý ředitel 

Brumbál neměl moc dobrou pověst, stejně tak ehm, no – profesor Snape. A že vy 

jste zásadně proti, co do uctívání vaší osoby a nazývání vyvoleným, a proto ani 

nevíme, že jste musel umřít, abyste zachránil svět… naše rodiče? Nás?“ 

Harry se zachvěl. Proč ho pokaždé zarazila neuctivost vůči mrtvému 

Brumbálovi? A proč osekáním detailů vzniká něco tak odlišného od pravdy a 

pravých pohnutek? Z Brumbála se pak stává křivák a z něj hrdina, který chtěl 

jenom zachránit svět. Až teď si uvědomil, že možná měl svého syna na tenhle druh 

učení dějin připravit mnohem, mnohem dřív. A docela ho zajímalo, jak probíhala 

výuka dějin u Snapeů. To bude dlouhý rozhovor, až se vrátí dnes večer domů. 

„Bylo to takhle,“ nadechl se Harry útrpně. Proč jen on musel dodatečně 

demystifikovat některá historická fakta? Pravda, nemusel – co by z toho ale vzniklo 

za pár desítek let? Legenda o Harrym Potterovi a jeho nadpřirozených 

schopnostech? 

Znova si pomyslel, jak nerad bude uvádět věci na pravou míru zítra v obraně. 

--- 

Odpoledne bylo docela rušno. Harry přehlédl místnost jediným rychlým 

pohledem, a když viděl, že se jen perou Zmijozelští, s potutelným úsměvem zaplul 

za stůl. Po cestě utrousil velmi tiché pokárání, čehož si div se nemlátící chlapci 

nevšimli. 



Jakmile Harry dosedl, viděl, že Severus – rudo-fialový vzteky – kráčí ke svým 

svěřencům a dává jim co proto. Jeden rychlý pohled, který si Harry přebral jako: 

„Vážně jsi je nemohl uklidnit za mě?“ a Harry měl opět dobrou náladu. Rozevřel 

noviny, usrkl džusu a na to ho vyprskl na titulek: 

Krásnohůlky, Kruval – kdo si utrhne víc? 

Ze čtení ho vytrhlo až: „Co si myslíte, že děláte, když necháváte mé studenty 

se pozabíjet?“ a Harryho noviny zahalil stín. Jejž se Harry automaticky rozhodl 

ignorovat. 

„Paní ředitelko, četla jste už…?“ a pozvedl noviny. Minerva přikývla. Harry 

pobledl. „Oni nás chtěli…?“ 

„Nejsem si jistá, kolego, ale řekla bych, že tahle kauza zničí obě školy. 

Přespříliš toho rozpůjčovali.“ 

„Oč jde?“ zamračil se původce stínu pokřtěný jménem Severus a otázku 

položil Minervě. 

„Kruval a Krásnohůlky si koupily spoustu škol a pozemků v Evropě, na které 

neměly. Chtěly si, tak jako od nás, zkrátka půjčit a přemístit kus škol. Nepodařilo 

se jim ale finančně vyjít. Možná bychom měli jít…?“ a podívala se na Harryho, 

Severuse, Rose a Kratiknota, přičemž se zvedl i Scorpius. 

--- 

„Takže to byl normální finanční podvod! A oni chtěli potopit i Bradavice!“ 

rozohnila se vzteky bez sebe Rose. 

„Postřeh,“ ucedil Severus. Jeho jízlivost zarazil Scorpiusův pohled. Položil 

své partnerce ruku na rameno a ta se mu vrhla do náruče. 

„Vnímám-li to dobře,“ přerušil je všechny Harry, „oficiálně s tím začal Kruval 

a na Kruval je všechno zapsáno, ale Krásnohůlky zůstaly ještě pořád samostatné. 

Takže těch třicet devět procent ostatních škol, které se jim podařilo získat, tudíž 

vlastně obelstít, mají ze stovky vždy jen pár procent svých a zbytek poskytly 

Kruvalu. Krásnohůlky zůstaly většinově na svém území a Kruval přesunul svá 

procenta na Krůsnohůlky, ovšem nepřemístil ani kousek svého pozemku pro cizí 

školy…“ 

„Což znamená?“ přerušil jeho výpočty Kratiknot. 

„Chápete ten princip, že ano?“ přestal se Harry naklánět nad výtisky novin a 

zabodl své zelené oči do Kratiknota. 

„Popravdě? Moc ne, pane Pottere. Ztrácím se v tom, proč by měli zájem o 

Bradavice stejně jako v tom, proč by chtěli zničit ostatní evropské kouzelnické 

školy. A vůbec nechápu, jak v praxi vypadá kus odtržené školy. Školy postavené 

z velké části kouzly, držící díky kouzlům a fungující skrze kouzla!“ 

Harry přikývl: „Podívejte,“ nadechl se, napil se kávy a pokračoval, „z velké 

části si pozemky vyprosili soucítěním a škemráním o charitu. Úpěli, kolik studentů 

nemají a že nemají, kam by je dali. Tím, že rozebrali kousky škol, získali spoustu 

prostoru a hlavně půdu, kterou neplatili, protože nebyla napsaná na ně. K další věci. 

Jak vypadá odtržení školy – kdybychom jim například udělali my tu službu a 

poskytli jim kus hradu, byla by to například astronomická věž. Má slabé vazby ke 

zbytku hradu a právě tam by se hrad nejlépe sceloval, protože je to jen roh. Ukážete 



na ni hůlkou, vyřknete příslušné zaklínadlo a ona část se sama přenese na předem 

vybrané místo. Je to velmi podobné jako když máte mezi mudlovskými domy dům 

kouzelníka… jako bývalý štáb Řádu. Nebo jako kouzelnický stan. Nutně se vám 

tím nezvětší pozemek onoho státu nebo zřízení. Prostě jen když vstoupíte, máte 

místnosti navíc. Poslední věc. Proč chtěli Bradavice – odpověď vidím nasnadě. 

Jednak oslabení Bradavic a jednak posílení obran. Ta obranná kouzla daného 

odejmutého úseku se přenesou – v našem případě s věží – na dané místo a scelí se 

se zbytkem. Ochrany se propojí, kouzla také a pozemek se náhle stává nedobytnou 

pevností. To, proč chtěli zničit zbytek škol, zůstává záhadou i mně. Řekl bych… 

chtěli mít výsadní právo? Netuším. S Kruvalem nemám ani zdaleka takové 

kontakty jako s Krásnohůlkami.“ 

„Dobrá – proč ale ostatní školy nebraly v úvahu své oslabení?“ otázal se 

Scorpius. 

„Nevěděli to? Důvěřovali jedné z největších a nejmocnějších škol?“ 

odhadoval Harry. 

„Pokud by byla,“ zapochybovala Rose, „neměla by potřebu krást ostatním 

jejich pozice.“ 

„Což znamená,“ shrnul to Severus, „že nebyla.“ 

„Co s tím?“ vložila se Minerva. 

„Vy s tím plánujete něco mít?“ pozvedl Severus obočí. 

„Já vím, že jsi naštvaný, a chápu to, ale…“ 

„Paní ředitelko,“ přerušil ji Severus jen mírně netrpělivě, „chtěli nás zničit. To 

není žádná malichernost.“ 

„Ty bys taky všechny hned odsoudil. Víš, to, že nemáš ani s jedněmi dobrý 

vztah, to nic neznamená,“ řekla Minerva vyčítavě. 

„Proč se musíte do všeho míchat a být se všemi zadobře? Solidárnost se dnes 

nenosí!“ 

„U tebe se stejně nenosí nikdy,“ usmála se Minerva až zářivě. „Nedokážeš se 

povznášet nad své křivdy.“ 

„Vážně,“ protáhl Severus uštěpačně, „nejsem žádný samaritán.“ 

„Mohu?“ přerušil je Harry. Minerva krátce kývla – v očích jí hrál plamínek, 

který naznačoval, jak ráda by tuhle hádku vyhrála. „Nechal bych to, jak to je.“ 

Minerva se na Harryho šokovaně podívala: „Potřebují pomoct!“ 

„A také se potřebují naučit, že podvody ničeho nedosáhnou. Pomůžeme jim, 

ale bude to asi jako se Zmijozelem. Vděku se nedočkáme, dokud je nenecháme 

vykoupat se v tom a nenaučíme je pokorně přijít a slušně požádat o pomoc. Plus se 

opravdu nechci zaplést do právních mezistátních sporů. Vážně – nechejte to tak a 

počkejte.“ 

Severus se na Harryho podíval, v očích se mu rychlostí blesku tvořily 

rampouchy. Harry mu jeho osobitý pohled vracel ignorací. 

„Dobrá tedy – vyhrál jsi, Severusi, spokojen?“ pozvedla Minerva obočí. „A 

možná bys měl panu Potterovi poděkovat, hmm?“ a čekala. 

Severus se velmi nenaladěně otočil na Harryho. Harry se také otočil. Severus 

vykouzlil kostrbatý úsměv a protáhl: „To ať mě raději zaživa roztrhají nebelvírští 

mazlíčci – lvi,“ s otočkou a zavířením zmizel z přelidněného kabinetu. 



Harry se otočil na ředitelku: „Není ten chlap k sežrání?“ a s přeslazeným 

úsměvem se mu podařilo rozpůlit tužku, kterou držel v ruce. 

Mělo to i své kladné stránky, říkal si Harry, když procházel chodbou zpět do 

svého bytu – nyní věděl bezpečně, že se Damián tatíkovi stále ještě nepochlubil. A 

Harry si tedy nenechá ujít příležitost řádné přípravy slov, která na Severusovu 

adresu ještě řekne. 

--- 

„Jsem rád, že jsi přišel,“ a Lucius se široce roztaženým úsměvem usadil svého 

vnuka do jednoho křesla a sám si sedl naproti. 

Scorpius pokýval hlavou: „A proč tu vlastně jsem…?“ 

Lucius si Scorpiuse prohlédl se zálibou. Ty samé oči, ty samé vlasy – 

dokonalý aristokrat. Bude dobrým učněm. „Jsem tvůj dědeček, Scorpiusi, a člověk 

neví, kdy budou jeho dny sečteny. Chci tě poznat.“ 

Scorpius si zamyšleně přejel prstem po dolním rtu, přimhouřil oči a madam 

Rosmertu odbyl s tím, že nic nechce: „Proč tak najednou?“ padla otázka. 

„To není najednou,“ ohradil se Lucius a uhladil si hábit, značně znervózněn 

Scorpiusovým rozhodnutím nic si nedát. „Chtěl jsem se s tebou stýkat, což mi 

znemožnil tvůj otec…“ 

„A měl důvod?“ přerušil ho Scorpius. 

Lucius pateticky vydechl: „Možná. Víš, neshodli jsme se. A také… byl jsem 

nejspíš přísným otcem. Tvrdým. Já ne… To nepochopíš. Já chtěl mít skvělého syna 

a neviděl jsem, že už ho mám. A nelitoval jsem, dokud jsem nepřišel o možnost 

vídat tebe. Až v tu chvíli jsem si uvědomil svou chybu. Chtěl jsem ji napravit, 

věděl jsem, že bych byl skvělým dědečkem, že tuhle příležitost už bych 

nepromeškal, ale… Draco mi to nedovolil. Nechtěl mě u sebe a já tvého otce 

chápu.“ 

„Přesto jsi přišel,“ Luciusovi se Scorpiusův hlas nezamlouval. Nyní měl dle 

jeho plánů znít daleko obměkčeněji. Nezněl. 

„Doufal jsem… víš… že mi ji dáš ty, Scorpiusi,“ připouštěl Lucius téměř 

nesměle. 

„A můžu se na něco zeptat?“ Scorpiova otázka zněla klidně. 

„Na cokoli,“ vydechl Lucius téměř šťastně. 

„Co budu muset obětovat pro to, abych se stal tvým vnukem?“ a povytáhl 

zcela klidně obočí. 

Luciusovy rysy náhle ztvrdly: „Takže on se s tebou bavil.“ 

„Tím myslíš mého otce? Ano, občas i ano,“ připustil Scorpius poněkud 

vlažně. 

„Co ti říkal, jsou nesmysly, musíš mi věřit, Scorpiusi…“ 

„Soudě dle tvé reakce – asi by mi o tobě moc dobrého povyprávět nemohl,“ 

s každým slovem jako s každou nově ověřenou informací o Luciusově nátuře 

Scorpiusův hlas chladl. 

„Jsme rodina!“ apeloval Lucius na neexistující pouta, k nimž by dle jeho 

mínění měl mít Scorpius alespoň respekt. 

„Že sis vzpomněl brzo,“ protáhl Scorpius respektem nepoznamenán. 



Lucius se rozžhavil doběla, proto neuváženě a bezmyšlenkovitě okřikl vnuka: 

„Draco!“ 

„Scorpius, dědečku,“ zarazil ho Scorpius nejchladněji za celou dobu, byť 

klidně, „mé jméno je Scorpius,“ sebral hábit a vstal. Měl se k odchodu. Najednou 

Lucius vstal a zarazil Scorpiuse s takovou rychlostí a pružností, jakou by od muže 

s holí nikdo neočekával. 

Opřel se o Scorpiovo předloktí, shlížel mu do očí a šedé oči démona se střetly 

s šedýma očima… ta chvilka byla napětím, ale i šípem nejistoty: „Tvé jméno je i 

Draco, Scorpiusi, tvé jméno je i Lucius i Abraxas. Tvé jméno je Malfoy a to je 

cejch a to je dar, kterého se nemůžeš žádným dostupným prostředkem zbavit. Jsme 

rodina a já udělám vše pro to, aby to tak zůstalo.“ 

„Nedonutíš mě jít za tebou, následovat tě, Luciusi,“ zavrčel Scorpius, kterému 

nebylo dovoleno vyškubnout se. 

Lucius se na malý okamžik usmál jako sám ďábel, a i když Scorpius nechtěl 

věřit, něco v něm mu nedalo na výběr: „Donutím tě i k horším věcem, Scorpiusi,“ 

zavrněl a konečně pustil svého vnuka, jako by had pouštěl uštknutou kořist. 

„Například?“ pozvedl Scorpius obočí. Muselo se nechat, že uměl vzdorovat, i 

když občas hloupě. 

„Nelíbí se mi výběr tvé životní partnerky,“ přiznal Lucius hladce. 

„Rose se nedotkneš!“ vyjel Scorpius, ale Lucius jeho postup zastavil jediným 

rozmáchnutím hole. V duchu se radoval. Šíp neminul. 

„To záleží na tobě, Scorpiusi. Jedno je ale jisté a možná, že to víš i od svého 

otce – já si nehraji. Nikdy. A vždy dostanu, co chci, dříve… nebo později,“ řekl, 

jako by připouštěl, že času má dost. A vskutku – měl. 

Scorpius se na svého příbuzného díval s děsem v očích. 

10. Neříkej mi, nevyprávěj… 

Když toho dne Harry viděl synův výraz, věděl, že je zle, a tím spíš si 

uvědomoval, že to možná neměl nechat na Binnsovi. Proběhla stejná debata jako 

včera s Havraspárem a Mrzimorem. Kupodivu… tentokrát se také nepřipojil ani 

vražedně vypadající Ezechiel, ani smrtelně bledý Damián. A dokonce to ani 

nevypadalo, že by Damián vnímal, když Harry zcela jasně pronesl, že Severus není 

Smrtijed. Na každé své slovo si dával sakra majzla, ale… ze dvou z nich nevyloudil 

slovíčko. Z těch, od kterých by potřeboval tu největší interakci. Jakoukoli akci! 

Nic až… až téměř do konce, kdy se začalo konečně něco dít. 

„T… takže,“ ujišťovala se Lorè, čímž vše neúmyslně spustila, „p… profesor 

Snape byl vždy věrný Řádu?“ 

Harry se nadechoval s od Merlina darovanou trpělivostí, když tu ho 

předběhl… „Co si to o sobě myslíš, ty náno pitomá?“ vyletěl Damián a shodil 

přitom svou ohnivostí židli, na níž seděl. Což bylo skutečně to nejmenší, co by mu 

vadilo. „Jak se opovažuješ naznačovat, že můj otec…?!“ 

„Pane Snape, posaďte se,“ přikázal Harry, což by mu možná bylo platné 

kdykoli jindy, jen jaksi ne teď. 

„A tati,“ vstal i Ezechiel a v očích měl téměř totožný hněv s tím Damiánovým, 

„nemyslíš si, žes mi měl možná říct dřív, že jsi, kdo jsi? Vyvolený?“ 



„Eze…“ snažil se Harry, který zjevně nezvládal okamžitou situaci. 

„Řekl bys mi to vůbec někdy, kdybychom nebydleli v Bradavicích? Asi ne, že 

ne? Za to ti nestojím!“ 

„Přestaň,“ naléhal Harry na syna. 

„Já to nemyslela zle,“ bránila se Lorè, „jen ta otázka je nasnadě. Zeptej se, 

koho chceš, Snape, určitě ti neodpoví, že se nezeptali!“ přisadila si, a byť 

neúmyslně, přesto o nic méně provokativně dodala: „I když s tvou pověstí a s tím, 

kdo je tvůj otec… Možná by ti popravdě neodpověděli.“ 

Damián, zaslepený zlostí, si to mířil k Lorè, na což ho chytila Ezechielova 

ruka: „Kam se to do háje hrneš, Snape?!“ 

„Ezechieli, pusť Snapea, hned!“ přikázal Harry a vytahoval hůlku. 

„Co je ti po tom, Pottere?“ vyprskl Damián k Ezechielovi. Dívali se jen 

okamžik navzájem do obličeje, než se z nich stal chumel peroucí se na zemi. 

Všichni začali vstávat a pokřikovat slova povzbuzení nebo vyděšeně utíkat ke 

vchodu. 

„Ticho!“ zařval Harry s připravenou hůlkou, kterou bez zaváhání namířil na 

chumel. Z hůlky mu vytryskl namodralý paprsek s fialovými vlákny, jenž oba 

peroucí se hochy roztrhl, vytřel s nimi podlahu, až se oba zastavili u opačné stěny 

učebny. K jejich překvapení nedokázali ani jeden vstát a pokračovat v praní se. 

„To… by… stačilo…“ cedil Harry mezi zuby a díval se z jednoho na druhého 

s naprostou lhostejností k tomu, jaký nábytek po cestě posbírali nebo jestli jim 

odřel hábity až na holou kůži. 

Na chvíli se Harry zastavil, těžce oddechoval a díval se z Damiána, který byl 

téměř naprosto stejný jako mladý Severus, na svého syna, který byl něco mezi ním, 

Jamesem a jeho matkou, a říkal si sám pro sebe, že tohle nikdy nechtěl a jak k čertu 

mohl dospět až sem…?! Byl z vývoje událostí poněkud nešťastný. 

„Hodina skončila,“ oznámil Zmijozelu a Nebelvíru, „odejděte.“ A když se 

učebna s občasnými pohledy lítosti k Damiánovi nebo k Ezechielovi, vyprázdnila, 

pronesl Harry: „Musíme jít do ředitelny.“ 

„Nemůžeš nám prostě strhnout body a vykašlat se na vysvětlování tak jako 

obvykle?!“ zavrčel vztekle Ezechiel. 

„Ne,“ sykl na něj kousavě Harry a přešel do kabinetu. 

„Profesore, můžete?“ 

A k jeho údivu Severus okamžitě vystoupil z krbu. Zamračil se na Harryho, 

prošel do učebny, kam Harryho ruka ukazovala, a zamračeně se i vrátil zpátky, jen 

teď měl povytažené obočí. Gestem ukázal, že má Harry pokračovat. 

„Minervo?“ zavolal Harry podruhé do krbu. 

„Harry?“ zeptala se plně udivená ředitelka. 

„Máme tu problém. Můžeme dál?“ 

„Ale jistě,“ řekla Minerva. Na to se jí do kabinetu vysypaly čtyři osoby, dvě 

plně a důstojně stojící a dvě ležící. 

„Co se to pro pána…?“ vykřikla Minerva a hnala se k oběma hochům, kteří se 

jí – mezi tím, co se Albus Brumbál dusil bonbóny žluté barvy – okamžitě vytrhli 

z její pomocné ruky. 



„Chtěl bych vědět,“ cedil mezi zuby Harry, „co je to Binns učí, paní 

ředitelko?“ 

„Prosím?“ zarazila Minerva svou snahu oprašovat své dva studenty od popela. 

„Učí je dějiny…“ 

„Ano, novodobé. Ale to nevysvětluje, proč se pak mají naši synové tendenci 

prát, zatímco já upřesňuji fakta z války!“ 

„Co že děláte, Pottere?“ osopil se na něj Severus a otočil se, aby si hleděli do 

očí. 

„Co očekáváte? Že jim nechám v hlavách zmatek?“ zavrčel Harry. 

„Takže jim v nich uděláte ještě větší bor…?!“ neudržel se Severus. 

„Panové!“ zastavila je Minerva a zchladila je ledovým pohledem. „Už se 

nedivím, že se vaši synové perou, a mohu vás ujistit, že to není ničím z toho, co 

kolega Binns říká,“ a oblažila je významným pohledem. „Nicméně,“ a s tím 

dvojsečným slovíčkem se otočila na Ezechiela a Damiána, „bych si vás ráda 

poslechla, pane Pottere, pane Snape,“ možná kdyby to neřekla, udělala by lépe. 

„Kvůli němu začnou mému otci říkat Smrtijed,“ vybuchla jedna bomba, 

zatímco druhá udělala přesně totéž: „Začnou mě považovat za mazánka 

Vyvoleného a můj otec se mi ani nenamáhá říct, co byl za války,“ – „a ta nána se 

ptá jak slepice, jestli můj otec je nebo není Smrtijed,“ – „a dělá ze mě totálního 

idiota… který neumí ani…“ 

„TICHO!“ zarazila tu šílenou změť slov Minerva. „Proč jste se prali?“ řekla, 

když oba zmlkli. Severus a Harry si své syny prohlíželi zamračeně. 

„On chtěl napadnout Lorè!“ vypálil Ezechiel jako první. 

„Protože obvinila mého otce z toho, že je Smrtijed, což bezpečně není! Ty 

pitomče jeden!“ žhnul v Damiánově obličeji hněv. 

„Tak se mu podívej na předloktí a uvidíme, kdo ti tady lže, ty tupče jeden!“ 

„Ty prevíte!“ a Damián se po hlavě vrhl, sebral Ezechiela a oba spadli na 

stolek s přístrojem, který se Ezechielovi zaryl do zad, na což mu jednu ubalil 

Damián, který na něm ležel a pozitivně – odejít nehodlal. Ezechiel, když už se 

Damián napřahoval ke druhé, uhnul hlavou, sebral veškerou sílu a převalil je do 

opačné pozice, zkroutil Damiánovi ruku a jednu pěstí po nose mu vrátil. 

„Pořád lepší Smrtijed než nějaký pitomý zachránce světa, co ani učit neumí!“ 

zařval Damián a zase byl on ten nahoře. 

„Pánové!“ zakřičela Minerva, kterou nikdo neslyšel. 

„Nechci tě ranit, Snape, ale můj otec tady rozhodně není ten, který neumí učit, 

a za to, že jsi moula, nemůže! A nebýt jeho, tvoje prdel by na tomhle světě nebyla!“ 

„Drž – už – hubu!“ zařval nazpátek Damián. 

„Dost!“ a najednou od sebe oba někdo odtrhl. Zase. Tentokrát ale ne kouzlem. 

Jen chvíli Damiánovi trvalo uvědomit si, že tu scénu všichni viděli a slyšeli. 

Obrazy se mohly zbláznit z toho, že se v ředitelně zase něco děje. A co hůř – jeho 

otec držel Pottera, což mohlo znamenat jediné – a při tom vědomí Damián zrudl – 

druhý Potter drží jeho. Díval se a viděl, že jeho otec si prohlíží Harryho Pottera 

s neuvěřitelným vztekem. Popravdě měl pocit, že pokud někdo vyšší nezasáhne, 

poperou se jejich otcové stejně, jako se před chvílí prali oni s Ezechielem. Pokusil 



se osvobodit se, viděl, že i Ezechiel se o to snaží. Ale ani jeden pevný stisk 

nepovolil. 

„O čem,“ vyrazil ze sebe nakonec Severus těžce, „se to ti dva hádali?“ a 

v jeho očích byla přímo ukázková nenávist. 

„Ukažte svému synovi ruku, o tom se bavíme,“ odvětil drze Ezechiel, na což 

se mu dostalo silnějšího stisku, až vykřikl bolestí. 

„Pusťte mého syna,“ a Damián zpozoroval, kolik vzteku je i v Harrym 

Potterovi, přímo jím vibroval, což už bylo nepřehlédnutelné. 

„Až po vás,“ namítl Severus. A oba udělali totéž, pomalu pustili ruce syna 

toho druhého a rychle si přitáhli do opět silného stisku svého vlastního syna. 

„Takže,“ nadechl se Severus ještě jednou, „o čem jste se to bavili?“ a otočil 

k sobě Damiána. 

„O n-ničem,“ řekl Damián a měl v očích šílený strach z toho, co bude 

následovat. 

„Pche!“ ozval se Harry nad absurditou věci. „Víte o čem!“ nařkl nakonec 

Severuse naštvaně. 

„Kdybych to věděl, neptal bych se, Pottere!“ obrátil se Severus z Damiána na 

Harryho. 

„Jo?“ povytáhl Harry obočí. „Tak proč má váš syn pocit, že musí umět 

neverbálně kouzlit a za každou cenu dřív než můj syn? Doufám, že víte, co jste tím 

způsobil, a pokud ne…“ Harryho nezastavil ani Damiánův varovný a prosebný 

pohled, „…pak vám gratuluji a jsem skutečně šťasten, že vám mohu oznámit, že 

díky vám se mu zjevně neverbálně kouzlit nepodaří!“ 

„Cože?“ zeptal se Severus nechápavě. Pak sklouzl pohledem k Damiánovi. „O 

čem to mluví?“ a díval se na svého syna skutečně upřeně. 

Damián, zahnaný do kouta, vysmekl se Severusovi a vyrazil ze sebe: „Proč mi 

raději neukážeš Znamení, tati? He?“ 

„Dami…“ 

„A proč mi nic nepovíš o matce, he?!“ a když Severus dobrých několik 

sekund nic nepověděl, jen zůstal opařeně stát, otočil se Damián na Ezechiela. 

„Vidíš, idiote? Já taky neznám minulost svého otce – rozdíl mezi tím, nač si 

stěžuješ jako postřelená husa ty a nač si stěžuji já, je ten, že já se budu muset smířit 

s tím, že je můj otec vrah, kdežto ty máš tatíka hrdinu. Vážně si máš nač stěžovat,“ 

obrátil se a odcházel. 

Harry, stejně opařený jako Severus, ne-li víc, zakřičel: „Pane Snape, vraťte se! 

Tak to není…“ ale to Damián neudělal. 

Zato Ezechiel se vzpamatoval, sebral kousek rozbitého stroje a hodil ho po 

dveřích, kudy odešel Damián: „Ale můj otec taky vraždil, ty jeden nebetyčný 

kreténe!“ 

„Eze…“ nadechl se Harry téměř pohoršeně. 

„To by za dnešek,“ udělal Ezechiel gesto rukou, čímž Harryho proud slov 

zarazil, „stačilo,“ a odešel také. 

„Profe…“ ale Severus udělal stejné gesto jako Ezechiel a sebral se a odešel 

těmi samými dveřmi. 



„Proč?!“ zařval Harry na ředitelku. „Proč my jsme ti morální hrdinové, ale 

Zmijozel vždy zvítězí?! A to pokaždé, když je ředitel Nebelvír!“ a Harry práskl 

dveřmi. 

Minerva sklouzla pohledem ke konsternovanému obrazu bývalého ředitele. 

Tvrdě dopadla na své ředitelské křeslo a položila hlavu do dlaní, naprosto si jistá 

tím, že se události vyvinou ještě zajímavě. 

--- 

„Damiáne… Damiáne!“ zakřičel a vpadl do Komnaty. S ulehčením oddechl: 

„Damiáne,“ a vyřítil se k němu. 

„Nepřibližuj se,“ a Damián se odtáhl. 

„My…“ a Ezechielův zachmuřený obličej se sklonil nad Damiána, „nesmíme 

dovolit, aby nás tohle…“ 

„Tohle, Ezechieli Harry Pottere, je naše jediná rodina. A pokud si to 

neuvědomuješ, přehnal jsi to. Kdybych mohl otci podat důkaz, že lžeš, bylo by to 

něco jiného, ale já nemůžu… protože skutečně beze slov kouzlit neumím!“ 

Ezechiel couvnul: „Omlouvám se… já… já vím, přepískl jsem to. Ale… ale… 

je to jen hra. Doteď to vždy byla hra. Neudržel jsem se – promiň.“ 

„Máš se proč omlouvat,“ přitakal Damián. 

„Na druhou stranu nemusel bych,“ ztvrdl Ezechielův pohled, „kdybys to, cos 

říkal, nemyslel vážně a skutečně mě nenáviděl za mého otce, Damiáne Severusi 

Snape,“ uvedl suverénně Ezechiel. 

Damián chvíli mlčel, pak zhluboka vydechl: „Proč nám lhali? Nemuseli jsme 

se nenávidět. Kdybychom věděli, že spolupracovali… že byla doba, kdy měli 

důvod, aby jim na sobě záleželo…“ 

„Tak co?“ zeptal se Ezechiel. „Tak co? Pořád by se nenáviděli a chovali se, 

jak se k sobě chovají, a my bychom dopadli stejně – jako lháři. Mohou si za to 

sami, tak tě prosím, přestaň s výčitkami, prosím, Damiáne,“ a Ezechiel si před 

Damiána klekl. 

Damián vzhlédl a chvíli váhavě hleděl do očí Ezechielovi. Ezechiel vztáhl 

ruku k Damiánově tváři. „Byl Smrtijed…“ řekl Damián a po tváři mu stekla slza, 

kterou Ezechiel okamžitě setřel, „byl Smrtijed a nic mi neřekl. Zachraňoval tvého 

otce a nic neřekl… Nic…“ Damián sklouzl na podlahu a opřel si hlavu o 

Ezechielovo rameno. 

„Š, pššš,“ klidnil ho Ezechiel a začal se s ním mírně pohupovat dopřed a 

dozadu. „Má tě rád, Damiáne,“ řekl mu Ezechiel, na což se začalo tělo v jeho 

náručí otřásat vzlyky. 

„Povídej mi ji…“ poprosil Damián. 

„A co?“ zeptal se Ezechiel a napjatě čekal. 

„Povídej mi tu pohádku, proč se musíme schovávat,“ vysvětlil svou žádost 

Damián. 

Ezechiel přimhouřil oči, posadil se pohodlněji a začal do Damiánova ucha 

měkce šeptat: „Žili byli dva princové. Ty prince milovali jejich otcové nade vše, ale 

navzájem se jejich rody nesnášely. Tuto kletbu se podařilo zlomit až oněm 

princům, kteří se do sebe zamilovali, a jejich lásku nemohla zničit ani dlouholetá 

nenávist. Proto se dohodli, aby udělali svým otcům radost, že budou proti sobě 



bojovat na život a na smrt, jako bojovali jejich otcové a jejich předkové. Budou se 

nenávidět, budou si nadávat před ostatními. Rivalové na život a na smrt. Ale 

pokaždé, když jim zbyla trocha času, oba princové vyšli ze svých království, aby se 

tajně sešli…“ 

„Myslíš,“ přerušil Ezechielovo vyprávění Damián, „že nás budou chtít 

oženit?“ 

„Cože?“ shlédl Ezechiel zmateně. 

„Tak to přece končívá – v pohádkách. Krásný princ si vezme krásnou 

princeznu a budou spolu mít spoustu přenádherných dětí…“ 

„Předně – v pohádkách spolu zůstávají ti šťastně zamilovaní. Proto končí 

pohádky šťastně. Ale my nejsme v pohádce, Damiáne,“ řekl Ezechiel mírně 

rozrušený představou, že by ho chtěl otec oženit s nějakou… 

„Pokračuj,“ a Damián na tu žádost potáhl nosem. Ezechiel vykouzlil kapesník 

a podal mu ho. 

„Budu tě učit,“ řekl. Damián zaujatě vzhlédl. „Budu tě učit neverbální 

kouzlení, Damiáne. Takhle pokračuje pohádka o Dvou Prokletých. Naučím tě 

kouzlit neverbálně,“ slíbil Ezechiel a svůj slib hodlal dodržet. 

--- 

Harry celý večer a noc trnul, kdy narazí na Severuse. Oba měli mít dozor. 

Nicméně – Severus si to zařídil brilantně. Několik hodin ho neviděl ani procházet 

přes protější chodbu. 

Harry si uvědomil, jak unavený musí být, když už nějakých třicet minut zírá 

na jedno a to samé místo. Na obraz nějakého dost poťouchlého děduly, který vrtal 

prstem do kousků papírků – nebo co to bylo. Potřásl hlavou, zamrkal, promnul si 

oči. Už se nemohl dočkat, až půjde domů a dnešek… dobře, už včerejšek – zaspí. 

Pak vstane a promluví se synem. 

Jak tak procházel jednou z chodeb, uvědomil si hluk, který s každým jeho 

krokem sílil. Hluk? Něco se stalo? Přibližoval se k jeho zdroji, opatrně našlapoval a 

napínal uši. Nakonec se přilepil ke stěně a bez dechu naslouchal, co se děje 

v přilehlé chodbě. 

„…tak nám laskavě neříkejte, co máme nebo nemáme dělat,“ zahulákal jeden 

hlas, byl mužský. 

„Kdyby někdo řekl včas vám, co máte dělat, třeba by z vás nebyl ten odporný 

Smrtijed. A možná byste se netvářil jako kyselý citrón na všechny okolo, i když by 

tomu při pohledu nás na vás mělo být naopak.“ 

„Nejsem…“ rozlehl se chodbou třetí mužský hlas, ale odumřel zaráz 

s myšlenkou. 

„Jste!“ zakřičel druhý. „Jste odporný, sprostý vrah, který ani neví, kam patří!“ 

vykřikl vítězoslavně. 

Harry, naprosto klidně a nepohnutě, vystoupil ze své skrýše. Severus ho 

okamžitě spatřil a pobledl snad ještě ošklivěji. Dva studenti, jeden ze Zmijozelu, 

druhý z Nebelvíru, stáli k Harrymu zády a neměli ponětí, kdo je poslouchá. 

„Smrtijed,“ řekl záštiplně první, Celbedy z Nebelvíru, „museli jste tomu 

vašemu pánovi i podržet, nebo jste znásilňovali jen mudly a šmejdy, he?“ 



Harry se na Severuse díval a Severus se díval na Harryho, oba naprosto ledoví 

k situaci. Naopak oba pohnuti k tomu, co jeden poslouchá, druhý snáší. Jako by to 

bylo věky, co se jejich synové hádali o tom, čím jako mladí Harry a Severus byli. 

Ale rozhodně bylo přítomností to, že to k Severusovu studu Harry vše slyší. Harry 

se Severuse pohledem jednoznačně ptal, když už bylo jasné, že je sám velký a 

obávaný profesor nezastaví – proč to tak necháš? Necháš to tak? Severus mu 

odpovídal jen čím dál tím sytější rudou. Díval se na něj a v jednom zlomu – i když 

pohledem neuhnul – se díval jakoby skrze něj, uvědomoval si, co studenti říkají, a 

přesto jako by… mu to bylo jedno? Nedotýkalo se ho, že to říkají, ale že to někdo 

slyší? Harry že to slyší? Proč? kladl si Harry otázku. 

„A jak moc se to líbilo vám?“ přisadil si Zmijozel Vauldrom. 

„Do ředitelny,“ ozval se chodbou tichý, vzteky vibrující hlas. Mladíci, div že 

neomdleli, udělali čelem vzad. Zděšeně se na svého klidného profesora podívali. 

„DO ŘEDITELNY!“ zařval Harry a chlapci utekli, takže tam zůstali jen 

chodba, Harry a Severus a mezi nimi otazník. Přesto se Harry otočil a zamířil, aniž 

by se zeptal, do ředitelny. Bez ohlédnutí. 

--- 

„Prosím, pane profesore, nevolejte ředitelku ani domů… my jsme jen,“ žebral 

Zmijozel. 

„Ticho,“ řekl Harry a přešel za ředitelčin stůl. 

„Prosím,“ začal i Nebelvír. 

„Říkám – ticho,“ zopakoval Harry chladně. Podíval se na oba hodně zlým 

pohledem, opřel se špičkami prstů o desku stolu a nadechl se: „Nevím, jak jste 

přišli k tomu, že máte právo takhle se chovat k profesorovi. Tím spíš netuším,“ 

zvýšil Harry hlas, když se zase pokusili bránit se, „jak jste dospěli k tomu, že se 

smíte takto chovat k Severusi Snapeovi. JE mi jedno, jaké byly vaše důvody. Já 

vám ale dám na výběr. Můžu vás buďto vyloučit ze školy, může proběhnout soud a 

spousta vyšetřování a můžete prohrát, takže odejdete, nebo vyhrát, takže se 

postarám o to, abyste litovali, že jste se narodili. Nebo to uděláme bez potupných 

ceremonií, ministerstva a školní rady a vy dobrovolně sbalíte své švestky a opustíte 

tuto školu. I když uznávám, že bych byl mnohem raději, kdybych si s vámi mohl 

užít ty necelé dva roky a donutil vás cítit se tisíckrát hůř, než se dnes cítil váš 

profesor, z čisté touhy ochránit školu před průtahy a novinami bych vám doporučil 

variantu bé.“ 

„Nemůžu… doma mě zabijí!“ podíval se na Harryho vyděšeně Vauldrom. 

„Vážně?“ pousmál se Harry s povytažením obočí. „Možná byste na to a na 

důsledky měl příště myslet dřív, než začnete s něčím takovým jako dnes. Škoda, že 

jste s tímhle nepřišli za mnou. Nevím, proč to profesor neudělal sám, nicméně 

vyzkoušeli-li byste něco takového na mě, nemuselo by se řešit vyloučení či odchod, 

sice bych musel do Azkabanu, za což mi vy dva nestojíte, ale občas je třeba nastolit 

spravedlnost po svém. Dobrou noc.“ 

Zmijozel a Nebelvír se dívali na Harryho, neobměkčí-li ho. Když dopadla 

rozevřená dlaň s charakteristickým zvukem na desku stolu, pochopili a stáhli se do 

svých kolejí. 

--- 



Na druhý den oba odešli. Bez rozloučení, bez vysvětlení… a co mohlo 

Harryho dopálit – bez omluvy. 

„Můžu ti to vysvětlit…?“ oslovil Harry Ezechiela, když ho uviděl toho rána 

odcházet z jejich bytu. 

Ezechiel se otočil, podíval se na svého otce a beze slova opustil místnost. 

Nebylo uspokojující, že když vešel do Velké síně a rozhlédl se, zkrátka poznal, že 

Severus dopadl úplně stejně jako on. Co do háje udělali tak strašného? Jen nechtěli, 

aby… prostě nechtěli svou minulost a distancovali od ní své syny. Copak je to 

zločin? 

Posadil se, při čemž mu nikdo z profesorů nevěnoval jediný pohled. Ani 

Severus. 

11. Daleko od pravdy 

„Ty mě neposloucháš,“ zamračil se Ezechiel a zúžil mezi jejich těly 

vzdálenost na stopu a půl. 

„Poslouchám a VIDÍM, že to nejde,“ otočil hlavu dozadu a propálil Ezechiela 

pohledem. Když Ezechiel sklouzl rukou kolem jeho pasu, zadrhl se mu v hrdle 

dech. Jeho ruce poupravily výšku napřažených rukou. Mohl vycítit nepravidelné 

poryvy jeho magie, zatímco se jeho vlastní magie nepohnula, budila dojem spících 

růží. 

„Přestaň myslet,“ navedl ho tichý hlas do hlubiny, hloubky a ztracena – snad 

ho vedl k jeho vlastní magii? „Tohle musíš začít chtít,“ zněla instrukce. 

Uposlechnout se ji snažil, což v praxi nevedlo nijak daleko. 

„Přestaň se rozptylovat okolím, Damiáne, přestaň vnímat mě i to, že chceš, 

aby se ti zadařilo. Přestaň se tak bát.“ 

Ruka Ezechiela klouzala pod tou jeho a podepřela unavenou Damiánovu, 

v níž držel snad hodinu hůlku. 

„Jsi moc silný, víš?“ a přikročil zpět na místo, těsně za něj. Nasál vůni jeho 

košile na rameni a pokračoval hlasem, jenž by ho byl býval uspal: „A to, že se ti 

momentálně nevede, není projev slabosti. Nejde o to, kdo první, jde o to, kdo dál. A 

ty jsi ve vytrvalosti úctyhodný. Nevzdávej to,“ pousmál se Ezechiel a položil mu 

dlaň na ztuhlá ramena. Stiskl. 

Damián to neustál. Sykl bolestí a protáhl si krk, než zase začal vnímat. Opět 

se na Ezechiela obrátil: „Ty tomu opravdu věříš,“ řekl téměř bez dechu, srdce mu 

splašeně bilo a mluvil velmi tiše, jako by opatrně našlapoval na střepy bosými 

chodidly. A ty střepy byla Ezechielova důvěra, jíž on sám nikdy disponovat 

nedokázal. Důvěra, která přenášela hory, a bylo-li by to potřeba, nadzvedla by celý 

svět. Jemně, aby si vyprosil reakce, dodal: „…že?“ a kdyby v tu chvíli někde spadla 

tužka, nemusel by ten úlek Damián přežít. Vpil se do zelených očí a čekal, co mu 

Ezechiel odpoví. 

Ezechiel se pro sebe pousmál, což Damiánovi, vědom si jeho momentálního 

rozpoložení, nedal absolutně nijak znát a řekl: „A věřím tobě.“ 

--- 

„Chci si promluvit,“ řekl Severus a zaklapl knihu. 

„Nechci mluvit,“ informoval ho Damián a užuž bouchal dveřmi. 



„O čem to mluvil Potterův syn, Damiáne?“ naléhal Severus. 

Damián si otce naštvaně změřil: „A co to o mé matce? To automaticky 

odpadá, jakmile o tom nechceš mluvit?“ 

Severus se zastavil: „Víš, že zemřela.“ 

„Ale ani nevím, jakou měla barvu vlasů, tati. A chybí mi to,“ prásk! A 

Severusovy vlasy odnesl poryv větru z obličeje. 

„Ťuk, ťuk,“ protáhl Scorpius. Severus se prudce otočil, spatřil, kdo stojí na 

prahu, a svěsil ramena. Usedl zpět do pohovky. Scorpius si sedl naproti němu a 

vytvořil protihlukovou bariéru. „Daří se?“ pozvedl obočí. 

Severus vzal do ruky skleničku, zavdal si whisky a prošpikoval Scorpiuse 

pohledem: „Proto jsi sem nepřišel.“ 

„Ne,“ uznal Scorpius. 

„Takže?“ povytáhl Severus obočí. 

Scorpius se natáhl a opřel se o Severusovu opěrku křesla, ztišil hlas, i když o 

svém kouzle nepochyboval, a naklonil se; kolik jen důvěry tím Severusovi 

projevil…: „Možná bys měl přehodnotit, co mu říct,“ téměř ho žádal. 

„Nemůžu o ní mluvit,“ protáhl Severus téměř uraženě a paličatost se 

naskládala v jeho očích jako pytle mouky na barikádu. 

„Má právo o své matce vědět víc, Severusi,“ naléhal Scorpius nenásilně dál. 

Pro Severuse to však násilí představovalo. 

„Proč jsi dnes tady?“ odmítl Severus toto téma. 

Scorpius se narovnal: „Půjdeš nám na svatbu?“ pozvedl obočí a rozpustile se 

usmál. 

Severus v ostrém kontrastu se Scorpiusovou radostí pozvedl jedovatě obočí. 

„Prosím,“ přesvědčoval ho dál, „ty jsi můj kmotr. A jelikož s otcem a matkou 

nemohu počítat a dědeček… ha, to je jedno. Jsi jediný, koho bych tam viděl rád. 

Prosím.“ 

Severusovy oči ztvrdly: „Cos to řekl?“ zeptal se ostražitě. Slyšel, ale 

nedokázal uvěřit. 

„Že chci…“ začal Scorpius, ale byl velmi hrubě přerušen. 

„To o dědečkovi!“ 

Scorpius si odkašlal: „Chtěl jsem ti to říct. Ale… nemusíš se bát. Řekl jsem 

ne. Sice se s otcem nesnášíme, ale nejsem úplný idiot a Lucius…“ 

„Tě kontaktoval,“ dořekl Severus téměř zdrceně a položil skleničku, nadále 

Scorpiuse nevnímal. 

„Ano. Jen jednou. Nic to nebylo. Řekl jsem, že nemám zájem…“ snažil se 

bagatelizovat svou chybu a Luciusovu návštěvu. 

„Čím vyhrožoval?“ vstal Severus a tentokrát měl Scorpius víc jeho 

pozornosti, než mu bylo milé. „TAK ČÍM!“ křičel, když se mu nedostalo odpovědi 

ihned. 

„Snažil se mě přesvědčit, abych se jím nechal ovlivňovat. A… nemá rád Rose. 

Takže je to vyřešeno. Dobře? On nesnese Rose, já jeho. Severusi,“ a Scorpius ve 

snaze uklidnit Severuse a upoutat jeho plnou roztěkanou pozornost, položil svou 

ruku na Severusovu tvář, „prosím, věř mi. Prosím, přijdeš? Ty a Damián? Prosím.“ 

Severus, mírně ztuhlý, vyhrkl: „Kdy?“ 



A Scorpius se vítězně usmál, věděl, že vyhrál. „Rozhodli jsme se, že nejlepší 

to bude až příští rok. Bližší termín ti přijdu včas oznámit. A děkuju!“ a než utekl, 

vlepil Severusovi polibek na to samé místo, kterého se dotýkala jeho dlaň. 

Daň ovšem byla, že z Damiána nic nevytáhl a Damiána samotného z pokoje 

taky nedostal. Ale Severus věděl, kam jít pro odpovědi. 

--- 

Prásk, prásk, prásk, ozvalo se u Harryho dveří těsně po půlnoci. Otevřel dveře, 

při kterémžto úkonu mu do kabinetu proplula černá látka. 

„Chci vědět, o čem jste se to v ředitelně bavili,“ štěkla rozhněvaně černá látka 

barytonem. 

„Oh, to jste vy?“ zeptal se Harry mírně otráveně. Pak se zkonsolidoval a řekl: 

„Posaďte se.“ 

„Nechci,“ byla okamžitá reakce. Harrymu došly dvě a dvě ve vteřině. 

„Tak si pro mě za mě stůjte,“ a Severus, přirozeně, udělal naštvaně přesný 

opak. „Stejně jsem chtěl, abyste mi něco vysvětlil,“ pronesl tiše a složil ruce na 

stůl. 

„Já jsem přišel…!“ 

„A udělal jste dobře,“ přitakal Harry suverénně. „Chci vědět, co mělo 

znamenat to na té chodbě. Proč jste se nebránil?“ a upřeně se na Severuse podíval. 

„Přišel jsem kvůli Damiánovi,“ zavrčel rozhněvaně Severus. 

„A já bych přišel kvůli vám. Takže si o všem konečně promluvíme,“ uvedl 

Harry. 

„Pcha,“ řekl Severus hořce, „najednou si chcete promluvit. Neváháte, když mě 

sám o vlastní vůli máte nazývat vrahem nebo tyranem vlastního syna, ale jakmile to 

dělá někdo jiný, jste proti. Nezavání to trochu majetnickostí? Panovačností? 

Omezeností?“ zvýšil Severus hlas. 

„To jen dokazuje,“ řekl Harry smutně, vstal, obešel svůj stůl, na který si i záhy 

sedl, a podíval Severusovi zase upřeně do očí, „že jste nepřišel kvůli Damiánovi. 

Přišel jste si promluvit. Což je v pořá…“ 

„Nebudu s vámi mluvit o tom, co jste udělal těm dvěma studentům, Pottere,“ 

zněla ledová odpověď. „Chci vědět, co za bludy jste si to vymyslel, co se mě a 

mého syna týká, a také chci vědět, o čem…“ 

„O čem myslíte?“ přerušil ho Harry. 

Severus přimhouřil oči, zavrtěl hlavou, poté ji sklonil: „To není pravda,“ řekl 

smutně v obhajobě, čímž pokračoval ve své myšlence. 

„Je. Ale nic to neznamená. On je dokonale normální a časem se to může 

poddat…“ uklidňoval ho Harry. 

„O čem to zase plácáte?“ vyjel na něj Severus hořce. „Já myslel – není pravda, 

že jsem ho nutil být lepší než vy. To jsem nikdy…“ 

„Nechtěl dělat? Ale dělal,“ vmetl mu Harry pravdu do očí. „Proč jste se 

nechal urážet?“ zeptal se znova, tentokrát ho svým tónem přemlouval k odpovědi. 

„Asi si nemáme co říct,“ Severus vstal a odcházel. Harry ho předběhl, díky 

čemuž se srazili ve dveřích a byli si blíž než za posledních… devatenáct? Dvacet 

let? 



„Není to náhodou tak, že si to vyčítáte?“ zeptal se Harry a měl strach 

z odpovědi, proto se ptal dál jako smyslů zbavený, neustále se jen vyptával. 

„Neděláte to, abyste se mi pomstil? Abyste mě trumfnul? Nechcete po svém 

synovi, aby vás předčil, aby šel ve vašich stopách, aby byl lepší, než jste vy? 

Neničíte mu život jen proto, abyste si vyplnil nějaký svůj sen? Nenutíte ho být 

lepší, že ne? Protože pak bude nešťastný. Nikdy mu nebude nic dostatečné a bude 

dělat vždy víc, než co může zvládnout? Dělá to jen proto, že chce sám, že ano? 

Chce vám udělat jenom radost? Proč ho nezastavíte? Proč mu neřeknete, že 

nemusí? Řekněte,“ a Harry se zajíkl ze strachu, z obavy, z pochopení…? „Že si 

nemyslíte, že ti dva říkali pravdu…? Že to považujete jen za hloupost a ne za odraz 

toho, co jste doopravdy…“ 

„Dost,“ zarazil ho Severus konečně, když se Harry náhle přeorientoval 

z Damiána na něj. A to tiché, ustrašené, ale i pevné a hluboké slovo zazdilo 

Harryho na místě a nedovolovalo mu pokračovat, i když chtěl. Bylo to jako 

pohlazení, i jako bič. 

„Vy si…“ řekl nakonec Harry a omámeně ukazoval na Severuse a na dveře, 

co měl za sebou – zjevně ve snaze ukázat onu chodbu, na které došlo k incidentu. 

„Já,“ řekl Severus o něco hlasitěji a jistěji, „jsem už dost starý na to, abych 

měl sílu udělat, co musím, a přestal si vyčítat to, co jsem udělal.“ 

„Někdy to nejde,“ namítl Harry se stopou slz v hlase. Tomu se Severus 

neupřímně pousmál. 

„Někdy už víc nejde den co den vstávat s výčitkami svědomí. To jste nikdy 

nepoznal,“ ušklíbl se Severus, a mohlo-li to být smutné, bylo. „Nikdy jsem nenutil 

Damiána být lepší,“ pokračoval. „Nikdy ne vědomě. Je to můj syn. Miluji ho 

bezpodmínečně, jako vy Ezechiela.“ 

Harry přikývl, mírně nejistý. Odstoupil ode dveří. Ale když nimi chtěl Severus 

zase projít, chytil jeho předloktí. 

„Neměli pravdu. Vy jste hrdina a zachránce mnohých životů, včetně toho 

mého a…“ 

„I Brumbálova?“ pozvedl Severus posměšně obočí. Cítil, že Harry ztuhl, ale 

ruku nespustil. Prostředek se minul účinkem. 

„V tom nemám jasno a nikdy mít nebudu,“ řekl prostě. „Ale co se týká vás, 

profesore…“ a ruku tu konečně pustil, „neměli pravdu. Nejste sám, kdo to ví. Taky 

to vím. A ujišťuji vás,“ a přiblížil se jen na několik centimetrů, „že vám plně 

důvěřuji a jsem si vámi jist.“ 

Odešel za svůj stůl a nechal zahloubaného a podmračeného Severuse odejít. 

12. Z těchto důvodů 

„Do háje! Do háje, do háje…“ 

„Uklidni se,“ nařídil Damiánovi Ezechiel. 

„Já?! Já se… Jak se asi…?! TY tady nejsi ten, který se potřebuje nutně naučit 

neverbální kouzla, Ezechieli, nevykládej mi, co mám a co nemá…“ 

„POKUD,“ překřičel ho Ezechiel nemilosrdně, „si myslíš, že jediná cesta 

k dosáhnutí tvého cíle vede přes hysterii… prosím,“ a mávl na místnost. „Klidně mi 

i sprav obličej, pokud ti to nějak pomůže…“ 



„Tak jsem to –,“ zarazil se Damián a zarazil i neuspořádanou chůzi. 

„Ale přesně takhle se tváříš! Jako že já můžu za to, že se ti nedaří. Možná má 

můj otec pravdu, možná že si za všechno tohle můžeš sám, Damiáne.“ 

„Možná ti to uniklo, Ezechieli, ale já si nežiju jako v bavlnce a nemůžu za 

vším přijít postěžovat si tatíčkovi…“ 

„Tak to, prosím tě, přestaň vyčítat mně. A navíc – mýlíš se a nevidíš to. Jak si 

to mám vykládat já?“ potřásl hlavou, vstal z křesla a sebral si tašku. „Že jsem tvá 

náhrada za otce? Nemáš si komu postěžovat, tak to odskáču?“ 

Damián přešel třemi kroky místnost, chytil odcházejícího Ezechiela za paži, 

prudce jím škubl a spojil své rty s jeho. Vpletl mu prsty do vlasů a čekal, dokud se 

Ezechiel neuklidní. A když se přestal třást vzteky, odtáhl se: „Promiň,“ a pevně se 

Ezechielovi podíval do očí, „miluji tě za to, že to se mnou vydržíš, a ne za to, že se 

s tebou můžu vyvztekat. Mimochodem…“ a zahákl ukazováček pravé ruky za 

Ezechielův opasek, „pojď se vyvztekat se mnou,“ a táhl ho směrem k posteli. 

„Damiáne,“ zavrčel Ezechiel a na tváři se mu usadil výraz, jako by se 

rozhodoval mezi dvěma krajně nepříjemnými věcmi, „za půl hodiny začíná hodina 

s mým otcem.“ 

„Takže času máme dost a dost,“ a dál ho táhl k posteli. 

„Nemůžeme si pro jednou prostě povídat?“ navrhl Ezechiel zoufale, na což se 

mu dostalo dalšího polibku, tentokrát podstatně hlubšího a veskrze důkladnějšího. 

„Ne?“ odvětil Damián s úsměškem. 

„Proč vždy, když se hádáme, skončí to v posteli pro tebe a mluvením pro 

mě?“ 

Damián obrátil pozice a shodil Ezechiela pozpátku na postel: „Taky se občas 

divím. A to jsem tady ten inteligentnější já.“ 

„Parchante!“ okřikl ho se smíchem Ezechiel, a když se mu Damián zase přisál 

na ústa, odstrčil ho. 

„Inteligentnější nejsi, domýšlivější ano,“ ubezpečil ho. 

„Budeš-li se se mnou hádat,“ a Ezechielovi se zase nějaká pijavice přisála na 

krk, po pár sekundách se odcucla a nadechla se, aby pokračovala v monologu, „tu 

tvou hodinu nestihneme…“ 

„Najednou ti to vadí,“ zasyčel Ezechiel, kterému se hlas otřásající se smíchy 

podařilo jen těžce ovládnout, položil ruku na Damiánova záda a přitáhl si ho blíž. 

Chtěl Damiána políbit, ale ten se nedal. 

Protáhl: „Ale v něčem má zase pravdu můj otec.“ 

„A to?“ pozvedl Ezechiel uštěpačně obočí. (Po kom se to asi naučil?) 

„Vy Nebelvíři jste děsně ukecaná sebranka.“ 

--- 

„To je tady dnes den otevřených dveří nebo…?“ rozpřáhl Harry ruce, když do 

místnosti konečně dorazil i Ezechiel. 

„Omlouvám se, já…“ 

„…jste zaspal, bylo vám nevolno anebo jste měl náhlé vidění, ale ať je to, jak 

chce, odebírám Nebelvíru patnáct bodů. A ano, pane Snape, přijde-li někdo za 

dalších pět minut, ujišťuji vás, že mu strhnu dvacet bodů. Nelíbí-li se vám tato taxa, 

můžete jít klidně za otcem. Rád si s ním o tom promluvím.“ 



Damián udělal posunek, jako kdyby ON nic neřekl. 

„Dobře. Jelikož většina z vás Wingardium leviosa zvládla,“ při tom blýsknul 

Harry pohledem po Damiánovi, „je načase zkusit další zaklínadlo. Tím je pro nás 

Deletrius. Ti, kteří stále neovládají Wingardium leviosa, pokračují v pokoušení se o 

tuto formuli. Těm, kteří ji nezvládnou ani do patnácti minut, zadám osobně jiný 

úkol. Pusťte se do práce,“ Harry nechal odsunout lavice ke stěnám a utvořil 

uprostřed místnosti více místa. 

Ezechiel se na Damiána podíval ustaraně. 

Jeho výraz byl odhodlaný, k jeho otci se podíval téměř nevraživě, ale přesto 

hrdě vytáhl bílé peříčko a s úsilím hodným mezka a kapkami potu na čele, s ústy 

přísně staženými snažením se nevzdal a hypnotizoval peříčko, které se ani díky 

jeho nezlomné vůli neotřáslo. 

„Pane Pottere?“ pozvedl Harry obočí ke svému synovi a ten se s trhnutím 

probral, vzal hůlku a roztěkaně si pomyslel zmiz. Deletrius. A peříčko, které bylo 

na jeho dlani, se okamžitě ztratilo do neznáma. 

„Dobře,“ přikývl Harry svému synovi. Jeho hlas byl tichý a hluboký. A dal 

Ezechielovi znát, kolik z jeho spolužáků včetně jeho přátel se po něm dívá divně. 

„Ne všem může jít tato dovednost napoprvé,“ ujistil je Harry a pak přestoupil 

k Damiánovi, který okolí moc nevnímal, a přesto si Harry uvědomoval, že Damián 

si Ezechielova úspěchu stoprocentně všimnul. 

„Řekl jsem patnáct minut, pan Snape, mám vám to snad vyhláskovat? Říct 

francouzsky? Čínsky? Abyste mi rozuměl?“ 

„Už to budu mít,“ procedil Damián skrz zuby. 

„Pane Snape…“ ale Damián Snape ho spolehlivě zastavil těmi samými slovy. 

Harry se hluboce nadechl a trhaně vydechl. Přistoupil až za Damiána, položil 

na jeho pravé předloktí dlaň a tím jemným, ale rozhodným dotykem se mu jeho 

zbytečné snažení pokusil rozmluvit. A Damián povoloval… 

Ale pak, přes Harryho snažení, aby spustil ruku, Damián paži vrátil do 

původní polohy a rozhodně s ní mířil na peříčko, které se ne a ne pohnout. 

Harry ho smutně pozoroval další minutu a pozorovalo ho ještě několik dalších 

studentů. 

S těžkým srdcem Harry přistoupil až těsně za něj, rozevřel ústa a zašeptal tak, 

aby to slyšel jedině Damián: „Mohu vám ukázat, jaké to je, pane Snape. Mohu vám 

dovolit procítit si ten okamžik. Ale nepodaří se mi udržet ten stav a udělat z vás 

vašeho otce.“ 

„Prosím,“ zněla jasná, téměř zoufalá odpověď, ve které se hlasivky moc 

nenamohly, přesto bylo tu prosbu nadmíru těžké vyslovit. Zvláště s vědomím, že se 

to nedá zopakovat. 

„Budete s ním o tom později mluvit?“ zněla Harryho podmínka. Damián 

neznatelně přikývl. 

Harryho objal zvláštní pocit, když vztahoval a balil své ruce kolem 

Severusova syna, uchopil obě jeho ruce do svých a chvíli tak setrval. Pochybnost se 

zahryzla a ptala se ho: Je to tak správně? Nebo by to měl nechat Severusovi? Ale 

nebyl nikdo, kdo by mu v té chvíli mohl odpovědět. 



„Uvolněte se,“ naváděl Damiána dál a sám pro pohodlí přistoupil blíž, pokusil 

se uvolnit se, jak to jen šlo. Jeho držení Damiána bylo teď mnohem volnější než 

prve, mnohem více se soustředil do sebe a do magie, která vězela uvnitř těla vedle 

něj. Jeho magie šla vstříc té, jež dřímala, pohladila ji, provokovala, naváděla ji a 

burcovala, aby šla na krátký moment s tou jeho, aby se ukázala i na povrchu, a to 

bylo to jediné, nač se Harry koncentroval. Nač donutil koncentrovat se Damiána. 

A pak, v jeden okamžik souznění, Damiánova vlastní magie explodovala skrz 

jeho hůlku, pálící, silná, nedočkavá předvést se. Nadzvedla pírko z Damiánovy 

druhé dlaně, a jak se tak začalo vznášet, sama jej po chvilce vznítila. A popel, který 

začal ze vzduchu padat, se v určité rovině ztrácel, až černý sníh zmizel úplně. 

Damiánovy suché rty se rozlepily od sebe, oči se mu mimoděk vykulily a 

v uších mu ještě stále hučelo. Byl to krásný pocit ovládnutí – přímo si ho 

zamiloval. A sotvaže ho objevil, měl se s ním loučit? Najednou první racionální 

uvažování překryla zoufalá touha člověka po víc. Poplašeně se otočil na Harryho, 

který velmi brzy odstoupil a hledal nějakou odpověď… hledal něco. Och ano, a 

obviňoval. Obviňoval, že mu ukázali, jaké to může být a jaké už to pro něj nikdy 

nebude. 

„Měli bychom pokračovat v normální výuce. Proto prosím, všichni si sedněte 

zpět do lavic a opište si dnešní nadpis z tabule,“ a Harry odplul zpět na své místo. 

Jediné, co zbylo Damiánovi, bylo prázdno. 

--- 

„Děkuji, že jste přišel,“ řekl Harry o obědové přestávce. Damián seděl 

zamlkle na jednom křesle a Severus mu kývl z druhého. Jako by se jeho pozornost 

trhala mezi zamlklostí jeho syna a samozřejmostí, s jakou přijal Harryho pozvání… 

pro svého syna. 

„Je to vaše věc,“ řekl Harry na rovinu, když se Damián k ničemu neměl. 

„Přesto jsem usoudil, že bude nejlepší, když tu zůstanu do doby, než mě nebudete 

potřebovat. Pane Snape?“ a obrátil se s pozdviženým obočím na Damiána. 

„Byl bych vám vděčný, kdybyste to řekl sám,“ vypálil Damián ihned. 

„Byl bych vám vděčný,“ řekl Severus po krátké pauze a jediný, na koho se 

zaměřil, byl Damián, „kdybyste nás nechal o samotě.“ 

A jelikož se Harrymu daleko víc zamlouvala druhá varianta, vstal: „Budu 

hned vedle,“ řekl přesto přímo k Damiáovi, ale odešel. 

Damián si přestal prohlížet koberec a začal zkoumat strop: „Nemohu uvěřit, 

že člověk, se kterým se jenom hádáš, je přesto při tobě.“ 

„Vztahy profesorů jsou komplikované,“ řekl Severus, ale Damiána ke zpovědi 

nijak nenabádal. Věděl snad, že má času dost? 

„Jen některých. Například vás dvou,“ namítl Damián. 

„Jak jsi to poznal?“ pozvedl Severus obočí a koutky se mu v uštěpačnosti 

pozvedly. 

„Asi že jsme s Potterem,“ vyplivl Ezechielovo jméno, „nechodili do stejného 

hračkářství? Jak asi myslíš?“ 

Severus přikývl: „Chápu. Nemám urážet tvou inteligenci.“ A místo toho, aby 

konečně načal téma hovoru, vstal a podíval se z okna Harryho kabinetu. Ruce 

založené na prsou a pohled upřený někam do dáli, o dění v místnosti nejevil zájem. 



Nakonec to nevydržel Damián: „Takže o tom nemusíme mluvit?“ a možná že 

právě kvůli tomu nadějnému tónu se mu nepodařilo vykroutit se. 

„Obávám se,“ začal Severus pomalu, „že musíme,“ a otočil se zpátky na syna. 

„Oč jde?“ a při té otázce přimhouřil oči. Trpělivost z něj jen sálala. 

„Za všechno můžeš ty!“ rozkřikl se Damián, vstal a začal zuřivě přecházet po 

místnosti. „Kdyby ses na mě pořád nedíval jako na modlu, kdybys do mě pořád 

nevkládal takové naděje a neočekával… já nevím co… že tě snad předčím nebo 

co… jako kdyby to šlo!“ a divoce se na otce podíval. 

„Jsi na velkém omylu,“ zarazil Severus klidně svého syna. „Já nic 

neočekával.“ 

„Což asi bude přesně ten důvod, proč se mě pokaždé zeptáš na body a 

pokaždé chceš vědět známky, pokaždé se zatváříš tak nespokojeně, když dostanu 

horší než V a… a vůbec! A to neustálé básnění o tom, jak jsi trumfnul Pottera, jak 

se ti podařilo napoprvé uspět v neverbálních zaklínadlech. Dá se to vyložit jinak, 

než že ode mě očekáváš to samé? A já teď nedokážu nic… vůbec nic… ani 

odlevitovat ten zatracený brk!“ 

„Zastav, prosím, utiš se, posaď se a napij se,“ a Severus zcela nevinně 

přičaroval vodu bez použití hůlky nebo slov, na což mu Damián odpověděl 

odfrknutím. 

„Tak za prvé,“ přerušil jeho významný posunek Severus, „celou dobu sis mé 

historky špatně vykládal. ZA DRUHÉ,“ přerušil Damiána rezolutně Severus, 

„nějak ti při tom všem nedošlo, že nakonec ne já, nýbrž ten, kterého jsem trumfnul 

v rychlosti naučení a ovládnutí neverbálních zaklínadel, tě je učí. A…“ ale Severus 

nakonec zmlkl a potřásl hlavou. 

„Nemáš žádné další kázání?“ zeptal se Damián s kouskem snahy o provokaci. 

Severus zase potřásl hlavou: „Nemohu mít kázání, když to zjevně já jsem už 

minimálně podruhé způsobil, že se někdo nedokázal do neverbálních kouzel vžít. 

To mě přece nemůže těšit a tím pádem to ani nemohu dost dobře vyčítat,“ a zase se 

posadil do křesla naproti Damiánovi. 

„Proč to nejde?“ šeptl nakonec Damián sklíčeně. 

„Pokud se to má poddat,“ a na Damiánově ruce se usadila druhá, starší a 

důvěrně známá, „poddá se to. Dej tomu čas. A odpusť mně… můžeš-li,“ převedl 

Severus brilantně pozornost na sebe a na to, co pro něj bylo mnohem důležitější než 

nějaká kouzla. 

„Tati,“ a Damián se vrhl Severusovi do náruče. Severus jeho přítomnost přijal. 

„Byla plavovlasá,“ zašeptal po nějaké době, na kteréžto oznámení Damián 

dokonale zkameněl. „Blondýna jako Scorpius, ale víc do platinova. A neměla ráda 

květinové vůně,“ usmál se Severus nejspíš nějaké vzdálené vzpomínce; svého syna 

měl stále v náručí. Damián se trochu odtáhl a podíval se otci do očí. „Hrozně 

nerada se fotila,“ dodal Severus. „Proto nemáme její fotku.“ 

Damiánovi přeběhl po zádech mráz, ale oční kontakt nepřerušil. Pousmál se, i 

když ne radostně, ale spíš vděčně. „Děkuji,“ zašeptal úlevně, na což se Severus 

pousmál a přikývl. 

--- 



„Vidíš!“ vyhrkl Ezechiel vítězoslavně a vlepil mu polibek na čelo. Nazí, 

přikrytí do pasu rudou přikrývkou, leželi na posteli a sledovali noc z okna. Pokud 

to bylo okno a ne jen iluze. V Komnatě nejvyšší potřeby člověk nikdy neví. „A pak 

po kom máš být normální. Spíš se divím, že jsi vůbec takový, jaký jsi…“ 

„Ale!“ a Damián ho štípl. „A jaký jsem?“ 

„Hm,“ zamyslel se Ezechiel. „Netýkavka. Au! Ten kopanec si nezasloužím,“ 

zamračil se dolů na Damiána. „Jsi…“ pokračoval nicméně jedním dechem, 

„zajímavý. Tajemný. Fascinující. Neobyčejný. Silný, mocný, odvážný, rozumný – 

můj dokonalý protiklad. Nejsi namyšlený a přitom máš být nač hrdý. Jsi rozvážný. 

Jsi úžasný, sexy a jsi můj,“ Ezechielovi se dostalo zasmání se. Zarazil se, podíval 

se na Damiána a zvedl k sobě jeho bradu. Donutil ho si na posteli skoro kleknout 

tak, aby se mu při tom podíval do očí: „Jenom můj,“ zdůraznil mu a ohníčky 

žárlivosti vždy plně v pohotovosti se mu objevily v očích v plné síle, byť ještě 

čímsi utlumené. Jako by k tomu rozhořet se potřebovaly jeden jediný okamžik. 

Který snad ještě nenastal. Náhle ho Ezechiel prudce políbil. Líbal ho dlouho a 

upřímně a vyrazil tak Damiánovi dech. A když se odtáhl, přikázal: „Řekni to.“ 

A Damiána jediný pohled do těch zelených očí ubezpečil, co chce Ezechiel 

slyšet. 

„Jenom tvůj,“ splynulo mu ze rtů, čímž snad na chvíli dřímající žárlivost 

ukolébal ke spánku. 

13. NIKDY to nebude stejné 

Učebnou se rozléhal zvuk bublajících kotlíků a kroků profesora lektvarů. Nad 

některými lektvary vynášel verdikt zdálky, jiné kotlíky oblažil svou pozorností tak, 

že si před ně stoupnul a důsledně je prozkoumal, než udělil hodně bodů za správný 

lektvar – Zmijozelům, a ještě více bodů odebral za lektvar špatný – Nebelvíru. 

Ezechiel si povšimnul, že u svého syna nic neřekl, jen neznatelně naznačil ústy a 

jemu bylo dost dobře jasné, že to byly další body pro Zmijozel. A jak jinak – 

zastavil se u něj. Naklonil se nad jeho kotlík, strčil do něj nos a dlouho jeho obsah 

studoval. Osobně se ani nedivil – lektvar měl stejný zápach, konzistenci i barvu, 

jakou mít měl. Jenže Snape mu prostě body za něco strhnout musel. To by ani 

nebyl on. 

„Srážím Nebelvíru dalších dvacet bodů,“ ozvalo se nakonec uštěpačně, na což 

se Snapeova hlava stáhla z kotlíku. „Pojďte se podívat, co se vám nikdy nesmí stát. 

Ano, pane Pottere? Povídejte. Rád si poslechnu váš názor na to, proč vám body 

srážím.“ 

Ezechiel se držel okraje lavice zuby nehty, aby neřekl něco moc nehezkého o 

nadržování a že si na něj dle jeho názoru kvůli jeho otci zasedl. Proto mlčel. 

Snape se trhnutím narovnal a jízlivě protáhl: „Ne, ani za špatně odměřený 

margarín a dokonce ani za to, že jste míchal na špatnou stranu, ale děkuji za 

informace,“ a Snape povytáhl obočí, na což se jeho Zmijozelové rozchechtali. Div 

že si Holly Brownová nenamočila pačesy v tom svém vybledlém odvaru, za který 

si vysloužila patnáct bodů pro Zmijozel. „Dokonce bych vám to byl schopen 

prominout,“ řekl s předstíranou šlechetností, za kterou by mu byl Ezechiel nejraději 

jednu ubalil. „Opravdu žádný nápad?“ povytáhl Snape obočí ještě výš. 



„Ne,“ rozdrtil Ezechiel mezi zuby a zelené oči dostaly nádech nachové, 

„pane.“ 

Snape vytáhl hůlku a jediným ladným pohybem udusil plamen pod jeho 

kotlíkem. Hůlku stejně ladně schoval a s hraným zájmem se zeptal: „Už víte?“ 

Chvíli si bojovně měřili jeden druhého, na což se Snape otočil. 

„To je nefér!“ vykřikl Ezechiel to první, na co se zmohl. „Byla to sotva 

minuta a kdybyste mě neznervóznil…“ 

To, co se stalo následně, nečekal nikdo z nich. Proto i Zmijozelové v čele 

s Damiánem poplašeně ztichli a poděšeně sebou škubli, na rozdělanou práci 

naprosto zapomněli. 

Snape se otočil na podpatku na místě, na kterém zrovna byl, a přivířil 

k Ezechielovi jako rozlícený tajfun. Praštil do stolu rozevřenou pěstí, a o stůl se, 

skloněný nad Ezechiela, opřel. Evidentně naštvaný mu do obličeje znechuceně 

zavrčel: „Nepoučitelní Potterové! Při přípravě tohoto lektvaru vaše pouhá minuta 

možná nic neznamená, maximálně jeho nepoužitelnost, ale kdybyste vařil jiné 

lektvary, vaše lajdácká práce může při nejmenším skončit výbuchem. V tom horším 

případě dojde ke změně vlastností lektvarů. A co do znervózňování – to si skutečně 

myslíte, že vám při přípravě nikdy nikdo za zády stát nebude? Modlete se, aby vám 

v tom případě nešlo o život. Vám, vašim blízkým nebo třeba nevinným obětem 

okolností. Budete se se mnou hádat dál, nebo to konečně uděláte, jak máte?“ 

„Ne, pane,“ vyhrkl Ezechiel a s očima přišpendlenýma na ty Snapeovy sebral 

kotlík a mířil s ním do dřezu. Dokonce i když viděl Snapea blížit se, ta ruka, která 

jeho počínání zastavila, ho vyděsila k smrti. Škubl sebou, div obsah kotlíku 

nerozlil. 

„Neřekl jsem, že to máte vylít. Odeberte z tohoto lektvaru,“ a znechuceně si 

Ezechiela a jeho kotlík prohlédl, „vzorek. Na co se všichni díváte?“ rozhlédl se 

najednou kolem sebe. „To na pracovním stole snad nemáte rozdělaný lektvar? DO 

PRÁCE!“ nikdo se neodvážil neuposlechnout. 

--- 

„Musíš mi něco slíbit,“ řekl Ezechiel, jakmile se toho dne setkali v Komnatě 

nejvyšší potřeby, „nikdy se z tebe nesmí stát tvůj otec.“ 

„Já vím, je k tobě nespravedlivý…“ nadechoval se Damián, snad aby svého 

otce bránil, snad aby dal Ezechielovi za pravdu. 

„Nespravedlivý?“ vytřeštil Ezechiel oči. „Jde z něho hrůza!“ zastavil ho, 

nejspíš protože tušil, co chce říct. Nebyl z těch, kteří by vyžadovali, aby měl kvůli 

tomuhle na otce vztek. 

„Tvůj lektvar byl dobrý,“ ujistil ho Damián smířlivě, čímž přistoupil na 

podmínky dnešní hry. 

„Já vím. Ale taky měl v něčem pravdu tvůj otec,“ odvětil neuspokojený 

Ezechiel. 

„Já vím,“ přitakal Damián, protože faktem bylo, že věděl. Nebo alespoň tušil. 

„To zase bude hádka, co?“ povytáhl nakonec obočí. Oba chápali, co se ve větě 

skrývá. Válka dospělých. 

„Ano, pochybuji, že si to táta nechá líbit. Na to vzal tvůj otec příliš bodů 

Nebelvíru.“ 



„Což znamená…“ protáhl nespokojeně Damián. 

„…že se musíme vrátit domů. Vím,“ dořekl sklesle Ezechiel. 

--- 

„Můžete mi laskavě vysvětlit…“ vřítil se Harry jako hejno (nebo stádo?) 

hipogryfů do Severusova kabinetu. 

„Omluvte, prosím, slečno Brownová, profesorovo nevhodné chování,“ a 

Severus si při tom přezíravém pohledu, který upřel Harryho směrem, opřel ruku o 

stůl. „Neměl lehké dětství. Kdo by mezi vlky nezdivočel?“ 

„…proč přišla má kolej za dnešní den o sto sedmdesát bodů?!“ ignoroval 

Harry Severusovu provokaci. 

„Nicméně,“ vzdychl Severus teatrálně a stále stejně klidně pokračoval, 

„děkuji, že jste s tím přišla za mnou. Jsem vám vždy plně k dispozici. Nyní můžete 

jít.“ 

Drahá Holly se podívala z jednoho svého profesora na druhého a neochotně se 

zvedla a odebrala k odchodu. 

„O čem jste to…?“ Severus předstíral, že si snaží vzpomenout. 

„Body!“ zavrčel Harry. 

„Á, pravda. Dáte si čaj?“ nabídl Severus přezdvořile. 

„Nechci,“ zbrunátněl Harry. 

„Kávu?“ nabízel Severus dál. 

„Nechci,“ zavrčel Harry. 

„A něco k…?“ 

„Nechci!“ štěkl Harry předem. 

„Dobrá, takže body…“ přešel Severus ležérně k věci, při čemž si rovnal na 

stole papíry. „Dle jistého paragrafu kouzelníky kdysi sepsaného zákoníku mi bylo 

umožněno body odebírat, stejně jako připisovat. Mýlím se?“ zeptal se okamžitě, 

aby předešel Harryho námitky. Bezesporu ho chtěl naštvat. 

„Sto sedmdesát?!“ nenechal se Harry odvést od tématu. 

„Nechtěl byste se posa…?“ navrhl Severus zase. 

„Sto sedmdesát můžete odebrat někomu, koho vidíte ničit bradavický majetek, 

kdo nějak ohrožuje spolužáky, kdo…“ vyčítal Harry seznam příležitostí. 

„Dobrá, tedy ne. A ano na vaši druhou poznámku. Ale jak jste si jistě všiml, 

bylo to za celý den od více studentů…“ snažil se Severus osvětlit Harrymu, že si to 

občas – častěji – studenti zaslouží, limit se tedy nedá stanovit. 

„Ne studentům za takovou absurditu, jako je…“ pokračoval Harry ve 

vražedném monologu. 

„Nevědomost?“ zeptal se Severus povýšeně. 

„Já taky vašim studentům neodepisuji body za nevědomost každého z nich!“ 

zuřil Harry. 

„Možná byste měl,“ navrhl Severus lhostejně, na což Harry zrudl ještě víc. 

„Vážně? Pak byste se ale divil, kolikrát za den bych vás mohl přivést do 

mínusu,“ Harry se pokusil poukázat na fakt, který dle něj Severus ignoroval – že by 

mu mohl oplatit stejnou mincí. 

„Merline…“ posteskl si afektovaně. „Copak vám asi Minerva při vašem 

zařazování říkala, že se nemůžete smířit s tím, že je mé právo odebírat body…?“ 



fajn. Takže se ho nesnažil ignorovat. Možná se ho snažil obejít. Anebo hůř – 

spoléhal se na to, že by to Harry nevinným studentům neudělal. 

„Ředitelku do toho netahejte,“ zareagoval podrážděně Harry, aniž reagoval na 

podtón. 

„Inu vážně… jeden by řekl, že vydržíte víc, s ohledem na to, čím jste si…“ 

Severus se zarazil a zmlkl. Vyhledal Harryho oči, které teď byly vzteky bez sebe a 

navíc i v šoku. 

„Jo…“ zhodnotil Harry a rozpřáhl ruce v gestu prohry. „Jeden by čekal, že se 

ten hloupý Potter poučí.“ 

„Tak jsem to…“ chtěl se bránit Severus, ale nedořekl to a zavrtěl hlavou, 

pohledem uhnul. 

Harry se uchechtnul: „Nemyslel?“ hádal s povytaženým obočím. „Čekal jste, 

že se změním. Že nebudu stejný pitomec. Anebo že si přestanu zakládat na 

spravedlnosti… a ono se nestalo ani jedno, že? Hořké to zklamání.“ 

„Změnil jste se málo, jestli se ptáte na tohle,“ řekl Severus pomalu, jako by 

rozvažoval každé slovo. „Ale stále se divíte, že se nevrací minulost a že to, co se 

zdálo neměnné, nepřišlo zpátky k vám…“ 

„Omyl, profesore,“ zarazil ho Harry rezolutně, „jsem si plně vědom, že to už 

NIKDY nebude stejné.“ 

„Přesto vám to nebrání v sentimentu,“ ušklíbl se Severus. 

„V jakém?“ ušklíbl se tentokrát Harry. „Já vím, že Brumbál, Sirius, staré 

Bradavice, má žena a my dva v posteli… že to se nevrátí,“ Severus na to prudce 

vzhlédl. „Nestěžuji si. Vám sotva. Ale jediné, co v tom vidím za pozitivum, je ten 

fakt, že se nikdy nemohou sblížit Ezechiel a Damián. Protože…“ odfrkl si a 

skutečně se té představě zasmál, „jaká je pravděpodobnost, že se historie bude 

opakovat?“ A když Severus nic neříkal, dorážel Harry: „Nemyslíte?“ 

„Chováte se jako malý,“ shrnul Severus znechuceně situaci a odtáhl židli dál 

od Harryho, stáhl se a ochladnul zase na několik stupňů pod bod mrazu. Harry byl 

pěkně naštvaný, téměř mu odcházela pára ze všech otvorů. „A uklidněte se,“ dodal, 

„nehodlám řešit dotazy madam Pomfreyové typu Co jsem s vámi dělal, že jste mi tu 

zkolaboval.“ 

Harry přešel ke dveřím. Na prahu se otočil a přimhouřil mstivě oči: „Nebojte, 

to tedy skutečně nebudete nucen vysvětlovat,“ a práskl jimi. 

„Jeden by řekl, že se dobře bavíš,“ přišla poznámka z koutu místnosti. 

„Zmlkněte! Sss,“ zavrčel Severus příkře na obraz, vzápětí sykl bolestí a chytil 

se za hlavu. „Doufám, že mám všechny potřebné přísady na lektvar proti bolesti 

hlavy. Jinak nechám jeden z velice dotěrných obrazů spálit,“ zavrčel na zvědavého 

Brumbála vykukujícího zpoza namalovaného křesla. 

--- 

„Ahoj,“ pozdravil Damián energicky. Prohlédl si otce kradmým pohledem a 

dodal: „Hádka?“ 

Severus jen něco zavrčel a sotva odložil plášť, zavlál do soukromé laboratoře. 

„Zase tě bolí hlava?“ zeptal se Damián a v obýváku čekal, zda mu otec 

odpoví. 



„To nic není…“ ozvalo se nakonec po dlouhé odmlce. Damián se vydal do 

laboratoře. Opřel se o dveře a pozoroval rozpracovaný lektvar, jenž vřel nad 

ohněm. 

„Zase Potter?“ povytáhl obočí na otcova záda. Severus zavrčel něco 

nesrozumitelného. „Nemám rušit?“ zeptal se, a aniž by čekal na odpověď – tak jako 

pokaždé – otočil se k odchodu. Otcova ruka ho ale zarazila. Jak nezvyklé. 

„Posaď se,“ řekl a počkal, až syn splní jeho příkaz. Sám pak zavřel dveře a jen 

po paměti pokračoval v přípravě lektvarů, zatímco mluvil. „Domnívám se, že jsme 

si ještě nestihli popovídat o minulosti… a současnosti,“ dodal významně a probodl 

syna pohledem. 

„Vážně?“ povytáhl Damián dle příkladu svého otce obočí. 

„Mám pocit,“ začal Severus znova a ignoroval synovu zchladlou náladu, „že 

se to týkalo mě… Temného pána a Pottera coby mého studenta. Chtěl jsi vědět víc, 

nemýlím-li se,“ a Severus se začal po těch slovech plně věnovat míchání lektvaru. 

Damiánovi došlo, že je to kritická část vaření, ale i to, že mu otec dává najevo, 

že se smí ptát. Což nebylo často. Vlastně… když byl malý, věděl pouze to, že ne 

vždy byl jeho otec na té „správné“ straně. Dovtípil se, že jeho otce málem zavřeli a 

popravili. A že jeden z těch, kterým vděčí za život, je kouzelník z obrazu 

pověšeného v ředitelně, který pokaždé drze a směle přecházel z obrazu na obraz, 

aby měl vždy přehled o dění v Bradavicích. 

Vypadal staře a umanutě, takový typ starého člověka, který Damián nijak 

nezbožňoval. S mírně sobeckými sklony a vychytralou neoblomností v očích. 

Navíc s přídechem falešnosti. Jak ho překvapilo, když se dozvěděl, co za celebritu 

že ten dědek je. Bývalý ředitel Bradavic, porazil Grindelwalda, bojoval mnohokrát 

s Temným pánem a jeho profesor obrany ho zbožňoval, nebyl-li na něm přímo 

závislý. A svým způsobem tomu tak bylo, ku Damiánovu nezměrnému zklamání, i 

s jeho otcem. Možná jen bez příměsi toho idealismu, zato s notným nádechem 

sentimentu. Fakta skrz to zůstávala neměnná. Například – zachránil jeho otci krk. A 

pak… jeho otec mu vděčil za své postavení. A to bylo něco, co vždy donutilo 

Damiána k jisté úctě před tím… dědouškem. 

„Můžu se tedy ptát?“ ujistil se Damián a odpovědí mu byl otcův typicky nic 

neříkající výraz tváře a vyzývavě zvednuté obočí. „Proč?“ vyletělo z Damiána dřív, 

než si to stihnul vůbec promyslet. 

Severus se zasmál: „Poněkud obsáhlý dotaz, nemyslíš?“ 

Damián přikývl a zopakoval jasněji: „Proč ses k němu tehdy připojil?“ 

„Chceš znát celou pravdu a nic než ji…“ ujistil se tentokrát Severus zcela 

zmijozelsky. 

„Jistě,“ odbyl to Damián netrpělivě. 

„Jeho ideologie se mi zamlouvala. A víc než to. Měl-li bych být upřímný, 

nešlo jen o ideu čisté krve, ale i o kolektiv. Já z něj vyčníval, byl jsem přínosem, 

respektovali mě a brali – dá-li se to tak nazvat s ohledem na čistou pragmatičnost 

jejich chování. V normálním světě jsem byl přes své schopnosti nic. A tam jsem se 

stal někým. Náhle měl jsem moc. Nebezpečná to hračka,“ a zase se věnoval svému 

kotlíku bez ohledu na Damiánovy city a to, co s ním otcova slova dělala. 

„Tak proč jsi odstoupil?“ zněla další naprosto logická otázka. 



„Zase pravdu?“ zeptal se Severus. 

„Jak jinak,“ řekl Damián opět, aniž by dbal na surovost Severusovy pravdy a 

jeho šancí usnadnit mu to. 

„Jednak jsem si naprosto jasně uvědomoval, kam se Pánova moc řítí a že 

existují silnější lidé, než je on, a pak taky… čistou pravdu?“ ověřil si Severus, na 

což Damián už jen zavrčel. „A pak se taky jednoho krásného dne stalo, že to, na 

čem mi záleželo, Pán zničil. Aniž by se pozastavil nad mými prosbami. Nevyslyšel 

mě. Konečně jsem poznal, jak bezohledný je. A nebyl jsem hlupák – spočítal jsem 

si, že v momentě, kdy mě nebude potřebovat, ani nehne brvou a odstraní mne. Což 

jsem podvědomě věděl vždy, ale tušit a poznat jsou přece jen dvě rozdílné věci.“ 

„To takhle vážně smýšlíš?“ nemohl tomu Damián uvěřit. 

„Chtěl jsi pravdu. MÁŠ pravdu. A vyvedu tě z omylu, Damiáne. Většina toho, 

co jsem kdy udělal, byla z chladné vypočítavosti. Nebo nenávisti. To druhé je 

naneštěstí silný motor. Nevím, jaký román jsi k tomu čekal. Nyní můžeš přestat 

očekávat a smíš se začít smiřovat. Máš ještě jiný dotaz? Který bych třeba neslyšel 

už milionkrát předtím?“ a čekal, co jeho syn vytáhne. 

Damián se chvíli díval strnule do země. Pak vzhlédl a podíval se do otcovy 

nemilosrdné černi očí: „Ukážeš mi někdy své Znamení?“ 

A náhle něco v Severusovi zatrnulo. Dokonce zapomněl míchat svůj lektvar: 

„Proč ho chceš vidět?“ 

Damián se zarazil: „Možná proto,“ protáhl po chvíli nervózně, jelikož si 

uvědomoval, na jak tenký led se dostal, „že chci pochopit to něco, cos mi sice 

nikdy neukázal, ale zároveň to nikdy nepřestalo být tvou součástí. Protože chci 

pochopit a poznat tu část tebe.“ 

Rozmyšlen a ne zcela přesvědčen, Severus stáhl oheň pod kotlíkem, rozepnul 

si rukáv a vyhrnul košili po loket. Ale nepohnul se. 

A proto Damián vstal a přešel k té značce, cejchu, který nikdy neměl možnost 

spatřit úplně zblízka. Černá kůže a rýhy, která vypadaly, jako by kdysi pekelně 

pálily. Vypalování Znamení muselo hodně bolet. Jeho otec musel být statečný, že si 

něco takového nechal vypálit na ruku. A musel mít hodně silný žaludek, že tam onu 

jizvu vystál i nadále. S vědomím, že už se neztratí. Pomyslel na to tehdy vůbec? 

napadlo Damána. Ona zčernalá kůže vytvářela tvar podivně vypadající lebky a 

z lebky dutiny ústní se plazil had. Symbol Zmijozelu. Symbol Temného pána. A 

vlastně i Damiánův symbol. Upomínka, jak snadné je sklouznout k věcem, které se 

staví proti lidskosti. Damiánovi se z otcova Znamení chtělo na jednu stranu brečet a 

na druhou by zvracel. A ony protichůdné pocity se v něm vyrojily z ničeho nic. A 

když pak vzhlédl do otcových očí a pochopil, co vše může vyvolat jeden pohled na 

otcovu ruku, ani se mu nechtělo myslet na to, jak by se cítil, kdyby o svém otci 

věděl dokonale vše. 

„To by, myslím, stačilo,“ řekl Severus zamračeně, když jeho syn vzhlédl 

k němu pro další otázky a shrnul si rukáv. „Teď běž, Damiáne, udělám si ten 

lektvar.“ 

A Damián beze slov námitek odešel. 

14. Neshody, NESHODY a… neshody? 



„Pro dobrotivého, ušlechtilého, vědoucího Merlina!“ zaúpěla Rose a práskla 

hlavou o stůl. 

„Ne, pro tu semetriku Morganu, Rose, TOHLE NENÍ případ pro Merlina,“ 

zavrčel Scorpius a vstal, aby si protáhl záda. 

„Copak se vážně skutečně opravdu nedokážete na takové triviální pitomosti 

domluvit?!“ Rose zvedla na chvilinku hlavu v naději. 

„Ne,“ zaznělo záštiplné unisono. 

„Paní ředitelko!“ obrátila se snad posté Rose na nejpovolanější z nich, u které 

prosila za přímluvu. „Udělejte NĚCO. Jsme tady čtvrtou hodinu! To není normální! 

Když se hádáme my se Scorpiusem o…“ 

„Když se hádáte vy se Scorpiusem,“ přerušila ji ředitelka jemně, ale pevně a 

nekompromisně, „je to diskuze na úrovni vašeho věku. Když se hádají tito dva,“ a 

pokynula ještě trpělivějším gestem k Severusovi a Harrymu, „postrádá to logiku,“ a 

omluvně pokrčila rameny. 

„Proč to nezarazíte? Nevyberete sama?“ skučela Rose zase. 

„Mé vnitřní oko…“ pronesla Sibyla do ticha a hrdě se narovnala, takže se na 

ni všichni včetně Harryho a Severuse obrátili, „vidí jasně dalších pět hodin 

strávených na této židli,“ dořekla a zase se shrbila v křesle, ne zrovna nejnadšeněji. 

„Víte, pánové,“ a obrátila se na Harryho a Severuse podbízivě, „kdyby někdo z vás 

chtěl pomoci, mé vnitřní oko je vám plně k dispozici v zájmu urychlení…“ 

„Ani ve snu,“ opáčil Harry, za nímž znělo Severusovo otrávené: „Ne.“ 

„Kdybych mohla vybrat sama,“ navázala ředitelka na Rosin dotaz, „udělala 

bych to. Ale to nejde. Jsou to jejich učebny a oni se musí domluvit, jak to vyřeší.“ 

Rose třískla hlavou zpátky o stůl, bez nápadu, bez naděje. 

„Já musím VĚŠTIT!“ zaúpěla nezvykle přítomně Trelawneyová a zatvářila se 

jako vymačkaný pomeranč, brýle měla značně zamlžené a pohled vyděšené 

přestárlé laně se prohloubil. 

„Vidíte?“ ozval se Harry až vítězoslavně. „Všichni jsou díky vaší 

tvrdohlavosti unavení,“ na ta slova všichni otráveně vzdychli a nesouhlasně 

zaúpěli, věděli, co bude následovat a jediná klidná v tomhle všem naneštěstí – nebo 

se tak alespoň tvářila – byla ředitelka. „Odpískejte to, vzdejte se svých kotlů a 

nechtě mi ty peníze – pak můžeme jít po svých!“ 

„Jaká že je to ta vaše oblíbená fráze? Ani ve snu?“ protahoval Severus 

podrážděně a s rádoby tápáním v paměti do minulosti. „Ani za pytel Salazarových 

pokladů vám ty peníze nepřenechám, Pottere, smiřte se. Vlastně, paní ředitelko,“ 

otočil se Severus zpět na ředitelku a nahodil důležitě úlisnou masku číslo šest. 

„Všechny mé prostory jsou ve sklepení. Pokud nechcete, aby se hrad rozpadl, KDO 

MÁ právo tahat první? Já, jakožto základ hradu, nebo Potter, jako nějaká nedůležitá 

věž kdesi v rohu budovy?“ a povytáhl významně obočí. 

Minerva se usmála o něco víc normálně, než byl přívětivý úsměv číslo dvacet 

a pobaveně dodala: „Na tvé prvenství budu myslet, až budu mít pocit, že je 

porušená statika hradu, Severusi. Děkuji mnohokrát…“ zamítla Minerva Severusův 

návrh. 

„Ha!“ vyštěkl náhle Severus a Harry se zatvářil kysele. „Ale ona je porušená! 

A to díky Potterovi…“ 



„Co jste to…“ vytřeštil Harry bojovně oči. 

„Vzpomínáte?“ pokračoval Severus horečně. „Před pár týdny – to ufňukané 

strašidlo. Vytopilo mi sklepení! A já si musel veškeré přísady dokoupit a sehnat 

sám. Mám na ty opravy větší právo než Potter na ty svoje pitomosti!“ 

„No to tedy ne!“ ozval se Harry a prodral se dopředu před ředitelku. „Dovolte 

mi důrazně upozornit na to, že za Uršulu nenesu ani tu nejmenší zodpovědnost. 

Dovolte mi zároveň s tím připomenout vám, co na PŘÍMÝ POPUD ředitele 

Zmijozelu udělal Protiva!“ 

„Pánové!“ řekla Minerva trpělivě, ale ta struna, která byla tak pevná, se 

momentálně napínala a chvěla se. „Děkuji vám za váš proslov. Severusi,“ obrátila 

se nejprve na začátek téhle pitomosti, „víš moc dobře, PROČ jsem nemohla poslat 

pro ty přísady někoho jiného a také víš moc dobře, že jsem ti finanční prostředky 

dávala. To, žes obojí odmítl, je už tvůj, ne můj problém.“ 

Severus v tu chvíli zamrmlal něco jako: „Ale za ty idioty neschopné poznat 

kvalitu nesete zodpovědnost zase vy, ředitelko.“ 

„Říkal jsi něco?“ usmála se Minerva přívětivě, i když mírně vypočítavě. 

„Že máte samozřejmě pravdu,“ řekl Severus nepřesvědčivě. Minerva byla 

shovívavá i tentokrát. 

„A Harry, ty i Severus víte, že jsem to nechala na vás a vaší dohodě. Musíte se 

zkrátka domluvit a rozhodnout se. Domluvit se. Chápete oba význam toho slova? A 

chápete i, že jinak než společně to nevyřešíte? A to zahrnuje i důvod? Rozhodnout 

kdo by znamenalo zprostit odpovědnosti vás dva. Ulehčit vám to. Jenže – to se 

v životě nestává, že? Potřebujete… zkrátka se potřebujete umět domluvit,“ řekla 

nakonec jakýsi kompromis, se kterým se momentálně spokojila, co do poslední 

neuspokojivé věty, pak pozvedla obočí a čekala na další příval protestů. Nepřišel. 

Zato další hádka ano. 

„Chci ty peníze pro svou kolej, pro svou učebnu a pro své studenty. Vaše 

projekty, vaše kotle a vaše kolej počká!“ otočil se Harry s „pádnými argumenty“ 

zpět na Severuse. „Mimo to – kdo vyhrál pohár tento rok? My!“ 

„Správně,“ řekl Severus klidně, „proto byste jako nebelvírští hrdinové plni 

dobrosrdečnosti měli přenechat peníze nám. Hledě i na fakt, že nevidím jediný 

důvod, proč se vám mám podřizovat,“ vzplanuly Sverusovy oči dalšími plameny. A 

ty plameny znamenaly novou touhu hádat se. 

--- 

„Nikdy jsem nevěřil…“ začal Ezechiel a ten moment ho uchvátil. 

„Copak?“ zeptal se Damián neméně spokojeně. 

„Že by to někdy bylo tolik skutečné…“ a natáhl se vzhůru a políbil 

Damiánovu čelist. 

Damián se uchechtl: „Není to skutečné? Víš sám nejlíp, jak dlouho už to 

skutečné je, Ezecheli. Ale máš v něčem pravdu, to musím uznat,“ a Damián se 

uvolnil a vyhoupl se nahoru na Ezechiela, podíval se mu do očí a pohladil jeho 

tvář: „V otcově posteli je to víc… vzrušující.“ 

„Inspirující,“ dodal Ezechiel. 

„Krásnější,“ nadsadil Damián. 

„Skutečnější,“ řekl Ezechiel poněkud méně nadšeně a poněkud více sklesle. 



„Ezechieli?“ oslovil ho Damián opatrně. 

„Hmm?“ odtušil Ezechiel zamyšleně. 

„Co se ti na Komnatě nelíbí?“ 

„Nic,“ odpověděl Ezechiel a podíval se Damiánovi soustředěně a zároveň 

nervózně do očí. Pak ale dodal: „Ale jsem opravdu rád, že se nám tentokrát 

neotevřela.“ 

Damián, s poněkud otrávenou náladou, vstal. 

„Damiáne?“ snažil se ho zadržet překvapený Ezechiel. 

„Nemusíš mi říkat, o co jde, ale nečekej, že beze všeho přijmu tvoje lži,“ a 

natáhl na sebe kalhoty. „Něco ti totiž evidentně chybí, ale ty se o to nehodláš 

podělit.“ 

„Fajn,“ řekl Ezechiel a také vstal. „Chybí mi reálnost. Chybí mi, že se tebou 

nemohu nikomu pochlubit, s nikým si promluvit.“ 

„Můžeš mluvit se mnou! A navíc – vyhlídka na povídání si o našem vztahu 

mě opravdu nerajcuje, nezlob se…“ 

Ezechiel se na Damiána podíval: „Ty víš, že to není ono. A taky víš, že bych 

nezabíhal do podrobností. Jenže tohle se podobá lži… a já lži nesnáším.“ 

„A taky nesnášíš mlčet před otcem,“ uplivl si Damián dodatečně dotčeně. 

„To samozřejmě taky. Je v tom snad problém?“ řekl Ezechiel a náhle začal být 

nervózní. 

„Nechápu tvou potřebu sdělovat tohle otci,“ uznal Damián. „Což samozřejmě 

nic neznamená. Promiň. Vždyť víš, že tvého otce nemusím…“ a na usmířenou se 

přiblížil zpátky, na což Ezechiel ucuknul. 

„Já tvého otce taky nemiluji, ale to přece neznamená, že bych nechápal tvou 

potřebu promluvit si s ním, kdybys chtěl. Je to tvůj jediný blízký příbuzný! Pro 

Merlina… jak mě můžeš nechápat?“ 

„Chápu tě,“ zarazil ho Damián a popošel blíž. „Omlouvám se, dobře? Oba 

víme, proč se máme nesnášet a oba víme, proč se schováváme. Už jen chvíli, 

dobře? Už jsme blízko, tak vydrž,“ a objal svého partnera. 

„Chci, aby to bylo jinak,“ povzdechl nespokojeně Ezechiel. 

„Já vím, princi,“ řekl Damián trpělivě. „Vždyť já taky.“ 

A Ezechiel neměl jinou možnost, než důvěřovat mu a přikývnout. 

--- 

Když si dali pár minut na oddech, přešel Harry k ředitelce a vzal si citrónový 

čaj, který mu nabídla. Měli si hodně o čem promluvit. 

„Víte, paní profesorko,“ a Harry si usrkl čaje, „když jsem byl mladší, dost 

jsem vám vyčítal, že jste pro mě neudělala víc. Vždy jste se tak striktně držela 

pravidel. Nikdy jste nešla přes ně, i když jste s něčím nesouhlasila.“ 

„Máš na mysli něco konkrétního, kolego?“ zeptala se Minerva a poprvé za 

těch pět hodin zněla unaveně, jako by si v Harryho přítomnosti mohla unavenost 

dovolit. Harry si té důvěry vážil. 

A přikývl: „Třeba když Barty Skrk junior přeměnil Malfoye coby Moody na 

fretku. Fandil jsem jemu – on se za mě zastal. Ale pak jste přišla vy a tu zábavu jste 

překazila s tím, že na škole nepoužíváme tento druh trestů. Nebo když byla na 

škole Umbridgeová… kromě jedné rady, jíž si ani nejsem jistý dodnes, zda-li to 



nebylo jen šálení smyslů, kterou jste věnovala Protivovi,“ na to přišlo zdánlivé 

spokojené pousmání, které však brzy pominulo, „zdálo se mi, že můžete pro její 

vypuzení ze školy udělat mnohem víc. Nebo ve válce. Když vám plivl Amycus 

Carrow do tváře. Celou dobu jsem si myslel, že můžete udělat víc, než jste dělala. 

Že máte víc schopností bránit se, než uplatňujete. Vlastně i toho, co se týkalo mě – 

Ohnivý pohár, Brumbálovo rozhodnutí nechat mě u tety… vážně jsem vám to měl 

trochu za zlé,“ přiznal Harry a při vzpomínce na Amycuse zrudl. 

Minerva se nadechla, aby začala obhajovat sama sebe, protože minimálně u 

poloviny vyjmenovaných věcí si nebyla svým rozhodnutím jistá, když ji Harry 

zarazil. 

„Ani si neuvědomujete,“ začal s nevěřícným úsměvem na rtech, „jak dlouho 

mi trvalo pochopit vás. A musím uznat, že jste ta nejstatečnější a nejspravedlivější 

žena, kterou jsem měl tu čest poznat. Až teď mi začalo docházet, že to co se dříve 

zdálo být přílišnou upjatostí… že to všechno…“ a místo aby dokončil Harry 

myšlenku, zase se začal smát. „Kolik jste musela mít síly, abyste nehodila tím 

balvanem zpátky? Jak moc musíte být uvědomělá, že vám i v takových situacích 

docházelo, že zlo plodí jen další zlo a nic neřeší?“ 

„Harry…“ začala ředitelka nejistě. 

„Ne…“ zastavil ji Harry znova. „Muselo to být hodně těžké. Stát proti těm 

zdánlivě správným rozhodnutím, neházet kamenem, být zásadová… Děkuji vám za 

to.“ 

„Znamená to tedy,“ nadechla se Minerva s nadějí v hlase, „že se zachováš 

podobně? Přestaneš se o ty peníze hádat?“ 

Harry vydechl všechen vzduch, který měl v plicích a pronesl s úsměškem: „Je 

mi ctí dívat se na ostatní, jak činí správná rozhodnutí a pevně věřím, že v jiné 

situaci bych se jimi nechal inspirovat.“ 

Minervino obočí se zhouplo vzhůru: „Tudíž ne. Dobře. Jak dlouho to tedy 

necháš jít tímto tempem?“ 

Odpovědí jí byl další z ďábelských úsměvů: „Dokud neustoupí pan profesor.“ 

„Tohle už není vtipné, je to únavné!“ naléhal na Severuse na druhé straně 

místnosti Scorpius. 

„Nechápeš to,“ odsekl Severus. 

„Ale chápu. Z nějakého nepochopitelného lidem neznámého důvodu se bojíš 

před Potterem ustoupit. Věř nebo ne – tohle je mnohem hloupější než mu ty peníze 

dát!“ naléhal. 

„Nebojím se,“ zazněla Severusova vražedná slova. „Jen to neudělám. Nic víc, 

nic míň. Když už jsme u toho – co dědeček. Ozval se?“ 

„Od té doby ne,“ řekl Scorpius a svěsil ramena, v závěsu za tím se zase 

narovnal a postavil se do bojové pozice, „ty měníš téma hovoru, ale naprosto 

zbytečně, Severusi!“ 

Severusovo obočí vylétlo vzhůru: „Skutečně?“ 

„Zcela jistě,“ Scorpius nevěděl proč, ale jako pitomec se cítil on, ne Severus. 

„Nebaví nás to. Můžeš to, prosím, kvůli mně, ukončit?“ 

Severus Scorpiusovi nevěnoval víc než letmý pohled, když ho obcházel. 



„Rozdělme to,“ protáhl Severus. Na jeho hlas Harry stočil pohled z ředitelky 

za sebe, na Severuse. 

„To nemůžeme,“ zavrhla jeho návrh ředitelka. „Za dalších pár let máme 

přislíbené další finanční příspěvky. Nemohu si dovolit rozdělovat ten obnos nyní, 

byť je to sebevíc ušlechtilý návrh,“ a Minerva uznale sklonila hlavu. 

„Uvědomujete si, doufám, jaká je to pitomost, že, paní ředitelko?“ otočil se 

Harry zpět na Minervu a rentgenoval ji pohledem. 

„Jistěže,“ zvedla Minerva jedno obočí a upila z šálku. Rose rozlámaná již 

hodinu a půl na židli a rozteklá po stole zaúpěla. Trelawneyová pročistila brýle. 

Scorpius nespokojeně poklepával špičkou boty o kamennou podlahu. Kratiknot si 

mrmlal něco pro sebe už asi třetí hodinu, Hoochová hrála s Poppy dostihy – 

z kousků papírů si utvořily miniaturní košťata, kterým přidávaly stále vyšší rychlost 

a hnaly je dokola; dokonce se zdálo, že za tu dobu vytvořily jakýsi tunel a jedno 

koště se snažilo vytlačit druhé z dráhy. 

Madam Pinceová si četla v rohu a její starý, stažený, vrásčitý obličej 

vyjadřoval nesouhlas. Dippet a Phineas hráli bezostyšně karty a Brumbál stejně 

bezostyšně shlížel na jejich při. 

„A co si o to losnout?“ ozval se nakonec Harry. Nebylo to ku spokojenosti 

žádného z nich, dokonce Minerva nesouhlasně odfrkla nad jejich nemožností 

domluvit se, ale nakonec přistoupila na kompromis. 

„Los nebo hra?“ nabídla s významným pohledem k portrétům a Hoochové a 

Pomfreyové, které po svém odhalení zčervenaly a přestaly hrát. Jedno z košťat 

mířilo vysokou rychlostí ke stěně, ale dřív než doletělo, shořelo. 

„Los bude stačit. Mince, špejle…?“ zeptal se Severus Harryho. 

„Mince bude stačit,“ odvětil. 

Minerva dvakrát složitě zašermovala vzduchem a přestala v okamžiku, kdy se 

na jejím stole objevila s cinknutím zlatá mince. 

„Vyhrává ta strana, která bude vzhůru,“ řekla a vybídla Severuse, aby si ji 

vzal do ruky. Ten tak učinil, a když ji sebral, uviděl, jak se na jedné straně naparuje 

lev, hrabe do vzduchu a vydává sotva slyšitelné zvuky. Obrátil ji a uviděl dlouhého 

hada svíjejícího se na místě. Zdálo se mu, že zaslechl syčení. Odlepil pohled od 

mince a podíval se na Harryho. Počkal na výzvu, a když se mu jí dostalo, vyhodil 

minci nad stolem do vzduchu. Mince se vznesla vzhůru, při čemž se točila, pak se 

zastavila a několik sekund se ve vzduchu otáčela na místě, když v tom se zastavila 

a řítila se mnohonásobně rychleji ke stolu, při čemž se ještě jednou otočila. Se 

strašlivým zvukem dopadla a Severus přikryl dlaní výsledek. 

„Odstup,“ vyzvala ho ředitelka. Severus uposlechl, ale když stahoval ruku, 

věděl, kdo je vítěz. 

Minerva si odkašlala: „Gratuluji, Harry Pottere,“ otočila se Minerva na 

Harryho, „vyhrál jste. Ještě než odejdete,“ zvýšila Minerva hlas, když se všichni 

sbírali k odchodu, „omlouvám se vám za ztracený čas a děkuji za vaši přítomnost. 

Kromě tohoto – chci vám pogratulovat, kolegové. V soutěži O nejlepší profesorský 

sbor jste se umístnili na druhém místě,“ probodla Harryho a Severuse, protož jí 

bylo nad slunce jasné, proč nejsou první. 



Místností se ozvalo potěšené – hlavně od Rose – ale zároveň poněkud utahané 

nadšení. A pak všichni odešli strávit šťastný zbytek dne ve svých komnatách. 

Přinejmenším… devadesát procent z nich odcházelo strávit šťastnější část svého 

dne do svých pokojů. Rozhodně mezi ně nešlo zařadit Severuse a k velkému 

podivu ani Harryho ne. A další z těch, kteří se nemohli o štěstí zmiňovat, byl 

Scorpius. 

--- 

„Dobrý den, děkuji za přijetí. Jsem lékouzelnice od svatého Munga. Byla jsem 

s ohledem na stav vašeho dědečka pověřena, abych vás k němu zavedla,“ vychrlila 

na Scorpiuse bíle oblečená žena. 

„Stav?“ protáhl Scorpius nedůvěřivě. 

„Ano,“ usmála se žena, „stav vašeho dědečka se naneštěstí horší už nějakou 

dobu, ale za poslední měsíc se rapidně zhoršil. Bylo mi řečeno, že jste jeho jediná 

rodina.“ 

Scorpius povytáhl obočí ještě výš: „Předpokládám, že jste z Francie. Copak 

tam jste nic o slavném Dracovi Malfoyovi neslyšeli?“ ze Scopiuse odkapávala 

jízlivost. Neředěná. 

„To samozřejmě slyšeli,“ obrnila se mladá lékouzelnice trpělivostí. „Jenže váš 

otec ho neuvedl ani jako dědice a tudíž ani jako poručníka, kdyby mu někdy bylo 

tak zle, že se o sebe nebude moci postarat sám.“ 

Scorpius chvíli přemýšlel. „Můžete mě k němu odvést?“ 

Během chvíle se skrz krb dostali do velké vily Luciuse Malfoye, přesněji 

přímo do jeho ložnice. Byla velká skoro jako Velká síň. A z obrovského letiště se 

ozývalo kašlání. 

„Odejděte,“ vychrchlal ze sebe nakonec Lucius a mladá žena na jeho příkaz 

odešla. 

„To musí přestat,“ vzplál ve Scorpiusovi hněv a přiblížil se k posteli. 

„Nebuď ke mně krutý,“ okamžitě se kolem Scorpiuse ovinul Luciusův 

podmanivý a škrtící hlas, „až bude po mně, mohlo by tě to mrzet.“ 

„Možná by tohle zabralo na někoho, kdo nebyl ve tvých třech vilách za 

poslední měsíc pětkrát!“ vyštěkl Scorpius navztekaně. 

„Začni se ovládat,“ protáhl Lucius líně, shodil ze sebe peřinu, takže se 

Scorpiusovi ukázalo jeho bílé pyžamo. Pak Lucius přivolal svou hůl a dvakrát 

poklepal na noční stolek hůlkou. V ten moment byl ve své černé róbě. 

„Přestaň mě obtěžovat! Řekl jsem ne.“ 

„Ta mladá Weasleyovic… slečna na tebe nemá dobrý vliv,“ zhodnotil Lucius 

a hladce vstal. 

„A tohle už tady máme taky poněkolikáté. Přestaň se do mě a Rose plést. 

Příště až mě zavoláš, už nepřijdu, jasné? Přestaň mě vydírat a přestaň se mě snažit 

kontaktovat!“ rozkřičel se Scorpius. 

„Odmítáš mě, protože nevíš, co ti mohu nabídnout. Tvůj otec ti zaslepil oči, 

Scorpiusi…“ a Scorpiusovi v ten moment došlo, že v něčem měl jeho otec přece 

jen pravdu. Aby byl Lucius Malfoy nebezpečný, na to nepotřeboval zvyšovat hlas. 

Přesto jste se ho báli. 



„Můj otec už mi několik krásných let neporoučí,“ ohradil se Scorpius a svůj 

strach se snažil nedat znát. 

„Což byla asi ta největší hloupost, které se můj syn dopustil. Kdyby tě dokázal 

zkrotit, kdyby ti dokázal vštípit to, co se podařilo mně vštípit jemu, nemusel jsem tě 

dnes hledat a snažit se tě dovychovat!“ 

„Nevím, co si vlastně myslíš, že ke mně jsi,“ vyhrkl Scorpius štítivě, „ale víc 

mě nehledej,“ otočil se a opustil Luciusův domov. 

„Jak že to dělají mudlové?“ podíval se Lucius do vyhaslého krbu, kterým 

Scorpius právě utekl. „Když se ti nepodaří chytit myš na jed, pokusíš se ji 

vykouřit…?“ Lucius otevřel dveře své ložnice a zavolal dolů: „Marion!“ 

„Ano, pane?“ vystoupala mladá žena v zástěře do schodů. 

„Postarej se o to, aby mě navštívil můj přítel Mulciber. Do hodiny,“ rozkázal 

ještě a pak svou služebnou propustil. 

15. Počátek velkých změn 

„Omlouvám se,“ přiběhl Ezechiel s vyplazeným jazykem do hodiny. Jako obvykle 

– Pomfreyová neřekla nic, jen ho zpražila přísným pohledem. 

„Jak jsem říkala, než jsme byli panem Potterem přerušeni – tato nemoc, 

kolistnice,“ a vrhla na Ezechiela další významný pohled, „je další ze série kouzly 

neléčitelných chorob. Pokusem si nyní ověříme, proč tomu tak je…“ 

--- 

„Rose?“ zastavilo ženin rázný krok zavolání. Rose se otočila a při pohledu na 

toho, kdo ji volá, se s rozzářeným úsměvem vydala muži vstříc. 

„Děje se něco?“ zeptala se s obavami, když se podívala na Scorpiuse 

důkladněji. 

„Já jen… víš…“ Scorpius přešlápl. Tohle by nikdy nepodnikl a nikdo a nic by 

ho nedonutilo tohle udělat, jen… jediná věc ano. Proto pokračoval: „Jde o naši 

svatbu,“ a odhodlaně se Rose podíval do očí. 

Rosina ramena sklesla, zářivý úsměv pohasl. Odhodlaně se nadechla: „Ty 

někoho máš?“ 

Dřív, než stihla cokoli, ji Scorpius zastavil vášnivým a zoufalým polibkem, 

který netrval déle než tři sekundy, zato Rose vymazal téměř veškeré obavy z hlavy. 

Scorpius rozhodně prohlásil: „Ne. Musíš mi věřit, že ne…“ 

„Scorpiusi?“ zastavila ho Rose dostatečně včas, než ze sebe udělal 

blábolajícího pitomce. „Já ti věřím. Věř i ty mně, že na to nepotřebuji papír, dobře? 

Miluju tě a zatím nemám důvod o tobě pochybovat. A teď, když mě omluvíš,“ 

stoupla si na špičky, položila ústa na Scorpiusova a prohlásila tak neskonale – což 

na ní miloval – klidným a spokojeným hlasem plným empatie, „začíná mi hodina. 

Tobě ostatně taky. Takže mi večer musíš říct, co se děje. Dobře?“ a s jedním 

úsměvem se od Scorpiuse odlepila s jasným úmyslem odejít. Scorpius ji ještě 

zadržel pro jeden poslední polibek, kterým ukázal nezadržitelný příval vděčnosti, 

který k ní pocítil za to, jak to přijala a že se neptala a taky jak moc ji miluje i za 

tohle. Pak ji nechal jít. S myšlenou, že si do večera musí vymyslet nějakou 



výmluvu a dát vědět Severusovi, že se svatba prozatím konat nebude, zamířil na 

hodinu. 

--- 

„Tak co, jak dopadla hodina?“ zeptal se téhož dne Damián šeptem. 

„Nezabila mě a to stačí. A co můj otec?“ 

„Díval se divně. Asi bychom měli na společnou hodinu přijít pro změnu 

včas.“ 

„Souhlasím,“ vrátil mu Ezechiel a – po rozhlédnutí nalevo a napravo – 

věnoval Damiánovi polibek. 

„Komnata, hned,“ rozkázal Damián přiškrceně. Naneštěstí… 

Tak jako i několikrát předtím, i nyní narazili a Komnata jím odmítla 

poskytnout útočiště. 

„Co se to, do háje, děje?“ zavrčel Damián frustrovaně a kopl do kamenné zdi, 

prohrábl si vlasy a zuřivě přešel od jedné stěny ke druhé. 

„To nevím,“ řekl Ezechiel otráveně. „Kam teď?“ A když se jeden černý a 

jeden zelený pohled střetly, bylo rozhodnuto. 

Byt Snapeů, ložnice Severuse. 

--- 

„Ezechieli, dnes potřebuji – posloucháš?“ zeptal se Harry podrážděně a 

upravoval si společenský hábit. 

„Jistě,“ zamručel Ezehiel a dál si dělal svoje. 

„Potřebuji, abys přišel přesně včas. Musíš mi tady něco pohlídat – vnímáš?!“ 

zeptal se zase podrážděně od zrcadla. Dnes měl mít perný den a hádky 

nepotřeboval. 

„Hm,“ odvětil Ezechiel. 

„Ezechieli! Mluvím s tebou a o něco tě prosím,“ naléhal dál Harry, jen se 

obával, že to něco je stěna a ne jeho syn. 

„Tati, běž už, pořád. Neboj, přijdu včas!“ s tím svého otce vyprovodil ke 

dveřím. 

--- 

„Tak kdo to je?“ 

„Nikdo,“ protáhl Damián otráveně. 

„Je ze Zmijozelu?“ 

„Nikdo,“ odvětil o hodně otráveněji. 

„Je mladší?“ 

„Tati, vypravuj se už!“ zakřičel Damián hodně, hodně otráveně. 

„Pozveš ji sem někdy?“ 

„Budeš mě pořád bombardovat otázkami?“ zeptal se stejným tónem jako 

Severus. 

„Ano,“ přitakal Severus vyrovnaně. 

Damián protočil oči a práskl dveřmi. 

Severus se ušklíbl a také vzhlédl, jako by ho právě nyní napadalo tisíce 

trefných poznámek, jen je neměl komu sdělit. 

--- 



„A jak se má váš syn?“ ptala se ho právě Henrrieta Pourqsová. Harry se 

nuceně usmál a měl právě chuť skončit nejen s otravnou bývalou reportérkou, které 

by nikdy ani za nic neposkytl důležité informace, ale i s celým ministerským 

večírkem. Když tu narazil pohledem na člověka, se kterým se celý večer nepotkal. 

„Omlouvám se vám, právě jsem zahlédl svého kolegu. Ezechiela od vás budu 

pozdravovat. Pardon,“ a se sklenkou v ruce proplul až k cíli. 

„Jak je možné,“ sykl s veškerou podrážděností, kterou pociťoval, a radostí, 

kterou měl z úhybného manévru před Pourqsovou, která se na něj stále dívala, „že 

kamkoli odejdu, narazím tam na vás!?“ 

Severus se ani neotočil, jen hlubokým hlasem pronesl: „Možná byste se měl 

víc starat o vaši přítelkyni, Pottere.“ 

„Možná byste mě nemusel sledovat,“ štěkl Harry a napil se ze skleničky 

v ruce. 

„Nesleduji vás!“ ohradil se Severus a prudce se otočil, div že jeho červené 

nevyšplíchlo. Harry zabodl pohled do jeho červeného, do svého bílého a oba 

znechuceně odložili skleničky. 

„Možná kdybychom nebyli ten přeživší zbytek z války, nezvali by nás 

společně, Pottere,“ zavrčel Severus naštvaně. 

„Já na tyhle večírky nepřestanu chodit jen proto, že máte svou tezi!“ 

„Aby měli o čem mluvit?“ povytáhl Severus obočí. 

„Po tom vám tedy skutečně vůbec nic není,“ zavrčel Harry. 

„Vždyť se vás taky neptám,“ ohradil se Severus. 

„Ministr se musel zbláznit, že nás sem pozval oba,“ ohodnotil Harry situaci. 

„Ujišťuji vás, že všichni všechno nedělají jen pro vás, Pottere. A ministr je 

jedním z nich. Nezbláznil se jenom kvůli vám, on už blázen byl.“ 

„Trhněte si,“ pronesl Harry škodolibě a s nuceným úsměvem, když viděl, že 

se blíží jeden fotograf od novinářů. 

„Smím poprosit o pózičku?“ zeptal se a ani se neobtěžoval oddělat obličej ze 

svého fotoaparátu. 

„Docela začínám chápat, proč tohle ministr udělal,“ zamumlal Severus pod 

nos a téměř pod Harryho schopnosti uslyšet zvuk. 

„Můžete k sobě blíž? Blíž? Blíž!“ navigoval je fotograf. Harry to nevydržel a 

odlepil se z místa. Chtěl fotografa vyhnat nebo mu uštědřit lekci, což mu nebylo 

dovoleno. Severus ho chytil za hábit v místě rukávu, takže se Harry vrátil nechtěně 

na místo a Severus mu na vysvětlenou zavrčel do ucha: „Proč se nechováte jako 

Američan?“ 

Harry se na Severuse ohlédl a věnoval mu skutečně pohled určený pro 

duševně chorého: „Jak?“ rozdrtil čelistmi otázku. 

„Čím větší problém, tím širší úsměv,“ pozvedl Severus obočí a dál se 

neobtěžoval dívat se na Harryho. Podíval se přímo do objektivu, aniž by se ho 

jakýkoli úsměv dotkl. A Harry, který si uvědomoval, že on jako všeobecně známá 

osobnost, to nejen svým příjemným vystupováním, má tady hrát náhradu, musí mít 

úsměv za oba, uposlechl pokynu. 

--- 



Z dýchánku přišel Harry naprosto unavený – po Snapeovi – v devět hodin. 

Otevřel dveře, shodil z ramen hábit, hodil ho na pohovku. Krb tiše praskal a Harry 

zaklepal na Ezechielovy dveře. 

„Ezi?“ zavolal, ale setmělá místnost byla tichá. Znova zaklepal a zabral za 

kliku. „Ezechieli?“ ale už v tom okamžiku věděl naprosto přesně, že Ezechiel 

nedodržel dohodu a doma není. Nevrátil se domů v osm, není tu ani v devět a 

Harry, příliš unavený začít se starat okamžitě, mu dal deset minut. Pro případ, že by 

mu snad křivdil. Že by se šel jen… napít. Ke Kráturovi. 

Ale když na hodinách odbilo půl desáté a jeho syn nikde, Harry se sebral a 

otevřel jednu z truhel, které už neotvíral dlouho. I tak měl během minuty v ruce to, 

co hledal. Pobertův plánek. 

A když se dalších několik minut prohrabával všemi patry a všemi místnostmi, 

ani nevěděl, co ho to vlastně napadlo, ale shlédl i na to nejnepravděpodobnější 

místo. Snad aby se ujistil, že jsou domácí na svém místě. Snad že takové hlouposti 

nechtěl uvěřit. Když to pak spatřil, oči se mu rozšířily. Pozorně se díval, co se mu 

mapa snažila namluvit, ale význam sděleného nechápal. 

--- 

„Já věděl, že tě sem nemám doprovázet,“ ušklíbl se Ezechiel a pohladil 

Damiána po ruce. Damián se ďábelsky usmál. Jeho úsměv ovšem zamrzl a roztál, 

když se srazil s jednou myšlenkou. 

„Co se děje?“ zeptal se Ezechiel starostlivě. 

Damián vzdychl a zamračil se: „Proč vždy u nás? Proč ne nikdy u vás?“ 

Na Ezechielovo zasmání se Damiánovo podmračení prohloubilo. Ezechiel 

přestal, natáhnul se a políbil Damiána na čelo, přesně na tu vrásku, která se mu tam 

udělala. 

„Už jsme si vysvětlovali, jak je to nebezpečné,“ řekl Ezechiel. 

Damián mu věnoval dlouhý pohled a pak otráveně řekl: „Stejně jako tady.“ 

Ezechiel na to neměl moc co říct. Stáhl se a prosebně se podíval na Damiána. 

Ten jeho pohledu vzdoroval s pozvednutým bočím. 

Ezechiel přikývl: „Omlouvám se, jsem zbabělec. Příště půjdeme k nám, ano?“ 

Damián navzdory jeho slovům vzdychl ještě podrážděněji: „Nechci, abys 

kapituloval, chci, abys mě chtěl tak, že bychom sem do sklepení ani nedošli. 

Chápeš to vůbec? Chci, aby to byl tvůj nápad.“ 

„Ale otci o tom říct nechceš,“ rýpnul si Ezechiel na oplátku a pak posmutněle 

dodal, „no tak, víš, že tě chci i víc, než jen takhle. Chci tě víc, než co popisuješ, ale 

víš to stejně dobře jako já. Raději s tebou nebudu spát, než aby mě od tebe cokoli 

oddělilo. Já tě potřebuji. Dobře?“ a vtiskl mu polibek na čelo. „Ano?“ zeptal se 

s obavami a políbil ho na tvář, na bradu. „Chápeš?“ a jemně se přisál k jeho rtům, 

zatímco se díval do Damiánovy neústupné černi. 

Jako odpověď budiž Damiánova následná reakce – Ezechielovo povalení na 

postel a pokračování v předchozí činnosti. Dnešního dne už potřetí. 

--- 

Severus se procházel pozemky Bradavic. Udělal si pěkně dlouhou procházku, 

jakmile se toho večera vrátil před Potterem do školy. 



Kam se všechna ta nenávist a láska poděje, jak postupuje čas? Přece se 

neztratí. To se transformuje? Byl unavený hraním si a byl unavený přemýšlením. 

Jednou v životě by chtěl něco přestát bez obtíží. Třeba jediný večer. Protože ať 

uvažoval, jak chtěl, vždy se něco pod nadpisem Potter pokazilo. Večer, který by byl 

klidný, si nepamatoval. Den, který by prožil, aniž by na Pottera narazil, si 

nepamatoval. Má to být trest? Pokud ano, je důkladný a bude ho spalovat do 

nejdelší smrti. Do posledního vydechnutí. Do poslední vzpomínky, kterou si 

uchová. 

Kdyby alespoň nemusel zavraždit Brumbála. Ten by mu řekl tím svým 

naprosto vyšinutým, manipulátorským způsobem, co s jeho dosavadním životem. 

Nechtěl Pottera ani vidět a byl si docela jistý, že ten pocit – zvlášť po těch letech – 

je vzájemný. Lezli si krkem a ty poslední věci, které je spojovaly, nestačily 

k nějakému smíření. Potter ho pořád viděl jako vraha jeho skoro dědečka a Severus 

Pottera stále viděl jako do všeho se pletoucího fakana. Až na ten rozdíl, že byl 

nucen uznat, že ten fakan není až tolik rozmazlený a – budiž – možná i to, že přece 

jen existuje jediná věc, na které se dokáží shodnout, i když už se na ní, pravda, 

nějakých dvacet let neshodli. I přesto byli dennodenně nucení trávit spolu čas kvůli 

škole, mezikolejním šarvátkám, kvůli Brumbálovým manipulacím, které mu 

nehodlal Severus odpustit, ač by ho uvítal s chutí na nějakou tu hádku. Hádat se 

s obrazem bylo nedůstojné a po všech stránkách pro kouzelníka jeho věku dětinské. 

Už tolikrát se snažil zapomenout, tolikrát se snažil vyhnout se vzpomínkám, které 

ho sváděly z cesty, po které nyní kráčel. 

Mnohokrát podnikl úhybné manévry, jen aby se byť i jen náhodou s Potterem 

nestřetl. A tomu se v tak rozlehlém hradě už říká pořádný peh. 

Jeho hodinky ho uvědomily, že je čas opravování testů. A i když bylo teprve 

dvacet jedna dvacet, rozhodl se je uposlechnout. 

--- 

Tohle zmijozelská kolej od své existence nezažila. Do jejich vnitřností 

panovačně vpadl Nebelvír a bezmála s sebou bral všechno, co mu přišlo pod nohy, 

když neomylně mířil do samotného středu sklepního labyrintu. 

„Copak není dávno po večerce?“ vřískl na miliskující se dvojici a pár okolo 

stojících a bavících se studentů, jež mu při průletu jednou z chodeb přišli do cesty. 

Zmijozelové, neschopni adekvátně zareagovat, jen zavírali a otevírali ústa. 

Oči vyvalili na Harryho přítomnost zde a až posléze jim došla drzost, s jakou jim 

tady, v jejich domovině, poroučí. Rozhodovali se mezi tím poslat ho do háje a 

uposlechnout rozkaz. „No co je? To mám řešit s ředitelem vaší koleje? Nebo 

poslechnete i svého pouze profesora?“ což byla natolik adekvátní volba, že se nyní 

všichni bez jediného slova klidili do svých pokojů. 

Komplex sice byl poněkud složitějšího rázu a Harry tady sice byl jen dvakrát, 

přičemž jednou z toho právě tam, kam mířil, přesto dorazit téměř do cíle – „Pakujte 

spát!“ zavrčel na další studenty nerespektující večerku, což ho jen ještě víc dopálilo 

– a do cíle samotného mu trvalo pouhých pár minut. 

Na dveře zasyčel něco ohavného v hadím jazyce, takže se, aniž by musel znát 

heslo, otevřely. Spíše – rozrazily se. 



Severus sedící za stolem a opravující písemky na to vzhlédl – značně 

překvapeně – a když uviděl, kdo ho tak vyvedl z míry, dokonce upustil brk na 

papíry a vstal, aniž by znova shlédl na „eseje“. 

„Kde jsou?“ vychrlil na Severuse a aniž by se obtěžoval čekat na otázku nebo 

odpověď, zamířil rovnou ke dveřím ložnice. 

Zavrčel – tentokrát zkusmo a normálně – heslo a vida, dveře se na jeho příkaz 

otevřely. To znamenalo, že Severus od jejich posledního setkání v této ložnici 

nezměnil heslo. To znamenalo, že si ho dveře pamatovaly stejně dobře jako kouzlo 

na nich. To znamenalo, že ještě pořád vládne mocí nad mistrem lektvarů a jeho 

ložnicí, bytem, životem… a taky to vše bylo v tu chvilku jen jako píchnutí jehlou 

do hroší kůže. 

Na Harryho příchod se rozžaly v místnosti louče, měl tedy možnost spatřit 

něco, co ho donutilo otevřít ústa, vykulit oči, polilo ho horko a hlava mu vřela 

nepřetržitou šňůrou myšlenek, i tak ale nebyl schopný vydat ze sebe hlásku. A 

Severus, kterého za sebou cítil, který zůstal stát u dveří, který viděl totéž co on sám 

– ten taky neřekl ani slovo. 

Ten pohled byl téměř naivně dojemný. Světlo jako by vyplašilo dvě myši, 

které – oči stejně vyvalené zděšením jako ty Harryho – v dojmu, že se po měsících 

nají, přepadne na jejich vycházce kočka. Náhle tolik nevinnosti a zároveň provinění 

a zároveň odvahy se skrývalo za těmi tvářemi, které každá spíš upřená do očí svého 

otce, v ruce Ezechiel strnule držel přikrývku, Damián zmačkané tričko, čekala, co 

na to řekou. Zbytky ostatních oděvů se válely na zemi. Oba měli rudé rty a oba 

dýchali, jako by právě doběhli. 

Harry – postoj nahrbeného tygra chytajícího se skočit na oběť – se dejme 

tomu vzpamatoval jako první. S pohledem čistě na Ezechiela přešel k hromádce 

oblečení, sebral Ezechielovy věci a hodil mu je – vzteky bez sebe – do náruče. 

„Obléct – hned!“ přišel příkaz nad slunce jasnější a nejstrožejší, jaký kdy 

Ezechiel od svého otce slyšel. Pustil přikrývku, rychle si sedl na postel a jal se 

oblékat si kalhoty. Harry se domníval, že ho raní mrtvice, což se k obrovskému 

údivu jeho samého nestalo. „Domů. Okamžitě!“ rozdával povely dál, aniž se staral 

o chvějícího se Ezechiela a Damiána, který se začal tvářit z neznámých důvodů 

naštvaně. „A vy,“ otočil se tedy Harry na Damiána a výhružně mu vzduchem 

zabodával prst do hrudi, „se už víckrát nepřibližujte k mému synovi. Je vám to 

jasné?!“ 

„Tati, já nechci…“ ozval se chabě Ezechiel, ale Harry ho vzal za ruku a vytáhl 

na nohy, div mu neudělal modřiny. 

„Ty mlč, tohle si doma vyřídíme,“ prskal Harry, vypadal víc než rozzuřeně. 

„Na to nemáte právo,“ křikl na něj Damián a pokročil kupředu. Ezechiel se 

vytrhl Harrymu z ruky. 

„Nikam nejdu,“ postavil se hrdě za své, jako správný Nebelvír, Ezechiel. 

„Mazej,“ zasyčel Harry a cítil, že se brzy neovládne. Zase vzal Ezechiela za 

ruku a smýkl s ním ke dveřím z ložnice. 

„Nesahejte na něj!“ vyjel Damián na Harryho. 

„Nepleťte se do toho!“ zařval Harry. Severus, nezřetelně se chvějící, propálil 

Harryho pohledem, připravený zakročit. 



„Nemůžete Ezechiela ovládat, není to váš život!“ 

„Okamžitě se přestaňte starat o mou rodinu, Snape, nemáte na to právo. A už 

nikdy se nepleťte do cesty mně a nesahejte na mého syna. Jasné?“ s tím Harry 

vypálil za Ezechielem a mínil ho odtáhnout domů, i kdyby protestoval jakýmkoli 

způsobem a použil jakékoli prostředky. 

„Nechci s tebou nikam jít!“ namítl Ezechiel zase. 

„Vyber si – já, nebo on. Nic? Fajn,“ řekl Harry a táhl ho dál na smyka, aniž 

dal Ezechielovi šanci odpovědět. Byli už u dveří od Snapeovic bytu, když se 

objevil ve dveřích ložnice Damián, proběhl kolem svého otce a z plných plic 

zařval: „My spolu už spali, to nezměníte! Nemůžete mu rozkazovat, je můj!“ 

Harry ztuhl, Ezechiel se mu vytrhl, ale neutekl. Zůstal přikovaný na místě. 

Harry zavřel oči a Ezechiel začal couvat zpět do bytu. Na půli cesty mezi otcem a 

Damiánem se zastavil. Harrymu konečně plně došlo, co Snapeův syn řekl, vyslovil 

tak nahlas, čeho se Harry obával, ale netroufal si domyslet. Netroufal si uvěřit. A to 

poznání, to uvědomění ho fyzicky bolelo. 

Začal oči otevírat, aby čelil zvědavým Zmijozelům, jež se na chodbě před 

Snapeovým bytem vynořili. Pomalu a prkenně se otočil. Bez výrazu, bez výčitky, 

bez citu se podíval výlučně na svého syna a tiše prohlásil: „Doufám, že ti to za to 

stálo,“ napůl svým hlasem v tom okamžiku zhořkl, napůl kapituloval. Zůstat 

v místnosti nemělo cenu a tak odcházel. 

A Ezechiel jako by se při těch slovech propadl do pekla. Otočil se na 

Damiána: „Ty jsi takový idiot!“ vypálil a pak se rozběhl za otcem a křičel: „Tati! 

Stůj! Prosím, počkej!“ a moc mu nevadilo, že Zmijozelky oceňovaly pískáním 

výstup a jeho kvality, jak tak běžel bez trika a bot po kamenné chladné podlaze skrz 

chodby. Veškerá pravidla o odění se na veřejnosti mohla jít v tu chvíli do háje. 

„Tati,“ otočil se Damián na otce. Ale ten ho zastavil zdviženou dlaní. 

„Prosím, musíš se mnou mluvit…“ žebral pohledem upřeným k otci. A 

Severus si svého syna nemilosrdně změřil. 

Nadechl se a bez jakékoli ceremonie suše usekával: „Ne, nemusím,“ sebral si 

svůj plášť a odešel těmi samými dveřmi, zanechal tak Damiána v jejich domě 

s otevřenými dveřmi a zástupem zvědavců za nimi, jenž nahlížel i na Damiánovu 

holou hruď. Damián se znechuceně ušklíbl, přešel k nim, zavřel je a pak se o ně 

opřel, sklouzl na podlahu, hlavu složil do dlaní. 

16. Ubližuješ mi 

Jak se tohle mohlo stát? Jeho syn, jediný syn. Jak se to mohlo stát? Vždyť se 

Snapem tak dohlíželi na to, aby se navzájem nesnášeli. Jak mohli, když viděli, jak 

se nenávidí jejich otcové? Jak se to všechno stalo? Vždyť on a Snape… a teď jejich 

synové… jediní synové! Bylo to – nechutné. Bylo to… jak se to…? 

Harry sebou hodil do křesla, sebral ze stolu whisky a pořádně si lokl. Ale 

hořkost spláchnout nedokázal. Vztekle praštil sklenkou o stůl. 

Proč vždycky jen on? A proč zrovna v tomhle? 

Nemohl se na Ezechiela ani podívat. Skrz zavřené dveře ho poslal do své 

koleje. Musel si promyslet… pcha, pitomost. Nepotřeboval si nic promýšlet. Jak 

mu laskavě bylo sděleno Snapem juniorem – on se do toho nemá co plést. 



--- 

Damián se zhroutil do otcovy postele. V černočerné tmě přemýšlel. Jeho 

spánek byl krajně neklidný, probouzel se zpocený a v hlavě mu hučelo. 

--- 

Severusovi byly bradavické pozemky naprosto malé a tak se raději vydal do 

Prasinek – už tolik let nebyl večer v Prasinkách. Po tu dobu, co byl otcem – to 

minimálně. 

Otcem – jak úsměvné s ohledem na právě vzniklou okolnost. Byl naštvaný, to 

ano, a viděl v tom stejnou tragédii jako Potter, to ano… na druhou stranu nechtěl, 

aby za jejich hloupost – možná dokonce jen za jeho – trpěl jeho syn. Proč by měl? 

To s Potterem bylo něco, co se stalo jednou a víckrát se nezopakovalo. Tolik se 

snažili ujistit se, že se jejich synové nikdy nestřetnou byť i jako přátelé, a osudová 

ironie jim vrátila jejich umělou snahu odtrhnout je za každou cenu od sebe i 

s úroky. Možná že to třetí straně připadalo naprosto jasné, on osobně však 

absolutně netušil, jak se zachovat. Říct jim ne za každou cenu? Znechutit jim jeden 

druhého? Nebo se na to vykašlat a nechat je srazit se s realitou, ať si pusy natlučou 

sami? On i Potter se takhle museli vychovat sami, jenže… Byl si jistý, že tohle on 

ani Potter nechtějí řešit se svými dětmi stejně. Snad když budou hodně naštvaní, 

ukážou jim, co udělali – že svým rodičům lhali… snad ten vztah, nebo co to je, 

přestane mít pro oba cenu. Třeba jim tohle ovoce chutnalo jen proto, že jim říkali, 

aby se ho nedotýkali, že je zkažené. Kolik takových románků Damián ještě zažije? 

Vždyť bylo úsměvné přikládat tomu větší váhu, než to má. Romantikům takové 

lásky lámaly vaz. Takže mají je nechat protrpět se k poznání? Nebude to spíš 

chyba? 

Potter to zase jen přeháněl a Severus se nechal strhnout. Dobrá. Teď bude 

hlavní ukázat jim oběma striktní nesouhlas. Ať ví, na čem s nimi jsou. 

I přes svou pro Severuse naprosto logickou dedukci se domů nevrátil. 

Bloumal ulicemi Prasinek dál a čistý vzduch mu po Snapeovsku třídil myšlenky. 

Některé správně, ale některé… některé si jeho brilantní mozek zařadil naprosto 

špatně. 

--- 

Ezechiel zaklepal na dveře chlapecké ložnice a byl svými – při jeho vstupu 

značně udivenými – spolužáky puštěn dovnitř. Za nimi šly Lorè s Elien. Ezechiel 

odhrnul závěs Dimitrijovy postele a plačící, s dekou kolem ramen, do ní upadl. Obě 

přítelkyně za nimi zatáhly závěsy a položily se na postel vedle kluků. 

„Co se děje?“ zeptala se Elien a začala Ezechiela škrábat na zádech. Lorè se 

po všech třech podívala zamračeně a Dimitrij se posadil. Něco zamumlal a malý 

prostor náhle osvětlilo značně tlumené světýlko vycházející z rohu postele. 

„Otec se…“ projev přerušilo škytnutí, „…všechno dozvěděl.“ Další škytnutí. 

„Všechno je v háji.“ A další škytnutí. „Nechci o tom mluvit,“ a zahrabal se ještě víc 

do peřin. 

Ezechelovi přátelé se po sobě ohlédli. Elien se k Ezechielovi přitiskla blíž, 

Dimitrij ho poplácal po zádech – znepokojeně se podíval na Lorè, když zjistil, že se 

jejich přítel chvěje – a Lorè se jen otočila na bok, směrem ke všem svým přátelům. 

Ležela úplně na konci postele a Dimitrij úplně na začátku. Občas tohle dělali, když 



byli menší a skutečně se podivili, že se ještě vlezou. Ale vlezli se. A tak pomalu 

jeden po druhém usínali, až nakonec vyčerpáním usnul i Ezechiel. 

--- 

Ve Velké síni bylo rušno. Vypadalo to, jako by se všichni shodli a v jediném 

čase se odebrali posnídat. Také se zdálo, jako by při vstupu jak Ezechiela, tak 

Damiána, jak Harryho, tak Severuse každý jejich krok rozvířil prach drbů. Usazen 

na zemi se při jednoduchém přechodu čtyř mužů ode dveří ke stolům zvedl k ústům 

studentů. Zmijozelové jsou strašné drbny – jak si se znechucením pomysleli všichni 

čtyři. Ezechiel i Damián zaznamenali, že tentokrát se jejich otcové usadili na 

naprosto opačné konce hlavního stolu, což se nestalo… dobře, takováhle 

vzdálenost je nedělila, co Ezechiel i Damián pamatovali. 

K Harrymu okamžitě přistoupila s otázkou: „Co je?“ Rose a Scorpius se 

mlčky posadil k Severusovi a mlčky ho vybízel k vysvětlení. Oči obou otců se 

zkřížily, když spatřili, že po boku toho druhého sedí kmotřenec, okamžitě spustili 

sami. Jako by naschvál druhému. Škoda, že ta slova nedoléhala až ke stolu 

Ezechiela a ke stolu Damiána, aby věděli, co se děje. Na druhou stranu, pomysleli 

si při dalším nevraživém pohledu z jednoho konce profesorského stolu na druhý, je 

možná lepší, že to neslyší. Dovedli by si oba stejně dobře představit, že by se začali 

Harry a Severus hádat přes celý stůl. A to by stěží nebylo slyšet přes síň celou. 

„Tak spusť,“ ďoubla Iris do Damiána. 

Damián přimhouřil oči a prohlédl si Iris: „Copak jsi tam včera nebyla?“ 

„Víš, já na drby nedám. Ale pokud mi to objasnit nechceš, stačí říct. Já se 

klidně můžu jít zeptat třeba Holly. HOLLY!“ začala mávat na tu potvoru, co ji 

Damián nemohl vystát. 

„Tš!“ zasyčel a stáhl její ruku dolů. 

„Au, to bolí,“ řekla Iris nevzrušeně a probodla Damiána pohledem 

vypočítavého Zmijozela. 

„Chlape, to bylo divadlo!“ přišli si přisednout s úsměvy od ucha k uchu Loki a 

Ráma. Damián se na jejich veselí zamračil ještě víc. 

„Ale slibte, že se nebudete ani smát a ani posmívat,“ zavrčel výhružně a na to 

pronesl, „já a Ezechiel jsme včera byli přistiženi… v poseli… Potterem.“ 

Na okamžik nastalo šokované ticho a pak se začalo ozývat přidušené 

chechtání. 

„Pitomci,“ ohodnotil jejich výstup Damián. 

„No promiň,“ zamračil se Ráma a stydlivě dodal, „kdyby mě načapal otec 

s Moddinsem,“ a sjel Nebelvírský stůl, až pohledem narazil na nesmělého 

blonďáka z Nebelvíru, stydlivě se usmál a zase si hleděl své konverzace s přáteli, 

„zabil by mě.“ 

„Cože?“ ozvalo se trojí zalapání po dechu a jak Damián, Iris tak i Loki 

vyvalili nedůvěřivě oči. „Ty a Moddins?“ ozvala se zděšeně Iris. 

„Hej! Neřešíme tu náhodou Pottera a Snapea?!“ ohradil se Ráma. 

„Vy absolutně ztrácíte vkus! Proč přebíháte všichni do Nebelvíru, když 

ve Zmijozelu…“ a mlsně se podívala po spolužácích ze své koleje. 

„Co je v domě…“ začal Damián. 

„…není pro mě!“ dokončil Ráma zvesela. Loki převrátil oči v sloup. 



„Tohle je pro mě docela šok, proč jsi nám nic neřekl?“ obrátila se Iris zpět na 

Damiána. 

„Aby to nevěděli všichni – jako je tomu teď?“ nadhodil Damián. 

„Ne mou vinou!“ ohradila se Iris zamračeně. Na což se zase začali 

pochechtávat Loki i Ráma. 

„Trhněte…“ 

„Zdar,“ ozvalo se Damiánvoi za zády dřív, než stačil dokončit myšlenku. 

„Edwarde,“ kývl mu Damián neutrálně. 

„Slyšel jsem, co se stalo ve sklepení,“ řekl a patrně se vyžíval v situaci se 

škodolibostí sobě vlastní. „Co myslíš?“ pokračoval, aniž by se obtěžoval zeptat se, 

jestli s ním někdo u stolu mluvit chce, jestli se smí posadit nebo jestli vůbec smí 

rušit. „Zůstaneš v Bradavicích ty a Potterovi potáhnou do Kruvalu – přece jen, tvá 

rodina tu strávila víc času, anebo Snape Potterovi ustoupí a potáhnete odtud vy? 

Hm?“ a samolibě zvedl obočí. 

„Jak to myslíš?“ zeptal se Damián hluše. Náhle mu vyschlo v puse, rozšířily 

se mu zorničky a začal mít skutečný strach. I když se významu krutých slov zatím 

nedobral. 

„Prý jak to myslím,“ parodoval do Edward Crocks, jeho o rok straší spolužák, 

„to je přece jasné, ne, Snape? Snad sis nemyslel, že vás nechají se jen tak 

miliskovat? Snad sis nemyslel, že se s Potterem jednoho krásného dne oženíte, hm? 

Pošpinili jste veřejně jména svých kolejí a navíc – vaši se nemohou vystát. Jen se 

podívej, jak se vraždí pohledy,“ a ten jeho úlisný ksicht se drze obrátil na 

Damiánova otce. „Přece sis, Snapeíčku, nemyslel, že vás nechají spolu chodit, že 

ne?“ 

Tak fajn, tohle už nemohlo Damiánovi nedojít. Ruka Iris ho zastavila, aby 

udělal nějakou hloupost. 

„Odejdi, Croksi,“ řekl klidně Ráma. Loki zahlížel nevraživě na Edwardovy 

společníky. 

„Řekni, Damiáne, kdo z vás dvou drží komu?“ usmál se naposledy úlisně a 

hladce se postavil na nohy. Nejvyšší čas – Damián, Ráma i Loki byli připraveni se 

na místě porvat. 

„Příjemný den,“ a jak se Edward a jeho parta objevili, zmizeli. Za sebou 

zanechali jen… pořádně jedovatého hada syčícího Damiánovi v hlavě. 

--- 

„Cože?“ vyvalila oči Elien. 

„COŽE?“ vypadlo Dimitrijovi sousto z úst zpět na talířek, takže mu Lorè 

vrazila jeden pohlavek, aby se začal chovat způsobně, přičemž se zeptala: „Prosím? 

S kým že to spíš?“ 

„Za á – nespím, miluji,“ obrátil se Ezechiel na Lorè vyčítavě. „Za bé – pokud 

máte něco proti Damiánovi, máte něco proti mně.“ 

„Och, pro Merlina. On se musel zbláznit,“ protáhla Lorè téměř otráveně. 

„Proč vždycky musíš být tak zaměřená proti mně?“ vyjel na ni Ezechiel, který 

měl právě dění kolem po krk. 



„Nejsem proti nikomu, jsem pouze realistka. A to, co jste dělali, když jsme se 

nedívali… Promiň, ale pouhá představa se vymyká mému pojetí reálu. Vždyť jste 

na sebe vyjížděli při každé příležitosti!“ 

„Ano,“ přitakal Ez. 

„Prali jste se a nadávali si – občas hodně hnusně!“ 

„Ano,“ odvětil zase. 

„Nenáviděli jste se!“ 

„ANO!“ zakřičel Ez tak, že se nejeden kolem nich otočil. 

Lorè pozvedla obočí: „Aha, fajn,“ řekla, jako by si srovnávala fakta. „Takže ty 

a Damián Snape.“ 

„Ano,“ přitakal mírně uklidněný Ezechiel. 

„Dobrá,“ řekla Lorè a jako by se nechumelilo si nabrala další sousto. 

„Hej! To není dobré!“ ozvala se Elien podrážděně. „Opakuji – nenáviděli jste 

se! A pak se jako stalo co?!“ 

„Myslíš – když jste se nedívali?“ parodoval Lorè Ez, díky čemuž byl poctěn 

hráškem, který mu div nepřistál v oku. 

„Díky,“ zamručel. 

„Není zač,“ ozvala se Lorè zvesela. Jako by pro ni změna pravidel nic 

neznamenala. Nebo jí spíš nečinila sebemenší potíže. 

„Hej!“ ozvala se Elien frustrovaně. 

„Promiň – co ti na to jako říct? Prostě jsme si nemohli dovolit komukoli to 

říct. Vám, Damiánovým přátelům, ani našim otcům. Proto se do krve prát a hádat 

bylo to nejsnadnější.“ 

„Ha!“ ozval se Dimitrij. „Jak k čertu můžeš vědět, že jim to Snape 

nevyslepičil. He?“ 

„To neudělal. Podívejte,“ a nenápadně hodil hlavou ke stolu, kde seděl 

Damián s přáteli. 

„No budiž,“ povzdechla nespokojeně Eilen. „Někdy, až bude víc času, mi to 

budeš muset povyprávět – celé,“ vstala, sebrala knihy a nechápavého, 

protestujícího a jídlem po kapsy přeplněného Dimitrije vzala s sebou. K nim se 

s ladným postavením a elegantní chůzí připojila i Lorè. 

A Ezechiel o pár chvil později následoval jejich příkladu, poněkud uklidněný 

reakcí přátel. Čeho se bál víc byla hodina s jeho otcem a otcem Damiána. 

K jeho velkému podivu se dočkal jen samé ignorace – od Snapea, od otce a co 

hůř… Damián byl také, jako by mu uletěli raraši. 

Na jednu stranu byl rád, že se nekonala jakákoli hádka, na druhou – když svůj 

boj nad světlem vyhrála tma a všechno v hradě až na pár výjimek uléhalo 

k poklidnému spánku – si pomyslel, že kdyby se byli pohádali, nemusel teď 

stepovat u nebelvírské koleje a čekat, až ho Buclatá dáma pustí dovnitř. Až někdo 

přijde a otevře mu. Nemusel spát se svými přáteli. Mohl spát doma, s otcem. A 

nemusel se sám sebe neustále ptát, kdy a zda-li mu otec promine. 

Nemohl usnout a tak dělal v osamělé společenské místnosti úkoly. Náhle 

zapraskaly plameny v krbu. 

„Pojď sem,“ přišlo nařízení. Přešel tedy krbem k nedočkavě a důležitě se 

tvářící, dotčené Rose. 



„No tak, honem, spusť! Copak jsi neslíbil, že jakmile budeš moct, vše tetičce 

řekneš? A nakonec se to dovídám jako poslední!“ zamračila se. 

„No jo, promiň,“ vzdychl Ezechiel, „všechno se nějak zkomplikovalo,“ 

omluvně pokrčil rameny. 

„Slyšela jsem,“ řekla a povzbudivě se na něj ušklíbla. „Á, a nechceš si 

s Damiánem promluvit? Tuším, že jsou se Scorpiusem vedle,“ ukázala na dveře 

vedoucí do její a Scorpiusovy ložnice. 

„Merline, on je…?“ vydechl Ezechiel stěží a vypoulil oči. Střídavě ukazoval 

z dveří na Rose a zpět. 

„Jistě Tak běž už,“ pobídla ho. 

„Ne,“ zamítl Ez, „já nemůžu.“ 

„Co to plácáš?“ zamračila se Rose a přestala za stolem opravovat písemky. 

„Pohádali jsme se.“ 

Rose si ho změřila pohledem od shora dolů a vydechla: „Och, ano. A pokud se 

brzy neusmíříte, bude to ještě horší,“ ujistila ho. 

A tak se Ezechiel váhavě a nerozhodně vydal ke dveřím. Dveřím, které se 

prudce rozrazily a objevil se v nich Scorpius. Vyměnili si s Ezechielem pohledy, 

přikývli si a Ezechiel šel dál svou cestou. Scorpius se unaveně posadil na křeslo 

naproti Rose. 

„Mluvili jste?“ zeptala se tiše a on jí tiše přikývl. „Takže?“ 

„Vypadá to, že tenhle příběh se vyvine ještě velmi zajímavě,“ složil Scorpius 

ruce do klína, aniž by tušil, koho všeho tím vlastně postihl. 

„A bude mít spousty zajímavých vět?“ usmála se Rose, odložila brk a přešla 

ke Scorpiusovi. 

„Spousta z nich bude bezvýznamných. Jako i některá rozhodnutí,“ pozvedl 

obočí a nechal budoucí ženu usadit se mu na klíně. Usmál se. Rose byla jako 

Slunce, které se jen pro něj přiblížilo k Zemi. 

„Jako například: „Ano, beru si tě?“,“ zeptala se škádlivě a políbila Scorpiuse 

na horní ret. 

„Jistěže – velmi bezvýznamná věta a ještě bezvýznamnější rozhodnutí,“ 

přitakal Scorpius a přitáhl si Rose do hlubokého polibku. 

--- 

Ezechiel opatrně stoupal po schodišti vzhůru. Světlo přicházelo jen z okna na 

konci schodiště. Když se dostal na poslední horní schod, něco se na něj vrhlo, div 

ho to neshodilo zpět dolů. 

„Ezechieli!“ vydechl Damián úlevně. 

„Damiáne,“ vydechl i Ezechiel a objetí vrátil s plnou silou. Zarděl se při 

vzpomínce na jejich poslední setkání: „Omlouvám se…“ 

„Ne, prosím ne,“ zastavil ho Damián a hladově se přisál na jeho rty. 

„Damiáne, co je? Třeseš se,“ odtáhl se Ezechiel po chvíli. Damián vzal jednu 

jeho ruku a zavedl ho do ložnice, přičemž za nimi zavřel. 

„Nedopustím, aby mi tě odvedli,“ řekl zoufale. 

„O čem to pro Merlina mluvíš?“ zeptal se Ezechiel nechápavě. 

„Pojď se hádat,“ řekl Damián zcela vážně. 

„Asi ti nerozumím,“ požádal pohledem o vysvětlení. 



„Já – naprosto chápu a akceptuji, že miluješ svého otce, Ezi. Dobře? A taky 

dost dobře rozumím tomu, že mi budeš chtít vynadat za to, co jsem řekl. 

Uvědomuji si, ano? Uvědomuji si, že svého otce potřebuješ. Dokážeš tohle 

pochopit? Věříš mi to?“ 

„Samozřejmě, ale co tohle…?“ přikývl Ezechiel bez zamyšlení se, přesto mu 

stále nedocházel význam. 

„Nedopustím, aby nás odloučili. Přemýšlel jsem o tom dlouho a… jediné 

východisko, jak tě legálně udržet při sobě, je vzít si tě. Rozumíš tomu?“ 

„Dami…“ téměř zašeptal Ezechiel, ale Damiánova ruka na jeho rtech ho 

zastavila. Ezechiel protlačil do pohledu zoufalou bezmoc a nechápavost. 

„Já… tě potřebuji, dobře? Já tě musím mít. Jsi můj, dobře? Nenechám si tě 

nikým vzít, nedovolím, aby tebe nebo mě otec odvezl do Kruvalu. Chci mít na tebe 

nárok, chci, abys ho na mě měl ty. Ano? Potřebuji se o tebe starat,“ vypadlo 

z Damiána. A Ezechiela učaroval ten moment naprostého souznění, učarovalo ho, 

že jeho milenec, který se nikdy předtím nevyjádřil tak otevřeně, mu nyní dal celou 

svou duši. Omámilo ho – což se moc často nestávalo – že tohle cítí stejně. Tolik 

upřímnosti v těch černých očích s nádechem vroucí mědi. Tolik odhodlání, 

umanutosti a zoufalosti… přednosti, kterými Zmijozel téměř nedisponoval. 

…Kruval? Došlo mu zpětně velmi pomalu. 

„Jak jsi to myslel s tím Kruvalem?“ odlepil ruku ze svých úst. 

„Tak, že je velmi reálná šance, že se můj nebo tvůj otec naštvou a budou nás 

chtít rozdělit. Klidně tímto způsobem. Proč by nás nemohli do Kruvalu poslat? 

Proč by se nemohli odstěhovat do… Ezechieli, prosím, tohle je důležité. Když tento 

krok uděláme, slibuji, že nás už nic nerozdělí. Budeme ti princové. Budeme ti 

princové, kteří zlomili kletbu. Pamatuješ? Tomuhle si věřil…“ tolik víry, kterou 

Ezechiel slyšel mockrát u sebe, ale nikdy ne u Damiána. Damián byl skeptik, on 

idealista. Damián viděl sklenici poloprázdnou, on poloplnou. Co se změnilo? 

Zlom – v jeho očích to bylo to, co následovalo za řetězcem, který tvořily jeho 

zmatené a splašené myšlenky. Zlom – to bylo to, co Damián udělal. Zlom – jedno 

jediné rozhodnutí, za kterým měla následovat jedna odpověď. 

Damián se před Ezechiela – jak bizardní, oba v županech – spustil na kolena, 

polkl, vzhlédl a vzal do své ruky Ezechielovu. 

„Vezmeš si mě?“ riskoval vše – to si Ezechiel zatraceně dobře uvědomoval, 

Damián byl ten typ, který to zkusí jednou, a když se spálí, utíká. Přesně jako jeho 

otec. Jejich otcové – jedna malá zoufalá myšlenka směřující v tuto chvíli právě 

k nim, křičící někde daleko v koutku jeho mozku. Řekněte – bylo možné odolat? 

Chlapovi v županu, k sežrání, smrtelně vážnému a přece tak nevinnému? 

„Pro Merlina, jistěže!“ vyhrkl Ezechiel a spustil se na kolena, povalil 

Damiána na kamennou podlahu a políbil ho z celé své duše. 

Když se od sebe po delší době odlepili, vykoktal Ezechiel: „Kdy? Kde?“ 

„Daleko, pozítřku,“ vrátil Damián udýchaně. A pak se zeptal na věc, která 

Ezechielem otřásla: „Kdy to řekneš otci?“ 

Ezechiel jen vyvalil oči, neschopen slova. Nakonec vykoktal: „Po svatbě.“ 

Damián se zamračil: „Nepozveš ho?“ 



„Nezbláznil ses? Musíme utéct. Musíme to udělat tak, aby neměli možnost 

zastavit nás. Jinak se vše pokazí,“ díval se na Damiána, jako by mu dal hračku a 

teď mu ji chtěl vzít – a bylo jedno, jestli navždy nebo jen na opravu. 

„Takže… po svatbě? Jsi si jistý?“ zeptal se Damián nejistě, váhavě. 

„Měl jsi v úmyslu něco jiného?“ zeptal se Ez podezřívavě. 

„Ne,“ usmál se nakonec bez jakkoli projevené obavy, „ne,“ ujistil ho znova. 

Jen tón byl daleko zamyšlenějšího rázu, než být měl. Nebo pochmurnějšího, 

--- 

Druhý den na obědě probíhal obdobně jako ten první. Spousta nevraživých 

pohledů, mnoho řečí a Ezechiel nemluvil s Harrym stejně jako Damián se 

Severusem. 

Rose se dosyta najedla hlavního chodu. Zbyly jen dezerty. Před každým 

z profesorů se objevilo něco jiného – což nebylo tak zarážející, domácí skřítci pro 

každého z profesorů chytali jídla dopředu a posléze jim je posílali, každému podle 

chuti. 

Co bylo více zarážející, že se na Rosině místě objevil místo pudingu balíček 

s poskakujícím veselým nápisem „Otevři mě, sněz mě“, vedle toho na papíru 

namalovaný, v barvách vyvedený koláč, který se sám ukusoval. A vše bylo ve 

velmi vyzývavém podání. 

Rose se zasmála, otevřela balíček a natáhla se pro bonbon. 

Harry po její pravici vnímal pouze své jídlo a Scorpius debatoval se 

Severusem, ředitelka vedle sebe posadila Pomfreyovou a Kratinota a všichni vedli 

zanícenou diskuzi. Tu se ve dveřích – těsně předtím než se Rosina rtu dotkl bonbón 

– objevil domácí skřítek. Evidentně velmi rozezlen v prazvláštním rozpoložení 

mířil ke stolu a luskl prsty, takže Rose s tichým výkřikem – který nicméně 

zalarmoval celý profesorský stůl (na rozdíl od příchodu skřítka) plus nějaké další 

studenty – zmizel bonbon zpod nosu. 

„Kráturo!“ vyhrkl Harry a postavil se. 

„Nezlobte se, Harry Pottere, pane,“ ozval se chraplavý hlas starého domácího 

skřítka, na jehož krku se houpal medailónek. 

„Co se to děje?“ zamračil se Harry a naprosto mu nevadilo, že to řeší přes 

celou Velkou síň. 

„Do kuchyně přišla zpráva o neznámém jídle navíc. Ta bonboniéra je, Rose 

Weasleyová, slečno, otrávená,“ pronesl skřítek do nastalého ticha. 

Rose zkoprněla. Ředitelka se nechápavě otočila nalevo a napravo. 

Harry shlédl s nechutí k bonboniéře a vzal jeden bonbon, zatímco Scorpius – a 

za ním Severus – mířili přes celý dlouhý stůl až na jeho druhý konec, kde seděla 

Rose. Scorpius vzal další z bonbónů a Severus sebral celou krabici. Všichni tři 

zkoumali její obsah. Jako první vzhlédl Harry a střetl se s ocelovým a černým 

pohledem. Severus přikývl a zašeptal k Rose jediné slovíčko, zatímco k udivenému 

pohledu všech Scorpius mrštil bonbónem do krabice a velmi rychle mířil ke 

dveřím: „Je,“ pak jako všichni sledoval Scorpiusovu dráhu, dokud nezmizel 

z dohledu. Poté se znova podíval z Harryho na Rose. 

„Kam šel?“ zeptala se a začala se třást. Harry i Severus pokrčili rameny. 

Harry položil jednu svou ruku na Rosiny záda, druhou vrátil bonbón do bonboniéry 



a řekl: „Přestaňte jíst a odeberte se všichni do svých společenských místností. 

Kráturo,“ otočil se na skřítka do počínajícího ruchu, „děkuji ti. Za půl hodiny přijď 

do ředitelny,“ čímž – a to nevědomky – zadal podnět ke svolání profesorů. Nikdo 

se jí nebránil, všichni byli v šoku. A nejvíc byla Rose. 

--- 

Scorpius, vytočený k nepříčetnosti, vtrhl do domu Luciuse. 

„Kde jsi?“ zařval na prahu jako lev v kleci. 

„Pane Malfoyi, uklidněte se,“ vyzval ho majordomus, „váš dědeček odpočívá 

v…“ 

„Dlouho nebude,“ vyslovil slova pomsty a schody do ložnice bral po čtyřech. 

Rozrazil dveře ložnice a uviděl plně oděného Luciuse, který se chystal vstát. „To 

sis dovolil dost,“ a ukázal na něj prstem. „Nikdy víc mi nechoď do cesty, 

nepřibližuj se k mé rodině a nevyhledávej mě. Pokud to uděláš, pošlu tě do 

Azkabanu, ne-li do hrobu. VYJÁDŘIL jsem se TENTOKRÁT DOST JASNĚ?!“ 

„Přestaň křičet,“ řekl mu Lucius poklidně. 

„JÁ BUDU DĚLAT, CO BUDU CHTÍT!“ 

„Silentium!“ přikázal Lucius a Scorpius sklapl. „Tak a teď mě poslouchej, můj 

jediný vnuku, nabízel jsem ti bohatství příměřím, ale ty jsi mou nabídku odkopl 

jako prašivého čokla. Nejde to po dobrém? Fajn, půjde to po zlém! Myslíš si, že mě 

přechytračíš, jenže na to zatím nemáš. Ale řeknu ti, jak tu tvou krasotinku můžeš 

ochránit. Chceš to vědět?“ dozněla tichá provokativní otázka, kterou Lucius dýchl 

do Scorpiova obličeje. 

„Finite incantatem!“ přikázal pak. 

„Jsi zkažený, je mi z tebe na nic!“ vyplivl osvobozený Scorpius. 

Lucius se zasmál: „Budu to pokládat za otázku zjišťovací. Tak tedy – bude mi 

úplně stačit, aby ses té Weasleyovic holky vzdal. Když to uděláš, nezkřivím jí ani 

jediný zrzavý vlásek na hlavě, rozumíme si?“ 

„Nikdy tě nenechám vyhrát,“ osopil se na něj nenávistně Scorpius. 

Luciusovo obočí pobaveně vylétlo vzhůru a koutky úst mu cukaly: „Divide et 

impera*1, není-li pravda, vnuku? Není vítězů ani poražených, jsme jen my a 

naše… sanguis*2.“ 

„Táhni k čertu s tou latinou i s těmi výhružkami. Jestli se jí něco stane, zabiju 

tě, rozumíme si konečně?“ 

„Raději francouzštinu?“ zeptal se povýšeně a obešel Scorpiuse. „A nač tak 

silná slova? Jsem tvá krev a nechci ti ublížit.“ 

„Ubližuješ mi i jen tím, že mě k sobě neustále voláš, i tím, že ohrožuješ mou 

ženu!“ 

„Není to tvá žena, a pokud budu dýchat, nebude jí,“ otočil se Lucius a 

nekřičel, ale tolik zášti od něj Scorpius prozatím neslyšel. 

„Což naštěstí neovlivníš!“ 

„To se mýlíš. Nebude jí, Scorpiusi, nikdy. Nedovolím, aby byl můj potomek 

nějaký spratek mudlovské krve. Nějaký mudlovský šmejd!“ 

„Sbohem,“ uplivl Scorpius a na podpatku se otočil, neochoten poslouchat 

Luciusovy urážky. 



„Nashledanou,“ protáhl Lucius úlisně, když jeho potomek vylétl z jeho 

pokoje. 

  

*1 Rozděl a panuj 

*2 Krev 

17. Mens lege et educare? * 

Navečer toho samého dne přecházel Damián nepokojně z místa na místo a 

snažil se utřídit si myšlenky, snažil se přijít na nějaké východisko z této situace, pro 

nějž by ho jeho budoucí manžel nezačal později nenávidět. Nepočítal s tím, že 

utečou… no dobrá, počítal. Ale nechtěl, aby se vše událo za zády jejich otců. Na 

druhou stranu jeho otec nepřipadal v úvahu, tomu to říkat nemínil. Ne že by věděl, 

čeho je schopný, na druhou stranu věděl docela přesně, že to ani vědět nechce. 

Vzýval Merlina, aby až se tohle období přežene, aby to nezanechalo moc 

velké následky. Víc si pro tuto chvíli neuměl představit. 

Dobrá, ale zpět. Jeho manžel, ten, kterého si za pár hodin vezme, naprosto 

neplánuje svému otci, kterého tak bezmezně obdivuje a miluje, cokoli říkat. Což by 

mělo být potěšující, zvláště v té situaci, za které se pro tento krok Damián rozhodl. 

Jenže není. Svým způsobem se bál utéct do Las Vegas aniž by o tom komukoli 

řekl. Věděl, že musí podniknout něco… něco, co by jeho cestu a jeho rozhodnutí 

schválilo, požehnalo… věděl, že ten zaťatý Nebelvír, co si ho bude brát, vidí jen 

cestu, po které kráčí, ale neuvědomuje si – a ani ho nezarazí, že o tom nepřemýšlí – 

na kterou křižovatku navazuje. Na to tady tedy je on? Aby vrátil k rozumu je oba? 

Dobrá. Hluboce povzdechl a začal přecházet ještě horlivěji, zmateněji, roztěkaněji. 

Snažil se vymyslet něco… něco… 

Jako by ho ta myšlenka, která ho právě napadla, udeřila. Vzhlédl a litoval, že 

ho kdy napadla. Vzápětí však usoudil, že ať se stane cokoli – jak vroucně doufal – 

je dva to neoddělí. 

Sebral si plášť a vystřelil jako namydlený blesk z bytu, který jeho otec od 

onoho incidentu nejspíš ani nenavštívil. 

Hledal jako smyslů zbavený, jako kořistí omámený vlk, až konečně narazil na 

to, co hledal. 

Harry Potter rázoval chodbou směrem od něj, nabroušenost, podrážděnost, 

frustrace a vztek z něj vyloženě odstřikovaly po kapkách. Damián se musel smířit 

s tím, že nebude přijat s nadšením. Na místě. Jinak nemělo smysl chodit za 

Potterem. Zhluboka se nadechl a rozběhl se Harryho směrem. 

„Pane profesore!“ křikl posledních pár stop od něj. Harry se poplašeně otočil. 

Poplašenost zmizela a vystřídala ji neurčitá zloba, když uviděl, kdo ho to zdržuje. 

„Pane Snape,“ protáhl Harry, „domníval jsem se, že i podle vašeho úsudku 

naše hodiny neverbální magie skončily.“ 

„Ne, pane profesore…“ vyhrkl Damián vyvedený z míry. 

„Pak se dále nemáme o čem bavit,“ řekl Harry stroze a otočil se k odchodu. 

„Budu si brát Ezechiela,“ vyhrkl na té prázdné chodbě dřív, než stačil Harry 

zase zmizet. Ve chvíli, kdy se na něj jeho profesor se smrtelně bledou tváří a 

potlačenými slzami v očích otočil, zmizela v Damiánovi i ta poslední kapka naděje, 



kterou si uchovával, že snad třeba Ezechiel dostal rozum a porušil své přesvědčení 

na toto téma. 

Z Damiánova profesora obrany proti černé magii nevyšlo víc než neurčitý 

vzdech. Vzdech vypovídající o neprolitých slzách a snad nějakém příběhu, o 

kterém nemá nikdo ani ponětí. 

„Myslel jsem,“ řekl Damián, místo aby snášel tenhle pohled na Ezechielova 

otce, „že byste to měl vědět,“ obrátil se na podpatku a utekl jako malý kluk pryč. 

Zanechal Harryho na chodbě s tou nejnemožnější informací, aby si s ní sám 

poradil, aniž by řekl, co vlastně chce, co předpokládá a co si vůbec myslí, že Harry 

udělá. 

A co Harry udělal? Prkenně se otočil a jal se pokračovat v cestě s myšlenkou, 

že dnešní den snad nemůže být hloupější. 

--- 

Druhého dne zkrátka bloumal po chodbách jako tělo bez duše. Nehnul brvou, 

nepromluvil se synem, Severusem, ředitelkou – s nikým. Což bylo poněkud snadné, 

jelikož neměl mít hodinu s Damiánem ani Ezechielem, ředitelka nesvolávala 

poradu a se Snapem se jen míjel na chodbě. 

„Pro Morganinu tvrdohlavost, co se děje? Co je to s vámi všemi? Já bych tady 

měla být ta vyděšená a nabroušená – pokusili se mě otrávit! Ale vy vypadáte jako 

po otravě jeden vedle druhého,“ vyčítala jim Rose to odpoledne. 

Harry odvrácený k oknu nastavoval světu shrbená záda a přemýšlel usilovněji 

než kdy předtím. Popíjel čaj a Hoochové sedící vedle něj ani Rose si nevšímal. 

„Harry, pojď si zahrát famfrál,“ vybídla ho nečekaně Rose. 

„Ne,“ odvětil Harry suchopárně. 

„Severusi, pojď si zahrát šachy,“ nevzdávala to. 

Severus zavrtěl hlavou jako nějaký náměsíčník trpící realitu. Kruhy pod očima 

přidávaly několik bodů pro ty, kteří razili teorii Snape rovná se upír. 

„Scorpiusi, jdeme si zahrát karty. Pojď!“ 

„Přestaň otavovat, Rose, vidíš, že tu není nálada,“ zavrčel Scorpius 

nepřítomně. Minerva pozvedla obočí. Hoochová přestala štrikovat. Kratiknot 

upustil knihy. Binns se zapomněl a proplul do sousední místnosti. 

Za Rose práskly dveře. 

„Měl byste se jít omluvit,“ vytrhl se Harry na okamžik z letargie a promluvil 

líným, téměř ospalým hlasem. Mluvil přes nos. 

Scorpius se rozhlédl – všichni včetně Severusova krátkého strohého 

přikývnutí přikyvovali. V tu ránu se odrazil z křesla a rozběhl se za Rose. 

„Harry?“ oslovila Harryho nakonec ředitelka. „Co se děje?“ 

Harry zavrtěl hlavou a vstal: „Musím ještě něco vyřídit,“ řekl a ze sborovny 

odešel. 

--- 

Další den přiběhli k Harrymu Lorè a Dimitrij, sotva popadali dech, ale vysolili 

ze sebe: „Ezechiel nepřišel na hodinu…“ Harry to ve skutečnosti vnímal jen 

útržkovitě: …nepřišel na hodinu… není ve společenské místnosti… v pokoji… ani 

na ošetřovně… ani na bradavických pozemcích, kam se už dívali… 



Harry je zastavil: „Děkuji,“ řekl úsečně, poplácal Dimitrije a proběhl si vše 

z řečeného ověřit sám. 

Prošel veškeré chodby, byl u nich doma, byl absolutně všude, venku i vevnitř, 

ale Ezechiela nenašel. Zrudlý vběhl do Velké síně, ale ani tam jeho syn nebyl. 

Střetl se se Severusovým pohledem. Severus se zamračil a vstal, ale Harry na něho 

nepočkal. Rozběhl se. 

--- 

„Kam to vlastně jedeme?“ zeptal se Ezechiel. 

„Tipni si,“ vyzval ho Damián a políbil. 

„No tak, víš, že mně tipování nikdy nevyjde,“ dožadoval se přímé odpovědi. 

„Fajn, fajn, fajn… ale máš jedinečnou možnost nechat se překvapit,“ zkusil to 

ještě Damián. Odpovědí byly psí oči. 

„Jedeme do Las Vegas,“ kapituloval nakonec, za což si vysloužil nadšené 

poposednutí Ezechiela a jeden dlouhý a úsměvem naplněný polibek. Ano, byli 

šťastní. 

--- 

„Kde je můj syn?“ vpadl k Rose a Scorpiusovi. 

„U tebe doma?“ nadhodila Rose zmateně. 

„Na koleji?“ navrhl Scorpius. 

„Do háje!“ vypadlo z Harryho a utíkal do sklepení. 

„Kde je Snape?“ vyhrkl na Iris. 

„Na obědě?“ navrhla dívka nevinně. 

„Ten ne! Damián, kde je?“ ptal se netrpělivě. 

Iris se zamračila: „No… dnes nebyl na hodinách. Včera nám říkal, že ho 

nemáme če…“ hlas jí odumřel, proto se ke svému: „Stalo se něco?“ musela znova 

nadechnout; nato vzhlédla v pochopení situace a zarděla se, že po svém 

spolužákovi nepátrala. 

Harry se slitoval a napůl uštěpačně utrousil: „Myslím, že nic, co by vás 

v budoucnu nějak výrazně ovlivnilo,“ ale to už utíkal chodbou zpět. Ve vstupní 

hale se zoufale rozhlížel křižovatkou chodeb a nevěděl, kterou se vydat. 

Všechno se s ním točilo, dýchal jako po závodním běhu a hořce litoval, že 

neudělal nic předtím, když ještě mohl. Rukou bezradně zajel do vlasů, prohrábl je. 

Oči se mu podezřele zamlžily. 

--- 

Svým tělem, duší, magií, domovem i myslí, 

Svou nynější bytostí na tomto i onom světě, 

Budu mít, Ezechieli Harry Jamesi Pottere, 

Na paměti tvé kroky, budu respektovat tvá rozhodnutí, 

Bude na mém nejlepším mínění ochrana tvé i mé magie, 

S každým mým krokem, každým mým rozhodnutím, 

Bude v mé paměti tvé jméno, 

Budu jednat, činit, konat, panovat a myslet v nejlepším zájmu 

nás obou, 

Nikdo a nic mi nezabrání popřít tento svazek, 

Nikdo a nic mě nedonutí svědčit proti tobě, 



Není v ničí moci oddělit mě od tebe, 

Pokud to nebude naše vzájemná dohoda, 

Kterýžto den by znamenal rozluku těl a životů, 

Nikoli však myslí. 

Pokud bude tato smlouva platit, 

Potud se my dva na tomto ani onom světě nerozloučíme 

A naše duše mají nárok putovat společně, 

Naše duše mají právo a povinnost pít ze stejné fontány života, 

Slibuji ti, že nebudeš mít více žízeň, protože jsem tu, 

abych ti dopřál svlažení rtů. 

Nebudeš mít hlad, protože jsem s tebou, 

Abych tě nakrmil. 

Tvá duše nebude více bloudit a tápat v nejistotách, 

Jsem tu, abych ti poskytl víru, budeš-li ji potřebovat. 

Tvé potřeby jsou mými, budu-li smět uspat tvé obavy, 

Tvé nemoci vyléčí má víra v nás a naše zítřky, 

Zlé duchy a všechno špatné světa odeženu, 

Abys mohl usnout poklidným spánkem v mém náručí. 

Slibuji – co budu živ, nenechám tě strádat. 

Tímto se já, Damián Severus Tobias Snape, zavazuji. 

--- 

  

Tu se něco silného dotklo jeho ramene. Harry ztuhl napětím, pokřižoval se a 

otočil se, aby mohl rychle vyhrknout: „Něco se stalo.“ 

Hleděl do onyxových očí, jež čekaly. Nic víc. 

„Můžeme si promluvit u tebe?“ musel vypadat hodně zoufale, že mu Severus 

neukázal záda. 

„Co se děje?“ 

„U tebe,“ naléhal Harry a tak během pár minut dorazili do Severusova 

kabinetu. Severus zavřel dveře. 

„Víš, kde je tvůj syn?“ vypálil Harry. 

„Prosím?“ nechápavě se otázal Severus. 

„Kde je Damián?“ zopakoval Harry naléhavě. 

Severus se zarazil: „No… on…“ 

„Do háje!“ zahučel Harry a skryl tvář ve dlani. 

„Pottere,“ zavrčel Severus a odtáhl mu ruku z obličeje. „Nechovej se jako dítě 

a řekni, co se stalo,“ nařídil Severus se vší přísností, s celou svou autoritativností. 

„Naši synové utekli…“ 

„…prosím?“ nastala minuta ticha, ve které rezonoval Severusův nechápavý 

dotaz. 

--- 

Svým tělem, duší, magií, domovem i myslí, 

Svou nynější bytostí na tomto i onom světě, 

Budu mít, Damiáne Severusi Tobiasi Snape, 

Na paměti tvé kroky, budu respektovat tvá rozhodnutí, 



Bude na mém nejlepším mínění ochrana tvé i mé magie, 

S každým mým krokem, každým mým rozhodnutím, 

Bude v mé paměti tvé jméno, 

Budu jednat, činit, konat, panovat a myslet v nejlepším zájmu 

nás obou, 

Nikdo a nic mi nezabrání popřít tento svazek, 

Nikdo a nic mě nedonutí svědčit proti tobě, 

Není v ničí moci oddělit mě od tebe, 

Pokud to nebude naše vzájemná dohoda, 

Kterýžto den by znamenal rozluku těl a životů, 

Nikoli však myslí. 

Pokud bude tato smlouva platit, 

Potud se my dva na tomto ani onom světě nerozloučíme 

A naše duše mají nárok putovat společně, 

Naše duše mají právo a povinnost pít ze stejné fontány života, 

Slibuji ti, že nebudeš mít více žízeň, protože jsem tu, 

abych ti dopřál svlažení rtů. 

Nebudeš mít hlad, protože jsem s tebou, 

Abych tě nakrmil. 

Tvá duše nebude více bloudit a tápat v nejistotách, 

Jsem tu, abych ti poskytl víru, budeš-li ji potřebovat. 

Tvé potřeby jsou mými, budu-li smět uspat tvé obavy, 

Tvé nemoci vyléčí má víra v nás a naše zítřky, 

Zlé duchy a všechno špatné světa odeženu, 

Abys mohl usnout poklidným spánkem v mém náručí. 

Slibuji – co budu živ, nenechám tě strádat. 

Tímto se já, Ezechiel Harry James Potter, zavazuji. 

  

  

„Nyní, dne třetího listopadu, jste svoji,“ pronesl oddávající. 

Ezechiel a Damián se za světla neonů dopadajících k nim z mudlovského 

světa políbili. 

--- 

„…aby se vzali,“ dodal si Harry odvahy doříct tu větu. 

Severus o krok ustoupil, jako by se o Harryho popálil. Nevěřil, že co slyší, je 

pravda. Nevěřil, že ta slova, která právě Potter zformuloval do věty, vypovídají o 

něčem, co bude v budoucnu ovlivňovat jejich životy. Jejich synové! 

„Jak…?“ vypadlo ze Severuse nesouvisle. 

„Damián mi to řekl… před dvěma dny,“ vyhrkl Harry. 

„A TYS NIC NEUDĚLAL?!“ vyjel na něj Severus náhle plně a právem 

rozzlobený. „Proč jsi je nezastavil? Proč jsi nic neřekl… co… proč…?! Ha!“ 

Severus si zajel tak jako Harry před chvílí prsty do vlasů. Vypadalo to, jako by 

v nich uvízl netopýr. 

„Nevěřil jsem, že to udělají, nevěřil jsem, že mi to Ezechiel neřekne!“ 

obhajoval se Harry. 



„Jsou to, pro Merlinovo a Morganino království, šestnáctiletí kluci! Jsi 

normální? Co sis myslel? Idiote jeden!“ pokračoval Severus v litanii. 

„Navíc jsem jim to nechtěl přetrhnout,“ vypadlo náhle z Harryho. 

„Cože?“ zastavil Severus své počínání, a jako by ho oblili kýblem s ledem, 

naprosto ztuhl. „Co… co… co to…? Vždyť to TYS nechtěl, aby spolu něco…?!“ 

„Nechtěl a nechci,“ uznal Harry a postoupil dopředu. „Vidím to jako velkou 

chybu. Na druhou stranu,“ zastavil Severuse, který začal vydávat prapodivné 

přidušené zvuky, „pokud došli až sem, asi to pro ně něco znamená. Nechci jim to 

kazit jen kvůli něčemu, co kdysi bylo…“ Do této věty se díval někam na Severusův 

horní knoflík hábitu a těžce polykal. Při jejím dokončení však vzhlédl do černých 

očí a pronesl velmi, velmi tiše: „Mám strach,“ a udělal poslední krok. A Severus 

udělal svůj krok a přitáhl si Harryho do objetí. Těžce povzdechl a objal Harryho 

stejně silně, jak silně objímal Harry jeho a nemohl říci, že by se s Potterovými 

pocity neztotožňoval. Najednou tu byli a byli tu proto, aby se podrželi a zvládli to. 

A to vědomí po tolika letech hřálo. Podivným ironickým způsobem, ale hřálo. Byli 

dva rodiče, kteří měli obrovský strach o své děti. Dva otcové, kteří si jenom přáli, 

aby to bylo za nimi. Ať to něco bylo cokoli. 

Objetí povolilo, Severus se trochu odtáhl a zeptal se: „Kdy jim to ale 

řekneme?“ aby tak protrhl bublinu nikdy nekončícího mlčení. 

„To se nesmí dozvědět,“ Harry ztuhl a vzhlédl vyplašeně do Severusových 

očí. 

Severus se ušklíbl: „Jak dlouho si myslíš, že jim dokážeme tajit, že jsme spolu 

něco měli?“ 

„Eh, hm,“ bylo jediné, co se ozvalo mlčící místností ode dveří. Dva zelené a 

dva černé páry očí se na sebe v šoku otočily, až se konečně setkaly. A jak Severus, 

tak i Harry před hrůzou, jež vycházela z očí jejich synů, ustoupili. 

  

*Číst mysl a vychovávat? 

Zastavila bych se u toho mens lege. Docela mě to překvapilo, jak jsem na to 

došla. Přes knížku „Kouzelný svět Harryho Pottera“, kterou mám otevřenou, abych 

si v ní listovala pro případnou nutnou potřebu najít nějaké kouzlo, jsem našla lat. 

větu „Labra lege.“ = Čti mi ze rtů. Řekla jsem si – „proč si nenajít něco ve smyslu 

čti mi z mysli“ a vydala se pro jednu učebnici latiny a jeden slovník latiny, které 

jsem si jako správný magor (Terky, zdravím! :D) o prázdninách pořídila. Tak jsem 

tak urputně hledala, jak se skloňuje a časuje – což jsem mimochodem vzdala – a 

napadlo mě: „Nitrozpyt? Nitrobrana? Merline, Legilimens!“ Najdu si sloveso „číst“ 

a hledám v učebnici – Číst, být čten, čti… být čten = legi, neohroženě zajedu ke 

slovníku – myrta, mys, mysl = mens (mentis f)… Říkáte si: „Merline, co blbne?“ Já 

si totiž o Rowle v té chvíli říkala: „Merline, ona to fakt poskládala z latiny!“ 

A bude hůř! (Až vám to tady anticipuji TAK DLOUHO! :D *lol*) 

18. První opravdová hádka 

První, kdo neustál ono dostaveníčko a utekl, byl Ezechiel. Bylo mu tak špatně, 

že se mu chtělo zvracet. A Damián se za ním pochopitelně rozběhl. 



„Počkej!“ křičel za běhu novomanžel a proklínal všechny zakladatele za tuhle 

situaci. 

„Nedotýkej se mě!“ zavřeštěl s hrůzou Ezechiel, když ho Damián konečně 

dohnal, tak tak že se opravdu nepozvracel. A tentokrát se, když se rozeběhl po 

krátkém střetnutí jejich očí, utekl. V hrůze hledal nějaký kout, ve kterém by se mu 

netočila hlava a nezvedla žaludek z toho, co právě udělali. Proč? Proč on? Proč mu 

nic neřekli? Proč…? 

Mezitím se na sebe v němé hrůze bělejší než stěna dívali Severus a Harry. 

„Takhle se to neměli dozvědět,“ řekl Harry, když mu konečně trochu otrnulo, 

a v Severusových očích si dokázal přečíst já vím. Ale s to něco říct jeho kolega 

rozhodně nebyl. 

„Pottere? Kam jdete?“ zarazil Harryho, který právě vyšel směr dveře, 

Severusův hlas. 

„Za svým synem,“ řekl Harry na rovinu a na schválení rozhodně nečekal. 

--- 

„Ezechieli!“ klepal Harry zuřivě na dveře koupelny. 

„Ne!“ 

„No tak, otevři. Promluvíme…“ 

„Ne!“ zamítl razantně. 

„Ezechieli…“ spíš než zavolal, povzdechl Harry. 

„Proč jste nikdy nic neřekli? Tohle by se nestalo. Nemuselo to až sem zajít. 

PROČ?“ tupý úder. 

Harry zpozorněl: „Ezechieli. Prosím tě snažně – ihned otevři.“ Dlouhé ticho. 

Harry byl právě připravený rozrazit dveře, když tu se ozval vzlyk, cvaknutí 

zámku… A ticho. Harry chtěl vstoupit, ale Ezechiel byl rychlejší. Proběhl dveřmi a 

posadil se na pohovku. 

„Vzali jste se,“ řekl Harry prázdně, když se podíval na ruku svého syna. 

Dočkal se přikývnutí. 

„Měl jsi mi to říct. Měl jsi mi říct, že spolu…“ 

„A copak to šlo?“ zarazil Harryho Ezechiel téměř hystericky. „To vy jste nám 

měli říct, proč se tak nesnášíte a my s Daiánem… Damián a já…“ Ezechiel se otřásl 

a pokusil se ovládnout. 

Harry se křivě usmál: „Ujišťuji tě, že to že jsme se Snapem…“ jeho hlas 

odumřel, když viděl, jakým způsobem se jeho syn napnul, ale pokračoval jen o 

málo smutně podbarveným tónem, „nemá s tím, že se nesnášíme, nic společného.“ 

„Zase lžeš…“ obvinil ho Ezechiel lítostivě, 

Harry se díval na svého syna a nevěděl, jestli se smát, brečet, křičet nebo se 

zkrátka jen smířit: „Nelžu. Se Snapem jsme se nenáviděli dávno předtím a i dlouho 

poté. Nelhal jsem ti, Ezechieli. To ty jsi lhal mně.“ 

„Máš pravdu. Od doby, co to používáš ty a ne ten tvůj Brumbál se tomu už lež 

neříká, že? Neříkání celé pravdy mám na mysli,“ dodal dotčeně. 

Harry pokýval hlavou a vzal za kliku: „Třeba to jednou pochopíš.“ 

Ezechiel osaměl. Bylo mu moc zle. A nevěděl, co teď. Jen pár minut po 

Harryho odchodu klepal někdo na dveře. 



„Vstupte,“ řekl Ezechiel lhostejně. Do bytu vpadl Damián a rychle za sebou 

zavřel. 

„Ezechieli,“ naléhal Damián a postoupil o dva kroky kupředu. Ezechiel se 

zhrozil, div nepřevrhl sedačku, jen aby se od manžela dostal co nejdál. 

„Nepřibližuj se,“ poprosil. 

Damiánovi se objevilo v očích zoufalství: „Tohle nás přece nerozdělí,“ 

ujišťoval se. 

Ezechiel zavrtěl hlavou, jako by si chtěl srovnat myšlenky: „Copak tobě to 

nepřijde stejně nechutné? Naši otcové… teď my…“ 

„Já vím, Ezi, ale poslouchej mě,“ a Damián přistoupil o další krok. 

Přistupoval k Ezechielovi jako ke zraněnému lvovi. Pomalu, opatrně, 

omluvně,přemlouvavě, „tohle je už náš život. Za to, co udělali oni, my nemůžeme. 

Rozumíš? Nerozdělí nás to.“ 

„Ne,“ lekl se Ezechiel, když si uvědomil, jak povážlivě se mezera mezi nimi 

ztenčila. Uskočil. „Omlouvám se ti,“ řekl a odvážil se Damiánovi podívat do očí. 

„Tohle mi nedělej,“ varoval ho Damián v předtuše, že teď může Ezechiel 

udělat cokoli. 

„Já musím. Nemůže… Nemůžu ani…“ vysvětloval Ezechiel ztěžka. 

„To mi neuděláš,“ zamítl Damián pološíleně a smál se, protože nevěřil, že by 

se život mohl během tak mála minut převrátit naruby. 

„Musím,“ řekl Ezechiel s obavami prodchnutým hlasem. Měl zarudlé oči a 

přikyvoval na Damiánovo vrtění hlavy. 

„Ezechieli,“ varoval ho Damián. 

„Musíme se rozvést,“ na ta slova a dřív, než mohl Damián cokoli, utekl 

Ezechiel z vlastního domova. 

--- 

„Řekni, že je to lež!“ rozběhl se Damián k otci s napřaženou pěstí. Severus se 

nehnul. 

„ŘEKNII TO!“ 

„Vzali jste se,“ zkonstatoval Severus velmi tiše. 

„Je to jen výmysl, abyste nás od sebe dostali. Je to tak? Přiznej to a já ti 

odpustím. No tak!“ křičel Damián, v očích se mu objevily slzy bezmoci. 

„Damiáne,“ povzdechl Severus. 

„Ty si snad myslíš, že se jen tak smířím nebo co, myslíš si, že to přijmu a 

pojedeme dál. Ale to ne, slyšíš? Ne!“ 

Severus opatrně vztáhl pravici k té Damiánově, pomalu vzal jeho pěst do své 

dlaně a stáhl jeho ruku, která na něj pořád ze zoufalství mířila. 

„To není – nemůže být – pravda,“ vzdoroval Damián dál. 

„Chceš slyšet lež, protože si myslíš, že se ti uleví. Neuleví,“ šeptal Severus 

Damiánovi naléhavě. „V konečném důsledku by to bylo jenom horší. Mohu se ti 

omluvit, Damiáne, za spoustu věcí, mezi něž patří i způsob, jakým ses to dozvěděl. 

Ale nebudu se ti omlouvat za to, že ses to dozvěděl. Tím, žes utekl a o své vlastní 

vůli sis vzal Pottera, prokázal jsi, že jsi dost starý na to vědět o tom. Rozumíme si?“ 

Damián se mu vytrhl ze sevření a vzteky rudý opáčil: „A co takhle litovat 

toho, že se to vůbec STALO. Napadlo tě to?“ 



Severus se narovnal a řekl ledově: „Přestaň být hysterický.“ 

„Já že nemám… ha!“ obešel kolečko, než se vrátil na místo. Snažil se vyměnit 

hysterii za jízlivý odstup, když usekával: „To se ti poví, s tebou se manžel chvíli po 

svatbě nerozchází!“ ale nezdařilo se. V jeho hlase bylo příliš zášti. 

„Možná tě to příště odnaučí dělat věci za mými zády,“ řekl Severus 

nekompromisně. 

„Ještě POŘÁD ses nevyjádřil k tomu s Potterem, co mi má teď zničit život!“ 

vztekal se Damián. 

Severus posměšně zvedl obočí: „Na to, aby ti něco zničilo život, jsi příliš 

mladý, a jak vidím, i hloupý.“ 

„Jistěže nebylo hloupé chrápat s Potetrem! Byl dost dobrý pro tebe. Proč není 

jeho syn pro mě?“ vyjel Damián a ani nevěděl jak, ocitl se na podlaze. Mnul si 

zrudlý obličej, jak ho otec uhodil. 

„Nemusíš si bránit milence. Co budu živ, neřeknu proti němu křivé slovo,“ 

ucedil Damián a utekl z bytu. 

Severus se svalil na pohovku, tvář skryl do dlaní. Tohle je špatně. 

--- 

Damián utíkal skrz pozemky Bradavic. Dostal se až k bráně, kudy vyběhl a 

běžel dál až do Prasinek. Běžel, dokud ho nohy nesly, a když ho nohy přestaly 

nést… 

„Damiáne!“ vyhrkl někdo a Damián vzhlédl. Černé boty na podpatku, černé 

silonky, sukně, útlý pas, ňadra, dlouhé vlasy, pěkný obličejíček. Jediné, nač v tu 

chvíli pod myšlenkou absolutní ztráty Ezechiela Damián myslel, byla… pomsta. 

Ta, jež čas od času zatemní mysl. 

--- 

Tři dny tíživého ticha v rodině Potter-Snapeů a spousty drbů, spousty 

vysvětlování a plno slz proběhlo ve znamení napětí. Napětí panovalo v ředitelně (i 

ředitelka jen matně tušila, čím je způsobeno), v kuchyni, při hodinách i na 

pozemcích Bradavic. 

Ty dny si Lucius Malfoy vybral pro návštěvu svých příbuzných. Žel… jeho 

snaha se minula účinkem. Scorpius stihl zavřít Letaxovou síť dřív, než se do 

Bradavic Lucius dostal. Proto se rozhodl na návštěvu se všemi ovacemi. Pár dní. 

Pár dní a svého vnuka si odvede s sebou. 

--- 

„Není tedy nejlepší dráždit hipogryfy a pokoušet, co dovedou. Pokud se 

nemýlím, měli byste velmi brzy v péči o kouzelné tvory dospět k těmto zvířátkům a 

já vám dopředu říkám – pokloňte se jim. Nerad bych řešil, zvláště pak s vaším 

profesorem,“ podíval se Harry významně na Zmijozely, „proč, když jsem vás na to 

měl opakovaně upozorňovat, přesto někdo z vás skončil na…“ slovo „ošetřovna“ 

nedořekl. 

Rose mu s omluvou ale vyděšeným pohledem vpadla do řeči, přiběhla 

k němu. Vzala mu z ruky učebnici a naléhavě zašeptala: „Máš jít ihned do 

ředitelny.“ Na tázavý pohled zavrtěla hlavou a tak se Harry s úsečnou omluvou a 

předem naštvaným výrazem vydal do ředitelny. 



Už z dálky slyšel hádku, která v ředitelně zuřila. Severus, nějaké další hlasy, 

uklidňující a rozmlouvající ředitelčin tón. 

„Odmítám takovému spolku nespolehlivců dávat jakékoli finanční…!“ do 

čehož Harry vstoupil. 

„Dobrý den,“ pozdravil přítomné a pozvedl obočí na brunátného pana 

sponzora, Hida Turmitulla. „Co se tu děje?“ zeptal se ředitelky a pak pohledem 

zabloudil k po uši rudým chlapcům, Turmitullovi a Moddinsovi. 

„Ve vaší škole,“ rozkřikl se Turmitull starší a prskal Harrymu do obličeje, „se 

nějak najednou rozmohlo porušování morálky! Můj syn se má za pár měsíců oženit 

a najednou zjistím, že protože je to tady móda, je z něj buzík!“ a ta slova směřoval 

ke svému synovi. 

„Zjevně nechápu, co se děje… co tak se uklidnit a vysvětlit mi to? Nedáme si 

čaj nebo…?“ řekl Harry zcela klidně a náhle velmi unaveně. 

„Nebudu si tu… ji brát, otče!“ vykřikl Turmitull zoufale. Snad to byla spíš než 

cokoli jiného zpráva, kterou posílal Harrymu, aby ho zasvětil, snad to byl neustálý 

boj s jeho otcem, který hodlal vyhrát, Harry si mohl jen d omýšlet. 

„Drž pusu, tohle si s tebou ještě vyřídím,“ zuřil Hide Turmitull. 

„Pane Moddinsi,“ obrátil se Harry na studenta ze své koleje, „můžete mi nějak 

akceptovatelně vysvětlit, o čem se to tady pan Turmitull hádá?“ zeptal se Harry 

klidně Feze. 

„Přistihl jsem toho spratka, jak na chodbě olizuje mého syna!“ vykřikl značně 

podrážděně Turmitull a ukázal hněvivě na Moddinse. 

„Okamžitě přestaňte urážet mého syna!“ ozval se konečně i někdo jiný než 

Turmitull. 

„Pánové, prosím, dost. Posaďte se, vyřešíme to jako civiliz…“ začala 

Minerva, u čehož taky skončila. 

„Kdyby ho váš syn nesvedl, pane, nemuseli jsme tu dnes být,“ zavrčel 

Turmitull nazpět, při kterémžto gestu Severus podrážděně vzdychl a založil ruce na 

hrudi. Zjevně to poslouchal už jednou a divadlo ho moc nebavilo, jak – správně – 

odhadl Harry. 

„Seber se a mazej do kočáru,“ zařval Trumitull na syna. 

„Já miluji Feze!“ vrátil mu Ráma. 

„To je mi srdečně jedno! Miluj si třeba krakatici, ale vezmeš si Helenu!“ 

zaburácel Turnitull. 

„Prosím,“ vypískl Fez, v očích slzy. 

„Drž zobák!“ zavrčel Turmitull, na což mu Moddins senior jednu vrazil a 

zaburácel: „Přestaňte urážet mého syna!“ 

„A dost!“ zařval Turmitull, vzal svého syna za límec a rozseknutý ret nebo ne, 

div synem nevytřel podlahu. 

Vtom do ředitelny vpadli Ezechiel a za ním Damián. 

„Rámo!“ vykřikl Damián a podíval se na otce s vytaženou hůlkou 

v pohotovostní poloze prosebně. 

„Vida! Nová generace buzíků se přišla předvést a hájit svá práva,“ usekl 

Turmitull uštěpačně. 



Severus stiskl hůlku silněji, spustil ruku a mířil k Turmitullovi. Kdyby ho 

Harry nezarazil, jednu by mu – ret neret – vrazil, až by přistál na dveřích. Ten 

člověk ho víc než štval. Ale i když ho Harry zastavil, cítil, že to nebylo proto, že by 

nechtěl udělat totéž – bránit syna. Cítil, že se chvěje a věděl, že je to stejnou 

potřebou toho člověka udeřit, jakou měl on sám. 

Harry se rychle podíval na pana Moddinse, Moddins na syna, a když Harry 

vycítil, že odtud bouře nehrozí, přeorientoval se zpět na hádku. 

„Jsem gay a nebudu si Helenu brát,“ odmítl rezolutně Ráma. Při těch slovech 

dostal takovou facku, že mu začal taky krvácet ret. Očividně se poranil o nějaký 

zub. Chtělo to ošetřovnu. 

Harry, definitivně prost ovládání, zabodl hůlku do tlustého krku dřív, než se 

všichni okolo vzpamatovali: „A ven,“ zasyčel s nenávistí. Severus stál jako opařený 

a jen sledoval, jak taková hádka může působit a v co se může zvrhnout. Zděšeně. 

„Běž,“ zasyčel Turmitull na syna, který se tentokrát neodvážil protestovat. 

„Tati,“ zaslechl Harry Ezechiela jako by z dálky. 

„A nepočítejte s žádnými dary,“ ucedil Hide Turmitull k ředitelce, která mu 

vzdorovala velmi naštvaným pohledem. 

„Říkám běžte,“ nařídil Harry. 

Turmitull se na Harryho otočil a pronesl urážlivě: „Jak by mohla neupadat 

morálka, když dopustí profesoři, aby se jejich synové kur…“ z jedné strany chytil 

od Harryho a z druhé, jakmile Severus Harryho odtáhl, druhou. Oba nad ním stáli 

s plným odhodláním a plní nevole k člověku, který se takto vyjádřil o jejich synech. 

Bylo vidět, že má Turmutill spoustu dalších urážek na srdci, ale neodvážil se 

nic dalšího prohlásit, když se nad ním tyčil jeden k smrti běsnící a druhý k smrti 

naštvaný Nebelvír a Zmijozel. Vstal a oprášil si hábit. Zase chtěl něco poznamenat 

a zase si to rozmyslel. 

„Tati!“ ozval se zase Ezechiel naléhavě, když kolem něj prosvištěl hábit 

Turmitulla. Harry pochopil a vyběhl na chodbu za tím pro něj zvráceným 

bastardem. Dostihl ho až u hlavního vchodu. Všude bylo prázdno, takže ještě stále 

probíhala výuka. 

„Stůjte, Turmitulle!“ vyzval ho. Zastavil se a otočil se na Harryho. 

„Co?“ osopil se na něj. 

„Kam odvádíte mého studenta?“ zeptal se Harry opovážlivě jako pouze další 

z možností, jak docílit, aby zůstal. 

„Domů, když dovolíte, profesore, co si neumí ohlídat ani vlastního syna.“ 

Harry urážku nechal nepovšimnutou: „A kde podle vás dostuduje? Když ho 

odvedete z Bradavic?“ 

„Hlavně daleko od těch vašich úchylných praktik, od anarchie vašich synů a 

daleko z dosahu vás, vašeho kolegy a vaší postřelené ředitelky,“ soptil Turmitull. 

„Takže odhaduji, že to bude Kruval,“ a počkal na Turmitullovu – v konečném 

důsledku velmi jednoznačnou – reakci. Výmluvně se ušklíbl: „To je zajímavý 

postup, vskutku. Odvést syna ze školy a přeřadit ho někam, kde bude mít zajisté 

spousty příležitostí…“ a nechal doznít svá provokativně úderná slova. Díval se, jak 

v Turmitullových očích rotují všechny šrouby. Pot z něj stékal v řekách a rudost 

jeho lící mu připomněla Vernona Dursleye. 



„Táhněte k čertu, Pottere,“ byla urážka, která zazněla, než muž pokračoval 

v chůzi ke kočáru za svým synem, který tam stál a čekal. 

„Možná by se nejednomu líbilo, kdyby věděli, z čeho jste po válce zbohatl,“ 

odhodlal se Harry jít tvrdě do protiútoku. 

„To mi nijak nedokážete,“ zazněla odpověď po dobré minutě ticha. 

„Máte pravdu. Na vaší straně stojí spousta… spousta lidí, kdežto na mé…“ 

protáhl Harry a čekal, co to udělá. 

Turmitull se obrátil, vyrazil ke kočáru a Harry sledoval jeho kroky v napětí. 

Viděl, že se chvíli hádá se synem, sám nastupuje do kočáru a sám také odjíždí a 

jeho syn ho vyprovází udiveným pohledem. Pak se otočil a zamířil k Harrymu. 

„Kdo po vás chtěl, abyste se do toho pletl?“ vyjel na něj Ráma a Harry také 

šokem poněkud oněměl. 

„Chtěl jsem pomoct…“ vypadlo z něj bez rozmyslu. Bez rozmyslu nad tím, 

s kým mluví. Zmijozelové… 

„Oh ano, my víme, že vy Nebelvíři máte dost pitomé představy o pomoci, ale 

máme pro vás novinku, která vás možná udiví, šokuje a nechá bez dechu – my 

nechceme pomoct! Pomáhejte někomu, kdo o to stojí. Pomáhejte někomu, komu 

tím zbytečně nepohnojíte život!“ s tím Harryho divoce obešel a zamířil do sklepení, 

Harryho nechal stát na místě. Že zvonilo, to si Harry vydedukoval z toho, co se 

vyvalilo ze všech koutů. Studenti v černých hábitech s jedním ze čtyř znaků na 

hábitu a spoustou knih v náručí. Ale Harry pořád stál, neschopen pohybu, 

neschopen reakce. 

„Harry?“ zeptala se ředitelka napjatě, když viděla, že se Harry vrátil do 

ředitelny sám. Harry se do jejích očí vpil a ona poznala, že je rozrušený. 

Fez Moddins se začal třást. 

„Asi zůstal studentem Bradavic,“ vypadlo z Harryho. 

„A proč ten výraz?“ zeptala se ředitelka ostražitě, vědoma si Harryho 

neustupujícího výrazu. 

Harry se podíval zvláštním způsobem a pak, na konec věty propašoval 

otazník, řekl: „Vynadal mi…?“ 

Severus vzdychl, což Harryho nemohlo neupoutat. 

„Vaši synové se vzali,“ slyšel Harry zase spíše než dotaz oznámení. To 

Moddins ujasňoval situaci. Harry přitakal. Nějaká část jeho mysli se zatoulala ke 

koutu, kde ještě stále oba stáli. 

„Nevěděl jsem, že studenti mohou z Bradavic utéct a udělat něco takového,“ 

pokračoval Moddins v šoku dál a paní Moddinsová se v dalším rohu třásla a 

brečela. Spíš to bylo něco mezi kňučením a vzlykáním, ale kdo by to v tu chvíli 

řešil. 

„Výjimečná situace,“ vypadlo z Harryho, „ujišťuji vás, že normální studenti 

nemají šanci takovou věc provést,“ řekl automaticky a v jeho hlase byla výtka, i 

když se nějak zlobit přestával. 

Pan Moddins vypadal váhavě, ale nakonec se zeptal: „Vážně jste o tom nic 

nevěděli? Protože pokud se to dokáže takhle tajit, je otázkou, zda-li by…“ 

„Tušili jsme,“ přerušil Severus Moddinsovo krákání naprosto nehoráznou lží, 

nicméně vyslovenou bezostyšně. 



Harry se za hlasem natočil a pak dodal další bezostyšnou lež prohlášenou 

neochvějným hlasem: „Postup jsme nechali na synech. Staří jsou na to každopádně 

dost.“ 

Moddins evidentně úlevou vydechl, napětí povolilo, do tváří se vrátila barva a 

uspokojený úsměv všem řekl, že ona lež stála za to. 

„Myslím, že výhrady chápete, profesoři. Dano? Půjdeme,“ paní Moddinsová 

se rozběhla k synovi, políbila ho na čelo a aniž by se na profesory dívala, odešla 

s tváří v bílém kapesníku. Pan Moddins ji následoval. 

Damián a Ezechiel se dívali užasle. 

„Mohu…?“ zeptal se nesměle Fez, na kteroužto otázku se do něj vpily zelené 

oči, které souhlasily. Fez se neslyšně ztratil z ředitelčiny kanceláře. Pak se Harry 

podíval na Ezechiela a pohled na jeho a Severusova syna za to stál. 

„Omlouvám se, ale… co to říkali o tom oženění se?“ a Minerva hodila na stůl 

dvě složky, v kterých se objevilo zničehonic kouzelné slůvko: „ženatý“. 

Damiánovu a Ezechielovu. 

„Omlouváme se,“ ozval se Ezechiel. „Chtěli jsme vám to říct, jenže jsme 

usoudili, že to nemá cenu, když se budeme rozvádět…“ 

Ředitelna se ponořila do hrobového ticha, na což jen Harry a Severus měli 

pozvedlá obočí. Severus o něco méně překvapením, pravda. Damián přešlapoval na 

místě, Ez vypadal ztrhaněji než kdykoli předtím. 

„Co mi k tomu povíte?“ zeptala se ředitelka a těkala pohledem ze Severuse na 

Harryho, z Harryho na Ezechiela… a tak dále. 

„Můžeme si nejdřív promluvit my čtyři o samotě, paní ředitelko?“ zeptal se 

Harry zdvořile, ale rázně. 

„Hm,“ protáhla ředitelka, ale nehádala se. Moudře. „Použijte krb,“ navrhla. 

U Severuse doma na sebe zůstali jeden přes druhého civět, mladíkům bylo 

viditelně trapně. 

„Jsem docela rád, že sem dnes Turmitull přišel,“ přerušil Harry ticho, za což si 

vysloužil dva černé a jeden zelený šokovaný pohled. Harry přikývl, že svou 

myšlenku okamžitě dovysvětlí: „Nebýt jej, neuvědomil bych si, že raději budu žít 

se dvěma prolhanými herci, než bez svého syna.“ Podíval se na Ezechiela a čekal, 

co bude, zdali narážku pochopí a jak ji přijme. 

Ezechielovi stekla z oka slza: „Rozvedu se. Nesnesl bych, že jste…“ 

Harry ho umlčel pohledem, nadechl se a řekl: „Proč máte vy mladí tendence 

po jediné hádce pakovat kufry? To, co bylo mezi mnou a Daminovým,“ vrhl pohled 

na Severusova syna, „otcem,“ naklonil hlavu k Severusovi, „bylo. Nemá a nikdy to 

nemělo cokoli společného s vámi, to si musíš uvědomit. A také by sis měl ujasnit 

priority, Ezechieli. Pokud jsi mi byl schopný, Merlin ví jak dlouho…“ 

„…tři roky…“ 

„– neříkal jsi dva? No nic, pokud jsi mi byl schopný tři roky lhát a vrcholem 

toho všeho byl útěk a sňatek, posléze hádka – nemyslíš, že to co k… ke svému 

manželovi cítíš… by mělo být silnější než nějaká trhlina?“ 

„Naši otcové spolu měli poměr,“ naléhal Ezechiel na očividné a na chvíli 

přestal vnímat Damiána i Severuse, který svého syna probodával pohledem a čekal, 

až Harry domluví. 



Harryho obočí poskočilo o dobrý půlcentimetr: „Vaši otcové měli každý svého 

syna a koledovali si o to, aby se jejich úmysl odtáhnout je od sebe co nejdál, 

pokazil. Vaši otcové měli dva skvělé, úžasné, chytré a krásné syny, kterým by 

obětovali cokoli. To možná není ta pravda, se kterou jsi počítal, ale je to jediná, 

kterou znám, Ezechieli. Jsi můj syn, já jsem tvůj otec a na tom jakákoli zloba nebo 

tvůj prohřešek nic nezmění. Rozumíme si?“ 

„Proč mě nenecháš udělat správné rozhodnutí?“ zeptal se Ezechiel, sklonil 

hlavu a po tvářích se mu začaly koulet slzy. 

Harry byl rychlejší a nenechal ho dopadnout na kolena: „Ale nechám,“ 

vzdychl Harry. „Jen si nemyslím, že se dá toto rozhodnutí považovat za správné. 

Pochop, že tě chci uchránit další bolesti,“ hučel mu do ramene, zatímco ho objímal. 

Ucítil, jak se kolem něj ovinuly ruce a sevřely jeho hábit. 

„Nehledej důvod vzdát se svého štěstí, jen abys udělal radost někomu dalšímu 

a očistil se od svých chyb,“ požádal ho Harry a začal ho kolébat v náručí. Bylo 

krásné nemuset vysvětlovat, jak tu poslední větu myslel, nemuset se omlouvat a 

ujišťovat syna, že nemíní chybou vysloveně jeho sňatek. 

Ezechiel viděl, jakým způsobem se na ně Damián dívá a skutečně se na 

okamžik někam propadl… kvůli jedné chybě málem přišlo na zmar něco – dobře, 

nemohl tak úplně soudit, ale odhadoval, že to co Damián cítil, bylo něco krásného. 

Díval se mu do očí a zkrátka věděl, že Damián chce být ten na Harryho místě. 

„Damiáne?“ ozval se po dlouhém mlčení hluboký hlas. Damián se otočil a 

konečně se svému otci podíval zpříma do očí. Severus rozpřáhl náruč a Damián do 

ní bez rozmýšlení vběhl. To objetí bylo silné a vše odpouštějící, prosící za 

odpuštění, kající. 

„Omlouvám se za to, co jsem…“ začal Damián překotně, ale Severus jen 

zesílil stisk. 

„Ne. Omlouvám se já,“ opravil ho Severus. 

„Odpustíš mi někdy, že jsem…“ 

Severus se pousmál: „To půjde,“ zarazil syna. 

„Půjde?“ odtáhl se Damián tázavě. 

Severus ho svým černým pohledem a jediným slovem uklidnil: „Půjde.“ 

Damián se stáhl a Ezechiel taky. 

„Necháme vás tu,“ pochopil Harry a vypakoval tak i Severuse na chodbu. Oba 

přikývli. 

Harry se Severusem byli na chodbě a chvíli si hleděli do očí. Pak Harry tvrdě 

a bez varování prohlásil k Severusovi, který měl právě naprosto opačnou náladu: 

„To, co dokážu odpustit svému synovi, automaticky neodpouštím vám. Měl byste 

vědět, že za to, co se v posledním týdnu stalo, jsem na vás docela slušně naštvaný. 

Nepromíjím, nezapomínám. Jasné? Nesnažte se. Nejsme žádná rodinka. Já 

nerozumím vám, vy mně. Bude to jako doposud. Jeden se budeme vyhýbat 

druhému. A co se mě týče, budu vás dál se stejným klidem nesnášet. Jasné?“ a 

povytáhl obočí k Severusovu nepomíjejícímu chladnému výrazu. 

„Nevím, nač ta hysterie, Pottere. Neočekávám, že by se cokoli změnilo,“ řekl 

vyrovnaně a led z něj tryskal. 



„Doufám, že se uvidíme co nejméně, abych neměl tendenci znova vám 

přerazit váš nos, Snape. Viním vás z toho…“ ujasňoval Harry dál. 

„Ano, Pottere, to je mi jasné. Děti vždy dávají vinu těm dalším. Kam bychom 

se jen dostali, kdybych se choval stejně, že?“ ušklíbl se. 

„Choval jste se stejně,“ připomněl mu Harry, otočil se a odvlál. 

Pravděpodobně vysvětlovat ředitelce. Anebo k sobě do třídy. 

Teprve prázdné kamenné chodbě ukázal Severus svou náhle děsivě smutnou 

tvář. Ano, říkal si, když kráčel pomalu prázdnou chodbou, naděje je jedna 

z nejsilnějších emocí a také je to jedno z největších zklamání, když se očekávání 

nevyplní. Ptal se sám sebe, proč od smrti Brumbála není nikdy on ten, který pálí 

mosty. Rozhodl se každopádně zamířit za ředitelkou a začít se svou 

částí vysvětlování… sám nevěděl, čím začít. Každopádně to musí být diametrálně 

odlišné od toho, co jí tam právě říká H… Potter. 

19. Tempus fugit * 

„Přišel jsem si pro vnuka,“ oznámil Lucius při vpádu do společenské místnosti 

profesorů. Každý byt nebo kabinet na hradě měl jedny dveře vedoucí právě do ní. 

Rose a Scorpius zrovna seděli u krbu. Když Scorpius zaslechl Luciusův hlas, 

rychle vstal ze sedačky a nařídil Rose jít do ložnice. Neposlechla ho, zůstala stát na 

schodišti. 

„Rád tě opět vidím, vnuku,“ protáhl Lucius úlisně a přiblížil se ke Sorpiusovi. 

„Odejdi. Řekl jsem, že tě nechci vidět. Myslel jsem to vážně.“ 

„Vážně? Copak chlapec tvého věku a vychování ví, co je a není vážné?“ 

posmíval se Lucius. 

„Odejděte. My spolu nemáme nic společného!“ naléhal Scorpius 

bezpředmětně dál. 

„Jen takovou nepatrnost, jakou krev dozajista je,“ ušklíbl se Malfoy samolibě 

a pokročil o další krok kupředu. Scorpius – oči upřené na drahém dědečkovi – začal 

hledat hůlku. Malfoy ji jediným švihnutím přivolal k sobě a pokročil o další kroku 

kupředu. 

„Ne tak rychle,“ ozvalo se mu za zády temně. 

„Vida, jaké to setkání,“ otočil se Lucius a podíval se na Harryho, který držel 

v rukou sklenku, patrně s alkoholem. „Netušil jsem,“ a do hlasu se Malfoyovi opět 

vkradla samolibost, „že až se zase shledáme, bude z vás alkoholik kazící mravy 

mladých nevinných studentů.“ 

Harry by mu ten úšklebek nejraději vlastnoručně seškrábal, místo toho odložil 

sklenku na stůl, o který se opřel a líně na Malfoye ukazoval hůlkou. 

„Scorpiusi, vrať se do ložnice. I s Rose,“ přikázal, ale Scorpius jen zavrtěl 

hlavou a dál Harryho a Luciuse sledoval. 

„Tolik dobrých zpráv…“ protáhl Malfoy zase, aby vyplnil ticho, „slyšel jsem, 

že se rod Potterů a Snapeů spojil. Gratuluji,“ protáhl okázale a zaručeně tak, že se 

mu nedalo věřit. 

„Děkuji,“ odvětil Harry úsečně. „Nyní, když jste mi pogratuloval, můžete zase 

jít,“ a ukázal na dveře. 

„Obávám se, že ne, pane Pottere. Jdu sem v rodinné záležitosti.“ 



„Unést Scorpiuse?“ povytáhl Harry obočí. 

„To vy nepochopíte, tak se o to raději nesnažte,“ doporučil mu Lucius a 

odsunul si platinové vlasy z obličeje. 

„Nepochybně s vámi nikam jít nechce,“ poukázal Harry na další fakt. 

„Pane Pottere, kdybyste se raději staral o svůj alkoholizmus, o neschopnost 

svého syna, o svou vlastní neschopnost, o manželku, kterou jste nedokázal udržet 

naživu nebo alespoň ty své zatracené Nebelvíry, možná byste udělal lépe… Já si 

sem přišel pro vnuka, v čemž mi nikdo nezabrání.“ 

Severus se objevil ve dveřích, ladně vytáhl hůlku a řekl: „Vypadni, Malfoyi.“ 

„Severusi, jaké to rodinné setkání!“ a Lucius rozpřáhl náruč, jako by byl 

opravdu rád, že ho vidí. 

„Řekl jsem běž,“ zazněl Severusův vražedný tón. 

„Dobrotivá Morgano – copak má vliv Potterů takovou nechutnou moc na 

všechny z vás?“ 

„Táhni,“ zašeptal Severus tiše a zákeřně. 

„Neudělal zase tolik, jen…“ 

Severus se třemi kroky šelmy přiblížil, chytil Malfoye za rukáv, vrazil mu 

hůlku do krku a do ucha mu zašeptal tak, aby to slyšela celá místnost: „Jen ti 

zachránil zadek,“ kývl k Harrymu hlavou, „tak jím teď pohni, vrať Scorpiusovi 

hůlku a zalez do té své díry, které říkáš manor, Malfoyi.“ 

„Jak se z tebe mohl stát takový ubožák v područí Pottera, Severusi?“ 

zachroptěl Malfoy ztěžka. „Kdysi jsi býval charakter,“ zakroutil hlavou a se 

vztekem se posmíval. „Zajímavý, mocný, schopný… To je Potterův dar, že? Dělat 

z lidí trosky,“ a Lucius položil hůlku na sedačku, místo aby ji vrátil vnukovi do 

ruky. 

„Stejně mi nic neuděláte,“ vysmál se jim Lucius. „To byste si na školních 

pozemcích pro samou úctu k pravidlům nedovolili,“ uplivl si Lucius. „Nemám 

pravdu, Pottere?“ 

Další provokace, což si Harry jasně uvědomoval: „Máš pravdu, Luciusi, ještě 

že bradavické pozemky není jediná půda, kde tě můžu najít, že?“ 

Chvíli se Lucius s Harrym měřili pohledy. Nakonec se Lucius otočil ke 

Scorpiusiovi: „Tohle není naposledy,“ a odešel, na což čekal Harry. 

Odlepil se od stolu, přešel ke Scorpiusovi a vzal ho za límec: „Když ti příště 

řeknu „běž“, půjdeš, jasné, Malfoyi? Ty svého dědečka neznáš ani z poloviny jako 

já a pokud tě máme chránit, musíš nás, zatraceně, poslouchat, je to jasné?“ křičel 

mu do tváře. A jak Scorpius s hrůzou zjistil, Severus ho nechal. 

„Ano, pane.“ 

„Ne, to není. Nemáš ponětí, čeho je ten člověk schopný. Takže si s ním 

přestaň hrát, přestaň se s ním vídat, provokovat ho a přestaň na něj a jeho 

provokace reagovat. Jasné?“ zeptal se Harry výhružně. 

„A… ano,“ vypadlo ze Scorpia. Harry ho bez pochvaly pustil. 

Zato naštvaný Severus si ho přechytl: „Řekl jsi, že se nestýkáte!“ ucedil a 

pustil ho také, jen v Severusových očích se zračilo o tolik víc výčitky. 

Společně s Harrym Severus odešel a zanechal za sebou otřeseného Scorpiuse i 

Rose. 



--- 

„Co teď?“ zeptal se Harry pragmaticky. 

„Musíme to říct Dracovi,“ rozhodl Severus. „Jdete taky?“ 

„Asi bych měl, posledně když tady byl, díval se významně i na mě,“ Harryho 

zrak vyhledal okno, skrz které se podíval na hvězdnou oblohu. 

„Nemusíte. O nic vás nežádal,“ podotkl Severus. 

„Míníte mi v tom zabránit? Jelikož pokud ne, jdeme. Rád bych se dnes ještě 

vyspal,“ vrhl na Severuse pohled a kráčel k nejbližšímu krbu. 

--- 

Draco pomalu přikývl hlavou: „Děkuji, že jste mi to přišli sdělit,“ a svůj 

ocelový pohled namířil k Harrymu. 

„Víš, co uděláš?“ zeptal se Severus téměř líně a natáhl si nohy. S černým 

křeslem téměř splýval a nevyčnívala-li by jeho pleť, ztratil by se v něm docela. 

Draco pokrčil rameny: „Je ještě pořád členem školní rady?“ Harry přikývl. 

„Pak nemám moc nadějí, že bych ho z Bradavic vykázal. Mohu se pouze spoléhat 

na Scorpiusova kmotra,“ přešel pohledem k Severusovi. 

Severus začal smířlivě: „Dovol mi upozornit tě, Draco…“ 

„Ne, Snape,“ uťal jeho snahu Draco, „nevím, kde jsi byl, každopádně jsi měl 

mého syna na starosti. A najednou se dozvím, žes ho nechal chodit na dýchánky 

mého otce…“ rozhodil rukama. 

„To není pravda,“ řekl Severus klidně, „Lucius ho nikdy předtím nenavštívil. 

Tohle se stalo poprvé.“ 

„Možná nenavštívil on jeho, ale Scorpius jeho navštěvoval pravidelně. Možná 

jsem se zmýlil, když jsem ho nechal vám dvěma,“ ohrnul nos i nad Harrym. 

„Malfoyi, zapomínáš, že mě jsi o nic nežádal,“ zavrčel Harry netrpělivě. Jak 

příhodná byla Severusova dřívější slova. 

Draco se vítězoslavně usmál: „A proto jsi teď tu,“ protáhl. 

„O své vlastní vůli!“ rozčílil se Harry. 

„Ne, Pottere, to tedy ne. Jsi tady kvůli slečně Weasleyové. Nebýt jí, vykašlal 

by ses i na Scorpiuse.“ 

„Možná,“ a Harry, který měl té frašky po krk, vstal z křesla, „by sis měl 

sjednotit výpovědi. Na jednu stranu na tvého syna kašlu, na druhou říkáš, že budeš 

raději, abych ho ovlivňoval já, než aby ho ovlivňoval tvůj otec. Buď si své výmysly 

pamatuj, nebo s nimi přestaň. Hm?!“ 

„Je zatraceně pravda, Pottere, že budu stokrát raději vidět svého syna à la 

Potter než Malfoy, ale asi jsme si nerozuměli – když jsem říkal nenávidím tě a 

nikdy jsem po tobě nic nechtěl, myslel jsem to upřímně.“ 

„Alespoň něco ve svém prokletém životě,“ utrousil Harry. 

„Až se vy dva dohádáte,“ přerušil je Severus se stoickým klidem, „možná 

bychom se mohli dohodnout, co s Luciusem.“ 

„Proč si s ním,“ začal Draco kritickým tónem, což nevěstilo ani za mák dobra, 

„jako správný přítel, nepromluvíš, Snape? Tebe možná poslechne. Nebo Scorpius.“ 

„Zapomínáš, Draco, že tvůj syn není už pěkných pár let někdo, kdo by se dal 

ovlivnit, že je dospělý a soběstačný…“ 



„A pořád stejně hloupý,“ zarazil Draco rázně Severusovu řeč, „což je důvod, 

proč jste vy dva přišli. Ne?“ Severus neřekl ani slovo. 

„Nedali jste mu ani příležitost vyjádřit se k tomu,“ ozval se Harry, ve kterém 

se pohnulo něco z jeho nebelvírské osobnosti, tiše. 

„Nevím, jak ty, já nechci vědět, že ten bastard přinutil mého syna 

spolupracovat,“ zavrčel Draco s téměř neskrývanou nenávistí. 

„Možná kdybys mu odpustil Rose…“ začal Severus. 

„Tak dost,“ zastavil ho Draco. 

„Nejspíš si neuvědomuješ, že v tomhle – ač se snažíš od otce odlišit sebevíc – 

jsi s ním zajedno,“ promlouval Severus neústupně dál. 

„Ne, Snape, o něco takového se skutečně nesnažím. Na to jsem byl příliš 

dlouho otcem ovládán a manipulován. Pro mě je pozdě, já se své sadizmy skrýt 

nesnažím, vyrůstal jsem v područí zvířete, tudíž ze mne nemůže být nic jiného než 

zvíře. Snažil jsem se pouze ochránit svého syna. Což ty, který nikdy nedělá chyby, 

nechápeš, že ne? Nemůžeš pochopit, co mi na Weasleyové vadí, když tys nechal 

svého syna oženit se s tou Potterovskou lůzou…“ víc říct nestihl, díky jednomu 

velmi silnému neverbálnímu Expelliarmus přistál na protější stěně. 

Severus chvíli na Draca shlížel nečinně a pak pomalu protáhl, velmi klidně, 

líně a jako by lhostejně: „Možná by ses měl omluvit.“ 

Draco prudce dýchal, na Harryho se díval s nenávistí stejnou, s jakou na něj 

shlížel Harry a k Severusovi vrhl jeden vražedný pohled: „Mohu se omluvit za to, 

že jsem to řekl, ne za to, že si to myslím. Nechápu, jak jsi mohl dopustit, aby se 

tvůj jediný syn spustil s někým z Potterů… A nejen proto, že Pottery nesnášíš.“ 

„Možná jsi byl příliš dlouho pryč,“ odpověděl Severus po dlouhé minutě 

ticha, prohlásil to s jakýmsi melancholizmem. 

„Možná,“ řekl Draco neústupně, „jen mi ale prosím tě řekni, že nebudeš hrát 

tu hru zastávám se své přiženěné rodiny. Že ne?“ 

Severus si vyhradil právo dívat se na Draca hodně dlouho, přemýšlel, jak mu 

odpovědět, dohadoval se, co by bylo vhodné na takový druh urážek říct. 

„To je celý tvůj problém, Malfoyi,“ ozval se místo něj Harry stále s hůlkou 

napřaženou v pohotovostní poloze, „nikdy jsi nechápal pojem rodina.“ 

Draco mu věnoval falešný úsměv: „A ty snad ano? Ubohý sladký Potter co 

nikdy nepoznal, kam vlastně patří? I škola mu byla větším domovem než jeho 

mudlovský domov?“ 

Harry sklopil očí, ne proto, že by nevěděl, co říct. Ne proto, že by se styděl. 

Jen to nechtěl udělat… 

„Nemáš k tomu tvému ubožáckému svazku co říct, Pottere? Merline, doufám, 

že tvůj syn není stejný ubožák jako ty. To by bylo k pláči,“ což bylo to poslední, co 

Harry snesl. 

Spustil ruku s hůlkou a čelil Dracovi přímo z očí do očí: „Máš pravdu. 

V tomhle pokrouceném světě jsme ty ani já normální rodinu neměli. Ale víš, jaký 

je mezi námi ten kritický bod zlomu, Malfoyi?“ a s tím se otočil, aby odešel, svou 

odpověď vmetl Dracovi do obličeje, ač otočený zády. „Že já prozatím svého syna 

neztratil.“ 

Bylo slyšet prásknutí dveří a vzdalující se kroky. 



Severus na Draca stále shlížel bez sebemenší lítosti. 

„No tak,“ štěkl Draco nepříčetně, aniž by konečně vstal ze země, „taky si do 

mě kopni!“ zařičel vzhůru, aby mu z té strany přišla odpověď. 

„Nevím, jak jsem si kdy mohl namlouvat, že to Potter je tady ten pitomec,“ 

otočil se a opustil Dracův dům stejnou cestou, jakou před okamžikem Harry. 

--- 

Ezechiel se opatrně plížil kolem Harryho spícího na gauči. Neprobudit ho se 

mu ale nepodařilo. Harry okamžitě rožnul a zeptal se: „Kolik je?“ 

„Dvě? Proč šeptáš?“ nadhodil. 

„Já nešeptám,“ řekl velmi důrazně, nicméně šeptem Harry. „Aha,“ řekl už 

normálně a rozpaky si zajel rukou do vlasů. 

„Hm, hm,“ oznámil značně důležitě Ezechiel. 

Harry pohledem našel synovy oči: „Hm?“ zeptal se. 

Ezechielovy oči se rozsvítily: „Hmhm,“ přitakal nadšeně. Harry i Ezechiel se 

rozesmáli, na což Ezechiel přistál v Harryho náručí, div že nadšeně 

nepoposkakovali. 

„To jsem rád,“ vydoloval ze sebe Harry nakonec. 

„Já taky,“ přitakal Ezechiel. „Děkuji, tati,“ dodal. 

Harry zavrtěl zamítavě hlavou: „A teď spát, zítra máme školu.“ 

--- 

Severusovy domovní dveře se otevřely. Severus preventivně probodl vetřelce 

pohledem. 

„Tak dlouho?“ podotkl jízlivě a podíval se na hodiny. Byly dvě ráno. Damián 

nedutal. 

„Ani mi nesdělíš, jak probíhal tvůj svatební obřad?“ zeptal se Severus 

dotčeně. Damián přestal studovat koberec a podíval se otci do očí. Provinile. 

„Neměl jsem lhát. Nestalo by se to, kdybyste tak nevyváděli a nechtěli nás 

rozdělit…“ mohl to říct vyčítavě, ale neřekl, to Severus skrz sdělené informace 

postřehl. 

„V jakém smyslu… rozdělit vás…?“ zeptal se stručně. 

„Chtěli jste některého z nás poslat do Kruvalu. A já… nemohl bych 

vzdorovat, kdybych neměl na Ezechiela nárok… Pochop… Odpusť…“ tohle se 

Damiánovi nepodařilo – několikrát začít větu a nedokončit ani jednu z nich. 

„Kruval?“ povytáhl Severus obočí. „Kde jsi na takovou stupiditu přišel?“ 

„Já… vaše reakce… a to, co řekl Edward…“ 

„Dovol mi otázku – co že to Edward jakožto výkvět inteligence řekl?“ 

přimhouřil Severus pátravě oči. 

„Já… nepamatuji si přesně co, ale je to logické. Ty nebo Potter byste jednoho 

z nás poslali pryč, aby se vaši synové nemohli stýkat… Do Kruvalu, jak řekl 

Edward.“ 

Severus se zhluboka nadechl – nosní dírky se mu při tom zvětšily na velikost 

nozder dračí samice – a snad nejtrpělivěji za celý svůj život se zeptal: „Chceš mi 

říct, že kvůli poznámce pana Crockse je můj syn ženatý, aniž by mě na svatbu 

pozval?“ 



Trpělivost nebo ne, Damián intuitivně vytušil, že se otec víc než zlobí. 

Neodpověděl. Raději. 

Severus frustrovaně vydechl něco na styl: „To si vypije.“ 

„Tys to neměl v plánu…?“ zeptal se Damián opatrně. 

Severus krátce kývl: „Vynikající nápad by to byl,“ kdyby to Severus Snape 

uměl, tohle by znělo nadšeně a jako protipól by pak zazněla ona druhá část věty, 

kterou by pronesl člověk, kterému se prudce zhoršila nálada, „nicméně ne, neměl,“ 

řekl upřímně. Damiánovy oči se rozšířily. 

„Dobře, tak možná Ezův otec…“ 

„Ani Potter, co já vím,“ zarazil ho Severus. 

Damián dvakrát hlasitě zalapal po dechu. Zašmátral za sebou, aby se o něco 

opřel, tu se mu náhle zjevila stolička. Posadil se. 

„Ne…?“ zeptal se ještě jednou nejistě. 

„Ne,“ ujistil ho Severus. 

„Já jsem… a ty…“ Damián vzhlédl, sklouzl na kolena a přišel po nich až 

k Severusovi. 

„Omlouvám se,“ řekl. 

„Vstaň,“ přišel úsečný rozkaz. 

„Omlouvám se,“ vydechl Damián plačtivě. 

„Vstaň…“ požádal Severus, v jehož hlase se objevila lítost. 

„Já… se ti…“ 

„Omlouváš, vím,“ zarazil Damiána Severus, a místo aby syna postavil, sklouzl 

sám na podlahu. 

„Chtěl jsem tě tam. Já tě tam tolik…“ jeho zmatené blábolení, byť upřímné, 

přerušil Severus, který si syna přitáhl do objetí. 

„Omlouvám se,“ vydal ze sebe Damián zase. 

Severus místo odpovědi zesílil objetí s myšlenkou, že ať by byl jak chtěl 

naštvaný, nejspíš tohle bude stačit jako trest za útěk, za nerozumnost, za pitomost. 

Výčitky. Dostatečný trest pro ně oba. 

„Tati?“ ozval se po dlouhé chvíli Damián. 

„Mmm?“ odpověděl Severus útěšně. 

„Rád bych ti představil manžela,“ oznámil mu napjatě a čekal, hmatatelně 

nervózně čekal, co na to jeho otec. Severus by se i s chutí zasmál a poznamenal 

něco ve smyslu, že Pottery zná dost dobře a víc jich v jeho životě k přežití není 

nezbytné, nebo snad že šest let s jedním a dvakrát sedm s druhým a třetím, 

dohromady nejspíš přes dvacet jedna let mu bohatě stačí, ale vycítil, že by to 

nebylo moudré, když na tom Damiánovi tolik záleželo. 

„A jak to chceš provést?“ zeptal se místo nemístných poznámek. 

„Večeře?“ zeptal se nesměle. „Ty, já, Ezechiel… Víš, nemusíš ani uklízet… a 

o večeři se taky postarám. Nemusíš se ani nějak přetvařovat, jen…“ začal Damián 

naprosto netakticky s přesvědčováním. 

„To,“ zasáhl Severus, než se mu Damián upíše nadosmrti, „zní… dobře,“ 

překousl nakonec i poslední slovo. Díky čemuž se mohl setkat s blaženým, 

nadšeným, úlevným a vroucně milujícím pohledem svého syna. Co by pro to dítě 

neudělal? A kolik radosti to najednou do té malé dušinky vstoupilo. 



„Děkuji!“ řekl Damián a dal otci polibek na tvář. „Nebudeš litovat.“ 

„Hm,“ opáčil Severus otráveně, „kdybych tohle věděl před pěti lety, nemusel 

jsem se obtěžovat nakupovat ti vánoční dárky – nejmíň pět let,“ že lituje už teď 

raději nedodával. 

Damián tento komentář ze slušnosti, nadšení a nebývalé velké chuti odpouštět 

pominul. 

* Furt ten samý dotaz, co to znamená. Já s milým úsměvem našroubovaným 

na hlavu odpovídám: Čas běží. 

20. Pohyb vpřed 

Proto následujícího pátku nebylo pomyšlení na nějaké učení, ani pokus o to 

poslouchat profesory při přednesu – naštěstí neměli Zmijozel ani Nebelvír 

společnou hodinu. NAŠTĚSTÍ. Ne, jediné, na co se myslelo, byla večeře – Severus, 

Ezechiel, Damián. Dobře, tak lépe – Severus, Damián, za kterým je dlouhá vystlaná 

pauza, a Ezechiel. Damián ještě netušil, jak to udělat, aby se nedostali během jídla 

(klidně i před a po) do sporu… což ho dělalo poněkud nervózním. 

Za á – netušil, v jakém rozpoložení je jeho otec. Za bé – netušil, jestli ho 

někdo do večeře nevytočí. Za cé – jelikož jim jediná společná hodina Nebelvír – 

Zmijozel odpadla a další hodinu měli psát test plus nestáli o nějaké další fámy, 

neměl ani tušení, v jakém rozpoložení je Ezechiel, což už bylo krajně 

znervózňující… 

Zkrátka uznejme, že Damián strávil jeden pěkný den s žaludkem na vodě, 

nervóznější než kdy předtím. Navíc s myšlenkou, že ač pokazil ten veledůležitý 

test, přesto na večer plán nemá! 

--- 

„Severusi, Harry, děkuji, že jste přišli…“ 

Harry si pod nosem zamručel něco jako: „Stejně jsme neměli jinou možnost,“ 

nicméně ředitelka jeho neomalenost včas přerušila. 

„Mám pro vás na příští týden program, měli byste se dohodnout, kterými 

profesory chcete být zastupováni. Včera jsem…“ 

„Pardon,“ přerušil tentokrát opět Harry Minervinu gestikulaci. „Tím mám pro 

vás program jste měla na mysli přesně co? Mohla byste to specifikovat…?“ 

„Nebuďte jako malý, kolego,“ napomenula ho Minerva přísně. „Jen vy jste ti, 

které tam můžu poslat.“ 

„Pořád nějak nechápu… co tím naznačujete… kolegyně,“ oznámil jí Harry 

velmi nevrle. 

„Půjdete společně, společně dojedete, společně strávíte několik dní a společně 

se zase vrátíte, spokojenost?“ 

„Ne!“ odmítl Severus rezolutně. 

„Nikam neje…“ 

„A dost! Nejste malí kluci, chovejte se, jak máte. O tuto laskavost nežádám, 

nařizuji vám ji. A teď, když jsme se konečně shodli jako civilizovaní dospělí, 

můžeme přejít k věci,“ Minerva shovívavě počkala na Harryho. Harryho, který na 

ta slova neprotestoval, jen spráskl ruce, hlavu otočil ke stropu, něco si 

nesrozumitelně mumlal, obešel při té příležitosti kolečko a pak se podíval přímo na 



Minervu, již naprosto tichý. Minimálně nahlas nic nedal znát… Severus na Harryho 

tyátr jen stáhl rty, zapasoval ruce na hrudi a do Minerviny schránky házel dýky 

čtyřicet tři centimetru dlouhé, modelu H5802 za celých tři sta třicet korun českých s 

DPH. (Jistěže pomyslně, Minerva schránku nevlastní.) 

„Takže,“ odkašlala si Minerva a navázala, kde skončila, „včera jsem hovořila 

s ministrem…“ 

„…kterým?“ přerušil ji Harry. 

„…naším,“ netrpělivě Harryho odbyla, „který vás chtěl požádat, zdali byste 

pro něj neověřili jistou akci.“ 

„Akci,“ zopakoval Harry nedůvěřivě. 

„Pottere, přestaňte to po ní laskavě opakovat,“ zavrčel Severus. 

„Budu se snažit, kolego, až pochopíte příště, kam tím míří, dejte mi světelný 

signál. Děkuji.“ 

„Ehm, mohu?“ vmísila se Minerva netrpělivě. 

„Začíná to zajímavě,“ dovolil jí Harry pokračovat. 

„Znova – náš ministr kouzel mě včera požádal, abyste pro něj ověřili jednu 

akci…“ 

„Proč zrovna my?“ vystartoval Harry zase, Severus podrážděně vydechl a 

Minerva protočila oči za Severuse. 

„Zrovna vy proto, že máte bystrozorský výcvik,“ ujasnila mu. Harry zase 

spráskl ruce… při druhém kolečku toho dne už byla rozpoznatelná slova já věděl, 

že s tím budou jen potíže… 

„Vás, Severusi,“ obrátila se Minerva naopak na Severuse, tentokrát bez 

čekání, až se Harry vyřádí, „tam chce mít proto, že jste se v podobných kruzích už 

pohyboval a máte výtečný… smysl pro špehování, říkal?“ 

„Já jsem ale profesor, ne bystrozor,“ připomněl Harry rozlíceně, aniž se 

zastavil, začal další kolečko. 

„No právě proto,“ vydechla Minerva unaveně a Harry se při těch slovech 

šprajcl v pohybu. 

„Jak prosím?“ zeptal se Severus překvapeně, svůj inteligentnější postřeh si 

tentokrát nechal na později. 

„Jde o to, že má ministr podezření na ne zrovna nejbezpečnější skupinku… 

blíže nespecifikovaných černých mágů, nějaký sraz… a obává se, že by to mohlo 

mít spojitost s Bradavicemi.“ 

„Jakou?“ vypadlo z Harryho i Severuse zaráz. 

„To mi nechce sdělovat, dokud o tom nezjistíte něco bližšího vy. Říkal, že 

pokud se to nebude Bradavic týkat, nechce, abychom v zájmu bezpečnosti měli o 

tom jakékoli informace.“ 

„A čí bezpečnosti?“ utrousil Harry ledově. 

„Nás, školy, studentů…“ zchladila ho Minerva pohledem. 

„Dovolím si mít nepatrný technický dotaz,“ přerušil počínající hádku Severus, 

kterého mezitím napadla další otázka*1, jež si musel opět nechat na později. „Jak 

tam mohu jít, když mě a můj obličej všichni znají…? A nedá se říct, že jako 

věrného špiona Temného pána…?“ 



„No právě,“ povzdechla Minerva ještě víc těžce. Harry raději začal obcházet 

kruhy dvakrát rychleji než prvně. 

„Co?“ odtušil Severus opatrně. Ne dost, jak se ukázalo vzápětí. 

„Další důvod, proč vybral vás dva, Severusi. Ty, jakožto agent a Harry, 

jakožto bystrozor, jste jedni z mála, kteří se dokáží zamaskovat k nepoznání a bez 

kouzel.“ 

„Co… co tím… jak to… myslíte?“ vykoktal Harry ostražitě. 

„Že,“ obrátila se Minerva na Harryho hrubě a netrpělivě, „si budete muset na 

těch pár dní změnit identitu, jména, vlasy, oči, obličej… zamaskovat vady, 

vytáhnut přednosti…“ 

„Nejsme žádné kurtizány z Moulin Rouge!“ ohradil se Harry prudce. 

„To sice ne…“ pípla Minerva stěží slyšitelně. 

„ALE…?“ zavrčel Severus netrpělivě. 

„Víte, ministr se vám omlouvá… nezamýšlel to takhle… mám vzkázat, že 

prý…“ 

„Kratší verzi,“ přidal se Harry k vrčení. Nebýt tam svědci (rovná se obrazy), 

Minerva by se obávala – nikoli neopodstatněně – že ji sežerou a roztrhají, jedno 

v jakém pořadí. 

„Ta sešlost je jen pro páry…“ 

Harry viděl černě, Severus viděl… fialově. Dobře, rudě. 

„Co tím chcete naznačit?“ zeptal se Harry s téměř dokonalým pokusem o klid. 

„Že by se z vás měli stát na pár dní…“ Minerva polkla, dodala si odvahy, 

„milenci?“ 

„Shrňme si to,“ řekl Harry chladně a pragmaticky, dosedl tvrdě na křeslo před 

ředitelku a špičky prstů zabodl do nebohé desky stolu. Snažil se při tom tvářit, jako 

že mu něco uniklo… například podstat. 

„Máme jít na Merlin ví jakou schůzku, Merlin ví koho a Merlin ví, kde se 

koná, musíme se zamaskovat bez kouzel a musíme být milenci. Pane… Merline! 

Tohle je snad telenovela? Nebo nějaká chorou myslí vymyšlená, naprosto 

nepodařená, nevkusná povídka…?“ 

„Nemusíte,“ řekla Minerva klidně a vyrovnaně. *2 „Pouze by to bylo vhodné 

pro dokonalou deziluzi. Jde nám o to neuvalit podezření na Bradavice a vás dva – 

zvláště, jak Severus správně připomněl, s postavením, jaké zastáváte a vaší 

světoznámou tváří. A vy osobně, jakožto dva lidé, kteří se nesnáší a mají vlastní 

rodiny, nesnáší se a tak dále… zkrátka jako takoví lidé nebudete v podezření. Jde 

nám o to vytvořit jiný model – oba jste bez přítelkyň a oba máte syny, kdo by vás 

podezříval z homosexuality? Už rozumíte?“ 

„V tomto případě by ale stačila jakákoli… ehm,“ zarazil se Harry, když hledal 

slušný výraz, „společnice…?“ povytáhl obočí spokojen nad volbou slova. Severus 

se ušklíbl. 

„Proto říkám, že to není povinné. Ovšem je otázkou, zdali do toho zatahovat 

civilistu, který se nebude schopen v případě potřeby bránit…?“ mnohoznačně jí – 

nejspíš samovolně, jak tak pořád sledovala Severusovo a Harryho – vyletěla obě 

obočí vzhůru. 



„TOHLE má v psychologii pojmenování – citové vydírání,“ nedal se Harry. 

Už méně zřetelně zamumlal: „Nehledě na fakt, že nikdo netvrdí, že by musela být 

civilista bez zkušeností.“ Chvíli nad svou druhou větou uvažoval a dobral se dvou 

pravd. Za á by i ji mohli poznat. Což by se dalo ještě vyřešit mnoholičným 

lektvarem. Ovšem to druhé – to  

Minerva se na něj pronikavě zadívala: „Nikdy bych vás do ničeho nenutila…“ 

Zato byste citově vydírala od rána do večera, pomyslel si Harry, ale říct to už 

nestačil. Severus ho otázkou předešel. 

„Takže já vlastně ani nevím, co mám hledat, zato strávím několik – kolik 

vlastně? – krásných dnů s Potterem jako milencem? Ideální, vskutku,“ utrousil. 

„Dva až tři dny,“ doplnila ho rychle Minerva. 

„To už všichni kromě mě automaticky počítáte s naší účastí?!“ zaúpěl Harry a 

po Severusovi hodil ublíženým pohledem. Pomoct mu v tomhle snad mohl, ne? 

„Znova, protože podstata vám evidentně unikla, ředitelko – já nevím, co 

hledám?“ naléhal Severus. 

„Předně,“ povzdychla si Minerva a už poněkolikáté toho dne se sama sebe 

ptala, proč tohle podstupuje a proč nenechala tuto milou „povinnost“ na ministrovi, 

který si to vymyslel (je jedno, že za její aktivní pomoci při hledání vhodných obětí 

na tento úkol), „musíte se zaměřit na to, jestli se vám tam vůbec něco nezdá.“ 

„Přestaňte se mnou mluvit jako s Potterem, já to chápu i bez důrazu na 

slovech,“ upozornil ji Severus lehce nabroušeně. 

„Dobrá, promiň…“ 

„Pche! Css! Hhh!“ ozvalo se z křesla. 

„…a když se ti něco nebude zdát… vám oběma…“ zahrnula blahosklonně i 

Harryho, který, co se jeho týkalo, by si to byl býval raději odpustil, „prověříte to. 

Pokud půjde o něco extrémně nebezpečného, okamžitě akci opustíte a ministr tam 

povolá své lidi. To je vše. Chce jen informace, zda-li se lidé zabývající se černou 

magií seskupují v nějaké nebezpečné formaci. Je na místě otázka… uděláte to pro 

nás?“ a následoval Minervin dlouhý pohled plný přemlouvání a proseb, plný 

nevinného kotěte prosícího o střechu nad hlavou a misku s vodou. 

  

Dveře od ředitelny se zavřely poněkud rázněji, jako by byl na chodbě průvan. 

Nebyl. 

„TOHLE se naši synové tedy dozvědět nesmí,“ vypadlo z bledého Harryho 

s vědomím, s čím právě souhlasil. 

„Nikdy,“ zavadil Severus o Harryho pohled. Bylo to zvláštní, ale neuhnuli jím 

ani jeden. Tam na té chodbě se po spoustě let zrodila jejich první dohoda. 

--- 

„Ahoj, tati,“ pousmál se Damián plaše, když jeho otec konečně přišel domů. 

Severus si se stoickým klidem změřil místnost, led v očích by se dal použít 

pro ochlazení šampaňského, jen mít sekáček. *3 

„Kdyby to všechno neuklidili domácí skřítci, skoro bych tě musel pochválit,“ 

utrousil Severus. 

Damián pozvedl dotčeně bradu: „To jsem uklidil já,“ pronesl významně. 



Severus se ušklíbl: „To se ti podařilo,“ a mířil k sedačce. Damián k němu 

přiskočil: „To se nesmím ani posadit?“ zvedl obočí. 

„Ale,“ mávl rukou Damián, „to klidně.“ 

„Takže co ne?“ zeptal se Severus. 

„Nic ne, jen jsem se chtěl zeptat, jak ses dnes měl…?“ a snažil se vykouzlit 

plachý zájem. 

Severus si syna pořádně prohlédl, prosáklý podezřívavostí a pak usykl: „Ty 

sonduješ, jakou mám náladu?“ 

„Ne!“ 

„Ty dopředu zjišťuješ, jestli nemám špatnou náladu, abych nebyl protivný!“ 

„Nene.“ 

Severus podrážděně povzdychl, ale nic říct nestihl. Někdo zaklepal na dveře. 

Damián se nadechl a podíval se nervózně na otce. 

„Běž otevřít,“ řekl Severus neutrálně a zavrtěl hlavou. 

„Dobrý den,“ zaznělo ode dveří, když Damián otevřel. Damián mu při vstupu 

věnoval jemný polibek na tvář, za což si vysloužil růži. Potom k Severusově 

nechuti přišel Ezechiel k němu a podal mu tucet rudých růží. Moudře výběr 

nekomentoval, jen si kytku vzal a vyčaroval jí vázu s vodou. 

„Děkuji,“ odvětil prostě. 

„Ne, já děkuji,“ řekl Ezechiel v černém, jednoduchém, slušivém hábitu. 

Severus si znechuceně pomyslel, že ještě chvíli a pochopí, proč si ho jeho syn vzal. 

„Neposadíme se?“ navrhl místo Damiána a ukázal k jídelnímu stolu, na němž, 

jak si všiml, hořely dvě svíčky. 

Severus v čele, po levici hosta, po pravici syna. Alespoň nějaký základ ten 

Potterovic kluk zvládá, pomyslel si. 

„Co škola?“ nadhodil neutrálně, jelikož nad stolem panovala nervózní 

atmosféra. 

Ezechiel ze sebe ne moc moudře vyrazil: „Nepřipomínat…“ na což se zarazil 

a omluvně se na Severuse podíval: „Pardon. Pokazil jsem test.“ 

„Ty taky?“ ozval se Damián, který zrudl pod otcovým pohledem. „Já to 

dotáhnu,“ sliboval. Severus neodpověděl. 

„Večeři?“ zeptal se a dlouze se díval na Ezechiela, který, vědom si toho 

pohledu, opět rudl a začal si cuchat vlasy. 

Damián ve snaze zachránit situaci kopl nohou pod stolem, ovšem ne 

Ezechiela. 

Severus po Damiánovi mrskl pohledem, Ezechiel se podíval zmateně. Severus 

střelil rychlý pohled vzhůru a Damián se začal neovladatelně smát. 

Za co?! pomyslel si Severus útrpně. 

„Dobře,“ řekl Damián, jakmile se ovládl, „měli bychom možná nějak začít. 

Co myslíte?“ 

„Třeba tou večeří?“ nadhodil Severus pomalu ale jistě nevrle. 

„Co s ní pořád máš?“ vytkl mu Damián. 

„Na rozdíl od některých jsem byl držen v ředitelně,“ uvědomil Damiána. 

„Stalo se něco?“ zeptal se Damián starostlivě. Severus zavrtěl hlavou, že se o 

tom teď nebudou bavit. 



„Dobrá, tedy večeře,“ řekl Damián a klepl hůlkou na stůl. 

„To jsi taky připravil ty?“ povytáhl Severus obočí na to vše, co se na stole 

objevilo. 

„Ne,“ zasmál se Damián, „to už byli skřítci.“ 

„Snad jste si kvůli mně nedělali škodu…“ nadechl se Ezechiel. 

„Ujišťuji vás, pane Pottere,“ oslovil ho konečně Severus, to začíná dobře, 

pomyslel si Damián, „že ne větší, než by se stala, kdybyste večeřel u sebe doma,“ 

vše dobré tím taky skončilo, utvrdil se Damián. 

„Ezechieli,“ snažil se o vtažení do hovoru, který po pár minutách zkrátka vázl, 

„co famfrpál? Kdy máte další trénink?“ 

„Zítra, předpokládám. A v pondělí,“ na což se zase místností rozhostilo ticho, 

jen příbory cinkaly o talíře. 

Po chvíli to zase zkusil: „Věřil bys, že tady nějaká bláznivá čarodějka zavedla 

kdysi jakousi organizaci pro domácí skřítky? Aby nebyli vykořisťovaní a měli platy 

nebo co…“ 

„Věřil,“ řekl Ezechiel poněkud ponuře, „to byla matka Rose.“ 

„Oh,“ vypadlo z Damiána, který se kousal do rtu, aby přišel na nějaké 

neutrální téma, do čehož SPOŽÚS touto informací nepatřil. 

Mírně ho štvalo, že obvykle sdílný Ezechiel se tady zarazil a snahu mluvit 

vzdal. Ano, nedivil se mu, zvláště když se k němu jeho otec stavěl stylem mně nic 

moudrého nesdělíš. 

„Co myslíš, tati, nepůjdeme se podívat na Ezův trénink?“ na ta slova se na něj 

podívaly dva vyděšené pohledy. „No tak ne, klid,“ bránil se Damián. „Tak mě 

napadá,“ navázal plynule, když nedokázal udržet pospolitý hovor, „ty lektvary na 

vánoce, o které tě ředitelka žádala… napadly mě jisté úpravy. Zvláště co se toho 

Zmenšovacího dryáku a Čistícího lektvaru týče.“ 

„Spusť,“ vyzval ho Severus. 

„Nejprve bych omezil Zmenšovací dryák určitým časovým kouzlem. Spojil 

bych to i se zvětšovacím dryákem, ale to by se muselo odzkoušet. Nejsem si jistý, 

jaké účinky by to mělo na předměty, které míní paní ředitelka postihnout,“ ušklíbl 

se. „Co se týká Čistícího lektvaru… nestálo by za to ho posilnit? Mám rozvržených 

několik bylin, které by tomu mohly pomoci, ale potřebuji, aby ses na to podíval. 

Soupis je v laboratoři…“ 

„Možná že,“ ozval se Ezechiel a Severus i Damián se na něj svorně podívali, 

„už chápu, proč ti nejde neverbální kouzlení,“ šokoval Ezechiel svým prohlášením. 

„Ezi…“ 

„Ne, počkej – ty miluješ lektvary, že? Možná ti to bez nich nepůjde, Damiáne. 

Možná tam jsme celou dobu dělali chybu. Potřebuješ se uvolnit, potřebuješ 

pochopit konstrukci – jako v lektvarech, i když Merlin ví nejlíp, že tohle žádnou 

konstrukci nemá. Mohlo by to pomoct!“ a se smíchem se postavil. 

„Nevysvětlíte mi to, pane Pottere?“ zeptal se Severus zaujatě. 

„Jistě,“ posadil se Ezechiel zpět a tím jediným slovem začala celá bouře 

novinek, při nich Damián občas bledl, občas rudl, ale v konečném důsledku byl za 

ni rád. Ta ohnivá diskuze otec a Ezechiel se mu v konečném důsledku docela 



zamlouvala. Vypadalo to, že se baví oba, že ví, o čem mluví, i když se Damián víc 

než jednou v průběhu hovoru nechytal. Debata se přesunula od stolu k sedačce. 

„Teoreticky vyřešeno, teď to ještě vyzkoušet…“ oddychl Ezechiel. 

„Hej!“ ozval se Damián. „Možná jste si toho během těch dvou hodin nevšimli, 

ale já jsem za á v místnosti a za bé já mám být ten pokusný králík, takže by bylo 

fajn, abyste se zeptali, jestli chci.“ 

„Neboj,“ řekl Ezechiel a přitáhl si ho rozverně do náruče, „všechno bude 

dobré.“ 

„Brouku. Šmik?“ ušklíbl se Damián. 

Ezechiel na uvědomění si, kdo je v místnosti, ztuhl. Takže vřelost a 

spontánnost ho opět opustila. Stáhl z něj ruku. 

„Vlastně,“ odkašlal si po chvíli ticha Ezechiel, „chtěl jsem se vás na něco 

zeptat…“ Severus mu dopřál čas a nechal ho vymáčknout se. „Jaká podle vás byla 

má matka?“ 

Severus se trhaně nadechl, náhle si nejistý tématem: „Dá si někdo kávu? Čaj?“ 

a vstal z pohovky. 

„Tati,“ zarazil ho Damián jemně. 

„Já… proč tohle neproberete s otcem, pane Pottere?“ zeptal se Severus a opřel 

si hlavu o ruku. 

„Na váš názor?“ zeptal se s nádechem pobavení Ezechiel. „Podívejte, je mi 

jasné, že mého otce… no… že se teď moc nemusíte…“ 

„Eufemizmus,“ ohrnul Severus nos. 

Ezechiel nechal poznámku nepovšimnutou: „Pokud jste ji nemusel, stačí mi to 

říct a nechám toho…“ 

„Neměl jsem nic proti vaší matce, Pottere,“ řekl Severus pomalým a klidným 

hlasem, takže mu Ezechiel neměl důvod nevěřit. 

Severus vstal z křesla a neklidně přecházel tam a zpět, prsty spojené do 

stříšky: „Byla tichá, milá… přiměřeně inteligentní…“ 

Ezechiel se zasmál a dovolil si bez zardění Severuse přerušit: „Neptám se vás 

na její školní profil…“ 

„Nebuďte drzý, snažím se tady něco vymyslet!“ okřikl ho Severus. 

„Ano, pane,“ polkl. Avšak stejně dodal – dle Potterova, jako Harryho Pottera, 

příkladu: „Ale nemusíte nic vymýšlet, s pravdou si vystačím,“ a upřeně se na 

Severuse podíval. 

„Dobře…“ zaznělo po dlouhém přemýšlení. „Byla stejná bojovnice, jako jste 

vy a Potter… váš otec,“ dodal po nechápavém výrazu. „Byla o něco inteligentnější 

a vnímavější než je váš otec. Vždy působila slušně, když zrovna nepsala nápisy na 

stěnu…“ 

„Cože?“ div nespadl Ezechiel ze sedačky. 

„Nebo nerozbíjela vitráž, aby se dostala k meči Nebelvíra, kterým zabil váš 

otec ve druhém ročníku baziliška… ano, mimo to byla velice slušná.“ 

„Rozpíjela… psala…?“ vyrážel ze sebe. 

Severus pokrčil rameny: „Bojovala proti mně s vaším otcem. Pochopitelně. 

Měli mě za Smrtijeda, který ovládl školu a je plně oddaný Temnému pánovi. 

Z čehož se dá usuzovat, že byla vaše matka dokonce kolegiální a věrná,“ na to se na 



Ezechiela podívaly ty nejčernější oči na zemi a jemu přeběhl mráz po zádech 

z toho, že tušil, nač otec jeho manžela myslí a nebylo mu to příjemné. Ony oči 

doslova říkaly zkus mého syna podvést ty. Nechtěl si zahrávat, po tomhle tuplem 

ne. 

Hlas se mu netřásl, i když vypadal, že se chce vcucnout do sedačky, když 

říkal: „Děkuji,“ a myslel to upřímně. Severus jen přikývnutím díky přijal. 

  

*1 ale na rozdíl od autorky si je zvládá zapamatovat postupně 

*2 Kde já to jen slyšela, Sisi? 

*3 Volná asociace na Základní instinkt dvě, podruhé. Souvislosti nehledejte. 

21. Proč jednu, když můžete mít tři? 

„Jak bylo?“ usmál se Harry na syna, který právě přicházel dveřmi. 

Ezechiel se div nerozzářil: „Dalo se to,“ oznámil uznale. 

„Zajímavé. Člověk by řekl, že zamilovanost po třech letech…“ 

„Tati!“ 

„…vyprchá. A ono ne? Co jste tam dělali?“ povytáhl obočí. 

„Ve skutečnosti jsme se na tebe domlouvali.“ 

„Vážně?“ Harryho koutky úst zacukaly. 

„Ano. Co bys řekl na večeři?“ 

„Večeři?“ zeptal se Harry zmateně. Ezechiel přikývl. „Nemyslíš 

bezprostředně teď, v jedenáct? Asi myslíš takovou tu formálnější…“ 

„Jen abys poznal mého manžela,“ zarazil ho Ezechiel. V jeho očích hráli 

čertíci. 

„Ale Ezechieli, já ho znám…“ při pohledu na syna, jak nevolí a naštváním 

stahuje rty, přestal. „Dobře. A kdy tedy?“ 

„Zítra?“ 

„Zítra?!“ vytřeštil oči Harry. 

„Ale no tak… nebudeš s tím mít žádnou práci –“ 

„Ezechieli -!“ přerušil ho Harry varovně. 

„Prosím,“ podíval se Ezechiel s takovým očekáváním, které Harry neokázal 

jen tak nechat být. 

Po dlouhé odmlce přikývl: „Dobrá.“ 

„Děkuji!“ div nevyskočil metr dvacet a uháněl do svého pokoje. 

Harry se s hořkým úsměvem posadil na sedačku. Tak nejen že bude přes týden 

se Snapem, on s ním musí být i přes víkend. 

  

„Posaďte se,“ řekl Harry dalšího dne. Damián, oblečený ve společenském 

hábitu, pozvedl koutky úst, přikývl a přičaroval vázu s vodou pro svou a 

Ezechielovu kytku. Mimochodem bílé růže. 

„Co tedy zamýšlíte s mým synem?“ šel na to Harry z patra (a přímočaře) a 

Damiána, který nevěděl, jestli bylo lepší otcovo mlčení nebo Harryho výslech, tím 

poněkud vyděsil. 

„Tati,“ domlouval mu Ezechiel. 



„Na tebe taky dojde, neboj,“ umlčel ho Harry a jen na okamžik přerušil oční 

kontakt s Damiánem. 

„Popravdě, pane Pottere, nejsem si jistý, kam tou otázkou míříte, nicméně… 

momentálně zamýšlíme jenom dostudovat. Potom si najít práci…“ pokrčil rameny. 

„Dobře,“ řekl Harry podezřívavě a pak zabodl oči střídavě do jednoho, pak do 

druhého. „Kde jste se vzali a jak vás něco takového, u všech všudy, napadlo?!“ 

Damián se zarděl: „To je moje chy… vina.“ 

„Vážně?“ poslouchal Harry se zaujetím. 

„Ano. Bál jsem se, že když už o nás dvou víte, budete nás chtít rozdělit. Poslat 

to Kruvalu, například. Rozhodl jsem se, že podniknu kroky, jak to vám a otci 

překazit. Vzali jsme se v Las Vegas.“ 

„Jaký druh sňatku to byl?“ zavrčel Harry podrážděně po nepodložených 

obviněních a zbytečné nedůvěře. 

„No… Normální. Sliby, prstýnky…“ začal Ezechiel pomalu. 

„Jen to?“ zeptal se Harry živě. 

„A co víc bys chtěl?“ 

„No existuje spousta druhů obřadů…“ 

„Já nechtěl, aby byl mým otrokem nebo mým kamarádem, proto Las Vegas,“ 

vyjádřil se opovržlivě Damián, téměř útočně na Harryho radost. 

„Něco mi tu uniká?“ zeptal se Ezechiel nejistě. 

Na to mu odpověděl Harry, který se díval do Damiánových očí a právě 

odhadoval, nakolik vážně to – a také s jeho synem – myslí: „Existuje spousta druhů 

svazků. Jeden z těch nejméně zavazujících je pouhá registrace. Můžete a nemusíte 

sdílet všechno. Jde o dobrovolnost. Jako je dobrovolný i výběr obřadu. Registrace 

vám ale nic nebere a nic nepřináší. V ní nemáte prakticky nárok jeden na druhého. 

Možná chápu volbu pana Snapea,“ dodal prakticky, i když nijak potěšeně, a 

s jedním pohledem, důkladným, na Damiána se vrátil k synovi. „Manželství je 

vyšší svazek. Pro kouzelníky ovšem při vstupu do něj vznikají jak nároky, tak 

povinnosti. Nejste k ničemu nuceni, a přesto se předpokládají jisté věci – ochrana 

svého partnera, manželské povinnosti, pravda, rovnost, věrnost, tolerance. 

V dobrém i ve zlém, bohatství i chudobě… Tento svazek je skutečně o toleranci, 

nemusíte nic. Jenže – měli byste. Například…“ Harry zaváhal. „Dobře, dobře,“ 

vzdal se na dva pohledy, jeden říkal pokračuj, druhý čekal. „Jde o to, že se 

předpokládá souznění magií za účelem zvýšení síly kouzelníků. V heterosexuálním 

případě se očekává dítě. Dědic. A přirozeně společný dům.“ Harry se mírně 

zděšeně na ta slova zarazil a podíval se na Damiána a Ezechiela. 

„Klid. Zatím studujeme,“ klidnil ho Ezechiel, který tušil, kam Harry míří. „A 

co dál? Je něco dál?“ 

„Ezechieli,“ řekl Harry téměř uštěpačně, „tohle všechno zatím obsáhl i 

mudlovský svět, jen bez té magie. To by nebyli kouzelníci, aby neměli něco extra,“ 

a když Harry viděl, že Ezechiel dál čeká, povzdechl si a pokračoval. „Podívej, tyhle 

dva svazky jsou naprosto normální a nejsou proti myšlení a logice normálního 

člověka. A dřív, než půjdu dál a řeknu ty další dva existující platné svazky, ty, které 

jsem doteď vyjmenovával, říkal jsem je co do hodnoty a síly vzestupně, tedy dřív 

než budu pokračovat, měl bych se zmínit o nespočtu obřadů, které nemají váhu 



manželství a registrování, přesto v určitém ohledu splňují stejnou funkci. Například 

– partner pro život, otrok,“ zavrtal pohled do Damiána, „pojištění si přítele, sluha, 

submisivní a dominantní ve vztahu… kategorií je šíleně moc. A to vše se příliš 

podobá černé magii, zvláště když v mnoha případech jde o roli vynucenou, která by 

u normálního manželství prostě neprošla…“ 

„Proč se to tedy používá?“ zajímal se Ezechiel. 

„Na to ti odpověď nedám. Nechápu dokonce ani ty, kteří to udělají 

dobrovolně, natož ty, kteří k tomu někoho donutí. Jde nicméně o to,“ vrátil se 

Harry k tématu, „jakkoli rituály tohoto druhu neshledávám přijatelnými, další vyšší 

složky než je normální manželství rituály obsahují, aby se posilnil jejich význam. 

Ačkoli u těchto dvou svazků je podmínka. Oproti normálním rituálům manželství, 

které je pro ně podstatnější částí, zabezpečuje onu „nedobrovolnost“. Což v praxi 

znamená, že pokud donutí nějaký čaroděj své dítě vzít si nějakého dalšího čaroděje, 

budiž. Ale při svatebním obřadu musí říct ano dotyčná osoba, nikoli její zástupce. 

Což je něco, co je u pouhých obřadů možné. Tudíž v manželství, i když jde o nátlak 

nedobrovolný, svatební obřad může proběhnout jen za plného a jasně uděleného 

souhlasu. Dobře, tak k jádru. Třetí, vyšší stupeň než je manželství a zároveň 

závaznější a náročnější na požadavky, je takzvaný rodinný sňatek. A ano, v tomto 

případě se jedná o vlastní rodinu. Jde o něco, co si vymysleli čistokrevní kouzelníci 

a pojistili si to obřadem – jedině tento obřad má specifickou podmínku, se kterou 

neprojdete. Zkrátka jde o to, že se berou dva pokrevně spříznění kouzelníci,“ 

vydechl Harry a byl v tom cítit jeho odpor. 

„To je nechutné!“ vykřikl Ezechiel. 

„Naneštěstí je to tak. Někdy jde jen o bratrance, a i když kouzlo prováděné při 

svatebním obřadu pojišťuje magie, aby ochránily degeneraci potenciálního dítěte, 

snaží se kouzelníci z rodiny vybírat co nejvzdálenější příbuzné. Přesto jsem se 

dočetl o sňatcích otce s dcerou, bratrů či jinak, i velmi blízce, spřízněných 

příbuzných, z jejichž sňatků vznikly děti,“ upozornil významně. 

Ezechiel a Damián se náhle jevili značně pobledlí. 

„Je to tak. V pár případech se nejednalo o pokrevní, ale přiženěnou 

příbuznost. Například si nějaká čarodějka vzala čaroděje. Ten umřel. Čarodějce 

zůstalo manželovo jméno. Aby zachovala rod, vzala si například otce nebo bratra 

svého zesnulého muže, kteří pochopitelně měli stejná příjmení. Čarodějky vůbec to 

v minulosti neměly snadné. Když se některá někam přivdala, zůstala tak dlouho, 

dokud mohla rodit. Bez ohledu na její zdraví a už vůbec pocity.“ 

„Ten čtvrtý svazek?“ zeptal se Ezechiel pro dnešek dostatečně otrávený a 

z informací mírně vyždímaný. 

„Je nejvýš ze všech. V náročnosti, požadavcích, podmínkách… dalece 

přesahuje manželství, partnerství i rodinný sňatek. Nomen subscriptum flammeus. 

Plamenný podpis. Má několik fází, které musíte do určité doby naplnit. Jeho jistou 

nevýhodou je automatické přiřazení nad a podřízené role, což ovšem platí už i 

v rodinném sňatku. Málokdo se dokázal natolik přizpůsobit obřadu i požadavkům, 

že v tomto sňatku setrval. Mnozí z něj přešli raději do partnerství, i když to od 

určitého bodu také nejde. Jak tak nad tím přemýšlím, možná bych vám měl ještě 

poděkovat, pane Snape,“ řekl Harry, ušklíbl se a přešel k baru pro skleničku. 



„Není třeba. Nedělal jsem to pro vás,“ přišla zezadu k Harrymu odpověď 

přesně stejná, jaká by přišla od Severuse Snapea. Jak ironické. 

„Něčemu nerozumím,“ ozval se zase Ezchiel. „Při slibu jsem říkal něco ve 

smyslu v životě i po smrti, proč tohle nevyžaduje náboženství mudlovské, ale my si 

vše slibujeme pod rouškou věčnosti?“ 

„Možná proto, že mudlovská duše je po smrti svobodná a má šanci být čistá, 

kdežto kouzelníci určitým svázáním magie – jedno kolikrát – zůstávají zkrátka 

spolu, i když nedobrovolně?“ navrhl Harry ne zrovna nadšený tímto aspektem 

sňatku. 

„Takže je jedno, kolikrát se ožením, ale všechny mé sňatky znamenají 

společné posmrtné putování?“ 

Harry přikývl a Ezechiel gesto pomaleji a zamyšleněji zopakoval. 

„Dobře. Teď se navečeříme,“ řekl Harry a zaplul ke stolu. 

  

„Čím byste chtěl být?“ uhodil Harry na Damiána v průběhu večeře. 

„Já…“ 

„Neříkejte, že jste o tom nepřemýšlel,“ zarazil Harry už ve zrodu Damiánovo 

vykrucování. 

„Dobrá. Ve skutečnosti v kombinaci s tím, co mě baví, je tu několik možností. 

Bystrozor, lektvarista, profesor, ošetřovatel… Přičemž poslední mohu vyloučit, 

když jsem nenastoupil k madam Pomfreyové do hodin,“ a ušklíbl se přes stůl na 

Ezechiela. 

„Hele! Mě do toho uvrtali!“ ozval se Ezechiel po Harryho pravici. Na což mu 

Damián, po Harryho levici, odvětil: „Já vím, vím,“ zcela klidně a nevzrušeně. 

„Takže vybíráte, přestože jste se měl minulý rok rozhodnout…“ 

„Hm,“ odkašlal si Damián, „pokud jsem slyšel správně, vaše volba byla 

původně také jiná.“ 

Harry se zarazil a vzhlédl od jídla. Potom si strhl ubrousek, hodil ho do talíře 

a odešel s talířem do dřezu. Ten se ve sklepení nacházel pouze v laboratoři, 

uvědomil si bezděčně Damián. 

Velmi rychle na to, že byl mírně vykolejený, řekl: „Já ale myslím, že to 

nakonec bude profesor. Navzdory všem řečem vidím jako kouzelné učit studenty, 

předávat jim své znalosti a občas se dotknout i té hranice s realitou, v kouzelnické 

společnosti tolik komplikovanou.“ 

„Fors fortis*1,“ ucedil Harry a šmudlal rozčileně talířek. 

„Učíte nerad?“ zeptal se Damián sklesle, Ezechiel nedutal. 

Harry praštil talířkem, ruce od vody a jarem napěněné položil na dřevěný stůl, 

který začal v tu ránu vodu vsakovat; zaváhal, jelikož se domníval, že zrovna toto by 

měl jeho syn vědět před kýmkoli jiným, na druhou stranu se rozhodl, když si 

uvědomil, že šťastným to řízením osudu má teď synky dva: „Možná bych učil 

mnohem raději, kdybych se učit rozhodl. Casu consulto*2 jistého člověka 

zapříčinila, že se tak nestalo, proto prosím nechtějte, abych se vyjadřoval,“ Harry 

téměř zlostí rozvibroval stůl. 

„Nechtěl jsem vás naštvat, omlouvám se,“ sklopil oči Damián. 

„Nemáte proč, není to vaše chyba,“ zamítl to rázně Harry a vrátil se ke dřezu. 



Damián se chvíli odhodlával, než pochvalně pronesl: „Vy vážně umíte latinu.“ 

Harry se zarazil a otočil se zpět na Damiána, v očích podivný výraz. Nechal 

talířek talířkem, zastavil vodu. Přešel k jídelnímu stolu: „Ani zdaleka jako váš otec. 

To nevíte?“ zeptal se překvapeně a pak sarkasticky dodal: „Oh ano, jak byste mohl? 

Vám zjevně nepopsal pergamen latinskými urážkami, aby vám ukázal, jaký jste 

pitomec, že nezvládněte připravit ani jednoduché Veritasérům,“ z jeho očí při těch 

slovech čišel chlad a prázdná naštvanost se smísila s ublížeností. 

„Tati!“ snažil se ho zastavit Ezechiel, což už nebylo potřeba. 

„Omlouvám se vám. Nevěděl jsem, že jste se tolik…“ Harryho výsměšně 

zvednuté obočí Damiánovo poslední slovo zastavilo na půli cesty z mozku přes 

jazyk z úst. 

„Přesně,“ odtušil Harry tiše, „vy ani v nejmenším nevíte, jaký vztah jsme 

s vaším otcem měli a ani co to pro nás znamenalo. Nemůžete soudit a ani to popsat 

jedním slovem. Nedělejte to,“ varoval ho Harry, byla v tom výhružka i varování, 

částečně i prosba, „nepodařilo by se vám trefit se.“ 

Damián přikývl. Nevěděl sice, co to bylo, že spolu mohli něco mít a přesto se 

takhle nesnášet, každopádně plést se do toho znamenalo pomalu riskovat život. Což 

nechtěl. Ne, když se nedávno oženil. 

„Pověděl byste mi tedy něco o matce?“ zeptal se s nadějí Damián, který se 

snažil stůj co stůj změnit téma, ale zároveň se dostat tam, kam se dnes potřebovat 

dostal. Harry se na půl cesty zpět ke dřezu zarazil. Pomalu se otočil. Podíval se na 

stůl, rozsazení jeho synů, na dvě svíčky a na přichystané jídlo, promítl si včerejšek 

a dnešek, stihl jedním pohledem švihnout i po květinách. 

„Tohle,“ ukázal na podlahu a pomalu ze sebe doloval, „tohle tady není něco 

jako formální večeře, ŽE NE, Ezechieli?“ a utřel si ruce do utěrky, kterou mrštil na 

dřez. „Tohle je formální večeře.“ 

„Já jsem…“ začal se Ezechiel obhajovat příliš pozdě. 

„A navíc jste byli jako první u Snapea,“ pokračoval Harry nemilosrdně dál. 

„Takže jste uspořádali dvě formální večeře, s každým z nás zvlášť, abychom se…?! 

Chtěli jste to udělat za našimi zády, aniž bychom o tom věděli nebo snad 

souhlasili!“ vyčetl synovi. 

„My…“ nadechl se Ezechiel nejistý, co chce říct. 

„A o tvé matce jste se bavili taky, že ano? Tohle všechno už tu jedenkrát 

proběhlo…!“ div, že se v tu chvíli celé britské ostrovy nepropadly do jámy Harryho 

hněvu. Tak se to minimálně jevilo oběma mladým mužům. 

Damián vstal od stolu: „Nechtěli jsme lhát, jen jsme to nechtěli komplikovat a 

přidělávat vám starosti. A Ez vám nechtěl ublížit, proto jsme vám to neřekli. Vůbec 

o nic nešlo, že byl první můj otec. Prosím, omlouvám se…“ 

„Za prvé, pane Snape, přestaňte se svými významnými proto, za dnešek jich 

mám po krk, za druhé – přestaňte přede mnou bránit mého syna, můžete si být 

zatraceně jistý, že mu nic neudělám. Za třetí jste neskutečně pitomí troubové a to 

oba!“ shlédl zpět na syna, který se neměl k tomu postavit se. „Copak nevíte, ani vy, 

pane Snape, jakou skutečnou funkci splňuje formální večeře?“ a moc dlouho čekat 

nemusel, aby poznal, že je pravda, že nemají nejmenší ponětí. 



„Pitomci,“ vydechl Harry podrážděně a pobaveně zároveň. Nejvíce spalující 

hněv opadl. 

„Dobrá, jakou tedy?“ odhodlal se Damián. 

„Předně je to něco, co se vás dvou netýká a tak to nemusíte řešit. Hm? A 

konec diskuzí… Na vaši matku se zeptáte vašeho otce,“ ukázal Damiánovi 

doprostřed hrudníku. 

„Věřte, že jsem se snažil. Mockrát! Ale on mi prostě nic nepoví, nemluví o 

ní… prosím, jste moje poslední naděje, řekněte, že o ní něco víte… prosím,“ vpíjel 

se Harrymu do očí. 

„Ne,“ zakroutil Harry hlavou, „pro dnešek je večeře u konce,“ dodal ponuře. 

„Tati? Prosím, pokud o ní něco víš, řekni mu to,“ naléhal už i Ezechiel, když 

viděl Damiánovu zoufalost. 

„Ne,“ řekl Harry přísně, „o jeho matce mu poví Snape sám.“ 

Damiánova napnutá ramena se svěsila. Poraženě přikývl: „Děkuji za večeři,“ 

měl se k odchodu. 

„Zítra, pane Snape, proběhne formální večeře u vás doma. V šest. Se vším, 

takže ode mne pozdravujte otce.“ 

„Ale…“ podíval se Dmaián zmateně na Ezechiela a pak se oba podívali 

zmateně na Harryho. 

„Snad se nebojíte, že svůj hněv nezvládneme? Jsme dost staří a známe se 

příliš dlouho. Nebojte se, že byste se o své matce nic nedozvěděl, zítra se o to 

postarám,“ řekl s nádechem, který se nemohl líbit někomu, kdo nestál o pokažení 

formální večeře. 

„Ale kdybyste mi to řekl teď, mohli bychom si ušetřit…“ 

„Ne,“ přerušil Harry Damiánův nadějný, vemlouvavý hlásek Harry, „nemám 

právo vám o vaší matce něco sdělovat, pokud si to váš otec nepřeje. Je mi líto,“ řekl 

zvláštně – protože to znělo tvrdě, jenže byl slyšet i nádech lítosti v Harryho hlase. 

„Takže zítra večeře,“ ujistil se Damián. 

„Ano,“ řekl Harry se stejnou tvrdostí, s jakou občas mluvil Dmaiánův otec se 

studenty. 

„Děkuji,“ řekl Damián, mírně se Harrymu při odchodu uklonil a Eze políbil na 

líčko. 

Když se za ním dveře zavřely, Ezechiel se k Harrymu rozběhl a pověsil se mu 

na krk: „Děkuji ti!“ vyhrkl nadšeně. 

  

*1 To sotva. 

*2 Řízená náhoda 

A omlouvám se… původně jsem plánovala uskutečnit všechny tři večeře 

v jedné kapitole, pak pokračovat tím z kapitoly 20, což je Harryho a Severusův 

odjezd z Bradavic na misi. Jenže ve dvacítce jsem se rozkecala – což mě nebetyčně 

bavilo – právě o teorii mise, ve dvacet jedničce jsem se naproti tomu rozkecala o 

něčem, co k dnešnímu dni vidím jako aktuální pro Sisi, což je postupnost, platnost, 

uplatňování a druhy svazků. Já vím, omílala jsem to již několikrát. Chtěla bych jen 

poukázat na to, že pro každou povídku u mě platí jiná pravidla a všechny jsou pro 

mne možnost toho, jak to ve světě kouzel chodí. Tudíž se nejspíš všechno všemu 



podobá (protože ano, všechno z toho je můj pohled na věc), ale nic není úplně 

stejné. Řekla bych dokonce, že tady se mi to podařilo říct zatím nejpřehledněji a 

nejrozpracovaněji. I když spíše přehledněji, plus jsem zde rozvinula další možnosti. 

Chci tím říci, že Bezvýznamné věty už nepleťte s mou ostatní tvorbou. 

Dovolila jsem vám PP přidružit k Životu, i když to já takhle nevidím, ale s BV a 

těmi ostatními povídkami tady tohle už absolutně nemá co dočinění, takže – ee, 

tudy cesta nevede. :) 

Také bych chtěla dodat, že nejen Sisi, ale i mně osobně se moc líbí, co dokáží 

někteří autoři FF vymyslet. Pro mě je to otázka fantazie, pro Sisi, řekla bych, spíše 

principu a lidské stránky věci. (Sisi, když tak se, prosím, vyjádři.) 

A co jsem vůbec mínila touto poznámkou – je to jen omluva, že takhle 

roztahuji tři dny jejich života, i když jak vidíte, těchto nějakých šedesát stran je o 

pouhých třech měsících – září, říjen, listopad (mínus první kapitola). Nebude to tak 

vždy, míním dělat časové skoky, nicméně něco na vás šiju, a pokud to vyjde, budu 

nesmírně šťastná. Což znamená, že nemám moc času. Dnes je 21. listopadu a 

uveřejněné jsou teprve 4 kapitoly. A tohle všechno vám chci nasypat do Vánoc, 

plus dva další body, které chci obsáhnout, ale ještě je nemám napsané. Jenda z nich 

je ta mise. Fajn… jdu psát. Rozkecala jsem se. 

Jo a moc děkuji betě a podporovatelům-komentátorům! 

  

Jak se můžete domyslet, vše přeškrtlé již neplatí… :) Ale neměla jsem to srdce 

vymazat to, zvlášť když tohle jsem psala v evidentním a znatelném nadšení. 

Takového nadšení bylo málo, ale tady… tady jsem nadšená byla. 

  

(Je fajn vidět – a taky docela sranda, jak se tohle mění, co? :D Dřív jsem si to 

nemohla dovolit házet, jak se mi zachce na stránky, a teď přesně to dělám. Žel už to 

není k vánocům, no… i když ono už to zase skoro k vánocům je, že? :D Ok, Ok, 

tohle je vážně vtipná historie.) 

22. Formální večeře 

Přesně v šest hodin klepali na dveře Severusova bytu dva muži, jeden 

v karamelově zlatém, sametovém a druhý v rudém, saténovém hábitu. O tři 

sekundy později se dveře, za nimiž stáli rovněž dva muži, jeden v temné zeleni a 

druhý v temné temni černa na hrudi decentně protkané jakýmisi flitry, otevřely. 

Muž ve zlatém se přiblížil k muži v černém a muž v zeleném hábitu se 

přiblížil k muži v rudém hábitu. 

Damián v zeleném hábitu podal Harrymu v rudém hábitu jedinou 

nerozkvetlou rudou růži a potřásl mu rukou, vše probíhalo mlčky a Zmijozelky za 

rohem se div nepřerazily jedna o druhou, jak nenápadně sledovaly dění před bytem 

profesora lektvarů. 

Ezechiel ve zlatém došel k Severusovi v černém hábitu, podal mu rovněž 

jedinou rozkvetlou bílou růži. Potřásl mu rukou. Severus šlehnul pohledem ke 

stěně, za níž se zvědavé dámy ukrývaly, jediným gestem pokynul Harrymu a 

Ezechielovi, aby vstoupili, a dveře zavřel. 



„Vítejte,“ pronesl konečně. Ještě dřív, než se stačilo cokoli udát, natáhl Harry 

ruku se složkou, toutéž, kterou mu nevýrazně podal i Severus. Oba si složky 

přebrali. 

A narozdíl od Severuse, který se ji neobtěžoval otevřít, Harry ji ještě na prahu 

dveří prolistoval. Chvíli bylo napjaté ticho, než se Harry zeptal a při tom dotazu 

vzhlédl přímo Severusovi do očí: „Vaše praprababička zemřela na dračí 

spalničky?“ 

Severus jednou důrazně přikývl. Harry také pokýval hlavou a se spokojeným 

výrazem složku zavřel. 

„Ještě něco, nebo se můžeme přivítat…?“ zeptal se Severus s typickým 

sarkasmem. 

„Všechno,“ procedil Harry skrz zaťaté zuby a podal Severusovi k překvapení 

všech a svému velkému přemáhání ruku jako první. Severus raději moc neváhal, 

uvědomoval si, že kdyby zaváhal, bylo by vše o to těžší. Vztáhl ruku k Harryho 

ruce tentokrát bez přemýšlení, přitáhl si Harryho – jak si Harry později mrzutě 

uvědomil, musel ty tři kroky skutečně udělat on, protože zkrátka muselo vždy být 

po Snapeově vůli –, držení blahopřeji vyměnil za držení budu se s tebou přetahovat 

aneb oba pokrčili ruce v lokti, dlaň tlačili do dlaně, palec směřoval ven, zbylé prsty 

šikmě křížily zadní část dlaně a upřeně se podívali jeden druhému do očí. Jejich 

dlaně ovinulo nevýrazné světlo. 

„Vítej,“ řekl Severus a Harryho dlaň krátce výrazně zazářila. 

„Vítej,“ oplatil mu Harry a taktéž Severusova dlaň krátce výrazně zazářila. 

Vtom světlo ustoupilo, Damián a Ezechiel významně oddechli a muži od sebe 

ustoupili. 

„Večeře?“ ujal se slova hostitel Severus. 

„Alkohol,“ rozhodl Harry. Severus se sice ušklíbl, nicméně přešel ke svým 

zásobám a nalil dvě skleničky. 

„Myslíš, že by nám taky nalili?“ rýpl si Ezechiel, dotaz však k Damiánovi 

vznesl jen tiše. 

„Nevím, ale zkusit je provokovat si můžeš sám…“ ujasnil ten svůj postoj 

k věci. „Mám říct skřítkům, tati?“ zeptal se potom Damián hlasitě a jeho hlas byl 

poněkud nervózní. Severus přikývl a Damián přistoupil ke stolu, na nějž poklepal 

hůlkou. 

Ezechiel, který si jeho nervozitu uvědomoval – sám naprosto nesvůj, že má 

Snapeovi dávat růži – ke svému muži přistoupil a jemně mu stiskl rameno. 

„To bude dobré,“ zašeptal tiše, „uvidíš.“ 

Damián přikývl, pak jako by si na něco vzpomněl, se otočil k Ezechielovi 

čelem a věnoval mu plachý úsměv: „Sluší ti to,“ řekl. 

Ezechiel Damiánovi věnoval daleko divočejší úsměv, sjel rukou přes záda na 

Damiánův zadek, dravě ho stiskl a prohlásil nadšeně: „Já vím, taky ti to děsně 

sekne. Byl bych si tě býval rozbalil, ale myslím, že na to teď nemáš pomyšlení,“ a 

vědom si pohledu obou otců dal Damiánovi regulérní polibek na ústa, chvíli prodlel 

a pak se stáhl. Počkal, než Damiánova červeň opadla, a zašeptal: „Nechej je, ať si 

zvykají,“ odstoupil, aby se mohl otci a Snapeovi podívat do tváře. 

„Mám hlad jako vlk,“ prohodil a usmál se. 



„Drzý jako všichni Potterové,“ utrousil Severus směrem k Harrymu, když 

pokládal skleničku, a zamířil posadit se ke stolu, do jednoho z čela. Harry zaujal 

místo druhé. Po Severusově pravici Damián, po Harryho Ezechiel. 

„Tati,“ ujal se slova Ezechiel a Harry na něj od svého pečeného kuřete 

vzhlédl, „víš, napadlo mě… vlastně jsme se o tom bavili minule, v pátek, jak 

Damiánovi pomoct s neverbální magií…“ 

„Co jste vykoumali?“ zajímal se Harry a naslepo strčil do pusy kuře. 

„Vlastně šlo o tohle – Damiána baví lektvary, co mu prostřednictvím těch 

pomoci?“ pozvedl obočí. 

Harry se opatrně nadechl: „A v jakém smyslu?“ 

„No, chtělo by to uklidňovací lektvar a lektvar pro uvolnění. Ale to je to méně 

podstatné – možná by Damiánovi pomohlo pochopit strukturu a pravidla 

neverbálního kouzlení…“ 

Severus neznatelně ztuhl, ano, sice se bavili čistě hypoteticky a nezávazně, ale 

to u toho nebyl Potter. Střelil pohled na Damiána, který mu ho opětoval, oba nejistí 

tématem a předně tím, jak skončí. 

„Strukturu a pravidla,“ zopakoval Harry suše a povytáhl obočí. „Zkus 

pokračovat, možná tě nechápu tak docela přesně…“ 

„Víš, kdyby věděl, jak to dělají ostatní, krok po kroku, co při tom cítí… a 

kdyby byl s tak mocnými kouzelníky, kteří zvládají tento obor levou zadní, třeba by 

se mu to podařilo a…“ 

„Ezechieli?“ zarazil ho Harry jemným, ale pevným hlasem. 

„Ano, tati?“ 

Harry za napjatého ticha chvíli přemýšlel: „Tohle musí být věc spontánní…“ 

„Proč se to v tom případě trénuje od nevidím do nevidím ve škole?“ namítl 

Harryho syn. 

„Dobře, první impuls musí být spontánní…“ 

„V tom případě máme štěstí, že?“ řekl Ezechiel zvesela. 

„Jak prosím?“ 

„Podle tvých slov je první spontánní věc už za ním. V dětství… třeba posunul 

nějakou hračku – proto víme, že je čaroděj. Nemám pravdu?“ 

Harry frustrovaně povzdechl: „Tím, že ho vy dva,“ a změřil si přísně i 

Severuse, „neustále propíráte, tím dosahujete jen toho, že se mu to podaří později. 

Někdy to zkrátka chce čas. Pane Snape,“ otočil se Harry na Damiána, „jste velice 

silný kouzelník bez ohledu na to, jestli se vám v současnosti daří nebo ne 

neverbální magie.“ 

„Děkuji, pane,“ usmál se Damián plaše. 

„Právě proto mi nedává smysl, že se Damián zrovna na tomhle zasekl,“ 

zamumlal si Ezechiel pod nos. 

„Mně také ne,“ přiznal Harry tiše, ale ne otevřeně o tom dále hovořit. 

„Jakou mi dáváte šanci se to ještě naučit?“ ozval se Damián přiškrceným 

hlasem. 

Harry se na něj podíval, pak docela neochotně na Severuse a poté řekl: „S 

vašimi předpoklady, vaší silou a schopnostmi vašich rodičů docela velkou.“ 



Damiánova ústa téměř zůstala otevřená, Severus se při těch slovech napnul a 

čekal a Harry se pousmál: „Vezměte si, že já se ji naučil až na 

konci bystrozorského výcviku, tehdy mi bylo…“ chvíli se zastavil a počítal, 

„dvacet dva,“ dopočítal se. 

„Pět let po pádu Temného pána?!“ vykulil Damián oči. Ezechiel těžce sčítal. 

Severus zapáleně dlábil *1 kuře. 

„Člověk se učí celý život…“ pokrčil Harry rameny. 

„A já myslel, že to jste už…“ 

„V necelých sedmnácti věděl a uměl všechno? Ale kdepak,“ odbyl to Harry 

mávnutím ruky a pak dodal, „nicméně mi to připomíná jistou věc, předmět 

k hovoru. Vaši matku,“ jednou praštil rukou o stůl a Ezechiel a Severus snaživě 

zabodli příbory do dřevěného stolu. Ezechiel ztrátu jídla při pomyšlení, kam se 

hovor dostal, přijal ještě klidně, zato Severus vyletěl jako čert z krabičky. 

„Nedojedl jsem!“ 

„Nevšiml jsem si,“ řekl Harry s omluvným pokrčením ramen a vyzývavým 

pohledem bez omluvy. „Navíc to kuře se stejně nepovedlo, tu bylo připálené, tu 

nedovařené. Kdo to vařil, že si dal tak záležet?“ nadhodil nevinně. „Takže – 

Damiánova matka,“ připomněl Severusovi opět velmi důrazně. 

Severus zavrčel, odtáhl židli, vstal a odkráčel ke krbu v obýváku. Většina 

tlupy ho (pro)následovala. Severus se snažil uniknout kolem krbu doleva, ale tam 

stál Harry a vrtěl nesouhlasně hlavou. Vzal to tedy kolem sedačky, kde stál 

s omluvným, ale odhodlaným výrazem Ezechiel a tak se vydal poslední možnou 

cestou, která se nacházela… ano, skutečně nacházela, ale únik vpravo zastoupil 

Damián. 

„Prosím tě, tati,“ řekl jeho syn škemravě. 

Severus sebou tedy ostentativně praštil do sedačky, Harry se posadil na křeslo 

vedle a na koberec před otce se posadil Damián, po jeho levici Ezechiel, který se 

opřel o otcovo křeslo. 

Severusovy myšlenky se rozpadly na kulové blesky a míhaly se mu jedna za 

druhou. Věděl, že nemá kam uniknout, jenže pořád nevěděl, jak začít, co říct… 

pořád ho ovládalo přesvědčení, že o ní nedokáže mluvit. 

„Začněte tím,“ přetrhl ticho narušované praskáním krbu Harryho hlas, „jak 

jste ji poznal.“ 

Ať to bylo přesvědčení, panika nebo umanutost, bolest nebo strach, při 

pohledu do Damiánových nadějných očí nedokázal nechávat minulost nevyřčenou. 

„Na jedné lektvarové konferenci si mě odchytila. Pršelo a neměla přenášedlo. 

Nabídl jsem jí své s tím, že z Bradavic může odejít, kam bude chtít,“ mluvilo se mu 

těžce, ale ne proto, že by nevěděl, co říct, spíš proto že vzpomínat bolelo. „Už 

neodešla. Začala tu učit obranu, i když ji nikdy nepovažovala za tak oblíbenou jako 

lektvary. Snad proto ji ani nenapadlo vytvořit si přenášedlo nebo o to někoho z nás 

požádat. Mě to tehdy popravdě také nenapadlo…“ zamyslel se Severus. 

„Jaké měla vlasy a oči?“ přerušil jeho rozjímání Damián. 

„Vždycky byla dlouhovláska, blondýna, s velkýma světle modrýma očima, 

každý si její oči pamatoval. Byly tak hrozně zajímavé…“ 

„Jaká byla?“ 



„Milá. Neskutečně milá a trpělivá. A…“ Severus zatajil dech. 

„Byl to šašek. Dokázala by rozesmát i místnost plnou mrtvol,“ vmísil se 

Harry. 

Damián přes svou zastřenou mysl zpozorněl: „Vy jste tady nebyl? Vlastně asi 

ne, když jste byl u bystrozorů…“ kousl se do rtů. 

„Nikdy jsem nebyl bystrozor,“ opravil ho Harry, „mezitím co jsem studoval a 

praktikoval, vydělával jsem si tady jako asistent vaší matky a dokonce i vašeho 

otce,“ opravil jeho rozhled Harry. 

„Tati! Proč to nevím?“ ozval se dotčeně Ezechiel. 

„Neptal ses?“ navrhl Harry jedno z možných řešení. Že o tom nechtěl 

mluvit… to byla nepodstatnější část. 

„Nebo jsi to přede mnou tutlal!“ obvinil ho Ezechiel důvtipně. 

„Ani to není nemožné,“ uznal Harry a na Severusův překvapený a nevěřící, 

posléze vděčný pohled pokrčil Harry rameny. „Pamatujete na to s balónky?“ 

pomáhal Harry Severusovi v náhlém – nejspíš záchvat – proudu vzpomínek, které 

asi věky neoprašoval. 

Severus stáhl obočí, jak se zamyslel a pak se začal přidušeně pochechtávat, 

rukou si zakryl obličej a Harrym to taky začalo škubat. 

„Jaké balónky?“ prosil Damián zvědavě. 

„To se stalo jednou na pozemcích Bradavic, venku. Ona byla velmi rozumná a 

tolerantní, věci řešila – zpravidla se studenty – velmi elegantně. Jenže v ní bylo 

něco… byla… jak to?“ 

„Svérázná?“ ovládl se Severus na okamžik ve snaze najít správné slovo. 

„To je ono. Občas se neudržela a byla svérázná. A neměla pochopení jen pro 

málo věcí, ale rozhodně mezi ně patřily věci typu šikana. No a jednou se připletla 

k hloučku studentů, páťáků, tuším,“ podíval se nejistě na Severuse a když nic 

nenamítal, pokračoval, „kteří se shlukli kolem svého spolužáka. Byla to vyhlášená 

parta, která zkrátka stála jedna proti druhé. No a do jejich středu se dostal člověk, 

který nebyl oblíbený ani v jedné z nich. Oni tehdy vyčarovali tuším gumové 

kuličky a začaly je po něm házet, aby viděli, co to s ním udělá, když nemá kam 

uhnout, kde se schovat… Což zahlédl Protiva a nějakým zázrakem se nepřidal 

k partám, ale přiběhl pro pomoc do hradu. Což zaregistrovala vaše matka, doběhla 

k nim a zastavila jejich kouzla, která tomu studentovi ubližovala. Máchla s hůlkou 

podruhé a obě skupinky se vznesly do vzduchu, použila zmenšovací kouzlo a 

uzavřela je do takových veselých růžových a fialových balónků, podle toho, kdo 

byl z jaké skupiny. Nechala je asi půl hodiny poletoval  po celých pozemcích – 

někteří se tuším i pozvraceli. A když konečně přistáli – nikdo nespěchal s tím 

sundávat je dolů – měli na čelech vyrytou vtipnou, lehce přisprostlou přezdívku, 

která jim sedla. Všichni se s křikem rozběhli do hradu za madam Pomfreyovou, při 

čemž si drželi zadnice. Každý na ní měl vyrytou nějakou rýmovačku. Problikávala 

různými barvami duhy. Vím, že teď vám to tak nepřijde, ale tehdy jsme z toho měli 

všichni naprostý cirkus, zvláště když se rozneslo, kdeže to mají cože vyrytého. Prý 

svědila a pálila, podle legendy kvůli barvě, kterou se madam Pomfreyová snažila – 

dejme tomu zuřivě,“ protáhl Harry významně ke svým posluchačům, takže je to 

nenechalo na pochybách, jak onu zuřivots myslel, „odstranit přes dva měsíce, 



stejně jako nápis na čele. Celá škola se těm hochům smála, z ostudy kabát… pro 

vaši matku satisfakce, pro toho nebožáka co se dostal do jejich středu jistě taky. A 

madam Pomfreyové se začalo pomalu dařit odstraňovat ta písmena až začátkem 

třetího měsíce, ale nezmizela úplně ještě další dva. V bublinách letící, všem na odiv 

vystavení, totálně zesměšnění trapitelé… sen každého šikanovaného,“ zasnil se 

Harry. 

Damiána zahřálo u srdce a Ezechiela při pohledu na Damiána taky, historka 

mu přes svou vzdálenost od věci přišla vtipná, zároveň ale smutná. 

„To už byl Damián na světě?“ zeptal se Ezechiel zvědavě. 

„Jo, měl… kolik?“ podíval se Harry na Severuse. 

„Necelý rok,“ odpověděl Severus. 

„Byla krásná,“ ujistil Harry Damiána. „A milovala tě nadevše.“ 

„A pak umřela,“ dodal Damián smutně. „Kolik mi vlastně…?“ 

„Dva,“ odpověděl Severus pohotově. 

„Ani nepoznala…“ 

„Ale poznala,“ řekl Severus s neochvějnou jistotou. 

„Mohu vám říct, že za ty tři roky, co vás mohla poznávat, o vás věděla víc, ne 

o sobě tušíte sám. Nebojte se,“ a pohled na okamžik přeorientoval na napnutého 

Snapea, „ona na vás bude myslet vždy.“ 

„Je mrtvá, domyslela,“ řekl Damián jaksi definitivně. 

Harry pozvedl obočí a propíchl Severuse: „To neznamená, že neexistuje,“ 

ujistil ho. 

„Věříte na převtělování nebo posmrtný život?“ vysmál se mu Damián 

nemoudře. 

„Ty ne?“ vypálil dotčeně Ezechiel, jen Harryho ruka ho zastavila. 

„Věřím, že se všichni jednou shledáme,“ řekl pomalu a přemýšlivě, mlčel 

dlouho, jako by už neměl co dodat, a přece se nakonec ozval s: „a rovněž se 

domnívám, že je dost pozdě, půjdeme,“ obrátil se na Ezechiela. 

„Ale…“ nadechl se Ezechiel rozervaně k protestu. 

„Zítra je pondělí a musíme brzy vstávat. Nemůžeme tu být do půlnoci. A 

navíc – měli bychom si promluvit každý zvlášť. Profesore,“ řekl Harry a kývl 

k Severusovi, „pane Snape,“ k Damiánovi. Taktně vyšel z pokoje a nechal 

Ezechiela a Damiána rozloučit se. 

--- 

„Nepřesvědčuj ho,“ řekl Harry úsečně, když procházeli prázdnou chodbou. 

„Prosím? Ale já…“ 

„Ezechieli,“ zastavil ho Harry v půlce kroku, „jakákoli víra je věc jednotlivce, 

dokonce bez ohledu na manželství. Damián nemá právo tě přesvědčovat, abys věřit 

přestal, stejně tak ty nemáš právo přesvědčovat Damiána, aby věřil, rozumíme si?“ 

„Ale máma…“ 

„Tvá matka je v nebi, jasné? Na tom se nic nezmění, ať tvůj manžel bude nebo 

ne věřit, jasné? Nezpochybňuj to, kde teď je, tím, že někoho začneš přesvědčovat o 

své víře. Tím maximálně dokážeš, jak málo jsi si jistý v tom, čemu věříš. Stejně 

jako když o tom budeš nějak zvlášť vykládat*2. Rozumíme si?“ 

„Ano,“ přitakal nakonec nespokojeně Ezechiel. 



„Poslouchej,“ řekl Harry přesvědčivě a vzal syna kolem ramen, čímž ho 

přinutil pokračovat v chůzi, „většina z nás občas váhá. Jediné, o čem tě mohu 

ujistit, je, že ať budeš věřit na cokoli a v kohokoli, jedno je jisté – ať se ti to líbí 

nebo ne, tvá matka vždycky zůstane v tobě. Hm?“ a vtiskl synovi polibek na čelo. 

A Ezechiel se konečně uvolněně opřel do objetí a usmál se s myšlenkou 

na výsledek dnešního večera, spokojen. 

„Kam že to vlastně zítra jedeš?“ zeptal se. 

„Jo,“ řekl Harry a rozesmál se, „tak to ještě netuším.“ 

--- 

„Jak se jmenovala?“ pokračovali mezitím v hovoru Damián a Severus. 

„Jmenovala se Vivien,“ odpověděl Severus ztěžka, „Vivien Callersová.“ 

Damián se zhluboka nadechl: „Nač…“ mluvit, když to vhánělo slzy do očí, 

bylo těžké, „na co umřela?“ 

Severus se dlouho nerozmýšlel: „Kolistnice.“ 

„Tr…trpěla dlouho?“ podíval se Damián bezmocně vzhůru na otce. 

Ten dlouho přemýšlel, než pomalu odpověděl: „Ne, netrpěla.“ 

Vypadalo to, že se Damián odhodlává zeptat ještě na něco, ale nakonec z jeho 

úst splynulo: „Děkuji, tati. Jsem rád, žes…“ 

„Ne, já se ti omlouvám, Damiáne, že jsem o ní nedokázal tolik let mluvit. 

Odpustíš mi?“ zjišťoval opatrně Severus. 

„Nemám co,“ usmál se Damián vstřícně, vstal, políbil otce a s tichou omluvou 

si odešel lehnout – ještě dlouho neusnul – zatímco Severuse bodla u srdce výčitka 

svědomí, když do tiché místnosti zašeptal tichým, zdánlivě nepohnutým hlasem: 

„Ale máš.“ 

  

*1 Uvědomuji si, že by mi tohle krásné sloveso pod přísným jazykovědním 

dohledem neprošlo, stejně tak si uvědomuji, že v těchto dnech spousta průměrných 

autorek zneužívá jazykových nástrah pro lacinou zábavu. Přesto sloveso 

nenahradím. Severus, kterému padají do obličeje vlasy jako záclona, drží příbor, až 

mu bělají klouby, kuře mu div nezačne kvokat, jak létá po talířku… tomu se jinak 

než dlábení nadávat nedá. Nedá! 

Jo a… v té chvíli bylo Severusovo chování tristně vtipné. Proto oproti 

probíhající diskuzi Severus vyčníval… dlábením. 

*2 Výrok nejmoudřejší ženy, (který už jsem kdysi kdesi jednou psala [ne?]) 

jakou jsem kdy poznala. Děkuji ti. 

23. Co všanc? 

Ve čtyři ráno poctivě nastoupení Harry a Severus v ředitelně, srovnaní vedle sebe, 

čekali, kam je vítr toho dne unese. Doslova. 

„Aberdeen,“ zopakoval Harry polorozespale. 

„Aberdeen,“ opakoval i Severus, neutrálně. 

„Ano,“ pousmála se Minerva a popošla kupředu. „Teď bych ráda viděla,“ 

vzala hůlku a jejím mávnutím posilnila kouzlo na místnosti, „jak vypadáte 

přeměnění.“ 

„Dobře,“ oddechla si o půl hodiny později rozespale. „A vaši zástupci?“ 



„Rose nemá problém, mnoholičný lektvar a vlasy jsem jim nechal i v ložnici.“ 

„Scorpius taktéž nemá problém, avšak ptal se, kdo bude zastupovat za ně,“ 

protáhl Severus. 

„To už je má starost. Poslední věc – co vaši synové?“ 

„To už je pro změnu naše starost,“ ušklíbl se Harry. 

V pět hodin vyrazili. Přenášedlem se dostali do Edinburgu, z Edinburgu se 

přes smluvený krb spolu s dalšími páry dostali do městečka poblíž Aberdeenu. A 

odtud díky předpřipraveným přenášedlům skupiny přímo na místo. 

Harry se rozhlédl. Byla to jakási farma, na jejímž jednom konci narušoval 

obyčejnou travnatou plochu les, na druhé bazén a uprostřed toho všeho stála 

rozlehlá, spíš do šířky než výšky, vila. Byla celá bílá a ve stěně byly různé typy 

oken. 

„Už jste tady?“ zeptala se usměvavá obtloustlá blondýna v pozdních středních 

letech a brala spolu s dvěma vychrtlými mladíky Harrymu a Severusovi tašky 

z rukou. „Obvykle lidé vaší sorty nebývají tak dochvilní, jedná-li se o tak brzkou 

hodinu.“ 

„Nesnášíme nedochvilnost,“ zabručel Severus sotva slyšitelně, někdo ho totiž 

zdaleka překřičel. 

„A někteří z nás ještě nešli ani spát, Imogen!“ rozkřikl se hlas Luciuse 

Malfoye celými pozemky. „Tak běžte uložit tady pány, aby dospali, co nestihli,“ 

pozemky se rozhostilo ticho. 

„Ano, pane,“ uklonila se čarodějka a tiše oba dva vyzvala. Na honosné recepci 

si stoupla za pult a otočila se na Harryho s otázkou: „Jména?“ 

„Alan a Daniel,“ vypálil Severus okamžitě. 

„Carterovi,“ usmál se Harry téměř mile, „můj manžel je trochu nesvůj,“ 

zavrněl Harry směrem k Imogen. 

„Pochopitelně,“ usmála se. „Kouříte? Nějaké požadavky?“ 

„Ne…“ zavrtěl Harry, na což Severus významně zavrčel: „Pohodlné postele, 

co nejlepší,“ a Imogen začala okamžitě přikyvovat. 

„Dobrá, mám to – čtyřka by vám mohla vyhovovat… pokud tedy nedáváte 

přednost výhledu na bazén…“ dodala provokativně. 

„Čtyřka je fajn,“ řekl Severus a vytrhl ženě klíče z ruky. „Kdo nás tam 

zavede?“ 

„Marion!“ na Imogenin příkaz přiběhla mladá útlá tmavovláska v bílé 

uniformě. 

„Tudy,“ řekla tmavovláska a zavedla Harryho a Severuse do pokoje ve 

druhém patře, který se nacházel poměrně blízko schodiště. 

„Fajn,“ oddechl si Harry a hodil sebou na postel. 

„Snad nepůjdeš spát, Danieli,“ zavrčel Severus. 

„To tedy půjdu, Alane,“ vrátil mu to Harry, „když jsem nevyspalý, nemyslí mi 

to.“ 

„To tady chcete ztvrdnout týden?!“ zeptal se Severus nevěřícně. A aniž by 

čekal na odpověď, nasadil energický tón: „Tak pohněte zadkem a jdeme hledat!“ 



„Co chceš hledat, miláčku, když tady zatím nikdo není!?“ protáhl Harry 

významně a pak dodal: „Nezapomínej na to, Alane, mohlo by se ti to vymstít,“ 

čímž narážel na Severusovo vykání. 

Severus zavrtěl hlavou, přemístil se k zrcadlu a podíval se do něj: „Jistě, 

lásko,“ řekl, ale svá slova jen málo vnímal. Přejel rukou po své dokonale vypadající 

tváři a malém nose. 

„Nezvyk?“ zeptal se Harry s úsměškem, když si za Severuse stoupl a hleděl 

mu přes rameno do zrcadla. Severus coby blondýn s krátkými vlasy, malým nosem, 

pod nímž měl knír, a modrýma očima byla zvláštní podívaná, ale dívat se na sebe 

bylo taky něco unikátního. Tvar jeho obličeje byl nezvykle protáhlý, měl bradku a 

vlasy o dost delší, než obvykle nosil. Jeho oči byly světle hnědé a jeho rty se 

záhadně nepřirozeně zvětšily. Pod okem měl jizvu. 

„Měl by být?“ zeptal se Severus. Harry vzdychl a vrátil se válet se do postele. 

„Po…“ 

„EHM!“ zatvářil se Harry významně. 

„Danieli,“ začal Severus skoro příjemně, otráven přetvařováním použil na 

pokoj kouzlo proti odposlouchávání. 

„Pořád tu zůstává někdo, na koho se můžeme jít podívat.“ 

„Oh, Malfoy? Ne, nemyslím. Mimochodem… co bylo to včera?“ otevřel oko 

na znamení, že tahle konverzace ho zajímá. 

„Nevím, o čem to mluvíte,“ řekl Severus a začal vybalovat věci. 

„Nevíte,“ řekl Harry vražedně chladným hlasem. „Já vám povím, co – vzácně 

jste mohl říct pravdu, ale neudělal jste to.“ 

„Do toho se nepleťte,“ přikázal mu Severus. 

„Fajn, nebudu!“ řekl nazpět a přetáhl přes sebe peřinu ochotný vylézt nejdřív 

na pozdní snídani. Nějak mu ten vzduch venkova a pokrytectví začal zvedat 

žaludek. Ale jak je vidět – byl to jedině jeho osobní problém, tak to Harry raději 

nechal být. 

--- 

„Carterovi, budíček!“ zaklepala na dveře nadšená Imogen. 

„Hmpfh?“ ozvalo se z Harryho postele na neurvalé probuzení. 

„Kde máte manžela? Pane Cartere?“ zvonivě zavolala, na její hlas se 

z koupelny objevila postava s ručníkem kolem beder. Onen muž si dalším ručníkem 

sušil vlasy. 

„Nechtěla jsem vás budit, ale řekla jsem si, že byste rádi stihli první společnou 

snídani. Co myslíte?“ 

„Přijdeme,“ řekl Severus mile a zdvořile, což se mu víc než nepodobalo. 

„Dobře,“ zasmála se a vycouvala z pokoje. Harry jedním kouzlem zabezpečil 

dveře proti vniknutí a odposlechu. 

„TO NÁM SEM BUDE LÉZT PRAVIDELNĚ?!“ zařval na klidného 

Severuse. 

„Pravděpodobně. Neznají nás, a pokud je tohle Luciusovo,“ ušklíbl se na 

vybavení, „budou chtít mít přehled.“ 

„A kde tedy budeš spát, Alane,“ zeptal se Harry protivně. 

„A kde jsi vzal, Danieli, že budu spát?“ s tím se Severus vrátil do koupelny. 



Harry se vyšmodrchal z peřin a šel přímo za ním: „Když jsi mi něco 

podobného naznačoval posledně, nevěnoval jsem tomu pozornost…“ začal Harry 

neobratně, „ale ty – myslel jsi to vážně? Že máš problémy… se spaním?“ 

„Já něco takového říkal?“ zeptal se Severus až nechutně elegantně na někoho, 

kdo měl v puse pastu a kartáček. 

„Ano,“ ujistil ho Harry při vzpomínce na vycíděnou a zušlechtěnou Velkou 

síň. 

„Hm, ne že bych si na to pamatoval,“ zamračil se Severus na svůj obraz, což 

bez jeho klasických mimických vrásek vypadalo nějak ploše, rozhodně ne 

přemýšlivě nebo děsuhodně, „nicméně jsem to myslel tak, že nebudu spát, abych 

získal informace co možná nejdřív,“ a konečně vyplivl pastu z pusy. 

„Aha,“ řekl Harry, a snažil se rozcuchat si vlasy, což se mu nepovedlo. 

„Budu vás… tě… čekat dole pod schody. Pohni si,“ řekl Severus a vyplul 

z koupelny. 

„No jo,“ zavrčel Harry na prázdnou místnost. 

--- 

„Manželství je partnerství,“ ozýval se nějaký hluboký ženský hlas zvenčí od 

stolů, „musíš dávat i brát,“ pak se žena, jak si Severus všiml, obrátila na muže 

sedícího vedle ní a ani neztišila hlas, jen to dodala jako by spíš k manželovi než 

k ostatním, „snad to ví, když tolikrát nás viděla se prát? *1“ 

„Á, pan Daniel Carter! Sluší vám to,“ nebýt Imogen, Severus by si ani 

nevšiml, že Harry už – konečně – schází ze schodů. 

„Zdravím vás,“ pousmál se Harry na Imogen. 

„Ale nevykejte mi,“ mávla Imogen rozesmátě a zarděla se. „Pro všechny jen 

Imogen.“ 

„Eh, dobře,“ přikývl Harry vděčně. 

„Půjdeme?“ povytáhl Severus obočí. 

„Jistě,“ věnoval Harry Severusovi téměř nevynucený úsměv. 

Venku bylo slunečno a čerstvý vzduch si hrál s bílými ubrusy. Harry a 

Severus s dovolením zasedli vedle sebe k jednomu z mnoha kulatých stolků, zrovna 

když vešel k hostům Lucius a rozpřáhlým gestem všechny pozdravil. 

„Vítejte,“ řekl slavnostně a všechny si prohlédl, „jsem rád, že vidím nové i 

staré tváře v naší první akci této sezóny. Mé jméno je Lucius Malfoy,“ tvář zbrázdil 

samolibý úšklebek, „a vy jste se ocitli na panství pořadatele této naší malé sešlosti. 

Levé křídlo patří mne. Patriku…“ přidal Lucius slovo nějakému jinému muži. 

„Děkuji, Luciusi, a vy ostatní – vítejte,“ ujal se slova oslovený. 

„Nezapomeňme, všichni jsme tu na rekreaci. Myslím, že nyní je nejvyšší čas 

představit se, co říkáte? Mé jméno je Patrik a má žena,“ ukázal na mile vypadající 

brunetu, „je Zuzana.“ 

„Takže,“ ujal se slova další člověk, „já jsem Alec a má žena je Bonnie.“ 

„A já jsem Tonny a má žena se jmenuje Katrin.“ 

„David, můj manžel je Lukáš,“ pokračoval o poznání stydlivěji další pár. 

Severus odhadl, že jsou tu „ti noví“. 

„Merilin a má žena je Meryl,“ obě blondýny se rozesmály. 

„Saša… teda Alex a manželka Lucy,“ kývl za oba Alex. 



„Alan a Dan,“ kývl Severus k Harrymu, oproti jiným novým párům 

suverénně. Lucius Severusovi věnoval uznalý pohled. 

„Lexie a Hugo,“ oznámil poslední pár. 

„Dobrá, takže… kromě domácích skřítků se tu o vaši pohodu tento týden 

budou starat Imogen, Marion a majordomus Frank. Seznamujte se, bavte se, bazén 

jste doufám viděli všichni, podzemní lázně vám ukážeme dnes večer, sauna je 

v přízemí v pravém křídle a koutek domácího kouzelní naleznete v levém křídle. 

Nebudu vám prozrazovat úplně vše, myslím, že pokud se přidáte k nám do 

vybraného kruhu, zažijete nejen spoust legrace, ale bude se vám tu o to víc líbit a 

zamilujete si to jako manžel a já,“ prohlásila žena hostitele, Zuzana, pohladila 

manžela po stehně a mile se na všechny včetně manžela usmála, což nebylo něco, 

co by zajímalo Severuse a Harryho. Ti na sebe zírali jak padající přezrálá jablka. 

Týden?! zračilo se jim zděšení v očích. Protože řeči ředitelky nebo ne, týden pro ně 

oba znamenal týden, ne den, dva ani tři. Protože „jen“ v těch třech dnech se nemusí 

nic udát. A oni, jako správný bystrozor a špeh, by si nikdy neodpustili, aby jim 

nějaká informace unikla. 

„Kdo jde do vody?“ zeptala se jedna z manželek a rovnou si vysvlékla košili, 

pod níž měla plavky. 

„Bonnie!“ zaúpěl její manžel. 

„Brouku?!“ hodila po něm provokativní, i když mírně znuděný pohled a už si 

to rázovala k bazénku. 

„Omluvte mě,“ vydechl Alec, „půjdu si zahrát kulečník. Kdo jde se mnou?“ a 

obrátil se k Luciusovi. 

Na Luciusovo přikývnutí vydechl někdo – nejspíš Lukáš: „Kulečník?“ 

„Přidáváme se,“ odpověděl za všechny Hugo, „ale jen když bude svlékací.“ 

„Nebuď tak nechutně ordinérní, Hugo!“ řekl s nechutí Tonny. 

„A my jdeme do bazénu,“ usmála se Zuzana a odvedla všechny dámy. 

--- 

„Co tak karty místo kulečníku?“ navrhl Tonny v herní místnosti. 

„Pánové…“ usmál se Lucius zvrhle, na což prohlásil, „všechno kromě žen. Ty 

mám povolené jedině já,“ a rozehrál hru. Koule se rozkutálely do všech koutů 

stolu. 

„Měli bychom zasvětit nováčky,“ řekl Alec rozhodně. 

„Správně,“ poznamenal Patrik a s uznáním všech, kteří hráli, se mu podařilo 

propašovat kouli do pohybující se díry. 

„Snad ne pravidla něčeho nekalého?“ nadhodil Harry zvesela. 

„Ale, ale, pan Carter,“ usmál se Lucius křivě. 

„Snad jste, Danieli…?“ 

„Ano,“ přitakal Harry. 

„Snad jste sem, Dane a Alane, nepřišli jen proto, abyste se přesvědčili o 

fámách…“ 

„Jaké fámy máte na mysli?“ zeptal se Severus s úšklebkem. Právě se mu 

podařilo poslat další kouli do díry. 

„Na nováčka pekelně slušné,“ okomentoval to Alec a pak dodal, „snad nejste 

z čistokrevného rodu? Odkudpak pocházíte?“ 



Patrik, který seděl, poposedl na sametem potažené sedačce a potáhl z dýmky 

v puse. Čekal, co odpoví. 

„Je to důležité?“ zeptal se Severus, čímž přetrhl okamžik ticha. 

„Docela ano, my se rádi ptáme, odkud nováčci pochází a jak se o nás 

dozvěděli. 

„Jsme Australané,“ usmál se Severus a pokračoval ve hře, tentokrát plně 

soustředěn. 

„Ale, odtud pochází mí předci,“ ozval se David. „O mořských klokanech… to 

je to, co bych rád probral s rodilým Australanem. Jejich přemnožení mě začíná 

štvát,“ zavrčel David na konci věty. 

Severus povytáhl obočí a usmál se: „Tak to jste asi jediný, zvláště když se 

jedná o ohrožený druh. Vaše názory na věc vám neberu, nicméně bych doporučoval 

se místo na odhalení zločince soustředit na hru – prohráváte,“ ušklíbl se, když 

strefil už potřetí za sebou. 

„Pěkně,“ ozval se pobavený Alex, který si plácl s Patrikem, a pak Harry 

zahlédl, jak mu předal jakési žetony. 

--- 

„Ha, týden!“ vyštěkl Harry naštvaně, jakmile dorazili před první společnou 

večeří do ložnice. 

„Já vím…“ ušklíbl se Severus a hodil plášť na postel. 

„Tohle jí ale nedaruju! Měla říct pravdu a celou. Ne tyhle manipulativní 

slátaniny jako tomu bylo o dvou milencích, což se vám dvěma nepodobá.“ 

„Přestaň si stěžovat, Dane,“ netrpělivě ho utnul Severus, „máme na práci jiné 

věci.“ 

„Ne,“ zašermoval Severusovi před nosem, „máme na práci sledovat. Naprosto 

odmítám dělat cokoli nad rámec pozorování. Jasné? Kam jdete… počkejte!“ 

zavrčel na něj Harry a musel ho doběhnout, aby se Severus otočil. 

„Litujte se, pro mě za mě, nicméně já půjdu plnit to, oč mě požádali. Doufám, 

že se do večeře vrátím a pokud ne, omluv mě tam, miláčku,“ s tím a prásknutím 

dveří Severus odešel, Harryho zmatené „Ale kam…?“ už neslyšel. 

Celou další hodinu Harry popocházel po pokoji, nervózní a podrážděný, co si 

to Snape zase vymyslel. Občas se podíval z okna, kde se nejevily známky ničeho 

jiného než veselí a uvolněnosti. Žádné nekalé praktiky, nic, co by svým pouhým 

pozorováním mohl odhalit. 

Za hodinu se otevřely a zavřely dveře: „Tohle už mi nikdy nedělejte!“ přikázal 

a zabodl ukazováček někam nad Severusovo srdce. V očích nepokojný svár. 

Severus povytáhl obočí a Harry raději stáhl ruku zpět a zeptal se: „Máte 

něco?“ 

„Kromě toho,“ popotáhl Severus nosem a obešel Harryho, „že je Lucius prase, 

o čemž jsem nepochyboval už dávno, nic nového,“ a podrážděně zapadl do křesla, 

jeho nynější obličej nezvyklý na Severusův vlastní výraz mučila jakási neznámá 

grimasa. Harry to ohodnotil na znechucení a podráždění. 

„Ani si nesedej, Alane, za pár minut začíná večeře.“ 

„Jsem snad ženská, abych se chystal?“ rozmáchl se Severus napruženě rukou. 



„Ne,“ ujistil ho Harry významně, „nicméně se někdy vyplácí přijít na jídlo 

dřív,“ oznámil mu a odkráčel ke dveřím. 

„To si asi děláš legraci?! Kdo by tady prospal zemětřesení a navíc se flákal 

hodinu v koupelně?! Pokud chceš něco vědět,“ ale to už ho Severus následoval ze 

dveří, „já to nebyl.“ 

„Jistě, tys mě jenom nevzbudil a přitom víš, jak dlouho mi to trvá,“ odsekl 

Harry, kterému se jejich role na výčitky začínaly náramně líbit, drze, jakmile 

zaznamenal Imogen na chodbě. Nenápadně do Severuse – k Severusovu překvapení 

– dloubl, aby ho upozornil na něco, čeho si byl Severus dobře vědom okamžitě. 

„Víš, miláčku,“ protáhl uštěpačně a hlas nechal prosáknout veškerou 

dvojsmyslností, kterou disponoval, „ono ti to trvá jak kdy, podle toho, co tam 

zrovna děláš,“ a otevřel dveře, za nimiž se už dobře bavila polovina 

shromážděných. 

„Co se škádlívá, to se rádo mívá!“ zasmála se o stůl se opírající, nadšená 

Meryl. 

„Běž do háje s těmi mudly, Meryl,“ zavrčel na ni Malfoy. 

„Taky bych chtěl mít takové manželství,“ podíval se k plnému úžasu Harryho 

a Severuse obdivně právě na ně Hugo, na což dostal jeden pěkný úder od ženy. 

Severus dokázal prozatím všechny páry odhadnout, jen u některých si musel 

opravit obrázek, jako například že Lukáš a David tady nebyli noví, jen zkrátka byli 

stydliví, dokázal uhodnout suverenitu Aleca a Bonnie, že se Zuzana a Patrik snaží 

působit co nejdůvěryhodněji a nejdomáčtěji, že Merilin a Meryl jsou jen husy 

vystavující se na odiv, že Alexandr a Lucy jsou jen nevýrazné postavičky Tonny 

s Katrin jsou na jeho gusto příliš nepředvídatelní, záhadní a tajemní a že zvláště 

Hugo se snaží co možná nejvíce zapadnout do sorty frajerů, nicméně s jeho 

manželkou jsou poněkud zatvrzelý a znuděný pár, ale jak působí oni s Harrym, nad 

tím ho nenapadlo uvažovat, a když už, pak čistě z hlediska odhalení identity. 

„Kdo by ne,“ ušklíbla se Merilin, „povězte, jak dlouho už se znáte?“ zaskočila 

je další otázka. 

Na chvíli se místností rozhostilo ticho, na což se Harry nervózně rozesmál. 

„Tři roky,“ vypadlo z něj ve chvíli, ve které ze Severuse: „Skoro pětadvacet… let,“ 

dořekl a oba se na sebe podívali. Severus Harryho utnul dřív, než stačil Harry 

pokazit situaci ještě víc. Omluvně se usmál a řekl: „Známe se dlouho, svoji jsme tři 

roky. Omluvte mého manžela, přemýšlení mu nedělá dobře.“ 

Harry vedle něj se nafoukl a prohlásil s grácií: „Omluvte mého manžela, 

zjevně mu neprospívá mluvit o svých hloupých rozhodnutích. Že ano?“ podíval se 

Harry na Severuse provokativně. 

„Večeře?“ zkousnul to Severus těžce po minutě dalšího ticha. 

„Dobrý nápad,“ zasyčel Harry, jakmile se místností opět rozlehl šum. 

--- 

„Dalším bodem na seznamu je,“ Zuzana vylosovala z kotlíku – na Severusovo 

ušklíbnutí nad takovým zneužitím onoho předmětu, což však zaznamenal pouze 

Harry – a papírek a radostně vykřikla, „SVLÉKACÍ FLAŠKA!“ 

Místnost zaplavila vlna potěšení i nevole. 

„No tak, bude zábava!“ verbovala je Merilin. 



„Pitomá mudlovská flaška?“ odfrkl si Harry znechuceně. 

„To ani omylem, pane Cartere,“ ožil náhle Lucius a jal se vysvětlovat 

pravidla. „Flaška se roztočí a ukáže na někoho, kdo pokládá otázku, roztočí se 

podruhé a ukáže na toho, kdo má odpovídat. Pokud dotyčný nechce zodpovědět 

otázku, vybírá si úkol, pokud odmítne vyplnit úkol, nastává sankce. Sankci vybírá 

shromáždění a s ohledem na vaše manželství schvaluje, popřípadě zavrhuje, manžel 

nebo manželka onen ostatními vybraný trest. A pozor, pokud váš druh zamítne 

vybraný trest, svléká některý kus oděvu a dotaz, nebo úkol plní za dotyčného. Kdo 

zalže, vysvléká oblečení. Jasné? Takže… které páry hrají?“ zeptal se Lucius úlisně 

a vypočítavost s jakýmsi druhem nebezpečného plamenu hrála v jeho obvykle 

chladných, klidných očích. 

Patrik a Zuzana se posadili do kruhu se samozřejmostí a s nadšeným povykem 

je následovali i Alec s Bonnie, tvářící se, jako by měli předem zajištěnou výhru, 

jako další se posadily Meryl s Merilin. 

„A co výhra?“ zeptal se Severus opatrně. 

„Cokoli si budete přát, pane Cartere,“ prohlásil Lucius tak podnětně, až se to 

Harrymu přestalo zamlouvat úplně. Lucius se také usadil do kruhu. 

„Ale, Luciusi, zase bez partnera a do lichého počtu? A kdo tě bude chránit, 

hm?“ zeptal se laškovně Patrik. 

„To já nepotřebuji, není nic, nač bych nemohl odpovědět nebo co bych 

nemohl splnit,“ prohlásil samolibě a odložil svou hůlku v holi vedle sebe. 

„Vzdávám se své výhody,“ dodal s úsměškem. 

„Katrin?“ zeptal se Tonny neurčitě. 

„Nelíbí se mi to,“ snažila se vycouvat. 

„Prosím,“ zaškemraly z podlahy svorně Meryl a Merilin. „Bude zábava,“ 

přidal se i Alec. 

„Jak pro koho,“ prohlásila Katrin kousavě a založené ruce na hrudi 

nevypadaly na někoho, kdo se nechá jen tak lehce přemluvit. Lexie i Hugo se 

mezitím usadili, ale ne na koberec, nýbrž na křesla, připravení se pouze dívat. 

„A vy čtyři?“ probodly Luciusovy oči všechny zbylé, zvláště pak Severuse a 

Harryho. 

„My se budeme jen dívat,“ pousmál se Lukáš a přitáhl si Davida. 

„Já chci hrát,“ nedal se David. 

„Davide,“ rozdrtil mezi zuby Lukáš, ale David se nenechal zastrašit. 

„Fajn, budeme do dvojice,“ navrhl Tonny a když jeho žena nic nenamítla, 

přidal se k Davidovi. 

„My…“ začal Harry váhavě. 

„Hrajeme,“ řekl Severus sebejistě a posadil se k nim, Harry ho opatrně 

následoval a posadil se vedle něj, z druhé strany seděl David. Harryho zuby začaly 

mírně skřípat nad Snapeovou sebejistotou. 

Lucius s podtónem vítězství prohlásil: „Hrajeme,“ na což se předpřipravená 

zelená láhev na koberci odlepila od země, vznesla se do vzduchu a roztočila se. 

Hrdlo láhve ukázalo na Luciuse a láhev se rozzářila zlatým světlem. 

„Hm, nesmírná čest,“ ušklíbl se. 



Láhev zhasla a vrátila se zpět na zelenou a roztočila se. Hrdlem se zabodla do 

Davida, rozžala se rudou a zůstala, jak byla. 

„Dobře,“ zavrněl Lucius, chvíli počkal a pak se zeptal: „Kdo je dole častěji? 

Vy, nebo Lukáš?“ 

„Luciusi!“ okřikl ho se smíchem Alec a ne jedna dáma protočila oči. 

David se pousmál a zeptal se: „A úkol?“ 

Luciusovi se po tváři rozlil úsměv: „Dobrá. Vezmete lalůček Merilin do pusy 

a budete ji vzrušovat tak dlouho, dokud vás nezastavím.“ 

„Luciusi!“ okřikla ho podrážděně Merilin a Harry se upřímně podivil, co má 

tohle znamenat a proč neposlal Snapea k čertu rovnou, zvláště když tušil, jak 

pitomá tahle hra s Luciusem Malfoyem v čele bude. 

„Fajn. Já jsem dole,“ odvětil zároveň s výkřikem Merilin David. Láhev se 

zbarvila do modra. 

„O ou,“ okomentoval to Lucius. „Tahle znamená, že lžete. Šaty dolů,“ usmál 

se a sledoval, jak zkoprnělý David plní pravidlo. Jelikož byl jeden z mála, kteří 

měli jen tričko, bylo vidět, jak ne pod tíhou pohledu ostatních, ale pod tíhou 

pohledu jeho manžela rudne. Vystřelil k němu omluvný pohled, ale Harry jako by 

viděl do jejich vnitřní konverzace. Lukášovi ani tak nevadila ztráta téhle intimní 

informace jako vědomí, co ještě může na povrch vyplout a až kam tahle hra zajde, 

což bylo něco, na co se v duchu tázal i Harry. 

Láhev se roztočila. Zlaté hrdlo padlo na Severuse – k Harryho nezměrné úlevě 

– a podruhé, rudé hrdlo směřovalo k Davidovi. 

„Co jste sem přišli najít?“ vypálil Severus. 

David se nadechl a nezřetelně si oddechl, i když se Harrymu zdálo, jako by 

mu otázkou spíš přitížil. 

„Zábavu,“ řekl David, ale láhev se rozzářila zase modře. David znechuceně 

stáhl opasek. Láhev se roztočila, zlaté hrdlo padlo na Davida, rudé na Bonnie. 

„Proč jste si vzala svého muže?“ zněla Davidova otázka. 

„A úkol?“ pozvedla Bonnie koutky úst. 

„Oběhnete šestkrát celou farmu.“ 

Místností to otráveně zahučelo. 

„Co něco nápaditějšího?“ zeptal se Alec jedovatě. 

„Počkej,“ zarazila ho Bonnie. „Vybírám si sankci.“ 

Lucius si zamnul ruce. 

„Klasika?“ povytáhl obočí Patrik. 

„Ale koho?“ zeptala se Zuzana. 

„Meryl,“ zapředl Lucius. „Souhlasíš?“ otočil se na Aleca. Alec přikývl. 

„Taky nemyslíš na nic jiného, Malfoyi,“ obvinil ho Tonny. Mezitím Bonnie 

suverénně vstala a přešla k Meryl. 

„Jak dlouho?“ pozvedla obočí. 

„Minutu,“ zavrněl Lucius. Bonnie se sehnula a přidržela hlavu Meryl, která 

sebou škubla. Ani rozšířené oči, ani zrudnutí nepomohlo, Bonnie se jí přisála ke 

rtům. Po pár sekundách začala Luciuse vysloveně dráždit a když skončila, zeptala 

se: „Vyhovuje?“ 

A Malfoy řekl: „Naprosto.“ 



Hrdlo ukázalo nejprve na Patrika a pak na Harryho. 

„Řekněte mi,“ Patrik chvíli přemýšlel, než dořekl, „co na svém muži nejvíc 

nesnášíte?“ 

Harry se zamyslel. Hodně se zamyslel. Zamyslel se skoro tak, že to vypadalo, 

že už neodpoví, ale nakonec z něj vypadlo: „Že si myslí, že je za každé situace ten 

chytřejší.“ Hrdlo láhve se roztočilo, ukázalo nejprve na Daniela, pak na Zuzanu. 

„Čeho se bojíte nejvíc?“ 

„Výšek,“ odpověděla a hrdlo se rozzářilo modře. „To jsem netušila, vidíš, jak 

je dobré opakovat flašku, Patriku?“ a s úsměvem shodila hábit. 

Meryl se ptala Aleca: „To jste vážně takoví snob, jak se děláte?“ 

Alec jí to vrátil: „Ne, ale alespoň nejsem pravá blondýnka s umělým 

poprsím,“ na což si nevysvlekl hábit, ale shodil nejprve kalhoty i s opaskem. 

„Má to nějaký smysl?“ zeptal se s pozdviženým obočím Patrik. 

„Za prvé mi bude později zima na záda,“ odvětil Alec, „a za druhé sám víš 

nejlíp, že hra začíná být nejlepší, když jsme téměř nazí.“ 

„Ty budeš brzy,“ odvětil Lucius a polovina sedících se zasmála. 

Druhou hodinou, kterou Harry označil za krizovou, bylo poněkud jasné 

rozdělení rolí. Ti, kteří to už znali, dávali vesměs útočné nebo zvídavé otázky na 

lidi, jako byli oni dva s Davidem. Lidé jako Lucius Malfoy podávali otázky spíše 

impertinentního rázu, samotný Malfoy pak na rozdíl od ostatních flirtujících 

s impertinentností nesvlékl ještě ani jeden vlas, natož hábit, přestože mu nejeden 

z jeho přátel naznačil, že by neměl kazit všem ostatním radost a taky by měl 

nějakou část šatníku obětovat. Lucius se přesto tvářil jako sfinga a nemínil cokoli 

se poddat. 

Zuzaně zbyla podprsenka se sukní, Meryl s Merilin zůstaly v plavkách – 

velmi ochotně, Bonnie shodila hábit a boty. Severusovi zbylo ještě také dost věcí 

k vysvlékání, vlastně vyhrával hned druhé místo. David, Tonny a Harry na sobě 

měli pouze kalhoty a Harry osobně ještě spodky. Přemýšlel, co bude svlékat dál. 

Další možnost byla nelhat, nicméně trest nebyl nijak zvlášť lákavý. Ta takzvaná 

sankce nebylo nic víc než prachsprostý pokus vytočit partnera toho druhého. Což 

většinou znamenalo někoho někam políbit a k neštěstí všech vybírali tresty Malfoy 

a Alec. I když… když už se přidal Patrik, trest s přezdívkou sankce stál za to. 

Málokomu přikázali polibky na ústa, přesto byla situace potupná a cesty zpět ze 

sankce, na rozdíl od otázky a úkolu, nebylo. 

Konečně láhev ukázala nejprve na Severuse a na to na Luciuse. Lucius se na 

Severuse zvědavě podíval. Severus dlouho mlčel a Harry si najednou neskutečně 

přál, aby ho Severus utřel, jako roky utíral studenty. Vyměnili si pohled. Jeden 

pohled, který Harryho znervózněl víc než cokoli předtím. 

„Za jakým účelem jste sem přišel vy, pane Malfoyi?“ zazněl konečně a Harry 

nevěděl, jestli být rád nebo nerad. Na jednu stranu Malfoyovi nic nenatřel, na 

druhou stranu konečně začali s tím, kvůli čemu sem přišli. 

„Přece najít si přátele,“ řekl arogantně, což mu láhev uznala. Roztočila se a 

tentokrát si Severus a Lucius role vyměnili, což bylo něco, čeho se Harry bál. 

„Sympatizoval jste někdy s Temným pánem a jeho idejemi?“ zněla 

Luciuosova neuvěřitelně drzá otázka. 



Severus se rozmýšlel jen sekundu a něco, přesto Harry postřehl jeho váhání. 

Odhalení této informace by je mohlo stát víc než jakékoli jiné. Nehledě na to, že si 

Harry uvědomoval, jak nepříjemné to Snapeovi je. 

„Jak zní úkol?“ zeptal se prozatím klidně a rozvážně. 

Lucius jako by to měl předpřipravené: „Vyčarujte Znamení zla*2.“ 

„Sleduješ tím něco?“ usykl na něj Patrik náhle v poněkud naštvanější náladě. 

„Jdu si za svým,“ řekl Lucius sebejistě. 

Severus neznatelně ztuhnul a sevřel pevně čelisti. Nadechl se: „Jaká by byla 

sankce?“ 

Luciusovy oči zasvítily vítězstvím, i když všem pod náporem pohledu Patrika, 

který byl upřen na Luciuse, bylo jasné, že by se měl Malfoy tématu Temný pán 

vyhnout. 

„Inu dobrá, pane Cartere,“ řekl nakonec Lucius, když probodl všechny okolo 

pohledem, aby se ujistil, že mu nikdo plány nezkazí. „Vysvlečte se donaha a 

polibte na ústa tady drahého Davida Steelse.“ 

V tu chvíli bylo jen málo věcí, které Harrymu proběhly hlavou, ale jedna 

z těch nejostřejších myšlenek patřila tomu, zdali Severus ve vší opatrnosti 

zamaskoval i Znamení na svém předloktí, nebo ho tam nechal v předpokladu, že se 

vysvlékat, jako ostatně pokaždé, nebude. A Harry si dovedl představit, kolik práce 

by mu dalo zamaskovat Znamení, vždyť sám jednu takovou jizvu měl. Bylo tedy 

víc než nepravděpodobné, že by myslel Severus i na tuhle část plánu. Proto když 

vykřikl: „Nesouhlasím,“ byl to víc než úmysl pouhý instinkt. A pak si jen 

uvědomil, že se natáhl a přisál se za zvukového doprovodu lapání po dechu od dam 

Davidovým rtům, chvíli tak prodlel, aby bylo divadlo úplné a pak se zkrátka 

postavil. Když si povoloval opasek a stahoval dohromady kalhoty i trenýrky, upínal 

se k Malfoyovým ocelovým očím se vztekem a nenávistí, která mu částečně 

propůjčovaly blažené nevědomí o tom, co právě dělal. Jako tečku mrskl kalhoty na 

podlahu. Když očima přerušil kontakt s Malfoyem – Malfoy sjel hodnotícím 

pohledem po jeho postavě – Harry se podíval na Severuse, který se mu díval přímo 

a jedině do očí. Harry cítil, že přesto že se na něj dívaly oči modré, jeho duši 

propaluje čerň těch hnědých očí, které tam také někde byly. A když Harryho vztek 

nepolevoval a Severus se nepřestával dívat do očí, Harry měl nutkání prostě se 

sbalit a utéct. Naštěstí, po asi nejnekonečnějších pěti sekundách jeho života, 

Severus vstal, na svůj úkor shodil košili – při čemž si Harry bolestivě uvědomil, že 

ta obava, díky které stál teď nahý uprostřed přelidněné místnosti, byla lichá; 

Severusovo Znamení totiž vidět nebylo – a ovinul ji kolem Harryho beder. Ta 

blízkost bolela. Jako by se nic víc nestalo. Jako by zakrýt jeho nahotu stačilo. Proč 

nic víc neudělal, byla otázka, která Harryho měla trápit ještě dlouho. Možná. A 

možná taky ne. Protože místo hádek ho Severus donutil vrátit se dolů na zem 

jediným zatáhnutím ruky a druhým tahem ho donutil sednout si mu na klín, aby 

zakryl ten zbytek, který košile neměla nárok skrýt. Poté se otočil a 

s chladnokrevnou klidností se zeptal: „Pokračujeme?“ aniž by bral v potaz názor 

člověka, který mu seděl na klíně a chvěl se vzteky. 

O vražedno-omluvné pohledy, které na sebe vrhali Lukáš s Davidem, se 

nestaral nikdo. 



Po půl hodině skončil vítězně Malfoy a okolo byla spousta plně nahých 

kouzelníků a jen pár, kterým zbyly svršky na těle. 

„Že tě to ještě baví,“ zavrtěl hlavou Patrik. Onou větou skončila hra. 

Harry polonahý rázoval vpřed a tiše doutnal. Kypěl vzteky, ale vydržel to 

skoro až do pokoje. Rozkřičel se už na chodbě: „Nemůžu tomu uvěřit! Měl jsi 

takovou příležitost vrátit mu to. To se vážně vytahuješ jen na slabší, kteří se 

nedokáží tak účinně bránit? Slabochu!“ zařval vztekle tlumeným hlasem. 

„Momentálně mě tenhle výlev zajímá daleko méně než to,“ vyjel na něj 

Severus nazpátek za již zavřenými a kouzlem zajištěnými dveřmi, „co to mělo 

znamenat?“ 

„Uchránil jsem nás od prozrazení,“ zasyčel Harry tiše s přimhouřenýma 

očima. 

„Jenže to já taky!“ práskl Severus rukou do stolu. „Copak si skutečně myslíte, 

že kdyby věděl, že po něm jdu, nezačal by se schovávat a nepřestal mě vyslýchat? 

Potřebuji, aby přestal být ostražitý. Chápete? Vážně si myslíte, že mě ty jeho 

pitomé kecy za celý večer neštvaly?!“ 

„Ano,“ praštil Harry do stolu sklenicí, „to si myslím,“ v jeho očích Severus 

zaznamenal naštvání, impulsy odporu nesměřovaného k jeho osobě a také 

neskutečnou touhu nemožně udupanou, přesto patrně viditelnou, která na Severuse 

křičela, aby mu jeho slova vyvrátil. 

„V tomhle stavu nemá cenu pokoušet se vám cokoli vyvracet. Neposlouchal 

byste,“ zhodnotil Severus situaci. 

„Neříkejte mi,“ zavrčel Harry a otočil se na Severuse, víno ve sklenici se div 

nevylilo a ukazováček, který mířil na Severusovu hruď, nenaznačoval poklidný 

zbytek večera, „co bych nedělal a u už vůbec, co nemá cenu.“ 

„A co ji má?“ zeptal se, vztekle odstrčil Harryho ruku a měřil si ho z dvaceti 

centimetrů. „Tak pitomě vybuchnout, jako jste to udělal vy? Geniální, vskutku!“ 

vykřikl chladně k ohodnocení a vztekle k situaci. 

„Zato vaše otázka byla dokonalá ukázka vašeho sarkasmu, ŽE?“ zavrčel Harry 

víc než znechuceně. 

„Nejsem to, co jste řekl, já jen…“ 

„Slaboch,“ vyštěkl Harry, „jen to řekněte a vychutnejte si to slovo, je to to 

jediné, co ve vás teď vidím.“ 

Severus se otřásl: „Nejsem slaboch, jen jsem na rozdíl od vás pochopil 

význam důvodu řeči v podobenství*3!“ 

„A ten je?“ zeptal se Harry jedovatě. 

„Že jsou lidé, kterým je dobré pomoci, protože dokáží pochopit správně 

mířenou narážkou. Ale někteří lidé to nedokáží nikdy. Řekněte mi, já nejsem 

spasitel ani vykupitel, proč bych se měl snižovat k tomu někomu otevírat oči a 

ukázat mu jeho hloupost, když dotyčný nevidí a vidět nechce?“ 

„Jsou taky lidské zákony a něco, co vám nikdy moc nešlo a ani jste nechápal 

význam, ale říká se tomu pospolitost. Obyčejná prachsprostá lidská soudržnost. 

Znamená to, že když je někdo, třeba člověk, kterého znáte skoro třicet let, v háji, 

podpoříte ho!“ 



„A co jsem měl na vaši nezměrnou pitomost podle vás udělat? Nedal jste mi 

ani šanci jakkoli zareagovat, nehledě na to, že to byla vaše volba. Neprosil jsem se 

o zastání.“ 

„Alibisto zavšivený!“ ať chtěl nebo ne, musel Severus poznat, jak naštvaný je 

teď Harry. „Nic. Neměl jste dělat vůbec nic. Původně jste se měl zastat mě a všech, 

které Malfoy shodil. Protože jste byl jeden z mála, který by to svedl. TO jste měl. 

Ale potom, jak sám říkáte, to byla má volba, se kterou jste nic neudělal, jen jste ji 

jako ovce přijal. TOHLE už VAŠE věc nebyla, pravda,“ pronesl dotčeně, a aniž by 

se staral o Severusovu reakci, zabouchl mu před nosem dveře koupelny. Primární 

fakt však už zmíněn nebyl. 

--- 

Po půl hodině Harry vylezl z koupelny s mokrými vlasy, které si sušil 

ručníkem a s županem na sobě. 

„Jako by se nic nestalo,“ pronesl Severusovým směrem, i když jednoznačně 

musel vidět, že je Severus připravený ještě komunikovat. „Půjdu spát.“ 

„Chci vědět, co mi to vlastně vyčítáte,“ řekl klidně Severus a nenechal tak 

Harryho lehnout si. 

Harry se pro sebe smutně pousmál a pak zamumlal cosi jako: „Myslíte to 

s Malfoyem nebo to s „Potterovskou lůzou“?“ 

Severus krajně zmateně zamrkal. Někde to už slyšel, ale momentálně si 

nedokázal vybavit, kde: „Hm…“ nejistě přešlápl, netušil, jak Harryho oslovit teď. 

Příjmení se snažil v tomhle světě za každou cenu vyhnout, i když i to už se 

nepodařilo. Naštěstí vždy jen tady, v chráněném pokoji… což bylo i tak 

nebezpečné, „mohl byste mi…?“ 

Harry zavrtěl hlavou: „Nedokážete se nikoho zastat. Mě, mého syna, sebe a 

svých zájmů. Svého syna, když na to přijde. A já…“ nadechl se Harry nejistě, 

netušil, jak pokračovat. „Nechejme toho,“ požádal ho Harry a pokračoval v cestě 

k posteli. 

Náhle si Severus vzpomněl. ‚Nemůžeš pochopit, co mi na Weasleyové vadí, 

když tys nechal svého syna oženit se s tou Potterovskou lůzou…‘ to byla ta věta. 

Draco… 

Severus se zamračil, obešel Harryho a zatarasil jeho cestu: „Doufám, že si 

nemyslíte, že bych si vůbec tahle Dracova slova připouštěl…“ 

„Víte, mně je jedno, co si myslíte, dobře? Faktem je, že urazil i vás a vašeho 

syna a vy jste nezareagoval.“ 

„Řekl jsem, že se má omluvit!“ bránil se Severus. 

„Ten parchant, co nepoznal vlastní rodinu, si jde lehnout. S dovolením,“ 

snažil se Harry odstrčit Severuse, ale ke svému neštěstí si uvědomil, že na to 

nestačí. 

Severus ho prostě jen chytil za paži a zasyčel: „Pitomče, protože jste se 

hluboce urazil a odkráčel, nevíte, co se dělo potom. Jak mě můžete do háje soudit?! 

A jak se opovažujete domýšlet si, co si já myslím, nebo jak to vidím? Co cítím, 

hm?“ z neznámé příčiny byly v Severusových očích vidět žhavé uhlíky vzteku. 

„Stejným právem, jakým vy soudíte, co bych nedělal a co nemá cenu,“ odvětil 

Harry a snažil se vytrhnout se, což se mu i podařilo. 



Severus povzdechl: „Draco prostě jenom chtěl ublížit. To byl veškerý význam 

jeho jedovatých slov. Která mimochodem nemají s realitou vůbec žádnou spojitost 

a o ničem nevypovídají. Tak proč jste…?“ 

„Protože mají a nejsou daleko od pravdy. Nezastal jste se nás, což znamená, 

že něco v jeho slovech zkrátka dávalo smysl vám a vaší pokroucené morálce, nebo 

jak vy tomu říkáte, vašeho zastáncovství.“ 

„Jste naprosto vedle,“ pousmál se Severus falešně. 

„Fajn,“ odsekl Harry, „takže už mě pustíte spát?“ 

„Ne,“ vrátil mu Severus odseknutí, „ještě jsme nedořešili…“ 

„Očividně to nechápete, ale my už nemáme co řešit,“ prohlásil Harry, obešel 

Severuse z druhé strany a lehl si do postele. Hůlkou pozhasínal asi polovinu svíček 

v místnosti, která se ponořila do ticha. Harry si jen domýšlel, že se Severus nehnul 

z místa, později byl už tak unavený, že by nemohl tvrdit, že na okamžik nezaspal a 

že Severus mezitím neodešel. Nicméně se nepodíval. Nechtěl. Bál se. 

„Myslím si,“ zazněl hlas do tmy a Harrymu jako by někdo vystřelil u ucha, tak 

rychle začalo jeho srdce tlouct, „že jste dobrý učitel a skvělý otec, dobrý člověk. A 

pokud chtěl Draco urážet něčí rodinu, pak by spíš sedlo, kdyby urazil tu mou,“ 

pokřivený úsměv do tmy. „Mohl jsem se vás zastat před Dracem, ale to by se 

minulo účinkem, zvláště když jsem jeho hloupá slova nepovažoval za směrodatné 

nebo nějak zvlášť inteligentní. A mohl jsem dát najevo, co si o ubohosti Luciuse 

Malfoye a jeho slov myslím. Dokázal bych rozsápat všechny, kteří se tam na vás 

dnes večer dívali. Otázka nezní, proč jsem to neudělal, zní, proč jste mi k tomu 

nedal povolení. Otázka nezní, proč jsem navzdory sobě zachoval klid, zní, proč jste 

udělal to, co jste udělal. Proč jste se mě zastal…?“ a Harry mohl na konci té otázky 

přesně slyšet sametové a ztrápené pane Pottere, i když si to Snape netroufnul 

v místnosti, ve které se nacházeli, doříct. 

Při přemýšlení nad významem těch slov se Harryho zmocnil spánek, objal ho 

dlouhýma rukama s jemností ostré pily a měl ho dusit až do prvních ranních 

paprsků. 

Severus si opatrně přisunul židli a sledoval pravidelně se vzdouvající a 

klesající peřinu. Do ruky si vzal i knihu, ale nečetl ji. Zajímala ho asi stejně, jako 

jestli právě venku sněží a mrzne, nebo jestli slunce žhne k nezastavení, ke smrti a 

spánku. Zajímala ho stejně, jako jestli venku právě zuří válka nebo jestli tam 

všichni žijí v míru a klidu. On klid neměl. Nikdy ho neměl a nejspíš už nikdy mít 

nebude. Právě v tom okamžiku trvající celý večer přemýšlel zase a znova jako už 

tolik let před tímto rokem, jak mohl dopustit, že udělal, co udělal, že si pošpinil 

něčí – ne něčí, ale přítele, na kterém mu záleželo a o kterém vždy toužil vědět víc a 

potřeboval jeho oporu víc než cokoli jiného; jak bylo kdysi naivní myslet si, že ne – 

krví ruce. A tím, že sledoval Harryho spánek právě dnes večer, umocňovalo to 

vzpomínky na chlapce, který kdysi dokázal bezmezně věřit v něčí osobu, a který se 

pral vysloveně jako lev za puls a tep někoho, kdo nebyl jeho ničím a kdo mu 

dokonce lhal a to v ne jedné věci. Umocňovalo a navracelo to do jeho mysli 

vzpomínky na mladíka, který se dokázal pokořit víře druhého a prokázal 

nepředstavitelnou benevolenci k muži, jež zničil jeho dětství. Prominul? 

Zapomněl? Ne… a přesto byl tak velkorysý a dokázal překousnout, že mu jeho 



život někdo nadiktoval. A Severus si musel přiznat, že tohle všechno na tom 

mladíkovi – ne, ne víc, vždyť Potter měl téměř dospělého syna – obdivuje víc než 

cokoli dalšího. Přesto to nechápal, ze své pozice připustil, že to pro něj vždy bylo a 

stále je nepředstavitelné. Proč? To byla jedna z mála situací, která si tuhle otázku 

vyžadovala. 

A nadále tady byly další otázky. Otázky, které se týkaly dnešního večera. 

Týkaly se jedné hloupé hry, do které je zatáhnul on a navzdory svému nesouhlasu 

je zachránil Harry. Copak tohle není další zatraceně dobrý důvod k otázce proč, 

když si Severus byl jistý, že to co udělal Brumbálovi a dělal po sedm let Harrymu, 

pořád stojí mezi nimi? 

Konečně skrz mlhu otázek prohlédl a zahlédl nějaký děj na posteli. Harry se 

pohnul a odkryl tak svou tvář, kterou vystavil na odiv Severusovu pohledu. 

Severusovo srdce se bolestivě sevřelo. Ta krásně tvarovaná, starostmi rozháraná 

tvář, ústa zrozená k líbání a oči, které sice nyní byly přikryty víčky, ale nebyly o to 

méně přítomné pro Severusovo podvědomí, ho přiváděly k vrcholu blaha a zároveň 

na okraj pekla. Oh bohové a kouzelníci, pomyslel si a stáhl obočí, proč jsou vášeň, 

touha a láska jedny z nejdestruktivnějších elementů, co kdy existovaly? 

  

*1 To máte tak, když je autorka po několikadenním maratonu psaní 

vyždímaná a několikrát jí v mp4 hraje According to Plan. Takže pokud to někomu 

něco vzdáleně či blízce připomnělo, pak jste na správné cestě, když říkáte Mrtvá 

nevěsta Tima Burtona. 

*2 HP a OP, str. 117. Mimochodem první kniha, kterou jsem četla 

v příčetném stavu. (Tzn. Ne první z HP vůbec, nicméně první, kterou jsem četla, 

když jsem se do HP zamilovala.) Tipla jsem si, co by Lucius Malfoy vybral, kdyby 

od Severuse – tedy Alana – chtěl zjistit, jestli někdy byl Smrtijed. A Severus by mu 

takovou informaci odmítl sdělit dobrovolně. Proto když jsem hledala úkol mezi 

otázkou a sankcí, napadlo mě tohle. Ta věta zní – pan Weasley: „Ale jedno ti 

povím… nikdo jiný než oni nikdy Znamení vykouzlit neuměl…“ 

Nevím proč, ale tahle jako jedna z mála informací mi v paměti utkvěla. 

*3 NZ, ev. podle Matouše. Nicméně se musím hluboce omluvit za nesmírné 

podhodnocení významu slov. 

Dodatečně děkuji Falkiře a její povídce Špionáž. Zápletka a prostředí a 

myšlenka odjezdu mezi lvi jsou rozhodně jejím vlastnictvím. To, kdo jel se 

Severusem, a proč, a jak, a kdy, a za jakým účelem, se už liší. Chtěla jsem se 

dotknout toho, co by se stalo, kdyby se Ti dva nedokázali shodnout (nebo jak to 

říct) ani daleko od všech ostatních. A nezačali se tam milovat. 

24. A to ráno… (s nějakým záměrem) 

Lucius se probral mírně rozlámaný ze včerejšího večera. Nemohl si pomoci, 

ale první věc, na kterou pomyslel, byla situace se Scorpiusem. Těmi tahanicemi se 

cítil být vyčerpaný. Udělal jeden krok a o dva se vrátil. Jak vůbec může s takovou 

přemýšlet o majetku Abraxase? 

Zašmátral okolo sebe, vytáhl hůlku zpod polštáře a podíval se, kolik je hodin. 

Hlava ho bolela, do očí mu někdo nejspíš nasypal sklo. Omyl – ho hlavy mu někdo 



nasypal sklo. Ztěžka se posadil, uhladil své prošedivělé vlasy a s pomyšlením na 

Malfoyova těžká rána se pokusil zakřičet: „Marion.“ Ale hlas se mu odpojil od 

mozku, když uslyšel ten příšerný zvuk a odmítl se propůjčit k tak nebezpečnému 

podniku, jakým křik zkrátka byl. Měl štěstí. Během pár dalších minut se věc 

vyřešila sama. 

„Omlouvám se, pane. Máte návštěvu,“ řekla služka a sklopila zrak. 

„Přines mi župan a pozvi ji dál,“ kdyby tam v tu chvíli byli kromě Marion a 

Luciuse jiní lidé, řekli by si, že je vrchol lenosti, zhovadilosti a rozmazlenosti říkat 

služce, aby vám podávala župan, když si ho můžete dost dobře přivolat, jenže 

nikdo takový se v místnosti prozatím neocital. 

„Malfoyi, Malfoyi, Malfoyi,“ vstoupil do pokoje muž zhruba stejně starý, jako 

byl Lucius, a jeho hlas zněl napůl obdivně, napůl závistivě. „Co ty musíš být za 

krysu, že se máš jak rarach u Gringottů? Pověz, koho musím zabít a já to udělám. 

Tohle to je totiž…“ hvízdnutí vyjadřovalo, co si o vybavení pokoje myslí. 

„A to jsi nebyl u mě doma,“ ušklíbl se Lucius. „Nicméně když už mluvíme o 

vraždě… měl jsi jednu velmi konkrétní podniknout. Můžeš vysvětlit – nějak 

rozumně – proč se nic nestalo?“ 

Muž potáhl nosem a otřel svou špinavou ruku nejprve do svého hábitu a 

posléze do Luciusovy samotové přikrývky. Mudlovského bezdomovce byste raději 

pustili dělat vám v domě pořádek: „Když ti bradavičtí skřítci jsou banda práskačů. 

Jak jsem to měl vědět?“ 

„Ty idiote!“ vzkřikl Malfoy, sykl a přiložil si naštvaně ruku k hlavě. „To 

nemůže být pravda! Copak jsem nezdůrazňoval – ŽÁDNÉ PROSTŘEDNÍKY. Tím 

jsem asi myslel ŽÁDNÉ! Proč jsi to té usmrkané malé šmejdce nepodstrčil 

osobně?! Doufám, že alespoň svědky nemáš, pitomče pitomá.“ 

„Šéfe, klid. Já to zkusím…“ 

„Nic nezkusíš,“ zarazil ho Lucius. „Mám-li kdy ještě využít tvé služby, 

Mulcibere, budeš teď sekat latinu a nic nezkazíš. Myslíš, že nebudou ostražití teď, 

když jsi to přímo královsky pokazil?! Ostražitost teď vážně nepotřebujeme. 

Nicméně…“ řekl Lucius smírněji a položil se zpátky na postel, „teď jsi tady a ne 

proto, abych ti nadával, jelikož o tvé k Merlinovi volající pitomosti dávno vím. 

Zůstaneš tu s námi. Běž, Marion tě zavede do pokoje.“ 

„Díky, šéfe!“ znělo nadšené zahuhlání, na což Lucius jen útrpně přikývnul. 

Co bylo to, co ho tolik lákalo zajímat se o manžele Carterovi? Málokdo ho 

štval v životě tolik. Něčím… něčím ho dráždili. Pamatoval se, že svého času v něm 

Pán zla vyvolával velmi podobné pocity, které se nakonec zhouply v libo. Jenže… 

pak tady byli takoví – Potter, například, nebo Severus, když se dozvěděl, jaký kus 

pitomce to je – a ti ho vytáčeli k nepříčetnosti, kterou nedal znát. A Grangerová 

Weasleyová a ta její dcerka, Rose, takové typy Lucius bytostně nemusel. 

Vlezdoprdelkové. Našprtaní namyšlenci. Sebedůvěřivé saně. Nebelvírové! Pche. 

A co se Rose týkalo… nevypadala nejhůř, její nejhorší vlastnost byla skutečně 

jen to, že si ustřihla na jeho vnuka a nebýt toho, neměl by nejmenší důvod snažit se 

ji odstranit. Navíc věděl, že pokud je do ní jeho vnuk zblázněný, věci jako pohřeb 

jeho nejmilejší by situaci zkomplikovaly. 



Nebyl špatný. Alespoň se o tom snažil přesvědčit sám sebe, když se ráno 

probouzel a když se podíval do zrcadla a sem tam se problesklo v jeho obličeji něco 

identického s Abraxasem. Nebyl až takový nelida. Jen zkrátka… nechtěl být za nic 

na světě vděčný kterémukoli Potterovi. Když si vzal James tu šmejdku Lily, bylo to 

pro něj vysvobození, vždyť jeho otec mu neustále kladl na srdce, že musí 

Potterovskou čistokrevnou linii porazit. A pak se to stalo a narodil se ten fakan, 

Harry Potter. Do háje s tou krátce trvající radostí. Jak jim pak zatopil, když udělal 

něco, co podle Luciuse mohl dokázat jen někdo s čistou krví! Byl horší než jeho 

celá čistokrevná větev ze strany otce otce dohromady! Lucius se otřásl odporem, za 

tohle toho spratka nenáviděl. Další věci, které nesnášel, byly zrada a 

neuposlechnutí, čímž se naopak provinil Severus. Částečně mu tím zkřížil plány, 

částečně ho vyvedl z rovnováhy. Snape vždy byla velká neznámá, ale šok, který 

nastal, když se z té otázky stal jasný přívrženec Brumbála a Snape sice přestal být 

tak záhadný, nicméně bylo to k Luciusově nelibosti a naprostému nepochopení 

toho člověka s příjmením Snape do nejhlubší podstaty, tedy tento šok se nedal 

naprosto ničím vyvážit. 

Dobrá, kdyby to měl shrnout a skutečně by nad tím pouvažoval, musel by 

přiznat něco, co nechtěl – totiž že až na pár detailů (jako kdo se má a nemá zabíjet) 

nemá proti Potterovské ideji naprosto nic. Mír a láska. Fajn – nechodil by s nimi na 

protestní akce, nepodporoval by je, ale oni osobně a jejich vlezlost ho až tak 

nevytáčeli. Možná už byl příliš starý a jediné, co chtěl, bylo vytřískat z toho lumpa, 

který ho tyranizoval v mládí, všechny zbylé peníze. A to za každou cenu. 

--- 

Ez, když se ráno proudil – mimochodem v přesně stejnou minutu, v jakou se 

probudil Damián – a zaznamenal, že nikdo v celém jejich bytě není, začal mít 

tendenci panikařit. Až jeho zrak padl na stůl, kde byl položen vzkaz. 

Neboj se, nic se neděje. Mám nějakou práci, Rose za mě bude učit. Nelekni se, 

bude mít mnoholičný lektvar a bude vypadat jako já. Zůstaň, kde jsi. 

Tvůj otec 

Sotva ho stačil dočíst, někdo mu bouchal na dveře. Otevřel je, zatímco 

z Damiána padaly věty typu Ztratil se. a Musíme zavolat ministrovi. a Smrtijedi 

zase útočí. Věty k nezaplacení, Damián k nezaplacení a pohled na rozevlátý 

zmijozelský župan jakbysmet. 

„Uklidni se,“ mírnil ho a strčil svému zoufale vypadajícímu muži do ruky 

vzkaz. 

„Myslíš, že jsou spolu? Proč mi nic nenapsal?“ podíval se Damián vyděšeně 

do Ezových očí. Možná by vyváděl stejně, kdyby mu nikdo nenechal žádný vzkaz. 

To ho přimělo k trpělivosti. 

„To se ho budeš muset zeptat sám, až se vrátí,“ usoudil Ezechiel a přistoupil 

blíž. „Nicméně se domnívám, že máme neskutečnou příležitost strávit spolu 

několik dní o samotě.“ 

„DNÍ?!“ vytřeštil Damián oči a začal panikařit ještě víc. Dřív než 

vypochodoval důlek do podlahy, vztáhl Ezechiel ruku, přitáhl si ho za župan a 

hluboce ho políbil, takže Damiánovi sklaplo. 



„Víš, jak vypadáš, když máš o někoho starost?“ zeptal se Ez provokativně, 

když si přestal vyměňovat s Damiánem sliny. Damián zamrkal. „Sladce,“ odvětil 

Ez a po jednom nekultivovaném pokusu se mu podařilo zatáhnout ho k ložnici. 

Tam prohlásil o něco elegantněji se tvářící než doposud: „Ani netušíš, jak rád jím 

sladké věci.“ 

Damián se postupem času začal zabývat jinými věcmi, nicméně něco v jeho 

hlavě bylo v pohotovosti i ve chvíli, kdy by měl dle zákonitostí jeho mozek 

vypnout úplně. 

--- 

Astorie se vynořila zpoza dveří a zadívala se na manžela sedícího u krbu. 

Chvíli ho pozorovala, pak přešla za něj a přesto že mu ruce na ramena položila 

jemně, škubl sebou. 

„Měl bys o tom mluvit,“ domlouvala mu. 

„O čem?“ utrhl se na ni nevrle. 

„Můžeš se snažit nemyslet na to. Možná se i sám obelžeš, ale ty zkrátka víš, 

že tě něco uvnitř užírá. Ať je to tvůj otec nebo Harry Potter, ať je to náš syn… 

Draco, žádám tě –“ 

„Já prosím tebe – nemluv o tom,“ snažil se ji Draco zarazit. 

„Ne já, ty,“ odvětila jemně. 

„Mám strach, že mi ho vezme,“ vydechl Draco pomalu. 

„Kdo?“ 

„Můj otec… Nevím. Zkrátka jen… Snape je jeho kmotr a ten vztah není… 

vím, že se Snape nesnaží mi ho sebrat. Jenže můj otec – to je něco jiného.“ 

„Ty se bojíš, že ti Scorpiusův dědeček vezme syna?“ v jejím hlase byl slyšet 

údiv. 

„Neznáš mého otce.“ 

„Ale ano, znám. Nesebral ti mě, proč by ti měl brát syna, Draco?“ optala se 

klidně Astorie a položila Dracovi ruku na předloktí. 

„Jak to myslíš?“ vzhlédly na ni dva kusy ledu. To dělal vždy – zatvrdil se, 

když se bál toho, co má přijít. 

„Myslíš, že se mě tvůj otec nesnažil uplatit? Přestože věděl, že můj rod je 

jeden z posledních, které alespoň částečně vyhovovaly jeho nárokům. Myslel si, že 

ti sežene něco víc… extra. Ale já jeho vilu a doživotní výlet, kam se mi zlíbí, 

odmítla. Nejsme takoví, já ani můj syn, Draco,“ řekla Astorie s pro Draca 

nepředstavitelnou lehkostí. 

„Mizera,“ rozdrtil Draco mezi zuby, ale místo aby mu ta informace pomohla, 

nasadila mu dalšího brouka do hlavy. Otázku, kterou by nikdy nevyslovil – proč 

nepřijala? „Dobrá, Astorie, jenže náš syn nezná mého otce…“ 

Astorie ucítila okamžik slabé chvilky a začala odříkávat jako modlitbu, jako 

mantru slabým a doufajícím hláskem, hlasem matky: „Tak ho popros, ať se vrátí 

domů. Vždyť ta mladá dáma, ta Weasleyová…“ 

„Ne,“ zarazil ji Draco okamžitě. 

Astořiny oči ztvrdly: „Občas ti vůbec nerozumím. Kdybys ho měl u sebe, 

mohli bychom nad ním mít…“ 



„Řekl jsem mu ne. A on si vybral a šel. Šel si za Weasleyovou a neptal se mě. 

Pohrdl vším, co jsem mu kdy dal. Já ho nechci mít ve svém domě.“ 

„Přesto že ho miluješ,“ zazněla Astořina věta tvrdě. 

„Ano, přesto,“ odvětil Draco a na Astořinu lítost, zlobu a vztek nereagoval. 

„Dobrá tedy, ale tvůj otec není jediný problém,“ řekla s daleko méně 

uklidňujícím tónem. 

„To jsi řekla ty,“ Dracův pohled se vrátil k plamenům. 

„Kvůli tomu, jak se tváříš,“ zamračila se Astorie. 

„Nepotřebuji kázání.“ 

„Zjevně ano, jsou-li tvá rozhodnutí založená na nerozumné tvrdohlavosti a 

uražené ješitnosti. Nevím, proč musíš Pottera urážet, když toho pak lituješ. Na čí 

straně vlastně jsi?“ a vpila se do jeho profilu. Draco se na ni prudce otočil. 

„Malfoyové jsou vždy jen na své straně.“ 

Ženina ramena poklesla: „Ano,“ přikývla. „Jenže jsou v životě okamžiky, kdy 

se nemůžeš rozhodnout jen za sebe, protože se vždy zachrání jen polovina 

pasažérů, kteří táhnou za jeden provaz. Poraženci a jednotlivci utonou. Co pak, 

Draco? Jakou stranu si vybereš bez toho, abys věděl, která vyjde vítězně?“ 

„U krys je jedno, na které jsou straně. A já tady jsem za krysu, ne?“ povytáhl 

obočí. 

„I u krys, které mají rodinu?“ zeptala se žena nevěřícně. 

„Nemám rodinu. Mám jen tebe.“ 

Astorie se postavila a hrdě se napřímila, chystala se odejít. Draco ji ale 

zadržel. Vzal její dlaň, propletl prsty a podíval se vzhůru. „Omlouvám se,“ vyšlo 

z něj ztěžka. Astorie na něj shlédla s tvrdostí v očích. 

„Měl bys. Protože to, cos řekl, je pravda, ale jen díky tobě a tvému chování a 

za to si zasloužím omluvu.“ 

Draco přikývl. Posadil si ženu na klín a povzdechl: „Nenáviděl jsem Pottera a 

zároveň mu byl vděčný za záchranu. Nakonec mi sebral sy… no dobrá, já to byl, 

kdo ho nechal jít. Nicméně je to rival, Astorie, a to je druh pouta, které nemůžeš 

chápat. Kdyby k tomu došlo, kdyby bylo zle, půjdu a pomůžu mu. Ale jen proto, 

abych ho mohl zlikvidovat vlastnoručně. Netýká se to našich rodin, jen nás. Tak se 

mě takhle, prosím, víckrát neptej.“ 

Oheň v krbu praskal. Astorie začala pomalu usínat a Draco tu zůstával se 

svými těžkými myšlenkami sám. 

Věděl, že je dost velká krysa na to, aby Potterovi ublížil bez mrknutí oka. 

Jenže… byl to Potter a Snape, ne jeho otec, kterým nechal Scorpia. Měl by 

přibrzdit? Měl by se Potterovi omluvit? Vždyť to on mu pomohl, když mu šlo o 

život. Jeho otec s klidností sobě vlastní přijal fakt, že Draco riskuje svůj život, aby 

ho dostal z Akzabanu. Jenže pro Draco to nebyl fakt. Byl to zlom, ve kterém začal 

vídat chladnokrevné vraždy. A pak, když se chtěl rozhodnout za sebe a alespoň 

způli správně, udělal další podraz a rozmlouval mu jeho ženu, snažil se ji podplatit, 

aby pláchla. Trhalo ho, že na jednu stranu nechápal otcovu krutost, na druhou 

nerozuměl Potterově touze všem bez rozdílu pomáhat. Či co to bylo. Šíleně mu to 

lezlo na nervy. Ještě víc než to samaritánství mu lezlo na nervy, že nechápal, proč 

když přišlo na věc – na jeho syna, například – věřil mu daleko víc než sobě. 



Jak ironické, že když ho Lucius vyhnal daleko od sebe, bylo to kvůli jeho 

ženě. A to samé udělal on se svým synem. Jenže Lucius… Lucius Astorii neznal, 

ani její rodinu, kdežto Draco znal dokonale jak Weasleyho, tak Grangerovou – a 

kombinace její vlezlosti a jeho hlouposti mu naháněla husí kůži a nutila ho chvět se 

odporem a takové vnouče by on měl přijmout? Jen tak? A jeho syn se ani nezeptal! 

Nechtěl poradit, nechtěl vědět, co si o ní Draco myslí. Jistěže byl uražený – a měl 

na to právo! A to, jak samozřejmě přijal Potterovy a Snapeovy ideály, jakmile 

vstoupil do školy, to s jakou lehkostí přijal, co je podle něj správné. Draco 

nedokázal nezahořknout, nedokázal… nezávidět. Jednak na syna, on si to v jeho 

věku nemohl dovolit. Poté ta Potterovo-Snapeovic bradavická famílie. Je učit 

bavilo, měli rádi své studenty, přesto že se doslechl, že jsou přísní, a jejich studenti 

jim ono „mít rád“ vraceli, byť třeba nebyli téhož názoru, měli je jako lidi rádi. Kdo 

má rád jeho jako člověka? Plus mu sebrali syna, aniž by se zastyděli, aniž by 

jediným okem mrkli, plus se opovažovali chránit ho – něco, co měl dělat on, Draco. 

A Draco nebyl zvyklý dělit se, svého syna jim beze všeho nechal, se všemi 

starostmi a povinnostmi. To byl ten rozdíl – když chtěl jeho syn jít, Draco ho pustil, 

bez ohledu na své city a pocity, ale Lucius, jakmile jednou zaryl drápy do masa, 

nepustil. Lhostejno jestli byl vítán, či nevítán, potřebován, či nemilován. To vše 

bylo podle Luciuse jen povrchní pozlátko a na ničem z toho nezáleželo. Věci bral, 

jak šly a prostě vybíral z možností, které mu cesta nabízela. A nehleděl na nějaké 

city a nehleděl ani na to, co by kdyby. 

--- 

„Já osobně bych daleko raději navštívil Snapeův pokoj,“ nechal se slyšet 

Dimitrij, ale když ho Lorè kopla do holeně, otočil se na Damiána a s ušklíbnutím 

zavrněl, „sorry.“ 

„Takže teď máte pro sebe byteček,“ protáhl Loki a Ráma na to řekl: „Dva.“ 

Damián klidně přikývl. 

„A chtěli jsme, abyste se…“ 

„Začali vnímat jako přátelé?“ dořekla za Eze uštěpačně Elien. 

Ez svěsil ramena a zatvářil se jak ublížené štěně: „Musíte se hádat?“ 

Všichni svorně a jednohlasně pronesli ano, na což se podívali s Damiánem 

jeden na druhého. Ezechiel raději rozhodl, že se bude večeřet. 

A když to byla večeře plná napětí a ticha, pronesl již značně podrážděně: 

„Proč pokaždé, když se sejde Zmijozel a Nebelvír, nemají si co říct?!“ 

„Myslíš?“ zeptala se Iris posměšně. 

„Ne že si nemají co říct, spíš se snaží neurazit hostitele a nepohádat se. Je toho 

hodně k vyříkávání si, ale když je oběma táborům jasné, že by se pohádaly…“ 

Elien pokrčila rameny. 

„Předně se mýlíte,“ zabodla Lorè do Damiána jeden ze svých poučných 

pohledů, „my vás respektujeme a přejeme vám štěstí bez toho, aby z nás všech 

musela být jedna velká šťastná parta, hm?“ a dopravila do úst další sousto 

nabodnuté na vidličce. 

„My jen chtěli, abyste se poznali a respektovali se,“ řekl Ezechiel naštvaně. 

„Jak ho můžeš vystát?“ rýpnul si Ráma do Damiána. „Chová se jako dítě. 

Musí být po jeho a jiný úhel pohledu neustojí.“ 



„Na rozdíl od tebe,“ usmál se Damián falešně, „se alespoň snaží.“ 

„A o copak?“ vysmál se mu Loki. 

Ezechiel mírně zrudnul, Damián se tvářil nanejvýš důstojně a všem ostatním 

to bylo hloupé, tak hráli ping pong se svými hrášky. Prozatím jen každý na svém 

talíři. 

„Vyjít s vámi, přestože to není lehké,“ dořekla za Damiána Iris. 

„Hezký!“ okomentoval to Dimitrij a Elien, Dimitrij i Lorè začali tleskat a 

dělat šašky, až nakonec jeden hrášek z talíře Elien dopadl do Lorèina, na to se nedal 

ani hrášek Lorè a než byste řekli famrfpál, začali přes stůl padat gramy hrášků, 

občas někomu skončil v obličeji či ve vlasech, někteří ho zadupali do Harryho 

koberce, nicméně se bitvy zúčastnili všichni, kolej nekolej. Všichni se smáli a 

všichni byli šťastní a Ezechiel najednou pochopil, že kdyby nic jiného, on a 

Damián své přátelé spojovat budou, stejně jako je spojují Bradavice a stejně jako je 

spojuje tento druh řešení sporů. Bitva. 

Zvláštní to svět, kde si lidé mohou závidět, nemít se rádi a popichovat se, 

přesto se dokáží spojit. Spojit se a vytrvat, pomáhat si. Kde přes příslušnost ke 

kolejím, přes zaškatulkování sebe samých, přes odlišné povahy a přes předsudky 

dokáží podat pomocnou ruku, být přátelé… milovat se. 

--- 

„Otevřete si učebnice na straně sto čtyřicet,“ prohlásila, jakmile dosedla za 

stůl. Pohyb v místnosti zamrzl a zmatená Rose vzhlédla Harryho zelenýma očima. 

Studenti nechápavě hleděli na ni a ona jim to oplácela nejinak. 

„Dnes si nenosíme učebnice, pane profesore. Je pondělí, dnes procvičujeme,“ 

uvedla ji slečna Pilpetová do obrazu. Rose neznatelně zaskřípala zuby. 

„Pravda. Skliďte tedy stoly,“ řekla a vrátila se k zápisu do svého bloku. Raději 

se na třídu víc nedívala. Není potřeba dodávat, že zbytek dne proběhl velmi 

obdobně. 

„To je hrůza!“ zaskučela a spadla jako přezrále ovoce do postele vedle 

Scorpia. 

„Copak?“ zeptal se Scorpius, odložil knihu a začal jí masírovat ztuhlý krk. 

„Já nemůžu dělat Harryho, naprosto neznám jeho styl učení. Nechápu pravidla 

hry, které nastolil. Neřekl mi řád. Myslela jsem, že to bude snazší!“ hořekovala 

utahaně. 

„Hlavně se hoď do pohody, prosím tebe. Takhle vystresovaný nebývá. Poznají 

to. Musíš působit mírně důstojně, ale musíš si ze sebe zároveň umět dělat legraci, 

musíš pro ně mít pochopení a být jim oddaná a zároveň si udržet respekt. Vše jim 

netoleruj, ale nepřeháněj to. A zkus být prosím tě víc sebou. Neděláme to pro 

studenty, děláme to pro ministerstvo, pro Severuse a Pottera a pro ředitelku,“ kdyby 

se Scorpius na okamžik zastavil, uviděl by Rosin udivený pohled. 

„Netušila jsem,“ řekla a pousmála se, polichocená, šťastná, překvapená… „že 

se o Harryho tolik zajímáš.“ 

„Zajímám se o tebe. A pokud se on týká tebe, pak je pro mě důležitý jako pro 

tebe,“ řekl Scorpius upřímně. Že je pro Zmijozely pozorovat soupeře obvyklý 

koníček, to jaksi opomněl dodat. 



„Víš, co nechápu?“ objevily se Rose v očích slzy – snažila se nemrkat, ale teď 

se raděj rozmrkala a dovolila slzám utišit řezavou bolest. Přišlo to znenadání, ale to 

téma bylo silnější než její vůle nemluvit a jen odpočívat: „Když se na tebe 

podívám, nechápu to pořekadlo jablko nepadá daleko od stromu. Jsi naprosto… 

jiný. Jako bys ani nebyl…“ 

„Malfoy,“ dořekl za ni ne příliš nadšeně Scorpius. „Víš,“ mezi prsty žmoulal 

cíp polštáře, oči měl sklopené, „možná… ano, je to nepravděpodobné, ale možná 

přece existuje možnost, že Malfoyovi nejsou tak zlí a povrchní. A i kdyby ne, i 

kdyby nešlo o ovlivňování okolím a okolnostmi, i kdyby bylo jen mým zbožným 

přáním, že se ve mně mohly zkřížit ty nejlepší geny Malfoyů a konečně se ukázala i 

jejich lidštější stránka, i kdyby byl tohle všechno nesmysl, možná jsme zkrátka 

dostali neobyčejnou příležitost změnit osud, Rose,“ a konečně se na Rose podíval. 

Rose se zkrabatilo čelo zamračením, natáhla se a vzala do dlaní Scorpiovu 

tvář: „Nemůžou být zkažení, když se jim podařilo něco tak krásného, Scorpiusi,“ a 

věnovala mu významný upřímný pohled. „Kašli na předsudky, kašli na klec, do 

které tě strčili, aniž by tě znali – to všechno jsou jen povrchnost a předsudky – jsou. 

Jsi dobrý člověk, tak bojuj sám za sebe, ať to stojí cokoli.“ 

„Cokoli?“ vyletěl mu jeden koutek úst vzhůru. Oba leželi na posteli v šatech 

někoho cizího a mluvili o životě. 

„Ano,“ přitakala rozhodně. 

„Ty nejsi jako tví rodiče,“ řekl a vrtěl nevěřícně hlavou. 

„Ani ty ne. To vše je jen předsudek,“ pousmála se Rose. 

„Myslíš, že to tak je? Že můžeme být jiní?“ zeptal se Scorpius nedůvěřivě, 

nejistě. S obavou z odpovědi. 

„Můžeme být cokoli,“ slibovala Rose šeptem. A ten příslib byl jako moudrost 

hvězd na nebi. Jako smysl tajemství. 

„I když hadi nemají křídla?“ povytáhl obočí. 

„Všichni je máme, jen někteří se je učí vytahovat déle než ostatní,“ řekla Rose 

pevně a políbila Scorpia na čelo. 

25. Nepokoušet 

„Je to ale zvláštní,“ řekla s úsměvem na rtech a potutelným klopením očí a na 

jehlicích vystřihla hladce. 

„Co je zvláštní, Bonnie?“ zeptal se Harry zvědavě. Byl krásný sluneční den a 

Harry si dovedl lehce představit, jak teď jejich dabéři ve škole musí vyvádět. 

„Ale no tak, Dane, nedělej se!“ řekla Zuzana vzrušeně a naklonila se přes své 

pletení. „Je čtvrtek…“ 

„Velmi neobvyklé,“ skočil jí do řeči Harry a šibalsky se ušklíbl. 

„No tak!“ napomenula ho a nepoznamenaně pokračovala. „Přestože tvůj 

manžel vypadá ještě ze všech našich idiotů nejzamilovaněji, ani tě před námi 

nepolíbil! Nikam!“ Výbuch, jako když do slepičárny hodíte pár kohoutů. Všechny 

přítomné manželky si začaly šuškat a Harry se ke svému nenadále nepříjemně 

patrnému zjištění ocitl záhadným způsobem vprostřed dění. Dobrá, zvládl i horší 

věci, proč ne hejno slepic? 



Omluvně se usmál a stydlivě zabodl zrak do něčeho na zemi, co mu Merlin 

tuší proč připadalo jako slepičinec: „Můj manžel na veřejnosti nerad projevuje 

emoce.“ 

„Že by mu někdo osudově zlomil srdce?“ nadhodila Lexie bez přemýšlení, při 

čemž do ní ze stran šťouchly jak Katrin, tak Lucy. Obě se snad i styděly za Lexiino 

prohlášení. 

Harry se opatrně narovnal, veškeré předstírání stydlivosti v čudu: „Je to 

možné,“ přikývl pomalu hlavou, ale dřív, než stačil kdokoli cokoli poznamenat, 

vřítila se druhá polovina pohlaví do pokoje se spoustou surreálních *1 požadavků 

ke svým manželkám. 

--- 

„Vypadá to tak, že kachny pana ministra nejsou stoprocentní a my tu byli 

zbytečně,“ řekl Harry, zatímco balil saky do kufru. „Lucius nic nechystá, dámy také 

nic nechystají… nikdo nic nechystá!“ 

„Skoro jako by vás to mrzelo,“ protáhl Severus lhostejně. 

„Ztracený čas mě mrzí a vás by měl taky,“ zavrčel Harry rozlíceně, div 

nepřevrhl kufr na zem a nebalil od začátku. 

Severus si dál balil své věci, o tom, co si myslí, svědčilo jen zamrznutí na 

čtvrt sekundy a obočí, které vystřelilo nahoru. 

„Jak pravděpodobné vám přijde, že by se ještě něco během těchto necelých 

dvou dnů stalo?“ začal Harry nové téma. 

„Moc ne, ale s Luciusem člověk nikdy neví,“ řekl Severus klidně a odešel do 

koupelny, z níž se za moment vrátil. 

„Fajn, tak půjdeme,“ řekl Harry rozhodně a zkřížil Severusovi cestu. Nové 

neznámé přesvědčení se Harrymu zrcadlilo v očích. 

„Jak prosím?“ zeptal se Severus nejistě, zastaven v půli kroku. 

„Půjdeme společně ještě jednou prohledat Luciusův pokoj,“ upřesnil Harry. 

Severus se zamračil, opětoval Harrymu pohled, pak zavrtěl hlavou, jako by 

odháněl dotěrnou myšlenku a Harryho obešel. 

„Hej! Co je?“ zeptal se Harry nespokojeně. 

Severus se otočil a vydal zvláštní zvuk, který člověk dokáže vydat, jen když je 

šokovaný nějakou absurditou: „Ne,“ zněla jasná odpověď. 

„Proč?“ dožadoval se Harry. 

„Je to nesmysl a je to nebezpečné,“ a Severus se soustředil na to, co právě 

dělal – rovnal lampičku. 

„Proč?“ rozhodil Harry nechápavě rukama. 

„Poslouchejte,“ řekl a lampička, nelampička, rovnost, nerovnost – Severus 

připlachtil před Harryho, „jít někam prohledávat pokoj ve dvou znamená dvakrát 

tolik riskovat odhalení, načapání a všechno to ostatní. Vše se násobí! Je to 

neúměrné riziko!“ 

„A násobí se i šance něco najít, že?“ Harry popošel o krok. Severus nic 

neříkal, jen ruka, která demonstrovala onen nesmysl, mu klesla k boku. Díval se mu 

do očí a na malý moment si přišel bezradný. 



„Nic se nestane, byla by to příliš velká blbost, po těch dnech. A… ten 

Mulciber a Avery – copak nechcete vědět, co tady pohledávají vaši bývalí 

kolegové?“ 

„Tak a dost,“ zasyčel Harrymu do tváře vzteklý a bez sebe Severusův 

neobyčejně chladný hlas, „ať tu pohledávají cokoli, nepleťte se mezi ně!“ 

Harry se ne poprvé podivil Severusovu vzteku, když došlo na jméno 

Mulciber. Jeho reakce, když ho poprvé v tomhle obrovském doupěti spatřil, byla 

podivná. A nejen to, jak se zděsil – a že už to samo bylo spojeno se jménem 

Severus Snape velmi podivné – ale i to, jak se velmi rychle dostal do postoje téměř 

obranného postoje, kdykoli Mulciber navázal s Harrym byť i jen povrchní 

rozhovor… Severus mu zkrátka přišel netypicky nervózní. A to i přes to, že Harry 

tušil, že se s Mulciberem znali už… dlouho. A že si tohle Snape uvědomoval. „To 

nemusím,“ začal Harry způli smírně, způli přesvědčivě. „Už teď jsme podezřelí. 

Nelíbáme se, nejsme k sobě správně nadrzlí. A Malfoyovi jsme něčím povědomí. 

Pojďte tam zavčasu, než už se tam nedostaneme. Prosím,“ naléhal Harry dál i přes 

Severusův neměnný pohled. 

A jelikož se i po minutě setkal pouze se Severusovou rozhodnou zamítavostí, 

otočil se a prohlásil za své rameno: „Fajn, jdu sám,“ a než se stačil Severus 

nadechnout, práskly dveře. 

Severus se v osamělé místnosti podíval na svou ruku, na dveře a na lampičku 

– na tu se stínítkem našikmo značně nedůvěřivě – a pak vyletěl se slovem 

neznatelně zašeptaným skrz zuby z pokoje. Podezřele se to podobalo slovu idiot. 

Vyběhl na chodbu a dohnal Harryho. 

„Asi si uvědomujete, jaká je tohle hloupost, jinak byste se jí nedržel, že?“ 

vrčel na něj, zatímco rázovali chodbou. 

„Nevykej mi, miláčku, a usmívej se,“ prohlásil Harry nazpět. A Severus se 

nemohl zbavit dojmu, že tohle bylo za ty fotky z ministerského večírku. 

--- 

„Proč já se domníval, že najdeme velký transparent s nápisem: Děláme něco 

špatného, chyťte nás?“ zeptal se Harry momentálně zalezlý v poličkách, které 

neskrývaly vůbec nic. 

„Že by že jste idiot?“ zeptal se Severus se založenýma rukama na prsou, jenž 

vzdal hledání před deseti minutami. „A nezdržujte už,“ zavrčel na Harryho přes 

celou velkou ložnici zahalenou do tmy, vyplněnou z osmdesáti procent postelí a 

přecpanou září luxusu, již osvětloval zbytek měsíce na obloze. Trvalo jim asi půl 

hodiny, než se proplížili přes všechny nástrahy až sem, a tady byli sice asi jen 

patnáct minut, přesto Harry přetahoval. Alespoň podle některých. 

„Nikdo sem nepřijde!“ zavrčel Harry přes rameno. „To se děje jen v hloupých 

příbězích a stupidních amerických filmech. Normálně máte času dost na…“ 

„Na to nic nenajít? Zajímavé. A já myslel, že kamikadze v pokolení 

bystrozorském vymřeli. Pletl jsem se,“ prohlásil se škodolibou tragičností 

s důrazem na čtvrté větě. 

Harry se zmučeně vyhrabal z poličky. Podíval se na Severuse otráveně a 

unaveně: „Nic. Pokud měl v plánu…“ 



Co měl v plánu se Severus nedozvěděl (jen Harryho mozek přepnul z Lucius 

schoval důkazy o shromáždění podezřelé skupiny. na Lucius jde do háje sem!.), 

k jejich zděšení někdo vcházel do obýváku tohoto bytu v tomhle obrovském paláci, 

což znamenalo, že dříve či později si to přihasí do ložnice. 

„Připomeňte mi, že až něco příště budete předpokládat, mám vás zabít! Ne 

Amerika, ne primitivní románky – Murphyho zákony, vy jeden ignorantský idiote,“ 

a než se stačil Harry začít omlouvat, smýkl s ním Severus pod obrovskou postel a 

sám se pod ni taky nasoukal, při čemž si pomyslel něco o zabití Luciuse Malfoye 

za to, jaké pohodlí mají jeho aristokratická záda (a zadek), že musí mít tolik matrací 

na sobě a tudíž je pod postelí oproti očekávání tak zoufale málo místa. 

A o sekundu později si to nakráčel Lucius bez hole do ložnice, první shodil 

kalhoty a spodky blízko postele – Harry vedle něho, který celou dobu spodní část 

Luciusových nohou, která se přibližovala a vzdalovala, sledoval, se zatvářil tak, že 

by se Severus nejraděj zabil – a jeho taky – za ten přihlouplý reflex rozesmát se. 

Udržel se, šťouchl do Harryho, a když za Luciusem bouchly dveře koupelny, 

neznatelně si oddechl, vytáhl se zpod postele a Harryho vytáhl skoro na smyka za 

sebou. 

Opatrně se vydali ke dveřím, dokonce už je za sebou i přivírali, náhle se ale 

opětovně otevíraly dveře koupelny. V panice za sebou dveře ložnice zapráskli, což 

zoufale nestačilo. Severus ho slyšel přicházet zkontrolovat, co se děje o kousek dřív 

než Harry. Podívali se na sebe a oba páry očí nesly známky šoku, zděšení a… 

strachu? Něco se ošklivě nepodařilo a čas utéct před tím nebyl. 

A náhle se čas zase rozběhnul svým obvyklým tempem a Severus byl zase 

tím, který ví, co dělat. Proto když Harrym už skutečně smýknul na dveře, nechal se 

Harry vést ne svým šokem, ale Severusem. Severusem, jehož ústa se mu právě 

přisála na krk. 

  

*1 Zdravím, kolegyně Sisi. 

26. Cokoli 

Dveře se otevřely a Harry – pozpátku za ním i Severus – div nevypadli na 

Luciuse. 

„Co se to tu děje?“ zasyčel Lucius nepříčetně a zpražil Harryho i Severuse – 

nutno Severusovi smeknout, že udržel pozici pijavice na krku i po nečekaném (pro 

Harryho) pádu zpátky do ložnice – nepříjemně ostrým a pátravým pohledem. 

„Omlouvám se,“ vypadlo z Harryho kupodivu spíš než ze Severuse, „asi jsme 

byli příliš zaměstnaní… přemýšlením… hledat správný pokoj,“ a zrudnul. Severus 

se natočil i s Harrym tak, aby přes svou pozici pijavice mohl nevinně zírat na 

Luciuse. Lucius se těžce ovládl, popotáhl klouzající ručník na bedra. 

„Já se omlouvám, ani nevíte, jak jste mě vyděsili. Nechtěl jsem být tak… 

ostrý,“ usmál se omluvně. „Jdu si jen… pro ručník,“ a ukázal na šatní skříň, 

„nenechejte se rušit,“ a mířil zpět do koupelny, „já se k vám rád přidám, jakmile 

budu,“ ušklíbl se už absolutně ovládnutý jako správný Malfoy. Severus jeho 

odchod ještě chvíli sledoval.  



A když už se Lucius došoural k prahu koupelny a otočil se, Harryho a 

Severuse nebylo. Lucius se zase jen ušklíbl. 

--- 

Harry přes svůj bravurní herecký výstup zůstal šokovaný, to Severus poznal. 

Uvařil mu velký hrnek čaje, vrazil mu ho do ruky a čekal. Harry si jej převzal, 

složil se na pohovku a zíral nepřítomně do plamenů v krbu. S povzdechem přešel 

Severus k oknu. 

„Proč to neřeknete?“ ozvalo se po přiměřeně dlouhé prodlevě plné ticha. 

„Co?“ 

„Že jste měl pravdu. Že jsem to naprosto zvrtal! Co asi jiného?“ ptal se Harry 

zmoženě, takže ta podrážděnost či co to bylo, nevyzněla, jak by měla. 

Severus přikývl: „Pomohlo by vám to?“ 

„Jo!“ zavrčel Harry. 

„Naprosto jste to pokazil,“ zaznělo nemastně neslaně. 

„Tak nepomohlo,“ povzdechl Harry ještě hlouběji zdeprimovaný. 

Severus se ušklíbnul a vrátil se k Harryho křeslu, elegantně a pohodlně se 

opřel jednou rukou o opěrku, druhou ho vzal velmi jemně za bradu a otočil k sobě 

Harryho tvář: „Mohlo se to stát před čtyřmi dny mně,“ zašeptal chlácholivě – od 

kdy je toho schopný? podivil se Harry – a uklidňoval Harryho něčím skutečně 

upřímným v hlase. 

„Nechápu to,“ povzdychl Harry. 

„Co?“ zeptal se Severus mírně omámeně Harryho blízkostí. Lhostejno, že si 

její existenci způsobil sám. 

„Nás,“ vymanil se Harry ze Severusova dotyku a vstal z křesla. Chtěl odejít 

do koupelny připravit se k předposlední noci strávené na tomto panství, alemk jeho 

údivu někdo zaklepal na dveře. 

„Kdo je?“ vyštěkl Severus hned poté, co si vyměnili s Harrym zaražené 

pohledy. Něco prásklo, dovnitř vstoupil Lukáš. 

„Omlouvám se, že obtěžuji,“ další prásknut. Bylo patrné, odkud přichází. 

Lukáš za sebou rychle zavřel. 

„Co se děje?“ zeptal se Harry a těkal z Lukáše na dveře. 

„Byl za mnou Avery a Mulciber… říkali něco o zábavě a ty ses na ni přece 

ptal, ne?“ zaletěl pohledem k Severusovi, který jen souhlasně přikývl. Při dalším 

prásknutí z chodby přece jen škubnul hlavou a podíval se místo na Lukáše na 

dveře. 

„Ptali se, jestli neznám další lidi, kteří by se chtěli připojit a já tě vzpomněl… 

bude to zábava. To říkali,“ a když se ozval další výbuch, mnohem bližší než ty 

doposud, spíš než přesvědčivě se začal třást strachy. Už i Harry v tom hluku 

rozpoznával, že je o násilně otevíraná dveře, které práskaly o stěnu, o kterou se 

zastavily. Mimo to i zvuky různých kouzel a kleteb a křiky bavících se kouzelníků 

na účty druhých, křičících strachy. „Přijdou. Zařadí nás mezi sebe. Přichází…“ řekl 

v okamžik, který v sobě nesl prozatím nevětší ticho mezi dvěma výbuchy. 

Následně se seběhlo vše větší rychlostí, než by si kdokoli z nich přál. Ozvala 

se další rána. Dveře se rozletěly a v nich stály tři osoby v kápích. Jedna hůlka 

bleskově omráčila Lukáše. Další dva – podle postavy muži – se vřítili dovnitř. 



Severus si uvědomil, že ať teď udělají cokoli, neutečou. Nesmí. A Harry se 

nepohnul, když uviděl, že mu na srdce míří další hůlka. Nemrknul, 

nezapochyboval, když se mu blesk zakousl do srdce. Vlastně ho na okamžik 

Severus obdivoval. Byl statečnější než on sám. Jestli kdy vůbec měl právo smýšlet 

o opačných rolích. Harry byl dost možná vždy ten statečnější, jen málokdy si to ale 

Severus chtěl připustit. Severus uslyšel svůj vlastní výkřik: „Danieli!“ ale jen 

vzdáleně. Někdo ho chytil. Někdo mu nedovolil hnout se a on musel jen přihlížet, 

co se kolem něj děje. Taky nic neudělá. Ani Harry nic neudělal. A o dalších pár 

sekund pohltila tma i jeho. 

--- 

„Au,“ prohlásil významně, když ho to vyplivlo uprostřed spoře osvětlené 

místnosti, ve které se určitě nenacházel před incidentem. 

„Nevyváděj, ještě ani nezačali,“ zchladil ho něčí hlas. Poznal hlas Pottera, i 

když zněl cize. Jistě… Malfoy, jeho přihlouplé hry a nějaká sekta, co je unesla. Oni 

dva jsou maskovaní včetně hlasů a ten pitomec se snažil přiučit jeho vlastní 

jízlivosti. 

Pomalu otevřel oči. Uviděl Harryho „na Daniela“ a jako příjemný přívěšek se 

tam kdesi v rohu drkotal Lukáš. 

„Jsi v pořádku?“ raději ignoroval Harryho. 

„Doufám, že je v pořádku David. Tohle jsem nechtěl…“ houpal se dopředu a 

dozadu Lukáš. 

„No tak, přestaňte oba,“ zavrčel Harry. 

„Snad nemáš plán, Danieli,“ zavrčel Severus, jehož pouta ho nepříjemně 

řezala. 

„Já myslel, že na to jsi tady ty, Alane,“ vrátil mu Harry naštvaný pohled. 

„Geniální plán – pojď se teď hádat,“ opáčil Severus vztekle. 

„Nemůžu za to, že jsem si vzal naprostého pitomce. Když jsem říkal hry, 

myslel jsem, že si budeme hrát my, ne že budeme obětí té hry,“ rozčiloval se Harry. 

„Příště budeš dovolenou zařizovat ty,“ prskl Severus ještě o něco hlasitěji. 

„Ticho tam!“ a něco kovového prásklo do dveří. Severus i Harry přestali. 

Evidentně provokace proběhla úspěšně. 

Tu se ale znova nadechl Harry, na což se Severus – mlčky – jen hluboce 

nadechl a zadržel dech: „Tohle mě nebaví! Můžete nás už pustit, prosím? Je to 

nejspíš jen nedorozumění a…“ 

Dveře se otevřely, oslepilo je světlo a něčí ruce všechny tři vytáhly ven. 

Chvíli mrkali, aby světlu přivykli a pak se jejich pohledům rozprostřela jakási 

krypta s jedním malým stolečkem a druhým podstatně větším, pár v kápi 

navlečených lidí a oheň uprostřed… místnosti. Nad ohněm se opékala prozatím 

blíže neurčená hlava a jediné okno bylo úplně nahoře, kdesi nad oltářním stolkem. 

Ale to Harryho a Severuse nezaujalo ani zdaleka tolik jako výkřik, jež přehlušil 

hlasy v místnosti. 

„Davide!“ a Lukáš po Harryho pravici se svému vězniteli vytrhl a přeběhl přes 

místnost, kde se jednomu z lidí zavěsil na krk. 



„Věděl jsem, že tě sem jednou taky přivedou,“ vydechl člověk v kápi a 

konečně mu i spadla, aby se Harry i Severus přesvědčili, že je to skutečně David, 

Lukášův manžel. K Harryho podivu zněl David i úlevně. 

„Co s vámi?“ ozval se konverzačním tónem další muž, který si milostivě 

sundal kápi, aby Harry i Severus poznali Patrika. „Obyčejně sem nevodíme oba 

z dvojice, abychom odhadli loajalitu k nám versus loajalitu k partnerům, ale vy 

dva… Přijde mi, že se dokonale doplňujete a tříštit se mi to nechtělo…“ samolibě 

se usmál. „Drahá Meryl, taky na tebe přijde řada. Podívej na Lucy…“ a z druhé 

strany místnosti k nim vedli spokojeně se uculující a zcela klidnou, ne-li hrdě 

vyhlížející ženu Alexandra. „Byla trpělivá a dočkala se. Blahopřeji,“ usmál se na ni 

Patrik a Lucy si pro sebe potěšeně dodala konečně, naneštěstí se každé slůvko 

místností rozlehlo, tudíž její nadšení bylo slyšet. Přešla k dalšímu z těch. Kteří měli 

kápi na hlavě, shrnula ji a políbila tvář Alexandrovu. 

„Takže tenhle pobyt je vážně zastřešený a věnovaný nekalostem?“ podivil se 

Harry prozatím bezvýrazně. „A já bych přitom tipoval, že Lucius Malfoy nemá na 

to, aby nadále…“ 

„Lucius Malfoy není ani členem a oficiálně o nás ani neví,“ zarazil ho Patrik. 

„Členové jsou,“ natáhl ruku a Alexandr si sundal kápi zcela, „Avery, Mulciber, 

Saša, Alec, Bonnie, David, Meyl, Katrin, Lucy, Lukáš a nyní…“ zvláštní to efekt, 

kdy na pouhé požádání sundali všichni jmenovaní kápi, „vy dva, pokud přijmete,“ 

povytáhl Patrik tázavě obočí. 

Harry se nadechl, sebral všechnu rozvahu a začal přecházet: „Nejprve bych 

rád věděl, o čem tahle samostatně pracující skupina je.“ 

„Bojíte se vraždit?“ vysmál se mu Patrik. 

Harry se s vážnou tváří otočil na Patrika, takže ho smích přešel: „Nechci dělat 

nic amatérského, co bych nezvládl i sám,“ upřesnil. 

„Jistě,“ souhlasil stroze Patrik. „Chápu vás. No… abych byl upřímný, doteď 

jsme nedělali nic obzvlášť zajímavého. Jen pašování drog, sexuální deviace a 

obchody se šlapkami, víte, co myslím. A pak nás napadlo… co takhle udělat naše 

sešlosti známými? Lidé by se nás mohli začít bát. Mohli by o nás vědět. Mohli by 

z nás mít strach. Nechceme dosáhnout toho, čeho dosáhl Temný pán a jeho 

stoupenci. Máme peníze, lepší půlka z nás má i moc a původ. Co takhle začít 

nahánět strach? A proto jsme se rozhodli uskutečnit náš prozatím největší plán. A 

náš cíl jsou… Bradavice,“ Harry, stejně jako Severus, zůstali tam, kde celou dobu 

proslovu byli, ani se nepohnuli, přesto jaksi mimoděk oba vycítili, že se něco 

změnilo. Něco zásadního. A Patrik mlel dál. 

„Víte, jak to chodí, ne? Přepadneme je nepřipravené, vykrademe celý slavný 

hrad a sebereme většinu studentů. Ani nevíte, kolik by byli ochotní za ně kouzelníci 

v Asii nebo Austrálii zaplatit… Mladé maso – někteří by byli otroky, jiné by se 

staly lolitkami, další by se stali dárci orgánů. A všichni by měli strach… Každá 

škola by si řekla – kdo je na řadě teď? Protože když se neubránily ani 

Bradavice…“ Severus i Harry se Patrikovi podívali do očí. 

„Proč Bradavice?“ vyrazil ze sebe – alespoň Harrymu to připadalo jako 

vyražení ze sebe – Severus. 



„Proč?“ zasmál se Patrik upřímně pobavený tou naivností, která se mu snad 

v Severusově hlase zjevila. „To je přece jasné. Je to, ať si Kruval a Krásnohůlky, 

kteří se navzájem totálně finančně zruinovali, ta nejuctívanější, nejvýznamnější, 

nejlepší a nejelitnější kouzelnická škola ze všech škol na zemi. Když se nám podaří 

její pád, padnou všichni ostatní. A jak už jsem naznačil. Když se nám podaří zničit 

ji, lidé si budou myslet, jak mocní nejsme. A proto jsme si přizvali i vás. Je nám 

jasné, že to osm kouzelníků nemá šanci zvládnout.“ 

„Dvanáct ano?“ vyšlo z Harryho úst pohrdavě. Severus uznal, že tuhle roli 

Harry zvládl mistrně. 

„Bude nás mnohem víc, pane Cartere, mnohem. Jen tomu potřebujeme dát 

ještě nějaký čas. Pomůžete nám? To je to jediné, oč vás žádáme. Alespoň prozatím. 

Potřebujeme zde zdatné lidi, kteří si chtějí užít život jako my…“ a na to se 

místností rozlehl hluk hovoru. Z kouta se ozvala komorní hudba, někdo dvakrát 

zatleskal a do místnosti se vřítil pár… zrůd. Na sobě měly cáry, nikoli roztrhané 

košile, které jim pohromadě držely asi už jen šráky. Hřbety měly vyklenuté, záda 

posetá modřinami, od zad se k hlavě táhly světlé chloupky, ještě ne šedé a přesto 

jaksi bez barvy. V ruce s dlouhými drápy nesli každý podnos. Za nimi šly další dvě 

podobné zrůdy, a když se jedna z nich podívala na Harryho, Harry se otřásl, 

protože ty oči byly… vlka. Vše jako by bylo zvířecí, jen tvar kostry a holá kůže 

připomínala člověka, ale i ony oči byly vlčí. A tomu stvoření, které se na Harryho 

podívalo, upadl podnos. Okamžitě přiběhl Patrik a tomu stvoření takovou praštil, že 

odletělo až na stěnu a praštilo se dost nehezky o její roh. Zakňučelo. 

„Možná bychom jim ty drápy vážně měli ostříhat,“ ozvala se Katrin 

konverzačním tónem, „vypadá to, že jsou čím dál tím neschopnější udržet, co 

mají.“ Tolik z jejího vyjadřování a intonace bylo podobné Belatrixinu způsobu 

chování a smýšlení. Harry tu podobnost téměř nesvedl vystát. 

„Asi máš pravdu,“ řekl Patrik klidněji a utřel si pusu do rukávu, narovnal se 

nad zvířetem. 

„Co to je?“ slyšeli stejně dobře Harry i Severus Lukášův nesmělý dotaz. 

K jejich hrůze mu David, zatímco se stvoření choulilo pod Patrikem a bedlivě 

sledovalo, co se bude dít, ostražitě si to překrývalo hlavu a vydávalo to podivné 

táhlé a kňučivé zvuky, odpověděl jednoznačně. 

„Byl to člověk.“ 

--- 

„Docela lituji, že vás Malfoy nepřesvědčil tam nahoře políbit se,“ proplul 

Patrik kolem Severuse a chytil ho za zadek. 

„Pro dnešek končíme!“ zařval na místnost. „Ještě by měl Malfoy pitomé 

otázky,“ dodal spíš pro sebe. „V neděli se sejdeme pro pár dalších měsíců 

naposledy. Navrhuji…“ 

„Tvůj palác? M?“ zeptala se přidrzle Katrin. 

„Ty ho chceš vážně asi hodně vidět, co? Dobrá, setkáme se tam. Tohle,“ a 

hůlkou vytvořil několik koleček, každému v dlani přistál papírek, „pečlivě opatrujte 

a nikomu ho nedávejte. Dobrou noc.“ Tím to skončilo. Harry i Severus se vrátili do 

ložnice. Harry jako první utekl do koupelny, prašti dveřmi a dále se jen ozývaly 

rány typu tříštícího se flakónu nebo padající věci, která se kouzlem sama vracela na 



místo, a dotyčný ji zase shodil na zem. Pak voda, tlumené zvuky zvracení… 

spláchnutí. Nějaká kouzla. Severus se raději jen díval z okna se založenýma rukama 

na hrudi. Zamyšleně sledoval, jak na okno dopadla sněhová vločka. Dveře se 

otevřely. Na ztemnělou místnost dopadlo ostré světlo z koupelny. Osvěžující 

kouzlo bylo cítit i z těch několika stop, co je dělily. Stále zamyšleně se na 

čekajícího Harryho podíval. „Myslíte… že nám věří? Nebo je to jen léčka? Neznají 

nás a vysypou nám vše, co mají…“ 

Severus zavrtěl hlavou: „Skutečně jsou takhle hloupí. Myslí si, že je nikdo 

nesleduje, nikdo o nich neví. Jsou amatéři. Nemohou si myslet, pokud by byli 

skutečně natolik vychytralí, že by jim někdo skočil na to s Bradavicemi. Nikdo je 

nepřemůže, ani Temný pán nemohl. Protože kdyby ano, udělal by to jako jednu 

z prvních věcí. Jsou jen blázni se špetkou moci a posedlostí. Není důvod se jich bát. 

Jde jen o to chytit je a to všechny.“ 

„A to, co říkali o studentech…“ Harryho pleť měla rázem zase barvu stěny. 

„Běžte si lehnout,“ řekl Severus, aniž by se měl k pohybu. Odvrátil se zpět 

k oknu. 

„A…“ Harryho ruka se v polovině pohybu roztřásla natolik, že nebyl schopen 

ho dokončit, dokonce nebyl schopen vrátit ji na místo. 

Severus byl třemi kroky u Harryho, bolestivě sevřel jeho předloktí a 

nemilosrdně s ním prašti o postel: „Řekl jsem spát.“ 

„Nemusím vás poslouchat!“ vzedmula se v Harrym vlna odporu. Užuž chtěl 

vstát. Severusova ruka na rameni mu to ovšem neumožnila. 

„To nemusíte,“ připustil. Elegantním pohybem se posadil před Harryho, 

sundal mu obě boty. Harry neprotestoval, chtěl vědět, kam tohle směřuje. Dívali se 

sobě do očí. Pak Severus sundal i své boty, postavil se, a místo aby obešel postel, 

přelezl přes Harryho – oční kontakt neukončil – na druhou stranu dvojlůžka. Jeho 

strana byla naprosto chladná a naprosto stejně ustlaná, jako když sem přišli první 

den. Tentokrát se natáčel i Harry, aby viděl, co to znamená, aby nemuseli spojení 

pohledů rušit. A zatímco Severus seděl na posteli, Harry se jen díval, neschopen 

zeptat se. Posléze, když už měl Severus dost kontaktu očí, naznačil, co má Harry 

udělat. A ten k vlastní nevíře poslechl. Objal Severuse nejdřív opatrně a nesměle, o 

to pevněji na konci. I kdyby se teď třásl a ukázal by slabost, byl tady někdo, kdo by 

nedopustil, aby se Harry zesměšnil a to Harry věděl, to mu stačilo. 

Na chvíli byli jen oni a strach o jejich děti. Oni a postel, oni a jedině oni a pak 

Harry začal dýchat pravidelně. 

„Co bychom pro naše syny udělali, aby zůstali v pořádku?“ zeptal se měkce 

do Harryho vlasů, do ticha místnosti. 

„Cokoli,“ přišla odpověď z jeho náruče, snad v polospánku, snad v polobdění. 

Pak usnul. A ten, který strážil jeho částečně neklidný spánek, plnil svou funkci 

dobře a spolehlivě. Seděl na posteli, objímal tchána svého syna a snažil se 

přesvědčit sebe i svého… Pottera… že cokoli, co řekl nějaký Patrik, cokoli, co to 

mohlo obsahovat a kdokoli, kdo by se pokusil o napadení studentů Bradavic, ať už 

jejich synů nebo ne, je jen nesmysl a oni by kohokoli takového byli schopní včas 

zastavit. Včas zastavit příliv, který by mohl jejich životy zničit. 



A taky se snažil uvědomit, co všechno obsahuje slovíčko cokoli. Pokud to 

byla vražda někoho, kdo by ohrožoval jeho syna… pak to pro něj cokoli 

neznamenalo. To byl samozřejmý pud. Takže… co vlastně znamená slovo cokoli 

pro bývalého… vraha? 

27. Nic nezmění můj svět *1 

V ředitelně bylo ticho přerušované šustěním Minerviny sukně a Harryho 

poklepáváním jednoho prstu do desky stolu. Občas do zvuku praskajícího krbu 

zazněl těžký povzdech, sem tam se pohnula některá postava na obrazu. Celkově to 

vypadalo, že tři lidé v místnosti na něco čekají. Na světlo venku se spouštěl závoj 

tmy, až nakonec temnota ovládla modrá nebesa zcela. A i přes ten fakt, že se pár 

sněhových vloček nechalo přemluvit a dopadlo na zem, v momentě roztály a 

z předvánočního času bylo zase jen deštivé a blátivé cosi nepodobné Vánocům, 

které si Harry pamatoval ze školních let. Nevědomky s pohledem upřeným do 

neznámé reality si pohrával s prstenem na svém levém prsteníčku. Občas svou 

levicí přece jen místo k prstenu zajel ke sklence vína. 

„Mohu?“ ozvalo se nakonec z krbu. Tři lidé v místnosti zbystřili, Harry vstal 

z křesla, Minerva se otočila. 

„Pojď, Pastorku,“ udělal nakonec Harry to, k čemu se jeho dva společníci 

neměli. Do místnosti vstoupil muž ve starších středních letech, smetal si smítka 

z hábitu a zachmuřené oči zabodával do všeho možného, dokonce do ředitelky a 

Snapea, ale ne do Harryho. 

„Příjmení Patrika a Zuzany je Lawellsovi. A ano, jsou to ti, které ministr 

hledal. Dnes kolem druhé odpolední se nám podařilo pochytat všechny, se kterými 

jste se sešli. A to jsou Manželé Lawellsovi…“ 

„Ale -,“ snažil se Harry namítnout, asi proto Pastorek místo seznamu vzhlédl 

Harrymu klidným pohledem do očí. 

„Musíme mít všechny a vyšetřit to, pane Pottere, je mi líto.“ 

„Neměla s tím nic společného…“ naléhal Harry dál a tušil, že onen seznam je 

jaksi… přeplněný lidmi, kteří za nic nemohou. 

Pastorek povzdechl a vrátil se k seznamu: „Alec a Bonnie Crockovi, Meryl a 

Merilin Lobensovy, David a Lukáš Steelsovi, Tonny a Katrin O‘Prahovi, Lexiena a 

Hugo Woxovi, Alexandr a Lucy Talbotovi. Lucius Malfoy, Avery a Mulciber. 

Služky Marion Louise Épineová, Imogen Haastrichová a majordomus Frank 

Botski. Všichni jsou prozatím zatčeni a vyslýcháni. Mimochodem mluvili jsme 

s panem Malfoyem… nejspíš ho budeme muset brzy pustit. Připustil, že to panství, 

na které vás dva poslali,“ zaletěl pohledem i k Severusovi, „je z poloviny i pana 

Lawellse a že něco tušil, nicméně místopřísežně přísahal, že o ničem tak nekalém 

neměl ponětí. Nevím, proč se mi chce mu to tentokrát věřit.“ 

Harry přikývl: „Co teď?“ 

„Teď se soustředíme především na podezřelé – Mulciber, Avery, Lawells, 

Crockovi, Steelsovi, Talbotovi, O‘Prahovou a Lobensovou Meryl. Pro jistotu se 

dohlédneme i na sluhy. Ty ostatní, pokud to uznáme za… možné… necháme jít. 

Řekl bych do poloviny příštího týdne. Doporučoval bych vám proto dávat si 

pozor,“ a znova se podíval z Harryho na Severuse. „Co se týká těch stvoření, které 



jste viděli tam v kobkách… vážně jsou to biologicky lidé,“ povzdech a opět pohled 

hluboko pod kobercem. „Poslali jsme je ke svatému Mungovi, nicméně… nedokáží 

mluvit, normálně chodit a chovají se jako zvířata. Pokusili se pokousat jednu 

bystrozorku. Nevím…“ pokrčil Pastorek bezradně rameny. 

Harry se snažil najít svou trpělivost, proto párkrát napočítal deset, což 

znamenalo jen to, že bylo v místnosti nějaký čas ticho. Pak se zeptal 

informativním, jen mírně naštvaným hlasem: „Naše služba tedy skončila?“ na 

konci se mu přece jen ovládnut hlas nepodařilo a osten jízlivosti se zabodl i do 

Pastorka. Severus zpozorněl. 

Pastorek se zatvářil nešťastně, ale než aby něco vysvětlovat a tak riskoval 

další Harryho hněv, narovnal se a přikývl. „Ano,“ dodal pro jistotu. 

Harry dělal, jako by to byla velmi zajímavá novinka a dlouze se na Pastorka 

zadíval – významně, aby mu to po čase došlo… A skutečně Pastorek kývnul na 

rozloučenou, otočil se a vrátil se krbem na ministrestvo. 

Mezitím Minerva několikrát přešla od stolu k Severusovi, od Severuse ke 

stolu a od stolu k Harrymu. Nakonec bezradně rozhodila ruce a prohodila mezi 

dveřmi a schody do její ložnice: „Já půjdu, dobrou noc,“ řekla to rázně a za ní se 

s tou samou rázností zavřely dveře, ale naštvaná nebyla. To byl asi jenom Harry. 

Přešel ze svého místa, posadil se naproti Severusovi – ne, praštil sebou do 

křesla – a na jedno polknutí vypil polovinu sklenice. 

„Takhle se víno nepije,“ slyšel naproti sobě znechucené zavrčení. Nehledě na 

fakt, že bylo oprávněné, Harryho Severusova reakce štvala dvojnásobně. 

„Nemůžete se mnou zkrátka cítit? Skutečně je tak těžké vžít se do mě a…“ 

„Ano, to je,“ zarazil Harryho výbuch Severusův vyrovnaný hlas. 

Harryho záda, do teď strnule rovná, se shrbila a jejich nositel se opřel lokty o 

desku stolu; zamyšlený výraz ho poslední dny následoval věrněji než noční můry. 

Jeho prsty si zase našly cestu k prstenu. Měl ho na sobě už tolikrát, bylo směšné, že 

se mu nechtělo ho sundávat právě teď. 

I Severusův pohled zabloudil tam, kde se jeho rodinný prsten dotýkal Harryho 

kůže. 

Mlčeli. Snad nebylo co říct. Snad bylo příliš co říct. Oba cítili chuť červeného, 

oba dýchali vzduch stejné místnosti. Oba byli více méně zamyšlení. 

„Kdy to bylo poprvé?“ zeptal se Harry. Mluvilo se mu špatně – jak dlouho 

mohli mlčet a jeden se dívat? 

Severus měl tendenci skousnout si ret, zavčasu se zarazil a zavrtěl hlavou, 

jako by se snažil násilně si vzpomenout: „Mohlo mi být…“ 

„Třicet osm?“ zeptal se Harry a smutně se pousmál. Severus nejistě přikývl. 

„Kolikrát jsem ho na sobě měl, aniž by to naše ženy věděly? Pětkrát?“ 

„Teď jsi mi ho vzal po desáté, Pottere,“ oznámil mu Severus stroze. Přesto… 

Harry si uvědomoval, že něco… v hlase, v očích…? Něco v Severusovi ho 

nekáralo. Merlin ví, jestli ne právě naopak. Konečně se na prsten cíleně zadíval. 

Kroužek a na něm tmavě zelený, čtvercový kámen, jehož rám tvořily malé bílé 

kameny. Kdyby byl ten zelený kámen sám, zapadl by mezi barvu kroužku a kůže, 

ale ten rám podtrhl tu neobyčejnou zelenou. Přistihl se, že ji obdivoval. Smaragd 

oproti téhle barvě vyhlížel příliš… jako kámen s přílišnou příměsí bílé. Ale tahle 



barva byla jako v průhledném moři plavoucí, zelený dětský korálek nebo 

vybroušené sklo nebo… nepodařilo se mu přijít na to, co za kouzelnický kámen to 

je a ptát se Severuse nechtěl. Věděl jen, že mít jeho oči tuhle barvu a ne nějakou 

smaragdovou… nosil by je hrději. I když myslet na to takhle bolelo, zvlášť když 

tahle barva patřila jeho matce. Takto se dokázal alespoň chlácholit, že přestože ji 

neviděl, má z ní kus. Jenže vyrůst v tom a nebýt v tomhle směru individualitou také 

nebylo lehké. 

Zarazil se. Uvědomil si, že je příliš daleko a to co nechce pustit, to není ani 

jeho prsten. Zatáhl a prsten neochotně sklouzl. Ještě chvíli ho držel před očima a 

sledoval, co z toho i tak dost temného kamene dělá světlo krbu. Postavil se, přešel 

před Severuse, který se zarytě díval do desky stolu. Pravou rukou umístil prsten 

tak, aby si byl jistý, že naruší Severusův zajímavý výhled na pláň dřevěné desky 

stolu, již tak důvěrně znal. Podařilo se. Severus přestal zírat na jeden bod. Podíval 

se a Harry věděl, že se dívá na prsten a ruku, která ho na stůl položila. A pak 

pohledem pomalu začal stoupat – od zápěstí k loktu, od loktu k rameni. Dřív než se 

podíval na krk – což by Harry dost dobře nemusel přežít – vzdal se práva podívat 

se mu do očí. 

Otočil se a kráčel ke dveřím, zanechával za sebou to příměří, které teď jakž 

takž panovalo. Nechával za sebou minulost i nějaké hry na manželství. Nechával 

tam svou bystrozorksou kariéru a minulost, v níž měli kdysi Severus a Harry něco 

společného. Nebyli Severus a Harry. Byli Ezechiel a Damián. A na tom jediném 

teď záleželo. Aby byli jejich synové spokojení. Nebyla žádná šance a co se 

Harryho týkalo, ani neexistovala nějaká minulost, nějaká noc. Uzavřel to. Zamkl to 

za dveře s tím, že se nic podobného nestalo a nebude opakovat. A Severusovi 

doporučil to samé. Proč? Ani netušil, vždyť to Severus, ne on, Severus by si nikdy 

nic nezačal. Ten další krok byl na Harrym, protože vzpomínal-li si, ten první udělal 

skutečně Severus, a Harry tehdy jako teď zvolil pro lidi lepší, schůdnější variantu. 

Jeho žena, jeho syn… měli přednost. Co se jeho týkalo, neměl na Severuse nárok. 

Stejně tak věděl, že by Severus nepřenesl přes srdce udělat ne jeden, ale dva kroky 

za sebou. A Harry nebyl ochotný se jen střídat. A nebyl o nic víc ochotný ublížit 

synovi. Takže… nic se nestalo. Jede se dál! To před lety byla jen prosba a její 

vyhovění a co má být, že by nějakého Harryho Pottera mohla roztrhnout zvědavost, 

co by se stalo, kdyby…? Historie prý nezná kdyby. A tohle historií je, že? Jednou 

provždy uzavírá rozháranou kapitolu Severus Snape a pokračuje v tom, co dělal do 

teď – jízlivost, urážky, popichování. Naschvály Směřované především na jednu 

bradavickou osobnost. S tím, že je Severus Snape jeho příbuzný. Jediná věc, která 

se bez jeho vůle mění. A on to musí přijmout stejně, jako to musí přijmout i 

Severus. 

Ano, měl svůj život rád. 

Zvláště ve chvílích, kdy zavřel dveře a nebyl nikdo, kdo by ho zavolal nazpět. 

--- 

„Tati!! Nikdy nebyl vřeleji přivítán, tím si byl Harry jistý. A když začal 

svému synovi vypravovat, museli se oba spokojit s osekanou verzí. 

Když se pak šel omlouvat Rose, a že mu bylo trapně, zjistil, že se ani neměl 

omlouvat za víc než za organizační záležitosti a za to, že nepřipravil, co ve který 



den obvykle dělá se studenty. Rose a Scorpius vypadali nad míru… spokojeně. A to 

byla jedna z mála věcí, která Harryho uklidnila. 

Jak se brzy dozvěděl, přesně to byla jedna z mála věcí pro budoucí dny, která 

mu dovolila spokojeně spát. Protože jeho malá kmotřenka byla v náručí Malfoye – 

jak nepochopitelné – šťastná. (Nutno podotknout, že ve své podobě a s jeho 

hábitem vypadala div ne směšně a přesto Harry ve Scorpiových očích uviděl dvě 

nadšené hvězdy. Dvě láskyplné hvězdy zářící jen pro Rose a on si konečně po 

tolika letech připustil, že otec neotec  a dědeček nedědeček, Scorpius Rose miluje a 

snad i bezmezně zbožňuje – po Malfoyovsku. Protože dívat se na někoho takhle 

přes to, co má na sobě, to znamenalo lásku… mimo další věci, které by mu Harry 

nikdy neprominul. Ale nebylo potřeba – i ty tu byly.) 

  

*1 Nothing's gonna change my world; Netušíte, jak silné bylo mé nutkání 

napsat to anglicky, což je další dost dobrá vlastnost umanutosti. Umanula jsem si 

totiž nepsat názvy kapitol jinak než česky, max. latinsky. Proč? Protože mám 

přeangličtinováno. Mimo jiné. A české povídky mají také přeangličtinováno. Proto. 

http://www.youtube.com/watch?v=8gLWTtlMwo4 

28. Vymknutí kontrole 

 
Harry kvitoval s povděkem, že ministr dodržel dohodu a neprozradil, kdo 
byli ti lidé, kteří nechali ony členy nově se utvářející skupiny zavřít. 
Minimálně měl Harry pokoj. Přestože zjistil – oproti své původní troufalé 
naději – že utnout kontakt s osobou Severuse Snapea, mistra lektvarů, 
ředitele Zmijozelu a blá blá, nebude tak snadné, jak si maloval, ba co víc, 
bude to přímo nemožné, i přesto bylo posledních pár dní do Vánoc plných 
veselí. Obzvláště když začal Protiva házet jako už každý rok sněhové koule 
uvnitř hradu po Filchovi a jeho reinkarnaci paní Norrisové, anebo když 
Moddins a Turmitull svolali hon na domácí skřítky a pak celý Nebelvír i 
Zmijozel trápili ty nebohé chudáky – snad kromě Krátury, který toho měl 
právě tak akorát a přemístil se zrovna v nejlepším – a nedovolili jim ani 
pořádně uklidit pokoje (co teprve společenské místnosti!), na což byli 
samozřejmě jako hlavy kolejí povoláni Severus a Harry, aby sjednali 
pořádek. Velmi zábavná činnost, zvláště před Vánoci. A vysvětlovat to 
rozjařilým studentům bylo ještě zábavnější. Ale suma sumárum, Harry se 
vykašlal na to dávat studentům před Vánoci domácí úkoly (které by musel 
opravovat) a písemné práce (které by rovněž musel opravovat). 

Za okny polehoučku začal padat pořádný sníh, až nakonec přestalo sněžit na 

plném… půlmetru. Studenti jim utíkali do Prasinek nakupovat dárky rodinám, 

spolužákům… a některé rarity v podobě jeho syna dokonce manželovi. 

„Kam se chystáš?“ zněla Harryho přirozená reakce předposlední soboty 

vhodné pro koupi dárků, když jeho syn zcela oděn v šále a bundě a vůbec veskrze 

zimním oblečení štrachal ve skříni. 

„Nakupovat přece!“ vytáhl nakonec se zadostiučiněním čepici barvy rudé, na 

které se samovolně sápala miniatura žlutého lva po zlatém klubku. Infantilní 



dáreček od pana Havense starý přesně šest let. Jako kontrast k jeho mínění vypadal 

jeho syn šťastně a hučku nosil s hrdostí lva (když si odmyslíme, že si jeden před 

Harryho zrakem rozmotával klubko). 

„Jako na Vánoce?“ zeptal se s mírnou natvrdlostí, kterou mu – samozřejmě! – 

propůjčovaly brzké ranní hodiny. (Opakuji – devět ráno.) 

„Ne, tatínku,“ usmál se Ezechiel a ustal v přehrabování se, přišel před otce a 

pronesl nadšeně, „na ty mám nakoupeno od léta, teď jdu nakupovat na Silvestra a 

Snapeovy narozeniny,“ a Harrymu přistála pusa na tváři. 

…nádech, výdech, (zdech), jedna bulva na podlaze, druhá tamtéž, čelist za 

nimi… 

„Jako Severus Snape?“ 

„Tati, uděláš pro mě něco? Běž si ještě bůcnout, běž…“ promluvil Ez 

přesvědčivým tónem, s hranou vážnou grimasou a stylem měj s tím dítětem 
trpělivost. 

„Mladý muži,“ zarazil ho Harry, „okamžitě přestaňte být drzý a vysvětlete mi, 

co tohle všechno znamená…?!“ 

„Dle vzoru svých otců jsme se s Damiánem rozhodli, drahý otče,“ prohodil 

Ezechiel na oko skutečně vážně, (to Harryho druhé stejně spalo, tak co víc?), 

„uspořádat velkolepé Vánoce. Celá rodina pohromadě – no není to skvělé?“ 

Harry chvíli máchal rukama, než ostře ukázal na syna a zeptal se napůl vrčivě, 

napůl s panikou v hlase: „Co to znamená do důsledků?!“ 

Ezechiel se zaculil ještě nadšeněji: „Ty, já, Damián, Snape, dvacátého třetího, 

čtvrtého, pátého, šestého a sedmého prosince, plus cokoli, co jste ochotni obětovat 

ze svého volna, plus Silvestr společně! Chápeme? Chápeme. Skvělé! *1“ 

Ozvalo se nemístné, zcela nevhodné a naprosto dotěrné zaklepání na dveře. 

„No to počkej jako…“ nadechl se Harry. 

„Tati,“ uklidňoval ho Ezechiel, „měli jsme skvělé příklady naprosto 

dokonalých Vánoc! Nemusíš se ničeho bát,“ a mířil ke dveřím, byl by je otevřel, 

kdyby ho Harry křečovitě – vypadal dost vyděšeně – nezadržel. 

„A tos mi chtěl jako říct kdy, co jste vymysleli? Uvědomuješ si, že bys 

dokonce připustil, aby měl Snape dárky a já ne?! A netvař se pro Merlina tak 

nadšeně, pochop, že… Ezechieli! Poslouchej,“ řekl, když se už Ez netrpělivě díval 

na dveře, odkud se stále ozývalo bouchání, „že se takové Vánoce líbili nám… to 

neznamená, že se budou líbit jiné rodině. Ani netušíš, kolikrát se lidé pohádají při 

organizaci tak velkých svátků, je nemožné skloubit to, to je naprosto nereálné; a 

hádají se do krve třeba i lidí, kteří se zbožňují, co teprve…?!“ Harryho hysterie 

rostla úměrně s rozcucháním jeho vlasů a stupňováním jeho hlasu do nebeských 

výšin. 

„Tati, zbytečně dramatizuješ,“ osvobodil se s úsměvem Ez a otevřel dveře, 

„všechno bude v pohodě, uvidíš. Vrátíme se, no kdy, Damiáne?“ 

„Za… pět hodin?“ usmál se Damián – oblečený naprosto střízlivě, zcela dle 

vzoru svého otce a Harry jen zavrtěl hlavou, kde to ten kluk vzal (a vůbec neshlédl 

a nepodíval se na své fialové pyžamo s hrajícími si medvíďaty). V tom okamžiku si 

jeho syna přitáhl do objetí a políbil ho naprosto bez zábran. Harrymu ztuhl úsměv 



na tváři. Skutečně se snažil tvářit se stejně nadšeně a zapáleně, ale v sobotu v devět 

to prostě nešlo. Nehledě na to, že nad pěti hodinami mu taky zůstal rozum stát… 

A než se vzpamatoval, zabouchly se za nimi dveře a Harry čelil nelehkému 

úkolu. Dárky. Dárky?! Kde proboha vzít pro Damiána a Snapea dárky?! 

--- 

Ve tři hodiny odpoledne si to slavný Harry Potter hasil do Prasinek. 

Přemýšlel. Bylo jasné, že rodokmen se spisy o tom, jak který člen jeho rodiny 

umřel, dá Snapeovi už jen těžko (když už mu ho jednou dal…). Navíc to nebyl 

vhodný dárek na Vánoce. (…) Předměty, které si dávali rodiče novomanželů… tak 

ty taky neměl. Žádné starobylé prsteny, ani fotky, ani žádné kletbou očarované 

lžičky. Na jednu stranu byl rád, že nic takového nevlastní, na druhou mu to teď 

zavařilo. Měl dvě varianty – buď to předem vzdát s tím, že Severusi Snapeovi se 

stejně nezavděčí a shodit svůj dárek už ve zrodu, zajít do Kratochvílí 

kouzelnických kejklí a koupit Snapeovi ultradlouhé uši, anebo se snažit, stejně se 

nezavděčit, na druhou stranu si nic nevyčítat, jelikož snaha byla… jít a prošmejdit 

obchody s předměty, které by Snapea dle jeho skromného mínění alespoň vzdáleně 

zajímat mohly. A ať byl v tento moment sebepřesvědčenější o naprosté 

nesmyslnosti takového zbytečného plahočení se, přece jako správný Harry Potter 

zvolil těžce klišoidní *2 variantu bé. Hlavou mu běžely zcela neoriginální nápady 

typu soupravy pro lektvaristy – lektvar snadno a rychle (a nekvalitně), kotlíky, 

knihy a vzácné přísahy… to jsou vděčné věci, ale tak zatraceně neoriginální a navíc 

Snapem natolik známé, že vybere-li špatně, totálně se zesměšní. Připraven na 

všechno, obrněn vrtkavou trpělivostí, vydal se na pouť po řetězcích obchodních a 

ještě dál. Chabě se mu vybavil Damiánův obraz. Fajn… tomu by asi taky měl něco 

koupit. 

--- 

V jedenáct hodin se Harry dostavil domů jako na koni obtěžkán… spoooustou 

balíčků. Ze sedačky se ozvalo poťouchlé a plně udivené: „Kdes býýýl?“ 

„V práci. Jako jsi ty zpracovával domácí úkoly, že?“ rýpnul si Harry vytočený 

na nejvyšší možné otáčky. 

„Nezlob se, ale je jedenáct a večerka dávno skončila. Kde se touláš, hm? 

Copak zákaz vycházek platí pro mě, ale pro tebe ne?“ povytáhlo to drzé cosi 

v křesle obočí. 

„Padej spát,“ zavrčel Harry a nechal všechny balíčky volně spadnout na 

podlahu. (Pěkná rána, ozvala se div ne ve sklepení.) 

À propos – sklepení. 

--- 

„Co to děláš teď?“ zaskučel Severus útrpně a třemi prsty si zakryl výhled na 

přelesklé jmelí zelené barvy kolem dokola obvodu jeho milovaného kamene. 

„Tomu se v lepších kruzích říká vánoční výzdoba, víš?“ odvětil Damián 

uštěpačně a dál si všímal nezbedné plevele, která ne a ne se usadit ne kameni dle 

jeho představ. 

„Vím. Jen nevím, kde bereš jistotu, že s tím bude Potter souhlasit. Vůbec že 

oba budou souhlasit s tím, že a kde se jejich Vánoce mají odehrávat,“ potřásl 

Severus hlavou. 



Damián se na chvíli zarazil. Pak se ale zasmál a div nezavrkal: „Ty se jen 

usmívej a buď příjemný, bude se to vám oběma líbit, slibuju.“ 

„Damiáne…“ 

„Ano, tati?“ zeptal se a otočil se na Severuse s takovým pohledem, jaký 

nasazoval, když byl mladý a cítil, že mu chce Severus něco odepřít. 

„Ten Potter tě dočista pomátl. Poslouchej mě,“ a místo aby dovolil Damiánovi 

přilepit na kámen další sadu tří rudozlatých baněk, sebral mu je z ruky a čekal, 

dokud se mu nepodíval do očí, „ne všechno, co si plánujeme, nám vyjde. A to 

myslím vážně, Damiáne. Tyhle extra akce patří do těch, které nevycházejí podle 

našich představ ze zásady. Je těžké s někým vyjít, žít s ním a o to těžší je na něčem 

se domluvit. Základ umění je – bez nadsázky, bez úsměvu a bez toho, že ti to říkám 

právě já – být schopen ustoupit. A to navíc rád. Čekáš nemožné – že se vám vše 

stoprocentně podaří a my všichni budeme štěstím a nadšením skákat, budeme se na 

sebe usmívat a tyhle Vánoce nás budou bavit jako ještě žádné před nimi. Ale to je 

logicky nesmysl, neskloubíš požadavky čtyř téměř dospělých osob.“ 

„Co tím chceš říct?“ zeptal se Damián sklesle. 

„Ezechielovi se nemusí líbit to, jak jsme doposud trávili Vánoce my dva. A 

platí to i naopak. Nemusí být nadšený z toho, z čeho jsi byl ty. Jsme jiné koleje, 

jiné povahy, máme za sebou každý něco jiného a já tě prosím jen o to, abys byl 

připravený setkat se i s nezájmem a zklamáním a nesouhlasem. Když řeknu, aby 

ses obrnil a přijal, co se chystá s úsměvem, když ti řeknu, že ať se ti nebude cokoli 

líbit nebo nebudeš souhlasit a to, na co první pomyslíš, je, aby nebyl zklamaný 

mladý pan Potter, drž jazyk za zuby, když ti řeknu, že přes rozdílné názory na věc 

nemusí být špatný ani náš ani jejich způsob trávení Vánoc, věř, že to s tebou 

myslím dobře a jedině proto ti to tady povídám. Rozumíš?“ zeptal se nakonec 

Severus nejistě. 

„Shrnuto – mám se naučit dělat kompromisy, stejně jako je přijímat?“ pozvedl 

Damián obočí. 

„Můj syn,“ ušklíbl se Severus a přitáhl si Damiána, aby objal. 

„Co když nechci?“ zeptal se Damián záludně a nadechl se a pokračoval dřív, 

než se stihl Severus nevěřícně zeptat. „Co když chci mít všechno a všechno 

přijmout?“ 

Severus chvíli rovnoměrně a nevzrušeně dýchal, až pak, až si byl jistější, že 

své kázání nepokazí zbytečnými emocemi, dodal vážně: „To se ti ale nikdy 

nepodaří.“ 

„Proč ne?“ 

„Poslyš, určitě byl o Vánocích – každých, se svým otcem – šťastný stejně jako 

jsi býval ty se mnou. Tohle nejde skloubit. Snad možná, kdybych byl velký 

optimista a byli to jiní lidé, ne já a Potter… řeknu „snad“, „možná“, „není to 

vyloučeno“, ale tohle vyloučené jednou pro vždy je, Damiáne, a obávám se, že 

pokud to nepřijmeš teď, dopadne to špatně.“ 

„Tati?“ zarazil ho Damián prostým oslovením s ne tak prostou intonací. 

Severus jen posunkem ukázal, že má pokračovat. „Prosím, důvěřuj mi, ano? Jak jsi 

správně podotkl, jsem tvůj syn. Zapomeň na špatné vzpomínky,“ vztáhl ruku a 

přejel palcem přes vrásku mezi Severusovým obočím, „a hlavně prosím tebe 



zapomeň na vše, o čem ti život řekl, že to nejde. Chápej, že existují hlupáci…“ 

významný pohled zavrtaný jako červ do podlahy, „…kteří nevědí – a vědět nechtějí 

– že to nejde. Udělají to. Tak, prosím, prosím, věř mně a věř i tomu, že jednou to 

vyjít musí. Tak proč ne nám s Ezem?“ 

A Severus uviděl něco… co snad ani vidět nechtěl. Před ním stál jeho syn, 

určitě ne dítě a dozajista ještě ne dospělý, ona samá nepopsaná kniha, které ještě 

neukázali, jaký svět je a že něco prostě nevychází. V jeho očích – téměř stejných, 

jako měl kdysi on, jen o něco světlejších – se zračila taková naděje, taková 

troufalost, tolik víry a… Severus se bál neuvěřit. Bál se nenechat se onou vírou 

v něco… v někoho zlákat. Protože kdyby teď odstoupil a byl sám sebou, kdyby se 

nenechal unášet omamnou vůní důvěry, kterou poskytuje jen nepopsaná kniha, jen 

nepopsané epizody a epizodky mladého života, kdyby… to všechno bez ohledu na 

rozum necítil, neprožil, nebyl tím… věděl, že by musel synovi moc ublížit, musel 

by ublížit i sobě a rozum a v tomto případě možná i srdce by mu přikázaly otevřít 

tomu dítěti oči jen proto, aby se nespálil. V pošetilé touze uchránit ho. Jenže… to 

nebylo možné. Ne pokud mu chtěl věřit a přál mu, o co se zase a znova mladí snaží, 

a pokud chtěl věřit sobě a pokud si chtěl dát naději, že snad… i pro něj… někdo… 

Ano, naděje je občas to jediné, co zbude a umí být silnější něž cokoli… i 

rozum. 

Severus přikývl a nechal se obejmout synem. Půl rozumu mu přitom 

zaplňovaly ostny naprostého pochopení, že v jeho životě se pohádky nestávají 

realitou a půl srdce… minimálně to se mu teď bolestivě svíralo v předtuše vzrušení 

z neznámého dobrodružství… mu bilo pro ten pocit, že pokud ne jeho syn… pak už 

s tím doufáním skutečně skončí. 

--- 

Za okny bylo bílo, kam jen oko dohlédlo. V povzdálí, tam kde stála hájenka, 

někdo topil krbem a nocí skrz kostrbatě složený komín bafala pára. Na pozadí stál 

temný les, temnější o to, že byla půlnoc, silný, pevný, nehnutý k věcem lidí a 

ochraňující své stvoření, přesně jako před lety. Pod ledem v jezeře se cosi hýbalo. 

Bylo by to vidět, kdyby sem kromě sněhu a měsíce dopadal i jiný zdroj světla, ale 

to nedopadal. Nejspíš studenti tamější školy shrnuli přes den sníh, a proto jezero 

kryl jen led. Uprostřed rozsáhlých pozemků, tam, co mudlové vídali jen 

nezajímavou až životu nebezpečnou zříceninu, tyčil se majestátní hrad. Před jeho 

branami proplouvali neprostupnou nocí stříbřitě světélkující postavy, duchové. 

Jedni se zdravili, jiní něco nerudně zahudrali, aby se svých společníků zbavili. Za 

obrovskou dubovou bránou vyztuženou ocelí a magií nacházelo se několik 

skupinek. Jedna z nich spala ve sklepení, které leželo na úrovni jezera, další spali 

ve věžích. Někteří přecházeli v ředitelně a dělali si svou práci, jiní už po náročném 

dni spali. Stěny lemovaly obrazy. Plno pohyblivých obrazů a každý jeden z nich 

obdivoval zručnost duchů i profesorů, studentů a všech, kteří pomáhali s letošní 

vánoční výzdobou. Další dveře kryly další velkou síň, kterou zastřešoval strop 

měnící se podle počasí venku. Právě měla obloha nádech zlaté modři. Pod stropem 

stály čtyři kolejní stoly a jeden stůl pro profesory. Stejně tak ona místnost střežila 

vánoční výzdobu s kouzelně přenádherným vánočním stromkem. Ještě se v té 



místnosti svítilo. Ještě bylo plno loučí zapálených, spousta kouzel zdvižených a krb 

ještě plně plápolal. I tak svítil stromek různými barvami a vypadal… vypadal po 

mnoha letech útěšně, kouzelně a jaksi správně vesele. Domácí skřítkové, duchové i 

ty obrazy, které měly tu čest se do Velké síně dostat, chrliče, sochy a brnění, která 

se to doslechla od užvaněných duchů a nesla v sobě kousek magie či schopnosti 

něco cítit… všichni ten stromek obdivovali. Vypovídal o nezměrné šikovnosti toho, 

kdo ho zdobil a co víc – vypovídal o lásce, kterou do toho ten někdo vkládal. 

Hvězda, kterou nesl jako korunu díla, podtrhovala krásu stromku a zároveň ji 

nepřevyšovala. Jen ji decentně a důmyslně rámovala, doprovázela ji ke správnému 

dojmu. A všichni, až po toho největšího hradního cynika vyjadřujícího se o 

vánočních stromcích jako o nemožných kýčích, si nemohli nevšimnout, že ten 

stromek je něčím jiný. Něčím zvláštní. Něčím správný, dobrý a blízký. 

Nastala změna. To byla ta anticipace*3, kterou nesl. Světla místnosti 

poznenáhlu začala ztrácet svou ostrost a začala zhasínat. Louče, magické světelné 

kotouče… ty zhasly úplně. A krb, i ten téměř přestal hořet. Takže přesně o půlnoci, 

za pomoci malých šikovných rukou patřících věrným, obvykle nepozorovaný 

obyvatelům hradu, bylo to jediné, co dominovalo Velké síni uprostřed zimní noci, 

kouzelný vánoční stromeček. 

  

*1 Opět zdravím Terezku. :) Že? Sisiko. :-P 

*2 Nyní zdravím kolegyni Fleur. 

*3 Předzvěst. 

29. Po roce Vááánoce, Vááánoce… 

„Co… co se… co to…?!“ 

„Dobré ráno,“ pozdravila Harryho na přivítanou Ezova usměvavá tvář. 

„Co se stalo?“ posadil se Harry okamžitě na postel, plně probuzený, připraven 

řešit problém. 

„Víš, co je za den?“ 

„Co… středa?! Merline, já zaspal,“ v okamžení letěla peřina vzduchem a 

Harry do koupelny. Ezechielovi se na tváři objevil potutelný úsměv. Nechal ho se v 

klidu umýt, a když vypadl z koupelny – což mohlo být tak za deset minut – řekl: 

„Je středa dvacátého třetího prosince.“ 

Harry se zarazil v půli pohybu – což byla zrovna snaha dokončit krok – takže 

ustrnul v pozici (lotosového) čápa. Nejistě se zapotácel a prošpikoval syna 

pohledem: „Včera všichni studenti odjeli domů…“ dodal důvtipně. 

„Správně!“ rozzářil se Ezechiel jako sluníčko. Pak, když se Harry stále díval 

nechápavě: „No? Copak nemáme?“ 

Harry vytřeštil oči, podíval se na krb, z krbu na syna: „Školu?“ pokusný 

úsměv našroubovaný do pusy. 

„Tati! Stromeček nemáme. A jelikož jsme se – co? Jistě! Jelikož jsme se 

domluvili, že tyhle dny strávíme jako rodina, jde se na nákupy!“ a dřív než po něm 

stihl Harry cokoli hodit, s koledou v hrdle odhopsal do obýváku. 

Harry stáhl ručník z beder, přikryl si jím ještě pořád mokrou tvář a padl 

obličejem do postele. Tohle bude chtít… kávu! A silnou. 



„No tak,“ zazněl hlas z obýváku, „už nemáme moc času, nezdržuj!“ 

Harry si chmurně pomyslel něco o tom, kdo by tu měl koho vychovávat. 

Pevně doufal, že se ke kávě dostane alespoň v Prasinkách. 

--- 

Někdo Severuse lechtal peříčkem na tváři. Neměl peříčka rád. Pomyslel si… 

Ložnicí se ozval výkřik: „Do háje, tati!!“ 

Severus v klidu otevřel obě oči, jako by ani nespal, vstal toporně ne 

nepodobně upírovi z rakve a s pozdviženým obočím se zeptal: „Ano?“ 

„To tě člověk ani nemůže zkusit vzbudit nějak… mile? Abys měl dobrou 

náladu?“ vztekal se Damián, jehož srdce úlekem dozajista ještě tlouklo. 

„Mám návrh – co tak mě nebudit vůbec?“ povytáhl Severus pobaveně obočí. 

„Což nejde, když jdeme…“ jakoby se Damiánovi právě zalíbil vnitřní 

vyčítavý monolog. 

„Kam jdeš?“ zeptal se Severus záměrně provokativně, něco v něm však situaci 

pozorovalo s krajním pobavením. 

„Tati!“ obořil se Damián vyčítavým tónem do Severusovy provokace. „Říkal 

jsem ti to – od dneška do dvacátého sedmého trávíme Vánoce s Ezechielem!“ 

„Tráví – me?“ zdůraznil Severus poslední slabiku. „Slyšel jsem pouze věty 

v tom smyslu budu trávit, bude stromeček, který s Ezechielem koupíme… Bude se 

nám to líbit…“ 

„Přesně tak, užijeme si to! My! Já, ty, Ezechiel a Potter,“ vřel Damián. 

„Nechtěl bys mi ohřát čaj? Ta energie by se měla zužitkovat.“ 

„Vtípky,“ zavrčel Damián rozmrzele, „ale to peříčko jsi podpálil ty!“ 

„A dle toho zápachu jsem udělal dobře, žádné další peří obsypané těmi 

kovovými plíšky z nazlátlé směsi prachsprostých kovů bych už nemusel přežít.“ 

„Vstávej, jde se nakupovat stromeček.“ 

„Co za to?“ nahodil Severus rádoby vyjednávačský tón. 

Damián zajel k hůlce, několikrát jí máchl a potichu vyslovil něco, co Severus 

pochopil, až do jeho černých vlasů začaly padat ony kovové zlaté plíšky… tudíž 

spousta zlatých třpytek na jeho posteli, ve vlasech, všude! Zavrtal pohled do syna, 

který se vítězoslavně usmál. „Přestanou padat?“ nabídl nadšeně a odhopsal 

z ložnice. Těsně kolem Severusova ucha jedna řada třpytek samovolně vzplála, ale 

protože to byl tak úděsný puch, Severus toho nechal a šel se raději okoupat. 

--- 

„Mám jeden technicko-organizační dotaz…“ vznesl Severus námitku, když 

začal Harry po jeho pravici skučet něco o kávě a ne a ne otevřít oči i přes několik 

upomínek na to, že šlape do díry, na kluzkou plochu nebo na hrbol. 

„Ptej se,“ přikývl Damián a šel pozpátku, na což se začal Ezechiel, který ho 

byl nucen vést, smát. 

„Proč si stromek musíme kupovat? Za á stejně tak… skvostný,“ vzpomněl si 

Severus na popis jedné Havraspárky, „stromek jako je ve Velké síni mít nebudeme. 

To nestačí na hradě jeden?“ vypadal téměř nadějně, když to nadnášel. 

Damián přikývl: „Tak za á – byl jsi snad u toho, když se kácely stromy pro 

Bradavice? Nebyl. Další důvod pro to koupit ho je ten, že se normální stromek 

špatně zdobí, kdyžto ty kupované jsou speciálně upravované. Za bé nikdy není 



stromků dost. Ten ve Velké síni je pro všechny, kdežto tenhle bude jen pro nás. Co 

by byly Vánoce bez stromku…? A ještě něco?“ 

„Dost nepřesvědčivé,“ plivl Severus. 

„Kááávů!“ zaskuhral Harry a div se nepřizabil na zmrzlé kaluži. „Jau… jda, 

ono to fakt klouže,“ a od té doby se snažil mít oči alespoň napůl otevřené. 

Severus protočil oči, Ez se raději ani neohlédl. 

„Ty, tati, ještě nemáme všechno… budeme se muset rozejít,“ oznámil 

Ezechiel v Prasinkách. Harry před sebe natáhl ruce jako zombie a zaskuhral: 

„Káááva!“ a znělo to blaženě. 

„Hm,“ ocenil jeho výkon Ezechiel. 

„Běžte,“ slitoval se Severus, „já mezitím vezmu tohohle závisláka na…“ 

„Kááávu!“ doplnil ho Harry naprosto jistě blaženě. 

„Ne,“ ušklíbl se Severus, že konečně dosáhl Harryho stoprocentní pozornosti. 

Léčba šokem zabrala. „Do lékárny pro lektvar. Takže na odvykací kůru,“ podíval 

se Harrymu posměšně do očí. Jejich synové mizeli rychlostí kulového blesku do 

dálky Příčné ulice, zatímco Severus chytil Harryho za paži a vydal se opačnou 

cestou. 

O deset minut a několik blažených povzdechů později nad vařící kávou Harry 

zmateně zamrkal: „Držíte stromek.“ 

Severus zase protočil panenky: „Jak by asi nakupovali, kdyby hlídali 

stromek?“ zeptal se uštěpačně. 

„My koupili stromek!“ vydechl Harry nadšeně. 

Severus se zamračil: „Ptali se vás, líbil se vám!“ připomněl mu. 

„Skutečně?“ podivil se Harry. 

Severus zavrčel, pohledem odřízl jmelí přišpendlené – zatracené americké 

zvyky! – nad dveřmi toho přesládlého a nedýchatelného podniku, tedy kavárny a 

nepříjemně zavrčel: „Víte co? Raději se miliskujte s tou svou kávou a neobtěžujte 

mě dotazy.“ 

Harry pokrčil rameny: „Fajn.“ 

A vážně od té poznámky nepromluvil a nemluvil by i dál… Podíval se z okna. 

Přesně naproti kavárny, kde seděli, ležel ve vitríně vhodně umístěný zajímavý 

výtisk o famfrpálu. Harry odložil kávu a ladně vstal. 

„Kam jdete?“ zazmatkoval Severus – všimněte si, Harry si nezačal a to ani 

s tichem a to ani s jeho porušením – a chytil stromek za dostupnou špičku, 

připraven jít s Potterem. 

Harry ho ale zarazil, naznačil mu, aby se posadil a protáhl: „Hned se vrátím.“ 

S čímž se vypařil. A když Severus viděl, kam míří, měl silnou tendenci praštit se do 

čela dlaní, vrtět hlavou a myslet si něco o neschopných a pitomých famfrpálových 

hráčích. (Rozumějme – pro Severuse vada na kráse, lhostejno jestli současného 

nebo bývalého hráče – každého tímto postiženého člověka. Inteligence a koště se 

navzájem vylučovaly.) 

Když Harry přiklusal – a vzal s sebou milostivě i kus venkovního chladu, div 

že se z něj mezitím nestal rampouch – byl asi o deset kilo těžší. 

Severus, aby nemusel nic říkat a nijak se tvářit, zabořil nos do hrnku s čajem. 

Už druhým. Jeho nemilé a nečekané zjištění bylo, že mu z ruky dva rampouchy 



sebraly jeho příjemně teplý hrnek a Potterův čumák se namočil do – zatraceně, 

jeho! – čaje. Podíval se na něj náležitě naštvaně. 

„Pottere…“ 

Harry vzhlédl a podíval se téměř nevinně – kdyby toho byl nějaký Potter 

schopen, možná i plaše: „Omlouván se, má káva už vystydla,“ a logicky dodal, 

„zaplatím vám další…“ 

„Nechci další, chci svůj hrnek,“ ukázal prstem na to, co si Harry samozřejmě 

přisvojil. 

Harry ze Severuse shlédl na hrnek, povytáhl obočí. Pokrčil rameny – po 

kolikáté toho dne Severus raději nepočítal – a drze přišoupl Severusův hrnek 

zpátky. Mimochodem – prázdný. Severus, dvě dýky místo očí, vzhlédl z hrnku na 

Harryho. 

„Kde se to flákáte? Jdeme!“ přiskočili veselí Damián a Ez ke stolku, v rukou 

tašky. 

„KAM?!“ vyděsil se Harry. 

Severus zavrčel. „Platíme,“ zařval pro změnu na hostinskou. Ale dřív, než se 

stačil se stromkem vymotat ze židle, hodil Harry hostinské na stůl peníze, protáhl 

se kolem Severuse, jemuž zavrčel mírně rozladěně a přece jaksi vesele – 

z přítomnosti chlapců, jak Severus časem vypozoroval – „Nepotřebujeme, aby za 

nás někdo platil,“ a už běžel k chlapcům a nechal se jimi zatáhnout, Merline, 

Morgano, pomoc!, do obchodu. A ne do jednoho. Do mnoha obchodů, bez ohledu 

na Severusovy prsty přimrzlé ke stromku. 

Budiž, říkal si Severus scházející z jedné cesty na druhou, směřující zase ke 

dveřím obchodu, domyslel si, že se Harry zlobí proto, že Severus tak samozřejmě 

sebral roli platícího a k jeho údivu to dokázal i pochopit. Taky by nebyl šťastný, 

kdyby mu někdo naznačil, kdo je tady ten s vyšší výplatou – a nebyl by to on. I 

když s dědictvím, jaké dle Severusova mínění Harry měl, by se mohl spíš urážet on. 

Na chvíli se s tím stromkem a taškou navíc zastavil a sledoval Harryho. Bylo 

mu to cizí, ale musel uznat, že je Harry jistým způsobem taky ještě dítě. Podíval se 

na něj a viděl to nadšení. Ne tak spontánní jako u Ezechiela a Damána, kteréžto 

bylo čistě z Vánoc, nákupů, dárků… to ne, bylo vidět, že tohle Harryho zcela 

přirozeně nebere, možná to byl i nezvyk. Ale… dokázalo ho strhnout to nadšení 

jejich synů a v tom byla krása, kterou teď vyzařovaly Harryho oči. Díval se, jak 

s Damiánem přebírají stuhy na dárky a o něčem se handrkují… a bylo vidět, jak 

náramně se u toho baví. A Severuse zaplavil pocit… nevěděl, nebo si spíš tam v té 

zimě a počínajícím stmívání nebyl jistý… spokojenosti? Radosti? V každém 

případě – byl za ně rád. 

„Pane profesore?“ oslovil ho nesměle Ezechiel. Severus opět protočil panenky 

a opět zavrčel. 

„Takhle mi neříkejte,“ oznámil mu. Ezechiel se pousmál. 

„Až přijdu na to, jak vám říkat, dám vám vědět.“ 

„Co jste tedy potřeboval?“ zeptal se Severus podrážděně. 

Ezechiel se podíval plaše a nesměle – skoro jako jeho otec, jen ten dotáhl tu 

lstivou vypočítavost do konce, poměrně úspěšného: „Potřeboval bych poradit 

s jedním dárkem pro Damiána.“ 



Severusovo obočí vylétlo vzhůru. 

„Nevěděl jsem, jaké má rád zvířátka…“ 

„Zvířata?“ vytřeštil Severus oči. 

„Plyšová,“ uvědomil ho Ez a koutky úst mu zacukaly. Severus vypadal pořád 

stejně vyděšeně, jen nahlas už si nedovolil protestovat. „Počítal jsem s vaší 

pomocí…“ pokračoval Ez. Severus vystřihl hořkou grimasu. 

„Zkuste něco obdobně nechutně infantilního, jako jsou medvědi, žirafy nebo 

srdce… třeba to zabere.“ 

Ezechiel schválně pominul tu jízlivost a nadšeně vyhrkl: „Děkuji! Jdeme 

vybírat papír, aby to nedělali všechno jen oni,“ a vrhl pohled – Severusův ho 

následoval – k do stuhy zamotaných Damiána a Harryho. Nůžky kolem nich začaly 

samy stříhat. 

Severus ani nestihnul zaprotestovat a už ho Ez táhl – stromek i taška letěly 

někam do pryč – ke koši s balícími papíry. (Severus zvedl obočí nad kýčovitými 

stromky, které rádoby blikaly.) 

Stačila mu minuta… a tři na to, aby si ten fakt uvědomil… přistihl se, že ho – 

naprosto stejně jako Harryho a lhostejno nad myšlenkami, jimiž se ubíral ještě před 

pár minutami – dokázali Ezechiel tak jako Damián strhnout k fanatickému 

přebírání papíru a dopadlo to? Dopadlo to dobře, jelikož ti, kteří je pozorovali 

s připitomělými úsměvy na tvářích obalené tentokrát do papírů, byli Harry a 

Damián. Budiž jim za ty shovívavé rádoby dospělé úsměvy blahosklonných rodičů 

udělen trest Merlinův. Ale… jo, Severus s klidem – SAM PRO SEBE! – prohlásil, 

že se bavil. Vlastně… víc než si kdy pamatoval. Raději rychle dovybírali papíry a 

stuhy a metali domů, rozmrznout z nehezkého ledového zimního a večerního větru. 

--- 

První, co udělali všichni bez výjimky, bylo, že popouštěli tašky (někteří si 

museli vytáhnout hůlku a drasticky a za pomoci nefalšovaného ohně odtrhnout 

stromeček z ruky) a vrhli se na jednu hromadu jako čtyři zmrzlíci ke krbu. 

„T-t-tak m-m-mě n-n-napadlo…“ 

„N-n-nekoktejte, P-P-Pottere!“ zadrkotal Severus zuby, ale jak to uslyšel, 

raději zmlkl. 

„…u-u-u k-k-koho…“ pokračoval Harry plynule dál, „…b-bude ten s-stromek 

a p-proč j-jsme n-nekoupili d-dva…?“ 

„Tati,“ pronesl naprosto uklidňujícím – Harry se začal, Merlin má zdání proč, 

děsit – tónem, „řekl jsem přece, že Vánoce budeme slavit společně a proto jen 

jeden stromeček, že ano, Damiáne?“ 

Harry, Severus i Ezechiel se na Damiána podívali. Damián se zatvářil tou 

pozorností udiveně: „Jistě, drahý,“ prohodil se samozřejmostí porotců Britain's Got 

Talent. 

„A jak to chcete provést?“ prohodil Harry zvědavě. Damián se zatvářil, jako 

když porotci Britain's Got Talent poprvé uslyšeli Susan Boyle. *1 

Severus, který samozřejmě pochopil dřív než kdokoli z nich, kam tím míří, se 

nadechl a s upřímnou lítostí k sobě samému prohodil: „Byla by tu možnost…“ a na 

nadšené pohledy Damiána a Eze začal litovat desetinásobně. Damián byl o něco 

více napjatý, Ezechiel byl nepřiměřeně nadšený. Oba mu viseli na rtech, stejně jako 



Harry. K podivu všech byla další slova směřována k Harrymu: „Vy znáte to kouzlo 

spojení domovů, nemýlím se, že?“ 

Harry neznatelně přikývl. Měj jeho plnou pozornost, což se nastávalo tak 

často – což ho naopak nutilo snažit se o ni, seč mu síly a nápady stačily. Kouzelný 

Harry Potter. Potřásl hlavou, aby se vrátil zpět tam, kam chtěl: „Záleží na vás, ale 

odhaduji, že… aby se tento neřešitelný problém vyřešil, bude stačit na těch pár dní 

spojit sklepení s vaším bytem…“ 

Harry mlčel, poposedl, zahleděl se do plamenů a pak se podíval zpět na 

Severuse: „Možná by se to dalo zkusit.“ 

Severus jeho neochotě poněkud rozuměl, na druhou stranu chtěl poněkud 

vyhovět synovi a Potterova neochota ho zase tolik netížila… alespoň… byl o tom 

přesvědčený: „Víte tedy, jak to funguje?“ 

Harry povzdechl: „Tuším, že vchody zůstanou, kde se nacházejí, jeden pokoj 

se sloučí s druhým pokojem… jako na principu Kruvalského snažení vzít si část 

každé školy v Evropě… Každému zůstane ložnice, koupelna… tuším, že se sloučí 

obývací pokoj s kuchyní?“ 

Severusovi se Harryho vzpomínka na Kruvalsko-krásnohůlské snažení 

nezamlouvala, přesto řekl: „To uvidíme…?“ a nechal větu položenou tak, aby si 

Harry vybral, jestli udělají, co měl Severus na mysli. Harry jednou kývl a snažil se 

vyštrachat na nohy. Severus byl opět obratnější, vstal jako první a podal Harrymu 

ruku. Ten se na ni chvíli díval, než ji s nuceným vděkem přijal, opřel se do ní a 

postavil se. 

„Co dělají?“ nespouštěli z nich Ez ani Damián oči. 

„Řekl bych,“ vydechl Damián s téměř zatajeným dechem, „že čarují.“ 

Skutečně. V té místnosti téměř beze světla – nebýt krbu – se Harry i Severus 

stále drželi za ruce. Severus Harryho levou za pravou. Oba si navzájem hleděli do 

očí a nízkými, nesrozumitelnými hlasy něco mumlali. Damián pochytil pár 

latinských slovíček. Otřásl se. Bylo to příliš podobné jeho nepovedeným hodinám 

neverbální magie. Jen toto byla přehlídka síly dvou velmi mocných kouzelníků, 

moci, kterou Damián neměl a ani nikdy mít nebude. Mumlání přecházelo v něco 

melodičtějšího a Damián by se byl nucen otřást ještě mocněji, kdyby si vzpomněl 

jako Harry na jinou příhodu. Která se netýkala ničeho dobrého v žádných skvělých 

a světlých časech, jako byly tyto. Byl by se nucen otřást, protože by si vzpomněl na 

Severusův hlas uzdravující dítě, kterému Harry ublížil. Tehdy se jako děti sice 

nebrali, ale teď to dospělý Harry bral jinak. Paradoxně… neotřásl se ani Harry při 

vzpomínce na Severusův melodický a hýčkající baryton léčící svého studenta. 

Nemohl. Magie to nepřipustila, stejně jako nepřipustila nesoustředěnost. 

Melodií, magií, slovy, myslí… spojovali své domovy. Místnost se začala 

prosvěcovat. Do všech koutů, rohů a záhybů místnosti se vpila zlatá linka, 

pečetidlo, které přijímalo jeden domov a jedním bylo zároveň přijímáno. Tolik 

záhybů, rohů a koutů osvětlené tou pečetící linií donutilo veškerou temnotu 

ustoupit a místnost se stala jasnou a prozářenou. Jejich ruce a oční kontakt se 

nepřetrhly, ani když se začal byt třást. Ani když jejich synové poplašeně vstali, 

když se do stěny začaly probourávat cizí dveře, které s dalšími zákoutími vytvořily 

další pečetící linky, a světlo v pokoji bylo neúnosné. Nerozdělili se dokonce, ani 



když se z krbu začal tvořit krb dvakrát tak velký a kameny skučely protestem proti 

takovému násilnému spojení. 

Kolem vířila magie, kterou si Severus a Harry uvědomovali pro samou práci a 

námahu jen matně, o to palčivěji si ji ovšem uvědomovali jejich synové a museli je 

neskonale obdivovat. 

I obývací pokoj se začal zvětšovat, z jednoho druhu podlah, krbů, koberců, 

stolů, sedaček… to vše, co se mělo jen znásobit, stával se z toho kompromis. Krb 

se byl ze stejných kamenů, které měl Severus, ale kryla ho Harryho mřížka. 

Podlaha ani tak světlá, ani tak tmavá, přesně vpůli, stůl ze skla a dřeva dal 

zajímavou kombinaci, sedačka a kuchyně se náhle staly kuriózními, směšnými a 

naprosto se spolu neshodovaly a přesto se jaksi tolerovaly. 

„Uf,“ dopadl Harry na křeslo, které jak se domníval, bylo jeho a utřel si z čela 

pot. „Příště si možná vážně řekneme o svolení Minervě, než něco takového 

podnikneme.“ 

„Vy nějaké příště plánujete?“ přeptal se Severus ostražitě a do hlasu dal 

náležité množství obavy. Na tu se zhroutil na pohovku. 

„Pane jo,“ řekl uznale Ezechiel. 

„Taky čumím,“ přitakal Damián. 

„Pozor na slovník,“ dal o sobě z křesla znát zmátožený Severus. 

„Nechejte je být,“ zastal se jich Harry z posledních sil, „takovou ukázku 

magie Bradavice obvykle neposkytují.“ 

„Možná byste měl začít, pane Pottere, třeba by se pak přestali dívat tak 

vykuleně a neočumovali by nás jako zvířátka v zoologické,“ řekl Severus s těžkou 

nápodobou svého obvyklého cynizmu. 

„Hej, slyšíme vás,“ upozornil Damián. 

„Správně,“ přitakal Severus a pak dodal – což Damiána víc než vyvedlo 

z míry, protože jeho otec se obvykle takhle nechoval – „taky vás vnímáme. Matně.“ 

„Nechcete čaj?“ nabídl se Ezechiel. 

„Vždyť ho ani nenajdeš,“ zamávl to rukou Harry. 

„Pokusit se můžeme,“ a kývl na Damiána, aby šel s ním. 

Harry nejprve polkl, pak začal nanovo, oči nechal raději otevřené – naproti 

tomu je Severus nechal zavřené –: „Příště se s Minervou musíme domluvit.“ 

„Plně souhlasím,“ odvětil Severus neschopen se hádat. 

„Nečekal jsem něco tak…“ vedl Harry monolog za občasného přispění 

Severusovými jízlivostmi. 

„Zlatého?“ přisadil si Severus. 

„Bylo to…“ pokračoval Harry oproštěn od nějakého pocitu dotčenosti. 

„Já vím,“ dodal Severus namísto jízlivostí upřímně. 

„…zvláštní,“ dospěl Harry ke správnému slovu. 

„I to,“ připustil Severus. 

Harry se posadil, Severus ho neochotně následoval, při čemž si promnul 

spánky: „Osobní.“ 

„I to,“ přitakal Severus. 



Harry na chvíli ztichl, uslyšel, že si jejich synové něco horečnatě domlouvají 

v kuchyni. Jako by snad o nich měli starost. Milé… Pak řekl zcela Potterovsky: 

„Asi budu nachlazený.“ 

Severus s plnou škodolibou uštěpačností otevřel oči: „Já asi taky. Dojdu pro 

lektvar…“ Harry jen přikývl. Severus vstal a zmateně se rozhlédl po místnosti. 

„Mít tolik dveří je matoucí,“ trval na svém. 

„Kam jdeš, tati?“ vrazili do toho Damián s Ezechielem do pokoje. 

„Jdu pro čtyři lektvary proti nachlazení,“ prohlásil kousavě. 

Harry si vděčně jeden hrnek vzal a zeptal se: „Co jste plánovali dělat teď?“ 

Damián a Ezechiel si vyměnili záludné pohledy, do čehož se vracel Severus, 

když Damián pronesl: „Zdobit vánoční stromeček, přeci.“ 

Jak ráda by autorka napsala, že se za jejich zády ozvalo tříštění laboratorních 

zkumavek, jak padaly vzduchem a dopadaly na zem, a že následovala dutá rána. A 

že když se pak zúčastnění Harry, Ez a Dam otočili, ležel na zemi mistr lektvarů jak 

široký, tak dlouhý, z náhlé to nevolnosti jasné vize zdobení stromku. Jenže autorka 

přes mínění svých posluchačů nechce ze Severuse Snapea, vážné a vážené to 

literární postavy, toho, který musel ustát vraždu svého přítele a nadřízeného, 

chladnokrevné vraždy spousty dalších lidí, mučení, asi i Cruciatus a vědomí, že 

zavinil smrt své lásky Lily Potterové, dělat totálního OOC magora a naprostou 

padavku – byť ve vší legraci, v konečném důsledku přece ztrapnit Severuse a jeho 

hodnotu – a tak se bude muset, se škodolibou myšlenkou, že do vašich hlav 

nasadila onu představu, spokojit s prohlášením, že se Severus Snape skutečně 

zatvářil hodně kysele a k oné dříve popsané hysterii neměl příliš daleko. 

  

*1 Upřímně pochybuji, že by někdo neznal, zvlášť když znám už i já… přesto 

a navíc: 

http://www.youtube.com/watch?v=deRF9oEbRso&feature=player_embedded. Jen 

houšť. (Ehm, připouštím: tohle jsem psala v době, kdy byla v ČR skutečně méně… 

ok, assez, teď už vysvětlení cenu nemá, že? X-) Natož se obhajovat.) 

30. To, co nemělo nikdy být světlu světa odhaleno 

„Postavte ho sem,“ řekl po dlouhém rozmýšlení Ezechiel. 

„Ale tady…“ namítl Damián. 

„Co takhle sem?“ nadhodil Harry. 

„Sem ne,“ namítl Severus. 

„Tak kam?“ zeptal se Harry dopáleně. 

„Co sem?“ ukázal Severus na další místo. 

„Proč to prostě…?“ snažil se zeptat asi podesáté Damián. 

„Ne,“ zamítl to okamžitě Ezechiel. 

„Ale tak…“ 

„Dejme ho třeba na jídelní stůl!“ řekl Harry a praštil s hůlkou do zmíněného 

stolu. 

„Jistě, proč ho rovnou nepostavit do krbu?“ nadhodil Severus snaživě, přesto 

stejným znechuceným tónem jako Harry. 



„Hm, počkejte,“ zablýsklo se Ezechielovi v očích a zatáhl kamsi Damiána. 

Harry a Severus si vyměnili útrpné pohledy. 

„Máme to!“ vyskočili o chvíli později ze dveří a oba si stoupli… 

„Ne,“ snažil se je Severus přemluvit tónem hlasu. 

„Ne,“ zněl ještě prosebněji Harryho hlas. 

„Ano!“ znělo nadšené unisono. 

„Nebude se dát… posuňte ho alespoň…“ snažil se Harry o záchranu situace. 

„Ne,“ další unisono. 

„Domluvíme se!“ zapřísahal je Severus. 

„Ne ne,“ zamručeli Ez i Damián. 

„Za trest,“ zavrčel Severus. 

„A navíc to vypadá, že váš,“ přisadil si Harry. 

„Možná raději než provokovat byste mi měl pomoct a vysvětlit jim, že 

nemůže být uprostřed obýváku!“ propálil ho Severus pohledem. 

„Možná jsme se na tom měli shodnout dřív,“ odpověděl Harry a pomohl 

stromek přistrčit na označené místo. „Ale nic si z toho nedělejte, taky na to nejsem 

zvyklý a s největší pravděpodobností se sejdeme oba i se stromem na zemi, když si 

půjdeme pro vodu.“ 

„Tak šikovný jste výslovně jen vy, pane Pottere,“ řekl Severus zpěvavě – zase 

– výsměšným tónem a zamířil pro ozdoby. Na tento povel se i Harry otočil ke 

dveřím, kde mohl tušit úschovnu (mimo jiného) i ozdob a rozhodně pro ně zamířil. 

„Jsou rozkošní,“ zavrkal Ezechiel. 

„Že jo?“ přidal se stejně nadšeně Damián. 

„Tohle se nedá,“ rozhodil Harry rukama, když se čtyři osoby sešly nad 

naprosto odlišnými vánočními ozdobami. Severus se doprovodně podíval stejně 

nešťastně, jako před chvílí povzdechl Harry. 

Damián a Ezechiel se na sebe ale podívali neúměrně spiklenecky. Oba vztáhli 

k ozdobám ruce a Damián řekl: „Jdeme na to.“ 

Pěkně – za nevěřícného pohledu Harryho a Severuse, kteří stáli (Harry ruce 

v bok, Severus složené na hrudi) opodál, oba měli zdvižené jedno obočí a sledovali 

počínání synů – rozložili všechny baňky a řetazy, Ezechiel vytáhl světýlka na 

elektřinu (pomyslel si něco o zásuvkách, které by měly být ne u stěn, ale v 

podlaze), Damián škubajícího se andělíčka, který se uklidnil, jakmile na něj 

promluvil. 

„Začneme baňkami,“ rozhodl Ezechiel v okamžiku, kdy uviděl všechny své 

šance. 

„Kterými?“ nadhodil Damián. 

„Kouzelnickými, protože jsou… jaksi objemově větší a tím pádem výraznější. 

Tam, kam to potom půjde, rozvěsíme mudlovské baňky,“ řekl, pak se otočil a 

zeptal se Severuse i Harryho, „tak, pomůžete nám?“ 

A magořina*1 nabrala obrátek. 

„Ty velké dospodu,“ protočil oči Damián, když viděl, jak se Harry sápe 

s jedním z největších andělů někam ke špičce stromu. 



„To není vtipné,“ zavrčel Harry na zpod stromečku se pohihňávajícího 

Ezechiela. S úděsem zjistil, že se kolem něj nebezpečně pohybuje Severus a dělá 

akrobatické kusy jen proto, aby dosáhl na jeho krabici s ozdobami. 

„Nechcete je podat, kolego?“ zeptal se Harry nevinně. 

„Hej!“ ohradil se nespokojeně Damián. 

„Správně, formality si nechejte do práce,“ zašklebila se z druhé strany 

stromku Ezechielova hlava, která za delší pomlkou v hlase dodala pro sebe, „když 

už musíte.“ 

„Není ten stromek nějaký větší než obvykle?“ podivil se Harry, který se snažil 

nevracet se k tématu oslovení. 

„Postřeh!“ odvětil Ezechiel a Severus nespokojeně mlaskl a protočil oči – 

v ruce vítězně držel krabici se správnými ozdobami příšerně přetřpytkovaných 

andělů. 

„Proč jsme takovou odpornost kupovali?“ zeptal se znechuceně Severus svého 

syna, který byl z druhé strany stromku, když zrovna jednoho obzvláště milého 

anděla griloval pohledem (Severus s pohledy dokázal divy…). 

„Asi se mi líbili, ne? Vždyť jsou krásní,“ dodal smutně a na to vyhlásil, 

„VÝMĚNA!“ 

Všichni tři se zastavili a podívali se na Damiána jako by utekl z blázince: „Co 

je jako výměna?“ zeptal se konečně Harry, když si všichni v onom dotazu dávali 

přednost jeden před druhým. 

„Přece že si vyměníme krabice po směru hodinových ručiček, aby nebyla 

jedna strana stromku úplně jiná než druhá,“ protočil Damián oči. 

„Chytré,“ připustil Harry a přistrčil Ezovi krabici se svými ozdobami. Jemu se 

do ruky dostala Severusova, Severusovi Damiánova. 

„Jé!“ rozplýval se Harry. 

„Co?“ zavrčel Severus někam pod sebe, kde se právě krčil Harry. 

„Kometky! A hýbou se,“ řekl infantilně a nadšeně vzhlédl. Nadšení 

nevydrželo při srážce s hnědými baňkami… e, rovná se se Severusovým pohledem. 

Sotva rozvěsil tři menší komety někam vzhůru, vyšel další příkaz: „Výměna,“ 

a Harry se musel svých ozdob vzdát. 

„Hej!“ ozval se Ezechiel dotčeně. 

„Co je?“ zeptal se Severus nerudně. 

„Vy tohle přiděláváte kouzly?“ povytáhl obočí. 

„Asi,“ přitakal Severus se zřejmou a logickou samozřejmostí. 

„Jinak by ty hvězdy spadly, příliš se vrtí…“ dovysvětlil Harry, „a mimo to 

pěkně bodají,“ a podíval se na hvězdu se stejnou kyselostí, s jakou na něj vzhlížela 

ona. 

„Nepřežeňte to, ať se tam vlezou i ostatní…“ upozornil je Damián. 

„Výměna,“ zahlásil Ezechiel. 

„Hej, co to je? Tohle jsme neměli,“ oznámil Severus, když mu v ruce přistály 

baňky, které v životě neviděl. Damián se opřel o Ezova záda, vykouknul zpoza 

stromu a naklonil se. Podíval se, co jeho otec drží a pak se zazubil: „Já vím. Líbí?“ 

Severus se na baňky s chaloupkou, na kterou dopadal sníh – docela povedeně 

udělanou – zamračil: „To muselo být? Vždyť máme těch…“ 



„Těch,“ uvědomil ho Damián, „není nikdy dost,“ a s dalším úsměvem se vrátil 

do práce. 

„Fajn, u mě by to možná stačilo,“ řekl Harry a ještě Severusovi vytrhl 

chaloupky, aby si u sebe dvě zavěsil. 

„Jdeme na ty normální?“ zeptal se Ezechiel Damiána. 

„Hej, tyhle byly normální,“ zamračil se Damián. 

„Jistěěě,“ slyšel Damián jednu odpověď ze dvou stran… dva v jedné?… od 

Harryho a Ezechiela. Nehádal se. Severus zase protočil oči a opatrně přicupital 

k další várce ozdob. 

Nevěřícně se podíval na jednu krabici, zatímco ostatní ještě upravovali 

stromek. Vzal ji do ruky, přiblížil ke svému bystrozraku a z jeho úst splynulo jedno 

slovo, kterýmžto se zcela vyjádřil: „Bože.“ 

„Děje se něco?“ zeptal se Ezechiel. 

„Santa Claus?!“ vyrazil ze sebe opatrně Severus a vypadal, jako by mu někdo 

vyrazil dech. 

„Co?“ zeptal se nevnímající Harry se zájmem žížaly o opici. 

„Vy si na stromeček věšíte ozdoby… SANTY?! Pro Merlina?!“ 

„Jakého Santy zase?“ zeptal se Harry rozmrzele, že musel odtrhnout od 

stromku pohled – což bylo něco závažného, jelikož právě řešil, jestli nemá jednu 

baňku posunout o větev níž. 

„Vy… si…“ rozdýchával Severus těžce onu hrůzu a hleděl na Santu až 

znechuceně. *2 Santa a jeho krásný, rozložitý, milý až dětský obličejík na něj 

vzhlížel s neměnným nadšením. 

„Co to plácáte? My žádného…“ rozzuřený a naprosto rozladěný, o své pravdě 

přesvědčený Harry si to hasil přímo k Severusovi, ale už z onoho dosahu uviděl to, 

o čem Severus mluvil. A Severus k jeho zděšení vzal jednu Santovu hlavu na prst 

ukazováčku, otočil se k Harrymu a nevěřícně se díval ze Santy na Harryho. A tak 

se tam Santa pohupoval, kolem něj vzduch, který ohraničoval Severus stojící jako 

opařený a Harry s ústy někde na nově remixované podlaze. Až po Santovi Harry 

konečně skočil a sebral mu i krabici a upaloval s ní do úložní místnosti. 

„Tohle že si věšíte na stromeček?“ znělo za Harryho zády značně pobaveně a 

pobavení vypadali všichni, když se vracel Harry zpátky bez toho, co nemělo být 

nikdy odhaleno světlu světa. 

„Ne,“ zavrčel na Severuse, obešel ho a chňapl po první krabici, která 

obsahovala jeho sadu baněk, „když už to musíte vědět, byl to dárek. A teď… 

můžeme, prosím, pokračovat?“ 

„Jistě,“ poslal Severus k Harryho zádům poslední úšklebek. Sebral další tři 

krabice, obešel strom a podal je hochům. Podíval se na jejich stranu stromku a… 

něco jako by ho při tom pohled bodlo. Něco známého a krásného. 

„Je…“ řekl bez přemýšlení jen jako pouhý impuls. Pořád se díval na ozdoby, 

sledoval, jak je oba poskládali, jak promyšlené a zároveň chaotické to uspořádání 

je. Něco mu to připomínalo. Něco… jako sněhovou vločku. Všechny jsou – 

alespoň před dopadem na zem – bílé, ale tam jejich podobnost končila. A přesto 

všechny byly… krásné. 



„Děkujeme,“ přikývl Ezechiel a usmál se, když se zahákl Damiánovi za ruku. 

Severus raději nechal civění na stromek a pokračoval ve výzdobě své strany. 

„Podal byste mi ty… rů… fialové,“ opravil se honem, jelikož vyslovit tu 

růžovou by se mu skutečně nemuselo podařit, nehledě na to, že o tohle na stromku 

nestál. 

„Co tak najednou? Já myslel, že rád šplháte,“ zeptal se Harry drze. 

Místo odpovědi se Severus natáhl a Harry ho silně podezříval, že mu při tom 

něco jako natáhl čistě nenáhodně. „Jau,“ zasyčel proto tiše. 

Severus naznačil jediným výrazem, že se Harry nespletl. 

„Výměna!“ oznámil Damián. Severus si ty stříbrné prohlédl a jednu umístil 

mezi kometu a baňky se zasněženou chaloupkou. 

„Podal byste… anebo ne,“ povzdechl Harry a protáhl se kolem Severusových 

nohou, aby dosáhl na krabici, kterou k jeho nelibosti uchopily Severusovy ruce 

dřív. Povytáhl oboří a přeúslužně mu ji podal. 

„Díky,“ zavrněl Harry jedovatě. 

„Cos mi koupil na Vánoce?“ zeptal se Ezechiel zpoza větví. 

„Myslíš Ježíšek?“ ověřil si Harry provokativně. 

„Přesně,“ rozzářil se Ez. 

„A co koupil Ježíšek mně?“ opáčil Harry. Zpoza stromu se ozvalo zaprskání, 

jako byste kočce ocas přišlápli. Damián se začal vyloženě řehtat, Severusovy 

koutky taky zaškubaly. Harrymu anděl na stromně vyčaroval zlatou svatozář. Harry 

pokrčil ramenem. Dokonalý pohled. 

„Mimochodem – chce utéct,“ propíchl Harry Severusovu bublinu. 

„Kdo?“ zeptal se přítomně Severus. 

„Ta hvězda,“ ukázal za Severusovo rameno a máchl rukou, aby se jí to 

skutečně nepovedlo. 

„Jau!“ zařval Damián. 

„Co je?“ zeptal se Severus. 

„To pichá *3!“ 

„Co, pro Merlina?!“ zeptal se Severus a naklonil se. 

„Ten strom!“ odpověděl netrpělivě. Ezechiel se zahihňal. 

„Bude hůř,“ usmál se Harry škodolibě. 

„Jak může stromek píchat?!“ rozčiloval se Severus. Harry a Ezechiel se 

nepokrytě rozřehňali *4. 

„Tys na něj ještě nic nedal, co?“ zeptal se Damián dotčeně a strkal si prst do 

ruky. 

„Hej, to nedělej,“ praštil ho po té ruce Ezechiel. 

„Héééj! Nepráskej mě,“ ohradil se Damián. 

„Ještě si tam něco zaneseš. Buď si vezmi rukavice, nebo to vydrž…“ peskoval 

ho Ez statečně dál. 

„Co je to za blbost…“ 

„CO vám na tom stromu pichá… áu, do háje,“ a už si Severus strkal prst do 

pusy. Nebýt Harryho, který ho po té ruce taky praštil, udělal by to. 

„Nemluvě o tom, jak nehygienické jsou ty ozdoby – zanesete si tam něco,“ 

pokrčil ramenem a ušklíbl se, „to vydržíte, pak buďto donesu Septonex *5, anebo 



vy dojdete pro lektvar. Hlavní je, že si rozumíme,“ a Harry se vysoukal zpoza 

stromu, aby se na sebe s Ezem ušklíbli. Pak se natáhl pro další krabici s ozdobami. 

Severus mu je zcela nevybíravě vyškubl, div že je nerozbili, a začal Harryho – 

vyhlédnutou – krabicí zdobit svou část stromu. 

Harry založil ruce v bok, chvíli se na Severuse významně díval a pak se prostě 

sebral a připlížil se k Damiánovi, kterému v nestřeženém momentu ukradl jeho 

krabici. Ezechiel to zahlédl a podíval se na otce vyčítavě, což jmenovanému 

nezabránilo si ji nechat. 

„Hele, kde mám…?!“ ozval se Damiánův hlas, což Ez nevydržel a začal se 

řehtal tak, že Damiánovo podezření okamžitě padlo na něj a tak i on vyškubl 

krabici z ruky Ezovi. Ez nebyl ve stavu si krabici přivlastnit zpátky a tak obešel 

strom a ukradl Severusovy dvě naskrblené krabice. 

„Co tohle…“ vytrhlo to Severuse z práce, odlepil zrak od baňky a zavrtal se 

do Eze pohledem. 

Vtom mu něco přistálo na hlavě. Bylo to velké asi jako baňka, nějaké 

přespříliš studené a lehké jako vata. Otočil se. Harry začal zuřivě věšet baňky a 

střechýly a při tom začal provokativně zpívat úvodní znělku Boba a Bobka*6. 

Opatrně otočil hlavu, a jakmile zaznamenal, že se na něj Severus dívá ještě pořád, 

rychle jí škubl zpátky a zase se věnoval baňkám s tou samou melodií na rtu. 

Tu i jemu přistála sněhová koule na hlavě. 

„Ne!“ zvedl ruce na znamení příměří. „Baňky jsou křehké,“ dodal na 

vysvětlenou a dusil smích. 

„Fajn,“ zavrčel Severus. Přesto mu to nedalo a udělal přesně to, co od něj 

Harry čekal. Lehký větřík jeho směrem zavál pár sněhových vloček. Dost slabý na 

to, aby se žádné baňce ani stromku nic nestalo. 

„Jako malí,“ zavrtěl Ez hlavou, když postřehl, co se děje. Harry právě 

jednomu přívalu uhnul hlavou, před druhým, mířeným níž – ale ne dost nízko – si 

klekl. Jednu ruku měl blokovanou krabicí, ale druhou dal pokyn k tomu samému 

kouzlu a poslal to na Severuse, který díky instinktu otočil hlavu a dal před sebe 

ruce. Harry se začal posmívat. Smál se do doby, než se mu pár vloček dostalo do 

oka. Začal smíchy brečet. A vrátil útok, před sebe dal krabici, aby to Severus neměl 

lehčí. 

„Pánové, dost!“ přikázal Ezechiel s rukama vzhůru. „Ještě se něco stane…“ 

v tu chvíli se Severusův i Harryho vzdušný proud nesoucí vločky sněhu srazily a 

zchytil to Ez, „…stromečku,“ dořekl a vyprovokován si z hábitu oklepal vločky, 

vytvořil svůj poryv a první, kdo to zchytil od něj, byl pochopitelně Harry. 

A tak tam stáli, házeli po sobě vločky a Damián je s mírně povzneseným, 

zároveň však posmutnělým pohledem sledoval. Běhali kolem něj, házeli po sobě 

jak malé děti a jemu to přišlo, jako by tančili a taky, že i on a Ez dosáhli toho, čeho 

dosáhnout chtěli – a to byla vize Vánoc šťastných, spokojených, klidných – nebo i 

ne, pomyslel si, když ho málem trefila sněhová koule do hlavy – a hlavně 

smířlivých. Měli se otrkat, poznat se… nenuceně… a hlavně se bavit, aniž by to 

vlastně postřehli! A to se jim, k Damiánovu překvapení, skutečně dařilo. 

„Tak a jdeme,“ řekl Harry po pětiminutové přestávce. Sebral řetěz a začal 

omotávat stromek kolem dokola, čehož se hned chytil Ezechiel, vzal další a motal 



opačným směrem. Damián se chopil třetího a snažil se ho omotávat ještě nějakým 

třetím směrem a Severus do toho schoval hlavu do dlaně a kroutil jí, jako by si pro 

sebe říkal něco o nemožných bláznech. To dělal do chvíle, než po něm někdo hodil 

čtvrtý řetaz. 

Severus si ho přiblížil k očím a pak ho odstrčil co nejdál od sebe: „Co já 

s tím?!“ 

„To, co my,“ ozval se Harry zamotaný do řetazu hůř a víc než stromek. 

Severus se tedy nedůvěřivě přiblížil ke stromku a omotal první kroužek, když 

ho zatáhli do té bláznoviny a i jeho poctili omotáním těch příšerných lesklostí 

okolo. Kolem. A taky dokola. V tom zamotaném klubku nebylo poznat, kdo se 

směje… (Dokonce ani kdo brečí nebo kdo protestuje, k tomu nebyl prostor.) 

„Fajn, teď světýlka,“ zahlásil unavený Ez, nicméně spokojený Ez. Damián mu 

dal pusu a šel pro světýlka. Jejich elektrická držel nějak divně, což se Ezovi 

nelíbilo. 

„Půjč mi je sem, ještě je rozbiješ,“ zamračil se, zamrmlal a vytrhl mu 

světýlka. Podíval se s prosbou na otce. 

„Hele,“ distancoval se Harry, „vy jste si vymysleli stromek uprostřed baráku, 

tak teď si taky vymyslete, kam to zapojíte…“ 

„Kdybych chtěl podvádět, skočím teď do Tesca pro prodlužku*7,“ zamrmlal 

Ez. 

„Skoč,“ vyzval ho Harry s povytaženým obočím. 

„Tak tam dáme jen ty naše světýlka,“ uklidňoval ho rozpačitě Damián. 

„Anebo třeba začarujeme,“ rýpl si do Harryho Severus. 

„Já ne, já už na to nemám,“ rozhodně odmítl Harry. 

„Dobře, tak tedy já,“ ustoupil Severus. Nerad. 

„Zase nejdřív ty naše?“ zeptal se Damián. 

„Dej sem ty jednobarevné, neveselé, ba co víc, smutné světla,“ a uchňapnul *8 

asi tři z nich. 

„Jaké jsou ty tvoje?“ vybídl ho Damián. 

Ezechiel se provokativně usmál: „Uvidíš.“ 

Harry a Severus začali pracně – Severus u toho k Harryho nelibosti pořád 

něco dudlal *9 – rozmotávat barevný řetaz, pak ho stejně pracně a bez kouzel 

namotali na stromek, kolem nich – mezi nimi, pod nimi a nad nimi – poskakovali 

se Snapeovskou jednobarevnou výzdobou Damián a Ez. 

„Budiž světlo,“ zanotoval Ezechiel, když Severus mávnul hůlkou a stromeček 

se rozzářil. 

„Mohu?“ dovolil se Damián, než ukázal na čokoládu, na kterou jaksi 

zapomněli, a jedním mávnutím hůlky ji přidal na své místo. 

„To je…“ začal Ez zaraženě. 

„…to by člověk nevěřil, když se to vyrábí, jak to pak…“ pokračoval Harry. 

„…je zvláštní,“ souhlasil Severus, což byla jeho největší pochvala jakéhokoli 

stromku, kterou od něj kdy za svůj život Damián slyšel – ne-li pak Potterovi. 

„Je krásný, povedl se nám,“ dokončil za ně jedním dechem spokojeně Damián 

potutelně se usmívající jejich šoku. 



„Vám se povedl,“ upřesnil Harry s pohledem na půlce, kterou dělali Ez 

s Damiánem. Severus souhlasně přikývl. Damián si s Ezem vyměnili zvláštní 

významné pohledy, v nichž plně a znatelně tutlali pobavení a Ez se tedy uvolil 

ujistit je: „Vám taky.“ 

Jedině obě sdělení vystihovala skutečnou a zcela objektivní realitu. 

  

*1 Vánoční pozdrav Sisi a Terezce. :) 

*2 Mám takový pocit, že by mě za tohle v Americe asi moc… nemilovali… 

tak jim to když tak neříkejte, ano? Onen pocit ve mně vzrůstá s každým napsaným 

slovem. (Dobře, možná by mě nemuseli mít rádi už i někteří Češi, tak těm to, 

prosím, taky neříkejte… Každému co jeho jest. :-X) 

*3 Píchá je… pro mě moc neosobní (nehledě na to, jak je zavádějící), u nás se 

prostě vede sloveso „pichat“. 

*4 Word mi začíná lézt na nervy… to je to samé co rozchechtali aneb ideálně, 

ale příliš suchopárně – rozesmáli (navíc smát se neodpovídá tomu, co právě 

předváděli Harry a Ez, ale to je vedlejší…). 

*5 Terezo, naprosto mě nebolí, co v Anglii používají na dezinfekci. Kapišto? 

:D Ty ananase jeden? 

*6 http://www.youtube.com/watch?v=MTTPG4S0L9M – krásná serenáda, 

že? :D 

*7 Co myslíte, budou mít i ve vašem Tescu prodlužku dvacátého třetího 

prosince? :D Jo a Terko – ani teď mě nezajímá, jestli mají v Anglii Tesco. :D 

*8 Vypůjčil… *čeká, jestli ji někdo nařkne, že kecá; taky píská melodii 

z Boba a Bobka* Fajn, nedobrovolně sebral, no! 

*9 Tak mě napadá, že byste si to mohli splést s cumláním dudlíku… To není 

přesně to ono. To je spíš něco jako hudral… V podstatě nadával, i když se vzdal 

možnosti, že by mu to pomohlo. Nebo ba co víc… přijal to, co se dělo, a jen na oko 

dělal, že ne. 

31. Tíííchá noc, svááátá noc… 

„Tatííí! Tááátííí!“ řval v šest ráno po celém Snapeovo-Potterovic domě čísi 

hlas. 

„Co?“ vyběhl Severus z laboratoře obalený vánočním papírem. 

„Kde je ta stuha?“ zeptal se Damián a pobíhal zmateně po obýváku. 

„Merline… co se to?“ zívl Ezechiel a zmateně se rozhlížel po obýváku, ve 

kterém musela vybuchnout bomba. 

„Huemhme?!“ projevil se Harry, když vstoupil do obývacího pokoje za Ezem. 

„Nic,“ usmál se Damián sladce a na chvíli ustal v počínání, přešel k Ezovi a 

dal mu pusu, než se s pološíleným pohledem otočil opět do místnosti. 

„Která?“ zeptal se Severus rozladěně. 

„Vrrr,“ zavrčel Damián, opět se se svatouškovským pohledem otočil k Ezovi a 

řekl: „Běž spinuškat, běž, já tady mám nějakou práci,“ a otočil se s vražedným 

pohledem k Severusovi, pod jehož levým uchem uviděl zbytek toho, co hledal. 

„Kolik je?“ zívl Harry a podíval se z okna. Překvapeně se otočil na syna: „To 

jsme spali do večera?“ 



„E?“ projevil Ez dědičnou inteligenci. 

„Je šest,“ uvedl to na pravou míru Damián. 

„ŠEST RÁNO?!“ vybuchnul Harry, otočil se na obrtlíku a mazal zase do 

postele neochoten vstát dřív než za pět hodin. 

„Proč tady řveš na jako lesy v šest?!“ vytřeštil Ezechiel oči. 

„Běž spát,“ přikázal krajně nervózně plně probuzenému Ezovi Damián. 

Harry přicupital zpět do obýváku v hábitu, také probuzený, ukázal na obývák, 

na divně vypadajícího Severuse a začal potutelně dusit smích. 

„Co se to děje?“ dožadoval se Ez. 

„Grrr,“ zavrčel Damián rozčíleně. 

„Oni balí dárky!“ propukl Harry v smích. Na to začaly škubat koutky úst i 

Ezovi, až se s otcem začali naprosto vyčerpávajícně smát. 

„Co je směšné?!“ přerušil je Damián naštvaně a s otcem si vyměnili bezradné 

pohledy nad tou hromádkou smíchu. 

„P-p-promiň, Damiáne,“ zvládl se jakžtakž uklidnit Harry jako první. „My jen 

že obvykle to bývá naopak a abyste vy neměli něco udělané s předstihem… to 

prostě…“ a co se opět nedozvěděli, protože Harry se zase nechal unést další vlnou 

smíchu a Eze to taky spláchlo. 

„Fajn, hledal jsem tu zlatou stuhu,“ otočil se Damián na Severuse. 

Severus se ale tak snadno tématu nevzdával: „Je o moc praktičtější dělat to na 

poslední chvíli.“ 

„Například?“ povytáhl Harry obočí a snažil se – poměrně úspěšně – nesmát 

se. 

„Víte, kde co máte, kam to dáte, nic neztratíte…“ 

„A když vám dojde stuha? Poběžíte do Příčné?“ podíval se na doutnajícího 

Damiána a měl silný pocit, že při pohledu na svého otce brzy vzplane jako padající 

hvězda nad Betlémem. Severus udělal významné pche, mezi kterým Harry – který 

si ho ale vůbec nevšímal – zaplul do ložnice, vytáhl balící stuhu a posléze ji dal 

Damiánovi se slovy mířenými jednoznačně k Severusovi: „Ale co, každý máme 

svou metodu, že?“ a usmál se na úlevně se tvářícího Damiána, který zaplul do 

místnosti, ve které doposud balil. 

„A příští Vánoce,“ ukázal Ezovi mezi oči, „vstáváme až v šest večer na večeři, 

jasné? I kdybychom ty dva měli přivázat k posteli a nechat je Ježíškem unést do 

pekla pro neposlušnost.“ 

„Což znamená že…?“ snažila se Ezova mírně otupená mysl prohlédnout do 

tajů Harryho řeči. 

„Že se teď pěkně oblečeš, a když už ani jeden nespíme,“ štípl ho, když se 

Ezovi oči afektovaně začaly zavírat, „pomůžeme jim uklidit tenhle nepořádek – a 

hele, ještě tu zbylo jehličí ze včerejška. Úkol na probuzenou jako stvořený,“ ušklíbl 

se Harry. 

„Ne, běžte spát!“ zaskučel Severus. 

„A taky to znamená,“ ušklíbl se Harry ještě víc zlomyslně, „že si naše první 

společné Vánoce prodloužíme o asi šest hodin. Krásné, že? Společně strávený čas, 

zatímco se…“ ozvalo se zaúpění a prásknutí dveří od laboratoře, „ti okolo nás snaží 



předstírat, že nebalí, že to všechno Ježíšek!“ zakřičel Harry, aby ho bylo za dveřmi 

lépe slyšet. 

„Tak, běž to, prosím, uklidit, vykoupat se, pak vybereme koledy a nachytáme 

ovoce, hm?“ 

„A prostřeme a vypucujeme kuchyň,“ ušklíbl se Ez a hasil si to do pokoje pro 

hůlku, zatímco se Harry pyšně usmíval. 

O to pyšněji, když přišli téměř zároveň po sobě Damián a Severus a byli 

překvapení, že jim jejich ruce přece jen na něco jsou. 

„Ovoce?“ zeptal se Damián zmateně na mísy, které ležely na stole. Severus 

pokrčil rameny a tázavě se podíval na Harryho. 

„Snad jste si nemyslel, že společná domácnost znamená dva přívažky, 

kolego?“ ušklíbl se Harry spokojeně. 

„To ani omylem,“ vysoukal ze sebe Severus neochotně. 

„Nechtělo by to ty koledy?“ nadhodil Ez, jelikož ty ještě nestihli pustit. 

„Musí to být?“ zeptal se Severus otráveně a podíval se na Eze prosebně. 

„Copak? Hlava?“ hádal Harry dle Severusova výrazu. Severus neurčitě 

zahýbal hlavou, což samozřejmě znamenalo ano. 

„Ezi, koledy necháme na později, pojď, uvaříme ten čaj…“ 

„Ten čaj?“ povytáhl Ez obočí. 

„Ano,“ přitakal Harry. 

„Jo ten?“ zeptal se Ez důvtipně. 

„Bingo,“ přitakal Harry pobaveně a oba odešli do kuchyně. 

„Občas jim nerozumím,“ zavrtěl Damián pobaveně hlavou. 

„Občas?“ otázal se Severus krajně udiveně. Damián se rozesmál. 

„Vypijte to,“ přikázal Harry a podstrčil Severusovi jako prvnímu onen čaj. 

„To je sladké, to nepiji…“ odstrčil Severus hrnek. 

Harry se sladce pousmál: „Mohl jsem vás vydírat a nechat to přinést 

Ezechielem – pořád můžu. Ale vyvíjet na vás nátlak je dvakrát tak zábavnější,“ pak 

se sklonil a přikázal znova: „Pijte.“ A Severus ho se zavrčením poslechnul, zatímco 

Ez přicupital se svým hrnkem k Damiánovi a druhý mu podal. Oba se napili. 

„Je sladký,“ přitakal Damián a mírně mu škubl koutek. Harry se posadil na 

druhý konec sedačky k Severusovi, Ez do druhého křesla, které si přisunul. 

„A dobrý,“ dodal sotva postřehnutelně Severus a podíval se na Harryho 

s uznáním. Přikývl, jako by říkal děkuji. A Harry ono díky přijal. 

„Takže krouháme jabka, ne?“ usmál se Ez, čímž Severusova poznámka 

zůstala mezi ním a Harrym. 

„To je rozkrajování,“ zavrčel Harry netrpělivě, „krouhání je…“ 

„Já vím, vím,“ zarazil ho Ez, „tak krouháme, ne?“ 

Harry protočil oči, Severus a Damián se dívali zmateně. 

„Nehledáte hvězdičku pro štěstí?“ zeptal se smutně Ezechiel a zatvářil se jako 

přeroztomilý plyšáček. 

„No…“ řekl Damián nejistě. 

„Ne, obávám se, že ne,“ přiznal Severus klidně. „Tuhle tradici jsem nějak 

zapomněl. A máte jablka?“ optal se informativně Ezechiela. Ten nadšeně přikývl. 

„Takže novoty,“ zamnul si ruce Damián. 



„Taky mě něco naučíte, viď?“ usmál se Ez. 

„Lijete olovo?“ Harry na Damiánův dotaz zamítavě zakroutil hlavou. „A 

lodičky?“ Harry opět zavrtěl hlavou. 

„Máš se na co těšit,“ řekl Damián provokativně a vstal, aby došel pro mísu 

s vodou. 

„Nachystej papuč,“ ušklíbl se Ez na Harryho, který zamítavě zakroutil hlavou. 

„Proč ne?!“ zeptal se zklamaně. 

„Botu?“ zeptal se Severus nedůvěřivě. 

„Nehodlám tu rozmlátit nic, u čeho jsem při nákupu nebyl,“ řekl rozhodně 

Harry. 

„Ale no tak! Já chci vědět, kdy se vdám!“ vydupával si Ez. 

„Co prosím?“ zeptal se Severus už krajně nedůvěřivě. 

„Vdáš?!“ šedivěl Harry. 

„Vždyť už několik let jsem dle těchhle tradic měl být vda…“ 

„ŽENATÝ!“ zaúpěl Harry. 

„Už od jedenácti!“ když Ez uviděl, jak se oba tváří, usoudil, že možná 

s tímhle příště žertovat nebude. 

--- 

„Jsou teprve dvě, co teď?“ zeptal se Ez. 

„Můžeme si i povídat,“ snažil se ho krotit Harry. 

„Nuda,“ vyhláskoval Ez a hodil papírovou vločku do vody. 

„Co tak povídat si příběhy?“ navrhl Damián. 

„Mám strašnou chuť zahrát si famfrpál,“ prohlásil Ez. 

„Tak běž,“ podpořil ho uštěpačně Harry, „a vezmi s sebou fén. Až přimrzneš 

ke koštěti, nebudeš muset nikoho obtěžovat s prosbou o pomoc.“ 

„Četl vám někdy otec Bajky barda Beedleyho?“ zeptal se Severus, jako by 

měl nápad. 

„Tohle je směšné!“ vyprskl Ezechiel. 

„Ezechieli! Laskavě se omluv a buď slušný,“ napomenul ho Harry. 

„Tohle ne,“ odbyl Harryho Ezechiel a podíval se přímo na Severuse. „Prosím 

– přestaňte mi vykat…“ 

Severus přimhouřil oči a zeptal se: „Jste můj student, nebo ne?“ 

„Ano, ale…“ 

„Pak mi tohle navrhněte, pane Pottere,“ Harrymu při tom oslovení zatrnulo, 

„až skončíte školu,“ dořekl Severus klidně a hladce. 

„Tati,“ vmísil se Damián, „jsou Vánoce a jsme doma. Nikdo to ani 

neuslyší…“ 

„Tak četl vám je?“ dožadoval se Severus tvrdohlavě odpovědi. 

„Ano…“ vzdal to Ez. 

Severus přikývl: „Já Damiánvi mudlovské pohádky nečetl nikdy.“ 

Ezechiel přešel z pozice rosolu do poněkud ostražitější pozice: „Jak to?“ 

A Severusovi se vkradl do úsměvu vítězoslavný úsměšek – věděl, že má 

Ezechielovu pozornost. Ostatně… měl i tu Damiánovu. 

„Žil jsem spíš v čarodějnickém než mudlovském světě. Můj otec se postaral o 

to, abych měl vůči světu mudlů averzi.“ 



„A vaše matka?“ povytáhl Ezechiel obočí. 

Severus se zarazil, když si uvědomil, kam konverzace směřuje. Trochu 

pozdě… 

„Byla čarodějka,“ řekl skoupě. 

„Aha,“ dovtípil se neochotně Ezechiel. Přesto mu to nedalo a zeptal se: „Četla 

vám kouzelnické pohádky? A co mudlovské?“ 

Severus zavrtěl hlavou: „Nepamatuji se.“ 

Ezechiel se zatvářil zklamaně. 

Damián přispěchal otci na pomoc: „A co vy? Kdo vám četl pohádky?“ obrátil 

se na Harryho. 

Harry chvíli mlčel, než zkrátka povzdychl nad realitou: „Je to klišé, ale mně je 

nečetl nikdo.“ Damián se zarazil a zamrzl z obavy, že něco spískal. 

„Co byste řekli jídlu?“ navrhl Harry, aby rozproudil konverzaci a zároveň ji 

nasměroval jiným směrem. 

„Nemůžeme…“ zavrhl to Ezechiel stejně sklesle jako před půl minutou. 

„Proč?“ podivil se Harry. 

„Zlaté prasátko a tak vůbec…“ 

„Zlaté co?“ vypadlo z Damiána překvapeně. 

„Prase,“ odvětil Ez. 

„A tys ho snad už viděl?“ podivil se Harry. 

„Každý rok,“ přitakal Ezechiel sebejistě. 

„To by mohl být jed z…“ 

„Zvláštní,“ přerušil Severusovu samomluvu Harry, aniž by se za přerušení 

zastyděl. 

„Co je zvláštní?“ nedalo to po krátké pauze Ezechielovi, zvláště když se na 

něj dívaly Harryho tajnůstkářské oči. 

„Že jsem tě minulý rok kolem oběda viděl cpát se kaprem, kterého jsi zajedl 

asi tak osmi kousky cukroví. Možná bych měl tady pana profesora přece jen nechat 

doříct to o otravě jídlem…“ a otočil se na Severuse. 

„Pane Pottere,“ otočil se Severus na Harryho syna, „můžete mi říkat Severus, 

dokud neskončí tyto prázdniny. A potom… se uvidí.“ 

„Můžete mi říkat Ez, pane profesore…“ uculil se Ezechiel a pak zrudl, když si 

uvědomil tu nejhloupější chybu, která se stává, když máte někoho automaticky 

v jistém šuplíku a zvykli jste si. Severus to přešel bez komentáře. 

„Mám tedy to cukroví nebo něco donést?“ nabídl se Damián, plně spokojen 

s vývojem situace. 

Harry přikývl: „Půjdu s vámi…“ 

„Tati!“ 

„Co?“ zeptal se Harry vyděšeně na Ezehcielův tón. Ezechielovo obočí vylétlo 

významně vzhůru. 

„No…“ usmál se Damián na Harryho plaše, „mé jméno znáte, pane 

profesore.“ 

„Harry,“ opravil ho Harry*1, „a na rozdíl od někoho, mně tak můžete říkat i 

mino tyto svátky. Jen možná v hodinách bude lepší zachovat formálnost…“ 

„Děkuji,“ usmál se Damián a zamířil ke kuchyni. 



Rádio začalo ve tři hodiny vyluzovat různé roztodivné zvuky, až nakonec 

vychrchlalo tóny Silent night, holy night *2. A v tom to začalo. 

Kdosi zaťukal na dveře, načež Harry otevřel a zděšeně vykřikl: „Paní 

ředitelko!“ 

„Taky vidím svého kolegu ráda. Severusi,“ kývla na sedícího Severuse, který 

strnul v pohybu. Zrak upřený na dveře. 

„Pěkný stromek…“ řekla Minerva úsečně – ostatně jak mluvila vždy – a 

pohledem se neMcGonagallovsky zastavila na stromečku. Odlepila od něj zrak o 

chvíli později, než co by člověk ohodnotil jako zběžný pohled. 

„Myslel jsem, že jste odjela z Bradavic už…“ 

„Před dvěma dny,“ doplnila ho Minerva a přitakala. „A brzy zase půjdu. Jen 

mě zajímalo tohle,“ a ukázala na obývací pokoj. 

„Slavíme Vánoce,“ odpověděl Harry. 

„Já tohle nemyslím, míním, že mi dnes ráno klepalo houf splašených sov na 

okno a nesly mi různé vzkazy s tím, že se děje Grodrick ví co, protože se hrad začal 

přestavovat… a jelikož jsem k tomu nikomu nedala povolení, samozřejmě to 

ukazovalo na invazi a já nevím na co všechno ještě. Vaše?“ zeptala se a už si brala 

cukroví z mísy ležící na stole do pusy. „Hm, dobré,“ řekla uznale a utřela si ruku do 

sukně, kterou následně otírala. „Jak jste to dokázali, pro Merlina?!“ zeptala se 

konečně na důvod své návštěvy. 

„Těžce,“ přiznal Harry, „nicméně se omlouvám… měl jsem se vás zeptat. Ale 

nechtěl jsem vás obtěžovat. Bylo pozdě večer a tak vůbec…“ 

„Tohle byste ale neměli zvládnout…“ vysvětlovala Minerva neúprosně. „I 

když se nedivím, že jste to zvládli, neměli byste toho být schopni.“ 

„Dalo mi to zabrat – tohle vám stačí?“ 

Minerva se na něj usmála: „Stačí mi daleko méně. Jen jsem to potřebovala 

vidět na vlastní oči…“ 

„Paní ředitelko! Přidáte se?“ vstoupili do pokoje Ezechiel s Damiánem. 

„Ne, Ezechieli,“ řekla Mienrva až omluvně, „chtěla jsem vás jen pozdravit…“ 

„A vynadat nám…“ zabručel z křesla Severus. 

„A PŘESVĚDČIT SE o neustále ohromujících schopnostech vašich otců nejen 

pravidla porušovat, dokonce je posouvat za hranice možností,“ rýpnula si Minerva. 

„Dejte si alespoň…“ nabízel snaživě Damián, ale Minerva vycouvala z pokoje 

a s omluvou, že musí dřív, než si její nepřítomnosti všinou, odklusala pryč. 

„Tak to bychom měli,“ zavřel za ní Harry dveře. 

„Stalo se něco, že sem tak nečekaně vpadla?“ zeptal se Damián nejistě. 

„Asi se šla přesvědčit, že jí tady Ježíšek nic nenechal… v punčoše na krbu, 

která tu není,“ přejel Severus z Damiána rýpavým pohledem na Harryho. 

„Pche,“ odvětil Harry, na což se nedalo odpovědět jinak než smíchem. 

„Chtělo by to dárečky,“ připomněl se Ezechiel, „co tak všechno posunout o 

pár hodin…?“ setkal se se dvěma velmi temnými a velmi pobouřenými pohledy. 

„Co zase sonduješ?“ zeptal se Harry snad až unaveně. 

„Jestli sis všiml té knížky v obchodě pro potřeby k famfrpálu…?“ 

„Ne,“ odvětil Harry, „já tam zahlédl jen ten krypleťák *3…“ 



„Jaký kry…“ Ezechiel se zarazil, když si otcův výraz tváře uvědomil, „no 

haha,“ dořekl naštvaně. 

„Hele – pokud přestaneš být jako malý, uvidíme, jestli se bude dát koupit po 

Vánocích,“ pokrčil Harry nonšalantně ramenem. 

„Ale ta…!“ nadechoval se Ezechiel k protestu. 

„Tak a dost, přestaň,“ zarazil ho Harry ostře. 

„Nekřičte na něj, prosím,“ řekl Damián tiše, ale důrazně. 

„Neříkejte mi, co mám a nemám se svým synem dělat, prosím,“ vrátil mu to 

Harry mile, nicméně zcela jasně. 

„V tom případě vás žádám, abyste neporoučel mému manželovi…“ 

„Co se takhle vrátit k tykání?“ navrhl Severus s pozdviženým obočím a 

rozpolcením, na koho se dívat dřív. „Možná bychom si měli vážně něco zahrát…“ 

navrhl nakonec, podíval se na Ezechiela a zeptal se až neuvěřitelně přirozeně, 

„půjdeš mi pomoct?“ Ezechiel okamžitě přikývl a vstal a upřímně doufal, že jsou ty 

vražedné pohledy jen bouřková přeháňka. A že stejně rychle zmizí. 

„Dobře,“ svolil Harry ostražitě jen chvíli poté, co odešli Severus s Ezem 

někam za dveře. 

„Taky souhlasím,“ přidal se Damián. „Jen doufám, že se tohle nestane dnem, 

kdy se dozvím, nad co všechno Ezechiela milujete…“ 

„Ne,“ zarazil ho Harry a zamítavě zavrtěl hlavou, „na to šel dnešní den příliš 

dobře a já se příliš bavím. Pro kázání není čas ani prostor. A teď… jaký je podle 

tebe nejhloupější kouzelnický vánoční zvyk?“ 

Damián se zamyslel: „Je jich spousta, ale na nejlepší aspiruje chytání 

trpaslenek, navlékání je do šatiček Santy a vkládání je místo umělých postav do 

Betlémů.“ 

Harry se rozesmál: „Nejlepší jsou tři trpaslenky alias tři králové. Obarvit 

jednu z nich na černo je…“ Damián také propukl v smích. 

„To jsme kouzelnické Scrabble vybírali tak dlouho?“ podivil se Ezechiel a 

přicházel s objemnou krabicí. 

„Možná by byly Monopoly přece jen vhodnější…“ povzdechl Severus a 

Harryho a Damiánův smích se jen prohloubil, až byl k nezastavení. 

--- 

„Hra je zmanipulovaná!“ práskl Ezechiel do písmenek a zatvářil se zuřivě. 

„Lásko,“ oslovil ho Damián uklidňujícím tónem, přestože pokračování bylo 

rozčilující, „to, že neumíš hrát, ještě neznamená…“ 

„A co je jako slovo „Pinklitnuch“, to mi laskavě prozraď,“ zavrčel a Damiána 

nenaladěně. 

„Vy o Velikonocích nevěšíte Pinklitnuch?“ podivil se Damián. 

„NE!“ vztekal se Ezechiel ještě důrazněji. Harry se smál, Severus sledoval 

dění s odměřeným pobavením. 

„Chci odvetu,“ trval na svém Ezechiel. 

„Do háje!“ vyděsil se Harry a vstal ze sedačky, jako by si byl právě sedl na 

ježka. 

„Nenadávej, jsou Vánoce…“ 

„Ano, správně – a my nemáme kapra uvařeného!“ šílel Harry. 



„MY NEMÁME… JAKTO?!“ vyděsil se Ezechiel. 

„Co řeší?“ otočil se Damián nechápavě na Severuse. 

Severus s chladnou praktičností řekl: „Kapr bude kdykoli během deseti 

minut…“ 

„To těžko, když ho budeme vařit…“ 

„Budete ho… co?“ zeptal se Severus nechápavě. 

„Budeme ho vařit. Víte… taková ta činnost, během které využijete spotřebiče, 

co máte v kuchyni,“ řekl Harry kousavě. 

„Předně nemám v kuchyni spotřebiče a pak… proč bych to měl pro pána krále 

dělat? Vařit? Když jsou skřítci…“ 

Harry se naklonil nad Severuse a prohlásil dvě neuvěřitelná slova: „Pro 

zábavu.“ 

„Takže končíme?“ zeptal se Dmaián, to už však Harry i Ez hospodařili 

v kuchyni. 

„Pojďte se přidat,“ zavolal o moment později Ez se zástěrou kolem sebe. 

Damián a Severus se na sebe podívali, v očích měli obdobnou směsici pocitů, které 

korunovala zvědavost. Pokrčili rameny a přidali se. 

A že nelitovali. 

Během chvíle je Harry a Ezechiel uvrhli do víru mouky, vajíček – jen tak 

mimochodem se ta žluť na Severusově svátečním (rozumějte pořád tom samém) 

hábitu vyjímala – vykosťování ryb, kterýžto proces se díky naprosté neschopnosti 

tří ze čtyř uchazečů, a o něco silnějším provedení čtvrtého uchazeče, neobešel bez 

pořádných varhánků na prstech, dokonce se pár plátků díky Damiánově šikovnosti 

naprosto spálilo. A to vše snadno a rychle a s pořádnou nadílkou pobavení, které se 

– v mírně škodolibé podobě – přehazovalo z jednoho na druhého uchazeče a nikdo 

nezůstal nedoceněn. 

„Začínám mít pořádný hlad,“ vyslovil se Damián ke konci. Výrok byl oceněn 

další salvou smíchu. (Jelikož to řekl, jako by se mu to stalo poprvé v životě.) 

„Je to moc dobré,“ musel uznat Severus při večeři. 

„Není nad to si to uvařit sám,“ usmál se Harry potutelně, pohled na Severuse 

vrhl přes zapálené svíčky. 

„Není nad to to konečně jíst!“ slintal Damián. 

„Hej, ale stejně si dávej pozor na kosti,“ napomenul jeho chování Ezechiel a 

Severus se pobaveně ušklíbl – což znamenalo, že se Harry pobaveně šklebil již 

dlouhodobě, vlastně skoro celý den. A svíčky a svítící stromeček a vůně kapra 

z kuchyně dávaly jasné znamení, že se blíží čas rozbalování dárků. Nikdo normální 

nemohl zůstat vnitřně klidný. Všichni se těšili, zvláště pak dva z nich měli pro 

první společně strávené chvíle plné radosti a veselí zvláštní – zcela rodinný, rovná 

se vánoční – důvod. Nehledě na to, že víc než z dárku pro vás máte ohromnou 

radost, když se trefíte do toho, co si podle vás druhý přeje. To je to největší kouzlo 

Vánoc. 

Po hodině strávené úspěšným vytahováním kostí – kupodivu pouze z kapra na 

talířek – byli všichni spokojení i bez elegantnosti a slušnosti, kterou by měli 

projevit jakožto návštěva, a slušnosti, která by jim velela se alespoň snažit jíst ho 

příborem. Kdo jiný než Severus mohl tomuhle blázinci přihlížet s přívětivým 



úšklebkem, když sám jedl, jako by maso bylo bez kostí? A kdyby některou sem 

tam elegantně nevytáhl, nikdo by mu nevěřil, že maso podvodně nevyměnil. Tím, 

komu se ulevilo, byl Damián. Bylo poněkud svazující žít s člověkem, který vás ve 

všem převyšuje a nevidět a nevědět, zdali existuje někdo tak nemotorný, kdo také 

nezvládne jíst kapra bez úhony jako… zvířátko. Nicméně – bylo dojezeno. 

„Takže…“ řekl Harry, když se po umytí nádobí zase shromáždili u stromečku. 

„Zazpíváme koledy?“ povytáhl Severus posměšně obočí. Harry se nejistě 

zarazil. „Dělám si legraci, pane Pottere…“ uvědomil ho nakonec milostivě Severus. 

„Tati!“ napomenul ho už naštvaně Damián. 

„Fajn, fajn…“ probodl Severus svým vše říkajícím temným pohledem syna a 

opravil se směrem k Harrymu: „Dělám si legraci, Pottere.“ 

Oba se zarazili, když to zaznělo z úst Severuse a ještě napůl naštvaně (vnímat 

tu druhou půlku, která platila jako vtípek, nebyli s to). Celý život si spíše vykali a 

bylo jen málo příležitostí, kdy si začali urážlivě tykat. A když už začali, ty 

vzpomínky nebyli na Štědrý večer dvakrát nejpříjemnější. Právě pro to slovo 

urážlivě. 

Severus se pomalu vzpamatoval, otočil se na syny a mírně přikázal: „Běžte 

spát a čekat na Ježíška.“ Hoši ho k velkému překvapení samotného Severuse bez 

odmlouvání poslechli. 

Oba se s Harrym ve stejnou chvíli nadechli – nebo si spíš povzdechli?, 

Severus vytáhnul hůlku, Harry odešel do dalšího z mnoha dveří a začal nosit dárky, 

co se mu do rukou vlezly. 

Severus to, ač s pozdviženým obočím, nekomentoval, třikrát s hůlkou 

obkreslil oblouk a dárky se samy srovnaly ve chvíli pod stromeček. 

Mezitím se ufuněný Harry ušklíbl a protáhl: „Netušíte náhodou, v čem je 

kouzlo Vánoc, že?“ 

„V tom uštvat se ještě dřív, než to začne?“ protáhl Severus posměšně. „Víte, 

jak jste říkal… každý na to máme svou metou.“ 

Harry gestikulací naznačil parodování Severuse a výsměchu přivřel oči, přesto 

se snažil nerozesmát se. 

„Pokud ale chcete pomo… ukázat mi, jaké je to kouzlo Vánoc, nebude mi to 

vadit.“ 

„Jste…“ 

„Raději jsi – kvůli synům,“ opravil ho Severus. 

Harry se na okamžik zastavil a zatvářil se, jako by onu změnu zpracovával – a 

jako že ji zpracovával skutečně – a pak tedy spustil: „Jsi,“ to ale znělo divně a 

zvláštně to brnělo na jazyku; rozumějte, ne že by si netykali už dřív v situacích, 

jako byla ta před pár týdny, ale nikdy při tom nebyli oblečení jako oni sami, 

nevypadali jako oni sami a dělat to museli – a teď? „zvědavý,“ překousl to Harry, 

což Severusovi připadalo pomalu krajně zábavné, lhostejno že se začal vytrácet 

význam toho, co chce Harry říct, „ty jeden zvědavče, a ani to nepřiznáš,“ doznělo 

obvinění, které možná nevyznělo, zato mělo poněkud zábavný podtext. „Směle 

dál,“ vzdal se Harry přetahované a ukázal na dveře, za které chodil. 

Když to Severus viděl, otočil se s vážnou tváří na Harryho: „Vážně to 

nechcete…“ 



„Vy chcete vidět kouzlo Vánoc, takže si to pěkně vezměte do náruče a opatrně 

s tím přejděte do obýváku.“ 

„Nic proti, ale pokud je tam něco křehkého, je to tak na rozflágání po cestě…“ 

„Vidíte!“ zasmál se Harry, úsměv mu trochu pohasl, když si uvědomil, že si tu 

chvilku i nadále vykali, přesto se opravil a pokračoval – „Vidíš? Kouzlo Vánoc…“ 

Severus se nemohl nezasmát a nedokázal přestat kroutit hlavou. 

„Tak co teď?“ zeptal se Severus, když byla ohromná hromada balíků 

připravena k rozbalování. 

„Ježíšek,“ pokrčil Harry rameny a oba se odebrali spát. 

Ráno se rozezněl celým bytem zvoneček. Probudilo to všechny spící ve 

stejnou chvíli. Než se Severus a Harry vyhrabali z ložnice, oba chlapci byli u dveří 

a táhli za sebou ohromný pytel. Harrymu div oči z důlků nevylezli, Severus se po 

Severusovsku tvářil stejně – takže bylo překvapení méně patrné. 

„Co to táhnete?“ zněl Harryho první dotaz. 

„My nic, to Ježíšek,“ zazněla dvojhlasná odpověď. Harry převrátil oči v sloup, 

zatímco v blízkosti doprskávala prskavka, o niž se postaral Severus. 

„Takže šťastné a veselé,“ usmál se Damián a posadil se ke stromečku, 

Ezechiel jeho příkladu následoval, Harry a Severus si pak sedli do křesel. Všichni 

se podívali na nepřeberné množství dárků a až Damián zahlásil: „Tak se do toho 

pustíme.“ Vzal jedem balíček a podal ho Harrymu. 

Harry se nejistě usmál: „Děkuji,“ a opatrně rozbalil první balík. Odkryl papír, 

vzhlédl a začal Damiána pozorovat s jasnou otázkou. 

„Spoustu jsme toho koupili společně, protože je, myslím, docela jasné, že 

nevím, co by se vám… tobě líbilo.“ 

„Neměl sis dělat starosti.“ 

„To byla vážně jen maličkost,“ odpověděl Damián, na což Harry vytáhl 

z obalu něco malého a kulatého. Při bližším ohledání byla znatelná střelka a 

ukazatel čtyř světových stran. Pevné ukazatele světových stran měly uprostřed rudé 

kolečko, střelka jako by vycházela z obvodu onoho přístroje. A byla namířena 

téměř mimo světové strany. 

„Sondopas? Ukazatel nepřítele?“ zajímal se Severus. Tři přikývnutí mu byly 

odpovědí. 

Ezechiel byl druhý v pořadí, který sáhl po balíčku a podával ho Severusovi. 

Severus se také natáhl, převzal si jej a odbaloval ho se stejnou opatrností. 

„Děkuji,“ řekl mezitím Harry a odložil dárek na stůl. 

„Není třeba…“ začal Damián, ale Harry ho zarazil. 

„Jistě že třeba je, nemusel jsi ani tak dlouho vybírat, ani brát něco tako 

finančně náročného. O tom, komu poděkuji za dárek, nechci slyšet ani slovo. To 

není maličkost. Takže – děkuji.“ 

Severus pomalu také rozbalil svůj dárek. V útrobách papíru leželo něco 

kovového, nevzhledně vyhlížejícího a příšerně složitě působícího, zvláště pak když 

tím projížděly – viditelně – vlny čísi magie. 

„Hlavolam?“ ujistil se Severus. Ezechiel přikývl. Severu se ještě jednou 

podíval na ruku, ve které hlavolam držel a Ezechiel by se mohl dohadovat, že 



uviděl malý úsměv, který velmi rychle zmizel. „Děkuji,“ odvětil Severus a odložil 

dárek na druhou polovinu stolu. 

Damián se natahoval pro další ze svých dárků, ale Harry ho zastavil: „Teď já,“ 

vstal a natáhl se pro jeden menší dárek, pak se zarazil a zeptal se Eze: „Ty chceš 

taky dárek?“ A jelikož Ez začal přikyvovat, sebral dva dárky, jeden podal Ezovi, 

druhý Damiánovi. Jeden – Damiánův – vypal jako kniha, Ezechielův byl 

podlouhlý. 

Ezechiel papír rozškubal, Damián nejistě rozbaloval. 

„Weasleyovské rachejtle!“ vykřikl Ezechiel a nadšeně začal pokřikovat. „Co 

změnilo tvůj názor na ně?“ zastavil se po (delší) chvíli. 

„Nic,“ odvětil Harry. „Letos je odpálím já a zbytek si můžeš nechat na příští 

rok. To je má podmínka.“ 

„Děkuju, tati!“ vyhrkl nadšeně, vstal a dal otci pusu. 

Damián si prohlížel svou knihu. Encyklopedie starých národů se jmenovala. 

Damián vzhlédl, moc dobře si uvědomoval, jak je kniha drahá. Harry si jeho 

pohledů všiml. 

„Profesor Binns se zmiňoval, že ti po prázdninách slíbil něco podobného 

z naší knihovny vypůjčit. Ale oba jsme si uvědomovali, jak starý výtisk naše 

knihovna má. Prý máš mimo jiné slabost i pro historii. Tak jsem si řekl…“ 

„Já…“ Damián rozpaky zčervenal, „děkuji,“ řekl nakonec vděčně. 

Severus vzal další dva balíčky, jeden dal Damiánovi, druhý Ezovi. Ezechiel 

opět vítězil v rychlosti škubání, Damián si užíval pomalé rozbalování. A zatímco 

Ezechielovi div nevypadly oči z jeho nového Nimbusu2022, Damián se díval na 

miniaturní modýlek toho samého koštěte. Oba na Severuse vzhlédli s otázkou – 

protože tohle chtělo vysvětlení. 

„Zatímco tvé,“ otočil se na Eze Severus, „je nejrychlejší za tuto sezónu, 

nejnovější a nejlepší své velikostní kategorie, tvůj,“ otočil se na Damiána, „je asi 

tak desetkrát rychlejší než normální koště vůbec být může.“ 

„Ehm,“ zamračil se Harry. 

„A pro tebe mám taky novinku,“ povytáhl Severus obočí, „já náhodou taky 

vím, kolik ta encyklopedie stojí a nic jsem ti na to neřekl, takže pokračuj a buď 

natolik slušný, ano, Pottere?“ 

Harrymu nějak sklaplo. 

„Tady dárek pro tebe,“ podal Damián Ezechielovi dárek, zatímco Ezechiel 

Damiánovi podával beze slova druhý. 

Zatímco si Damián rozbalil neskutečně roztomilého, měkoučkého a voňavého 

medvídka, Ezovi začala na ruce po rozbalení poskakovat miniatura dotěrného 

pejsánka, vrtícího ocáskem, štěkajícího a tvářícího se, jako by byl Ezechiel jeho 

páníčkem od pradávna. Damián se pokusil poděkovat, ale v tu ránu ho převálcovalo 

Ezovo tělo. Ez po něm nadšením skočil, dal mu polibek, a jak to Damián nečekal, 

spadli spolu pozpátku na zem, kde se chvíli – smějící se – váleli za doprovodu dvou 

páru protáčejících se očí a více či méně trpělivých povzdechů. 

Moře pod vánočním stromečkem se pomalu odlévalo a hromádky u každého 

účastníka se zvětšovaly. (Ehm – papíru i dárků.) Jediní dva, kteří si ještě 



nevyměnili ani jeden dárek, byli Harry a Severus, ale jestli si to Damián či Ezechiel 

uvědomovali, neřekli ani slovo. 

Všem začalo být nad slunce jasnější, že Harry a Severus se mohli přetrhnout, 

ale ani knížka o famfrpálu, ani měděné, cínové, zlaté a stříbrné kotlíky neměly 

takovou moc je potěšit jako dárečky jednoho od druhého. Tak dopadá marná rodičů 

snaha udělat dítkům radost. 

„To koště… a ta knížka! Nevím, jak vám poděkovat,“ prohodil Ezechiel 

s nadšením a už zase cvrlikal s Damiánem. 

Harry a Severus si vyměnili všeříkající a všeobsahující pohledy. 

„Rádi bychom vám se Snapem dali ještě jeden dárek, společný a pro oba,“ 

dodal Harry. Severus se na Harryho podíval, tušící, ale nejistý, rozhodně se nedalo 

říci, že věděl, oč jde. 

Harry vytáhl z kapsy hábitu malý klíč. Ezechiel se na otce podíval nejistě, ale 

už v předtuše nadšeně a nedočkavě. 

„Od čeho…?“ začal Damián, ale došlo mu, co Severus vzal s bravurním 

klidem a Ezechiel nadšeně. 

„Od vašeho pokoje,“ a předal klíč novomanželům. 

„Tati…“ vyrazilo to dech nejprve Ezechielovi. 

„Pane profesore…“ Vánoce neVánoce, některé zvyky se zkrátka nemění. 

Damián i Ezechiel se rozběhli někam k holé stěně, kde se objevily dveře. Harry 

s úsečným pohledem k Severusově straně vstal z křesla a přešel k nim. 

„Můžete tu mít, co uznáte za vhodné, proto jsme vám to nijak nevybavovali,“ 

řekl Harry ke čtyřem prázdným stěnám, které hochy tak okouzlily. 

„Nemám slov…“ řekl Damián stále polapen v kouzlu okamžiku. 

„Ve kterém z našich domovů budou vstupní dveře?“ objevila se Ezechielovi 

vráska na čele ve chvíli, kdy se po Harryho boku zjevil Severus (který musel uznat, 

že Potterovi nejsou až tak hloupí, jak se občas jeví). 

„No,“ řekl Harry a otočil se za Severusem pro souhlas, „já doufal, že by 

mohly být dveře v obou.“ 

Zatímco se Damián a Ezechiel div nezbláznili radostí, od Severuse se dočkal 

tichého souhlasu. 

Harry se spokojeně vrátil do obývacího pokoje. „Takže,“ řekl, jen co dosedl 

do křesla, „rodokmen a spisy o úmrtí členů rodiny už máte. Tak jsem myslel, že by 

vás ještě zajímalo tohle. Uznávám, že na ministerstvu byste si to mohl vyžádat 

kdykoli, ale… no vždyť uvidíte, trochu jsem si pohrál,“ a podával Severusovi jistou 

složku. 

Severus si ji nedůvěřivě převzal: „Zaměstnání, výhry, vyznamenání, 

manželství?“ odhadoval. 

„Nejenom – jsou tam i nějaké fotky a obrázky a fotky velkých obrazů. Snažil 

jsem se najít i to, v jakém koleni a příbuzní koho a na co zemřeli a kam to až 

dotáhli, proč vymřela jejich větev a kolik žijících příbuzných skutečně mám, aniž 

bych o tom měl nejmenší potuchy. Vyhledával jsem nejzákladnější a 

nejvšeobecnější informace kam až se dalo.“ 

„A výsledek?“ zeptal se Severus, aniž by do složky nahlédnul. 



„Chabý. Mými jedinými skutečně žijícími příbuznými jsou opravdu pouze 

Duresleyovi. Zato vy máte mnohem víc příbuzných ze vzdálených kolen, než jsem 

si dokázal vůbec jen představit. Ale všichni jsou vaší matce příliš vzdálení, než aby 

si dělali nárok…“ Harry se zarazil. 

Severus se ušklíbl a dokončil za Harryho, co si on evidentně netroufl doříct: 

„Než aby si dělali nárok na můj majetek?“ 

„A taky jsem zjistil, kam se poděl majetek, který mí zemřelí vzdálení 

příbuzní…“ 

„Pottere,“ zarazil ho Severus, „to je v pořádku. Věřím, že si tvůj syn nevzal 

mého syna pro peníze, vlastně jsem i ochoten uvěřit, že si doteď myslí, že jsme 

v podstatě žebráci. A dokonce i věřím, že jsi to doposud netušil ty. Sice teď už 

bych tě o ruku nežádal, ale uvědomuji si, že jsem nedal podnět pro jakékoli 

potuchy o tom, kolik u Gringottů vlastně mám,“ ušklíbl se s lehkostí, která se pro 

vtip snad ani nehodila. Přesto jeho přísné rty to dobírání zvlnilo – jakousi 

nelítostnou ironií. „Myslím, že byste nikdy neřekl z vyprávění Brumbála o mé 

matce, že pocházela z čistokrevné rodiny, která si zakládala na jméně i majetku. 

Škoda, že to můj otec nedokázal zvládnout,“ řekl beze stopy lítosti. 

„Brumbál mi o vás a vaší matce nikdy nic neřekl, profesore,“ ujistil ho Harry 

a jeho pohled potemněl, nevšiml si přirozeného přechodu do vykání, „maximálně 

se zastal vás. To Hermiona tehdy našla informace o vaší matce. V knihovně. Ale 

musím až teď uznat, že jsem plně pochopil vaši přezdívku,“ a usadil se do křesla. 

„Princ dvojí krve?“ podivil se Severus a ani si nedovolil ta tři slova vyřknout. 

Jen němě otevíral ústa a Harry si musel domýšlet. 

„Přesně tak,“ přitakal Harry a sledoval Severusovu strnulost. 

„Nechci, aby se v tom…“ ukázal posunkem hlavy na dveře, za kterými se 

ještě pořád jak Ezechiel, tak Damián vzpamatovávali z dárku, „…mohl byste…?“ 

„Mohl,“ umlčel Harry Severusovu nejistotu. „Ale trefil jsem se? Proto ona?“ 

nedalo mu to. 

„Jediné, co potřebujete vědět, je, že v rodině mého otce, pokud vím já – nikdy 

jsem to raději neověřoval – žádný čaroděj nebyl. Stav mé matky už znáte sám.“ 

„Kam až záznamy sahají – čistokrevná,“ přikývl Harry. 

„Ano,“ dodal Severus. „A tohle,“ podal Harrymu obálku a posadil se do 

dalšího křesla, „to je zase ode mne.“ 

Harry si ji s pozdviženým obočím vzal a rozlepil ji: „Lístky?“ zeptal se 

nejistě. 

„Můžete odcestovat, s kým se vám bude chtít. Nicméně pokud je nevyužijete 

– z pochopitelných důvodů, protože jsou tam cesty, které trvají déle a návštěvy, u 

kterých se musíte zdržet… – můžete je dát Ezechielovi… a Damiánovi. Nemohu si 

pomoct, ale přijde mi, že cestovat po ukončení studia je pro normálního kouzelníka 

ta nejlepší varianta získání zkušeností.“ 

„Děkuji,“ přikývl Harry. Bylo na něm vidět, že přemýšlí. Se stejnou 

zpytavostí si prohlížel Severuse. Jako by snad věřil, že z jeho zmijozelských 

úmyslů něco vyčte. 

„Je to opravdu… moc děkujeme,“ zahlásil Ezechiel, jakmile vstoupili do 

obýváku. „A hele,“ zbystřil, když uviděl, že Harry něco schovává, „dáreček?“ 



„To víš, že ano. Brzy se mě zbavíte, odjedu na dovolenou,“ ušklíbl se, vstal a 

přešel k oknu. Začalo pršet, bylo nad nulou a přicházela obleva. 

Ezechiel odpověděl smíchem. Jako by věděl, jako by měl jistotu, že otec 

nikdy z Bradavic neodjede. Začali se bavit se Severusem a Damiánem o něčem, co 

Harry nevnímal. Až ruka na rameni ho z jeho přemýšlení vytrhla. 

„Děje se něco?“ zeptal se Ezechiel opatrně. 

Harry se neohlédl, jen zavřel oči: „Chybí mi tu tvá matka,“ odpověděl podivně 

poklidně. Byla to pravda. Na tohle všechno – na tohle se měla dívat i Ginny a mu 

něco velkého chybělo, když si uvědomil, že jeho syn začíná mít svůj separovaný 

život a Ginny u toho není, aby je podpořila, a není u toho, na tom místě v srdci měl 

jako by prázdnou díru a chlad a skutečně fyzicky cítil, že by tu jeho matku 

v takových chvílích mít chtěl. 

Ezechiel ho objal a Harry mu objetí vrátil. 

--- 

Ezechiel s Damiánem usnuli, přestože bylo ráno – možná protože vstávali tak 

brzo. Bylo to v Ezově pokoji na koberci. Vypadali jako štěňátka. Harry neměl srdce 

je budit – hodil přes ně deku a odešel do obýváku uklízet. 

Zatímco sbíral polštáře a vracel je na sedačku, Severus si unaveně protahoval 

záda. 

„Chcete na ně něco?“ zeptal se Harry praktickým, nijak nevtíravým tónem. 

„Ne,“ pousmál se Severus, „jsem vám vděčný už za ten čaj. Ani nevím, jestli 

bychom dnes něco slavili, nebýt vás…“ 

„Ale slavili. Tyhle stavy mívám taky a nevěřím, že vy ne. Nakonec to 

vždycky překonáte,“ pokrčil ramenem. 

Severus vytáhl hůlku a papíry od dárků se začaly srovnávat na hromadu. 

„Není to ironie? Každý rok jsme se snažili vyhnout se a nepotkat se při večeři 

ve Velké síni. Byl byste býval ani nepřipustil, abych se vám pletl do Štědrého dne. 

A naše děti…“ pokrčil ramenem. Ani nevěděl, jak to chce doříct. 

„Bavím se,“ připustil Harry a na chvíli zastavil své počínání, „ale pamatuji si i 

časy, kdy jsme se ve Velké síni potkávali s Brumbálem. Díky němu. Mohu vám 

upřímně říct, že jsem na nic nezapomněl, ani na to, proč tady jsem. Proč jsem 

neodjel, když skončila válka. A přestože za konkrétně toto vy nemůžete, dodnes si 

pamatuji stejně jasně den, když jste na Brumbála vztáhl hůlku. Nejsem úplný 

hlupák a dokázal jsem vás přestat vinit stoprocentně. Dokázal jsem i přijmout fakt, 

že se to stalo na Brumbálovu žádost. Ale jak jistě víte – nezapomínám. A jedna má 

část je do této chvíle zhnusena, že jsem se přemohl a strávil s vámi Vánoce.“ 

„Teď poslouchejte vy mě,“ řekl Severus a úplně zapomněl na papíry, které se 

začaly přeskládávat podle velikosti, barevnosti, začaly vyvádět další různé alotrie 

podle vzteku a temperamentu, jaký v tu či onu chvilku proudil uživatelem magie, 

která papírům poručila začít se skládat, „mám dost toho, že si neustále domýšlíte a 

děláte vše pro to, abych nezapomněl, co jsem udělal. Mám pro vás novinku – na to 

se nedá zapomenout. Proč jen já hlupák doufal, že jsem vám to tehdy před lety 

vysvětlil jasně… proč se já idiot namáhal? Vyšlo by to všechno nakonec nastejno a 

s méně útrapami!“ 



„Nekřičte,“ řekl Harry bezbarvě, „vzbudíte děti,“ nakonec se do jeho hlasu 

přece jen vkradla starost o spánek svého syna. 

„Nekřičím,“ zasyčel Severus. „A taky nerozumím tomu, proč jsem 

předpokládal, že má jedno rozhodnutí Nebelvíra stejnou váhu po celý život. To 

byla ode mne opravdu naprostá neuváženost. Zvlášť když pomyslím, že té slabosti 

zneužíváte pokaždé, jen co se vám naskytne příležitost.“ 

„Nemůžete čekat, že na to dokážu zapomenout. Mé slovo platí, stejně jako 

pocit, který mám z toho, čeho jste schopen.“ 

„Vy nevíte, čeho jsem schopen!“ zakřičel Severus. 

„Vím, čeho jste schopen, jen netuším, kolik stačí na to, aby se to projevilo,“ 

namítl Harry. Papíry za jejich zády vzplanuly. Severus plamen jedním vzteklým 

pohybem hůlky uhasil. 

„Vy si ani neuvědomujete…“ zasyčel Severus, ale zavrtěl hlavou a jeho 

ledová obrana se v jeho očích znova vyskládala na správné místo. „Tohle je vaše,“ 

hodil nějakou krabičku na pohovku, a aniž by se na Harryho podíval, otočil se. 

Něco jeho ruku ale chytilo do své a nepustilo ho odejít do ložnice. Byl to Harry. 

Prokletý Harry. Správný Harry. 

„Taky pro vás ještě jeden dárek mám,“ řekl mu. 

Severus zavrtěl hlavou: „Proč to děláte?“ 

„Já nevím,“ odpověděl Harry, „prostě jen proto, že je to v tento okamžik 

správné. Proč to děláte vy?“ vrátil mu otázku. 

„Něco, co jsem koupil vám, prostě nemůže být mé,“ odpověděl Severus, což 

kupodivu zvládl s chladem sobě vlastním. Harry přikývl, pustil Severusovu ruku a 

odešel, aby se vrátil s dalším balíčkem. 

Podal ho Severusovi do ruky a sebral krabičku z pohovky. Otevřel ji. A v ní… 

byla překrásná brož ve tvaru lva *4. Žlutá a hnědá dominovaly, ale místo oka měl 

lev přiměřeně velký, výrazný zelený kámen. Připomínal mu… ne, byl si jistý-: „To 

je kámen, který je v tom prstenu?“ zeptal se Severuse se zatajeným dechem. 

„Copak jste ho nesháněl? Ten kámen?“ otázal se Severus uštěpačně. Harryho 

to zasáhlo hlouběji, než by byl Severusovi přiznal. Chvíle volného pádu, bezvětří, 

vzduchoprázdna. Vzhlédl a v očích se mu zračila jasná otázka. Jak to víš ty? A čím 

hlodavěji se zakusovala Harrymu do duše, tím pobaveněji vypadal Severusův 

výraz. Otázka zůstala nezodpovězena, zatímco Severus rozbalil svůj balíček. 

Nahlédl dovnitř a zarazil se stejně jako před chvílí Harry. 

Na dně krabice ležela skleněná koule napůl naplněná vodou. A na té vodě 

plaval okvětní lístek lilie. Severus vzal kouli do ruky. Zazářila, lilie se začala 

potápět a než dopadla na dno, zmizela. Místo lístku uvnitř plavala poloprůhledná 

rybka. 

„Jmenuje se Francis junior,“ dodal Harry. „Víte… Křiklan kdysi usoudil, že 

bych měl mít i matčin povedený, i když už nefungující, magický předmět – 

výrobek. Vzal jsem si tedy tuhle kouli, trochu si s ní hrál… tu rybku se mi 

nepodařilo vrátit zpátky. Rozhodl jsem se proto pro hologram Křiklanovy 

vzpomínky na ni. Což ovšem bez dopomoci nefungovalo. Musel jsem přidat i svou 

magii, aby se mohla ta ryba vrátit. A pak, když už jsem ze zoufalství koupil jak 

kotlíky, tak knížky, vzpomněl jsem si na ni.“ 



Severus nebyl s to odlepit od Francise oči. 

„Proč mi tohle děláte?“ zeptal se Severus znova, tentokrát daleko tišeji, 

zasáhnut mnohem hlouběji, než by mohl být zasáhnut Harry. Oči od ryby neodlepil, 

přesto Harry poznal, že to on má jeho plnou pozornost. Alespoň co se jeho 

racionálního já týkalo. 

„Já nevím,“ odpověděl Harry i tentokrát, jen teď to mělo dovětek, „možná 

abyste pochopil, že tohle je jen jedna z mnoha dalších věcí, na které zkrátka 

nezapomenu. To, že o tom už nemluvíme, neznamená, že to mezi námi stále není.“ 

Harry Severuse obešel, z nějakého divného popudu – vždyť tohle Severus 

nechce a nesnese, nemá to rád – mu stiskl rameno na znamení, že chápe, jak to 

s ním hýbe (i když podle Severuse nechápal nic), že s ním přesto že to byl on, kdo 

mu dárek dal, cítí a ujišťoval ho tím, že to tak být muselo. Pak odešel do své 

ložnice následovat příkladu Damiána a Ezechiela, aby Severuse nechal ve stavu 

naprosté bezradné zoufalosti, jakou může zanechat jen minulost spolu 

s budoucností. 

  

*1 Já češtynu rát! 

*2 http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/vanocni-koledy/silent-night-44245 

*3 http://www.youtube.com/watch?v=NkU2GaF8W3o&feature=related – 

shrnutí: Suchánek chce, aby uměl jeho brácha házet „krypleťákem“, jak je šikovný 

a jde mu to, že by chtěl, aby vyhrál olympiádu. Začalo to „máme heslo: každému 

paralympionikovi jeden paraořech“ a závěrečná věta: „A každému teploušovi 

tepláky.“ mě utvrdila v tom, že taká capina tu nemůže chybět. Pokud se ptáte, jestli 

si uvědomuji, jak je to nevhodné, nevkusné a hloupé, pak ano, uvědomuji – 

s každým písmenem jasněji. 

*4 Očekávali jste prsten? Váhala jsem. A dospěla k závěru, že prsteny mohou 

darovat jen: a) rodiče dětem (příp. opačně), b) sobě manželé, c) kamarádka 

kamarádce, d) bohužel – tato kategorie zahrnuje už jen za 1) zasnoubení, 2) žádost 

o ruku. Proto prsten ne. 

*5 Možná jste čekali rozdávání věcí, jako je plánek a plášť a já uznávám – 

některá klišé jsou pěkná (za čímž si stojím). Naneštěstí netuším, jestli Harry ony 

věci ještě nebude potřebovat, zároveň nechci, aby ty věci do ruky dostali Snapeovi 

a také nevěřím, že pokud učí na škole Harry, podnikl by krok, který by synovi 

pomohl být nezávislý na něm i škole a mohl by porušovat řád. A že všichni víme, 

že by to dělal. Zkrátka říkám – zatím ne, Poberty necháme spát. 

*6 Mít dárky 25. 12. Je pro středoevropana pěkně nanic! 

32. Povánoční praktiky 

Uhádanému počasí nakonec přece jen dal tvář sníh, který se po cestě do Prasinek 

začal snášet k zemi. 

„Fuj, ta břečka už by padat nemusela,“ okomentoval to Severus a Ezechiel se 

rozesmál. Zase se zahákl do Damiánovy paže a pokračovali směle v cestě. 

„Dobrý den,“ pozdravil po cestě Harryho i Severuse hlouček bývalých 

studentů. Oba odpověděli neurčitě. Severus ze zásady, Harry hlavně protože byl 



zamyšlený a brodit se centimetrem sněhu dalo spolu s přemýšlením spoustu práce. 

Prásk! 

„Nad čím přemýšlíš?“ přihlásil se ke sněhové kouli dobrovolně Ezechiel. 

„Nad životem,“ odpověděl Harry neurčitě a sám si nebyl jistý, proč je mimo. 

A byl by býval po minutě upadl do té samé letargie, kdyby Ezechiel náhle nevyhrkl 

nadšené Rose a nezačal se nepěkně rychle řítit kupředu. Když Harry vzhlédl, 

poznal, že je to pravda, že skutečně proti nim kráčí Scorpius v závěsu s Rose. 

„Ezechieli!“ odpověděla stejně vlídně Rose a rozpřáhla ruce, aby Ezovi 

rozcuchala vlasy. 

„Co vy tady?“ zeptal se Ezechiel, jen co popadl dech. 

„To samé, co budete dělat za chvíli vy…?“ nadhodil Scorpius přiměřeně 

posměšně. 

„A no jo, ale já myslel, že obvykle zůstáváte po Štědrém večeru doma…“ 

„Jelikož za námi chodíš ty,“ ušklíbl se Scorpius, „a protože nám zavčasu 

došlo, že se dnes už nedostavíš, šli jsme se projít, vzali jsme to kolem Chroptící 

k Rosmertě a teď se uvidí, kam půjdeme,“ popisoval Scorpius cestu. 

„Omluvte nás,“ protáhla se Rose a vzala Harryho za ruku, aby ho odtáhla dál: 

„Tak co – jak se daří?“ 

„Myslíš s naší návštěvou?“ dozeptal se Harry. 

„Myslím… ano, myslím – ráda bych dostatečně včas věděla, že nám padají 

Bradavice na hlavu,“ a ušklíbla se. 

„To nehrozí,“ odpověděl Harry trpělivě, „náhodou se docela i bavím. Hlavně 

že je spokojený Ezechiel…“ a věnoval mu jeden zamyšlený pohled. 

„A ty?“ zeptala se. 

Harry si ji změřil – mít rudou šálu a jít s Malfoyem, Harry si nemohl pomoci, 

to musela být jedině provokace: „Řekni mi jediný důvod, abych smýšlel sobecky. 

Vždycky nejde jen o blaho jednoho,“ a mínil odejít. Rose ho zastavila. 

„Budiž, možná tohle sobecké je. Ale řekni mi, kdys naposledy myslel na sebe, 

hm? Nejdřív válka, pak tvůj syn – kdy bude zase Harry?“ rozohnila se tak, až jí 

vyklouzl pramen z drdolu. 

Tolik mu náhle připomněla Hermionu, až to téměř bolelo. Usmál se, pramen jí 

sčesal zpátky a kolem očí se mu utvořily vějířky vrásek. Něco v jeho výrazu Rose 

prozradilo, že kdyby teď nebyl shovívavý, naštval by se: „Je vidět, že ještě nemáš 

děti,“ a s jemným pohlazením po tváři se vrátil k početnějšímu hloučku. „Tak co, 

bando, jdeme, ne?“ 

„Ale, ale,“ ozvalo se za jejich zády, div sebou většina z nich netrhnula, „opět 

se shledáváme?“ povytáhl obočí Lucius Malfoy. Nemít černý hábit, nebylo by ho 

v těch dvou centimetrech sněhu ani vidět. Harrymu otrnulo při vzpomínce, kdy 

naposledy Malfoye viděl. 

„Co tady pohledáváš?“ vystoupil Scorpius rozezleně. 

„Ne,“ zarazil ho Harry, a když se Scorpius podíval nejistě na Severuse, ten 

pouze nepatrně přikývl. 

„No – co je?“ rozesmál se Malfoy nervózně. „To už se svým vnukem nemohu 

při nahodilém setkání ani promluvit?!“ 

„Měl byste chápat náznaky, Malfoyi,“ řekl Harry, div nevrčel. 



„Dokud nebudete mít nařízení ministerstva, že se ke své krvi nesmím přiblížit, 

nechoďte s tím na mě…“ 

„To ti ani nestačí, že tě nechci vidět?“ neovládl se Scorpius. 

„Dost,“ vyjel na něj Harry naštvaně, přesvědčen, že to je to nejlepší, co může 

udělat. Nedovolit jim spolu mluvit. 

„Nezvyšujte hlas na mého vnuka!“ obořil se na Harryho Lucius. 

„Neporoučej mu!“ vrhl se Scorpius na Harryho obranu. 

„Mlč už!“ zakřičel Harry na Scorpiuse definitivně rozzuřený. 

„Ticho!“ poručil Severus a v centru hádky se rozhostilo napjaté ticho. 

„Malfoyi, odejdi,“ poručil Severus Luciusovi. 

Lucius vrhl hodně ošklivý pohled na Ezechiela a Damiána: „Až se té chátry a 

toho červa v tvé hlavě zbavíš, moc rád tě uvítám ve svém domě,“ zasyčel Lucius. 

Severus sotva v jedné sekundě vytáhl hůlku, zasyčel Expelliarmus a Lucius se 

klouzal dalších pět metrů od místa, na které dopadl. 

„Snape!“ snažil se ho zastavit Harry, ale pozdě. 

„Tvrdils, že ti ta obrana posledně nestačila, Pottere,“ štěkl Severus za sebe, „a 

to jsem nebyl ani zdaleka tak naštvaný, jako jsem teď,“ vrhl na Luciuse temný 

pohled. 

„Severusi,“ Luciusův hlas se lámal; něco mezi tím být na bývalého přítele 

skutečně naštvaný a tím domluvit mu, vyhrála druhá možnost – alespoň 

momentálně, „přiznej si to. Ta moc, ten lesk bohatství ti chybí stejně jako mně tvá 

společnost,“ Lucius mluvil kupodivu velmi klidně. 

„Copak? Nová taktika? Přetáhnout k sobě zase mě? Že bych pak Scorpiuse 

přesvědčil, aby ti vyhověl?“ usekával Severus jízlivě urážku za urážkou. 

Lucius vycenil zuby, o poznání rozrušenější než před okamžikem: „Teď mi 

výjimečně křivdíš.“ 

„A ty urážíš mého syna, idiote, těžko se k tobě ještě kdy přidám,“ Severusův 

hlas zněl znechuceněji, než ho kdy Harry slyšel. Anebo… zněl nejznechuceněji za 

posledních několik let. 

„Jsou i větší malichernosti a závažnější důvody, proč se rozhodnout být zase 

na mé straně, Severusi,“ řekl Lucius temně. Severusovu tvář zkřivil úšklebek, pak 

spustil hůlku podél těla a prohlížel si Luciuse, jak tam ležel. 

„Možná by ses měl na chvíli zastavit, podívat se na sebe a uznat, že je z tebe 

nepotřebná troska, která nikomu neublíží, Malfoyi. Přestaň se snažit šířit jed. Stejně 

ho v zubech už moc nemáš.“ 

„Pořád víc než ty. Já na rozdíl od tebe nejsem žádná zchudlá chátra. Peníze 

jsou mocné,“ přimhouřil oči. Na chvíli jako by se Severusem mluvili jen 

nitrozpytem. Ani jeden se nehýbali a Malfoy se tvářil čím dál tím víc rozzuřeně. 

„Možná jednou pochopíš, ty aristokrate jeden,“ řekl Severus a výsměšněji už 

to znít ani nemohlo. Nato se Malfoy postavil, sebral svou hůlku, narovnal hábit a 

odkráčel s bradou hrdě vztyčenou. 

Po potyčce, ke které neměl nějak nikdo co říct, se oba tábory zase vydaly 

svým směrem. 

--- 



Dny míjely po střetu s Malfoyem, Harryho a Severusově bojích ohledně dárků 

a minulosti rychle. Čas díky zábavě vyloženě utíkal. Onu zábavu vymýšleli ze dne 

na den Damián s Ezechielem a nikdy neopomněli připojit Severuse a Harryho, 

výjimečně pak i Rose a Scorpiuse. Ale cíl sblížit Harryho se Severusem, aby 

zažehnali požáry, které se v jejich přítomnosti náhle, nečekaně a početně 

samovzněcovaly, se zdál být dosažen. Silvestr, který přišel naprosto nečekaně a 

rychlostí světla přede dveře, míjel rychle a s ještě větší mírou zábavy, pohody a 

radosti, než snad samy Vánoce. Zvláště protože se Severus ani Harry byť slůvkem 

nezmínili o minulosti. Dali tak svým synům nejlepší dárek. Dali jim naději, že se 

z nich v budoucnu stane větší rodina plná štěstí a naplněná dětskou pohodou. 

Upřímně – všichni čtyři si vzpomněli na dětská léta, ať byli nebo nebyli šťastní, 

ona předvánoční atmosféra plná klidu a bezpečí a radosti prosákla i do jejich 

podvědomí a to ještě dřív, než se jim Vánoce znechutily a oni zahořkli. A zase 

z těchto rezerv čerpali oba – Severus i Harry – aby byli schopní přenést správnou 

atmosféru svým synům, aby jim udělali krásné Vánoce. A svou odměnu za tento 

dárek, který dali svým dětem, si vybírali právě toho roku. Před těmito – žádné 

z Vánoc obou dvou nebyly tak působivé, klidné. A hlavně – šťastné, radostné, 

spokojené a tolik… nadějné. 

Naděje. Něco, čemu se v těch pár dnech neubránil ani z nich, sebevětší cynik 

a realista. 

Bytem Potter-Snapeů se ozvalo cinknutí čtyř skleniček. Starý rok se dokolébal 

ke konci a přehoupnul se v jediných třech sekundách v rok nový. *1 

--- 

„Dobrá… konečně zbyl i čas pro trénink. Věřím, že to budete brát vážně,“ 

povytáhl Harry obočí. 

„Nedovolil bych si to nebrat vážně,“ odvětil samozřejmě (a značně nervózně) 

Damián. 

„Postavení,“ protáhl Harry a pak bez varování odhodil Damiána na zeď. 

Seběhli se k té hromádce, co z něj zbyla, když se přitažlivostí zemskou seškrábla ze 

stěny, Severus i Ezechiel. 

„Jak je?“ staral se Ezechiel. Severus mlčky čekal. 

„Jako rozplizlému rosolu bez šance ubránit se,“ odpověděla hromádka. 

„Nač ty hodiny před touhle? Copak jsem vám neříkal a nevysvětlil dostatečně, 

pane Snape, co máte dělat, když už vidíte, že to nezvládnete?“ domáhal se 

netrpělivě Harry. 

„Jste na mě moc rychlý,“ obžaloval ho Damián. Harry se ušklíbl a Severus se 

raději zavrtal pohledem do země. 

„Ten lektvar. Zkuste to,“ pobídl Harry Ezechiela. Ten vytáhl malou ampulku, 

podal ji Damiánovi a její sytě fialový obsah v tu ránu zmizel v jeho útrobách. 

„Vztyk,“ nařídil Harry nemilosrdně. Namířil na něj hůlkou. Hodil po něm 

kouzlo. A Damián opět přistál na zdi. 

„Zkusíme to jinak,“ vyhrkl v tu ránu Ezechiel, pomohl Damiánovi stoupnout 

si, postavil se za něj a tak jako při jejich soukromých cvičeních vzal jeho ruku do 

své. 



„Profesore, byl byste tak laskav?“ a pobídl Severuse odstoupit tak daleko, že 

byl až u Harryho. A pobízel ho tak dlouho, dokud Severus nevytáhl hůlku a 

nestoupl si do té samé pozice po Harryho boku. Zvláštní, že v ní byli po tak dlouhé 

době – ať už bral válku nebo těch pár bojů s různými individui po ní – znova. 

„Takže, uklidni se,“ promluvil do toho Ezechiel neobyčejně klidně a rozumně 

do Damiánova ucha. „Dýchej zhluboka a počítej. Kdo myslíš, že na tebe zaútočí 

dřív? To je něco, co si musíš teď a tady propočítat pomalu a s rozvahou. Odhadni 

je. Míří na tebe oba. Ale zaútočí jeden. Kdo to je? Víš to?“ na chvíli se odmlčel, 

aby se nadechl a pokračoval. „Tak nic neříkej. Mlč a dívej se neutrálně. Prociť si 

to. Zatím pomalounku a hlavně klidně promýšlej, co bys mohl použít, abys jeho 

kletbu odrazil. A uvažuj. Nemáš čeho se bát, nikdo na tebe dopředu nezaútočí. 

Nikdo ti neublíží. A kdokoli by chtěl, stojím za tebou a jeho kletbu odrazím. 

Rozumíš? Věříš mi?“ šeptal pod práh slyšitelnosti Ezechiel. Chvíli čekal a pak se 

nadechl: „Připraven?“ 

Damián přikývl. Cítil, že je jistější než na začátku. 

„Dobrá. Nezapomeň, jak se láme kouzlo. Nezapomeň otevřít svou duši. 

Nezapomeň…“ 

„Já vím,“ zastavil nervózního a blekotajícího Ezechiela Damián. Zněl klidně a 

oproti Ezechielovi i vyrovnaně. Ez přikývl. Podíval se z otce na Severuse. Přikývl 

podruhé. 

„Tři,“ obě paže mužů se napnuly, „dva,“ oba srovnali balanc. „Teď!“ 

Harry se užuž chystal stáhnout ruku a vyrazit kletbu, tu ho ale něco uvnitř něj 

zarazilo. Dobrovolně se vzdal útoku a přenechal Severusovi žezlo. Ve skutečném 

boji by se jednalo právě o ty sekundy, které si nyní dovolili, aby jeden nezaútočil a 

druhý to pochopil a udělal, co musel. V průběhu těch tří sekund to byla právě 

Severusova kletba, která letěla vzduchem. 

Na protější straně místnosti stáli Ezechiel s Damiánem mírně vyvedeni z míry 

tak dlouhou prodlevou. Oba napnutě pozorovali, jak se k nim nakonec vyřítila 

Severusova kletba. Damián měl Protego na jazyku, ale místo aby zafungoval pud, 

převládla umíněnost a tak skrz jeho rty vyšlo něco dosti podobného zakňučení. 

Čekal, že přijde náraz. A on doopravdy přišel, ale ne takový, jaký čekal. Místo aby 

do něj vrazila kletba, strhl ho stranou Ezechiel. 

„Dobře,“ prohodil udýchaně, když kletba naštípla kamennou zeď, „tak se 

místo neverbálních kouzel naučíme tančit.“ 

„Hm?“ pozvedl Damián nechápavě obočí. 

„Pokud,“ řekl Ezechiel a konečně se vydýchaný narovnal, „nedokážeš spustit 

magii v pravý čas, naučím tě uhýbat, dokud se doopravdy nenaučíš kletbu odrazit. 

Jasné?“ 

Temné oči Ezechiela chvíli propalovaly. Damián nakonec váhavě přikývl. 

Dali se společně – a to nejen Damián a Ezechiel – do toho nejnáročnějšího tance, 

jaký kdy mohl vzniknout. Damián se naučil uhýbat. Naučil se mizet, naučil se 

padat. Naučil se v průběhu těch několika lekcí, které spolu s jejich otci mívali, 

mnohému. Zdokonalil se v tom natolik, že neverbální kouzlení nakonec nebylo ani 

třeba umět a zvládnout. Jenže… ani v jedné z nich – ani v budoucnu, ani jinde, ani 

kdykoli jindy – se mu na lekcích prokládaných spoustou teorie a dobrých rad, 



přirovnání a názorných ukázek nepodařilo naplnit účel oněch shledání. Nikdy ani 

stopa po tom, že by dokázal kouzlit beze slov. Nikdy. 

  

*1 Tak si říkám – nebyl by býval byl tohle dokonalý a bezbolestný konec celé 

povídky? Hm. Škoda. Tuhle radost vám asi fakt neudělám. :) 

33. Návrat do starých kolejí (nebo hůř) 

Jak snadno se sfoukne dortová svíčka? Určitě ne snadněji než se opět rozdělí byty 

Severuse a Harryho a kupodivu zcela jistě ne snadněji, než se zase rozžehnou pře, 

hádky a tahanice mezi oběma zmiňovanými lidmi. A jak málo stačilo. Jeden školní 

trest, pár stržených bodů té nesprávné koleji, střet na obědě, při schůzce i na večeři, 

další den plný problémů a Severus a Harry se opět nesnesli v jedné místnosti, aniž 

by se pohádali. A to do krve. Do posledního dechu, plně přesvědčeni, že se prostě 

bránit musí a že za každou cenu musí mít i navrch, vyhráno, že musí mít poslední 

slovo. Lhostejno zda se jedná o ubrusy do sborovny, anebo o přijetí nových 

zaměstnanců. 

„Byli jako vyměnění! A tak jim to slušelo. Myslím, že když si to udrží, 

stoupnou v očích studentů o osmdesát pět procent, vážně!“ rozohňovala se zcela 

nadšená Rose před Minervou, Kratiknotem, Binnsem, Hoochovou a Pomfreyovou. 

„Musíme nějak opatrně vyzjistit, jestli plánují nechat byty spojené…“ 

„Obávám se,“ zakroutila Minerva hlavou, „že byly byty dnes ráno opět 

rozděleny. Ale třeba se přece jen blýská na lepší časy,“ a hřejivě se na Rose usmála. 

Po jejím sdělení se začalo cosi dít. Něco před dveřmi kabinetu prásklo. Ozvalo se 

hromové ticho a na to se do místnosti vřítilo hejno hipogryfů. Oh, ne… to jen… 

„Kdo vám dovolil plést se mezi mě a mé studenty?!“ rozbil ticho Severusův 

hluboký pobouřený hlas. 

„Nepletu se mezi vás a vaše budižkničemu studenty, ale tohle se stěží týká jen 

vás!“ vmetl mu Harry zrudlý vzteky do tváře. Oba byli mírně předklonění a 

Minerva stejně jako ostatní profesoři jen čekala, kdy po sobě skočí. Útočná hádka 

tady nebyla už hodně dlouho. Ignorace? Ano. Ta nebyla neobvyklá. Ale nepokrytá 

nevraživost byla značně nevšední, ba přímo šokující. 

„Vy záměrně zaměňujete starosti školy s každodenními starostmi kolejí!“ 

„Žertík typu prudce jedovatého lektvaru ve sklenici mé nic netušící studentky 

je každodenní starost?!“ vytřeštil na něj Harry oči. 

„Otrava?“ vyjekla Poppy. „Co se děje?“ a okamžitě zpozorněla hodna svého 

ošetřovatelského titulu. 

„Nikdo nikoho neotrávil,“ usykl Severus bez mála zhnuseně, „jen tady pan 

Potter opět zbytečně hysterčí.“ 

„Zbytečná hysterie by byla, kdybyste se vy, hadi, otrávili navzájem! Ve chvíli, 

kdy se ocitne jed ve sklenici mé studentky, není to žádná hysterie!“ zaječel Harry. 

„Na rozdíl od vás by nás byla škoda. Nehledě na fakt, že mí studenti nejsou 

tak tupí, aby se otrávit nechali!“ vyjel po něm Severus. 

„Mám to takto interpretovat i až budu učit? To by byl obstojný hromadný 

masakr!“ nenávist v tu chvíli z Harryho sršela. 



„Pánové! Laskavě si uvědomte, že tady házíte lidskými životy a ne camrály!“ 

zahřměl Minervin hlas do hádky. 

„A podívejme se i na fakt, že tohle není ani zdaleka poprvé! Včera, jen co 

vaše zmije přijely, málem vystřelily oko další mé studentce. Jen proto, že jste ty 

pitomé ještě kuličky nezakázal!“ rozčiloval se Harry dál. 

„HA! Ono to teď náramně vypadá, jako by si snad začínali pokaždé mí 

Zmijozelové, ale ono to tak ve skutečnosti není, že ne, Pottere?“ fialověl Severus. 

„Jistě že je! A jak vidím, od chvíle, kdy jste obhajoval toho grázlíka Malfoye, 

se moc nezměnilo! Vlastně vůbec nic. Pořád se zastáváte viníku a stoprocentně si 

za nimi stojíte!“ 

„Vážně! To by si jeden mohl pomyslet, že nevíte nic o tom promyšleném 

pokusu úmyslně zavraždit mé studenty vhozením do jejich kotlíku nepatřičné 

přísady! Před mýma očima!“ 

„Pcha! Za mě se tohle dělo dennodenně, ale je zajímavé vidět, že v okamžiku, 

kdy se nehází přísady do mého kotlíku, díváte se pozorně a náramně vám to vadí!“ 

„Mohli přijít o život!“ nenechal Severus zamluvit pointu. 

„To ona taky!“ vrátil mu to vztekle Harry. 

„Jenže na rozdíl od zlatých parchantských Nebelvírů mí studenti zastání 

nenajdou! Samozřejmě za nimi budu stát alespoň já. Právě jako správný kolejní 

ředitel!“ 

„Vy se odvažujete ospravedlňovat své chování a chování svých studentů 

nějakou ubohou výmluvou?! Zajímavé, že si ostatní profesoři na mou kolej 

nestěžují, vážně,“ vypálil Harry. „Ale budiž! Obviňujete tedy mé studenty. Jsem 

ochoten potrestat ty, o kterých tvrdíte, že se provinili, když to samé uplatníte na své 

členy koleje.“ 

„Vy jste se opravdu nic nenaučil!“ vyprskl Severus znechuceně. „Snažíte se za 

každou cenu na sto procent udržet v náručí Bradavic poctivost – ale to je naprostý 

nesmysl! Takhle to nechodí. Ne, neudělám to,“ dodal zřetelně a sebejistě. 

„Nechápu, jak se můžete zastávat proviněných. Víte o tom, ale kryjete je,“ 

Harry se třásl vztekem, ale už nekřičel. Jen se díval s konsternovanou nechápavostí 

a vyzýval Severuse k odpovědi. 

„Jsou to také jen lidé. Lidé, kteří mi věří a spoléhají se na mě. Mají své 

starosti a své neduhy. Ale mají na tomto světě stejně jako vy své místo. A dokud 

budou existovat lidé jako vy, kterým vše u všech ostatních projde, budu si své 

studenty chránit. Dokud tu budou lidé jako vy, najdou se i takoví, jako jsem já. 

Dobrá. Naučili jsme se nespoléhat se na ostatní, což je v pořádku. Ale nevyžadujte 

na mě, abych je zrazoval.“ 

„Není divu, jací jsou. Když se na vás podívají, jako by se dívali do zrcadla. 

Mají ke komu vzhlížet!“ odplivl Harry jedovatě. 

„Alespoň nejsou tak rozmazlení…“ začal Severus výhružným vrčením. 

„O tom by se dalo s úspěchem pochybovat,“ přerušil ho Harry záštiplně. 

„Jste rozmazlený spratek, kterému vždy vše prošlo. Smůla, že jednou za čas 

narazíte na někoho, kdo vám hřebínek srazí, což?“ Severus se narovnal a pozoroval 

Harryho povýšeným pohledem. 

„Vždy jste byl a vždy budete nespravedlivý,“ odfrknul si Harry. 



„A co je spravedlnost?“ usykl Severus. „Zradit své lidi jen proto, že se mohou 

i mýlit? Tak jako vy?“ 

„Ano, správně, Snape, mým obrovským proviněním je, že se zastávám 

spravedlnosti a trestám provinilé!“ 

„A mým je evidentně fakt, že se zastávám lidí, kteří mi věří, ať už to jsou 

odpadlíci nebo ne. Kteří jsou předem odsouzení. Krásná to věc, předsudky, že? Že 

se zastávám lidí, které v životě třeba nemusí nikdy nic dobrého potkat a třeba ani 

nepotkalo. Máte pravdu, Pottere – raději než syna se zastanete pravdy,“ vyplivl 

opovržlivě. 

Harryho oči se rozšířily, polilo ho horko. Oněměl a ne zrovna proto, že neměl 

čím dál argumentovat. Severus se otočil a práskl dveřmi. Ve vzduchu viselo 

Harryho plné pochopení oné hádky, které jeho jazyk zastavilo a otázka, kdo má 

pravdu. 

„Jste jejich profesoři,“ posadila se bledá, tiše přihlížející Minerva na okraj 

židle. „Oba. Všech. Nikdy předtím jste to nerozlišovali. Tak proč…“ bylo poznat 

na jejím¨hlase, jak ji to trápí, jak krajně je jí situace nepříjemná. Jak je jí z toho 

úzko. 

Harryho odpověď byla nemilosrdná, ale až bolestivě zřejmě pravdivá: „Vždy 

jsme to rozlišovali. Jen nikdy ne nahlas.“ 

Po Harryho následném odchodu se místnost ponořila do dusivého ticha. 

Minerva schovala tvář do dlaní. Zhluboka a pravidelně oddechovala. 

„Co teď?“ zeptala se Rose lítostivě svých kolegů. Nikdo jí neodpověděl. 

Nemohli, neb nevěděli. „Ezechiel a Damián by o tom neměli vědět,“ dorážela dál. 

Místnost na její poznámku nereagovala. Všichni se v duchu spíš zaobírali těmi 

samými myšlenkami, které stíhaly i Minervu. 

--- 

Ve sklepení probublávaly kotlíky a ozývalo se Severusovo pravidelné 

nepokojné ťukání do desky stolu. Najednou vstal a zamířil si to k Ezechielovi. 

Nahnul se nad něj a jeho kotlík. Nasál výpary, zatvářil se značně nespokojeně 

a pronesl: „Jaká byla poslední přísada, kterou jste tam vhodil?“ 

Ezechiel vzhlédl: „Plankton.“ 

„A dál?“ popostrčil ho Severus netrpělivě. Damián vzhlédl od svého kotlíku. 

„Míchal jsem to po směru hodinových ručiček,“ polkl Ezechiel. 

„Po…“ zopakoval Severus klidně, avšak našlo se pár senzitivnějších jedinců, 

kteří cítili Snapeův vztek. 

„Ano, pane profesore,“ přitakal Ezechiel až plaše. 

„Takže to zamícháte po směru hodinových ručiček, nalijete do toho kyselinu 

sírovou, přidáte ocas třaskavého skvorejše? Nějak nevidím ty správné přísady pro 

lektvar, který připravujete, tím spíš už nezmiňuji, že to není to, co jsem řekl, že 

máte dělat!“ 

„Já…“ 

„Co vy? Nemáte hlavu? To je vám jedno, co se stane vašim drahým 

kamarádíčkům? Myslíte snad, že mě baví po vás neustále uklízet pracovní místo? 

Co si o sobě myslíte?“ 

„Omlouvám…“ 



„Omluva nestačí, strhávám vám padesát bodů a nechci vás tu vidět do doby, 

než se naučíte číst postup, řídit se podle něj a než si laskavě zapamatujete zásady 

bezpečnosti! Ven!“ 

„Ale pane…“ Ezechielovi bylo do pláče, i když se statečně díval do očí svého 

profesora. V tu chvíli nebyl víc a on sám si nebyl jistý, jestli kdy byl něco víc. A 

Vánoce se staly jen mlhavou fantazií zašlé minulosti. 

„Dokud nezačnete dělat úkoly a učit se, nechci vás tady ani vidět. Ven. VEN!“ 

Ezechiel se v minutě tiše sbalil, uklidil a odešel. 

„A vy ostatní dokončujte!“ vykřikl zostra na třídu. Šum, který mu byl 

odpovědí, byl chvatný a obezřetný, studenti by opatrněji neobcházeli ani 

nitroglycerin. V průběhu dalších pár minut byli všichni pryč, až na jednoho 

jediného. 

„Co to mělo znamenat?“ žádal vysvětlení Damián. Severus vypadal, jako by 

ani nevnímal. 

Přesto odpověděl typicky klidným hlasem: „Když neví, co má dělat, nechci ho 

tady. Můžeš se o jeho znalosti postarat ty, když už jsi jeho… manžel,“ pronesl 

s opovržením. 

„Správně,“ řekl Damián a v jeho hlase byla ta samá otázka, kterou položil 

jako první, „a jelikož jsem jeho manžel, ptám se tě na to, co to znamená. Cos 

udělal, je nepochopitelné. Bylo to z ničeho nic a bylo to absolutně nespravedlivé.“ 

„Vážně?“ usmál se Severus, jako kdyby zuby trhal mladé nevinné zvířátko. 

„Prosím!“ požádal o něco rázněji Damián. 

„Co chceš, Damiáne?“ zeptal se Severus bez špetky trpělivosti. 

„Vědět, proč jsi to udělal. A proč Ezechielovi.“ 

„Udělal bych to, ať by to byl kdokoli. To mám jen proto, že je to tvůj manžel, 

nastolit jiná pravidla? Ani nevíš, jaké úsilí mě stojí mít ve své třídě jenom tebe. To 

mám brát ohledy na všechny tvé kamarádíčky? Manželi? Kamarády manžela? 

Vlastně by ze mě nakonec mohl být i slušný a hodný dědeček, ne?“ 

„Popravdě? Nezabilo by tě, kdyby ses občas usmál a ukázal svou lidskost i 

cizím,“ řekl Damián s nesmlouvavým, tvrdým podtónem. 

„Přestaň být drzý!“ vykřikl Severus. 

„Přestaň si vymýšlet záminky,“ odsekl Dmaián, otočil se a než Severus stačil 

skutečně vybuchnout, mířil pryč z místnosti. Přece jen se otočil a dodal 

k Severusově naprosté nespokojenosti: „Nemusíš mít rád ani Eze ani jeho otce, ale 

musíš respektovat mě a mého životního partnera. Je těžké to pochopit, protože jsem 

se ti doposud jen podřizoval. Ale budeš to muset zvládnout. Nenechám Ezechiela 

urážet a to ani tebou. A prosím – netahej do našeho vztahu problémy s Potterem, 

ano? Ty si vyříkejte mimo nás. Nejlépe jednou pro vždy,“ což ho nejen naštvalo, 

ale i totálně odrovnalo. Ne. Dnešek už lepší vážně nebude. 

--- 

Osmého měsíce roku narodí se dítě, počato v nevědomí poloviny své krve, 

schopné postavit se zlu. Zlu, jež dosud dřímá, a které se opět vzmůže. Vyroste jako 

poloviční sirotek, neboť žena, která mu vdechla život, sama dobrovolně položí dítě 

na otcův práh, uvědomena o budoucím osudu. 



Toto dítě bude moct svázat zlo, bude mít moc, kterou vládl i Pánem zla 

poznamenaný, bude umět rozlišit správné a špatné a bude mít po boku své Strážné. 

Ten, který se narodil, když sedmý měsíc umíral, Velitel Strážných, spojí své síly 

s dítětem osmého měsíce, aby ukončil nadvládu Obávaných. Povede Strážné, 

shromáždí a pomůže jim. Jen Vyvolená a Patron Rádce budou nad Velitelem 

Strážných, Velitelův rádce bude pak ten, který Bdí. 

Zlo může znova začít dřímat, pokud se Strážnému s Vyvolenou Věštkyní podaří 

spojit své síly a umlčet křik Obávaných. 

Profesorce Trelawneyové podklesla kolena. Zhroutila se na podlahu a než se 

stačila zvednout, usnula. 

34. (Nenávidím tě) Víc než… 

Jaro vtrhlo do bradavické dusné atmosféry jako spása. Sněženky byly natrhány pro 

potřeby lektvarů, rozkvétaly další a další květiny, až sníh roztál úplně. Blížil se 

konec roku. Blížilo se něco jako smíření. Alespoň pro tu lepší většinu. 

„Co tady děláme?“ zeptal se Harry s hořkostí a shodil ze sebe hábit, který byl 

ještě stále nezbytnou součástí každého přiměřeně normálního, nezimofilního 

člověka. Noc padla na Prasinky a na většinu okolí (zhruba celou Anglii a dál) a 

Harry nespokojeně pohupoval nohou, přitom seděl na židli a provrtával Severuse 

naproti sobě tím nejostřejším pohledem, jaký dokázal po deváté večerní ve svých 

očích vykouzlit. Severus onu provokaci nechal bez povšimnutí tak jako zhruba 

devadesát pět procent svého okolí. Díval se neurčitě jakousi úhlopříčkou směrem 

k zemi a na dotaz hospodského, co si dají, odpověděl až urážlivě neúčastným 

hlasem snad i bez zamyšlení. (Nebo spíš bez přemýšlení.) Hospodský to vzal 

přiměřeně statečně. 

Konečně to vypadalo, že si Severus dostatečně promyslel, co chce říct: 

„Potřebuji si s vámi promluvit,“ nadnesl monotónně. 

„Ne,“ řekl Harry a pohrdavě propaloval Severuse, který se s Harryho 

pohledem nestřetl, „to by mi bez vás nedošlo.“ 

Severus na urážku odpověděl opět pouhým mlčením: „Před časem řekl 

Damián něco ve smyslu, že si své problémy máme vyříkat bez jejich účastni. Více 

méně s ním souhlasím. Chci dojít příměří,“ sypal ze sebe neochotně. 

Harry se ušklíbl: „Co to znamená? Zdvořilé přehlížení se? Nepoštvávat proti 

sobě studenty? Nemít vlastní názor? Vím, Ezechiel za mnou přišel s tímtéž. Odmítl 

jsem ho a odmítnu teď i vás,“ a jal se zase si oblékat hábit. 

„Počkejte,“ přikázal Severus ostře. Harry nespokojeně vydechl, ale hábit 

nechal hábitem. „Nejde o to nemít vlastní názor. Chci tento vleklý nic neřešící stav 

ukončit. Chci si to vyříkat jednou pro vždy. Už nemůžu, jasné? Jsem unavený. 

Nechci si hrát, nechci předstírat a zatraceně nemám už sílu být neustále ve střehu. 

Rozumíte mi? Už je to příliš dlouho.“ 

Harryho olízl jazyk spalující nevraživosti, spalující nevole vůči člověku, jenž 

seděl naproti němu: „Je to příliš dlouho na to hádat se?“ zeptal se Harry. „Máte 

naprostou pravdu…“ 

„Přesně,“ přitakal Severus s nadějí. 



„Víte co ještě?“ nadhodil Harry konverzačním tónem. „Čas je nepodstatný, 

jde-li o vraždu člověka. Nejste tím nevinnější, čím dál jste od toho činu…“ 

„Já myslel, že jste mi to odpustil,“ Severus to nevydržel a podíval se Harrymu 

do očí. 

„Ale nezapomněl,“ vyštěkl Harry. 

Severus na chvíli oněměl. Jako vlna se přes něj přelil strach, obava… něco, co 

ho pohltilo a on nebyl s to dýchat ani se bránit. Aby nakonec dospěl do bodu proč – 

proč ho to natolik ochromilo, když to, co Harry řekl, nebyl víc než fakt, který si 

Severus už léta uvědomoval. Bylo to snad proto, že to zatím Harry nikdy nevyslovil 

nahlas? Odvážil se snad Severus doufat, že to všechno, co se za ta léta stalo, jak se 

škorpili, že to už mělo jiný důvod? Pokud ano, právě si uvědomil, jak zoufale 

pošetilé, jak naprosto hloupé a naivní to bylo, jak dětsky se choval, když si nechtěl 

připustit, co všechny ty jedovatosti ze strany Harryho Pottera znamenaly. Proč na 

něj mířily. Nicméně teď to věděl. Definitivně to věděl. 

Mezitím se Harry zvedl a odešel pryč. Severus zareagoval neskutečně rychle – 

zaplatil a vyběhl ven za Harrym. Mrštně jako kočka se k němu přiblížil, bolestivě 

mu sevřel předloktí a vmanévroval ho do postranní uličky, kde ho hodil na stěnu 

jakéhosi bezejmenného domu. 

„Nedovolím vám odejít, dokud nepřistoupíte na podmínky. Neodejdeme, 

dokud tohle neskončí,“ vrčel mu přímo do obličeje. 

Harry se nadechl a rázně odpověděl: „Nechcete to slyšet.“ 

„Jediné, co nechci,“ a Severus se přiblížil ještě o několik čísel blíž, „je aby 

tohle pokračovalo. Nechci ubližovat svému synovi. A to je důvod, proč za vámi 

jdu.“ 

„Vaše důvody jsou ušlechtilé. Ušlechtilejší než má zloba,“ odpověděl Harry. 

„Má ušlechtilost na rozdíl od vaší zloby nezasahuje do našich životů. Takže?“ 

zvedl Severus obočí. Náhle se Harry odrazil ode zdi. Severus musel couvnout, aby 

do něj Harry nevrazil. A z Harryho se náhle stal ten, který útočí. 

„Nejste hoden důvěry ministerstva ani Starostolce. Nevěřím vám. Měl byste 

shnít někde u popelnic z mudlovského světa, aby se o vás už nevědělo. Za vše, co 

jste udělal, byste si tenhle osud zasloužil. Je mi z vás špatně. Je mi špatně za vás. 

Nemůžu uvěřit, že mě Brumbál připoutal nadosmrti k Bradavicím a navíc mě 

donutil trpět tam vás. Nenávidím vás. Hnusíte se mi. Donutil jste mě, aby mi bylo 

špatně i ze mě. Bravo! Nemám nic, vůbec nic, čím bych se ospravedlnil. Nechce se 

mi omlouvat se, ale měl bych! Je to to, co jste chtěl slyšet?“ Šílenství. To bylo to, 

co nahradilo Harryho pohled. A frustrace. A Severus to viděl a věděl to, a přesto se 

nad jeho slova nedokázal povznést. Ranilo ho, co řekl. Hluboce. 

„Je to vše?“ zeptal se dutě a snad i chladně. 

„Ani zdaleka,“ odvětil Harry a oddechoval, jako by uběhl maraton. 

„Na tohle nechci slyšet nic, protože byste to nedokázal obhájit. Jednou mi cele 

věříte, podruhé mě nenávidíte. Dobře. Neptám se. Je mi to ostatně jedno. Jen chci 

vědět tohle: Je to dost na to, abyste se začal chovat normálně a přijal příměří – 

kvůli našim synům?“ zeptal se Severus znova a přesněji. 

Harry mlčel. Díval se na Severuse, který se na něj opět nedíval. Pak jednou 

přikývl. 



Severus se otočil, že odejde a Harry ho nezastavoval. Přitáhl si hábit úžeji 

k tělu. Na konci uličky se ale Snape přece zastavil, přestal držet plášť, který 

vyklouzl z jeho rukou. Otočil se jen jednou tváří, takže polovina zůstala z Harryho 

pohledu ve tmě, druhá byla osvětlena pouliční lampou a ten obrázek vypadal… 

správně impozantně. 

„Nechci vám do toho mluvit,“ řekl Severus pomalu, jako by váhal nad 

každým slovem, „ale lhostejnost by byla horší. Můžete mě nenávidět, můžu se vám 

hnusit, můžete se koneckonců hnusit sám sobě. Kéž se jednou smíříte se svou rolí 

ve společnosti a sám se sebou. Bude to den, kdy vyrostete a Merlin ví dobře, že už 

je na to nejvyšší čas. Oč dřív jste začal, tím později na rozdíl od většiny smrtelníků 

končíte. Zlatý Potter, ten musí mít vždy něco extra, že ano, pane Pottere?“ 

A s jediným úderem srdce se Severus z uličky vypařil. 

--- 

„Co myslíte vy?“ zeptala se Minerva a první pohled mířil k Harrymu a 

Severusovi v očekávání přívalu nevole a dlouhé hádky. Obě strany ale mlčely, 

evidentně sžírány tím, co by k tomu chtěly dodat. 

Ozvala se tedy Rose: „Myslím, že Filch zastane ještě spousty generací. 

Nevidím jako nezbytné hledat si další pomocné zaměstnance Bradavic.“ 

„Máme i beztak málo profesorů,“ nadechl se Scorpius, „to, že se Filch dožil 

svého úctyhodného věku, ještě neznamená, že ho zítra neraní mrtvice. Ano, motáci 

mají o něco vyšší věkový průměr než mudlové, ale nejsou to kouzelníci, Rose. 

Souhlasím s profesorkou McGonagallovou,“ zakončil nesmlouvavě. 

„Buďa Filchem, urazila bych se,“ namítla Poppy. 

„Já být i vámi, urazil bych se,“ přisadil si Filch. 

„To jako že jsem taky stará?“ vyjela Pomfreyová na Kratiknota. 

„To jsem neřekl!“ bránil se. 

„Ale myslel jste si to!“ nařkla ho Poppy. 

„Přátelé…“ snažila se je mírnit Minerva. Zjistila, že zbytečně. Celá místnost 

se začala dohadovat, jen jediní dva se vytratili, jako by tam před pár minutami ani 

neseděli. Severus Harrymu přidržel dveře. Nepodívali se na sebe. Neusmířili se, 

neprojevili lítost. Byla to jen tichá dohoda. Pro obě strany devastující tichá dohoda. 

--- 

Bylo dusné srpnové odpoledne. Vzduch se ani nehnul, slunce pražilo do 

střech. Všude mimo jedinou místnost bylo ticho. Všichni napjatě očekávali. 

Několikrát se ozval příšerný ženský řev, jako by ji něco trhalo, který ustal a zase 

protrhnul ticho v určitých téměř pravidelných vlnách. Ještě naposledy a místo 

nelidského křiku ženy se ozvalo tichým místem naříkavé plakání děťátka. 

„Je to holčička,“ oznámil kdosi zpocené ženě. Na ta slova vztáhla ruce. 

„Miláčku,“ otevřela suché rty a začaly jí z očí padat slzy. To dítě bylo po 

všech stranách krásné. Nemělo přídech jakékoli jiné barvy, bylo celé růžové a 

hebounké a mělo pár vlásků. A nebyl nikdo, kdo by se do ní na první pohled 

nezamiloval. Krásné rtíčky, slepené oči, snad dokonalá symetrie obličejíčku. 

Nebylo na ní na první pohled vůbec nic odpudivého, jak její matka doufala, právě 

naopak. Vše bylo tak dokonalé, že to svádělo k bezostyšným pomluvám a naprosto 

čisté závisti. 



„Jaké jí dáte jméno?“ vytrhl ženu ze zálibného zasnění a obdivné letargie něčí 

dotěrný hlas. Nevadilo jí to. Ne pokud měla v rukou ten uzlíček. Na ní závislý 

uzlíček. Kouzelný uzlíček. 

„Jmenuje se Anna,“ vydechla. „Anna Marie.“ 

„Pište: Dvacátý druhý srpen*1, rok, jménem Anna Marie…?“ podíval se ten 

člověk opět na matku. 

„Snape,“ odvětila ona a dál se dívala na své děťátko. 

„Anna Marie Snapeová. Narozena ve Filadelfii. Evidentně ze čtvrtiny víla. A 

očividně také čarodějka,“ podívala se na kruh svíček, které na první pohled 

samovolně vzplály. Žena, která držela dítě v náručí, se pousmála. 

*1 http://cs.wikipedia.org/wiki/22._srpen; http://www.horoskopy.cz/lev/ 

Rozjímala jsem, do jaké míry ji chci mít ovlivněnou touhle tématikou. 

Usoudila jsem, že se něco může hodit. Proto odkazy. Nějak k ní prozatím co víc 

říct nemám. Jo a – pokud se vám už teď zdá příliš Mary Sue, vězte, milé dámy, že 

bude hůř. Anebo ještě jinak: Je čarodějka, o čemž jsem delší čas diskutovat 

nechtěla. Má také krev babičky víly. Což je věc, kterou jsem sice zmínila, ale která 

nebude do budoucna ani zdaleka tak podstatná. Podstatné bude to, k čemu bude mít 

sklony. A to rozhodně nebude svádění chlapů. 

35. Nikdy nepochopíš 

Draco Malfoy, jako už po tolikáté předtím, přijal sovy letící k němu oknem 

s rutinním nezájmem. Obálku po obálce rozlepoval, kontroloval, co mělo být 

zkontrolováno, ušklíbal se nad tím, nad čím se ušklíbnout měl a veškerou svou 

korespondenci přijal se svou obvyklou nenaladěnou nadřazeností. Vzal další dopis 

z ministerstva, přičemž mu na stole leželo ještě několik obálek. Otevřel ji. Přečetl si 

ji. Jednou. Když dočetl poslední písmenko, šíleně zblednul. Podruhé přejel dopis 

neuvěřitelně povrchně a rychle. Vypadl mu z ruky a pomalu klesal k zemi. 

Horečnatě se podíval k druhému stolu, kde leželo pár obálek jeho ženy. Rychle se k 

němu vrhnul, bez přemýšlení se natáhl k stejně vypadající obálce, jakou před 

okamžikem držel, rozškubal ji a přečetl si téměř identická písmena. Zhroutil se na 

koberec a zařval natolik, že se to skutečně rozlehlo po všech zaprášených koutech 

domu: „Astorie!“ 

Když si Astorie Greengrassová-Malfoyová četla dopis, zesinala s pohledem 

upřeným na Draca stejně, jako prve zbledl Draco. 

--- 

Lucius Malfoy se při obdržení pošty spokojeně pohupoval na svém křesle a 

jeho obličej zhyzdil spokojený úsměv. 

„Je to tak v pořádku, pane Malfoy?“ zeptala se žena v růžovém. 

„Na vás se nedá nespolehnout, Dolores,“ odpověděl Lucius a věnoval jí na 

okamžik vážný, pochvalný pohled. 

„Také mám ten pocit, že my dva si vždy budeme rozumět. Dokud žijí 

Brumbálovi přívrženci, budeme se je snažit oba zničit. To je nepolevující pouto,“ 

uvedla Dolores potěšeně. 

„Ale no tak, Dolores,“ zamračil se Lucius a dopis odložil ležérně na stůl, „já 

svého syna nechci zničit. Chci jen Scorpiuse,“ poslední větu pronesl téměř mazlivě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/22._srpen
http://www.horoskopy.cz/lev/


„Když odpustíte, pane Malfoyi,“ dovolila si Umbridgeová, „vašeho syna 

konec války zamotal do té míry, že jeho schopný, od vás zděděný potenciál 

nemohu najít ani rozpoznat. Je to nesmírná škoda. Měl šanci to dotáhnout daleko. 

A jen proto, že věřím ve vaše schopnosti a v to, že se vaše geny mohly dostat do 

vašeho vnuka spíš než do syna, tohle dělám. A teď, když mě omluvíte, musím jít 

pracovat…“ Dolores se s pokývnutím hlavy – nejprve k Luciusovi, poté k u dveří 

postávajícímu Mulciberovi – a s vychytralým úsměvem ztratila z Luciusovy 

kanceláře. 

--- 

Scorpius si pročítal dopisy tak jako každý ve Velké síni spolu s mnoha 

svědky. Podivoval se, že se Harry a Severus přestali do tak rozsáhlé míry o všem 

hádat. Možná byla až škoda, že se už nehádali ani o důležitých věcech. Jakoby si 

každý začal žít svůj vlastní života a raději toho druhého ignoroval, než aby s ním 

spolunažíval. Ano, zbytek bradavických poměrů se skutečně zklidnil. Jen oni dva 

jaksi trčeli jako dva mysy na severní a jižní polokouli. Naprosto nic nedokázalo 

zapříčinit, aby měli stejný nebo různý názor, aby se v jednu chvíli dívali na jedno a 

to samé. 

Jeho myšlenky, díky nimž nevnímal obsah dopisů, velmi nepěkně přerušil 

právě jeden z nich. Zrovna držel v ruce sklenici s dýňovým džusem. Ani nevěděl 

jak, jako by se ze sklenice stala sůl, vypadla mu z ruky a s pořádným a 

všeupoutávajícím zvukem se roztříštila o zem, stejně tak Scorpiusovi zmizela 

z tváří barva. 

Možná kdyby nečetl, co právě přečetl, potěšilo by ho, že po tolika měsících 

vzájemné ignorace a nedívání se do stejného bodu, se právě jemu podařilo svést ve 

stejný okamžik na stejné místo ony pohledy. Severus právě skládal noviny, 

Harrymu do úst mířila slanina, ale ani jeden svůj pohyb nedokončil řádně. 

Severusovy vypadly noviny z rukou, Harry s řinkotem nehal vidličku vidličkou. 

Oba vstali rychleji než zbytek sboru, který se na něj – stejně jako mnozí studenti – 

dívali. Severus byl ten rychlejší, který mu vytrhl dopis z ruky. A Harry byl ten, 

který se na něj zezadu nalepil a četl řádek po řádku spolu s ním. A Scorpius se 

nezmohl na víc než: „To nemůže…“ ale znělo to šíleně nejistě a tak slabě. 

Nenáviděl se za tu slabost. Kdyby tam nebyla Rose, která stiskla jeho chvějící se 

ruce, nejspíš by se rozpadl na malilinkaté kousíčky. 

Když Severus dopis dočetl, podíval se na Harryho. Harry mu ho mlčky vytrhl 

a začal ho číst důkladněji znovu. Nějak se mu do mozku nedostalo to, co to 

všechno znamenalo. 

  

Pane Malfoyi Scorpiusi (celým jménem Scorpius Draco Lucius Abraxas 

Idriss*1 Fortuna*2 Malfoy), 

z nařízení ministerstva kouzel dne 5. 10. 2018 jste dnes, dne 10. 10. 2018 

uvědomen o faktu, že se dne 13. 10. 2018 máte dostavit na ministerstvo ve věci 

ukončení vaší svéprávnosti a svěření do opatrovnictví pana Luciuse Malfoye. Dále 

jsou vaše matka, Atorie Greengrassová-Malfoyová a váš otec, Draco Lucius 

Abraxas Idriss Julius*3 Imperium*4 Malfoy, zbaveni svých rodičovských práv 



z důvodu porušení svých rodičovských povinností. A kvůli zanedbání vaší výchovy 

budete svěřen do péče pana Luciuse Malfoye, vašeho biologického dědečka. 

S pozdravem a přáním pěkného zbytku dne 

Idryl Macoušová, zástupkyně vedoucí odboru rodinné péče 

  

Harry odlepil z dopisu zrak. „Do ředitelny,“ vypadlo z něj konsternovaně a 

první, kdo jeho slova následoval, byla sama ředitelka. 

„Že tohle nesmí?!“ ani se nezavřely dveře a Scorpius se na Harryho obrátil 

jako na jediného rozumného člověka v místnosti. Harry mlčky předal dopis 

ředitelce. Ta si ho převzala a odešla si pro brýle ke stolu. 

Harry dřív než odpověděl, vrhnul na Severuse nejistý pohled. 

„Dobře,“ řekl, jako by se právě vzdal možnosti, že to někdo vysvětlí za něj, 

„tohle taky mohl udělat jenom Malfoy…“ vyhrkl Harry, pak se zarazil a dodal, 

„promiň, výjimečně jsem myslel Luciuse. Vím, z jakého titulu míní tvým rodičům 

odebrat rodičovská práva a je to částečně i moje vina…“ 

„Naše,“ vložil se do toho Severus svým hlubokým a jako skála pevným 

hlasem. Harry se ohlédl a Severus ustoupil, aby mohl pokračovat. 

„Chci, abys věděl, že tohle není obvyklá praxe, ano? Jde o ten poslední rok, 

než ses stal dospělým. Myslím, že to bylo i víc… rok a půl? Nešel jsi ani jednou 

domů. Nenavštívil své rodiče. Podle ministerstva to, že jste se nesetkali, byla chyba 

tvých rodičů. A proto má Lucius právo vyžadovat dokončení tvé výchovy.“ 

„Ach, vždyť to je nesmysl!“ obořila se na ně naštvaně Rose. „To by si mohl 

vzpomenout kdokoli kdykoli!“ 

Harry přikývl: „Má to pár háčků – ne každý je tak patologicky nemožný jako 

Malfoy. Toto právo, kam až historie sahá, uplatňovaly jen čistokrevné rody v zájmu 

jejich zachování a vychování jejich generací v té správné společnosti. Toto právo 

platí do doby, než si dotyčný sám pořídí rodinu. Jsou myšleny hlavně děti, ale mělo 

by stačit i pouhé manželství. Anebo se musí obávat, dokud všichni jeho příbuzní 

nezemřou. Jenže to, čím bude argumentovat Malfoy, bude ještě jiného rázu. Za á 

k němu neměl přístup jako k malému – a to, že se o Scorpiuse nestaral, nebude 

v jeho případě relevantní – což je za bé nepřípustné, jelikož je nejstarším členem 

svého rodu. Opakuji – to, že o Scorpiuse do určité doby neprojevoval zájem, je 

irelevantní. A za cé bude argumentovat tím, že jsme se o něj se Severusem nestarali 

správně, že jsme ho ovlivňovali na Malfoyův úkor a že všechno, co jsme mu kdy 

řekli, i to, že se později neviděl se svým otcem a matkou, je naše vina. Bude mu 

dokonce jedno, že Astorii za svou snachu nepovažuje. I to se mu bude hodit…“ 

„Jak to myslíš?“ dokázal se skrz clonu bezvědomí a otřesu zeptat Scorpius. 

Harry se zrazil. Rose se na Harryho podívala. Severus se díval do země. Minerva 

zvedla zrak od dopisu, který právě patrně po sté pročítala, Brumbál a jeho 

předchůdci v postu ředitele Bradavic se také dívali na dění za plátnem. 

Harry ztěžka vydechl. 

„Scorpiusi,“ zaměstnal jeho mysl nyní i Severusův hlas. 

„Ano, Severusi?“ dožadoval se Scorpius. „Má kmotra je přece…“ 

„To ano,“ připustil ihned bez zaváhání Severus. Přešlápl a něco si pod nosem 

zaklel: „Možná by ty dějiny měl vážně vykládat někdo jiný.“ Nebýt situace, Harry 



by se možná i zasmál. „V žádném případě si nedokážeš představit, v jaké době ses 

narodil. Ano, žádný Pán zla nám za krk nedýchal. Jenže zkrátka… byly situace, 

které si žádaly opatření. A to, kdo bude tvými kmotry, byla jedna z těch věcí.“ 

„Musel jsem to být i já,“ přidal se i Harry do nastalého nejistého ticha, „jinak 

by tě nenechal,“ dořekl šeptem. Okamžitě ho ale zesílil: „Jinak bychom nedokázali 

zařídit, abys zůstal tady, s námi. V bezpečí. Daleko od všeho, od čeho tě chtěl tvůj 

otec uchránit, a věř mi, že nakolik ho nemusím, tohle chápu a chápal jsem to 

i v době, kdy mě o to požádal. A jsem rád,“ dodal ujišťujícím hlasem mírnícím 

vystrašenou ovečku. 

„Takže ty…“ Scorpius zvedl ruku, jak na Harryho ukázal dlaní a nejistý 

koncem věty si jí zajel do vlasů. 

„Jsem tvůj kmotr,“ přikývl Harry. 

Scorpius těkal pohledem po místnosti, až se nakonec obrátil o sto osmdesát a 

třetí kosmickou vypálil dveřmi ven, Severus za ním. Dveře práskly. Ozvalo se 

šustění a křik. 

To jsem neměl ani právo vědět… 

K čemu by ti to bylo? Bylo to jen neoficiálně. 

Jen jako – řekni to! 

To ne, protože se o tebe Potter staral, jak jen dokázal. Nesčetněkrát mi 

pomohl odpálkovat Luciuse… 

Tak proč už to nejde!? 

Jsi dospělý! Už za tebe nemůžeme rozhodovat. A nemůžeme se bránit, pokud 

nás obviní ze špatného vlivu a nepatřičné výchovy. S tímhle se před lety zkrátka 

nepočítalo. 

Mohl to udělat kdykoli! Tak proč mám teda tři kmotry, když je to všechno 

kompletně na… 

Scorpiusi! Ovládej se. A přestaň. Neznamená to, že jsme přestali bojovat, jen 

to znamená, že nám s tím budeš muset pomoct. 

Perfektní! 

Alespoň vidíš, čeho je Lucius schopný. Teď tě nemůže z míry vyvést jen nějaké 

opatření, jehož součástí byl další kmotr. 

Měl jsem právo vědět to. 

Ticho. Všichni v ředitelně propalovali dveře. Harry se modlil, aby mu Severus 

neodpověděl. Ještě teď ho na jazyku pálila ta slova, která na tu adresu pronesl před 

lety. Ale nechci s ním mít nic společného. Je to váš kmotřenec. Já jsem tu jen proto, 

aby to dítě neovlivňovaly manýry Luciuse Malfoye. Nic k němu nejsem a tak to 

zůstane. Alespoň tohle si namlouval. 

Tak teď to víš, ozvalo se bezbarvě po nekonečně dlouhé odmlce. 

Takže mám kmotry dva. 

Dva. 

Potter… 

Potter. 

Dveře se otevřely a Harryho najednou propaloval ocelově šedý a černočerný 

pohled. 



„Takže co teď?“ vydechl Scorpius, jako by byla jeho trpělivost těžce 

zkoušená. 

--- 

„Oh, Scorpiusi…“ přivítal Lucius svého vnuka s otevřenou náručí. 

„Lituju tě,“ řekl Scorpius hned ve dveřích a s přimhouřenýma očima sledoval, 

jak se Luciusova maska roztéká. „Ty to nikdy nepochopíš. Že ne? Nebudu se svým 

otcem, ale nikdy nebudu ani s tebou. Svůj domov jsem si vybral.“ 

„Nikdo si svůj domov nevybírá!“ zasyčel Lucius nepříčetně. 

„Už tak dlouho ses vydržel neozvat. Proč tohle děláš?“ stál tam a připadal si 

hloupě. 

„Proč vždycky přijdeš, aniž bys o tom komukoli dalšímu řekl?“ zeptal se 

Lucius rázně. „Je to to samé nutkání. Jsme stejní. Chápeš?“ Scorpius dotaz 

ignoroval. Stejně jako vše, čeho se týkalo, krom jediného. 

Na pracovnu dolehla chvíle ticha. Konečně Scorpius pomalu přikývl: „Vážně 

je mi tě líto. Cos asi musel poznat, když tvůj jediný životní cíl je udělat ze svých 

blízkých pro vlastní potěchu otroky.“ 

„Nechci z tebe udělat otroka, ale Malfoye!“ zakřičel zlostně Lucius. 

„Ty nejsi jako Malfoy šťastnější, dědečku. Přesto se mě snažíš hrdým 

Malfoyem udělat. Ve tvém životě se nemohlo stát nic dobrého. Jedině tak si umím 

vysvětlit, že nedokážeš jasnému ne ustoupit. Přesto že víš, že mě to zničí. Přesto že 

víš, že to tobě nepomůže. Přesto že víš…“ 

„Dost!“ 

„…že ať hledáš cokoli, já a to, co děláš, to není.“ 

Scorpius se s poslední pohledem na kancelář svého dědečka otočil k jeho 

výsosti zády, sáhnul na kliku ze zlata, prohlédl si kožené dveře a zajisté drahé 

obrazy, fresky, malby, rodokmeny, portréty, sochy a to vše, co lemovalo odchod 

z domu, a na jeho prozatím ničím zvláštním zkoušenou duši to nepůsobilo nijak 

jinak než chladně, prázdně a bezvýznamně. 

  

*1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Idriss_D%C3%A9by 

*2 Štěstí. 

*3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar 

*4 Moc. 

36. Lidé si nevybírají osud, osud si nevybírá lidi 

Po okenní tabulce stékala první dešťová kapka. 

„Vaše žádost o znesvéprávnění Scorpiuse Malfoye a svěření do vaší péče se 

s okamžitou platností zamítá,“ kladivo soudkyně praštilo do dubového podstavce. 

„Ale…“ snažil se nadechnout se Lucius. Scorpius si tiše oddechl. 

„A doporučuji vám, abyste to víckrát nezkoušel,“ přeměřila si ho přísně 

soudkyně, vstala a odešla. 

„Tos byl ty! Nevím, jak se ti podařilo…“ obrátil se Malfoy nejstarší rozlíceně 

na Severuse, který k jeho tyátru neměl víc než založené ruce na prsou a přezíravě 

zvednuté obočí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Idriss_D%C3%A9by
http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar


„Vážně, pane Malfoyi,“ přerušila ho Minerva se spokojenou jemností staré 

dámy na úrovni, „člověk by řekl, že jsme vám změnou soudce něco zhatili…“ 

„Vy stará intrikánko!“ vyprskl Malfoy nepříčetně a tváře mu zrudly zlostí. 

„Přestaň kolem sebe prskat jed, otče,“ ozvalo se Luciusovi za zády. Lucius se 

pomalu otočil. 

„Myslel bych si, že jsem tě přes to všechno vychoval líp.“ 

„To by stačilo,“ zvednul se Scorpius a zamířil pryč ze síně. Draco popotáhl 

svou ženu za ruku, že už taky půjdou. 

Lucius nepříčetně vyštěkl: „Ještě se uvidíme! Přijdeš, jako jsi vždycky přišel!“ 

místnost ztichla. Všichni, kdo přišli se Scorpiusem, se zarazili. Ředitelka, Severus, 

Draco i jeho žena, Rose. Scorpius se začal zvolna obracet tváří k Luciusovi a v jeho 

očích zazářila rozhodnost: „Ne,“ řekl, „myslím, že ne.“ 

A Lucius možná poznal, že tentokrát to jeho vnuk myslí doopravdy. Zhroutil 

se zpět do křesla. 

--- 

Začínalo pršet. Brzy hlína změkla. Bylo blátivo a vše se chystalo na zimní 

spánek. Tiché kroky směřující k bráně do obrazu počínajícího deště nezapadaly. A 

nezapadl do toho ani obrázek dítěte v náručí oné osoby, které už od rána vydatně 

natahovalo. Nyní vysloveně brečelo. 

„Pš-ššt, broučku,“ konejšil ten uzlíček hlas. Neodvratně spolu mířili k bráně 

střežené kouzly a opatřené různými druhy poplachů. Když dorazili k cíli, položila 

osoba ten uzlíček na zem, vytáhla z pláště dopis a vložila ho dítěti do zavinovačky, 

ve které bylo. Pohladila ji po čele, sklonila se k ní, políbila ji na čelo. Když se ústy 

odlepila od čela, sklonila se ještě k neuvěřitelně malému oušku a pošeptala jí: 

„Život nemůže být perfektní, broučku, mnohé si nevybíráme. Já musela. Věř, že co 

jsem právě udělala, je dobré. Já věřím v tebe. A ve tvého otce,“ dodala s mírnou 

obavou. Pak vstala. Pohlédla na své dítě, otočila se a rozběhla se k Prasinkám, aby 

se nakonec mohla přemístit. 

--- 

„Scorpiusi,“ zašeptala mu do ucha Rose,“ běž si se svým otcem promluvit.“ 

„Ty se svou rodinou také nemluvíš…“ zamítl to Scorpius. 

Rose se na něj podívala vyčítavě a řekla: „Tvůj otce stojí před tebou a tobě 

nestojí za nic na světě se s ním hádat. Nejsi snad rád, že to je, jak to je?“ 

„A právě proto s ním nechci mluvit. Vždyť je to kvůli tobě, tak toho už, 

prosím, nechej,“ žádal ji. 

„No právě. Já tohle nechci,“ odvětila Rose s poměrně jasnou představou. 

„Mimo jiné jde o princip. Přestaň mě už…“ 

„Scorpiusi?“ oslovil ho někdo zpoza zad. Bylo zvláštní, že svého otce tak 

neomylně poznal i po letech, které s ním nestrávil a jeho hlas neslyšel. 

„Tati,“ obrátil se na něj. 

Draco zalétl očima omluvně k Rose a zeptal se: „Mohu si se svým synem na 

okamžik promluvit o samotě?“ 

„Jistě,“ řekla Rose a vzdálila se. 

„Takže?“ zeptal se Scorpius nevybíravě. 

„Chci, abys věděl, že jsem přes to všechno rád, jak soud skončil.“ 



„Byla by to pro tebe příliš velká potupa?“ povytáhl obočí Scorpius. 

„Tak to není, víš to,“ vydechl Draco, když se setkal pouze s nepochopením. 

„Budiž,“ připustil Scorpius, „chceš se snad omluvit za to, cos řekl o Rose?“ 

povytáhl obočí ještě výš. 

Dracův výraz ztvrdl: „Za své chování by ses měl spíš omluvit ty. Ale neboj se, 

nebudu tě přesvědčovat. Je mi jasné, že bych neměl šanci,“ řekl, jako by ani 

neuvažoval o možnosti smíření. 

„To je pravda,“ připustil Scorpius. „Přijde mi až neuvěřitelně směšné, že se se 

svým otcem hádáš, když konec konců oba usilujete o totéž – rozeštvat mě a Rose. 

A proč? Kvůli vašim sporům s její rodinou? Kvůli předpojatosti?“ 

Draco se zatvářil vysoce uraženě. Povýšeně si potáhl hábit, pohlédl na syna 

s krajním opovržením a prohlásil: „Já vím, proč nechci váš svazek připustit a můj 

otec to ví taky. Rozdíl mezi mnou a otec je ten, Scorpiusi, pro koho to dělám já a 

pro koho on,“ obešel ho a se zdviženou bradou po cestě nabral ženu – na kterou se 

Scorpius přes její tisící smutný pohled nepodíval – a odešel z ministerstva. 

Severus Scorpiuse chytil za rameno a táhl ho také pryč. Domů. Do Bradavic. 

--- 

Harry a Ezechiel se rychlými kroky ubírali ke vstupní bráně, do vlasů jim 

padaly kapky vody a čechral jim je ne zrovna nejpříjemnější vítr. Ale na to byli 

bývalý i současný famfrpálový chytač zvyklí. 

„Co žes to slyšel, tati?“ zařval Ezechiel proti větru. 

„Nejsem si jistý,“ řekl Harry, když se přiblížili k bráně a rozhlédli se. Čistě 

teoreticky by nemělo alarm spustit zvíře. A na lidský zásah a porušení kouzel to 

také nevypadalo. 

„Ale nikdo tu není,“ řekl Ez a spolkl vodu, která mu napadala do úst. 

Harry se rozhlédl. Na první pohled skutečně vše vypadalo tak, jak mělo. Harry 

zaváhal, ale opatrnost mu nedala a on ušel těch pár posledních kroků a otevřel 

bránu. To, co uviděl, mu vyrazilo dech. Pod jeho nohama spalo v přikrývce dítě. 

Dítě, které mělo přikrývky nasáklé vodou. Sehnul se a vzal ho do náručí. S tím 

uzlíčkem se otočil na Ezechiela, kterému tím vyrazil dech. 

--- 

Po rozbalení, zajištění patřičných lektvarů a miliontém ujištění Poppy, že bude 

dítě v pořádku, konečně se otevřela obálka, kterou mělo dítě v peřince. Byla 

nadepsaná Damiánovi Snapeovi a při tom shonu se o ni nestaral moc ani Harry a 

jen o málo víc Ezechiel. 

Damián se usadil, otevřel onen záhadný dopis. Vypadlo z něj něco plus další 

dopis plus konečně jeho dopis. Začetl se. A neuvěřitelně zbledl. 

„Ocho… zajímalo by mě, čípak je tohle rozkošné miminko, že ho sem jen tak 

položili,“ mudrovala Poppy. „Co vám píší, pane Snape?“ zeptala se zvědavě, 

jakmile se dotočila kolem dítěte. Damián vzhlédl. 

„Hm?“ zeptala se Poppy rázně, když se Damián neměl k odpovědi. To už se 

otočili Harry i Ez. 

„Vypadá to,“ konečně promluvil Damián a polkl, „že to dítě půjde se mnou.“ 

„Proč by chodilo s vámi? Neblázněte. Tady se o něj postaráme do doby, než 

se najdou rodiče,“ usmála se Poppy shovívavě a zase měla oči jen pro dítě. 



„Asi mi nerozumíte. To dítě je moje,“ ten, kdo zbledl teď, byl Ezechiel. 

--- 

Severus se protáhl chodbami hradu, jak nejrychleji to šlo. Něco se mu 

nepozdávalo. Očekával uvítací výbor už u dveří. A mimo jiné spousty otázek, jak 

dopadl soud. Ale ze zamyšlení nad situací Scorpius versus Draco ho toto 

rozčarování nějak nedokázalo patřičně vytrhnout. Vešel do svého bytu, zavřel za 

sebou, zajistil dveře kouzlem, přešel ke sklence a láhvi s whisky, nalil si, usadil se a 

bolestí usykl. Vážně – příště tak dlouho na jednom místě přešlapovat nebude. A 

navíc vestoje. Záhy dospěl k poznání, že ho bolí hlava. Vzápětí na tuto drobnost 

jaksi pozapomněl. To když se mu zdálo – asi halucinace – že se z jedněch dveří 

ozval dětský pláč. Sklenice s whisky se netknutá vrátila na stůl. Severus pomalu 

kráčel k oněm charakteristickým zvukům dětského pláče. Čím blíž byly dveře, tím 

neuvěřitelnější bylo to, co se zdálo být dítětem. Nemožné. Poslední dítě, které mu 

tu kdy brečelo, byl jeho syn. To už přece jakýsi ten pátek byl. 

Pak Severus otevřel dveře. Uprostřed místnosti se skvěla dětská postýlka 

zjevně přeměněná ze zatím nevyužité knihovničky. A nad postýlkou se skláněly tři 

postavy. Všechny tři svorně vzhlédly, když Severus narušil ono ticho. Rychle 

přehlédl dva pohledy. Harryho vypadal zachmuřeně, Ezechielovy oči byly zarudlé. 

Ale ten, kdo něco pronesl (bylo patrné, že není zdaleka tak ochromený, jako když 

tohle oznamoval poprvé), byl jeho syn, což ho zajímalo ze všeho nejvíc: „Asi 

máme problém.“ 

To, jak se následně zatvářili zbylí dva, jako by jen potvrzovalo Damiánův 

ortel. A Severus s vědomím, že by to dnes už nemusel zvládnout, zavřel dveře a 

posadil se, aby si mohl vyslechnout vysvětlení tohoto všeho. A to, co odhadoval, že 

to je, se mu jako vysvětlení vůbec, ale vůbec nelíbilo. 

  

Damiáne, 

teď je Tvá. Narodila se z podvodu, ale vyrůstat v něm nemusí. Nemáš tušení… 

Já musela. Miluji ji, ať to ví, prosím. Opatrujte se mi. 

  

„Co v něm stojí?“ rozhodl se Ezechiel nečekaně a vytrhnul Severusovi dopis 

z ruky, odhodlaný na manželovo vysvětlení déle nečekat. Chvatně ho přečetl, ruka 

mu klesla a z očí mu vytekla zbloudilá slza. Odhodil dopis zpátky na Severusův 

klín, otočil se, že vyběhne. Pak se rozmyslel, vrátil se před Damiána a zeptal se: 

„Kdy?“ 

Damián oněměl. Chtěl poukázat v jediný okamžik na tolik věcí, že se mu 

nepodařilo zkrátka vyslovit ani jedinou. 

Ezechiel se zase otočil, pevně rozhodnutý zmizet a nikdy víc se nevrátit. 

Naštěstí Damián nebyl ochromený natolik, aby svého manžela nezadržel. 

„Předně jsem s ní nespal,“ otočil k sobě Ezechielův pohled a říkal to natolik 

upřímně, že se Ez nenáviděl za to, že mu věří už teď. 

„Že by neposkvrněné početí?!“ vyplivl jedovatě, aby zakryl svou přílišnou 

nebelvírskou důvěru. 



„Nepsal. Jsem. S. Nikým. Kromě. Tebe.“ usekával. Po kom to jen má? 

Ezechiel se při tom prohlášení – a zejména kvůli tomu, kdo ho slyšel – zarděl. 

Avšak místo studu opět zvítězila žárlivost. 

„Ne,“ zasyčel a prudce rukou mávl k postýlce, „a tohle je co?!“ 

„Necháš mě ti to v klidu vysvětlit?“ nadechl se Damián trpělivě. 

„Ehm,“ odkašlal si Severus, „ruším nerad, ale v zájmu pochopení by bylo 

zřejmě dobré… vysvětlit to všem.“ 

Damián otce probodl krajně vraždychtivým pohledem. Usadil – se stejně 

krvelačným pohledem stále nasměrovaným k otci – Ezechiela do křesla a spustil 

své vysvětlení. 

„Skutečně jsem tě podvést chtěl. Tehdy, když ses rozhodl, že bude nejlepší 

rozejít se. Sebral jsem se a odešel jsem do Prasinek. A narazil jsem tam na 

známou…“ 

„Koho?“ zavrčel Ezechiel s očima plnýma slz, potáhl nosem a utřel si další 

dotěrnou slzu. 

Damián se skoupě poohlédl po uklidněném uzlíčku, zabodl pohled do křesla, 

o které se opíral a zamyšleně vzhlédl do stropu, až potom řekl: „Ne, Ezechieli. Já ti 

to nepovím a nechtěj po mně, abych ti to říkal. Nesejde na tom. Důležitá je jedině 

ona…“ 

„Pro tebe evidentně i její matka,“ usykl Ezechiel. 

Damiám jednou krátce přikývl: „Protože to je matka mé dcery. Nic víc,“ 

povytáhl obočí. Zeptal se trpělivě: „Mohu tedy pokračovat?“ 

Ezechiel nespokojeně zamručel, víc než rozhozen z toho, jak rychle si jeho 

manžel zvykl na myšlenku vlastního dítěte, což Damián pochopil jako výzvu: 

„Povím ti, co se tam skutečně odehrálo. Popravdě a bez přikrášlování…“ 

37. Pravda z Prasinek 

„Tváříš se na můj vkus příliš zoufale. Stalo se snad něco?“ zeptala se ho a 

Damián se rozhodl. 

„Vůbec nic,“ odvětil ne zrovna nejpřesvědčivěji. „Nepůjdeme se někam 

najíst?“ nejhloupěji znějící eufemizmus pro to, co plánoval. 

„Ráda,“ odvětila prostě a sama se vydala po cestě k jedné hospodě. 

„Tak dlouho jsem vás neviděla. Co pořád děláte?“ usmála se na Damiána ve 

chvíli, kdy se mu vůbec konverzovat nechtělo a popravdě – mohl myslet jen na dvě 

věci a ani jedna z nich nezahrnovala zdvořilostní rozhovor. 

„Dobrá,“ pousmála se nakonec smířeně, „budu mluvit já,“ řekla to stylem, 

jako kdyby byla na takové chování zvyklá už roky a skutečně začala mluvit o 

něčem, co Damián ani nevnímal a ani ho to dvakrát nezajímalo. K jeho nesmírné 

úlevně a její cti se ho na ověřovací otázky neptala. Když dorazili do hospody, 

zkrátka si odložila a změnila téma. A jeho požadavek hostinskému ohledně 

alkoholu přešla s pozdviženým obočím a shovívavým úsměvem. 

„Možná je nejvyšší čas,“ navrhla, „aby ses své staré přítelkyni vyzpovídal, co 

myslíš…?“ pousmála se s půvabem, o jakém se Damiánovi ani nesnilo a dobrotou, 

které musela být v těch nejzazších koutech její duše, a přece mu něco chybělo. 



„Půjdeme na pokoj,“ rozhodl bez ní, vstal a požádal o klíč hostinského. Ten se 

neptal a klíč poskytl. 

Damián ji, z velké části vlivem alkoholu zbavený soudnosti, vytáhl na nohy a 

zatáhnul do pokoje. Kde ji začal bezmyšlenkovitě líbat – krk, tváře, ramena – a 

svlékat ji. 

„Dobře, dobře,“ zasmála se a mírně ho odstrčila, „myslela jsem si to, ale tak 

rychle? Nevybíravě? Nechtěl bys mi náhodou říct, co se…?“ Damián ji povalil na 

postel. Zatímco on měl na sobě téměř vše, jí nezbývalo téměř nic a přece jakoby 

pomyslné žezlo držela ona. 

Zrovna se snažil rozepnout si pásek u kalhot, když se do jeho rukou vpletly ty 

její a zastavily ho. Donutila ho podívat se jí do očí. Teprve pak shodila bombu 

v podobě: „Nic se tím nevyřeší. To není nejlepší způsob, jak zapomenout.“ Damián 

se zarazil. I přes alkoholem zpomalené reakce vnímal až příliš ostře pravdu, kterou 

mu tu servírovala žena. Pravdu, kterou by mu žádná jiná říkat nechtěla. Pravdu, 

kterou by si mnohá ani neuvědomovala. 

Roztřásl se, oči se mu rozšířily. Ztuhl a nevěděl, co dělat. Objala ho. Přijala ho 

přes to, co málem provedl. A do ucha mu šeptala konejšivá slova, mnohým z nich 

nerozuměl. Některé se skrz mlhu a otřes a prázdnotu mrazící v jeho duši přeci jen 

vedraly do jeho povědomí: „…láska má různé podoby… nemůžeš zapomenout, 

musíš se smířit… mnohé chyby se dají odčinit… každý jednou za čas uděláme 

chybu, musíš umět odpouštět a odpuštění si celou svou bytostí umět vyžádat… 

musíš začít s čistým štítem… musíš jednat tak, abys své činy mohl ospravedlnit 

sám před sebou… někdy musíš rozhodovat za dva, jako celek, jako polovina 

jednoho a téhož… chybu si musíš umět nesobecky přiznat… někdy se životy 

rozdělí na dvě neslučitelné půlky, jindy se ty půlky scelí a nikdy víc se nerozdělí… 

věř…“ 

--- 

„Víš, co bylo potom?“ oslovil ho Severus, když Damián utichl. Nebyl tím, 

kterého by Damián chtěl slyšet, nicméně to byla ta nejracionálnější váha z nich 

všech. 

Oddechl a odpověděl: „Vím jen, že jsem se o dvě nebo tři hodiny později 

probudil se staženými kalhotami a že mi při odchodu bylo sděleno, že za mě 

zaplatila. Nevím, co se během těch tří hodin stalo, ale,“ zoufale se obrátil na 

Ezechiela, „já tě nikdy nepodvedl.“ 

Ezechiel se trhaně nadechl: „Udělal bys to?“ 

Místnost upadla do hrobového ticha. Ani malá se nehnula. 

Ezechiel se nadechl a o něco rázněji si ověřil: „Kdyby tě nezastavila, vyspal 

by ses s ní… že?!“ Když ticho pokračovalo, Ez sebou trhnul a utekl dveřmi. 

Damián se ho snažil následovat, ale v ten samý okamžik začala malá plakat. 

Severus vstal, přiskočil k Damiánovi a bolestivě ho chytil za ruku, udržel ho na 

místě: „Tvé dítě pláče,“ uvědomil ho nevybíravě, nicméně poněkud bezbarvě. 

„Ale Ezechiel…“ snažil se Damián. 

„…je na rozdíl od tvého bezmocného dítěte téměř dospělý. Taky by se ti 

nelíbilo, kdybych tě nechal jako malého trpět hladem, žízní a bolestmi. Tvé 



povinnosti leží v této postýlce, a pokud to nevíš…“ Severus pustil ruku svého syna 

a změřil si ho tak přísně, jako snad nikdy za celý Damiánův život. 

Harry na rozdíl od Damiána měl tu možnost na chodbu vyběhnout a taky to 

udělal. Utíkal za svým synem. Nebýt toho, že se vyčerpal a skončil na rohu chodby, 

nenašel by ho. 

„Dítě,“ opakoval Ezechiel hluše. „Můj manžel má dítě…“ 

Harry si k němu dřepnul. Zadíval se stejným směrem, kterým se díval jeho 

syn. Odkašlal si: „Co uděláš?“ zeptal se opatrně. Ezechiel se na svého otce otočil 

s tak prázdným až vyčítavým pohledem, který by byl normálně daleko účinnější 

než právě teď. „Nechci, aby sis myslel, že při tobě nebudu za každou cenu stát. To 

samozřejmě budu. Ale byla by hloupost ničit to, co jste si s Damiánem tak pracně 

vbudovali…“ 

„Já?“ vyhrkl Ezechiel ohromeně. „To on to zničil!“ 

„Podívej… někdy je sžití se naprosto nevyřešitelný problém. U vás to tak 

nebylo. Vše jste brali tak nadšeně a tak samozřejmě a já vás za to nemohl 

neobdivovat. Tvoje matka i ta Damiánova měly s námi daleko větší problémy. Ale 

obě to zvládly naprosto, vynikajícně a obdivuhodně. A měly s námi vás dva. Byly 

by na vás hrdé, víš? Upřímně považuji za zázrak, že spolu dokázala vyjít má a 

Snapeova krev. Nechápu to, nejde mi to do hlavy… nicméně to obdivuji.“ 

„Co to má společného s tím, že má dceru?“ 

„Hodně,“ odpověděl Harry. „Předně to, že vzdát to ve chvíli krize vás obou je 

naprostá pitomost hodná spíš než tebe mě. Pak taky záleží na tom, jak moc 

Damiánovi věříš. Pokud mohu soudit já, jak tě znám – věříš mu hodně. Jinak bys 

nemohl… Uznávám, že je chyba, co se stalo. Měl jsi to vědět. Měl o tom vědět 

Damián. Mohlo to být vaše společné rozhodnutí. Jenže většina věcí v životě, 

zvláště těch krásných, se přihodí spíš než z naší vůle řízením osudu. Ne my, ale on 

si vybírá, kdy nám je nadělí. Neber mu ji, Ezechieli. Dítě je ten největší dar. 

Prosím. Neodcházej jen proto, že se cítíš dotčený a zraněný a zmatený,“ naléhal 

Harry a pak ještě dodal tichým a smutným hlasem, „to on taky.“ 

„Jak se ho můžeš zastávat?“ rozbrečel se Ezechiel a Harry si ho přivinul do 

náruče. 

„To nedělám. Chráním tebe. A vždy budu. Jasné?“ zeptal se a podíval se mu 

do očí. Ezechiel přikývl. 

„Půjdeme?“ 

„Nemůžu,“ odmítl Ezechiel. 

„Musíš a víš to. Nemýlím-li se příliš, to dítě je teď… vaše. Vás obou, pokud 

to Damián dovolí.“ 

„Já…“ 

„Jemu musíš pomoct,“ dořekl za něj rozhodně Harry. 

Ezechiel přikývl, nicméně dodal: „Ale teď chci být sám.“ 

Harry se po chvíli studování synovi tváře zvednul, obrátil se a vrátil se přes 

svůj byt do pokoje Ezechiela a Damiána, kde se právě snažili Severus s Damiánem 

velmi neuspokojivě přesvědčit malou, aby přestala brečet. Harry jako výraz 

nespokojenosti k jejich počínání mlaskl a se zavrčeným: „Dejte mi ji,“ přešel 

k Severusovi, vztáhl k malé ruce a opatrně si ji od něj převzal. Nemohl se při tom 



Severusova hrudníku nedotknout, což způsobilo předvídatelnou, nicméně poněkud 

neočekávaně silnou a zatraceně zrádnou reakci a to – Severusovo srdce se rozběhlo 

rychleji. Což způsobilo řadu dalších kolizí jako nevěřícný přihlouplý pohled a 

šimrání v břiše, oči, které se nedaly přesvědčit, aby se dívaly i jinam než na Pottera, 

kterému se v počínání utišit malou vedlo citelně lépe než jim oběma. K vzteku. 

Dřív, než se stačil omluvit, že zajde uvařit lektvar, ozval se jeho syn. 

„Kde je Ezechiel? Už mě nechce vidět? Co říkal? Chce rozvod?“ znělo to tak 

zoufale, ale Severuse to vrátilo do reálného času. Ne hodiny, ani minuty, jen pár 

sekund uběhlo od chvíle, co se sem Potter vřítil. 

Harrymu se na čele objevila vráska, která měla co do činění s nerozhodností: 

„Dej mu čas.“ 

„Čas? Ale proč? Na co? Já nic neprovedl…“ bránil se Damián a všichni 

v místnosti si uvědomovali, že by nyní řekl snad cokoli. 

„Potom věř, že tvůj manžel dospěje ke stejnému závěru jako ty,“ řekl tiše 

v okamžiku, kdy mu malá usnula v náručí. Položil ji do postýlky a těžké myšlenky 

mu do úst vehnaly povzdech. 

„Omluv nás na chvíli,“ řekl Severus k Damiánovi, „půjdeme připravit jeden 

lektvar,“ a dřív než se stihl Harry zeptat kdo my, byl vytažen za ruku do laboratoře. 

Tam ho taky Severus pustil a počal přecházet tam a zpět. Pak se zarazil, zamířil 

k poličkám, poskládal na stůl všechny přísady – za doprovodu Harryho tázavého 

pohledu – a pomůcky a začal s vařením. Jakmile se lektvar dostal do něčeho, čemu 

většina říká „stabilní fáze“, přešel Severus přímo před Harryho a podíval se mu do 

očí. „Omlouvám se,“ vydechl a čekal. 

„Vy?“ zeptal se Harry nejistě. 

Severus chvíli zapřemýšlel a pak řekl: „Za syna,“ přesto se pořád tvářil, jako 

by toho měl hodně co říct. 

„Dobrá,“ přikývl Harry, aniž by měl v úmyslu to Severusovi ulehčit. Otočil se 

k němu zády a udělal přesně jeden krok směrem ke dveřím, než ho dostihl pevný 

stisk. 

„Pomozte mi,“ dodal Severus s takovou rozhodností… s takovým vědomím 

své troufalosti… s tak bezednou důvěrou v Harryho schopnosti, že to zkrátka 

nemohlo nechat jakéhokoli Nebelvíra klidným a chladným. Harryho hlava se sama 

rozhodla pootočit, zvědava, co by mohl mít ten muž na srdci. 

„S čím?“ vydechl. 

„Pomozte mi je dát zase dohromady,“ objasnil Severus. Ten, který si stisk 

zatraceně dobře uvědomoval. Ještě se nestalo, tedy po tom před lety, aby Harryho 

zadržel tímto způsobem. Aby se mu podařilo ho umlčet takovým způsobem. Na 

něm si nedovolil větší násilí než je hození o stěnu… no dobře, možná zrovna to 

bylo horší. Ale mínil tím, že si už věky nedovolil, netroufnul a nemohl použít násilí 

– nebo co ruka setrvávající na druhé ruce bylo – aby Harryho zadržel. Fyzicky. Aby 

ho přiměl mu pomoct. S tím vědomím a s uvědoměním, jak blízko sebe právě stojí, 

pokrčoval: „Udělám, cokoli řeknete. Odejdu ze školy nebo vás nechám být nebo 

cokoli si jen usmyslíte. Já vím, jak je to… sobecké a vypočítavé, ale můj syn je 

s tím vaším šťastný. Chápete? Přísahám, že udělám cokoli, jen aby mu ten pocit 

zůstal co nejdéle. A váš syn… ten má Damiána přece také rád a záleží mu na něm, 



ne? Nepřejete si, aby byl také šťastný? Uvědomuji si, jak těžké to pro vašeho syna 

musí být, a věřte mi, že bych to nedělal, kdybych nevěřil v to, že je to správné. 

Salazar mi pomoz, ale je to správné pro oba. Merlin ví, že to nechápu, ale je to tak. 

Nechci tvrdit, že vím, co váš syn prožívá. Nemám zdání. Nejspíš Damiána a 

potažmo mě musí nenávidět, proklínat nás a být na nás naštvaný…“ 

„Nechápete ho,“ vytrhl ho Harry z monologu. Ne tak krutě a výsměšně, jak by 

mohl, ale udělal to. 

„Tak mi to vysvětlete,“ nabídl se Severus k naprosté spolupráci s čímkoli, co 

Harry přichystá. A Harrymu se ho nějak zželelo. Prohlásil s veškerou upřímností a 

pohledem Merkuru na Pluto: „Ezechiel potřebuje hlavně čas. A kolem sebe své 

nejbližší – rodinu. A Damián…“ 

„Je jeho rodina,“ šeptal mu Severus přímo do obličeje s takovou naléhavostí. 

Harry se pousmál: „To nepochopíte,“ a jemně se vymanil ze sevření. 

„Tak to zkuste!“ vykřikl Severus na celou malou laboratoř. Harry se tedy 

otočil, vrátil se k Severusovi. 

Prohlásil: „Správně by měl dostat příležitost to vašemu synovi vrátit. Ale to 

neudělá. Je můj, vím to. Dokud tu nebyla, bylo skóre vyrovnáno. Jen on a jeho 

manžel a rodiče, kteří se hádají. A mezi nimi nikdo. Vy víte, co se stane. Musíte to 

vědět, taky máte syna. Nenuťte mě říkat to, prosím,“ vydechl Harry. Oproti 

přesvědčení zněla poslední prosba naléhavě a téměř zlomeně. 

„Proč?“ vypadlo ze Severuse s nechápavým kroucením hlavy dřív, než se měl 

příležitost zastavit. 

„Protože!“ vykřikl Harry evidentně neochotný to vysvětlit. Pak se zarazil a 

velmi pomalu řekl: „Váš syn má dítě. Vy, jeho dítě a on tvoříte rodinu. Můj syn má 

jen mě. Nikoho dalšího. Kdyby si váš sny měl vybrat mezi ní a mým synem, vybere 

si své dítě. A pro boha – tak je to i správné! Musí to tak být. Dostali jste Ezechiela 

do velice nepříjemné situace, ve které se bude muset smířit s náhradní rolí. Ale na 

to nejsem stavěný a on taky ne. Jak dlouho mu to bude stačit a jak dlouho to bude 

snášet Damián?“ vzhlédl a podíval se na Severuse bezradně. 

„To…“ vydralo se ze Severusova hrdla značně obtížně a pomalu. 

„Je realita,“ předběhl Harry Severuse a definitivně dodal, „zkrátka z nás všech 

přestala být idylická rodina. Váš syn má a bude mít dítě, zatímco můj syn nemá 

nikoho. Může ji přijmout za svou, což s největší pravděpodobností i udělá, pokud 

se nerozhodne skončit to už teď. Jenže nikdy jeho nebude a přijde chvíle, kdy to 

pocítí. A potom se děj vůle někoho tam nahoře, protože já nemám zdání, co můj 

syn udělá.“ Harryho ruka směřující vzhůru do vzduchu, dobře skrytý výraz 

šílenství, který však Severusovi neunikl, bezradnost a ztracenost při pohledu na 

hranici, přes kterou za svým synem nemůže – to vše dalo Severusovi znát, že nejen 

že se něco pokazilo, že hůř než to. Něco, co snad Zmijozelové postrádaly a 

Nebelvírům to přebývalo, bylo nenávratně zlomeno. 

Severus přešlápl z nohy na nohu a věnoval Harrymu značně nejistý pohled: 

„Takže konec? Nepomůžete mi? Tady to skončí?“ 

Harry se upřímně zasmál: „Přes to, co všechno vás v životě potkalo, přes to, 

co jste musel dělat, přes váš cynizmus a sarkasmus a ironii, přes vaši drzost, se 

kterou přelézáte překážky, přes to jak si stěžujete na osud a poukazujete na to, že 



život není fér, přes to všechno nad vámi musí bdít zatraceně velká hvězda 

s pořádnou dávkou štěstí, která vás protáhne snad všemi kanály světa, jen aby vám 

ukázala ráj, protože vy máte ksakru velké štěstí, víte? Samozřejmě že nic nevíte,“ 

vyhrkl posměšně Harry a trhl rukou k lektvaru, „vy se rád patláte v ublíženosti 

stejně jako v těch vašich břečkách…“ 

„Co to znamená?“ zavolal za ním Severus zmateně, protože si nebyl ani jist 

tím, jestli se má urazit. 

„To znamená,“ promluvil Harry potichu a téměř výhružně, „že je mi to líto, je 

to tak, každý máme svůj dobrý úmysl a někdy to prostě nejde. Někdy se dva dobré 

úmysly skloubit nedají.“ 

Severus přešlápl z nohy na nohu. Ještě víc nejistě se nadechl: „Nikdy jsem 

nechtěl, aby váš syn…“ 

Harry ho přerušil dostatečně včas, aby neměl možnost vyslechnout si něco, co 

nechtěl slyšet: „Už jsem se ho už snažil přesvědčit. Ale rozhodnutí je, Snape, na 

něm. Jasné?“ ukázal výhružný ukazováček doprostřed Severusovy hrudi oděné 

v černém štítu (jako obvykle) a otočil se, aby definitivně vypochodoval z místnosti. 

38. Sen 

Je to chůze po tom světě - 

kam se noha šine: 

sotva přejdeš jedny hory, 

hned se najdou jiné. 

Snad ani neměla být pravda, že druhého pošmourného a naprosto nevkusného 

dne Harry předstoupil před své žáky a začal je zase učit, jako by se nic bylo nestalo. 

Realita jasně vystrčila rohy v podobě pondělního rána (kdyby byl alespoň pátek!) a 

jasné zprávy: Je to pravda, budíček! 

Velmi rychle si Harry připomněl, co způsobilo, že nemůže vstát a musel 

s politováním seznat, že je už na děti příliš starý a opotřebovaný. Jelikož ač se 

snažil sebevíc, do oběda se mu pletly dvě a dvě a kávu o obědové kvitoval s tak 

velkým nadšením, jaké projevil naposledy, když se dozvěděl, že se mu narodí 

Ezechiel. (Dobrá, to je sice trochu nadnesené, nicméně radost mu to přivodilo 

nemalou.) 

Ke konci, když všichni vstávali a začínali se připravovat na odpolední 

vyučování, si Minerva vyprosila mimo jiné i tu Harryho přítomnost na dnešní 

poradě. 

„Je mi to skutečně upřímně líto,“ říkala celá zkroušená a za procházení 

profesorského sboru četla seznam těch, kteří měli letos o vánočních prázdninách 

zůstat v Bradavicích. Když Harrymu přistál v ruce pergamen se jmény, málem mu 

na něj vypadly oči. 



„Minervo!“ rozzuřil se a vzhlédl na ředitelku… zatímco mu Severus opatrně a 

nepovšimnut vzal pergamen z ruky a začetl se. Ani se moc nedivil – jako obvykle 

jeho i Potterovo jméno na seznamu nechybělo. Jako by neměli vlastní život. 

„Harry, já se vážně moc omlouvám, jenže mi na poslední chvíli…“ 

„To mě nezajímá,“ přerušil ji Harry hrubě a ředitelka jasným gestem 

naznačila, že kdo to nechce schytat, má právě velkou a neopakovatelnou příležitost 

odejít z její kanceláře, „domlouvali jsme se! Ezechiel a já, výlet. Hory a tak dále. 

Slíbila jste nám to!“ 

„Jsou zkrátka věci, které já neovlivním…“ bránila se Minerva a skutečně 

udiveně sledovala muže, od kterého by čekala, že se vytratí jako první – totiž 

Severuse. 

„…mezi které seznam těch, kteří zůstávají v Bradavicích, nepatří!“ 

pokračoval Harry neohroženě. 

„Harry, prosím tě…“ naléhala Minerva na Harryho rozumnou část. 

„Co kdybych chtěl strávit jeden mizerný všivý týden se svým synem sám? To 

už mi taky není dovoleno?“ obořil se tentokrát na obraz bývalého ředitele. „Co 

kdybych si chtěl třeba někoho najít? To vás ve vašich skromných požadavcích ani 

nenapadlo, že ne?“ zuřil Harry dál na ředitelku. Severus se zarazil a něco u srdce ho 

zatraceně nehezky bodlo. 

Ředitelka nahodila výraz nic se neděje a prohlásila: „Můžeme uspořádat ples! 

Bradavicím by určitě neuškodilo, kdyby si jejich profesor našel nějakou 

přítelkyni.“ 

Harry zavrčel, otočil se tváří v tvář ředitelce a napůl vykřikl, napůl zavrčel: 

„A co když mám spíš chuť na svalnatého blonďatého Itala, ředitelko?“ a obočí mu 

vyletělo nebezpečně povědomým způsobem. 

Severusova tvář ještě víc pobledla. 

„Ani v tom by nemusel být problém,“ usmála se nakonec Minerva velmi 

podbízivým způsobem. Ředitel na obraze, který původně zapomněl bonbon cucat, 

následně se málem zadávil, se teď tvářil zase spokojeně. 

„O to nejde,“ zavrčel Harry, „nemáte právo mi organizovat život. A nemáte 

právo bez předchozí domluvy rušit naši dohodu. Co když teď budu chtít odejít z 

Bradavic, he? Co uděláte, přivážete mě tu?“ vytasil se Harry jen tak pro zajímavost 

a také za minimálního využití mozku s takovou nemožností. Reakce byla 

předpověditelná a stejně neočekávaná. 

„Víš, že nemůžeš…“ dřív než se Minerva zastavila, Harry se na ni podíval 

ublíženě. Zrazeně. Otočil se a práskl za sebou dveřmi. Minerva ve špatném 

duševním rozpoložení pohlédla na Severuse, což možná raději dělat neměla. 

Severus sám se tvářil, jako by stál na vlastním pohřbu, na který přišlo příliš mnoho 

pozvaných. Jeho niterné pocity se z očí neodrážely, nicméně něco ve stylu to jste 

neměla říkat jeho postoj vyjadřoval. 

„Co mám podle tebe udělat?“ vyzvala ho ředitelka. 

„Pusťte ho, Minervo, zaručím se vám za něj. Klidně to tady zvládnu sám. Jen 

už nikdy…“ jeho řeč přešla ve výhružný šepot, „nikdy mu tohle neopakujte.“ 

Minerva chtěla něco dodat, ale nebylo jí to dovoleno. Jako by před sebou 

viděla v bleděmodrém Harryho. Oba byli chyceni ve stejné změti pravidel, jako dva 



kolibříci lapení do pavučiny, ze které nebylo úniku. A Severusovo zastání jí došlo a 

nebyla s to mu ho vyvracet. Každopádně… dveře práskly… Minerva se otočila na 

ředitelův obraz. 

„Co myslíte vy?“ povytáhla obočí, asi o polovinu méně zničená. 

„Mám rád to mudlovské přísloví – některé náhody dají hodně zabrat. A pokud 

to vyjde…“ Brumbál jako by se zahleděl do dálky. 

„Stojí vám to za to?“ zeptala se posléze. 

„Harryho štěstí? Dobro světa? A nemělo by?“ dřív než se Minerva nadechla, 

portrét zmizel. Dosedla na své křeslo a prohlížela si to málo, co tady zůstalo po 

jejím předchůdci. 

Zakroutila hlavou a začala šeptat omluvy točící se kolem toho, co je a není 

férové. Na jednu stranu si vyčítala, co dělá, na druhou věřila, že dělá dobře, když 

podporuje tu Brumbálovu kletbu nad Harryho hlavou. 

--- 

V místnosti bylo temno. Sem tam blikotalo pár rozžatých svící. Na krk ho 

líbala Severusova ústa a on jemu na oplátku šeptal do ucha něco ve smyslu 

odpouštím ti, Severusi. Pohupovali se společně dopředu a dozadu, přičemž ho 

Severusova ústa tak jako před lety přiváděla na vrchol blaha. Jeho prsty byly všude 

a Harryho mozek měl konzistenci citronové čokolády. Citrony. Zamrzl, snažil se od 

sebe Severuse na okamžik odstrčit. Nedal se odbýt. Neustále jako smyslů zbavený 

šeptal něco ve smyslu omluv. A Harry ho konejšil a ubezpečoval, i když mu někde 

vzadu v mozku blikal vykřičník, že je hrdina, že spousty lidí zachránil, že mu věří, 

že si jím je jistý jako ničím. 

„I tím, co jsem udělal Brumbálovi ano?“ zeptal se podivně cizím hlasem. 

Harryho srdce spadlo jako kámen na zem. Brumbál! To na něj zapomněl. Odstrčil 

Snapea od sebe a začal mu vše vyčítat znova a znova. Křičel na něj: „Nejsi hoden 

důvěry ministerstva ani Starostolce. Měl bys shnít někde u popelnic z mudlovského 

světa, aby se o tobě už nevědělo. Za vše, co jsi udělal, by sis to zasloužil. Je mi 

z tebe špatně!“ a protože na sobě neměl nic, začal se třást. 

A Snape se začal vysmívat a odpovídat úsečným a nevybíravým hlasem něco 

ve smyslu: „Ty hlupáku, jak jsi mohl naletět? Nikdy mě nepoznáš. Chtěl jsem ho 

zabít. Už tu pro něj nebylo místo. Teď jsem to já, kdo zaujímá jeho pozici, chápeš? 

Nebo ti to mám do toho tvého cedníkovitého mozku nalévat znova a znova?“ 

A Harry se roztřásl a rozbrečel a zvracel by přímo uprostřed pokoje, kdyby 

měl co. 

Do pokoje vpadli vlci a začali jeho tělo trhat. Zahryznuli se do nohy, stáhli ho 

dolů. A když ležel na podlaze, nebyli to vlci. Byli to Smrtijedi, v jejichž čele stál 

Tom Raddle. Voldemort, který se díval zálibně do Severusova obličeje a pochvalně 

ho plácal po ramenu. A v Severusově obličeji se zračila koncentrovaná hrdost na to, 

jak perfektně svůj úkol splnil. Harrymu se obrátil žaludek a pohltil ho strach. 

Celý zpocený se prudce posadil, vykřikl a otevřel oči. Díky brilantnímu 

umlčovacímu kouzlu ho nikdo neslyšel. A nikdo mu ani nepřišel na pomoc. Hlava a 

oči ho pálily, usnout se mu už nepodařilo. Bylo teprve úterý a on by tolik 

potřeboval pátek. 

--- 



„Ezechieli,“ domlouval mu v šest večer, „nemůžu tě pustit. No tak, prosím…“ 

„Lístky jsme dostali od Snapea. V čem je problém?“ 

„V tom, že chceš utéct a neříct nic Damiánovi,“ zlobil se Harry. 

„Tati,“ řekl Ezechiel klidně a přistoupil k otci. „Věřil jsi mi do dnešního dne. 

Prosím, věř mi. A dej mi můj lístek, ano?“ 

„Ale… tvá škola… a manžel… Ezechieli, já …“ poukázal Harry i na to, co 

bolelo nejvíc. 

Ezechiel se smutně pousmál a hleděl otci zpříma do očí: „Věř mi, prosím.“ 

Harry mu roztřesenou rukou lístek podal: „Je tvůj.“ 

Otočil se a zamířil na večeři. Tu slzu, kterou utřel, nikdo neviděl. Ani to, že se 

mu právě rozpadal život na střepy. 

Na večeři se v jídle jen porýpal. A ráno na snídani. A obědě. Damián se ze 

společného pokoje s dcerou odstěhoval a žil u Severuse v bytě, proto do té doby 

nezjistil, že je jeho manžel pryč a popravdě – Harry nenašel odvahu vejít k němu do 

skříně, aby čelil realitě. Bez syna. 

Sebezkázné chování mohlo ujít kde komu, ale ne člověku, který měl stejně 

starého syna a citlivý šestý smysl pro nějakou špatnou změnu. Když Harry třetí den 

nic nesnědl a něco mu nesedělo – kromě toho, že Harryho pozoruje – zaměřil se na 

změnu ještě citlivěji. 

Proto po večeři onoho třetího dne vstoupil nepozván do Harryho bytu. Bytu, 

který byl podivně tichý. Jeho majitel zíral tupě do zdi. Naprosto nic nevnímal. Ani 

Severuse, který se pomalu přiblížil ke křeslu, klesl na kolena a jemně se zeptal: „Co 

je špatně?“ jako by mluvil na vyplašené divoké zvíře nebo hůř – na vlastního syna. 

Harry sebou ani netrhl, jen se překvapeně otočil a vpil se do nejčernějších očí, 

jaké kdy poznal. 

Něco za jejich zády prásklo a někdo – Severus hádal Damiána – vykřikl. Na to 

se Harry postavil vyděšeně do pozoru a jeho oči se na jednu stranu probraly a na 

druhou zapadly do nejhlubší deprese, jakou v nich měl Severus příležitost vidět. 

Téměř dřív, než se postavil na nohy, vrazil do dveří Damián se slovy: „Kde je?“ 

které na Harryho útočily tím nejostřejším způsobem. 

„Pryč,“ odpověděl Harry sám sobě nepodobný. 

„O čem to…?“ snažil se do hovoru – neúspěšně – vstoupit i Severus. 

„KDE?“ vřískl nepříčetný Damián. 

Harry se nadechl, ale neodpověděl. Severus na odpověď už nečekal, vrazil do 

společného bytu jejich synů a otevřel šatní skříň. Která byla evidentně poloprázdná. 

Díval se na pohupující se holá ramínka vyděšeněji než by byl hleděl do tváře smrti. 

A pak se vrátil a upřel na Harryho jednoznačně zrazený pohled. 

Harry ale pohled „à la zrazené zklamané temné studny na druhou“ nevydržel. 

Pomalu se otočil k oknu a přistoupil k zásuvce. Otevřel ji, něco z ní vytáhl a zamířil 

k Damiánovi. Natáhnul ruku a podal mu ho. „Měl bys ho ještě dostihnout,“ dodal. 

Severuosvi spadl ze srdce kámen, Damiánovi balvan. 

„Děkuji!“ vyhrknul, nejistě sebou zazmítal, jestli Harryho obejmout nebo ne, 

nakonec se vydal rychlým tempem ke dveřím. 



„Počkej, co dcera?“ zarazil ho ještě Severus. Damián se na okamžik zarazil, 

znatelně mimo. Severus s povzdechem, avšak pevně pronesl: „Dobře – vezmi si 

peníze, kup ještě dva lístky pro dceru a Scorpiuse. Pojedou s tebou a pohlídají ji.“ 

„Ale on bez Rose nepojede… navíc mají oba být přes Vánoce v Bradavicích 

s vámi!“ odříkával rychle a zoufale. 

„To nevadí, ať jedou oba. My dva to zvládneme,“ ujistil ho Severus. 

„Vážně…?“ 

„Vážně, běž už!“ řekl Severus, oplatil Damiánovi rychlý a letmý polibek na 

tvář. A místnost se ponořila do ticha. Byli oni dva. Oni dva? Jak dlouho se takové 

situaci vyhýbali? A jak dlouho se jim to dařilo? 

Harry v domnění, že je pod ním židle, křeslo, cokoli, sesouval se k zemi. A 

Severus přiběhl. Sice poměrně pozdě, ale i tak dost brzy na to, aby se nepraštil 

hlavou o… cokoli. 

„Děkuji vám,“ zatřásl s ním, aby ho probral. Když se víčka zatřepetala a 

zelené oči se podívaly do těch temných, zeptal se Severus: „Nemáte radost? Právě 

jste jim asi zachránil manželství…“ 

Harry pomalu přikývnul a upřímně dodal: „Ulevilo se mi.“ 

„Půjdete do postele…?“ navrhnul Severus. Harry pokýval hlavou. „Fajn – na 

tři zaberte. Tři,“ a skoro ho na nohy vytáhnul. Vědom si, že by zase přistál na zemi, 

kdyby ho pustil, zavedl Harryho do ložnice, kde ho uložil. Chvíli si spící postavu 

prohlížel. A pak štván nepokojnými a nelidnými myšlenkami z jeho ložnice odešel. 

39. Labyrint 

Pátek? podivil se Harry. Rozlepil oči a s o něco málo větší chutí k životu se vydal 

na snídani. K jeho nelibosti na něj Ezechielovi a Damiánovi kamarádi vrhali 

pohledy, jako by jim měl něco povědět. Rozmrzele zasednul za stůl pevně 

rozhodnut ničeho si nevšímat. To by se ovšem… 

Do Velké síně vběhl nejprve Ráma Turmitull, následován Severusem, který 

kluzký kámen tak tak vybral. A když se Turmitull obrátil a zase začal utíkat v dál, 

vběhla do dveří i ředitelka. Jen co na něj divoce zamávala – Harryho polévková 

lžíce na půl cesty do úst – rozbíhali se Severus i ředitelka pryč. Harry nespokojeně 

odhodil lžíci a vydal se, jak nejrychleji svedl, směrem k nim. 

„Váš student se ztratil,“ bylo první, co toho dne bylo proneseno k jeho osobě. 

A také to bylo něco, co udalo ráz celému dni. Tudíž v pátek neproběhlo žádné 

vyučování. Jediné, co se dělo, bylo hledání Harryho studenta. Naprosto všichni byli 

na nohou a do těch nejpozdějších nočních hodin prohledávali každý centimetr 

Bradavických pozemků. Postupně byli všichni nuceni odejít domů, jinak by jim 

ujel vlak. Harry celé své koleji za pomoc poděkoval, nejinak Severus. I pár 

profesorů odešlo. Nakonec zůstali hledat pouze Harry, neodbytný a zoufalý Ráma, 

samozřejmě Severus. 

Pár hodin před půlnocí, když ředitelka únavou málem upadla – a Harry ji 

chytil a vyčaroval jí uprostřed trávníku pohodlné křeslo – prohlásila udýchaně: 

„Pokud se do rána nenajde, budeme nuceni zavolat bystrozory…“ a její tvář se 

obavou zkřivila. 



Harry se vztekle otočil, odpochodoval k bráně a otočil se k ředitelce zády. 

Vida. Byl úplněk. Jeho oči na měsíci prodlely. Tiché kroky blížící se zlehka k němu 

ho uvědomily, že není sám. Kročeje, které byly lehčí než sám sníh, který právě 

začal padat. 

„Půjdeme do lesa,“ uvědomil Severuse. 

Severus se nadechl: „Na koho myslíte?“ 

Harry, kterému v očích ještě zářil měsíc, se podíval s nezměněným výrazem 

do Severusových očí: „Remus,“ bylo slovo, které Severus slyšet nechtěl. Harry to 

musel vědět, přesto to řekl. A zase se projevil jistý druh nemilosrdnosti, který u něj 

Severus zažíval od chvíle, kdy ač ho přijal do svého okruhu známých a dobrých 

lidí, pořád ho považoval za vraha Brumbála. Ne neoprávněně. Krutost způsobená 

jakousi vnitřní nemožností nepřijmout ho, když si to Brumbál přál. Přesto mu 

neodpustil… a proto ta nelítostná msta. A tady viděl, kde se lámal Harry Potter, 

Nebelvír neschopný nedůvěry v lidi a Harry Potter, absolvent životy ničící války. 

Absolvent, účastník, voják, dítě držící zbraň. Jak by to mohlo jeho povahu 

nezničit? 

„Půjdu s vámi,“ vstávala ředitelka se svou nebelvírskou samozřejmostí. 

„Vy si půjdete odpočinout,“ zarazil ji Harry nekompromisně. 

„Harry… budu v pořádku. To bylo jen…“ a mávla nad tím rukou ve vzduchu. 

„Bylo to něco, co se kdykoli může zopakovat. Zůstanete v Bradavicích, 

jasné?“ propálil ji Harry pohledem. 

Ředitelka chvíli mlčela, jako by kalkulovala něco v mysli a pak se postavila a 

prohodila: „Dobře!“ Přešla k Rámovi a dodala: „Pan Turmitull půjde se mnou.“ 

„Půjdu hledat Feze,“ řekl rozhodně a vytrhnul se jí z rukou. 

„Pane Turmitulle…“ nabírala ředitelka na obrátkách. 

„Nechejte ho jít s námi. Vrátíme se s ním, nebojte se,“ zastal se ho neochotně 

Harry a rukou naznačil – což Ráma velmi ochotně provedl – aby se postavil za ně. 

Severus na ředitelku jen kývnul. 

„Jak myslíte,“ otočila se ředitelka a vrátila se do hradu. 

„Chová se zvláštně,“ poznamenal Ráma bez zvláštního zájmu, ale Harry s ním 

byl nucen mlčky souhlasit. 

Šli hlouběji a hlouběji do Zapovězeného lesa. Sem tam se ozývalo houkání 

sovy a občas měl Harry pocit, jako by je sledovali kentauři. Obě strany měly však 

dost rozumu, aby se sobě navzájem rychle vzdálily. 

Ale Feze zkrátka nikde nebylo a řvát jako na lesy se v přítomnosti tvorů, kteří 

je pozorovali, nehodilo. 

Své koště si tedy přitáhl blíž k tělu a dál ostražitě pozoroval okolí, přičemž 

občas vyhledal očima Severuse. Ten mu pohled vždy oplatil a vždy zrak zase 

sklopil. 

„Něco jsem zaslechl,“ vyhrkl Ráma a utekl jim. Harry na něj – oproti svému 

přesvědčení – zakřičel a pak se šíleně lekl a přepadl ho vztek, když nejenže mu 

Snape zacpal rukou ústa, ale navíc se svého studenta ani nesnažil zadržet. 

„Už je daleko,“ odpověděl tak klidně a jako by se nic nedělo, přímo do 

Harryho ucha, zatímco v Harrym vřelo tisíce plamínků, které – vypustit je – by 

Snapea sežehly do ještě černějšího uhlíku, než jak černý už se jevil uvnitř i vně být. 



„Může se mu cokoli stát a my za něj máme zodpovědnost, blázne!“ vybuchl 

šeptem, jakmile ho Severus pustil a otočil se k němu čelem. 

„Rodičům bych to stejně vysvětloval já,“ protáhl cynicky, za což si vysloužil 

Harryho napřaženou ruku, která mířila k jeho obličeji a on sám se velmi rozmýšlel, 

zdali ji nenechat dopadnout. Rozhodl se, že nikoli, a tak ji na poslední chvíli chytil 

a zkroutil mu ji za záda, přičemž si jeho tělo přihrál blíž k tomu svému a zasyčel 

mu do obličeje: „Teď ne,“ pustil ho a prudce ho od sebe odstrčil, až sebou Harry 

málem praštil o zem. Místo toho to hrdě vybral a prudce zamířil Rámovým 

směrem. 

Došel na rozcestí. V tu chvíli měl nepřemožitelnou chuť otočit se a Severuse 

Snapea jednou pro vždy zlikvidovat. Místo toho za sebe přes rameno štěkl: „Jdu 

vlevo,“ a Severus už ho málem nedostihnul, jak rychle vystartoval. 

Přes léta netrénované, zlenivělé reakce se mu podařilo na tři popoběhnutí 

Harryho otočit: „Nemůžeme se rozdělit,“ syčel naléhavým šeptem. 

„Netuším, co máte v hlavě, ale říkám vám znova, že za něj máme 

zodpovědnost a pokud se mu něco stane… Takže jsme oba dostatečně kompetentní 

ochránit se sami – ti dva ne!“ 

„Chápu,“ ujistil ho Severus. „Přesto se nerozdělíme,“ dodal pevně k Harryho 

vzteku. 

Kdyby k nim nepřiběhnul Patron, mohli se takhle hádat do skonání věků. 

Uprostřed černé noci, padajícího sněhu a idyly v podobě houkajících sov, slídících 

očí a hrozby úmrtí číhajícího zpoza každého dvacátého stromu. 

Místo toho opravdu sledovali Patrona a když došli na místo, ulevilo se jim, 

jelikož – v pozici vertikální – se tam líbali oba jejich studenti. 

Harry by se byl býval rozkřikl a i by se na svého studenta zlobil, kdyby ho 

Severus dostatečně včas nevytáhnul za ruku pryč a s vševědoucím úšklebkem by 

neprohlásil: „Dejte jim minutku… nebo dvě.“ 

Harry, vzteky bez sebe, praštil sebou o zem, zkřížil nohy a zaujal postoj 

naštvaného Buddhy. Severus se taky posadil na zem, pár palců za Harryho. 

Předklonil se a zašeptal Harrymu do ucha: „Jsme sami. Ocenil bych, kdybyste 

dovolil, abychom si promluvili…“ dřív než stačil doznat víc, objevili se za jejich 

zády Fez i Ráma. A tak se šlo zpět do Bradavic. 

--- 

Jeho syn běží a Harry je spoutaný na židli. Sedí v opeře a má nejlepší místo. 

Jeho syn je na jevišti a utíká. Nějaké dítě zpovzdálí pláče. Objevují se a zase mizí 

Ezechielovi přátelé, ale on se dovolává jediného jména. Damián. A dítě pořád 

brečí. Ezechiel spadne a na druhé straně jeviště se objeví Damián, drží svou 

holčičku a uklidňuje ji. Dívá se na Harryho syna. Je vidět, kolik žalu cítí, přesto a 

přes jeho zoufalý křik se nehne a jen se dívá. 

Náhle se někdo objeví za Harryho zády. Položí mu ruku na rameno, šeptá mu 

hlasem Severuse, aby byl zticha. Mrtvolně studená ruka zajede pod jeho košili. 

Zkoumá jeho hruď, párkrát se omylem dotkne i bradavek – jak by mu na ně někdo 

nalil kyselinu – až se zastaví na Harryho srdci. Stiskne vzduch, ale Harry má pocit, 

že zarazil tlukot jeho srdce. On pochopí. Ne Severus, to Tom je za ním. Ohlédne se 

z posledních sil. Ten, kdo drží ruku na jeho srdci, je skutečně Voldemort. Ale za 



ním stojí i Severus. Nad hlavou drží židli. Když z výšky dopadne na Tomovu 

hlavu, rozpadne se na kousky. Bez valného účinku. Harry je na okamžik volný, ale 

slabý. Zase je někdo za ním, klečí, stahuje mu kalhoty a vyhrnuje hábit, tiskne se 

k němu. Pohyby na okamžik ustanou. Harry se podívá za sebe. Je to on. Tom. Jeho 

oči si hledaly cestu k Severusovým, vážným a mírně šokovaným. Jediný přímý 

pohled a Severus padá k zemi. 

„Ne!“ vykřikne Harry současně s Ezechielovým prosebným výkřikem. 

Ohlédne se za hlasem syna. Nad holčičkou stojí Damián a v ruce drží nůž. Peřinky 

dítěte jsou nasáklé krví. Damián se otočí na Ezechiela a pohledem ho prosí. Oči 

říkají já to nebyl. Nůž ale nepouští. Vrhá se i na Ezechiela. „Ne!“ vykřikne Harry 

zase. Je zničený, je sám a ty smogu podobné mraky se blíží, aby ovládly celý jeho 

svět. 

Harry se prudce posadil na posteli, neschopen setřást stopy snu z jeho mysli, 

odhodil přikrývku, nazul papuče a ani ho nenapadlo projít přes společný pokoj. 

Naprosto jasně procházel ledovými chodbami v něčem podobnému županu. Mířil 

rychlostí střely tou – skoro – nejkratší cestou. 

Vstoupil do sklepení, kde už všichni – jak se domníval – spali. Minimálně 

studenti ano. Na chodbách, kterými ve sklepení procházel, byla absolutní tma a 

bylo jen těžce patrné, že kdesi daleko ještě nějaké louče svítí. Vždy věděl, že jsou 

sklepení obrovské komplexy chodeb, místností a zase jen chodeb, že mají spoustu 

na první pohled neprobádaných zákoutí. Neměl by o nich vědět, jelikož nebyl 

Zmijozel, přesto o nich z velké části díky Pobertově plánku měl alespoň tušení. Ta 

druhá část se týkala volného přístupu, který do nich měl od doby, co se se 

Severusem… vyspali. A občas té možnosti využil. 

Každopádně – v té tmě a v chodbách, ve kterých by člověk neznalý snadno 

zabloudil, mu tenhle komplex víc než kdy dřív připadal jako bludiště. OK. Možná 

si to jen vsugerovával. Možná si jen připodobnil pocit, že stejně tak těžké, jako je 

dostat se do bytu Severuse Snapea skrz tyto chodby, je těžké pochopit ho, odpustit 

mu a možná ho mít rád. Možná. Každopádně by se stejně zoufale snažil dostat 

z bludiště, jako se teď snažil skrz ten labyrint v chodbách – a jeho srdci – dostat 

před dveře Severuse Snapea. 

Konečně se mu to podařilo. Zoufalý strach a obavy z předchozí cesty se 

zdvojnásobily, jakmile stanul přede dveřmi a bez přemýšlení a rozmyslu zaklepal. 

Během minuty – kratší doba, než s jakou počítal Harry – se dveře rozletěly 

dokořán. Severus – muselo být silně po půlnoci – v nich překvapeně stál a na sobě 

měl něco jako pracovní zástěru. Pohled překvapení a rozčarování, stejně tak jako 

pochopení byl k nezaplacení. Něco sice v jedné ruce držel, přesto vystrčil nos ze 

dveří, podíval se na všechny možné strany a velmi rychle Harryho vtáhnul dovnitř. 

Respektive si zahákl předloktí za jeho záda a prásknul za nimi dveřmi. V rychlosti 

odhodil to, co držel, na stůl spolu, s tím letěla na stůl i zástěra: „Vy nikdy nemůžete 

přijít normálně a nejkratší cestou, že…“ optal se řečnicky, když se pak otočil, oči 

mu upoutaly bačkory a v nich bosá chodidla. Prohlásil zničujícím stylem: „Nechci 

to vědět,“ a tentokrát ho dotáhl k sedačce za zápěstí, kam ho usadil a poručil mu 

zvednout nohy. Harry nereagoval, a tak mu je prostě vytáhl nahoru on a přehodil 



mu přes ně deku, které ležela na opěradle. S řečeným: „Počkejte tady,“ odešel do 

laboratoře. Nebyl by to Harry, aby nevstal a nešel za ním. 

Otevřel se mu rozhled na laboratoř v plné polní. 

„Vy nespíte,“ konstatoval omámeně, i když ne moc inteligentně. 

„Co tady děláte? Řekl jsem, že máte…“ začal Severus nadávat, ale přestal, 

když se Harry nadechnul a popošel tři kroky dopředu. 

„Nenechávejte mě samotného,“ a podíval se skrz brýle, které už obvykle 

nenosíval, na Severuse. Podíval se na něj upřímně. Jak dlouho se na něj už takhle 

nedíval? A proč si nevšimnul, jak moc mu to chybí? V mžiku se přestal lektvar 

vařit, Severus prošel kolem Harryho a zastavil se až u křesla. 

Harry byl dva kroky za ním. Věnoval mu svou plnou pozornost, když se 

zeptal: „Proč nespíte? Pamatuji se, že kdysi…“ a popošel ještě o krok, aby mu 

Severus neuhnul pohledem. 

Severusovo sebeovládání bylo nejspíš kdesi na věšáku, když Harryho 

jednoznačně požádal: „Nedělejte to.“ 

„Ale…“ Harry zamrkal, „co dělám?“ a popošel ještě o půl kroku kupředu, 

směr Severus. 

Severus si odkašlal: „Pokud tohle nechcete dokončit, otočte se a odejděte.“ 

Harry se díval do onyxových očí a nebyl schopen pochopit, co mu to Severus 

říká. 

„Omlouvám se,“ překřížil Harry dvě myšlenky. Severusovo obočí napůl 

zmateně vylétlo vzhůru. „Neměl jsem to říkat. Nemyslel jsem to tak.“ 

„O čem…?“ 

„O tom, co jsem vám řekl po vánočních prázdninách. Nemyslel jsem to tak,“ a 

o krok, který Severus ustoupil, aby si vyčistil mozek, Harry postoupil. 

Severus s povzdechem úprk vzdal, podíval se Harrymu zpříma do očí a 

unaveně prohlásil: „Ale myslel.“ 

„Ne,“ zatrnulo v Harrym a přešel do tak těsné blízkosti, která nebyla 

normální. Ale i Harry vypadal jako v horečce. Vyvracel: „Nemyslel jsem to tak. 

Nechci, aby se vám cokoli stalo. Prosím, vyslechněte si mou omluvu…“ 

Severus zavrtěl hlavou. Byl by vše vykřičel přímo teď a tady, jenže… to 

nešlo. Teď by z toho stejně nic nebylo. 

„Lehněte si,“ řekl Harrymu a jemnými manipulacemi ho přinutil sednout si na 

pohovku. Dokonce ho přikryl. Harryho ruka však vystřelila vzhůru k té jeho, a tak 

se poprvé stalo, že Harry zastavil jeho počínání a přiměl ho zůstat. On Severuse. 

Z vlastní vůle. 

„Nechoďte,“ poprosil ho znova. Severus se snažil vymluvit, ale jedno prosté 

prosím ho složilo do sedačky a z jeho klína se stal na jednu noc polštář. 

Ranní paprsek Harryho zastihnul nepřipraveného. Poplašeně otevřel oči. 

Spatřil nad sebou osobu. Severuse. Tělem mu projela jiskra. Zaváhal. Donutil svaly 

k napětí, vztáhl ruku a pomalu ji přibližoval k důvěrně známému obličeji. Pomalu 

se skrz tmu a ten paprsek a vířící se prach a přes vlastní obavy přibližoval 

k mužově tváři. 

„Nedělej to,“ zopakoval varovný, hluboký a rozechvělý hlas. 



Neposlechl. On nikdy neuměl poslechnout. A když už poslechl, vždy to 

dopadlo špatně. Peřinkami prstů se dostal k jeho tváři, dotkl se jí. Elektřina. To 

bylo to, co mu projelo tělem, to, co roky nepocítil, pokud vůbec někdy v tak 

intenzivní míře. Severusovy oči se zavřely, ústa se pootevřela. Harry k té 

impozantní podívané vzhlížel z mužova klína. Zastrčil pramen zpět za ucho, jak jen 

se mu podařilo. Přejel palcem a pak ukazováčkem přes vrásku mezi obočím a pak 

jeho prsty sklouzly k těm pootevřeným rtům, obkroužil je. 

„Nedostal jsem odpověď,“ připomněl se, jako by to v tu chvíli bylo to jediné, 

co Harryho dokázalo vrátit do reality. „Od kdy a z jakého důvodu trpíte 

nespavostí?“ 

To byl ten pravý okamžik – Severus se z dotyku vytrhnul a snažil se Harryho 

přimět vstát. Chvíli bojovali, ale Harry se vzdal. 

„Už to nikdy nedělej,“ dýchal Severus prudce. 

„Ještě pořád se zlobíte za to, co jsem vám řekl? Já to tak vážně nemyslel…“ 

Severus se skutečně divil, kolik nevinnosti může tak starý muž ještě přechovávat. 

Jestli to náhodou nebylo to sebezničující něco, co ho na něm lákalo. 

„Ale myslel a víte to,“ vyčetl mu okamžitě. 

„Ne,“ zapřísahal ho Harry. „Zlobíte se, proč se zlobíte?“ 

„Protože,“ a Severus přešel před Harryho, vzal jeho ramena do svých dlaní a 

pořádně jím zatřásl, aby konečně otevřel oči, „primárně si jednou pro vždy 

uvědomte,“ z jeho očí sálala taková zloba a frustrace, až měl Harry strach, „že pro 

mě naše milování nebyl žádný pubertální experimentální úlet. Něco to pro mě 

znamenalo. Nemáte právo si se mnou takhle hrát. Jasné? A v druhé řadě – 

samozřejmě že jste to tak myslel. Nenávidíte mě za Brumbála a nikdy jste mi to 

neodpustil dost na to, abyste se tím nezaobíral a neohlížel se a neporovnával. Nikdy 

jste mi neodpustil dost na to, abyste přestal být ostražitý,“ dřív než měl Harry 

možnost bránit se, silné ruce ho pustily a i s jejich majitelem ho zanechaly 

v prázdné místnosti. 

Harry dosedl zpět na sedačku a zadíval se na nějaký neurčitý bod 

v Severusově obýváku. Byla pravda, co říkal, anebo…? 

40. Kdo s koho? 

„Je mi skoro čtyřicet, ředitelko. Chci dovolenou, jasné? Neuteču, slibuji. Ale 

nemůžete mě tady držet…“ 

„O tom si promluvíme později, Harry, dobrá? Teď vážně pospíchám,“ 

Minerva a její tři kufry zmizely nenávratně v krbu. 

Harry si rozmrzele povzdychl. Vědět už měsíc předem, že je odsouzený strávit 

jarní prázdniny opět v Bradavicích, nebylo nejuspokojivější. 

„Už víš, co budeš dělat?“ nadnesl Ezechiel, zatímco – a jak mu to slušelo – 

krmil malou Annu, která se evidentně cítila být přejedená. 

„Kdybych to věděl,“ odvětil Harry uštěpačně, „dozvěděl by ses to jako první.“ 

Na malou v jeho náručí udělal obličej a malá se na něj vzhůru zubila jak o život. 

„A Snape?“ povytáhl obočí a začal si s malou místo krmení hrát. 

Harry zareagoval poplašeně, div že neroztřískal – toho času sedmou – vázu, 

kolem které pouze procházel: „Kde je?“ 



„Tati,“ povzdechl si Ezechiel a položil malou do postýlky. Malá v předtuše 

vážného rozhovoru zmlkla. „Už od Vánoc kolem sebe chodíte po špičkách. Házíte 

na sebe pohledy jo a ne a absolutně vám vaše průhlednost nevadí. Teď mě 

poslouchej moc dobře,“ a Ez si sedl a vyzval k tomu samému i otce, „vím, že jsem 

se nezachoval adekvátně. Zvlášť co se informací vašeho soukromého společného 

života týkalo. Prosím, odpusť. Oba vypadáte strašně smutně. Já osobně se mohu jen 

dohadovat, ale stačí mi to. Ehm… dobře. Chci jen, abys věděl, že pokud se dáte vy 

dva dohromady… a udělá tě to šťastným… budu jen rád. Budu nadšený. Rozumíš? 

Chci, aby ses měl dobře, a chci, aby to za něco stálo. Tak… teď půjdu skočit do 

jezera s kamenem u nohy, nicméně to za to, abys to věděl, stálo.“ 

Harry byl ochromený dost na to, aby na gesto svého syna neměl co říct. 

Kdyby si to chtěl připustit, ve své podstatě by chápal, co mu chce říct. Jenže… 

nechtěl. Bylo to všechno moc… moc rychle, moc toho všeho. A nechtěl Snapea… 

nemohl ho chtít. To bylo příliš. Příliš šílené. Kterýkoli z důvodů pro ano byl příliš 

nepřesvědčivý. 

--- 

Událo se to nevinně. Harry byl výjimečně ten, který začal. Místo Severusova 

oblíbeného jídla nechal skřítky uvařit jeho nejneoblíbenější jídlo (za což mu 

Severus nasypal do jídla zbytky švábích očiček), místo kávy se občas napil sirupu 

(za což mu Severus podstrčil blábolivý dryák). Do šatů mu vložil těžce žensky 

vonící mýdlo (za což mu Severus za krk nasypal něco neúnosně svědivého). Svolal 

poradu, když nebyla (a Severus mu nahlásil suplování pro neexistující hodinu). 

Severusovy boty utekly, Harryho vidlička se roztavila. Severusovi na stole přistála 

hromada zbytečných papírů, které musel vyplnit, zatímco Harrymu na stole přistálo 

trojnásobné množství úkolů čekajících na opravu. (Oba si své nesmyslné práce 

všimli v polovičce.) Severuse na stole čekalo pozvání na maškarní bál (a Harryho 

pozvání k ministrovi). 

Trochu se to přiostřilo, když začali posílat jeden k druhému studenty se 

vzkazy. Nejprve po hodině a později se neštítili je posílat i v hodině. Intervaly se 

zkracovaly, zprávy přibývaly. Přestalo být možné nevšímat si změny. A jak rychle 

je začalo předávání zpráv bavit, tak brzy nadšená bublina vzrušení praskla a 

studenty to začalo otravovat. 

Možná proto se záhy po pokusu zatáhnout i profesory do této šarvátky ocitli 

před stolem ředitelky, oba s vážně míněným napomenutím. Ze kterého si ani jeden 

moc nedělali. 

A pak Harry překročil hranici, kterou oba neustále zvyšovali. Jednou večer 

usadil po svém boku svého „přítele“. Ve Velké síni. Vedle Severuse. A pak vstal a 

zatáhl ten absolutní protiklad Severuse do pokoje. Kde se s ním začal líbat. A 

pokračovali (obě košile na zemi) a pokračovali (oba v ložnici) a… 

Víte… nejde o to – oproti tomu, co si Zmijozelové vždy myslí – že by to 

Harry udělat nedokázal. Moc chtěl tuhle bitvu vyhrát. Jen tam, uprostřed ničivého 

nic, zrozeného z pomsty a hlouposti, si náhle nebyl až tak úplně jistý, že dokončit 

tohle znamenalo výhru. Že dokončit tohle znamenalo být se sebou spokojený. 

Navíc… byly tu i jiné pohnutky pro to, proč ne, i když ty možná nebyly zdaleka tak 



silné jako Harryho přesvědčení neponížit se až tak moc. Neublížit až tak moc. 

Zachovat se zase jednou správně. Čestně. A že toho si už dlouho neužil. 

„Dost,“ nadechl se Harry prudce, jako by celou dobu ponořen ve vodě 

zadržoval dech, jeho zavřené oči pevně semknuté víčky se jako na výstřel z děla 

široce otevřely a Harry odtáhl toho bezejmenného muže ze svého těla. 

„Co šílíš? Co je?“ mluvil táhlými slabikami, jako nějaký otrávený puberťák. 

„Já nemůžu,“ vydechoval prudce a vyhoupnul se z postele, přičemž sebral 

jeho košili. „Mohl bys…?“ 

„Budeš litovat,“ protáhl samolibě a sebral si košili. 

„Jo, jasně. Jen už… jdi,“ odmítl se na něj Harry byť i jen podívat. 

„Co takhle pusu? Na rozloučenou?“ zkusil muž smírnějším hlasem a začal se 

zase přibližovat. 

„Odejdi!“ přikázal a odvrátil se Harry. 

„Až si na mě jednou vzpomeneš, bude tě mrzet, že nic nebylo,“ a rozmrzele 

odkráčel. Jenže Harrymu bylo už teď jasné, že ho to nejen nebude mrzet, ale že si 

na muže nikdy nevzpomene jako na víc než chybu. 

Natáhl si tričko a lehnul si, aby si vybral svůj neklidný spánek. 

--- 

Ten blonďák, co zaujal místo vedle Harryho, Severuse pěkně naštval. Co si 

myslí, že dělá, když s Harrym flirtuje? A, proklatý Merline, teď mu položil ruku na 

stehno. Uprostřed Velké síně plné natvrdlých dětiček! On ho sváděl. Nepokrytě a 

bezostyšně. A co si myslí Potter, že dělá, když si tahá amanty před studenty?! 

A nejen hněv bylo to, co se v něm svářelo, když Harry vstal a táhnul za sebou 

blondýna s IQ deset. Byl to obrovský kotel přeplněný pocity lítosti. Lítosti, která do 

očí vháněla slzy (které samozřejmě nikdy nebyly prolity). Žalu, který nikdy nebude 

pronesen nahlas. Zrazení, které řeže a způsobuje vnitřní křeče. Nenaplněnosti 

dohánějící k šílenství. Neuspokojivých otázek typu Jak mohl? Je to to, co chce? 

Mám ho nechat jít? Proč nepočkal? (Upřímně za tu poslední by si byl nejraději 

nafackoval.) Jako by na jeho srdce házeli z výšky hlínu. Chtěli ho pohřbít zaživa? I 

když upřímně věděl, že to je jen ten pocit. To něco, co tlouklo v jeho hrudi, to 

momentálně vidělo jinak… a vlastně – co znamená moment? Že to za těch dvacet 

jedna let čekání na odpuštění a jeho sebesmíření nestálo? 

Někdo se opatrně dotknul jeho ruky. Vyděsilo ho to – to si nikdy nikdo v této 

místnosti nedovolil. Vzhlédl. Vedle levice stál jeho syn. Jeho syn? Jeho syn ho ve 

Velké síni nikdy nevyhledal. A přece tu teď stál. Stál a čekal, až ho začne vnímat. 

Opatrně se nadechl a přikryl jeho ruku tou svou, když se ho jemně, ale na 

Zmijozela víc než podnětně zeptal tak, aby to slyšel jen Severus (a Minerva, která 

si ledacos domyslela): „Ty za ním nepůjdeš?“ a bylo řečeno mnohé, včetně 

požehnání. To nebylo moc rozhodující ani směrodatné, ale rozhodně to bylo 

uklidňující. 

Severus vstal – jediným pohybem se vymanil synovi z ruky a převrátil židli. 

Ještě ve Velké síni si běžet nedovolil, zato na chodbě doháněl rozdíl mílovými 

skoky. 

Dveře svého bytu rozrazil jediným máchnutím hůlky, dalším je zavřel a 

dalším rozrazil dveře pokoje, ve kterých momentálně nikdo nebyl. Zbylo 



posledních pár dveří. Severus se najednou zarazil. A co když si to právě…? Ustál 

by to vidět? Zvláštní. Když byli oba ženatí, takové myšlenky ho vážně nenapadaly. 

Ne moc. (Právě chodil po svém obýváku ne nepodobný Nebelvírovi v kleci.) Mírně 

se shrbil při myšlence, že původně byly jejich ženy taky jen špičkování. A to že to 

přešlo v něco vážnějšího… to bylo jen řízení osudu. Jejich synové, které později 

tak milovali, byli řízení osudu. Směšné – že by si to, že o sobě ví, jak moc jim na 

jejich synech záleží, nikdy jasně neprojevili, nicméně aspoň Severus sám před 

sebou o tom moc dobře věděl a stejně tak si to i připouštěl. 

Když se vymotal ze svých myšlenek, zběžně se podíval na hodiny. Byla jedna 

ráno. Bylo jen správné – i když v tu organizaci správnost Severus moc nevěřil – že 

nechal Harryho rozhodnout se samotného, co chce. I když to pálilo jako žíravina. I 

když to chutnalo v ústech jako vlastní žaludek. Hlava z toho hučela a žaludek 

(pořád na stejném místě) plaval na vodě. A každý krok byl krokem do nejistoty. 

Vstal a přešel skrz pokoj jejich synů do Harryho bytu. Ještě jedněmi dveřmi přešel 

do ložnice. (Klasický Nebelvír – ložnice byla chráněná ničím.) A pak ho Severus 

uviděl. Ať se tady dělo cokoli, právě teď byl v posteli sám a spal. A byl to 

nádherný spánek. Harry byl nádherný a najedou ne dýku, jako by mu vrazili do 

hrudi obrovský dřevěný tupý válec. Severus zůstal s vyraženým dechem stát, 

v hlavě mu bzučel úl a srdce se mu rozběhlo bolestivou rychlostí. 

Že se Harryho oči otevřely si pro otázky sobě kladené – Co se tady stalo? 

Přežil bych vědět to? Jak jsem ho mohl nechat? – nevšimnul. 

Až neutěšená otázka: „Tak proč nespíte?“ ho z jeho myšlenek vymotala. 

Otevřel suchá ústa. A zavřel je. Nedokázal mít otázku, nedokázal dát odpověď. 

Harry se mezitím na loktech nadzvednul, pak se posadil a vydechl poměrně 

unaveně: „Musíme si promluvit. A vyjasnit si to.“ 

To bylo něco, s čím Severus musel souhlasit. 

41. Provinilí 

Severus se, stejně jako jeho majitel, v Harryho obýváku nepokoušeli nějak 

rozsvítit. Pro oba byla tma přijatelnější. 

„Něco k pití?“ nabídl Harry. 

„Ne,“ odpověděl Severus bezvýrazně. 

„Chcete začít?“ pokračoval Harry neutrálním tónem. 

Tři významné vteřiny ticha. 

„Spal jste s ním?“ vypálil Severus bez rozmyslu a obrátil k Harrymu zrak. 

Harry z neurčitého bodu svého obývacího pokoje vzhlédnul zmateně 

k Severusovi: „Ne,“ zněla odpověď. 

„Proč ne?“ vypálil Severus další otázku, aniž by věřil, že se na něj usmálo 

takové štěstí. Jeho pohled i tón byli v nedůvěřivosti za jedno. 

„Nemohl jsem,“ zněla Harryho další odpověď. Pak se sám zeptal: „Co mělo 

znamenat, když jste řekl, že zatímco pro mě naše… milování…“ další zajímavost – 

kdy že si Harry zvykl říkat tomu milování a ne sex? „…byl jen experiment, pro vás 

znamenalo hodně?“ Zvláštní. Že Harry uměl znít tak neutrálně, klidně, zatímco 

jeho společník… 



Severus se nejistě – a znervózněle – nadechnul: „Kromě toho, že jsem se do 

vás tehdy zamiloval?“ zeptal se Severus, ale neznělo to jako obvyklý druh jeho 

ironie. „Bylo to poprvé, co jsem zažil…“ chvíli předstíral, že pátrá v paměti po 

Harryho výrazu, ale to dělal opravdu jen chvilinku, „milování… s mužem,“ na 

okamžik – a v tom se na Harryho raději nepodíval – udělal v proslovu pauzu, 

nadechl se a ustálil dech. „A začal jsem vás milovat,“ dodal věcně. 

Harryho srdce poskočilo: „A naposledy?“ zvedl obočí, ale raději se přímo do 

Severusových očí taky nedíval. 

„Co vám dává právo klást mi takové otázky?“ opřel se do něj Severus, ne 

nejochotnější sdělit i tohle, naštvaný na způsob, jakým Harry jednal s jeho osobou. 

„Vaše vlastní?“ nabídl Harry vysvětlení. 

Severus zaskřípal zuby: „I naposledy,“ ustoupil neochotně. „Ještě pořád 

chcete, abych hnil u mudlovksých popelnic, nebo je pravdivá vaše verze á a bé, že 

mi věříte?“ 

„Věřím vám,“ zahájil Harry ofenzivně, ale brzy se uklidnil, „jen je pro mě 

pořád těžké srovnat se s tím, že jsem se miloval s…“ 

„Vrahem?“ zeptal se Severus prakticky lhostejným konstatujícím hlasem. 

Harry se trpělivě nadechnul a začal znova: „Že jsem se nechal přimět milovat 

se – i když ne stoprocentně v tom smyslu slova, já vím – a posléze že jsem se i 

zamiloval do někoho, kdo zapříčinil smrt mně téměř nejbližšího člověka. Vůbec ta 

situace – zavraždil jste ho, i když na jeho příkaz, já zrovna dostudoval poslední 

ročník a dozvěděl jsem se, že se Brumbál postaral kletbou – donucovacím 

prostředkem – o to, abych v Bradavicích zůstal, že jsem se bál vám věřit, že vás tu 

nechali na Brumbálovo požádání a já vás nemohl vyhodit, když jsem věděl, že jste 

za tu situaci nemohl a sice jste byl zproštěn viny, zato by vás jinde nezaměstnali 

pro vaši pověst a nedůvěru ve vás, že jsem věděl a vím, že se z této školy nikdy ani 

já a ani vy nevzdálíme do naší nejdelší smrti, nesnášel jsem a nesnáším Brumbála 

za to, co udělal, jak se rozhodnul, a přesto jsem mu mnohé dlužil a chtěl dlužit, 

protože jsem ho měl rád… A do toho přijdete na poslední chvíli vy a prosíte o 

odpuštění. A navíc tím vaším povýšeným způsobem. A pak se zlomíte a já vám 

nemůžu… nevěřit a nedokážu vám důvěřovat po tom, jak dobře – nebo i špatně, co 

já vím – vás znám… A milujeme se spolu a vše se zkomplikuje a oženíme se a 

máme rodiny a brzy po sobě trpíme ztrátou svých žen a máme malé syny a nemění 

se nic z toho, co se stalo předtím a mění se úplně všechno… A já tomu nerozumím, 

neustále před sebou vidím Brumbála, hodného dědečka, který mě má jako jediný 

rád a neublížil by mi… a do toho také vidím manipulátora, který si s lidskými 

životy jen hrál. A neustále se ve mně bije zlost na něj a na vás s tím, co jsem měl 

udělat a kdy, abych tomu všemu zabránil, a proč nemůžu vrátit čas a změnit svá 

rozhodnutí, vše urychlit a změnit tím svou minulost a zachránit své přátele… 

Chápete? Celou dobu jsem se snažil najít něco, čím bych ospravedlnil vše a 

všechny kolem sebe. Vás, Brumbála, mě… Nemohli jsme spolu zůstat, v mých 

skoro devatenácti a s tolika antipatiemi za našimi zády, s výčitkami a společnými 

vzpomínkami. Bez toho aniž bych vás chápal, bez toho aniž bych věděl, o čem je 

život a že jsou důležitější věci než se v tom neustále patlat. Nikdy by to nevyšlo. 

Nemohl bych, aniž by mi ze mě nebylo špatně. Nemohl bych, protože tehdy jsem 



vám ani zdaleka nedůvěřoval tak jako teď,“ Harry vzhlédl a podíval se na Severuse 

přímo. Upřímně a už o hodně pomaleji a omluvněji zašeptal:  „Museli jsme se 

minout, jinak to nešlo.“ Pak se jeho pohled zase zatoulal, když řekl: „K vaší otázce 

mohu dodat… Teď doufám chápete, že jsem si na vás vylil jen svou frustraci a 

nemyslel jsem to tak vážně… jak to ve vašich očích mohlo vyznít,“ tázavě vzhlédl. 

Severus chvíli bez hnutí stál. Zavřel víčka a přikývl: „Byl to jen odraz dlouho 

omílaných myšlenek, chápu.“ 

„A vy? Proč jste začal trpět nespavostí?“ zněla Harryho otázka naléhavěji než 

kdy dřív a přesto jaksi jemněji. 

„Nespím vůbec,“ upřesnil Severus neochotně, „nějak se ve mně spojilo to, že 

jsme se spolu milovali s tím, že jste mi vraždu Brumbála neodpustil. Nedokázal 

jsem usnout. Musím myslet na všechny, které jsem ve svém životě viděl umírat, 

lhostejno čí rukou.“ 

Harry chápavě přikývl: „Taky je vídám. A mívám noční můry. Ale nespat 

bych nevydržel.“ 

„To máte jedno, já bych nevydržel spát. Navíc existují lektvary… které si po 

nocích vařím.“ Severus pozvedl obočí, ale nijak ironicky nebo cynicky, v jeho 

hlase se dokonce objevil zájem: „Kdo se v nich objevuje?“ 

„Obvyklá otázka je co,“ řekl Harry skoro až uštěpačně, nicméně už mírněji 

odpověděl, „v poslední době nejčastěji mí blízcí. Můj syn, například…“ 

„Jsem v nich i já?“ zeptal se Severus přímo. Harry po krátkém zauvažování 

přikývl. Dál se Severus raději neptal. Bál se vědět, o čem jsou ty s ním. Proto se 

vrátil k… dobrá, ke stejně šibeniční půdě jako by byla ta o snech. Přesto jaksi… 

víc… známé a méně obávané. Anebo prostě v tu chvíli důležitější. „Dokázali 

bychom spolu někdy žít?“ zeptal se a předem věděl, že je to těžká otázka. Jenže se 

v jeho situaci nešlo nezeptat. Jeho myšlenky to tížilo už věky. Což byl možná ten 

nejpravější důvod, proč nepitvat sny. 

„Dokázali bychom spolu nežít?“ vydechl Harry posměšně a vzhlédnul. Příliš 

brzy na to, aby Severus dokázal skrýt, co se mu objevilo ve tváři. Naděje. Ta vždy 

zanechá patrné stopy. Snad proto namítl: „Ale pořád mám pocit, že vám musím 

porozumět, abych dokázal stoprocentně přijmout to, oč žádáte. Nemůžu si nebýt 

jistý i v tomhle, pokud mám to všechno nechat spát. Možná to nechápete, ale pro 

mě to představuje kus života. A to, že nám na sobě záleží, je tak strašně… 

vypěstované oproti tomu, že vše předtím přišlo samo, automaticky, jasně a bylo to 

na první pohled vzájemné. Je příliš věcí, příliš koutů ve vaší duši, ve kterých se 

nevyznám a já potřebuji…“ 

Severus sklouzl z křesla, po čtyřech došel k Harrymu, klekl si před něj a 

položil mu dvě teplé ruce na kolena, kde nebylo víc než kalhoty od pyžama. 

Zastavil tak Harryho snahu mu co nejšetrněji vysvětlit, co myslí. Nedíval se mu do 

očí, studoval jeho koberec, přesto jako by to bylo včera, kdy se spolu více méně 

„jen“ líbali v posteli. A Harry měl tu touhu odpustit mu. Když pak Severus 

promluvil, bylo pro Harryho zvláštní, jak automaticky a bez zadrhnutí přešli 

k tykání. Bylo to o tolik upřímnější. Zvláštní myšlenka, že dokonce i to vykání byla 

jen šaráda. 



„Nikdy nemůžeš pochopit mě ani to, co jsem udělal. Přestaň se o to snažit. 

Víš, proč tě miluji, že ano? Nikdy nešlo o tvou inteligenci – což nemusíš brát jako 

urážku, nejinteligentnější jsou nejnešťastnější. Šlo o tvou schopnost odpouštět. 

Něco, co se mně nikdy nedostávalo. Něco, cos zavrhnul, aby ti nemohli ublížit. 

Jenže je to v tobě a já po tom bytostně prahnu.“ 

Harry na něj shlížel a nevěděl, co si myslet, netušil, co říct. Aby dokázal 

odpustit, myslel si, že ho potřebuje pochopit a najednou zjišťoval… že bude muset 

začít zase jen věřit? Něco, zač ho ten muž tolikrát urazil? 

„Chápu, musíš se ptát. Ukážu ti, co chceš vědět. To můžu. Ale nečekej, že ti 

to přinese důvod mi odpustit. Chci, abys ještě předtím věděl, že s více informacemi 

budeš stejně zmatený, jako jsi teď. Zavedu tě do svého dětství, ukážu ti, co se dělo, 

když jsme s tvou matkou byli na škole, ukážu ti moment zasvěcení mě mezi 

Smrtijedy, ukážu ti, mezi čím jsem se rozhodoval, když jsem si tu cestu volil. 

Ukážu ti, co jsem cítil, když jsem se dozvěděl o smrti tvé matky. Co jsem cítil, 

když jsem zavraždil Brumbála. Co mě přimělo souhlasit s neporušitelným slibem. 

Co mě přimělo souhlasit se slibem, který jsem dal Brumbálovi. Proč jsem chránil 

Draca. Všechny důvody, proč jsem nenáviděl tebe. To vše je v mých silách. Ale 

nečekej, že potom zázračně prozřeš a vše mi pro ty vzpomínky promineš. To nejde. 

Najdeš si tisíce dalších lepších věcí, které jsem mohl podle tebe udělat místo mých 

rozhodnutí a neudělal. A já to chápu – nejsi já. Daleko raději bys volil svou smrt 

než oběť svých blízkých. Raději než kdysi já. Nežil bys se zatracením. Nežil bys na 

zemi jako ve svém soukromém pekle spalován všemi vinami. A to je důvod, proč tě 

tolik toužím mít vedle sebe. Toužím poznat, jaké to je být milován někým, kým si 

ani nezasloužím…“ 

„Severusi,“ vydechl Harry a sklouzl dolů na kolena, vložil si Severusovu tvář 

do dlaní. 

„Ne,“ zadržel ho Severus, „pořád to nechápeš. Nemám před tebou omluvu 

toho, co jsem dělal. A že jsem volil sebe a ne své nejbližší. To, co dělám teď, je 

možná taky sobecké – chci mít pro sebe ještě další příležitost cítit. A to, jak rád 

říkáš, není fér. Ne pro mě. Vše, co jsem ve svém mizerném životě dělal, bylo pro 

mě. Ano, zasvětil jsem se tomu, čemu jsem věřil a možná to párkrát i byla správná 

volba, ale nikdy jsem nic neobětoval. Ne tak, abych si po čase mohl říct, udělal 

jsem dobře. Pro někoho. To se nestalo.“ 

Harrymu do ruky sklouzla slza. Nic na ni neřekl. 

„Toužím tě mít. Toužím mít tě jako člověka, přesto že to je další věc, kterou 

dělám pro sebe. Nikdy mě nepochopíš, Harry,“ a Severus konečně vzhlédl do 

zelených očí, které po letech vypadaly jako kdysi, otevřené a chápavé a empatické, 

„ale můžeš být tím, co z tebe chtěl mít Brumbál. Můžeš naplnit jeho ideál. Můžeš 

dát svůj život za cizí, pokusit se být šťastný s někým, po kom toužíš, ani nevíš proč, 

můžeš dát přes nesprávnost věci život člověku, který nemá na další šanci nárok. To 

rozhodnutí je na tobě. Smíš být tím, čeho jsme s Brumbálem nikdy nedosáhli a co 

zrovna v tobě on viděl. Čestný muž, který se nevytáčí a nikdy nejedná nesprávně. I 

když je, jak vidíš, s postupem času těžké nezahořknout. Laskavý, věrný a obětavý. I 

když ti to nic nepřináší. Ten, který nejedná skrz intriky a toho, co chce, dosáhne 

poctivým způsobem.“ 



„Už dávno tím nejsem,“ řekl Harry a zastyděl se, že násilným přesvědčováním 

se zrušil tuhle část své osobnosti. 

„Jsi tím, Harry. Jen máš zkušenosti a velkou obavu, co by se stalo, kdybys 

odhodil tu ode mě okoukanou hloupou masku. Svou dobrotu jsi zahradil 

rozmrzelostí, neústupností, zhrzeností. Úšklebky, povytaženým obočím, cynismem, 

ironii a sarkasmem a stáhl ses do sebe. Protože ti už tolik let nikdo neukázal, že to 

dělat nemusíš. Z tvých očí se ztratila jiskra, která tam kdysi bývala. A nejde jen o 

tvé mrtvé přátele, jde i to touhu ukázat, že takový ty přece nejsi. Všichni ti dávali 

důvod myslet si, že takový být musíš, abys obstál, ale nedělá tě to šťastným…“ 

„Štěstí?“ vyprskl Harry znechuceně a div nevstal. „Kdo tady z nás dvou tvrdí, 

že neexistuje?“ 

„Jenže ho ty potřebuješ,“ namítl velmi jemně Severus, vědom si víc než kdy 

dřív svých chyb, který zanechaly stopy i na tom, co ze zemského povrchu 

nezmizelo. 

Harry se zadíval do temnoty pokoje: „Kde bylo, když odešel Sirius a Brumbál 

a…?“ 

„Nikdy tě neopustilo, jako tě nikdy neopustili oni. To se nikdy nestane. Ani 

smrt nemá tu moc.“ 

„Jsi si tím tak jistý…“ řekl Harry pochybovačně. 

„A víš, proč, že?“ počkal, než Harry zamítavě zavrtěl hlavou. „Protože ty 

jiskry, po kterých se mi tolik stýskalo, jsou zpátky,“ po vyřčeném vstal, vytáhl na 

nohy Harryho a přiměl ho dojít k zrcadlu. Postavil se za něj. Dèja vu? Podobně už 

párkrát stáli, s obměnami kdo stál za kým. Harry se díval do zrcadla a ten výjev mu 

připadal zvláštní. Takhle se měli možnost vidět málokdy. Jasně – jiskry. Snažil se 

na ně zaměřit. Ale moc toho, krom zvláštního spokojeného pocitu, který se mu 

v žaludku rozlil, v zrcadle nenašel. A pak Severus udělal něco, na co si Harry nikdy 

netroufnul, když za mužem stál. I když o tom několikrát značně hluboko uvažoval, 

přemýšlel a přemítal, snad i snil. Sklonil se – a navíc vidět to ve svých vlastních 

podobách… – zhluboka se nadechl, vztáhl ruce a omotal mu je kolem žaludku. Rty 

mu přejel přes stranu krku, tak, aby to v zrcadle viděl. Nedovolil si jeho šíji políbit 

ani udělat nic víc. Harry mu byl koneckonců vděčný, že to neudělal. Potom by ho 

nedokázal zastavit. Sebe by nezastavil. Přesto to na dost věcí stačilo. Mimo jiné i 

na pochopení. Naznačil, že se chce obrátit čelem k Severusovi a Severus mu to 

dovolil. Pohlédl mu zpříma do očí, rozlepil suché rty, polkl a mírně uklidnil bijící 

srdce: „Dej mi ještě čas.“ 

Severusovy ruce sklouzly z jeho boků, přičemž se dotkly i pánve a rozlepily 

se od Harryho těla skoro u vrchní strany stehen. Přesto ho Severus poslechl a na 

požádání ho pustil, o krok ustoupil. 

„Děkuji,“ řekl a chtěl popojít krok vpřed a za poslušnost ho odměnit. Včas si 

uvědomil, že by nepřestal a tak s pohledem upřeným na Severuse vcouval do 

ložnice, kde za sebou zavřel dveře. 

Opřel se o ně, zatímco Severus za nimi si zajel rukou do vlasů. Chladil se o 

ně, zatímco Severus zaplul skrz pokoj do svého bytu a do laboratoře, kde do 

nejdelšího rána rozviřoval prach ze špatně dosažitelných koutů. 

42. Co je to TO? 



„To je úžasné!“ vykřikla Rose. Tolik se podobala Hermioně. 

„Ne, to není,“ zamítl Harry rázně její přijetí počínajícího. 

„Ale je!“ vsugerovávala mu to a poskakovala kolem něj nadšením bez sebe. 

„Můj syn je mužem jeho syna. Je to absolutně uhozené…“ argumentoval a 

jako lev v kleci přecházel po sborovně. 

„A přesto ti to nedá,“ popíchla ho Rose. Harry povzdechl. „Ale no tak přece!“ 

ryla do něj dál. „Tohle si máš užít! Ne vzdychat.“ 

„Já ale… já nemůžu…“ 

„PROČ ZASE?“ vytřeštila Rose oči. Fajn, v tomhle byla podobná spíš 

Ronovi. 

„Vždyť ani nevím, proč ho chci a on zase působí dojmem, který mě 

neskutečně vytáčí. Že je o tři kroky vpřed. Že on ví, proč ho chci já. Ale já nechci, 

aby to věděl on a aby mi to řekl, dokud si neudělám svůj vlastní názor,“ vydechl 

frustrovaně Harry. 

Rose nahodila velmi znechucenou, udivenou grimasu a prohodila: „Příliš 

nechci v jednom sdělení.“ 

„A taky bych tě s tím neměl zatěžovat, přece jen…“ 

„A příliš neměl bych,“ dodala. „Co mám udělat, abys pochopil, že se nám 

všem uleví, když mu řekneš jednoznačné ano. Není to tak těžké – zkus říct ANO, 

hm?“ čím déle a pitvorněji mluvila, tím se Harrymu ta věc zdála víc protivná. 

Zvlášť s Rosiným neochvějným přesvědčením. A při myšlence, že je jen o hodně 

málo starší než jeho syn. Rose na své ano čekala a čekala… až ji to bavit přestalo. 

Mlaskla a protáhla: „Tak fajn, dáme si lekce jednoduchých logických odpovědí. 

Začneme s ne – přece jen má pouze dvě písmena. Ne řekneš v případě, že ti divně 

vypadající mudla nabídne něco s názvem koks, heroin, trávu, hašiš… Ne řekneš, 

když se tě někdo zeptá Nechtěl by sis snadno vydělat peníze?  Teď zkouška – chceš 

perník?“ 

„Ne, Rose,“ řekl Harry a chtěl se nadechnout k delšímu proslovu, naneštěstí 

byla Rose rychlejší. 

„Skvěle! Teď si nacvičíme něco podstatně náročnějšího. Ano. Tři písmena. 

Ano řekneš v případě, když ti někdo nabídne práci, vzorek skoro čehokoli zdarma – 

pokud to neznamená zavázat se něco odebírat za peníze, slevu, zvýšení platu… 

zákusek… pomoc… přátelství… hm? Zkouška – Harry, vezmeš si mě? A ty 

odpovíš…?“ 

Dveře od sborovny se otevřely. Stál v nich Scorpius a díval se na výjev před 

sebou. Odkašlal si, důstojně narovnal hábit a zeptal se velmi podobným stylem, 

jakým mluvil Severus: „Jdu snad nevhod? Měl bych počkat venku nebo…?“ jeho 

směrem letěl polštář. 

„To víš, že ne, ty jeden idiote,“ obrátila se na něj Rose s vyčerpaným 

pohledem a ráznou rozhodností konečně někoho přesvědčit. 

„Ehm – uvědomuješ si, doufám, že ty příklady byly dost nesmysl…?“ ozval se 

Harry právě v ten okamžik, kdy letěl druhý polštář. Včas ho chytil a nevinně ho 

podal Rose do ruky. Ta ho z ní vyškubla. 

„Běž za ním,“ přikázala mu. 

„Jenže já…“ bránil se Harry chabě. 



„Běž! A nechci slyšet nic kromě ano. Jestli si to spleteš…“ tak teď mu ze 

všeho nejvíc připomněla Molly. Hlavně svou rázností a gestikulací. A něco v jejím 

obličeji, když byla nadurděná. Celá její babička… A tak vstal. S Molly 

Weasleyovou se opravdu nebylo radno hádat. By%t to byla její mladší verze. 

„Kdybych tě neměl tak rád, dávno tě pošlu do háje,“ vzdychl. Polštář mu 

málem srazil hlavu. Harry jí ho vrátil i tentokrát, objal ji kolem boků, něžně ji 

políbil na čelo. Nutno dodat, že Rosina ráznost jako sfouknutý domeček z karet 

zmizela a zůstala jen lítost. Lítost, že to nemůžou mít ti dva idioti jednodušší. 

(Snapea by si nedovolila takhle titulovat. Proto jen v duchu.) 

Když Harry procházel kolem Scorpiuse, který nevěděl, jestli se smát, nebo být 

naštvaný, oznámil mu šeptem: „Jen legrace. Ano? Byla to jen hra…“ a dveře 

sborovny se zavřely. 

Scorpius při pohledu na Rose zavrtěl hlavou a povzdechl si: „Já tu vzájemnou 

domluvu vás Nebelvírů nikdy nepochopím.“ 

--- 

Harry oficiálně stanul přede dveřmi Severusova bytu, zaklepal a počkal, než 

mu samotný Severus otevřel, nechal ho vejít a nabídl mu křeslo. Harry nevyužil jen 

poslední zmíněné. Mnohem raději ničil neuspořádanou chůzí koberec. 

„Něco jsi včera řekl,“ začal Harry. 

Severus si ho pečlivě změřil, než protáhl: „Vážně?“ a obočí mu vyjelo vzhůru. 

Harry si jeho výsměchu ani nevšiml. 

„Řekl jsi, že po tobě toužím a nevím při tom proč. Řekl jsi to, jako bys to 

věděl. Co o tom víš?“ vzhlédl a vyhledal Severusovy oči. 

Severus tam stál klidně, opřený o stěnu a měřil si Harryho a zvažoval, co si 

může dovolit říct. Bitva v jeho očích nakonec došla rozuzlení, když se otázal: „Ty 

nevíš?“ 

Harry na něj hodil zoufalý pohled: „Kdyby ano, nebyl bych tady!“ 

To mohlo bolet. Severus se však obrnil trpělivostí. Ne že by ho to nezasáhlo. 

Ale pokusil se to brát tak, jak to Harry myslel: „Domníval bych se, že na to 

potřebuješ přijít sám,“ řekl a sklopil zrak, připravoval se tak na dlouhý rozhovor, ve 

kterém bude muset Harryho pohledu čelit. A možná o to delší, že si nebyl jistý jeho 

příjemností. „Schválně na to zkus přijít a mezitím… nám uvařím čaj,“ a odrazil se 

od stěny. 

„Kafe,“ zahlásil Harry. 

„Čaj,“ trval na svém Severus, „káva není zdravá.“ 

Za okamžik se na stole – za Harryho tvrdého soustředěného civění do stěny – 

objevily dva šálky. 

„Může to být jen pár věcí, z nichž se nejmíň pravděpodobná jeví ta, ve které 

zbožňuji tvé laskavé chování k druhým lidem. Zato ta varianta s masochistickými 

sklony a nebelvírskou tendencí ochraňovat, důvěřovat, pomáhat uvěřitelná je. A ta 

část, že bych tě tolik toužil napravit – přece pokud tě mám rád, můžu mít rád jen 

tebe jako toho, kým jsi, ne? Tvrdíš o mně, jak dobrý nejsem člověk. Pomiňme fakt, 

že si to o sobě nemyslím – proč bych si pak vybral tebe? Jako svůj dokonalý 

protiklad? Někoho, koho nikdy nepochopím, kdo mě vždy bude mít tendenci 



srážet? Protože toužím motat se v tvých temných koutech? Protože si život rád 

komplikuji…?“ 

„Ano, ano, ANO! Že bys to konečně pochopil?“ předvedl Severus něco jako 

nadšení. 

„NE! Rozhodně ne. S tím se nespokojím. To přece nestačí…“ a zoufale se na 

Severuse ohlédl. „Pomoz mi s tím. Pomoz mi pochopit…“ 

„Harry,“ Severus byl třemi kroky před ním, vzal jeho ruce do svých a navíc 

mu zvedl bradu, „čím víc se budeš snažit pochopit, tím míň budeš milovat…“ 

„Musím pochopit, abych mohl milovat,“ namítl Harry. 

„Oho,“ Severus si ho přitáhl, objal ho a zněl nešťastně, když poznamenal, 

„proč mi tolik připomínáš mě v mých čtyřiceti?“ 

„Co tě přimělo uvěřit, že nejsi pořád stejný?“ povytáhl Harry provokativně 

obočí, ale naštěstí se to díky nedostatečnému rozhledu jeho protějšku minulo 

účinkem. Až poté se Severus mírně stáhl, podíval se do Harryho očí. 

„Tati!“ vykřikl někdo na chodbě a pak se rozrazily dveře. Damián vrazil do 

obýváku a vykřikl: „Prosím, pojďte nahoru. Bradavice jsou napadeny!“ 

Černý a zelený pohled se na ta slova vpily zase do sebe místo do Damiána, 

roztrhli se a rozběhli se, jak nejrychleji mohli, vzhůru. 

43. Zachraň nás oba přede mnou *1 

Než doběhli, bylo po všem. Těžké dubové dveře byly na špalky, všechny obrazy ve 

vstupní síni nakřivo, brnění popadané na zemi a kolem se motaly jen profesorky. 

„Minervo!“ chytil Harry první schůdnou osobu. 

Minerva nejprve poukázala k nebesům – mraky byly zatažené a svítily 

zvláštním temným odstínem – a pak ukázala na Trelawneyovou. Vykřikla a 

přiběhla za ní spolu s Harrym. 

Žena v tu chvíli už ležela na podlaze, držela si hrdlo, sípala a lapala po 

zbytcích vzduchu. Její oči ukryté za brýlemi tloušťky dna láhve se připoutaly 

k Harrymu. 

Dítě, rozezněl se její hlas přes celou vstupní síň, takže se na ni všichni 

přítomní otočili, křičící v peřinkách Patrona Rádce, vnučka toho, který Bdí, je klíč 

k umlčení Obávaných. Je klíč k uzavření Pandořiny skříňky. Důvěřuj Strážným, 

Veliteli Strážných, veď Vyvolenou Věštkyni. Nalezni to, pro co ses narodil, neb 

jedině to a moc, kterou Pán zla neměl a nepoznal, může vám pomoci nastolit na 

zemi řád. Bez vás zvuk strašný roztrhá bubínky všemu živému, co slyší, temná 

oblaka vytrhnou duše zaživa, vaše duše se bude trhat ve vašich vlastních hříších 

navěky. Vše živé a nevinné se změní na strůjce zkázy, andělé Konce světa sestoupí a 

vezmou hříšné. Bez vás je všemu konec. Apokalypsa, Bible, zjevení… to vše je jen 

pojmenování. Skutečná zrůdnost spočívá v konci vzájemné lásky. A jakmile tu 

ztratíte, ztratíte význam existovat. To je to, před čím varují náboženství. To je 

důvod, proč jste se zrodili. To je způsob, jakým skončíte. 

Trelawneyová se mohutně rozkašlala, pohlédla svým normálním zrakem na 

Harryho a stáhla své brýle, když říkala: „Promiň, Harry… někdo na Vyvolenou 

musí dohlédnout,“ a mezi jeho očima a očima jeho bývalé profesorky se vytvořilo 

světlo, které je oba na moment propojilo. Harryho hlava hořela a on se rozkřičel. 



Najednou viděl vše, čím pohrdal. Viděl to, čemu nevěřil a nevěřili tomu ani lidé, 

které uznával. 

Viděl všechno, co kdy Sibyla předpověděla a i způsob, jakým se to vyplnilo. 

Uviděl. 

Klesl na kolena v okamžiku, kdy Sibyla vydechla naposledy. Třásl jí rameny, 

dokud ho z ní někdo nestáhnul. 

Vše se zpomalilo a Harry si jen matně uvědomoval, čím je. Kde se nachází. 

Co se událo. 

„Vidím budoucnost,“ řekl otřeseně do Severusova ramena. Třásl se. A 

Severus ho neměl jak uklidnit, protože se sám bál toho, co zahlédl v Harryho očích. 

Totiž toho, co Harry vidí. Bál se poznat. Bál se zkoušet ustát to. Harry to musel 

cítit, protože v příštím okamžiku se mu vyškubl a utíkal. Průchod, kterým si razil 

cestu, měl směr sklepení. Severus v obavě, co by mohl Harry provést, mířil za ním. 

„Proč se nezeptáš, co vidím?“ vykřikl vyčítavě a hystericky, když Severus 

otevřel svůj obývací pokoj. 

„Protože to nemám vědět,“ s další větou váhal, avšak když se Harry nepřestal 

tvářit tak, jak se tvářil, neochotně pokračoval: „Jinak by ten dar přenechala mně.“ 

„Já to…“ Harry si div nevyrval vlasy. V očích měl slzy. Bylo vidět, co chtěl 

říct – nemohl unést. Ostatně – kdo by to dokázal? Kdo by dokázal dopředu vidět 

smrt vlastního syna…? 

„Musíme se tam vrátit. Pohřbít Trelawneyovou, uklidit, uklidnit studenty – na 

to tu jsi!“ zatřásl s ním Severus, aby ho alespoň částečně přiměl dívat se na tady a 

teď a ne na něco, co bude. 

„A PROČ BYCH MĚL? PROTOŽE MÁM? ABYCH NAPLNIL OSUD? 

PROČ?!“ a zase a znova. A Severus to svým způsobem chápal. Kdyby viděl, co 

udělá s Lily… s Brumbálem… když mu bylo čtrnáct, pro co by měl zůstat naživu? 

Anebo – co kdyby teď viděl, co bude muset udělat za měsíc, rok, deset let? Co 

kdyby se tam vyskytlo něco tak hrůzného, že zůstat žít… řešit drobnosti a 

malichernosti by znamenalo drásat si duši na cáry? Pro co pak by měl zůstávat žít? 

„Pšt, nebudeš zítra moct mluvit…“ a snažil se ho obejmout, utišit, aby si 

zbytečně nestrhl hlasivky. 

„A na co bych měl?“ Harry přišel o veškerou sílu dál se prát a řvát. 

S poslední modlitbou hozenou do vybrakovaného chrámu přivřel oči a 

chladně a neúčastně – jak jen dokázal – vyzval Harryho: „Chceš mluvit? Tak dělej 

– mluv!“ a tvrdě s ním zatřásl. 

„Můj syn umře dřív než já!“ vyhrkl Harry. 

Najednou uviděl černou tmu přímo před očima. Ruka mu vyletěla instinktivně 

k tváři, kterou měl rudou a bolavou. A aby toho nebylo málo, byl v téměř tom 

samém okamžiku hozen o stěnu a tvrdě a krátce políben. Hořce políbený. 

„Odvolej to – hned!“ vrčel na něj Severus ze sotva tří centimetrů. 

„Víš, koho se ta věštba týká?“ začal se Harry pohupovat, což bylo umění, 

když mezi ním a Snapem moc prostoru nezbylo. 

„Mlč,“ požádal ho Severus sotva slyšitelně. Najednou si připadal slabý a 

bezmocný k… čemukoli, co ovládalo jeho život. 



„Nás všech. Tvé vnučky, Severusi! To ona má zlo zastavit. A já jí v tom mám 

pomoc. A chceš vědět, co je ještě vtipnější?“ z očí se mu vykutálela slza. 

„Prosím…“ Severus ho nepoznával. A to ani v tom ostrém okamžiku, kdy se 

hodně snažil. Vše, co bylo důležité před chvílí, se někam vypařilo. 

„Já nemůžu,“ rozbrečel se Harry a gravitace ho najednou nemilosrdně táhla 

dolů. Severus ho zachytil. 

Damián do toho do a do pokoje vstoupil, v očích divoký výraz krocený jen 

touhou vědět: „Co to má společného s mou dcerou? Co se stane?“ 

„Damiáne,“ vydechnul Harry a najednou stál na vlastních. 

„Jak je můžu zničit?“ dožadoval se otec v něm, ochotný svou dceru bránit. 

„To nedokážeš,“ zavrtěl Harry hlavou. Ezechiel si za svého manžela stoupnul. 

„Musím svou dceru ochránit!“ zakřičel, jako by to Harry nechápal. 

Harry se ze Severusova obětí vytrhl, přešel k Damiánovi a opřel si o něj horké 

čelo: „Každý chceme své dítě ochránit. Severus tebe před svými hříchy, já 

Ezechiela před svými chybami, Draco Scorpiuse před svými vinami. Jenže ono to 

nejde! Vy musíte tak, jako jsme museli my, nechat své děti naučit se chodit v tom.“ 

„Nesmí za nás trpět,“ oponoval Damián. 

„Nikdo nechce, aby naše děti trpěly za nás a nakonec to tak vždycky dopadne! 

Taky jsem nechtěl, aby se má minulost pletla do cesty mému synovi. Jenže 

minulost si nás najde,“ to zaznělo z Harryho úst pološíleně. 

„Nechci, aby za mě mé dítě trpělo!“ zavrčel Damián vzteky bez sebe. 

„To nechceme nikdo, jenže ono bude…“ ujistil ho Harry. Damián se vyrval a 

utekl. Ezechiel stál a nerozhodně se na otce díval. Harry se sesunul před okno. 

Absolutně bez života. Absolutně bez důvodu hnout se. Neochotný promluvit jedno 

další slovo. 

Proseděl tak týden… na záchod, napít se do koupelny a zpět. Díval se z okna, 

jak vstává a zase usíná slunce. A hledal důvod pro to, aby sám vstal a dělal to podle 

pravidel, které ho dovedou do doby a místa, co viděl. Nechtěl žít podle šablony. A 

přesto… byl nucen. Tak jako byl Damián nucen nechat svou dceru bojovat. Bylo to 

šílené. Ta holčička neměla ani dva roky a už teď bylo dáno, co vše zvládne. 

Vymknout se kontrole, to bylo to, po čem Harry prahnul a co jak viděl, nikdy 

neměl dostat. Zato ho čekala spousta nepříjemných věcí. 

„Proč jsme prokletí?“ vydechl Ezechiel při pohledu na Harryho a opřel se o 

vedle něj stojícího Damiána. 

„Pojď sem,“ řekl Damián a zatáhl ho z dohledu a doslechu sedící trosky – 

Harryho Pottera. „Poslouchej – vím, kde se nachází. Říkají si Amazonky a jsou 

někde u mysu Nordkinn. To ony sem vrazily. McGonagallová ani Řád s tím 

prozatím nechtějí nic dělat. Prý poslali na vyjednávací misi pár členů. Mně i 

Scorpiusovi je to směšné. Kašlu na to – má dcera je mi přednější. Uděláš pro mě 

něco?“ 

„Nemůžeš tam jít!“ zkřížily se zelené oči s černými varovně. A vyděšeně. 

„Postaráš se o naši malou, ano?“ ujišťoval se, hluchý k prosbě. 

„Slyšel jsi? Nedovolím ti to!“ vyhrkl Ezechiel. Zastavil ho jeden hluboký a 

významný polibek. 



„Miluju tě. Postarej se o naše otce a Annu. A dávej na sebe pozor,“ ještě jeden 

letmý polibek. A Ezechielovi bylo jasné – i když ho to trhalo a ponoukalo ho to 

svého manžela nenávidět – že ho nezastaví. 

Jeho manžel chtěl zlomit kletbu. Kletbu prokletých. A kdo byl on, aby mu 

v tom bránil? Věřili stejným ideálům, proto se přece milovali… Ze stejných 

důvodů ho musel nechat jít. 

Přešel k postýlce malé a něžně ji vzal do náruče. 

  

*1 Jiří Žáček. 

44. Bezvýznamné věty *1 

Harry zamrkal a vstal. Jako by ho nějaká obava uvnitř něj donutila zase se přimět 

k životu, jako by věděl, že se k něčemu schyluje. Jako by si právě uvědomil, pro co 

žít – totiž aby změnil to, co mu Trelawneyová předala. Budoucnost. 

Vběhl do pokoje syna. 

„Ezechieli?“ zavolal nejistě. Bez odezvy. „EZECHIELI!“ rozběhl se tedy do 

ředitelny. Cestou div nesrazil brnění i s hloučkem pohihňávajících se studentek. 

„Minervo? Minervo! Ezechieli, kde je Damián?“ vyštěkl, když uviděl skupinu 

postávající kolem ředitelského stolu. Jeho syn držel Annu, stál tam i Severus, 

Poppy a Pomona. 

„Já…“ nadechl se rozechvěle k odpovědi. 

„KDE?“ zakřičel na něj zrudlý v obličeji, modrá žíla na krku byla jasně 

patrná. 

„Já nevím. Tvrdil, že nás musí chránit, tvrdil…“ začal Ez vysvětlovat o 

překot. 

„Snad nešel –,“ Harry zbledl. „Zavolejte Rose. Hned!“ křikl na ředitelku. 

Během chvíle byl do krbu vhozen letaxový prášek a Harry následoval zelené 

plameny. 

--- 

„Miluji tě,“ řekl po jejich posledním milování Scorpius. Proč jí to přišlo, jako 

by se loučil? 

Dívala se z okna, jak po okenní tabulce stéká kapka deště. Plameny 

zezelenaly. Vešla do krbu a vyplivlo ji to v ředitelně. 

„Kde je Scorpius?“ obořil se na ni Harry okamžitě, jak položila špičku na 

kobereček v ředitelně. Ani se nestihla celá dostat z krbu. 

„Harry?“ zeptala se nechápavě. 

„Do háje,“ vyplivl Harry a sebral ředitelce letaxový prášek. 

„Co je?“ zadržel ho Severus. 

„Tvůj syn a kmotřenec odešli zlikvidovat ty jezinky, co jste o nich nikdo 

nechtěli ani slyšet.“ Severusovo obočí vylétlo vzhůru. „Dobře – věříš mi?“ nadechl 

se Harry znova. „Protože pokud ano, moc rád bych ti teď oznámil, že na to naši 

synové nemají.“ 

„Jak – nemají?“ podivil se Severus, mezitím co Harry házel prášek do krbu. 

„Nejsou jako my dva. Jsou na boj příliš slabí. Malfoy manor!“ 

Jeho hlava se objevila v majestátním krbu. 



„Pottere?“ vyjel na něj Lucius. 

„Máme problém – můžete na okamžik?“ a už vytahoval hlavu, aby zase 

vhodil prášek a obvolal slušnou řádku lidí. V ředitelně se najednou těsnali Ron, 

Hermiona, Lucius, Draco, Neville, Lenka, Rita Holoubková, spousta členů 

Fénixova řádu a další spousta bystrozorů. 

„Tak? O co jde?“ zastavil jeho počínání velmi ledovým způsobem Ron. 

„O to, že máme v terénu dva, kteří nepřežijí ani střet s tlustočervem, natož 

střet s tím, s čím bojovat šli. A pokud je odtamtud nevytáhneme…“ řekl Harry 

tlumeně a nechal spíš vyznít a domyslet, co nebylo řečeno. 

„Koho?“ 

„To by ti mělo být s ohledem na fakta snad jedno, ne?“ řekl Harry. 

„Je to pro mě další část faktů,“ odvětil. 

„Scorpiuse s Damiánem,“ odpověděl tedy. 

„Proč by mi na NICH mělo záležet?“ 

„Podívej,“ řekl Harry a popošel k němu, než začal rozdávat úkoly všem 

ostatním. „Moc dobře si uvědomuji, proč si naše děti nehrály na jednom pískovišti. 

Ale to snad kruci do háje nemá co dělat s nevinnými životy!“ 

Po rozdělení pokynů se většina z nich rozutekla hledat. 

Nejprve Harry přišel k Ritě: „Poprosím vás o laskavost, myslíte, že to 

zvládnete?“ 

Rita si distingovaně narovnala brýle: „Pokud nebudete mít tendenci měnit mě 

na brouka a zavírat mě do zavařovací sklenice, rozmyslím se,“ souhlasila. 

„Vy a Lenka vyhlásíte pátrání v novinách. Žádné výmysly, jen nezbytná 

fakta,“ upozornil ji. 

„Jako bych někdy…“ ohradila se, do toho ale Severus začal něco potichu, zato 

významně a – jak Harry poznal – i rozzlobeně recitovat: 

„…Ze srdcí závoj nekles‘ pod mou rukou, 

jen sarkasmy se v slovech zablýskly. 

Duše jak psi, jež pro zábavu tlukou, 

před cynismem se do tmy přitiskly. 

  

Na místo vzdoru ohněm planoucího 

a zvonů v bázni hřmících na poplach 

viděl jsem skleslost davu stupidního 

žvýkajícího novinářský tlach.“ *2 

  

Rita zmlkla a odešla udělat, oč ji Harry požádal, aniž by se ještě ohrazovala. 

Harry raději všechny pocity a domněnky, které to v něm vyvolalo, zaplašil a 

zamířil k Dracovi, který si ho tvrdě změřil: „Jestli se mému synovi něco stane,“ 

Rose vyhrkly slzy z očí a rozeštkala se, na což ji ředitelka objala, aby ji utěšila – 

nutno dodat, že poněkud marná snaha, „najdu si tě a vyrvu ti srdce z těla zaživa, 

zatímco budeš máchat tím svým hrdinstvím před svými idiotskými přáteli.“ Zavířil 

pláštěm a zmizel v krbu. Na svého otce, který se zatím domlouval se svými… 

Harry nechtěl vědět, co to bylo zač… nečekal. Neotočil se na něj. Nepodíval se na 

něj. 



Harry pohledem hledal Severuse, který už v místnosti nebyl. Narazil jen na 

smutný obrázek plačící a utěšující ženy a svého syna držící v náručí potomka svého 

manžela. Sebral se a rozběhnul do sklepení. O něco méně divoce otevřel dveře. 

Severus stál naproti nim, díval se z okna a nepohnul se. Zavřel za sebou tedy 

opatrně dveře a přistoupil blíž. 

„Nechci to vědět,“ ubezpečil ho Severus na první poslech klidným, 

vyrovnaným hlasem. 

„Ale já…“ nestačil namítnout Harry. 

„Nemůžu to vědět,“ řekl zase tak klidně. 

Harryho dostihl vztek: „Proč já tady kvůli tvému synovi vyvádím a ty jsi tak 

klidný? Proč neuděláš něco? Cokoli!“ 

Severus se prudce obrátil a na Harryho dopadlo všechno to, co nebylo slyšet 

v tak pečlivě ovládaném hlase. Měl strach. Měl tolik strachu, že kdyby se ho snažil 

potlačit Harry, nemohl by se ani nadechnout. Musel by na místě umřít. A přesto 

nebyl strach to jediné. 

„Ty o tom nesmíš mluvit a já to nemůžu slyšet. Můžu ti pomoct, ale nedokážu 

ustát to, co víš. Dal bych život za to, abych tam teď se Scorpiusem byl já. Aby tam 

nebyl ani jeden z nich. Ale to nejde. Proto musím svému synovi věřit a… a… a 

taky mám strach o tebe a bojím se tě. Bojím se, co mi můžeš říct. Bojím se, co mi 

říct nesmíš. Možná si to neuvědomuješ, Harry, ale mně to všechno taky došlo! 

Nevím, jak to, co ti Trelawneyová předala, funguje, ale bezpečně vím, že jsem se 

toho bál, už když jsem zradil tvou matku a běžel Temnému pánovi říct, co jsem 

slyšel zpoza zavřených dveří. Dost na to, abych zradil i ji. A teď je to v tobě a já 

nevím… nevím nic víc, než že jsem se toho bál a teď se bojím tebe a cítím, že tě 

mám chránit a ani nevím, jestli to zvládnu a můj syn je…“ Harry byl pár kroky u 

něj, donutil ho spustit ruce a zarazil jeho hrozící zhroucení objetím. 

„Proč mám pocit, že to nikdy neskončí?“ povzdechl si Severus. 

„Protože to nikdy neskončí?“ nadnesl Harry s přehledem, který se možná 

nehodil k dané situaci, zato bez něj by se Harry mohl jít už dávno oběsit. 

„Jsi zničující,“ oznámil mu Severus nevrle. 

„Je to pravda,“ řekl Harry a otřel se nosem o Severusovo hrdlo, „jeden 

z důvodů, které nemám rád, ale proč jsem se do tebe zamilovat měl, je ten, že mě 

máš chránit,“ na to samé místo dopadl polibek, „a nejen to – i ty ses do mě kvůli 

tomu měl zamilovat,“ a další polibek. Severusovo tělo se mírně zachvělo, takže 

Harry věděl, že to účinek má: „A dalším důvodem byly nebelvírské tendence 

zachraňovat a ochraňovat,“ Harryho ústa se posunula výš po krku, „a bezpečně to 

bylo i že jsem chtěl vedle sebe mít protiklad a chtěl jsem se nimrat v cizí složitosti, 

protože mě to prostě baví. Ale zbývala otázka, pomineme-li to, že jsi to ty, kdo mě 

má chránit, zaměříme-li se na můj výběr a ne pouze na osud…“ a Harry se chvíli 

polibky mazlil s místečkem u ucha, takže ze Severuse vyrazil kromě pevnějšího 

stisku i téměř nepostřehnutelný povzdech, „proč ty? Tvé důvody jsou jasné, ale… 

mé?“ 

Harry se odtáhnul, aby Severusovi viděl do očí. Na jednu stranu v nich viděl 

prosbu, aby dál nepokračoval, na druhou viděl i to, že se nedokáže ovládnout, ale 



jak železná vůle v něm musela být, si uvědomil, až když místo všeho položil 

otázku: „Přišel jsi na to?“ 

„Myslíš, i když pominu fakt, že se potřebujeme, protože nám o moc víc přátel 

nezbylo, že se potřebujeme kvůli společným přátelům – jako byl Brumbál – kteří 

nás tady nechali, že jsme spolu tak dlouho a tak dobře se známe, i když pominu, že 

by nás jiný nesnesl?“ natahoval Harry dál. 

„Velmi vykalkulované,“ poznamenal Severus. 

„Na Nebelvíra?“ zeptal se Harry. 

„Na tebe,“ upřesnil Severus a v klidu čekal. 

„Miluji tvé sebeovládání ve všech jeho formách a podobách. A celou tu dobu 

toužím zlomit ho a vidět, jaký jsi, když se neovládáš. Toužím pochopit způsob, 

jakým umíš s lidmi manipulovat, jak dokážeš působit dojmem, že se nic neděje, i 

když se toho děje hodně a jak se dokážeš ovládnout i ve chvílích, ve kterých ostatní 

selžou.“ 

„Většinu z toho dávno neumím,“ opravil jeho mínění Severus. 

„A právě proto to používáš právě teď,“ řekl Harry. Znělo to jako spadnutí 

železné masky o kamennou podlahu. 

Severus se chvíli díval jako rak bez krunýře a na to se nehnul, aby Harrymu 

ukázal, jak se v jeho přítomnosti ovládnout neumí, ale Harry ho stejně prudce 

odstrčil. Severus se mu ani nedivil, když se podíval do jeho bledé tváře. 

„Přichází,“ řekl Harry na vysvětlenou. Rozběhl se se Severusem k ředitelně. 

Vrazili do dveří ve chvíli, kdy v ní byli jen Lucius, Draco, Rose, Ezecheil, 

Minerva, Poppy, Ron a Hermiona. V dalším okamžiku se doprostřed místnosti 

přemístila dvě těla. Jedno z nich ještě sedělo, druhé bylo zakrvácené a leželo. 

Poppy se okamžitě vrhla k oběma, zatímco na místě ještě panoval šok. Jedním 

pouze zatřásla – ten zavrtěl hlavou – u druhého se zastavila. Pokoušela se o něco 

jako oživovací procedury. Ale velmi brzy řekla, že je konec. Exitus. Možná příliš 

brzy. Na to vyrazli vpřed i Harry, Rose, Draco a Minerva. 

„Scorpiusi,“ zatřásla zlehka a jen pokusně Rose. Když jí neodpovídal ani 

potřetí, rozkřičela se a třásla jím, co jí síly stačily: „SCORPIUSI!“ křičela pořád 

dokola, ale nikdo jí neodpověděl. 

„Rose,“ Harry ji na jeden pokus postavil a odtáhl k sedačce, kde si spolu sedli 

a Harry jí začal houpat, hladit po zádech a šeptat, že to bude dobré, jen aby ji 

uklidnil. 

„Je mi to líto,“ rozbrečel se Damián, „nemusel umřít, všechno jsem pokazil,“ 

křičel hystericky, na což k němu zamířili Severus – který byl rychlejší, postavil ho, 

objal a odtáhl dál od šokem omámeného Draca – a Ezechiel, který si ho brzy 

převzal a najednou ho objímali oba, zatímco Harry tišil Rosin pláč. Ron se snažil 

přiblížit k ní, ale Harry mu naznačil, že teď by neměl a Ron ho i poslechnul. Což se 

dobrých patnáct let taky nestalo. 

Zato Draco, před chvílí omámen vztekem, vzal svého syna do náruče. 

„Kam s ním jdeš?“ vyštěkl Lucius a snažil se Draca zastavit. Položil ruku na 

Scorpiusovo chladné koleno. A div se nespálil. Draco ho probodl takovou 

nenávistí, kterou Lucius ani nevěděl, že v sobě má. 



„Už nikdy se nedotýkej mého syna,“ řekl bez ničeho víc než chladného 

vzteku. „Svatý Mung,“ křikl do plamenů a ty ho pohltily. 

V místnosti zavládl šok a ticho. Nic nemělo tu moc rozbít ho, dokud se Draco 

nevrátil. Jeho náruč byla prázdná stejně jako jeho oči. 

„Měli jste ho hlídat,“ řekl s takovou záští na Severusovu a Harryho adresu, že 

kdyby jen ta vraždila, zbylo by z nich míň než nic, míň než plivanec v Chaosu. „To 

bylo to jediné, oč jsem vás žádal. Dal jsem vám mého syna na starost…“ mluvil dál 

a neohlížel se. 

„Vidíš! Nemuselo by se to stát, kdybys mě poslechnul…“ vložil se i Lucius. 

„SKLAPNI!“ zařval na něj Draco a všechna jeho nenávist a zloba a vztek se 

obrátily na jeho otce. „Kdyby nebylo tebe, ty jeden hajzle, kdybys umřel, kdys 

umřít měl, můj syn a já bychom se nikdy nepohádali a já bych ho nemusel chránit 

tím, že ho od sebe odstrčím. TAK JAKÝM PRÁVEM, TY JEDEN ZMETKU, NA 

MĚ TEĎ MLUVÍŠ A DÝCHÁŠ STEJNÝ VZDUCH?!“ 

„HARRY!“ zakřičela hysterická Rose, kterou Harry na moment přestal 

poslouchat, když začala dorážet. Svezla se na kolena před sedačku a překřičela 

dokonce hádku Luciuse a Draca tím jediným jménem. A dala jí korunu, když už 

slabě, ale o nic méně pevně – byť roztřeseným hlasem z událostí – dodala: „Já jsem 

asi těhotná.“ 

Lucius i Draco se na ni otočili. Snad všichni se na ni dívali, ale jen ti dva s tak 

podobnou dávkou emocí, kterou momentálně byli s to cítit. Když se zase 

rozbrečela, Harry se ji snažil obejmout, to by do toho ale Lucius nesměl vyhrknout: 

„Dám vám, co chcete, když se toho spratka zbavíte,“ a ukázal holí na její břicho. 

Ron pokročil dopředu a Hermiona vytáhla hůlku, jak si Harry všimnul, ale 

Draco byl z nich všech nejrychlejší. Vyškubnul otci hůl a napřáhl jí, že kdyby 

udeřil, mohl Luciuse i zabít: „Sáhnul jsi na mého syna,“ řekl a Harry v jeho hlase 

poznal – díky mnoha věcem, i když už se dnes tak často nevídali, přesto Draca znal 

a naprosto si uvědomoval, v jakém žalu po milovaném a jediném synovi se ztratil – 

že jeho bitva ještě není u konce, že se ještě nerozhodl, jestli ho zabije, nebo nechá 

jít, jestli hůl dopadne na jeho obličej; a během zlomku sekundy taky poznal, že 

bitvu vyhrál, „na mého vnuka ruku nevztáhneš,“ a místo aby jí praštil o Luciusovu 

hlavu, zlomil ji prudkým pohybem o své koleno. Bylo rozhodnuto. A rozhodnul 

Draco. 

Když pak zmizel v plamenech, Harry Severusovi naznačil, aby za ním utíkal a 

Severus mu jejich syny svěřil. Byl z něj teď stromeček ověšený velkými lidskými 

koulemi, ale nevadilo to. Lucius Malfoy sebral zbytky své hole a odkráčel, možná 

konečně poražený. 

Ron se na Rose obrátil: „A to dítě… je určitě jeho?“ a Rose tím vehnal jen víc 

slz do očí. 

„Ronalde, sakra!“ Harry se vymotal z koule a stoupnul si před svého bývalého 

přítele. „Nikdy mi nehodláš odpustit, co se stalo?“ 

„Ne,“ odvětil Ron po krátkém uvažování. 

„Nebyla to moje chyba!“ apeloval na něj. „Tím míň je to Rosina chyba. No 

tak, máš jen jednu dceru. Nedělej to. Nestojím za to. A ty víš, že to není kvůli 

Scorpiusovi ale jen a jenom kvůli mně!“ 



„To si piš,“ vyprsknul Ron. Harry ho za předloktí zadržel. 

„Tobě vůbec nedochází, že jsi nás rozdělil kvůli tomu, co nikdo nemohl 

ovlivnit? Prokristapána, Ginny byla nemocná! Nemohl jsem to nijak ovlivnit a ani 

ty ne. Přestaň si to vyčítat…“ 

„Mám pro tebe radu, kámo,“ a Ron se na Harryho podíval tak, že mu bylo 

jasné, že se to už nikdy nespraví, „přestaň si myslet, že jsou tvé rady užitečné a 

přestaň organizovat životy. Nazdar,“ obrátil se a odkráčel. 

„Hermiono?“ otočil se na ni, když viděl, že zůstala, s nadějí. 

Hermiona pomalu zavrtěla hlavou: „Je mi líto, Rose. Až nás budeš 

potřebovat… přijď. Bez ohledu na tvrdohlavost tvého otce tě milujeme. No… 

půjdu,“ odvrátila se od Harryho i od ostatních a zamířila směrem, kterým před 

okamžikem Ron. 

--- 

Harry na Severuse čekal hodně dlouho. Když se konečně vrátil, vypadal 

hrozně. 

„Co tady děláš?“ zeptal se a svlékl první kousek svého skrz na skrz 

zabláceného oděvu. S plesknutím dopadl na zem svrchní plášť. 

„A jak to vypadáš ty?“ opáčil Harry a vstal ze země, na které seděl. 

„Osprchoval bych se, kdyby ti to nevadilo,“ naznačil Severus, aby vypadl. 

„Ani ne,“ odvětil Harry přidrzle. „Co mi vadí, je, že nevím, co se dělo…“ 

„Předvídej,“ utrousil bez rozmyslu Severus. 

„Jo,“ vydechl Harry ztěžka, „tak zrovna takhle to nefunguje.“ 

Severus se zarazil, když pochopil, co řekl: „Omlouvám se. Damián…?“ 

„Spí. Už několik hodin,“ odpověděl Harry. 

Severus přikývl: „Potřeboval jsem se vybít,“ odpověděl na Harryho původní 

otázku. 

„A Draco…?“ 

„Je na dně. Jak předvídatelné. Nedá to na sobě znát. Jak předvídatelné,“ a na 

zem letěla i svrchní část hábitu, možná že spolu se smyslem pro jemné nuance 

sarkasmu. 

„A potřeboval ses vybít…“ nadnesl Harry tu část, o které se taky chtěl bavit. 

„…abych se unavil. Mám pocit, že můj mozek přesluhuje,“ a rozepínal si 

knoflíčky od rukávů košile. Jelikož to nešlo, začal se vztekat a trhat. 

„Evidentně přesluhuje dál,“ zamumlal si Harry spíš pro sebe a jeho prsty 

hladce nahradily Severusovy. Knoflíček se mu s menšími potížemi podařilo 

rozepnout rychle. Už nahlas se zeptal: „Pořád napjatý?“ a když Severus pomalu 

přikývnul, Harry ho vmanévroval doprostřed pokoje. Zlehka ho políbil na rty. 

Opřel se o něj hrudníkem, až cítil, jak jejich srdce bijí. A Severus to pozoroval s… 

nedůvěrou? Nedůvěru nahradil proud energie, který do něj vjel. Přitáhl Harryho 

k sobě, prudce ho políbil. Jeho rty, jak si brzy uvědomil, byly stejně měkké a 

povolné ke všemu, co s nimi udělá, jako před lety. Povalil je oba na kamennou 

zem, roztrhl Harryho košili – aniž by polibek přerušoval – a ruce se mu snažil dát 

nad hlavu, kde by je mohl pohodlně držet. Což evidentně nebyl Harryho úmysl, 

když ho mistrným a obratným pohybem otočil. Kameny se do zad tlačily pro 

změnu jemu a Harry byl ten, kdo mu držel ruce nad hlavou. Párkrát se jejich ústa 



rozdělila, aby nabrali dech, párkrát o sebe zavadily zuby, jak se muži snažili poprat. 

Nicméně Severus byl asi moc unavený a příliš přemýšlel, protože když se dostal 

nahoru, políbil Harryho jemně a pevně – zajímavé, jak byl udýchaný – prohlásil: 

„Už jednou to bylo z nesprávných důvodů. Tentokrát ne,“ a svalil se z Harryho na 

zem, kde těžce oddechoval. 

Harry potřeboval daleko míň času – ach to mládí – na vydýchání. Vstal, 

sehnul se a donutil Severuse vstát: „Do sprchy, než se nachladíš,“ a vmanévroval 

Severuse do koupelny, aniž by Severusovu narážku komentoval. 

Později toho předčasného rána seděl Harry na posteli a Severus ležel na něm a 

opíral se o něj. Harry hladil pomalými bezmyšlenkovitými pohyby Severusovy 

vlasy. Povídali si. Dlouho a klidně. A ač se to nezdálo, přes ty haldy 

bezvýznamných vět zůstal význam zachován. 

Záleželo jim na sobě víc, než by si kdy do očí přiznali a ani konec světa neměl 

tu moc je v tuhle chvíli rozdělit. 

*1 Žáček. :) 

*2 Gellner. Kousek z Epilogu. 

45. Doba touhy mění *1 

Po pohřbu a smuteční hostině se časy v Bradavicích rozběhly v pomalém, ale 

životně nezbytném tempu, přičemž se kladl důraz na vyučování obrany, lektvarů a 

byla zavedena hodina praktické obrany. Které se nikdo nechtěl ujmout. Proto víc, 

než by jim bylo milé, právě Severus a Harry stáli na pódiu jako herci a ukazovali 

svým studentům, jak mají a nemají reagovat. Tolikrát, kolikrát ředitelku prosili, aby 

si na to našla jiné profesory, tolikrát je odmítla. A proto pro dobro věci postupem 

času – během tří měsíců aktivního přehazování hodin na jiné profesory, kteří jim to 

brzy vrátili zpátky – seznali, že by si praktiky měli nechat. Nehledě na fakt, jak 

moc jim to připomínalo období Lockhartova vyučování. Čemuž se občas zasmáli. 

Když se zrovna nehádali o tom, co budou na hodině dělat. 

„To můžeš rovnou dělat ve svých hodinách,“ namítl právě Severus. 

„Fajn!“ vyprskl Harry. „Tak tam ty své patoky dones. Přece je po sobě můžou 

házet a pak jít rovnou na ošetřovnu. Alespoň od nich bude na lektvarech klid, že?“ 

„A obraně,“ dodal Severus nevrle. 

„A dost – odmítám vést hloupou konverzaci,“ a Harry praštil papíry o stůl. 

„Já ji nezačal,“ poukázal na ten fakt provokativně Severus. 

„Ne, jistě že ne!“ vyhrkl Harry dokonale klidně. „Já zapomněl, že to já chci, 

aby po sobě házeli lektvary!“ 

„Ne, ty chceš, aby zkoušeli čarovat bez hůlky,“ podotkl jízlivě Severus. 

„Nemůžou dělat všechno naráz, pro Merlina, to je přece jasné. Jedno, nebo 

druhé!“ 

„Takže první, fajn. Zítra po sobě hází lektvary. Nazdar zítra,“ a otočil se se 

zavířením pláště. Efektivní. 

„Mám chuť tě uřknout,“ poznamenal Harry. 

„Do zad? A Nebelvír?“ podivil se Severus. 

„Jdi do háje s Nebelvírem, Snape!“ vykřikl Harry pohrdavě. 



To přinutilo Severuse otočit se. V Harryho očích uviděl nepohasínající 

bojechtivost: „Ač je to sebeotravnější, za tu tvou paličatou bojovnost tě taky 

miluji,“ oznámil mu, jako by nic. To Harrymu vyrazilo dech. Nečekal to. Ne po 

dnech, které po jejich vyhlášení následovaly. A po pohřbu. A ne po Damiánově 

mlčení, do kterého se uzavřel a ze kterého se ho všichni snažili dostat. Včetně 

Harryho. Jenže… Damián mlčel a po prohlášení, že kdyby se naučil neverbální 

kouzla, mohl Scorpius žít, se uzavřel. Jak málo bylo platné, co mu Harry opakoval 

– že totiž i potom, co se je on naučil, lidé kolem něj umírali. A tak se rozhodli, že 

jeho, Annu a Eze nechají. Nutno dodat, že na Ezechielovu tisící žádost. Ale 

vyhověli mu. 

„Máš něco proti příslušností kolejí?“ zeptal se Severus opatrně. 

„Páni profesoři? Omlouvám se, ale už jsme všichni a čekáme,“ uvědomila 

žačka Nebelvíru z druhého ročníku své dva nevnímající profesory rovnou 

oslovením. 

„V pořádku, děkujeme, Henrietto,“ propustil ji Harry. 

Severus se ušklíbl: „Drzá sebranka, tihle Nebelvíři.“ 

„Pitomí nadutci, tihle Zmijozelové,“ obešel Harry Severuse a zamířil na 

hodinu. 

--- 

„Ty ruce musíte držet takto,“ opravil Harry postoj jedné své žákyně ze 

čtvrtého ročníku. 

„Nechápu,“ vyfoukla jedna třeťačka Zmijozelu znechuceně. 

„Co nechápete?“ zeptal se Harry zvyklý debatovat se znechucenými 

třeťačkami. 

„Proč jsme tady my všichni, když bojujeme jen v rámci ročníků. To nechápu. 

To nemá smysl, nic se nenaučíme…“ 

Severus – který to musel zaručeně slyšet – se vyhnul tomu pomoct Harrymu 

obloukem. 

„Jsou věci, které se učíme společně…“ nadechl se Harry. 

„Ale stejně nebojujeme mezi sebou!“ trvala na svém. 

„Dobrý nápad,“ objevil se Severus z ničeho nic. „Zkusíme to, vybíráte, 

profesore, jako první,“ vypálil Severus. 

Harry mu věnoval varovný pohled: „To zatím není dobrý…“ 

„Vybírám si slečnu Brownovou,“ oznámil potěšeně Severus. „Teď vy – 

někoho do třetího ročníku,“ oznámil mu vypočítavě. 

„Henrietto?“ vyvolal Harry dívku nejistě. Dívka však přišla a statečně si 

stoupla na místo. „Ještě ne,“ a s pohledem na Severuse ji odtáhl dál. „Za á – 

nenutím vás výzvu přijmout, jasné?“ 

„Ano, pane profesore.“ 

„Za bé – vaše zdraví je důležitější než vaše čest. Takže kdyby se vám něco 

nezdálo, berte nohy na ramena.“ 

„Pane profesore,“ namítla dávka, „to nám není podobné.“ 

„Tak vám teď říkám, že vám tady a teď ano. Jasné? Jinak vám už nikdy…“ 

„Nic se nestane, pane profesore, nebojte…“ a dívka odkráčela zpátky na 

místo. Harry propálil Severuse velmi naštvaným pohledem. 



„Takže – na tři vypálíte kouzlo a hodíte po sobě lektvar. A dál… se zařídíte, 

jak umíte,“ protáhl a dřív, než k tomu měl co dodat Harry, vykřikl: „Tři!“ 

V tu ránu byl na ubohou Henriettu hozen lektvar, který jí způsobil ošklivé 

bradavice, až nic neviděla a kouzlo ji popálilo do takové míry, že na místě omdlela, 

aniž by sama stihla cokoli udělat nebo se jakkoli bránit. 

„USTUPTE!“ rozehnal Harry v okamžiku dav. Zhodnotil stav třemi rychlými 

pohledy a už se dívka vznášela ve vzduchu a plula k ošetřovně. 

„Hodina končí,“ uvědomil je Severus a běžel za Harrym. Po cestě si zamumlal 

něco o dvaceti bodech ze Zmijozelu, nicméně to mohl jen velmi podobně svištět 

vítr, jak ho Severus prorážel. 

Když doběhl, ošetřovatelka Harrymu říkala: „Do tří dnů bude v pořádku.“ Víc 

říct nestihla. Harry Severuse zahlédl. A vyrazil, ve dveřích ho odstrčil 

neuvěřitelnou silou vzteku na stranu a mířil dál do svého bytu. 

„Počkej. Počkej!“ Severusovi málem dveře rozbily nos, jak s nimi Harry třískl 

bez možnosti – Severu sse ušklíbl – protlačit se jimi. A tak, naštvaný, 

propochodoval z asi sto dvacátého (dobře, dvacátého, kdo by to byl počítal, že?) 

patra zpátky do sklepení (což je, jen tak mimochodem, ještě jedno schodiště), 

probloudil se ke svému bytu, přičemž už proklínal zakladatele, otevřel dveře, třískl 

jimi, aby je zavřel, přes obývák se dostal do pokoje Ezechiela a Damiána a… dveře 

byly zamčené. 

„Sakra! Harry Jamesi Pottere, okamžitě otevři, než ty dveře rozkopu! Hned!“ 

řval jako na lesy na prázdný pokoj. „Myslím to vážně, otevři!“ 

„Dělej, jak libo!“ zařval Harry z obýváku, evidentně odhodlaný neotevřít. 

Severus se dvakrát rozmýšlet nepotřeboval. Namířil hůlkou na dveře a s jedním 

mocným bombardo maxima mu dveře poslušně uhly. (Už taky žádné nebyly.) Když 

vstoupil do Harryho obýváku, práskly dveře ložnice. Severus okamžitě zamířil za 

zvukem. 

Tyhle dveře, kupodivu, otevřít šly. 

„Omlouvám se, jasné?“ řekl dotčeně a díval se do Harryho naštvaných očí. 

„Ty se omlouváš, ale já to ŘÍKAL. NEMUSELO SE TO STÁT!“ řval na něj 

Harry. 

„Fajn, udělal jsem chybu. Co víc mám říct?“ 

„Nic!“ odsekl Harry. 

„Tak co mám dělat?“ snažil se Severus alespoň mluvit, i když po svém. 

„Máš tu omluvu myslet vážně! Máš… já nevím, máš… nemáš vymýšlet 

pitomosti a máš mě poslouchat, když ti něco říkám, protože můžu mít občas i 

pravdu, víš?“ 

„Týká se to ještě pořád tvé studentky, nebo tu už mluvíme o…?“ 

„Ne, Severusi, o mně. Mluvíme tu o mně, jasné?“ 

„Jasné,“ zakřičel Severus nazpátek. 

„Když je ti to tak jasné, tak proč, do háje, leží Henrietta tam, kde leží? To se 

nemělo stát!“ křičel Harry dál a vstal z postele a navíc začal divoce gestikulovat. 

„Nehrajeme si na stavitele – bojujeme. Nemůže to vždycky vyjít bez újmy!“ 

„To musí!“ křičel Harry nepříčetně. „Takové chyby se nesmí stávat!“ 



„Proto je to učíme,“ začal se Severus uklidňovat a snažil se zmírnit i Harryho 

rozčilení. 

„Jenže špatně. A pak se stane to co se Scorpiusem a…“ Severus byl asi dvěma 

kroky u Harryho, zatřásl jím a neomylně našel jeho ústa, aby s ním splynul v jedno, 

vzal mu dech, který Harry právě nepotřeboval na nic víc než urážky a hrozné 

nesmysly, vzal mu schopnost mluvit, aby přes všechny svá slova zpracoval jeho 

mozek to, o čem tady tak hloupě vykřikoval. A dokud proti němu Harry bojoval a 

snažil se osvobodit, nebylo to nic víc než gesto za účelem ovládnout ho, zkrotit a 

uklidnit. Zhruba v tu chvíli, kdy oběma došlo, že jim vyschlo v krku, zadrhl se jim 

dech a chtějí mnohem víc než jen bojovat, přestalo být gesto gestem a začalo být 

něčím, čím mělo být už dávno. 

Severus, ve kterém ještě kus zuřivosti zůstal, hodil Harryho o stěnu. Chytil ho 

za zadek a donutil ho omotat mu nohy kolem boků. 

Harry mezitím začal rozepínat ty nechutné knoflíčky Severusova hábitu, 

zatímco si jeho ústa toužící po kontaktu vyhledala Severusův krk. Za jeho polibky 

zůstávala vlhká cestička. Už se nechtěl spokojit s krkem, zvlášť když Severus vydal 

ten kouzelný zvuk, který Harryho pozornost upoutal. Položil mu dlaň na zátylek a 

sklonil jeho hlavu, aby mohl opět spojit jejich ústa. Což nevydrželo moc dlouho, 

zvlášť když se Severus právě v ten okamžik rozhodl stáhnout z Harryho hábit. 

Daleko důmyslněji než Harry. Napůl mu ho přetáhl přes hlavu a tam, kde to šlo, 

látku roztrhl. Což ponouklo Harryho vykašlat se na knoflíčky. Jedno škubnutí a 

minimálně polovina pevně držících knoflíčků letěla na všechny strany. A zatímco 

Severus mapoval tím nejbáječnějším způsobem Harryho klíční kost a ramena, 

Harry se ještě trápil s tím zbytkem Severusova hábitu, který se mu nepodařilo 

roztrhnout. (V tu chvíli, sexy nesexy, Severusův hábit proklínal.) Svou zoufalou 

snahu vzdal a ve chvíli, kdy mu Severus zadělával na cucflek, položil obě ruce na 

Severusova záda a začal s trpělivostí pětiměsíčního prozkoumávat dávno zahojené, 

těžce identifikovatelné jizvy. Sem tam nahmatal i znaménko a možná být to v jiné 

chvíli, věnoval by tomu všemu mnohem detailnější rozbor. 

Z toho přívěsku na dlouhém řetízku, který se mezi nimi pohupoval, by zešílel. 

Kolik toho o tom muži ještě nevěděl? Nikdy o přívěsku nemluvil a do dnešního dne 

o něm Harry nevěděl. Když se Severus dostal k jeho hrudníku, vjela Harryho ruka 

– nějakým záhadným způsobem – do Severusových vlasů, aby mu poručila prodlet 

na místě. Zjišťoval, že Severusovy prsty působí závislost a chtěl víc, zvlášť když 

zamířily k oblasti žaludku. 

„Budeš mi muset pomoct,“ ozval se slabě, když zatahal za zbytky hábitu, ve 

snaze dostat ho z jeho rukou. 

Severus se na okamžik zarazil. Jednak se díky jejich poloze níž nedostal a 

potom si uvědomil, co tím odhalí. 

„Jsi si…“ 

Harry mu věnoval jednoznačný pohled a zatahal, na což mu už Severus 

pomohl, když si rukávy stáhl. 

„Je světlejší…“ poznamenal Harry zaraženě. 



„I takové jizvy mají tendenci blednout,“ řekl Severus. Harry jen naznačil a 

Severus nechal jeho nohy klesnout zpět na zem. Na okamžik se polekal, že je 

všemu konec, pak ho ale Harry navedl do postele. 

Kde notně zpomalili. Harry se položil na záda a donutil Severuse lehnout si na 

něj. Bylo neskutečné, že dokázal zapomenout, jak do sebe krásně zapadali. 

Pokusně položil ruku na Harryho koleno a opatrným pohybem sjel přes stehno 

k jeho boku. 

„Budeš mě toho muset hodně naučit,“ vydechl Harry najednou znervózněle. 

„Já tebe?“ usmál se Severus téměř pobaveně. „Nejsi jediný, kdo se toho bude 

muset hodně naučit.“ 

„Alespoň na to nejsem sám,“ podotkl Harry a zvedl hlavu. Natáhl ústa a 

políbil Severuse s otevřenýma očima. Severus se na něj taky díval. A polibek – 

tentokrát se zavřenýma očima – vrátil. Stokrát. Tisíckrát. A pořád to nebylo dost. 

A ještě dost dlouho dobu to ani nebude… dost. 

Pokud to, co právě prožíval, byl ráj, pocítil s ním Severus nejen duševní 

spříznění, ale i vrchovatou spokojenost. A to bylo v jeho očích už co říct. 

A pokud se moc nemýlil, když později v noci ležel vedle Harryho, byla tohle 

jedna z nejdůležitějších a nejzásadnějších krásných věcí v jeho životě. Tak tohle 

znamenalo vydobýt si místo na zemi? Najednou se mu do tmy široce otevřely oči a 

on prozřel, pochopil a nutno dodat, že jakmile si řečnickou otázku položil, i 

souhlasil. Ano, pro něj to přesně to znamenalo. 

Přivinul si Harryho blíž k sobě a políbil jeho holé rameno. Ale Harry se 

neprobudil. Nebo alespoň ne úplně. 

Najednou měl taky ohromnou chuť lásku dávat. A to se mu nikdy předtím 

s výjimkou svého syna nestalo. Pro jednou dokonce pochopil, co na té lásce 

Brumbál vidí. 

  

*1 Žáček. 

46. Umění odpouštět *1 

„Anno? Kde jsi? ANNO!“ křičel Damián skrz na troud vyprahlé bojiště. Zoufale se 

točil dokola. 

„Damiáne!“ zakřičel na něj Ez. 

„Anno!“ 

„Damiáne – tam!“ Damián se s hrůzou otočil tam, kam směřoval prst pravé 

ruky jeho manžela. Jeho malá dcerka tam stála tváří v tvář temnému stvoření bez 

tváře, které už na jednu ránu zabilo víc bystrozorů, než se teď Damián odvážil 

počítat. 

Z druhého konce viděli ten samý výjev i Severus a Harry. Oba čekali. 

Tmavovlasá dlouhovláska v bílé noční košili ke stvoření vzhlížela. Její modré oči 

zaměřily stvůru před sebou. Zatímco tlapa monstra se k ní napřahovala – a to už 

měli vytažené hůlky téměř všichni, včetně Harryho – ručinky holčičky se také 

vztáhly směrem ke stvoření. 

„ÚSTUP!“ zařval Harry na muže. V tu chvíli už bylo jasné, kdo zvítězí. 

Zatímco holčičce se nestalo nic, stvoření s bubínky trhajícím zvukem implodovalo. 



Dítě se otočilo na Harryho a Severuse, které vidělo dřív než své rodiče a 

nadšeně vykřiklo: „Dědo!“ a rozběhlo se k nim oběma. Zachytil ji Harry a malá se 

nevzepřela. Vypadala spokojeně. 

„Holčičko moje!“ vykřikl úlevně Damián, jakmile ke trojici doběhl a přebral 

si dcerku. Všichni společně zamířili do hradu. 

„Příště ji zamkněte ve sklepení, když to bude třeba, hlavně se už nesmí stát 

tohle!“ rozkřičel se Harry na Damiána. 

„Já ji ale…“ 

„Zámek udělal cvak a dveře –,“ Anna začala v náruči nadšeně hopsat a na 

tvářičce samým nadšením  vykouzlila široký dětský úsměv, „– dveře udělaly vrz a 

já pápá…“ poznamenala holčička. Všichni se po sobě ohlédli. 

„Řekl bych, že sklepení nepomůže,“ poznamenal Ezechiel s pohledem na dítě, 

které si cpalo ukazovák do pusy. Damián jí ho z ní vytrhnul. 

„Já ji nemůžu začít učit ve čtyřech. Je moc malá!“ utrhl se na ně Harry a 

ukázal na dívku. 

Dívka si to vyložila po svém: „Bude mi pět,“ oznámila trucovitě. 

Harry se k ní otočil, usmál se a prohlásil: „Za čtyři měsíce, broučku,“ pak se 

otočil na Damiána, „a dokonce ani pak ji nebudu moct učit. Je malá. Hotovo.“ 

„Měla by umět základy,“ poznamenal Severus na jeho osobu nezvykle 

poraženecky. 

„Ale –,“ snažil se Harry namítnout. 

„Pojď sem,“ nečekal na odpověď, zatáhl ho za dveře, kde se mu snažil Harry 

zase protestovat. Proto ho Severus zastavil dost dlouhým polibkem, a když se 

odlepil, řekl: „Věř mi, že kdybych nemusel, nedělal bych to. Je to přece jen moje 

krev, má vnučka. Nechci ji riziku vystavovat. Jenže to jde dost těžko, když si ta 

holka problémy sama vyhledává a sama je řeší.“ 

„Nedovolíme jí vylézt z domu!“ nadhodil Harry svůj geniální plán. 

„Harry,“ vzdychl unaveně a opřel se o Harryho čelem. 

„Co se o tom pobavit jindy, hm? Až budeš mít víc energie…“ 

„Názor nezměním a to víš. Když už musí, chci, aby byla připravená,“ 

prošpikoval ho i v té tmě dostatečně jednoznačný pohled. 

„Fajn. Budu ji učit,“ vzdal se Harry. 

„Oba budeme,“ řekl Severus a políbil Harryho smířlivě na spánek. Vyšli 

zpoza dveří. Severus se zamračil: „Kde je Anna?“ 

Ezechielova rozklepaná ruka ukázala na dveře. Damián nebyl o moc blíž 

dveřím, zato ztuhl úplně. Před branami Bradavic stálo dítě, ruce napřažené 

k mozkomorovi. Zmraženému mozkomorovi. Který jí chtěl očividně vysát duši. 

Harry jednou naštvaně máchnul hůlkou, ze které vystartoval bílý jelen. To, čím ho 

dívka zmrazila, povolilo, takže jelen dokázal mozkomora z Bradavic vyhnat. 

Pozůstatek předchozí bitvy. Pozůstatek těch, které si kdysi říkaly Amazonky, taky 

Dračice, Zkázonosky, Sukuby, Harpyje… měly spoustu jmen a ovládaly soustu 

tvorů, nejednoho dávno mrtvého vyvolaly. Ale v poslední době se rozšířilo 

označení jednotné a používané: Obávaní. Harry si nemohl pomoci, ale – sebevíc 

zakládající členky skupiny rozsévající a vypouštějící zlo byly ctižádostivé a chtěly 



dokonce předčít Temného pána – nabýval čím dál tím neodbytnějšího dojmu, že 

nejsou to nejhorší, co je má potkat. 

--- 

Severus mířil z laboratoře lektvarů do svého sklepního bytu. Odložil papíry na 

stůl, vytáhl ze zásuvky složku a v tom ho vyrušilo ťukání na okenní tabulku. 

Nedůvěřivě pustil opožděnou sovu dovnitř. Převzal si od ní obálku a zkontroloval ji 

pár kouzly. Byla bezpečná. Se zavrčením a nějakým zobem – když se ta kobylka 

nedala vystrnadit výhružností – poslal sovu do háje. Asi si nějak nevšiml, že tam, 

chuděra, čeká na odpověď. Respektive si nechtěl všimnout. Poznal to písmo. 

Poznal ho, jako by to bylo včera. 

Otevřel obálku a začetl se do obsahu. Z něhož mu zbyla rozpačitost usídlená 

ve tváři. 

„Severusi?“ objevil se před ním náhle Harry a pohledem těkal z něj na sovu za 

oknem, která se dobývala zpět. Severus rychle smetl obálku do šuplíku. „Děje se 

něco?“ prohlížel si ho starostlivým pohledem. 

„Ne,“ zavrtěl Severus hlavou, „vůbec nic. Máš už plán na dnešní večer?“ 

pobídl ho ke změně tématu. 

„Severusi,“ oslovil ho nejistě Harry a pokročil k němu, ne si tak docela jistý, 

že se chce nechat zmanipulovat. 

Severus ho zadržel: „Vysvětlím ti to, dobře? Ale až někdy jindy.“ 

A Harry musel ustoupit. 

--- 

„Děkuji, že jste přišla,“ přivítal Draco Rose. Shlédl dolů, kde se ženě něco 

věšelo za ruku, a uviděl… jako by znova spatřil svého syna. Na okamžik ho to 

bezpečně zmrazilo. 

„Také jsem ráda, že jsme se nakonec shodli. Byla bych nerada, aby syn po 

tom všem nepoznal ani dědečka… Pozdrav, Scorpí, pozdrav dědečka,“ usmála se 

žena k dítěti, sklonila se a dala mu na tu dlouhatánskou cestu polibek. Dítě to 

přijalo zrovna jako jeho otec. Vydalo se na určenou cestu se vší statečností. 

Draco dítě zachytil a opatrně ho vzal na ruce. 

„Kde je Lucius?“ vydechla Rose a poohlédla se po domě. 

„V pokoji, kam patří,“ řekl Draco mrzutě. 

„Doufám, že se brzy uzdraví,“ poznamenala. 

„Doufám, že tak vydrží do své nejdelší smrti. Lepší pomstu bych mu jen těžce 

připravil. Vozíček,“ poznamenal posměšně a s jakýmsi zadostiučiněním, „ochrnutí 

celého těla… och ano, co je pro Luciuse Malfoye větším trestem než dívat se, jak 

sám hnije? Možná, když nad tím tak přemýšlím,“ když ho dítě zatahalo za vlasy, 

začal mluvit o poznání klidnějším a spokojenějším hlasem, aby nic nevnímalo, 

přesto vedl dál své řeči, „je pro něj ještě horší fakt, že z Abraxasova jmění neměl a 

mít nebude ani zlomek.“ 

„Přestávám si být jistá,“ a Rose přešla ke svému dítěti a prakticky ho Dracovi 

vytrhla z náručí, „že jsem udělala dobře, když jsem vám dovolila vidět Scorpiuse. 

Nechci, aby na něj měla zahořklost vaší rodiny tak fatální dopad jako na vašeho 

syna a na vás.“ 



„A vaše vlastní hořkost? Když vám vaši benevolentní rodiče nedovolili kvůli 

mé maličkosti Scorpiuse? To bylo co?“ popíchl ji Draco. 

Rose věnovala Dracovi jeden nechutně přemoudřelý, Grangerové podobný 

úsměv: „Naprostá pravda, pane Malfoyi, pokud chcete svého vnuka ještě vidět, 

zařiďte, abyste se s mou matkou a mým otcem smířili. Do té doby – udělej pápá, 

Scorpí,“ Scorpí udělal pápá a oba byli v tahu. Draco začal pekelně nadávat a 

kalkulovat zatraceně dobrý plán, aby se s Weasleyoic sebrankou smířil a přesto je 

mohl vídat co nejmíň. Protože popravdě už ty tři roky, kdy vnuka neviděl, byly 

mučivé. A za tohle mu on i jeho otec stáli. I když se mu chvílemi zdálo, že bude 

mít jeho vnuk přizrzlé vlasy – jak nechutné. 

Kdo by v tu chvíli při pohledu na Draca Malfoye nepřisvědčil, že se naopak 

nejlépe pomstila Rose? 

--- 

Harry studoval obraz Albuse Brumbála jako nikdy předtím ve svém životě. 

„Proč jste mě musel zadržet v Bradavicích násilím? Nikdy vás nenapadlo, že 

by se mi tady žilo šťastněji, kdyby to byla jen má volba?“ 

„A zůstal bys tady potom, chlapče?“ vyletělo obočí starého muže vzhůru. 

„Vrátil bych se,“ řekl Harry zklamaně. 

„Proč jsi neodešel?“ namítl Brumbál. 

„Zkoušel jsem to, ale vaše špionka mě vždy zadržela,“ ušklíbl se. 

„Přesvědčila tě, chlapče, zadržet tě nemohla. To od určité chvíle nemohl 

nikdo,“ poznamenal Brumbál. 

„Víte vy vůbec, jak jsem vás za tu kletbu nenáviděl?“ ušklíbl se Harry. 

„Už ne?“ zeptal se Albus najednou zvesela. 

„Ne tolik,“ zavrtěl Harry hlavou. 

„A chlapče, jen tak mimochodem, když si na mě stěžuješ…“ řekl Brumbál 

štěstím bez sebe, že s ním Harry zase po letech mluví, „ta kletba, o které hovoříš, 

dávno padla.“ 

„COŽE?“ Harry málem sletěl ze stoličky. 

„Byla nastavená tak, aby tě tady přestala držet, jakmile budeš Bradavice zase 

považovat za domov. Nějak jsem tě měl rád příliš na to, abych tě nechal nemít rád 

mě i Bradavice. A jelikož jsi začal Bradavice brát jako svůj domov díky Severusovi 

asi tak pár hodin poté, co ses dozvěděl, že v nich musíš ‚navěky zůstat‘… nemusel 

jsi tu být už dvě desítky let,“ usmál se Brumbál a odložil čajový šálek na stůl. 

„Proč jste mi to neřekl, vy intrikáne?!“ vyprsknul Harry naštvaně. 

„Ale Harry,“ bránil se Albus téměř nevinně a vstal, „vždyť ty ses se mnou do 

dnešního dne nebavil,“ oznámil mu, jako by se neměl divit. 

„Díky, vážně,“ propálil Harry Brumbálův portrét, který se mu do očí 

vysmíval. Ale naštvaně už se tak nějak cítit nedokázal. 

Minimálně do…: „Ale u Severuse bys mohl ztratit slůvko…“ 

Dveře ředitelny práskly. Dippet se mu začal smát, na což se Albus hluboce 

urazil. Dokonce s ním celých dvacet minut nepromluvil (a to spolu jinak klápali o 

sto šest a nepřestali pomalu ani v noci – kdy se intenzita snížila na o sto). 

--- 

„Ezechieli, pospěš! Jdeme pozdě na hodinu,“ tahal ho Damián z postele. 



„Nemohli by si vzít praktiky zase Severus a Harry?“ zamručel Ez 

nespokojeně. 

„Nebuď takový a pojď,“ a i když byl nahý a pěkně se natloukl, vytáhnul ho 

Damián za jednu ruku z postele a táhl ho ke sprše. 

„Zabít tě málo,“ uvědomil ho Ezechiel, zatímco ho dokonale probírala ledová 

sprcha u nich v koupelně. 

„Celá škola na tebe čeká. Pak nemám na koho mířit,“ zavrněl Damián a zavřel 

dveře. 

„Včera jsme dobojovali – otázka zní: MUSÍME?!“ 

Damián se vrátil, voda nevoda, políbil manžela a s poloúsměvem prohlásil: 

„Musíme.“ 

„Tak já jsem zpátky za pět minut,“ povzdechl Ezechiel. 

--- 

„Tak co, vidíš ještě strašáky?“ zeptal se Severus, když seděli na snídani. Harry 

se na něj otočil, usmál se a naznačil, že nebýt tam tolik lidí, políbí ho. Když hlavu 

sklonil nad svůj talíř, jeho výraz zvážněl. 

Copak mu mohl říct, že přesně tohle viděl? Že nic z toho, co viděl, co se 

snažil napravit – že se nic ani o píď nezměnilo? Ne, to nešlo. Jeho zoufalá snaha 

byla Severusem vždy tak pečlivě odměněna, že říct mu, co se děje, by nebylo fér. 

Ať už si Severus o férovosti myslí cokoli. 

Stejně měl mnohdy pocit, že to se Severusem jen hrají. Aby se život dal snést. 

Že ve skutečnosti tuší, co se děje a kam se řítí. A kdo byl on, aby člověku, kterého 

miluje, odepíral jediný způsob, jak se nezbláznit? 

Mockrát měl pocit, že ta malá vidí do budoucnosti taky a i to, jak se mění, 

pravidelně. Nikdy z Damiána nedostal jméno její matky. Jako Severuse nikdy 

nepřiměl přiznat se Damiánovi. 

--- 

„Dobrá… dnes si projdeme krizový plán a způsob, jakým byste postupovali, 

kdyby školu někdo – například Obávaní – napadl.“ 

„Zase?“ ozvalo se k Harryho potěšení sborové otrávení. 

„Pan ministr říkal připomínat, připomínat. Takže – spusťte,“ protáhl a 

poslechl si nazpaměť naučená, ministerstvem vyžadovaná slova jednoho letáčku, 

které do Bradavic ministerstvo milostivě zaslalo jako to nejcennější, co mohlo. Jak 

zvláštní, že to Harrymu připomnělo ministerské praktiky z dob jeho mládí. Kolik se 

toho změnilo? Málo. Příliš málo. 

S přezíravým poloúsměvem si změřil třídu: „A teď by mi někdo z vás mohl 

říct, co byste dělali doopravdy, kdyby se napadení konalo.“ 

K jeho spokojenosti věděli žáci i tohle. Především tohle. Ministerská básnička 

byla dobrá, aby neměli problémy s úředníky. Tahle byla užitečná pro přežití. A ať 

už špatný nebo dobrý úmysl, Harry nehodlal riskovat životy dětí. 

Když na večeři kroužily otravné oběžníky ministertsva a zbytek Harryho 

kolegů se tvářil spokojeně, seznal Harry, že ve své snaze uchránit děti není sám. 

Což bylo… uspokojující. Jen ty oběžníky štvaly. Bylo nadmíru jasné, že buse 

muset zase ukousnout – ale to každý z nich – deset minut z výuky, aby se věnoval 



tomu, co procvičovali dnes, včera a mnoho dní předtím. Naštěstí byli studenti ještě 

v té fázi, že si výnosy pamatovali, aby si z nich mohli dělat legraci. 

--- 

„Máš starosti,“ usoudil Severus, když se v noci chystali na spaní. 

Harry mu věnoval útrpný pohled, shrnul eseje na jednu hromadu a zarovnal ji: 

„Jen mě unavuje být připravený dvacet čtyři hodin denně. Nějak se na to už cítím 

být… starý,“ začal si mnout spánky. 

„Nechceš lektvar?“ zeptal se Severus a pozoroval ho s ustaranou vráskou. 

Harry přestal, vzhlédl a usmál se: „Ne. Ale vzpomínám si… nechtěl jsi mi 

něco?“ 

Severus rozvážně přikývl: „Vzpomínáš ještě na ten dopis?“ Harry přikývl. 

„To byla má žena.“ 

„Vivien?“ vydechl Harry a nervózně poposednul. 

„Ano, právě ta,“ přikývl Severus a zmuchlal v ruce přikrývku. 

„Nepředpokládal jsem, že by o sobě ještě dala vědět. No hádám, že je to tak i 

lepší…“ 

„Počkej,“ zarazil ho Harry, „co chtěla? Vidět se s Damiánem, kterému jsi 

dodnes neřekl, že žije, nebo se k tobě vrátit zpátky nebo…?“ 

„Pottere,“ zarazilo Harryho ostré zavrčení, „máš příliš bujnou fantazii. Chce 

se sejít a já hádám, že je to tak dobře, protože můžu konečně navrhnout rozvod.“ 

„Rozvod,“ polkl Harry snad ještě opatrněji než prve a znenadání vypadal 

ztracený v myšlenkách. 

„Abych tě mohl požádat o ruku,“ dokončil Severus logický sled myšlenek, i 

když v tu chvíli oba v místnosti věděli, že je to podle Harryho špatně. 

„Severusi,“ nadechl se Harry k vysvětlení, „naši synové jsou manželé. 

Nemyslím si, že by sňatek byl moudré rozhodnutí a další protiargumenty jsou,“ 

vzdoroval Harry dřív, než se Severu stihl nadechnout, „nepotřebujeme papír ani 

magii, není vhodné ženit se hned po rozvodu, nevíš, co na to řekne Damián… a…“ 

„Zastav,“ přikázal Severus a Harry ho nedokázal neposlechnout, „chceš to, 

nebo ne?“ 

Harry se zatvářil nerozhodně, jako by něco musel zvažovat. Jako by musel 

zvažovat, jestli to říct – jak ponižující!: „Může se stát, že to nezvládneme a já se 

toho moc bojím, Severusi,“ naléhal Harry. 

„To se nestane,“ prohlásil Severus sebejistě. 

„Jenže…“ nedal se Harry odbýt. 

„CHCEŠ si mě vzít?“ zeptal se Severus a upřeně Harrymu hleděl do očí, čímž 

jeho uvažování naprosto zamrazil. Harry nenápadně přikývl, jako by se snad bál. 

„Potom to ostatní nechej na mě,“ prohlásil Severus. 

„Počkej,“ zastavil ho ještě Harry, „já ale nesouhlasím s tímhle krokem. A 

magie taky nebude. Jsme příbuzní.“ 

„Ne pokrevní a ne blízcí. Nehledě na to, že tady jsou obřady…“ 

„Rodinný sňatek?“ vydechl Harry. „Ty chceš použít tuhle barbarskou metodu, 

která se mi jen tak pro zajímavost, kdyby ses náhodou ptal, příčí, abys…“ 

„Barbarskou?“ a Severus pobouřeně vstal z postele. „Příčí?! Co tím myslíš – 

barbarskou a příčí se ti?!“ 



„Tím myslím, že se používala v ne zrovna nejkorektnějších případech a ty to 

víš. Je to pouto příliš silné…“ 

„Nevěděl jsem, že trpíš předsudky,“ protáhl uštěpačně, jako by Harryho právě 

nachytal. Pokračoval o hodně smířlivěji: „Máš z takového závazku strach.“ Potom 

přikročil a s podezřením přimhouřil oči: „Navíc jsi četl brakovou literaturu faktu, 

která tvrdí, že tohle pouto není korektní, nemám pravdu?“ 

„No…“ 

„No?“ zeptal se Severus příkře. „Tuším, že jakýsi Lighda kdysi něco v tom 

smyslu naznačil,“ nespokojeně mlaskl a opřel se zezadu o Harryho ramena. „Něco 

ti neřekli,“ pohladil jeho ucho sametovým hlasem, „tento svazek nebyl vytvořen jen 

za nekalými účely. Používali ho i lidé jako my dva,“ citelně Harrym manipuloval. 

To věděli oba. Severus se s tím ovšem nespokojil a za chvíli se odtáhl, aby nabral 

dech a serióznost; následující slova vyslovil jako souhrn faktů, aby si Harry měl 

šanci i vybrat: „Ale můžeš mi věřit – pokud mi věříš – rodinný sňatek *2 nemusí 

proběhnout jako donucovací rituál. Může být daleko silnější než to. Než jakýkoli 

jiný manželský svazek, zvlášť pokud je oboustranně chtěný a dobrovolný. Je to 

jako magie – jen se nesmí zneužít,“ Severusovy špičky prstů se dotkly Harryho 

tváře v jemném pohlazení. 

„Mám strach,“ připustil Harry a Severus spíš než věděl, vycítil, že nejen 

budoucnost a nejen co na to řeknou synové a okolí trápí Harryho mysl. 

Nemohl nabídnout víc než: „Důvěřuj mi, prosím.“ 

--- 

Vyžitá schránka lidské existence vstoupila do Tří košťat. Severus se 

nedokázal nepostavit, když ji rozpoznal, jako nedokázal nezírat. 

„Překvapen?“ povytáhla obočí a bez vyzvání se posadila. Severus ji bez 

mrknutí následoval. „Můžu se zeptat, co sis myslel, když jsem ti napsala?“ 

„Nejspíš jsem moc nemyslel,“ přiznal Severus nad teplým čajem na stole. 

Žena zamyšleně přikývla: „No… pojďme k věci. Jak vidíš, výmluva, kterou 

sis vymyslel, se naplnila. Mám kolistnici. A… chci se rozvést,“ a při těch slovech 

vytáhla papíry na stůl. 

Severus ztuhl. Ne nečekanosti, ne náhlosti, ale podání nemohl uvěřit: „Ty se 

ani nechceš zeptat na svého syna?“ 

Žena se náhle zamračila a stáhla tvář do bolestivé grimasy: „Žije. To je jediná 

věc, která mě zajímá.“ 

„Vivien,“ a Severus po její stahující se ruce ze stolu chňapl, „odešla jsi snad 

ode mě, ne od syna. Proč tě nemohl ani jednou vidět?“ 

„Proč ti vyhovovalo lhát mu?“ nadnesla s lehkostí. 

„Měl jsem mu snad ublížit? Co myslíš, že by si myslel, kdybych mu řekl, že 

ho jeho matka jen opustila a šla za nějakým…“ 

„Brzdi,“ řekla žena a vytáhla ruku zpod jeho. „Ten, kdo se cítil být citově 

zainteresován za rohem jako první, jsem nebyla já. Uhnula jsem vám. To víš. A 

Potter to ví taky. Kdybyste tvrdili něco jiného, jste minimálně pokrytci.“ 

„Proč mám pocit, že nebýt toho, který tě odvedl od rodiny, nikdy bys to 

neudělala?“ protáhl posměšně. 



„Nechtěla jsem se v tom piplat, ale jak myslíš. Každému, co jeho jest, není to 

snad pravda? Mě opustil, ty ses s Potterem dal dohromady…“ 

„Po dvaceti jedna letech, děkuji pěkně!“ vyplivl Severus a prudce se od stolu 

odtáhl. 

Žena vzdychla a začala žmoulat rožek formuláře: „Podívej, Severusi, nemůžeš 

to pochopit a já tě o to ani nežádám…“ 

„Můžu. Ty mi to ale nechceš říct ani teď, nemám pravdu?“ pronesl 

nemilosrdně. 

„Pravda bolí,“ namítla Vivien. 

„A vysvobozuje. Že jsi nechtěla vidět mě… chápu. Ale syna? Tvé dítě? 

Nezlob se, to uniká mému rozsahu chápání. A že si dokonce dovolím tvrdit, že není 

zrovna malý,“ v Severusových očích byla zloba, nesouhlas a zklamání. 

„Pravda… člověk by řekl, že potom, cos zažil, budeš vědět, že pravda ti úlevy 

nedodá. A ty ji stále chceš?“ 

„Chci mít volbu rozhodnout se,“ odpověděl jí Severus a zase se naklonil nad 

stůl. 

Jeho stále žena přikývla: „Asi jsem tě nemilovala dost na to, abych přehlížela, 

čeho se ti nedostává. A on… ne, ani dnes ti jeho jméno neřeknu… mi dal šanci na 

život. Na lásku. Na to být jediná. I když to na konec nevyšlo. A jen mimochodem 

nebylo to lehké pro mě ani paní Potterovou. Obě jsme se obdivovaly navzájem, jak 

jsme to zvládaly,“ chvíli se odmlčela, aby se nadechla. „Náš syn…“ zase se 

odmlčela a dívala se stranou. „Není to omluva, i když to tak může znít. Věděla 

jsem, že našeho syna miluješ a milovat budeš. Že mu s tebou nic nehrozí. Že ho 

miluješ víc, než já bych kdy mohla. Byl to v pořadí druhý člověk, kterému jsi přede 

mnou dal přednost,“ řekla a pousmála se neveselým zahořklým úsměvem. „Přesto 

že jsem příliš sobecká, nechtěla jsem, aby strádal. Nedovedla jsem se o něj postarat. 

A nedovedla bych to ani dnes, když si vzpomenu, že zaujímal na tvém žebříčku 

první místo…“ 

„Vivien?“ zarazil ji Severus, napůl toužící jí jednu vrazit, napůl si jistý, že tu 

ženu… ten těkavý pohled mu konečně vyšel vstříc a on si dovolil zariskovat, 

uzamknout ten pohled ve svém a pro jednou neplánovat tři tahy dopředu. Protože 

teď, nebo nikdy. „Jsi jediná, žena, která mi dala dítě. Nemohu tě nemilovat. Nikdy 

jsem nemohl přestat mít tě rád, i když mi věř, že to kdysi zatraceně bolelo.“ 

Rozhostilo se ticho, ve kterém ani padající příbory v uzavřené místnosti za 

pultem nebyly podstatné. 

„Když se ti někdo dostane pod kůži, Severusi Snape, a ty mu to dáš znát, 

uvědomuješ si, že v ten moment přitáhneš ke člověku celý vesmír? I když musím 

doznat…“ rýpla si a oční kontakt přetrhla, i když jí úsměv zbrázdila jízlivost, 

„Harry Potter má na tebe zatraceně velký vliv. Začínám mít pocit, že to tak prostě 

být mělo. Skoro začínám být i ráda.“ 

Severus se ztratil ve svých myšlenkách, které neměly konkrétní tvar a podobu, 

myšlenka následovala myšlenku v tak rychlém sledu, že by se mu je nepodařilo 

zachytit ani do neprodyšně uzavřené nádoby. Natáhl ruku, přisunul si dokumenty a 

začal je – bezmyšlenkovitě – číst. Řádek po řádku. A Vivien ho nechala být, 

dotčeně se neohradila, dokonce se na něj ani nepodívala. 



A pak, jedním pohybem ruky, přivolal brk a inkoust. Pár černočerných tahů 

stvrdilo rozluku mezi dvěma manželi. 

Vivien přikývla a přisunula si papíry. Severusova ruka ji však v úmyslu odejít 

zastavila. 

„Naše poslední pouto…“ poznamenal a nechal ruku položenou na té její, na 

kost vyhublé, magickou nemocí sžírané. 

Žena, i když to původně neměla v úmyslu, ba naopak, se na něj za ten večer 

podívala podruhé a podruhé měl její plnou pozornost. Nebo spíše tentokrát ona 

jeho. Nadechla se: „Přes dvacet let mu tvrdíš, že jsem mrtvá. Ne že bych nebyla…“ 

dodala jakoby mimoděk, „už mu nelžeš, Severusi. Za chvíli umřu. Já… nemůžu si 

vzít do hrobu jeho nenávistný pohled – mimochodem tvůj pohled, což je další věc, 

která by mi tě připomínala, kdybych si našeho syna vzala já, kvůli které bych ho 

byla i nenáviděla – z té chvíle, kdy bych mu líčila, že je jeho matka prachsprostý 

sobec. Nenáviděl by mě. A já bych mu na poslední chvíli zbytečně ublížila. Až se 

to jednou dozví, Severusi, prosím… řekni mu, že to já jsem tě o tu lež požádala. 

Nemusí přece nenávidět nás oba,“ pousmála se. Jako by věděla, nač Severus v ten 

moment myslel. Pak se postavila tak lehce, jak jen svedla a odešla od Tří košťat 

s noblesní lehkostí, díky které si ji Severus kdysi vzal. 

  

*1 Žáček. 

*2 K tomuhle se vyjádřím v příští, mějte to ale na paměti, OK? :) 

47. Volím žití 

Když držel jeho ruku a nasazoval mu prsten, podíval se Severus upřeně do Harryho 

očí. K Harryho absolutnímu šoku nebylo na jeho prst nasazováno nic jiného než 

prsten, který si kdysi před lety tolik zamiloval a který vždy používali jen jako 

kamufláž, aby nebylo pochyb o tom, že jsou manželé. Pokaždé, když se mihli 

kolem podezřelé skupiny a zrovna si hráli na manžílky a dnes… Dnes se to mělo 

vyplnit. A Severus, jeho Severus, mu dává prsten, který Harry dávno ohodnotil 

jako rodinné dědictví. Dědictví, kterého se Severus nevzdá, protože je mu příliš 

drahé. Které si Harry smí pouze propůjčit na nějakou ministrem vedenou, 

bystrozorksou akci, do které se nechá kvůli Minervě zatáhnout i Severus. 

Severus… Odříkával slova s nenapodobitelnou, neinterpretovatelnou a pro Harryho 

až nepochopitelnou něhou a citlivostí: 

  

„Svým tělem, svou duší, magií, domovem i myslí, 

svým já na tomto i na onom světě, 

se tobě, Harry Jamesi Pottere, plně odevzdávám. 

Jsi má rodina a stáváš se mou rodinou, 

vše je s tebou spjaté stejně jako má bytost. 

Nic nenadřadím nad tvé zájmy, vyjma své pokrevní 

rodiny. 

Co je mé, je tvé, v plném významu těch slov. 

Naše duše splývají v jednu a já se odevzdávám do tvých 

rukou, 



abys jenom ty mohl rozhodnout, jak naložit s mým 

životem. 

Pro teď a navždy se zavazuji ochraňovat tě tělem i magií 

a má úcta k tvému jsoucnu je stejná jako ke všemu, 

po čem kráčí má krev – zříkám se sebe ve jménu tebe 

já, jako smrtelník, Severus Tobias Snape, tak jest. 

  

Harry, ač tak jemný a citlivý být nedokázal – vlastně pomalu nechápal, co 

odříkává, a co to bylo, mu význam došel až po asi tisícím přehrání si slibu 

v paměti; nejhorší na tom později bylo, že pochopil, že si Severus význam slov 

uvědomoval už v tom okamžiku, kdy je říkal, a když se mu přiznal, dobíral si ho a 

nepřestal se vyptávat, co na nich tehdy, tedy dnes, nepochopil – snažil se 

minimálně citem sdělit, proč tu je. Že Severuse miluje: 

  

Svým tělem, duší, magií, domovem i myslí, 

svým já na tomto i na onom světě, 

se tobě, Severusi Tobiasi Snape, plně odevzdávám. 

Jsi má rodina a stáváš se mou rodinou, 

vše je s tebou spjaté, stejně jako má bytost. 

Nic nenadřadím nad tvé zájmy, vyjma své pokrevní 

rodiny. 

Co je mé, je tvé, v plném významu těch slov. 

Naše duše splývají v jednu a já se odevzdávám do tvých 

rukou, 

abys jenom ty mohl rozhodnout, jak naložit s mým 

životem. 

Pro teď a navždy se zavazuji ochraňovat tě tělem i magií 

a má úcta k tvému jsoucnu je stejná jako ke všemu, 

po čem kráčí má krev – zříkám se sebe ve jménu tebe 

já, jako smrtelník, Harry James Potter, tak jest. 

  
„Nechápu, proč jste nepřistoupili k plamennému podpisu *1,“ dudlal 

nespokojeně Ezechiel, když se protáhl kolem otce a podepisoval se jako svědek 

svazku. 

Harry se pousmál, odchytil si ho a vlepil mu polibek do vlasů: „Oba jsme 

chtěli z naší bláznivé akce předně vyjmout vás, abychom vás mohli chránit…“ 

„Kdybyste se třeba zeptali předem, věděli byste, že bychom byli jen rádi…“ 

„Ne to, co byste rádi, Ezechieli, ale to, co vy dva ovlivnit nemůžete. A to je 

tahle doba. Milujeme vás nade vše a jste pro nás nade vše důležití. A krom toho je 

pro nás životně důležité nebýt spoutáni a ovládáni magií, kterou jsme si vybrali, 

aby stvrdila naši… kompletnost,“ pokrčil Harry ramenem. „Chceme být při 

smyslech jako dvě bytosti, které se rozhodly dobrovolně, nejen jako dvě loutky 

ovládané a ochočené magií. Bylo by to nebezpečné pro vás, pro nás a pro malou 

taky. Ještě nějaký dotaz?“ povytáhl obočí, když položil ruku kolem ramen svého 

syna a táhl ho z obřadní síně. 



„Ne, pane,“ zasalutoval Ezechiel s drzým úšklebkem. Harry mu rozcuchal 

vlasy ještě dřív, než se k nim připojili Damián a Severus s Annou. 

„Takže… oslava v Bradavicích, že?“ povytáhl Severus obočí a udělal pro sebe 

pohyb vpřed ještě ztíženějším, když ovinul svou ruku kolem Harryho ramen (a že 

Harry syna držet nepřestal, kolik toho potom musel Severus táhnout, že…). 

„Já chci taky!“ natáhla se Anna a sápala se někam doprostřed chumlu. 

Damián nasadil vážnou tvář a neméně vážný výraz, povytáhl obočí a 

opovržlivě nadhodil: „Snad bys ze sebe taky nechtěla dělat děcko, co se neumí na 

veřejnosti ovládat.“ 

Anna vážně zavrtěla hlavinkou, když uslyšela otcův přísný tón. Zato Severus 

a Harry zavrčeli a se smíchem – ke kterému se připojil Damiánův smích – vtáhli je 

oba do toho hromadného objetí, ve kterém už se nedalo pohnout prakticky vůbec. 

Malá se nechápavě otáčela po všech přítomných a ruku přemýšlivě položila na 

horní ret. Byla silně zmatená – na první pohled. (Jako by snad ani nebyla 

Severusovou vnučkou, tak čitelná byla.) 

Přesto jí dění začalo v momentě veselí víc než vyhovovat a tak se zvídavě 

nevyptávala a přivykla situaci. 

Své první přemístění… přežila. A k útěše – překvapení, děsu a nevíře – se po 

něm dokonce rozesmála. (Čemuž se ze všech nejvíc nechtělo věřit Harrymu.) 

--- 

„Jen mě trochu mrzí, že tady nemohou být všichni,“ posteskl si Damián a 

usmál se na otce. Byly asi tři hodiny odpoledne. 

„Jsem docela rád, že tady nejsou všichni,“ prohlásil Severus temně. Damián se 

pokusil najít oporu v Harrym. 

Harry pokrčil rameny: „Výjimečně musím s tvým otcem souhlasit. Například 

Ritu jsem si tady úplně klidně odpustil a ani jsem si neposteskl.“ 

„Co takhle Weasleyovi?“ zastal se Ezechiel manžela. Harry mu věnoval 

dlouhý zkoumavý pohled v té chvíli klidných a mírem naplněných očí. 

„Ron a Hermiona by stejně nepřišli. A ač se snažím, Damiáne, s Dracem 

vycházet, obávám se, že ani on by nepřišel. Rose mě mrzí, to uznávám,“ a 

v sluncem ohřátém větru se natáhl přes Severuse pro koláček. Měli zvláštní polohu. 

Zatímco Severus seděl na lavici a zády se opíral o stůl, Harry se opíral o Severusův 

hrudník. U mladšího páru tomu bylo naopak. Ezechiel se čelem k nim opíral o stůl 

a seděl na lavici a Damián byl ten, který se o Ezechiela opíral. Harry doznal, že je 

to ta pohodlnější varianta. Nějak začínal mít pocit, tam na bradavických pozemcích 

uprostřed prázdnin, sedící za svým svatebním stolem, pod slunečníkem, když do 

něj pražilo slunce a široko daleko nebyl žádný jiný stín, že se ho věci kolem, válka 

a tak, netýkají. Spíš se mu chtělo v bezmračné obloze zavřít oči a spát. Konečně 

cítil stálý stav vzrušeného neklidu kolem žaludku a prázdné mysli hledící na teď a 

tady a ne na někdy a potom – byl spokojený. Přitáhl si Severusovu ruku blíž a objal 

se jí. 

„Nespi,“ napomenul ho Severus do ucha a jemně ho políbil do vlasů. Harry se 

nemohl nezasmát. 



Za chvíli zvážněl: „Co bys byl ochotný obětovat, aby se čas tady a teď 

zastavil?“ zeptal se a povytáhl obočí. Malá Anna vytáhla své dva tatínky hrát si – 

na trávu. 

„Hodně,“ připustil přes blok myšlenek, který se mu tlačil do mysli a který se 

snažil za každou cenu nedešifrovat. 

„Já taky,“ uvědomil ho Harry a otočil hlavu, aby mu mohl dát polibek. Což je 

oba uklidnilo po tak vážném a k oběti vyžadujícím závazku, jaký před pár chvílemi 

podstoupili. 

Vše se seběhlo příliš rychle, než aby to zpětně kdokoli z nich dokázal 

rekonstruovat. I když i nadále bylo nebe široko daleko bez mráčku, slunce 

najednou zahalil stín. 

„Minervo!“ Harry instinktivně vyslal Patrona do hradu. S děsem v očích se 

díval na něco velkého a obludného a věděl, že je to pozdrav podobný těm od 

Voldemorta a věděl, že tentokrát je to od Obávaných. Jen si nebyl jistý, CO to 

vlastně je. 

Vskutku zrůdné zjevení, jak tam stála ve vzduchu, křídla roztažená, slunce, 

které zakrývala, tvořilo kolem její postavy prazvláštní světelnou auru, kly, které jí 

viditelně trčely z tlamy, vypadaly i z té dálky, ve které byla, ostře. Ruka, která 

končila kovovými pěstmi, se ohnala – čímž monstrum předvedlo úctyhodnou (šlo-li 

by to říci) délku paží – po jednom ze stromů v Zakázaném lese a uchmatnula jej do 

ruky, přičemž zvládla podpálit všechny okolní stromy. Šupinaté tělo dodávalo 

atmosféře, která na pozemcích v ten moment zavládla, kovově šedou pachuť. Něco, 

co měla na hlavě, vypadalo, že se trhaně pohybuje. Harrymu to přišlo v první 

okamžik zvláštní. Rychle ale jakékoli úvahy na toto téma opustil, když si všimnul, 

že se kovová pěst zaměřila na jiný cíl, než jsou stromy v Zakázaném lese. 

Obluda otočila svou rozšklebenou tvář podobnou temné mlze na malou 

holčičku stojící uprostřed trávníku. Ne tak bezbranná, jak by se mohlo zdát, ale 

pořád ne dost silná, aby se sama ubránila té stvůře. 

Nestačil se rozhoupat, zakřičet, dát rozkaz, aby jeho milovaní utíkali, naprosto 

ztuhnul. Což bylo něco, co se nestalo… snad nikdy předtím. 

„Anno!“ zařval někdo místo něj. Harryho – strachy paralyzovaný hlas – by 

přijal křik za svůj, kdyby si neuvědomoval, že to by momentálně nesvedl. 

K Harryho větší hrůze – zvířecí uši viditelně zaznamenaly onen zvuk také. A 

jen co uviděl, že se Damián rozběhl ke své dceři, otočil se Harry místo na dítě a 

jeho otce k nestvůře. Vytaženou hůlku napřáhl a jen nejasně si uvědomoval, že na 

ni Severus dávno míří a že právě sesílal svou kletbu. Mocnou, stálou, rozhodnou. 

Přesně takovou, jaký byl Severus sám. Nezachvěla se mu ruka, jako se nezachvěl 

poryv magie, byť se nezdálo, že by to s ní hnulo. Harry pak sám – jen málo věděl, 

co dělá, nicméně právě teď už ztratilo váhání smysl – vyslal svou kletbu, která se 

spojila se Severusovou, jak bylo jejich manželským svazkem dáno. O hodně 

silnější, pomyslel si, když magii uviděl a ucítil propojení, přesto to nestačilo. 

Neustále mířila svou rozmáchlou pěstí na holčičku. 

A náhle další, kdo se snažil ochránit nevinné dítě, sotva připravené na válku, 

která je má čekat, připojil celou svou bytost a magii za ni. Ezechiel. Harryho syn. 

Jeden z těch, o kterých kdysi prohlásil, že nemají na to bojovat. Držel hůlku, stál 



tam a poskytoval ochrannou magii a Harry věděl, že až to skončí, bude mít co 

dělat, aby to, co právě vydává ze sebe, přežil a nezemřel vyčerpáním. Přesto to byla 

neuvěřitelná síla. I tak se ale ruka – totiž pařáta – dál blížila. A pak ten, od kterého 

by to Harry neočekával, jelikož to byl hned ten druhý, o kterém prohlásil, že na boj 

nemá, ten, který si bez hůlky nedovedl ani přivolat koště – pak právě ten vztáhl 

holou ruku, aby ochránil život své jediné dcery. A světe, div se, ať Harry 

předpokládal cokoli, ta síla, kterou ze sebe Damián poprvé v životě bez hůlky 

dokázal vydat, byla dvakrát tak silnější než Ezechielova. A Harry pochopil, co to 

znamená. Ochrana dcery. Mocnější než jakákoli jiná kouzla. Mocnější než cokoli. 

Všichni tady chránili své blízké, a proto byli ochotni do této ochrany vložit celou 

svou duši. Ale Harryho srdce sebou bolestivě zazmítalo, když si uvědomil, že je to 

žalostně málo a že ruka sice zpomalená, přesto se stále přibližující, má tu moc zabít 

jeho nejdražší. A i když se brzy přidalo Minervino kouzlo k těm jejich, i když 

kdyby tohle Damián přežil, ochrana neochrana dcery, tahle dovednost by mu 

zůstala, i když se okřikoval, na co to u všech svatých právě teď myslí, pořád to 

nestačilo. 

„Protego,“ zamumlala holčička skrývající se za zády svého otce. Vytáhla 

ručinku a ukázala na příšeru. Na pozemcích – i tak dost klidných – nastalo hrobové 

ticho. I příšera zmlkla a Harrymu se z tváří odlila všechna krev. Zbledl, až to 

nebylo pěkné. Kouzla z jejich hůlek přestala tryskat a uvázla jako obrovská koule 

někde uprostřed obludy. A Annino kouzlo? Zastavilo příšeru úplně a po pár 

sekundách jako by něco, co drželo kouli jejich magií, povolilo. Magie a koule se 

uvolnily a větší rychlostí, než jakou mohla logicky z klidového stavu a na tu malou 

vzdálenost vyvinout, vrazila do příšery. 

Obluda zařvala hrůzným křikem. Zapotácela se. Ještě se setkala s očima malé 

Anny. Ale… potom jako by něco v tom pohledu nedokázala vydržet. Vybuchla. 

Z prachu se stal hustý nic nezasahující dým, který se vypařil, aniž by způsobil 

škody. Monstrum zmizelo. 

Damián dopadl na kolena a prudce objal dceru. Ezechiel se taky na nohách 

neudržel. Severus a Harry si vyměnili pohledy. Bylo více než jasné, že by si měli 

promluvit o tom, co dál. 

  

*1 Tak… plamenný podpis. Ve skutečnosti (hrozná jsem, vím) jsem Harrymu 

chtěla ukázat, že dřív, než začne nějaký obřad kritizovat, měl by si od zkušených a 

znalých potvrdit své domněnky. Ano, to, co jsem o tomto obřadu napsala (díky 

Terce!) na začátku je taky pravda. Jenže i tohle je pravda. A ten rituál… tento 

rituál… byl u mě vždy pro jednu nejmenovanou čarodějku, která dopadla, jak 

Harry kdysi popsal, ale také pro Harryho se Severusem. Rozhodně jejich první 

svatba, sňatek, pouto… mělo být tohle, ne to nejvyšší – plamenný podpis. :) Aneb 

ukázka toho, jak to s nekritickým kritizováním taky dopadá. 

48. Způsob, jakým zachráníme svět 

„Vypadalo to tak,“ připustil Severus jen neochotně. „Alespoň podle popisů a 

jednoho strohého náčrtku, který namaloval jeden z nejznámějších a nejschopnějších 

obrazotvorců.“ 



„Obrazotvorec?“ zeptal se Ezechiel nejistě. 

„To spojení se užívá spíš pro malíře pohyblivých obrazů, jaké máme 

v Bradavicích, obrazů čarodějů. Ale v historii samozřejmě existovali specifičtí 

malíři, kteří se zabývali jen portréty do knih a… no zkrátka v tomhle odvětví se 

našli i tací, kteří měli velmi přesnou fantazii, četli-li nějaký popis, a dokázali podle 

magie uchované v textu načrtnout velmi podobný či téměř přesný obraz. A to i 

neexistujících bytostí,“ pokrčil Damián rameny a ještě pořád pevně tiskl holčičku 

k sobě. Anna se poslušně nechala. 

„Neuvěřitelné,“ vyprskl po chvíli Harry znechuceně a začal neklidně 

přecházet sem a tam, „takže to Obávaní dotáhli i dál. Kromě nich se nám tu 

ochomýtají i postřelené neexistující Medúzy!“ 

„Ne Medúzy, Pottere,“ zabrzdil ho Severus. Nutno dodat, že se na jejich 

přestřelku díval Řád a Minerva by se i dobře bavila, kdyby před chvílí neprožila 

otřes, „Medúza alespoň byla smrtelná. Možná ti nic neříká mytologie, ale Medúza 

měla i nesmrtelné sestry…“ 

„O nesmrtelnosti těch bych úspěšně pochyboval, Severusi,“ namítl Harry a 

jeho pohled se stočil k Anně. Malá na jeho pohled nejistě roztáhla ústa v úsměvu. 

„Gorgony,“ doplnil Severus už ne tak energicky Harryho rozkošné zájmeno 

těch. 

„Dobrá. Ve skutečnosti ony nejsou náš největší problém, že?“ přestal se hádat 

i Harry a pochmurně se otočil na sešlost. Neville mu věnoval soucitný pohled, 

Lenka čekala. Ostatní se tvářili spíš neurčitě a nedůvěřivě. Ron a Hermiona 

vypadali, že mají starosti. 

„Co mám tedy napsat?“ ozvala se Rita nejistě, vyzdvihla brk a měřila Harryho 

snad poprvé v jejím životě naprosto oddaným pohledem. Lenka na její otázku 

přikývla. Ano, Harry měl přízeň Jinotaje, ale i Denního věštce. Na obě se usmál 

vděčně. Ohlédl se na Severuse, který jediným pohledem odmítl poradit mu. 

„Domnívám se,“ nadechnul se tedy Harry, „že výjimečně i pravdu. Nemyslím 

si, že je řešení držet lidi od skutečných událostí. Měli by vědět, že je čeká… boj. A 

měli by se na něj připravit, jak jen umí.“ 

„A co ta malá?“ zeptala se zvídavě Rita. Vypadalo to, že ne proto, aby věděla, 

kam až může zajít. 

Harry se na ni a jejího otce při těch slovech otočil: „Na druhou stranu nevidím 

důvod mít druhého Vyvoleného, na kterého by se upřely zraky a naděje všech. 

Alespoň prozatím,“ a když Harrymu věnoval Damián víc než jen ulehčený a 

vděčný úsměv plný vyčerpání, obrátil se Harry zpět ke svým novinářským 

spojkám. „Ne,“ dodal pro ujasněnou, „o malé se nezmiňujte.“ 

„Je ti jasné, co to způsobí?“ nadhodila Lenka svým zasněným hlasem věc tak 

krutou, jako je realita. Harry povytáhnul obočí. Pak neznatelně zavrtěl hlavou. 

„Ale můžeš tomu zabránit,“ dodala Lenka jako odpověď na Harryho mlčení. 

Harry se pousmál: „Na to jsem možná příliš ovlivněný Brumbálovou 

výchovou, anebo možná jen…“ zaváhal, než pokračoval, „možná jen teď chápu, co 

by to udělalo se mnou, kdybych v tom blázinci plném obdivování vyrůstal. A říkám 

ne. Na to má malá času dost. Jednou to stejně neutajíme. Ne s tím, co zvládne už 

teď,“ a otočil se na Annu, která – hlavu opřenou o Damiánovo rameno – 



poslouchala zaujatě Harryho proslov, aby se na ni zase usmál uklidňujícím 

úsměvem. „A do té doby,“ Harrymu unikl unavený a ne dvakrát nejveselejší, spíš 

něco jako melancholický a ironický, povzdech, „smetu veškerý nápor, který od lidí 

přijde, na sebe.“ 

„Krásná slova,“ zabručel kdosi z řady, „ale ta malá… Co když obrátí tu sílu 

proti nám?“ 

„Tak se ji nesnažte dráždit, a neobrátí ji proti vám, Genevrusi,“ opřel se do 

staršího muže mrzutý Severus, přešel k Harrymu a položil mu dlaně na ramena 

v oproti výbuchu uklidňujícím gestu. Jako by Harrymu říkal ne na vše musíš 

odpovídat jen ty sám. A Harry mu byl za to vděčný. 

„Co si tedy myslíte, že dalšího může přijít?“ zeptala se Poppy s obavou. 

„Merlin nás chraň, abyste vy ve svém věku pobíhala jako před dvaceti lety 

šílená hysterií, že se někomu něco stalo. Vždyť by vás mohlo klepnout, děvenko, to 

byste potom jen těžko ordinovala,“ ozval se škádlivě dobíravý hlas tolik podobný 

tomu Brumbálovu, zpomalený pokročilým stářím. 

Poppy se rázně ohlédla na Aberfortha sedícího na křesle a opírajícího se o hůl, 

plná jiskřiček dopálení: „Vy se raději starejte o své zdraví!“ vybuchla. 

„Vždyť to dělám,“ ohradil se muž stejně pomalu jako předtím. „Copak 

nevidíte? Kdo by mně hádal před lety, že budu žít déle nežli Albus? A vidíte? Ten 

dědek hnije už přes čtvrt století, zatímco já tady na sebe nechám poštěkávat od 

staré bláznivky.“ 

Poppy se nafoukla, odhodlána ohradit se. 

„Prosím, Aberforthe,“ zarazila hádku Minerva. Sice slyšitelně a viditelně 

unavená, přesto dost silná, aby se ujala vedení. Harrymu na mysl přišla vtíravá 

myšlenka, která se mu nelíbila, a sice na jak dlouho? Ale byla více méně k věku 

oprávněná. 

„Děkuji,“ poslala Minerva jeden varovný pohled k Aberforthovi, „myslím, že 

teď bude nejlepší, když se dáme do práce. Damiáne, buďte tak laskavý a odveďte 

Annu spát. Musí být po tak náročném dni jistě unavená,“ a věnovala dvojici bodrý 

úsměv. A nejspíš to tak bylo, jelikož malá neprotestovala, uvědomil si Harry. 

„My ostatní,“ řekla, jakmile se zavřely dveře, „teď musíme vymyslet posílení 

ochran,“ povzdechla a posadila se, vytáhla ze zásuvky plánek a rozložila ho – 

jediným mávnutím hůlky zmizely ze stolu veškeré papíry – na stole. 

„To je…?“ 

„Ano, Hermiono, to je původní projekt Bradavic,“ odpovídala na 

nevyslovenou domněnku ředitelka, zatímco už spolu s ostatními studovala obsah. 

Harry společně s pár dalšími pokaždé, když někdo namítl jinou cestu, kterou 

by se dalo do hradu dostat, povzdychl. Těžce a smutně. Oči měl už zarudlé a 

vyschlé, jak se snažil nemrkat a soustředil se jen na možnosti posílení bradavických 

ochran. Jenže Severusovi něco v něm velice jasně, pečlivě a zřetelně našeptávalo, 

že ochrana není řešení. Nikdy to nebylo řešení. V první, ve druhé válce a ani teď 

ne. Od počátku třetí války se neustále jenom chránili. Nikam to nevedlo, jak se dalo 

předpokládat. Jen jim ubývaly síly, odhodlání, nějaký motor. Něco, pro co by mohli 

žít a obětovat se, jako tomu bylo ve druhé válce. Když se to vzalo kolem a kolem, 

nezbývalo mnoho řešení. A pro něj s jeho skepsí snad ještě míň než pro ostatní. 



„Víte, ale stejně nevíme, před čím se bránit. Obávaní ještě nikdy nezaútočili. 

Pokaždé jen poslali monstra. Tohle se mi nelíbí už od počátku,“ říkal právě 

zamyšleně Ron, když někdo poukázal na Vrbu mlátivou, pro jejíž poražení bylo 

stejně tolik hlasů, jako pro její zachování. Severus věděl, že u ní je skóre 

nerozhodně. I když tehdy málem zemřel… vlastně tam málem dvakrát zemřel, 

existovaly klady jako možná úniková cesta nebo past pro vetřelce, kterých se moc 

ze strategických důvodů vzdávat nechtěl. 

„Nezaútočili?“ vysmál se Aberforth. „Copak si nepamatujete rodinu Bowligů 

zpřed tří let?“ Aberfortha zadrželo nesouhlasné skučení. „Mám pravdu!“ ohradil se 

Aberforth zamračeně. „Tři krásné dcery, mladá žena a nějaký starý páprda. Z ženy 

nezbyl ani dým a orgány jako střeva, žaludek a plíce, prý dokonce kousky mozku a 

srdce, nacházeli ještě několik měsíců. Ty holky byly znásilněny jen Merlin má 

tušení jakými tvory, otce prokazatelně mučili –,“ nespokojený hluk v místnosti sílil, 

takže byl Aberforth nucen proslov zkrátit, „a to vše byli ty Amazonky… Obávaní!“ 

„Co tak vrátit se do práce?“ navrhnul Harry, čímž utnul rozrušené mumlání 

ozývající se z celé ředitelny. Dokonce i obrazy se účastnily, za vydatného 

popíchnutí Albuse Brumbála. Několik hodin probírali jen mapy a plány Bradavic, 

dokonce Harry dotáhl Pobertův plánek a všichni si nad tím lámali hlavy. Snažili se 

pracovat rychle a efektivně, ale brzy je vyčerpání zradilo. 

„Takže se všichni sejdeme zítra, abychom to dokončili. Žádná ale,“ zarazila 

Harryho ředitelka rázně. „Všichni jsme už přespříliš unavení. Je to tak, Severusi?“ 

a obrátila se na mistra s vírou, že ji podpoří. 

„To nevím,“ řekl Severus ležérně, „v každém případě já tady zítra nebudu,“ 

dodal jakoby líně a odlepil se ode zdi, o kterou se už patnáct minut… nebo to byla 

hodina?… opíral. 

„Nebuď směšný, Severusi, teď vám volno na líbánky jasně dát nemůžu. První 

září tady bude co nevidět a my musíme zabezpečit, aby se studenti i nadále mohli 

připravovat na ochranu sebe a mnohdy i svých rodin. Je mi líto…“ 

„Mně je líto, Minervo,“ ohradil se Severus. „Podávám totiž výpověď. A 

neukážu se tady ani do prvního září. Budeš se beze mě muset odejít.“ 

Harry zalapal po dechu: „Severusi!“ 

Minerva se naproti tomu chladně zasmála a až neobvykle nadlehčeně 

prohodila: „Tebe to ještě nepustilo?“ 

„Ne,“ přišlo Severusovo temné zavrčení v ústrety jejímu výsměchu. 

„Podívej,“ řekla Minerva nijak vykolejeně, naprosto klidně a s přehledem, o 

kterém by se snilo i horskému trollovi, „nikam tě nepustím. Smiř se s tím. Ani tě 

nenechám podat výpověď – to si vyhoď z hlavy rovnou. Prostě zní má odpověď 

stále stejně – ne.“ Zvláštní. Minerva nevypadala snad poprvé za Harryho života 

v Bradavicích přístupně jakékoli diskuzi. Jenže… to se jí nepovedlo, jak brzy 

zjistila, protože stejně tvrdohlavě se do svého opřel Severus. 

„Minervo,“ ozval se jen velice těžce potlačovaný, nespokojený hlas plný 

naštvaného napětí. 

„Severusi,“ Minervin hlas zněl oproti jeho jako chladné a rozvážné pohlazení. 



„Vždy jsi to dělala, jak jsi jen potřebovala a…“ rozčílil se Severus, na což ho 

zastavil Minervin stále stejně klidný hlas. Jako by se bavili nejen slovy, ale i 

vnitřním dialogem, pro ostatní nepřístupným dialogem. 

„A ty jsi mi pokaždé, když jsem se proti tvé vůli vzepřela, znepříjemňoval 

celý zbytek roku. Nemyslím si, že si máme co vyčítat. Já nikdy nejednala podle tvé 

vůle a dělala bych to zase. Nezkusíš mi jednou věřit bez obstrukcí?“ a mile se 

usmívala, jako by věděla víc, zatímco Severus otevíral a zase zavíral ústa, aniž by 

cokoli řekl. A pak vrazila poslední hřeb: „Nemyslíš si, že pro rozhodnutí o 

důležitých věcech mám zkrátka větší cit?“ 

„To tedy nemyslím!“ to už Severus vybuchl. 

„Být to na tobě, Harry tady nevystuduje ani jeden ročník,“ připomněla 

uštěpačně. „A pan Weasley také ne,“ dodala prozřetelně. Severus se nevzmohl na 

jakoukoli povýšenou reakci. „Důvěřuj mi přece.“ 

„Ani si neuvědomuješ, kolik dobrých důvodů…“ začal Severus podrážděně 

vrčet. 

„A zvlášť tvá logikou vyhodnocená nesympatie vůči Harrymu,“ přihřála si 

polívčičku ještě víc. 

„Tohle bylo o něčem jiném,“ prskal Severus. 

„Kolikrát ses – a u jiných bys to kritizoval nade vše – vrhl po hlavě díky svým 

pocitům a neuváženosti a temperamentu do nebezpečných situací a kolikrát se ti 

podařilo zatáhnout do toho druhé?“ pokračovala Minerva neoblomně. 

„Ty se odvažuješ vyčítat mně…“ to už Severus lapal po dechu. 

„Ne, Severusi. Nikdy bych si nedovolila soudit tvá léta u Ty-víš-koho už jen 

proto, že mi o tom Brumbál nic neřekl.“ 

„Nedovolila by sis soudit nejen má léta u Voldemorta, ale ani to peklo, které 

mě Brumbál donutil podstoupit mezi. A přesto to není dost dobré tobě ani nikomu 

dalšímu a já se musím vykupovat neustále dál. Jak zvláštní je, že díky takovým, 

jako jsi ty, se cítím pořád hůř v tomhle světě než ve světě šílence nazývajícího se 

Voldemort,“ řekl Snape – protože v tu chvíli to prostě nebyl Severus – s hladkostí a 

sarkasmem, které dával do svých slov vždy předtím. Vždy když Brumbál žil. Vždy 

když potkal Harryho a chtěl ho urážet. 

„To nemyslíš vážně,“ splynulo z Minerviných rtů tak hladce, jako by si ani 

neuvědomovala, že mluví, jako by její slova byla jediná možná pravda. 

„Poslouchej. Jsou i další východiska. Copak si neuvědomuješ, že ony muže 

nesnáší? Využívají je. Nesmíš se k nim přiblížit, Severusi. Tohle prostě 

nedokážeš.“ 

„Jaké štěstí, že na svolení jsem se neptal. A pro tvou informaci – každé řečené 

slovo jsem myslel vážně,“ protáhl Severus jízlivě. 

„Ale já ti to nevěřím a to, co chceš udělat, ti zakazuji. Slyšíš?“ 

„Nemám důvod tě poslechnout. Jak jsem řekl, Minervo, jsem tu už příliš 

dlouho,“ měřil si ředitelku neústupným pohledem. 

„Ale máš tu syna, Severusi. Právě ses oženil,“ říkala, jako by tohle pokud nic 

jiného měly být hřeby, kterými Severuse do bradavickcýh kamenů přitluče. 

„Ani jednoho sebou vzít nehodlám,“ prohlásil Severus posměšně. 

„Potřebu…“ 



„Jak jsi podotkla,“ zarazil ji Severus jednou pro vždy, „máš tady mého 

manžela, mého syna, mou vnučku. O tom, že bys neměla jak bez mé pomoci 

ochránit hrad, nechci nic slyšet,“ Severusův plášť zavířil dřív, než nabrala Minerva 

do plic vzduch, aby mu i nadále neoblomně vzdorovala. 

„Proč si k čertu myslíš, že je tolik důležité, co víš, jen proto, že to umíš 

použít?“ vykřikla na místnost, aniž by čekala na odezvu. Která se jí ale vzápětí 

dostala. 

„Jak to myslíš?“ Severus se ani neotočil. „Všichni děláme, co umíme. Děláme 

totiž, co musíme a děláme to v tom oboru, který nám jde. Jinak by se vše 

zhroutilo.“ 

„Jenže,“ Minerva ze sebe snad pohrdavě, snad z části i hystericky vydrala 

zasmání, „ty si myslíš, že jen proto, že něco dokážeš, jsi všem, kteří jsou pod tebou, 

nadřazený. Ale proč by mě, jakožto laika, mělo zajímat, že jsi ty mistr lektvarů, 

pokud já uvařím nový, lepší, účinnější lektvar? Proč by to mělo být míň 

podstatné?“ 

„Nechápu tvůj příměr a ani…“ 

„Říkám ti, že tady nejde jen o tvůj názor kvůli tomu, že jsi zběhlý a že tady 

nejde jen o tebe, protože jsi v něčem dobrý. Jen proto, že máš všeobecně 

uznávanou pravdu, to ještě neznamená, že ji nemám i já. A že bys mě neměl 

poslechnout, když ti něco zakážu.“ 

Severus po dlouhém údobí přestal myslet jen v já: „Řekněme, že i chápu, co 

tím chceš říct, Minervo. Ale jedno si neuvědomuješ,“ a Severusův hlas přešel do 

tak, tak smutného, „s takovým, který něčeho ve všeobecně platném měřítku dosáhl, 

je ta potíž, že si nic vymluvit nenechá. A protože je nás většina, na rozdíl od na 

hlavu postavených výdobytků štěstěny, uděláme si to stejně po svém.“ 

Tentokrát ho Minerva nechala jít, i když se po klapnutí dveří zhroutila do 

křesla. A Harry neudělal nic, aby mu v odchodu zabránil. Zůstal s Minervou a 

trochu tišil její bolest. Nemohl se přimět podívat se na syna, stejně jako nedokázal 

jít za Damiánem. Dlouze přebýval někde mezi stavem bdění a snění, uklidňoval 

Minervu a hleděl někam na portrét Brumbála. Nic nepomáhalo. 

„U každého v mém životě se vyskytly situace,“ opřel se nakonec, když už se 

odhodlal jít za svým manželem, o futro a sledoval Severuse, který výjimečně balil 

bez kouzel, „za které jsem je nikdy nedokázal přestat nenávidět. Domníval jsem se, 

že jsi jiný. Že tě budu smět nenávidět jen pro minulost. A teď mi dokazuješ, že jsi 

naprosto stejný a co hůř, že mi nikdy nepřestaneš působit bolest, za kterou tě 

musím nenávidět dokonce ještě víc, než když jsme začínali. Bravo…“ vyslovoval 

Harry tak odměřeně a nepřítomně, tak lhostejně. Díval se nikam a jeho rty byly 

suché. V dálce se ztrácejících očích byla neustále ta otázka proč nemířící jen na 

Severuse. 

„To je vše? Jen že mě nenávidíš? Takhle ses přišel rozloučit v náš svatební 

den?“ povytáhl obočí a na chvíli ustal v balení. 

„Ani ses mi nezmínil. Nic jsi neřekl. Víš, já vím, co Minerva tam v ředitelně 

vyslovila jen napůl. Jdeš za nimi, za Obávanými, přes to všechno. Pokusíš se je 

špehovat, možná se k nim dokonce přiblížit, aby si na tebe zvykli, aby tě přijali 



mezi sebe. Aby tě využívali. Nejsem úplný idiot, ač si to o mně stále musíš 

myslet.“ 

„To není pravda,“ oponoval Severus. 

„Tak proč jsi mi neřekl ani jedno slovo?“ dorážel Harry dotčeně. Lítostivě. 

Poraženě. Smířeně. I to obsahoval hlas plný emocí. Emocí, které si Harry musel 

myslet, že už nikdy neucítí. S pachutí a zvětralé a zaschlé. Ale stále byly. 

„Protože jsem tě chtěl chránit! Protože jsi mě potřeboval. A možná především 

proto, že jsi to věděl a nechtěl jsi to slyšet, Harry,“ nedokázal je vystát a tak ze sebe 

vysypal Severus vše, co ho tížilo. Vše, co si chtěl nechat pro sebe. 

„To není fér,“ vydechl Harry. 

„Život ne…“ začal Severus. 

„Jdi s tím do hazlu!“ vyštěkl Harry, aby Severuse zarazil. „Já vím, že není, 

což na rozdíl od tebe pro mě neznamená, že se nebudu pokoušet dál!“ 

„Harry,“ vydechl Severus a přešel k manželovi, aby ho objal. 

„Jdi ode mě,“ řekl Harry a odstrčil od sebe Severusovy ruce. „Můžeš jet. Ale 

nečekej –,“ náhle byl Harry přiražený ke stěně, na sobě měl Severusovo tělo, 

Severusovy ruce se mu rychlostí blesku dostávaly pod hábit a jeho ústa umlčela 

jakýkoli protest. Spíš než aby líbala, trestala. Po chvíli se Severus zadýchaně 

odtrhl. 

„Nemůžeš myslet vážně, že bys utekl, když víš, že odjedu. Nemůžeš myslet 

vážně, že bys nedokončil obřad. Nemůžeš myslet vážně…“ v jeho očích byla zlost 

a vztek, ale hlavně… 

Harry zvedl ruku a jemně jí pohladil téměř nevnímajícího Severuse. Po tváři 

přes krk se usadil na jeho hrudi, kam si položil hlavu: „To by předně utrhlo srdce 

mně, Severusi,“ podíval se na prsten, který se v pološeru zaleskl a zelený kámen 

ukazoval své nejtemnější odstíny. Jako by vyjádřil, co Severus cítí, ale neumí to 

vyslovit. 

Severus těžce a zrychleně dýchal na Harryho krk, kde se jeho hlava ustálila. 

Harry tomu byl rád, byla to milá upomínka člověka, pro kterého byl ochotný… 

mnohého. Kterého miloval. Kterého si vzal. A který se mu tak nešlechetně brzy 

rozhodl vzdálit. 

A tak, přesně v ten moment, aby měl Harry co proklínat, někdo zabušil na 

dveře. 

Dřív než od sebe stačili odskočit, vpadl do jejich bytu Draco s jediným 

bezdechým oznámením: „Ministerstvo je napadeno. Potřebujeme vás tam. Hned!“ 

Severus poplašeně pohlédl z Dracovy sinalé tváře na Harryho. 

„Dej nám pár minut,“ odpověděl za zkoprněného Severuse Harry. 

„To bych rád, ale nemáme je,“ odvětil Draco chvatně a neústupně čekal, kdy 

se od sebe muži odlepí. 

Nebýt vynikající pomoci Minervy, v jejíž tváři sice byl výraz štvance, ale zato 

odhodlaného a plného sil, Harry a Severus by se nikdy neměli příležitost rozloučit: 

„Zvládneme to,“ řekla rázně a vytáhla Draca za rukáv hábitu zpět na chodbu, „ale 

pospěšte si,“ dodala ustaraně a dřív než se Malfoy zmohl na protest, byly dveře 

jejich bytu zavřeny. Dobrou minutu Harry a Severus jen stáli a zírali na dveře. 



„Fajn,“ vydechnul nakonec Harry, jelikož si uvědomoval, co je v sázce a také 

protože věděl, že by Severus po tom všem dál správně reagovat nedokázal. Přisál se 

na Severusova ústa, rukou sklouzl ke svému opasku. Jemně a přesto účinně skousl 

jeho dolní ret, na který se zaměřil, jakmile ucítil krev. Vysoukal opasek jedním 

koncem ze spony, jedním pohybem ruky vytáhl z díry a posléze jej uvolnil úplně. 

Spěšně rozepnul knoflík a zip kalhot, aby se jeho ruka – přičemž vyhrnout 

Severusův hábit bylo podstatně těžší – pokusila o totéž s jeho kalhotami. Ve 

chvilce, během které zvládl na chlapa víc než slušně i druhou věc, totiž prohloubení 

polibku, při kterém se snažil splynout se Severusovou bytostí, stále podivně 

ochromenou, byly i kalhoty druhého muže rozepnuty. Harry se naposledy přitiskl 

k Severusovi, opřel se o něj, i když to vzhledem k okolnosti, že jej do zad tlačil 

kámen, nebylo snadné, aby se následně ještě složitější manipulací otočil kamenné 

zdi čelem, k Severusovi zády. 

„Počkej,“ zarazil ho Severus rázně, konečně s to vzdorovat tomu, co Harry 

dělal. Prudce jej otočil zpět čelem k sobě. 

„Jinak to nejde,“ vydechl Harry a políbil ho na nos. 

„Zezadu…?!“ zněl Severusův div ne zděšený výkřik, který sice hlasivkám 

zabrat nedal, zato si Harry pekelně dobře uvědomoval, že něco za těma temnýma 

očima padá. Jako by se Severus bál. Což nemělo smysl. 

„Musíme, Severusi,“ přerušil ho Harry. „Takhle to bude ze všech možných i 

nemožných pozic nejrychlejší. A stoprocentní. A nemám strach, věřím ti,“ odříkal 

rychle a pevně. 

A to, co se v Severusových očích objevilo tentokrát, byli dva démoni. 

Jeden mu evidentně nalhával, že má právo – zvlášť pod Harryho rozhodností 

– zmocnit se ho přes veškeré zábrany. Zábrany, které mu – evidentně to mělo něco 

společného s city nebo racionálnem nebo obojím – nechtěly dovolit (skrze všechno, 

co bylo okolo, co se dělo) Harrymu ublížit. 

„Nenávidíš to,“ namítl Severus, jako by stále mohl s démonem bojovat, jako 

by byl odhodlaný tu bitvu vyhrát on. S jeho rozumem. Ale bál se, to bylo vidět. 

Harry… Harry byl ten, který to měl rozseknout a rozhodnout i za Severuse. 

Nebylo na výběr, oba to věděli a stejně mu Severus dopřál iluzi volby. Harry byl 

vděčný, přesto se znova jen postavil na špičky, políbil Severuse a tiše, bojácně, 

pronesl neochvějným hlasem: „Ale ty to miluješ,“ možná by to samo o sobě nic 

neznamenalo, kdyby nedodal, „a já miluji tebe.“ 

A byla to pravda. I kdyby řekl, že zkusili snad všechny možné polohy, jedné 

se Harry vždy vyhýbal. A nikdy, nikdy ho Severus nenutil podstoupit ji. Dnes byl 

Harry ten, který ji zvolil. A věděl, jasně si uvědomoval, že tím Severuse zbavuje 

jakéhokoli racionálna a posílá jeho city a posílá jeho ovládání k šípku. A věděl 

taky, že ho za to bude nenávidět stejně, jako se za to bude nenávidět Harry sám. I 

když byl obrácen, i když byl dlaněmi přitisknut na ostré a chladné kameny, i když 

byl ničen něčím, co tak miloval, nedokázal si představit, že by teď, po tom všem, 

měl jinou možnost. Proto jediná otázka zněla, zdali se chce skutečně stát 

Severusovým manželem. A jestliže zněla odpověď ano, potom za podmínek, jaké 

pro ně doba připravila, bylo nemožné nic neobětovat. I když to znělo zase sebe. I 

když to znělo tohle si budeme vyčítat. I když to znělo na tohle se máme pamatovat? 



Znění neznění, přesvědčování nocí a předcházejícím nocím, prázdno, které ho z té 

neosobnosti pohltilo a které nenáviděl, protože on skutečně nesnášel věci, kterým 

nemohl čelit tváří v tvář, to, že na to byl sám, to, že se to stalo spíš povinností a 

podmínkou… to, když málem spadl po všem na zem, do prachu na nahá kolena, to, 

že ho Severus zadržel a i v tom držení že byla spíš nenávist… nenáviděl. V tu 

chvíli opravdu nenáviděl, že tohle měla být vzpomínka na člověka, kterého miloval 

a který, jak věděl, odejde při první příležitosti, aby je mohl chránit, jeho aby mohl 

chránit. 

Chvíle na sebrání se, jak si uvědomil, když Severus sjel na podlahu, opřel se 

zády o zeď a stáhl si na klín Harryho. Do objetí. Jen malá chvilka na uklidnění 

dechů, myšlenek. 

„Ne…“ snažil se Severus zeptat se, když poněkud uklidnil dech, nezkrotil 

však rozrušení nad myšlenkou, že by Harrymu ublížil. 

„Ne,“ přitakal Harry. 

Severusovu obavu se mu viditelně přehlušit nepovedlo. Stejně tak se na něj 

ale nedokázal muž podívat. Harry na tom byl stejně. Pokusil se postavit se, ale 

v tom mu Severus zabránil. Takže už moc věcí nezbývalo. 

Pokusil se alespoň zažertovat: „Příště mi budeš muset dnešek vynahradit,“ 

pohledem byli oba ztracení někde uprostřed místnosti. 

Severus mu dvakrát nepomohl, když vztáhl ruku a napůl pohladil a napůl 

upravil Harryho vlasy, které mu skončily téměř v oku. Jeho výraz byl o tolik 

smutnější než před okamžikem, že to dávalo Harrymu jasně znát Severusovu 

obavu. Jeho vlastní obavu to připomínalo tím spíš. Ta možnost… ta absolutně 

nesmiřitelná možnost, že se Severus už nikdy nevrátí. On tady Harryho nechtěl 

nechávat a Harry byl ten, který o něj nechtěl za žádnou cenu přijít. Proč se vždy 

musí něco pokazit, když má být Harry šťastný? Postranním viděním cítil Severusův 

pohled. Pohled, tvář, výraz, které se mu vůbec nelíbily. Jeho tvář se stáhla tou 

samou, mučivou bolestí. 

Snad aby netrpěl déle, než bylo nezbytné, se Severus osvobodil od Harryho 

váhy, vstal a upravil se, což byl vlastně eufemizmus pro dvě kouzla a zapnutí zipu 

u kalhot. Dveře byly asi tak tři kroky od nich a Harry nějak postrádal energii vstát 

z té zatracené země a jít na ministerstvo. Postrádal sílu počítat Severusovy kroky, 

které se vzdalovaly. 

A přece jen myšlenka, že by se nerozloučili, nepolíbili, nic si neřekli, o ničem 

se neujistili, že se teď třeba i roky neuvidí, že si neřeknou promiň a děkuji, že se 

nepohádají a znova neusmíří, že si nepromluví o tom, co se před pár okamžiky 

stalo, že Severuse neujistí, že to na jejich život nebude mít žádný vliv, že neuslyší 

Severuse, že se s ním nebude moct o ničem poradit, že ani nezjistí, jestli žije… 

K tomu Severusovy dva kroky ke dveřím stačily. 

Stačily na to, aby si Harry poháněný ohněm chtěl stěžovat, chtěl se zvednout, 

chtěl se rozloučit polibkem a třeba mazlivým a útěšným, a třeba krutým, hrubým a 

nelítostným… Jenže… nějak to nebylo dost k tomu, aby to vše udělal. A tak jen 

zvedl pohled. Zvedl ho a uviděl, že se na něj Severus konečně také podíval, i když 

s rukou na klice. Zelený plamen vzdoroval černému moři asi stejně dlouze, jako při 

polibku škrtnete zuby o ty partnerovy. Jako by to byla jen náhoda. Jako by dění 



všech těch let od chvíle, kdy umřel Brumbál, byla náhoda. Jako by jejich narození 

byla jen náhoda vesmíru. Merlina. Boha. Ďábla. Matky přírody. Ambiciózního 

hráče. S tím se od sebe dva pohledy odvrátily, jelikož muž otevřel a za sebou 

následně zavřel dveře a Harry zůstal ve svém stavu ochromenosti a bezútěšnosti 

sám. 

Konec 

--- 

Nevěděla jsem, zda-li je to aktuální, jelikož čtenáře jsem asi vystřídala, ale… 

ono to je aktuální. Tak tedy… 

  

Děkuji jen lidem, ať už tady jsou, či nikoli, kteří skrz svůj svět nahlédli do mého a 

byli s to ujistit mě, že to co dělám, chtějí. I když to není má práce, bavilo mě to. I 

když to není můj svět, část mého života do něj patřila. A to je něco, co se vymazat 

nedá. 


