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A/N: Střípky jsou adventní povídkou, nebo alespoň byly psány se záměrem, aby byly 

adventní povídkou, a jsou vlastně takovým mým pokusem napsat něco malého, milého a 

dát vám to jako dárek za všechno to čekání, až se na stránkách začne opět něco 

objevovat. Uvidíme, jak se mi to nakonec podařilo. Kapitoly mají kolem 500 slov a budou 

se objevovat každé ráno až do Štědrého dne. 

  



I. Střípek opětovného setkání 

 

Harry seděl v pokoji u okna a díval se ven. Stmívalo se rychle a brzy v tuto roční dobu, 

dál než za světlo vrhané z oken nedohlédl, ale ve vzduchu byl již odpoledne cítit sníh a 

on chtěl spatřit první vločky. 

Budou jako krajka pomalu se snášející k zemi? Nebo jako mouka, kterou vysypete 

buchty? Budou mít tvar kuliček, které při dopadu šustí? 

Seděl tam a přemítal. A brzy, brzy se jeho tváří prolil úsměv, to když opravdu první 

proklouzla hranou světla a za ní druhá, třetí… stovky drobných šupinek, ani krásných, ani 

pravidelných, ale byly tam. 

Zvedl se, popadl obnošený svetr z věšáku a ještě když otevíral dveře, soukal se do něj o 

překot, až mu jeho brýle skoro spadly na zem. Jen se dívat, jak chumelí, jen se poddat té 

krátké chvíli… 

Jenže pak zaslechl kroky. Tiché kroky, člověka. Přicházely z lesa. A všechna ta blaženost 

a potěšení byly rázem pryč, nahrazeny okamžitým instinktem se bránit. S hůlkou v ruce, 

zády k domku čekal, až se nezvaný příchozí zcela objeví a odhalí mu své úmysly. 

Postava v černém plášti se vynořila do světla skoro jako zhmotnění a poté se zastavila, 

přímo na hranici magických ochran, jako by je tam čekala, nebo je mohla cítit. 

Harry svěsil ruku, vydechl. Jistěže je mohl cítit… On byl přece jedním z těch, kteří mu 

pomohli jejich magii ovládnout. Mávl hůlkou, aby mu dovolil vejít. 

„Chtěl jsem právě postavit na čaj, pane,“ prohlásil a otočil se zpět k domku. Čekal 

odezvu, jenže ani po pár krocích se nic nedělo. Postava se nehýbala, ani nepromluvila. 

„Pijete přece čaj, že ano? Jaký byste si dal?“ prohodil přes rameno. 

Muž mu věnoval nečitelný pohled, ruce podél těla nehybné. Pak trochu pohodil hlavou, 

jako by nemohl uvěřit tomu, co to vidí a slyší, a nakonec se se slovy: „Překvapte mě,“ 

vydal za Harrym ke dveřím. 

Sotva prošel ochranami, magická bariéra se na zlomek vteřiny zaleskla a několik vloček 

se vypařilo v půlce jejich dráhy. 

Uvnitř se Harry oklepal od sněhu a vytřásl si ho i z vlasů. Nebyla ještě taková zima, aby 

ten poprašek vytrval, ale za tu chvíli venku se na něm usadilo tolik vloček, že by s nimi 

po roztátí zvládl vytřít podlahu. 

A pak poklidně přešel ke kuchyňskému koutu, aby postavil na čaj. 

Jeho návštěvník za sebou zatím tiše zavřel dveře a poté se zřejmě spokojil s tím, že ho 

pozoroval při přípravě čajové směsi a plnění konvice. Heřmánek, lípa a trocha zázvoru. 

Překvapeně souhlasně zamručel. Dobrá kombinace. 

Harry se otočil, opřel se bedry o dřevěnou desku a věnoval mu poklidný pohled. „Takže, 

pane, co vás ke mně v tuto denní a roční dobu vlastně přivádí?“ 

Muž ho chvíli pozoroval. Černé oči nečitelné, ale ne tak jako ve škole, spíš tak nějak 

jinak… „Jak vidíte, pane Pottere,“ začal zvolna a jeho hluboký hlas postupně nabíral 

posměšný nebo snad dokonce dobíravý tón, „jsem duch Vánoc. Obcházím bývalé 

studenty a mučím je svou přítomností.“ 



Harry se neudržel a ústa přemáhající smích se mu roztáhla do širokého úsměvu. Když se 

trochu uklidnil, vážně kývl, jako by jeho slova seriózně zvažoval a nakonec prohlásil: 

„Dobře, pane, tak v tom případě je mou povinností vás tu zaměstnávat co nejdéle…“ 

A pak, než stačil Severus Snape zareagovat, začala konvice na ohni pískat. 

  



II. Střípek vzpomínek 

Harry přešel ke stolu se dvěma hrníčky v jedné ruce a konvicí ve druhé. Jeden postavil 

před Snapea, jeden dal ke své židli a pak do obou nalil kouřící čaj až po okraj. 

Snape sevřel ve svých dlouhých prstech ouško svého šálku a zadumaně si ho prohlížel. 

Prostý bílý hrneček. Žádná výstřední kombinace zlaté a červené, jakou by očekával. 

Vlastně žádné barvy, ani okázalost. A to platilo i pro světnici, ve které usedli. Malý 

dřevěný domek, v něm prostorná místnost sloužící jako kuchyň, jídelna i prostor pro 

odpočinek, krb, stůl, čtyři židle, komoda, knihovnička, pohovka a dvoje dveře vedoucí 

zřejmě do ložnice a koupelny. Nic víc. 

Když se Harry rovněž usadil, začal usrkávat svůj čaj, zřejmě také potopený 

v myšlenkách, jen ty jeho se zaobíraly mužem sedícím před ním. Jak moc se mu zdál 

jiný, jak moc se změnil a jestli se mu to jen nezdálo? Protože pokud ano, no… pak by se 

zřejmě měl přestat usmívat pod fousy, protože zapříčinit znovu pád Voldemorta by se 

v porovnání s uklidněním Severuse Snapea mohl zdát jako snazší úkol. 

„Proč jste mě zachránil, Pottere?“ zaznělo do ticha a Harry se zamračením pozvedl hlavu. 

„Myslel jsem, že si nevzpomínáte.“ 

„Nevzpomínal jsem si. Teď už ale ano.“ 

Harry na moment zanořil svůj pohled do dřevěné desky stolu, v uších se mu znovu ozvala 

ta zoufalá slova, jako nějaká mantra, která ho budívala ze spánku: ´Nechte mě zemřít, 

Pottere, nechte mě…´ 

Nakonec se vzpamatoval a věnoval mu přímý pohled. „Nemohl jsem jinak. Ale nikomu 

jsem to neřekl. Nechtěl jsem být za hrdinu a vy jste si to nepřál.“ 

Snape se zamračil, prsty zabubnoval do rozpáleného šálku v dlaních. „Možná nejste 

takový, za jakého jsem vás měl.“ 

Harry se pousmál, přiložil hrneček znovu ke rtům a přes jeho hranu zamumlal: „Možná 

ani vy nejste takový, za jakého jsme vás všichni měli.“ 

Riskoval. Riskoval mnoho, jenže si nedokázal pomoci. Dávno spolkl hořkost, která se mu 

za ty roky usadila na patře. Pro některé byl jen loutkou, pro jiné zas nástrojem, další mu 

na hrb nakládali další a další břemena… ale sám sobě byl člověkem, který vzal to dobré a 

to zlé a z míchanice toho všeho vyšel nakonec očištěný a připravený odpouštět a jít dál. 

Snapeův pohled ulpěl na okně. Za skleněnými tabulkami se stále ještě mihotal sníh. „Měl 

jste právo se zlobit. Stále máte.“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Byl jsem naštvaný. Na vás, na Brumbála, na Siriuse, na 

Dursleyovi, myslím, že jsem za všechny ty roky byl naštvaný na celý svět. Ale nejvíc ze 

všeho jsem to prostě nechápal a pořád jsem si pokládal stejnou otázku – proč, proč, 

proč?“ Přejel prsty po hrníčku, pousmál se, znovu zvedl hlavu. „Teď už nemusím.“ 

A Snape se na něj díval. Jen díval. Možná, že poprvé se díval doopravdy. 

  



III. Střípek přiznání 

Harryho hrníček byl skoro prázdný, ten Snapeův ještě víc než z půlky plný. Chlapec se 

zvedl a přešel k odložené konvici, aby si dolil. 

Byl zvědavý na tu chvíli, až se se Snapem opět znovu setká. Představoval si, jaké to 

bude. Souboj, hádka, planoucí rozhovor, možná uvažoval i o hůlkách nebo fyzickém 

násilí, viděl tu situaci z každého sebehrozivějšího úhlu. Možná si ani netroufal doufat, že 

by to mohlo být takovéhle. Skoro jako usmíření. Téměř, jako kdyby Snape prohlédl a 

neviděl v něm jen nezvladatelného chlapce, který mu ztrpčuje jeho už tak trpký život. 

Skoro jako kdyby oba po nevyřčené dohodě prohlédli a uviděli v tom druhém nové světlo. 

Doplnil svůj hrníček dalším čajem a pozvedl konvici směrem ke Snapeovi, který ho ani na 

okamžik nepřestával sledovat. 

Snape ale nepatrně zavrtěl hlavou. 

Harry pokrčil rameny a odložil konvici na linku. Pak se otočil zády a opřel se o ni, váhu na 

jedné noze, druhá ji v kotníku křížila. „Navštěvoval jsem vás v nemocnici.“ 

Snape se zamračil a jeho uhlovýma očima prolétlo rozhořčení. „Proč byste taky ne, že?“ 

utrhl se na něj automaticky, pak se ale zarazil, odkašlal si a opřel se do opěradla židle, 

ruce složené před sebou. „Vskutku?“ 

„Nebyl jste tehdy moc při smyslech. Hodně jste spal, i když nemyslím, že nějak dobře, a 

když jste byl jakž takž vzhůru, pořád jste se na mě mračil.“ 

„Řekl jsem…“ začal Snape, ale odmlčel se v půli věty. Nechtěl dát najevo, že touží vědět, 

co všechno mu odhalil. Co dalšího mu odhalil. 

„Ne,“ vymýtil Harry jeho obavy, odložil hrneček a mírně předkloněný rukama sevřel 

desku za sebou. „Nemohl jste moc mluvit. To kvůli… no… však víte,“ dodal a neurčitě 

mávl směrem ke Snapeovu krku. 

Věděl. Samozřejmě, že věděl… Něco takového by nezapomněl. To… až to potom si s ním 

jeho mozek na určitou chvíli pohrával. 

„No a pak…“ pokračoval Harry, „pak jsem musel na nějakou dobu pryč a vy jste jednoho 

dne prostě zmizel. Řekli, že jste odešel. Já si ale myslím, že sotva vám bylo líp, prostě 

jste utekl.“ 

„Kdo by také neutekl ze spárů těch harpií,“ zamručel Snape a Harry se zasmál. 

„Madam Pomfreyová říkala, že jste to dělával i jí. Měla o vás starost. Všichni měli…“ 

dodal vážným tónem a věnoval mu stejně vážný pohled svých zelených očí. 

„To nebylo nutné,“ ošil se Snape. „Nikoho jsem se o to neprosil.“ 

„Samozřejmě, že ne.“ Harry pozvedl hrnek ke rtům a znovu se napil. „O některé věci 

prosíte a nikdy k vám nepřijdou, a jiné… o jiné prostě prosit nemusíte. Berte nebo nechte 

být, nic jiného vám stejně nezbývá.“ 

„Pottere,“ osopil se na něj Snape, ale v černých očích prosvítalo spíš ohromení než zlost, 

„od kdy se právě z vás stal filozof?“ 

Harry se usmál a s hrnkem v ruce znovu usedl ke stolu, ten nakažlivý úsměv namířený 

přímo na muže před sebou. „Některé věci, pane, by měly zůstat tajemstvím, nemyslíte?“ 

  



IV. Střípek poznávání 

„Bydlíte tady?“ zeptal se Snape a znovu se rozhlédl. 

Harry přikývl a napodobil ho, otevřeně pyšný na svůj domov. „Skoro hned od 

Voldemortova pádu. Sirius mi tohle místo zanechal spolu s Grimmauldovým náměstím, 

ale já se o něm dozvěděl až v den své plnoletosti. Jenže pak toho bylo všeho tak nějak 

trochu moc. No, vždyť víte…“ povzdechl si, než nabral druhý dech. „Tenhle dům byl skoro 

na spadnutí, když jsem se sem vrátil. A podívejte se na to teď!“ 

Zářil. Opravdu zářil. Nejen v očích. Celý. Snape to na něm viděl. 

„Chcete mi říct, že jste snad pohrdl svým panstvím na Grimmaldově náměstí? Nebo že 

vám nenabídli místo v Doupěti?“ zamračil se Snape. „Pottere… proč jste tady sám?“ 

zeptal se ho nechápavě. Vždyť ten chlapec byl celý svůj život obklopen přáteli, nebo snad 

ne? 

Harry pokrčil rameny. „Proč vy žijete sám na Tkalcovské ulici?“ 

Snape zamrkal, jen drobné zachvění víček. „Vy to víte?“ 

Harry přitakal. „Proč vy žijete sám?“ 

„Pottere, já nemám přátele,“ procedil Snape se zavrčením. Nechápal to, nechápal, kam 

tohle směřovalo. Proč se ho ten zlatý chlapec snaží tolik zmást? 

„A i kdybyste měl? Jako že si myslím, že máte, jen si to nechcete přiznat… Kdybyste 

doopravdy měl, byl byste stejně sám, že ano, profesore?“ 

Snape se zachmuřil. „Samozřejmě, že ano.“ 

Harry blahosklonně rozpažil ruce a povytáhl obočí. „Vidíte?“ 

„Pottere, co má tohle znamenat?“ vyzval ho Snape a zanořil do něj zlostný pohled. 

„Víte, pane, a to je právě to… Já nemám nejmenší tušení. Jen prostě tak nějak cítím, že 

je to to správné. Grimmauldovo náměstí patří Řádu, Doupě patří Weasleyovým a já? Já… 

no… asi prostě patřím sem. Nebo jinam, na tom asi až tak nesejde. Ale prostě někam, 

kde budu sám sebou. Žádným Vyvoleným, žádným slavným Harry Potterem, žádným 

Chlapcem-co-přežil, jen sám sebou. Nezdá se vám to jako dostatečný důvod?“ 

„Ale co vaši přátelé?“ vyzval ho Snape stále nedůvěřivě. 

„Och, nežiju jako poustevník, profesore, vídáme se, samozřejmě. Oni chodí sem, já 

někdy přijdu tam, nebo jdeme společně někam ven. Není to jen bezúčelné poflakování, 

máme plány. Ale mezitím oni mají své životy, já mám ten svůj.“ 

„Chápu… Počkat, chcete tím říct, že mohou kdykoliv…“ zarazil se Snape a začal se 

rozhlížet, jako by očekával, že se sem každou chvíli nahrne celá garda zrzavovlasých 

halasících lidí. 

„Ano, mohou. Když se domluvíme,“ uchechtl se Harry nad Snapeovým poplašeným 

výrazem. „Na dnešek ale domluveni nejsme.“ 

„A slečna Weasleyová?“ zamumlal Snape a Harry by to byl snad i přeslechl, kdyby nebyl 

za ta léta uvyklý mnoha nuancím jeho hlasu. 

Pohlédl stranou, zamyslel se. Snape na něm visel pohledem, přestože to maskoval 

chladnou maskou zdravého nezájmu. „Myslím…“ začal Harry a znovu na něm spočinul 

očima, nezastrašený, „myslím, že to není vaše věc.“ 



Snape si odfrkl, Harry se ušklíbl. 

„Ovšem, kdyby snad byla a kdybyste se neobtěžoval utíkat z nemocnice a přerušit 

všechny kontakty se světem, možná by vám neuniklo, že se Ginny upsala už v září 

k Harpyím a že ji teď minimálně dva roky čeká vcelku slibná závodnická kariéra.“ 

„Takže vy…“ 

„Dohodli jsme se, že to tak bude lepší. Nemyslel jste si snad, Snape, že se život změnil 

po válce jen vám, že ne?“ 

  



V. Střípek nadějí 

Snape na něj dlouhou dobu jen hleděl. Smysly otupělé a myšlenky na hony vzdálené. 

Nakonec se otřepal, prudce vstal a zamířil rezolutně ke dveřím. „Omlouvám se, pane 

Pottere, měl bych jít.“ 

Harry pokývl hlavou. „Pokud je to to, co chcete…“ zamumlal neurčitě. 

Snape se otočil na patě, plášť kolem něj zavířil a uvolněný pramen vlasů se mu dostal do 

očí. Strhnul ho na stranu. „Pokud je to to, co já chci?“ 

Mladší muž pokývnul znovu hlavou. „Co chcete, ano, pane. Pokud je to to, co chcete.“ 

Vysmíval se mu. Vysmíval se mu. Vysmíval. Se. Mu! Obrýlený chlapec se střapatými 

vlasy se mu znovu vysmíval! 

Snape byl třemi kroky u něj, tyčil se nad ním přes stůl, prsty svrbící po tom, aby ho 

chytily pod krkem a… „Nezahrávejte si se mnou, Pottere!“ zavrčel. 

„Nebo co? Strhnete mi body? Dostanu trest? Budu muset drhnout školní lavice nebo 

krájet zeměžluč?“ odfrkl si Harry. 

Výsměch, ano, výsměch to byl a za ním… pobavení. Ten jeden nevychovaný, drzý…!!! 

„Byl bych rád, kdybyste zůstal,“ uklidnil ho však svými slovy a jako by v nich byl pro jeho 

nervy nějaký hojivý balzám. Vzal mu tím vítr z plachet. „Pokud je to, to, co chcete, pane. 

Jen pokud je to to, co chcete…“ dodal šeptem. 

Snape zamrkal, napnuté ruce zapřené o desku stolu povolily a on se znovu sesunul na 

židli. 

„Nikdy to neskončí, že?“ zeptal se, jako by do větru. 

„Ne, pane, myslím, že ne,“ odvětil mladší muž. „Chtěl byste, aby ano?“ zeptal se ho na 

rovinu. 

A chtěl? Chtěl? 

Byly dny a noci, kdy si nepřál nic jiného, než aby toho spratka měl z očí. Z mysli. Ze 

života. A takových dní byla nepřeberná spousta. A pak byly jiné, plíživější, temnější, jen 

s trochou světla na konci, pomíjivější, takové, kdy bral všechna předchozí přání zpět a 

toužil v jejich pravý opak. 

Nebyla v tom láska. Nebyla v tom nějaká náklonnost. Ne. Jen naděje. A víra v budoucno. 

Harry si ho prohlížel a on věděl, že mu nedokáže odpovědět. Ne slovy. Ztratil by 

veškerou svou hrdost. A to se nestane. To se nikdy nestane. 

Stočil pohled stranou. Chumelení neustávalo. Naopak. Sníh houstl a vítr se opíral do 

oken, až to v rámech zahvízdalo. 

„Myslím si, pane, že ne,“ odpověděl za něj vyrovnaně Harry. „Myslím si, že to nechcete 

stejně jako já. Ale nevíte proč. Protože víte co? Já to taky nevím. A možná to nebudeme 

vědět ještě dlouho. A možná se to nedozvíme nikdy…“ 

„A přesto už musím jít,“ pronesl Snape tiše a Harry zakýval hlavou, že rozumí. 

„Vrátíte se?“ hlesl s dětskou nadějí. 

Snape váhavě přikývl, zeleným očím se vždycky podléhalo tak snadno. „Možná…“ 

„Dobře,“ vydechl Harry s úlevou a pak se naposledy usmál. „Ale příště už neklepejte.“ 



„Proč bych měl…“ ohradil se Snape nechápavě. Co tímhle zase sleduje? 

Jenže jeho úsměv se jen rozšířil a on pokrčil rameny. „Prostě… neklepejte.“ 

A tím, jako by bylo vše prostě jasné. 

  



VI. Střípek z laboratoře 

Vařil své lektvary. Bublání kotlíků ho uklidňovalo. V přesnosti přípravy přísad a dávkování 

bylo cosi, co dodávalo jeho životu smysl. Něco, co mohl ovlivnit. A to mu ani Temný pán, 

ani Brumbál, ani Ministerstvo nedokázali vzít. Znechutili mu to, to ano, ale tu vášeň mu 

nevzali. 

Nasekat, utřít, zamíchat, povařit. A pak znovu. Jinak. Nakrouhat, usušit, vystavit 

měsíčnímu svitu a pomlít. Každá přísada mu pod rukama zpívala svou píseň. Některá 

byla náročná na jeho čas, některá zase na specifickou přípravu, jiná nejlépe reagovala 

v kombinaci s další a ty vzácné, ty zase nebylo snadné opatřit, ani najít a sklidit. A 

lektvary? Někdy měl pocit, jako by mu říkaly, jak docílit co největšího účinku, jako by 

stačilo jen krapet a musel by to vidět každý. Ale nebylo to bez práce, nic nebylo bez 

práce, bez disciplíny, studia a let opakování a praxe. Nebylo to zadarmo, jak si snad jeho 

studenti mysleli. Chtělo to tohle všechno dohromady a k tomu ještě trochu citu, který 

však podle nich neměl. 

Vyjmul skleněnou tyčinku z kotlíku s právě dokončeným vylepšeným dokrvovacím 

lektvarem a hůlkou zadusil plameny, aby ho teď několik hodin nechal stydnout, než ho 

bude moci přelít do lahviček. 

Válečná zranění si také vybírala svou daň, na těle i na duši, a Naginiho jed… stále ještě 

napadal jeho krevní buňky a oslaboval ho. Teď už věděl, co s tím dělat. Po počátečních 

týdnech střídavého upadávání do bezvědomí a neklidného spánku u svatého Munga 

nakonec ve chvílích jasnozřivosti přišel na to, jak se postavit na nohy a odejít z té 

zpropadené instituce. Ale jako všechna léčba i tohle chtělo svůj čas. Z počátečního 

každodenního podávání vylepšeného dokrvovacího lektvaru a dalších na dovýživu a 

usnadnění hojení stále rozjitřených ran se dostal na jednu lahvičku za týden. A s tím už 

se dalo celkem slušně žít. Ano, přesně tak. 

Horší to bylo se ztracenými vzpomínkami, které se teprve před nedávnem vrátily zpět. 

Umyl si ruce pod proudem vody, aby z nich smyl poslední nečistoty, a pak za sebou 

spokojeně zavřel dveře své laboratoře. Celé odpoledne pracoval, nenechal se zviklat 

žádnou vánoční atmosférou, ani průpovídkou o klidu a míru, ale teď… teď si zaslouží 

trochu odpočinku, možná se sklenkou vína a dobrou knihou k tomu. Stejně jako zřejmě 

Potterův nový dům ani jeho ubytování na Tkalcovské ulici už nebylo tak zašlé jako dřív. 

Teď tu bylo… dalo by se říct, snad i skoro… útulno. 

Zvedl hůlku, aby si přivolal rozečteného Stevensenova Jekylla a Hyda, a pak zamrzl v půli 

pohybu, to když jím jako blesk projel mrazivý pocit nebezpečí. Ochrany byly narušeny. 

…Ale ne jeho. Ne jeho. Ne. Jeho. Někoho…  

Ale jak mohl… Jak mohl cítit zachvívání něčích ochrana a přitom nevědět vlastně čích…? 

A pak mu to došlo. Už věděl. A věděl s jistotou. 

Spěšné přivolání pláště, zabouchnutí předních dveří. A pak už hlasité prásknutí 

okamžitého přemístění. 

Za tohle Pottera zabije. 

Jestli ho tedy najde živého a slušně vcelku… 

  



VII. Střípek nevěřícnosti 

Ten den nebyl ničím až tak výjimečným. Středa po druhé adventní neděli. Polovina 

ohořelých svíček s věncem mu stále ještě spočívala na okně, kde vydrží až do Vánoc. 

Sedm dní od toho podivného setkání s proslulým mužem v černém. 

Ráno vylezl na střechu, aby vyměnil uvolněnou tašku, brzy na to uvařil oběd a pak se na 

chvíli vydal na obhlídku obchodů v Londýně, než se ulice zcela zaplnily v popracovním a 

zároveň předvánočním obvyklém shonu. A pak se vrátil domů. 

Nečekal žádné komplikace. Po tolika klidných týdnech a ubezpečujících zprávách nečekal 

žádný vpád. Nečekal žádné odpadlíky ani bývalé Smrtijedy. A už vůbec nečekal vlkodlaka 

rozběsněného blížícím se úplňkem. 

Jenže to se spletl. 

A nebyl sám. 

 

Jakmile se Snape ocitl na místě, s našponovanými smysly přelétl okolí a pak vyběhl 

k domku. Ani ho nenapadlo zpomalit. Ochrany musely být dávno srovnané se zemí a 

Potter někde ležící před domem nebo v něm s krvácejícími ránami po těle. 

Překvapilo ho, když proklouzl netknutou bariérou tak snadno, jako by byla jeho, ohromilo 

ho, že byla zcela neporušená, a šokovalo ho, když spatřil Pottera, sice s viditelnou 

odřeninou na tváři, ale s hůlkou pevně v ruce poklidně stojícího nad svázaným tělem 

ležícím nehnutě na prochladlé zemi. 

Šedohřbet byl v bezvědomí a ten kluk… ten kluk se na něj otočil a měl tu drzost se 

usmát! 

„Pottere!“ skočil k němu, pevně ho chytil za rameno a zalomcoval s ním, „Na co si to tady 

hraješ!“ křičel na něj, zuřil, tak moc zuřil, „Mohl jsi skončit jako párátko v jeho zubech, 

mohl jsi skončit na padrť nebo mrtvý! Mohl jsi…!“ 

Harry si prohrábl unaveně vlasy, na rtech trvající pousmání. „Ale neskončil, že?“ 

„Ne…“ hlesl Snape a pustil jeho rameno. Pak si ho prohlédl blíže. „Jsi…?“ 

Mladší muž roztáhl doširoka paže, jako by mu dával větší prostor k obhlídce, vypadalo to, 

že ho stálo je drobet přemáhání, aby zamaskoval bolest. „V pořádku. Jsem v pořádku. 

Nestalo se to poprvé. A asi ani naposledy…“ 

Snape se zachmuřil. „Nestalo se to poprvé?“ 

Harry se zadíval na nehybnou postavu ležící u zdi domu hned vedle srovnaného dříví a 

pak na ni namířil hůlku. Stačilo zamumlané zaklínadlo a útočník byl pryč. Pak se na 

Snapea znovu obrátil a pokýval hlavou. 

„Mám dohodu s bystrozory. Všichni z odboje ji máme, aspoň co vím. Oni nás nechají na 

pokoji a my, když se něco stane, máme přímé spojení s Ministerstvem. Je to docela… 

praktické, nemyslíš?“ 

Praktické… praktické… to slovo se mu převíjelo v hlavě jako kolovrátek. 

„Kolikrát?“ 

Harry se smutně pousmál. „V červenci to bylo nejhorší. Voldemortovi stoupenci nevěděli 

co dělat a nikdo z nich samozřejmě netoužil po Azkabanu. Někteří se skrývali, jiní našli 



cestu v pomstě. Ministerstvo mělo tehdy vážně kupu práce, a to by se řeklo, že už je 

vlastně po válce. No a pak se to naštěstí začalo uklidňovat…“ 

Snape na něj hleděl. Uklidňovat. Tomuhle říká uklidňovat? Užuž chtěl něco odseknout, 

vynadat mu, donutit ho, aby se probral, ale chlapec se najednou rozhlédl po okolí a oči se 

mu rozšířily šokem. 

„Já… omlouvám se. Nedošlo mi…“ začal koktat, „Tohle jsem…“ 

Zelené oči kmitaly nahodile po jeho postavě a Snapeova ruka přistála znovu na jeho 

rameni. „Pottere, za co se u Merlina omlouváš?!“ dožadoval se s dostatečným důrazem, 

aby ho z toho jeho blábolení dostal. 

Chlapec byl bílý jako stěna. Pak se ale zhluboka nadechl a trochu té barvy se mu vrátilo 

do kůže. „Prostě jsem nechtěl, abyste musel klepat, kdybyste se třeba někdy vrátil.“ 

A už byli zase u toho. 

Někdo mu bude muset vysvětlit, co má celé to zatracené klepání znamenat. 

  



VIII. Střípek navozeného přátelství 

Nakonec na nic nečekal a nejprve si uložil za cíl dostat Pottera do domu. 

Což se mu kupodivu bez komplikací podařilo.  

Usadil ho na jeho vlastní pohovku ke krbu a podrobil ho důkladnému výslechu ohledně 

zranění. Finálním výčtem byla odřenina na tváři a pohmožděné rameno, jak do něj 

Šedohřbet z nenadání narazil při svém zbrklém útoku. Ale jinak nic. Jinak naštěstí nic. 

Našel v jeho kredenci heřmánek a uvařil mu čaj. A když se Harry vysvlékl z kabátu a 

unaveně se opřel týlem hlavy o opěradlo, vtiskl mu šálek do ruky a sám zaujal místo 

naproti němu v jednom z křesel. 

Bylo toho tolik, o čem musel přemýšlet. Bylo toho tolik, na co se chtěl zeptat. Myslel si, 

že ho tu najde mrtvého…  

Ano. 

A přesně tím nakonec začal. 

„Myslel jsem, že tě tu najdu mrtvého…“ 

Harry k němu stočil oči a vydechl. „Omlouvám se.“ 

Snape si povzdechl. „Za co se omlouváš? Že nejsi?“ podotkl suše. 

Harry sklopil oči ke svým rukám. „Přidal jsem tě… přidal jsem vás do soupisu ochran 

kolem domu. Netušil jsem, že budou takhle reagovat. Hermiona a Ron, ti jsou tam taky, 

jenže… oni byli při tom, když jsem to dělal, vlastně jsme to udělali společně. Ale vy… 

neměly vás upozornit, neměly nijak narušovat váš život, měly jen… chtěl jsem jen, aby 

vás vpustily, kdybyste se rozhodl přijít. …Abyste nemusel klepat.“ 

Ach, to bylo to klepání. Snape se v duchu musel zasmát. Ten chlapec byl součástí 

kouzelnického světa už skoro půlku svého života, té více vnímající a rozumnější části, a 

přesto stále dokázal říct, že na ochrany se klepe. 

„Nezlobím se,“ odpověděl, „Příště bych dal přednost tomu být informován, ale nezlobím 

se.“ 

„Vy se…“ Harry na něj ohromeně hleděl, panenky těch velkých očí za brýlovými skly 

doširoka otevřené, „Snape, vy se nezlobíte?“ 

Nedokázal to zřejmě pochopit. Jak by mohl? V lecčems byl sice dospělý, v mnoha věcech 

dalece předcházel své vrstevníky, ale jinde zůstával naivním a vystrašeným dítětem…  

Harry Potter. Jméno chlapce, který byl jeho osudem. Dával na něj pozor skoro celý jeho 

život. Neulehčoval mu ho, nijak ho ani nemiloval, ale prostě ho chránil, ať se mu to líbilo, 

nebo ne. A chlapec nějakým podivným způsobem podvědomě chtěl, aby to neskončilo. 

Chtěl, aby se vrátil, chtěl ho mít nablízku. Dokonce mu to i řekl. Ne mnoha slovy, zato 

ale jasně a nahlas. Nikdy nikoho takového neměl. Nešlo se za to na něj zlobit. 

Asi bylo načase mu to říct. 

„Severusi,“ opravil ho, skrytý důraz na každé slabice vyřčeného jména. A Harry přestal 

dýchat úplně, oči vykulené ještě větším šokem. 

„Se-verusi…“ 

  



IX. Střípek souznění 

Harry mu věnoval úsměv plný úlevy, že mu bylo odpuštěno jeho přehlédnutí, a pak se 

zvedl a přešel ke kredenci. Otevřel úplně poslední skřínku a vylovil odtamtud 

zazátkovanou lahev z tmavého skla a dvě skleničky. Štědře do každé z nich nalil, nechal 

lahev na lince a otočil se k němu. 

Severus ho mezitím pozoroval. Jak mohl vypadat tak stejně a přesto mu připadat tak 

jiný? Ty jejich slovní výměny, s jakou neoblomností mu vzdoroval, aniž by u něj 

vyvolával takový vztek jako dřív, kolik smíchu od něj slyšel a kolika vyspělosti byl 

svědkem? Některými slovy ho dokonale odzbrojoval. A některými činy vlastně rovněž. 

Harry mu věnoval trochu pokřivený úsměv a pak s odhodláním zamířil zpět. 

A Severus si až teprve po tom všiml trochy té výzdoby nad krbem a adventního věnce 

v okně. 

„Očekával bych poněkud víc… vánoční nálady,“ podotkl, když se mu do ruky dostala jeho 

sklenička s medovinou. 

„Myslíš tohle?“ ukázal na větvičky jedle s dřevěnými ozdůbkami na krbu usazené ve 

váze, která byla obklopená všelijakými drobnostmi – soškami, pohlednicemi, ústřižky 

pergamenů i zavřenými obálkami a jak se zdálo i bradavickou pozvánkou na ples. Sám ji 

ještě ani neotevřel. Nebylo proč. 

Starší muž přikývl. 

„Ještě jsem si nějak nestihl vytvořit vánoční náladu. Myslel jsem, že to třeba těmi 

svíčkami trochu změním… A sněhem a nákupy dárků, ale po dnešku zase nějak… nevím.“ 

„Na vánočním plese se to jistě přelomí…“ podotkl Severus tiše. 

„Na plese? Jak…“ vyjevil se Harry, ale starší muž jen skleničkou poukázal na 

nezaměnitelnou kartičku s bradavickým erbem. 

„Ach tak…“ vydechl Harry. Pak se zadumaně překlonil a vyzval ho k přípitku. 

Přiťukli si, první doušky toho sladkého nápoje se rozlily jejich hrdly, avšak mladšího muže 

ten přemýšlivý výraz neopouštěl. Měl cosi na srdci. 

A pak… 

„Pojď se mnou na ten ples, Severusi.“ Severusi… 

Viselo to mezi nimi ve vzduchu jako bublina. 

„Já si nemyslím, že…“ 

„Pojď se mnou, prosím,“ zopakoval mladší muž tu troufalou žádost ještě naléhavěji a 

překlonil se na pohovce směrem k němu. „Pojď se mnou.“ 

Zadržel dech. Tohle bylo prostě… příliš. 

A pak mu mladší muž věnoval pousmání. „Ale měl bych tě varovat, že to má být 

v maskách.“ 

V maskách… To jednoduché prohlášení jím otřáslo snad ještě více než nabídka 

doprovodu. Přinášelo moc vzpomínek. Příliš… 

Severus zamrkal, ztěžka polkl a začal kroutit hlavou a Harryho úsměv povadl, srdce 

v nebelvírské hrudi klopýtlo. Pomalu se smiřoval s odmítnutím. 



Jenže Severus na to řekl jen: „Už žádné masky,“ a Harry otevřel ústa dokořán. 

„Už žádné masky…“ zopakoval s nádechem úcty v hlase, protože tohle bylo nevyslovené 

´ano´. „Ale… nebudeme tam vyčnívat?“ 

Severus mu věnoval své vlastní pousmání. „A kdy jsme někde s tvojí jizvou a mým 

nosem nevyčnívali?“ 

  



X. Střípek očekávání 

Sobota před třetí adventní nedělí. Bradavický hrad zářil jako celá noční obloha. Velká síň 

byla vyzdobená zlatými a stříbrnými řetězy, ze stropu padaly třpytivé vločky, na místě 

kolejních stolů byla volná plocha, po boku místa k sezení a stoly plné jídla a v rohu stála 

překrásná jedle s ozdobami, kterou každoročně přinášel Hagrid. 

Harry nemohl uvěřit tomu, že je zpět a že se cítí… dobře. Protože původně vůbec 

neplánoval se zúčastnit. Nechtěl být terčem těch pichlavých pohledů, nechtěl být ani 

terčem pochvalných gest a poplácávání ramen. Nic z toho. 

A pak… se to všechno nějak seběhlo. 

Prohrábl si vlasy už asi potřetí za posledních pět minut a Ron vedle něj se škraboškou 

střídavě posazenou před obličejem protočil panenky. 

„Ty děláš, jako by se měl zbortit celý svět. Je to jenom Snape, Harry. Ten umaštěnej, 

zpropadenej parchant, co nás celý ty roky…“ 

„Rone!“ napomenula ho Hermiona, která se zjevila v právě tu pravou chvíli, a Harry jí byl 

doopravdy vděčný. „Říkal snad někdy Harry tobě, co máš dělat? Dělal snad nějaké 

narážky na tvé vztahy?“ 

Zrzavý chlapec se ošil pod jejím ostrým pohledem. „No jo, Miono, jenže tady šlo přece o 

tebe.“ 

„To na věci nic nemění,“ odvětila čarodějka a Harry si znovu uvědomil, jak moc jí to 

v těch modrých šatech se širokou sukní, zdobenou maskou posazenou na obličeji a 

účesem vyvedeným v cop přes jedno rameno sluší. Však jí to také řekl hned, jak se 

potkali. 

„Neříkej mi, Miono, že tobě ale vůbec neva-…“ 

„Dobrý večer,“ zanotoval hluboký hlas zpoza nich a všichni tři se naráz otočili. 

„Profesore!“ zvolala Hermiona a celá se pod škraboškou rozzářila. 

„Snape,“ hlesl Ron citelně chladnějším tónem a dal masku na tyčce z obličeje pryč, aby 

na něj dobře viděl. 

Až zbylo jenom na Harrym, aby se přidal se svým trochu nesmělým: „Ahoj.“ Žádná 

maska. Už žádné masky… 

„Slečno Grangerová, pane Weasley, pane Pottere…“ odpověděl Snape. 

Měl vlasy stažené dozadu, na sobě černý kabátec s bílou košilí a k tomu kouzelnický 

kabát a černé boty. Nebyla to zase taková změna oproti dřívějšku. Nos v jeho obličeji 

stále vynikal, černé oči propalovaly, bledá kůže v kontrastu… A přesto to byla změna 

obrovská. 

Harry polkl a pod jeho intenzivním pohledem bez ochrany jakékoliv masky zrůžověl. Sám 

nevypadal špatně, vlastně doufal, že nevypadá vůbec špatně, jenže… 

Hermiona s Ronem vycítili, že vzduch kolem nich poněkud zhoustl a se slovy: „Tak my 

už… však víte, jdeme se pozdravit se… asi se všemi,“ se vytratili do davu. 

„Takže…“ začal Harry opatrně a Severus po něm poněkud samoliběji jeho slova zopakoval 

otázkou: „Takže?“ 

Mladší muž se nervózně usmál a pak tiše řekl. „Jsem rád, že jsi přišel. 



Severus se rozhlédl kolem sebe, jako by se s okolím znovu seznamoval, ostatně stejně 

jako Harry před chvíli, a pak se k němu pohledem vrátil. „To i já,“ odpověděl měkce. 

  



XI. Střípek nepříjemného okamžiku 

Bylo to zvláštní – pohybovat se po Bradavicích. Opět. Bývalí studenti, současní studenti, 

učitelé, rodiče i ministerští, všichni, kdo byli pozvaní a nějakým způsobem zasáhli do 

zdárného zakončení války. Jako by se Bradavice zvětšily a za zvuku hudby je dokázaly 

pojmout všechny. 

Harry se usmíval, Severus se spokojil s tím, že se přehnaně nemračil. Spolu se 

pohybovali sálem nebo na straně pozorovali okolí. Nejprve řečníky, to když je Minerva 

všechny slavnostně vítala a na chvíli se ujal slova i současný ministr Pastorek, a potom 

hlavně tančící páry. 

„Vypadáte spokojeně, pane Pottere,“ zamručel k němu Severus, když se natahoval pro 

skleničku na stole. 

Mladší muž si povzdechl a pak k němu pozvedl tvář. „Asi vypadám, že? A je to Harry.“ 

„Harry…“ opravil se Severus a pozvedl k němu sklenku. „Máš být proč. Všechno tohle tu 

stojí díky tobě.“ 

Místo přípitku Harryho úsměv povadl a on zavrtěl hlavou. „A tobě. A Brumbálovi. A Řádu. 

A všem, kdo bojovali. Nebyl jsem sám, nikdy jsem nebyl sám.“ 

Hlava mu klesla, oči ulpěly na kamenných dlaždicích na podlaze Velkého sálu. Jako by 

stále ještě mohl cítit pachuť vší té prolité krve. Copak tohle nikdo z nich nechápe? 

Zaslechl ťuknutí skleničky o desku stolu za sebou, zašustění a pak už ho dlouhé prsty pod 

bradou nutily ke vzhlédnutí. Nechtěl se jim podvolit, ale co jiného měl dělat? 

„Harry, nechtěl jsem nic z toho zpochybňovat, nikdy to nebudu zpochybňovat, ale ty… dal 

jsi nám víc, než jsi možná sám ochoten připustit – sílu bojovat.“ 

Harry hleděl do těch uhrančivých očí a nedokázal zamrkat, nedokázal uhnout pohledem. 

Tolik by se chtěl rozplynout v hřejivé a nekonečné nicotě, kterou z nich cítil. 

„I tobě?“ zašeptal. 

Severus nepatrně přikývl. „I mně…“ A pak palcem jemně přejel po jeho čelisti, jako by si 

nedokázal pomoci. 

„Ale ale ale! No, není tohle ale zářivá novinka na titulní stranu?“ zazněl, jakoby z ničeho 

nic nepříjemný a zároveň až nepříjemně známý hlas. „Ten-kdo-porazil-Vy-víte-koho 

v intimním vztahu s potvrzeným Smrtijedem! Nejenom, že jste se zapletl s temnotou, 

pane Pottere, ale ještě jste přesedlal na druhou stranu milostné barikády? Vaše fanynky 

nebudou mít radost…“ 

Rita Holoubková se pod škraboškou samolibě usmívala, její kouzelný brk zuřivě čmáral 

do jejího záznamníku a fotograf vedle ní je oslňoval jedním bleskem za druhým. 

Harry se na ni otočil s tak chladným výrazem v obličeji, že by se ho zalekla i matróna 

Weasleyová, a ta si poradila i s Belatrix Lestrangeovou, když se pokusila ublížit jednomu 

z jejích dětí. Severus se otočil spolu s ním a vypadal… netečně. 

„Co nám k tomu povíte?“ zahlaholila medově ta osoba, protentokrát v sytě fialovém 

kostýmku. 

„Myslím, že vám do mých vztahů není vůbec nic,“ procedil Harry skrz zuby. 

„Och, takže přiznáváte, že tady nějak vztah existuje?“ celá se rozzářila a pokynula 

fotografovi, aby za žádných okolností nepřestával s focením. 



„Pan Potter dal jasně najevo…“ začal Severus, ale ona ho nenechala domluvit a dál 

přihazovala do ohně. 

„Och, takže najednou je to pan Potter? Myslela jsem, že tady jde spíš o tykání. Nebo 

máte snad v ložnici raději hru na sluhu a pána? Jako za vašich časů, Snape?“ 

Když se později toho večera Minerva McGonagallová dotazovala, co že se s Holoubkovou 

a jejím kolegou stalo, že odešli tak předčasně, nikdo si nebyl schopen vzpomenout, že by 

je snad někdy po brzkém začátku byl viděl. A rozhodně k tomu neměl co říct Harry Potter 

či snad Severus Snape. Možná tak pavouci v Zapovězeném lese, nikdo neví jak a proč, 

ale ano, pavouci… zajisté. 

  



XII. Střípek smíření 

Po tom incidentu a s oběma hůlkama opět pevně na svých místech v kapsách 

společenských hábitů se ocitli na jednom z odlehlejších balkónů. Potřebovali se projít. 

Potřebovali vzduch. Potřebovali trochu oddechu. Potřebovali srovnat myšlenky. A možná 

potřebovali jeden druhého. 

„Omlouvám se…“ pronesl Harry tiše a zadíval se přes okraj hradního balkónu do tmy. 

Tam někde leželo Černé jezero a blízko famfrpálový hřiště, ale nyní nebylo vidět nic, 

nebe zůstávalo zatažené a hvězdy i měsíc byly zahaleny mračny. 

Zaslechl vedle sebe pohyb. Povzdechnutí. „Není za co.“ 

Ale Harry jen zavrtěl hlavou. „Neměli by… nikdo by neměl. Nemají na to žádné právo!“ 

Jeho hlas byl protkaný zoufalou snahou o to, aby Snape… aby Severus věděl, co si 

doopravdy myslí. 

„To, že ty jsi něco ze složitosti toho všeho pochopil, neznamená, že ostatní jsou na tom 

stejně. Že na tom chtějí být stejně. A tisk má na všechno své… metody, jak jsi sám 

poznal už v dřívějšku.“ 

Severus se zahořkle pousmál, Harry koutkem oka zachytil ten pohyb. Otočil k němu 

hlavu a naklonil ji na stranu. 

„Nebyl jsi vždycky takový…“ podotkl. Jak mohl být tak odevzdaný? Tak uvolněný? Tak 

klidný navzdory všem těm nechutným řečem a pomluvám a… 

„Ne. Kdysi bych si to namířil rovnou k Albusovi do ředitelny a tam bych rázoval před jeho 

stolem a chrlil jednu nadávku za druhou, dokud by mi ten starý všetečka neřekl, abych 

se uklidnil a dal si s ním mátový čaj a citronový drops, protože to přece vždycky 

pomáhá.“ 

„Tak jak to, že…“ začal, pak zaváhal, kousl se do rtu. Bylo to docela roztomilé gestu. „Jak 

to, že dnes neděláš to samé. Co se změnilo?“ 

Severus si ho na okamžik přemýšlivě prohlížel, ruce složené za zády, vítr mu ovíval tvář 

a pohrával si s vlasy. „Protože mají pravdu. Protože je to to, co bych ti řekl, kdybys mě 

tehdy nechal domluvit. Protože bez ohledu na to, co řeknu, co řekneš ty nebo co řeknou 

ostatní, já jsem byl Smrtijed a navždycky jím i zůstanu. Nejde to odčinit.“ 

Harry vykulil oči, s naléhavostí přistoupil o krok blíž. „Nezáleží mi na tom,“ vydechl. 

„Mělo by…“ pronesl k němu Severus tiše, shovívavě. 

Harry znovu zavrtěl hlavou. Přikročil o jeden další krok blíž. Téměř na dosah. 

„Myslím,“ zašeptal, povysunul hlavu trochu nahoru a Severus z něj nedokázal spustit oči, 

„že jsi to nejlepší, co mě kdy potkalo.“ 

A pak se vyhoupl na špičky úplně, rukama sevřel přední část jeho hábitu a vtiskl mu 

polibek na tvář. 

A Severus na něj jen opařeně hleděl, na ten střapatý zázrak, který ne jen, že mu 

odpustil, ale ještě ho přivedl zpět k životu a vůbec… jak to tak vypadalo, opravdu vůbec 

se ho nemínil vzdát. 

  



XIII. Střípek společenské konverzace 

Harry s rozpačitým úsměvem ustoupil a jako by v tu chvíli nevěděl, co s rukama, 

kterýma se ho ještě před chvilkou držel, promnul si je a pak si jednou prohrábl vlasy. 

S trochou hysterie se uchechtl. 

„Jsem nemehlo,“ prohlásil a znovu se nesměle usmál. 

Severus ho nepřestával pozorovat. Užaslý tím, co má před sebou. 

„Vskutku,“ okomentoval jeho projev nakonec a Harry se znovu tentokrát s úlevou 

zachechtal. 

„Představ si, jak by asi zareagoval Voldemort. Už vidím ty titulky – Harry Potter způsobil 

Vy-víte-komu infarkt svým nekonvenčním jednáním, zavedeme teď vůči nepřátelům 

novou taktiku?“ 

Severus mu věnoval přezíravé pousmání. „Něco takového se mohlo zrodit jen ve tvé 

hlavě…“ 

„Ne vážně,“ přestal se smíchem a seriózně se mu zadíval do očí. „Jsi v pořádku?“ 

„Jistěže,“ odpověděl Severus. 

„Dobře,“ oddechl si Harry. „Až příště zase něco… já nevím… vyvedu, mohl bys mě 

proplesknout nebo tak něco?“ požádal ho škádlivým tónem, ale myslel to vážně. 

„O něčem takovém se mi ani nesnilo,“ zamručel Severus pobaveně. 

„No,“ odvětil Harry vesele, „tak teď už klidně může.“ 

A pak se zarazil a s roztomilým křivým úsměvem na tváři a vyvalenýma očima dodal: „Už 

jsem to udělal zase, že jo?“ 

Severus si uchechtl a Harry se kousl do rtu. „Pane Pottere, myslím, že trapných chvilek 

bylo pro jeden večer až dost. Co kdybychom se oba věnovali tomu, kvůli čemu jsme sem 

dnes přišli?“ 

Harry povytáhl obočí, hlavu naklonil trochu na stranu. „Tanci?“ 

Severus zamrkal. „Ty jsi sem přišel s vyhlídkou na tanec? Pak sis ovšem vybral špatnou 

společnost.“ 

„Cože?“ zeptal se zmateně mladší muž. „Nebudeme tančit? Jako vůbec? Jsem hrozný 

kopyto, to přiznávám, ale myslel jsem, že…“ 

„Měl jsem na mysli společenskou konverzaci. Ne tanec,“ přerušil ho Severus neutrálně, 

s podtónem něčeho, co Harry nedokázal přesně dešifrovat. 

Zamračil se. „Konverzovali jsme s ostatními předtím, a co se mě týče tak toho mám 

klidně dost na zbytek večera.“ 

Tentokrát bylo na Severusovi, aby povytáhl obočí. „Několika pozdravům a asi pěti 

prohozeným větám dohromady říkáš společenská konverzace?“ 

„Pro mě za mě…“ trhnul Harry rameny, ale jeho pohled zůstával vyčkávavý. 

Severus si povzdechl. Vypadal unavený, hlavu trochu předkloněnou. Jako by sám se 

sebou sváděl nějaký boj. Harry celou dobu zadržoval dech. 



Pak se však vysoký kouzelník narovnal, pravou ruku přesunul před sebe a natáhl ji 

směrem k překvapeným zeleným očím s tiše pronesenou otázkou: „Smím tedy prosit, 

pane Pottere?“ 

A o pár chvil později se Harry nacházel chráněný v dlouhých pažích, pohupující se za 

zvuků tlumené hudby přicházejících z Velké síně, v těsné blízkosti muže, který voněl po 

bylinkách a po lékořici a který mu dal mnoho kdysi a mnoho i teď, třebaže si to možná 

sám ani neuvědomoval či si to připustit nehodlal. Cítil se šťastný. Doufal jen, že na tom 

jsou oba alespoň částečně stejně. 

  



XIV. Střípek loučení 

Ten večer se do víru masek již nevrátili. Vánoční nálada bublala hradem a ze sálu slyšeli 

jen hudbu a smích, ale nějak… už toho všeho nechtěli být součástí. Obklopeni lidmi. 

Obklopeni přemírou lidí. Někdy je toho totiž až zbytečně moc a pro jednou se právě na 

tom Harry Potter i Severus Snape dokázali shodnout. 

Nepříjemný moment nastal až před branou. Vydali se tam v uvolněné náladě. Všechno 

to, co mělo zůstat v Bradavicích, nechali toho večera za sebou, a těšili se z noční 

procházky a vzájemné, tiché společnosti. 

Jenže pak se měli rozdělit. Možná na den. Možná na týden nebo na měsíc. A třeba z toho 

mohl být rok. To nikdo nikdy neví. 

A Harry něco takového prostě nemohl riskovat. 

„Pojďme do mého domku ještě na skleničku…“ zašeptal, když se chvíle rozloučení mezi 

nimi protahovala. 

„Takhle pozdě, pane Pottere? Nechal byste se dobrovolně zkompromitovat? Co by si asi 

Holoubková pomyslela, kdyby…“ 

„Je mi to fuk,“ odsekl Harry vzpurně a zadíval se mu zpříma do očí. 

Severus si povzdechl. „Co by si pomysleli tvoji přátelé?“ 

Mladší muž protočil panenky. „Nic. Nepomysleli by si nic. Vědí, že jsme… přátelé. Tedy 

aspoň doufám, že jsme, protože jinak nevím, co tak úplně jsme, když ne…“ 

Severus ho zarazil pozvednutou dlaní. „Přestaň s tím, Harry. Pokud si to budeš přát, pak 

ano – jsme přátelé.“ 

Úsměv, který se vytvořil na tváři mladšího muže, byl všeříkající. Pak našpulil rty. „A 

přátelé nemůžou po společně stráveném večeru jít na skleničku k jednomu z nich do 

domu?“ 

„Harry…“ pronesl Severus unaveně, „byl to dlouhý večer a já mám na zítřek již v plánu…“ 

Harry přistoupil o krok blíž, starší muž svou myšlenkou nedokončil. 

„Severusi, proč tu se mnou stojíš ve tmě?“ vyzval ho. 

„Co tím myslíš?“ zamračil se oslovený. 

„Proč tu se mnou už nějakou tu dobu stojíš ve tmě? Proč ses rovnou nepřemístil, jakmile 

bylo na čase se rozdělit? Proč jsi otálel?“ Zahrnul ho otázkami a on znal odpověď. Znal ji. 

Jen kdyby se dala vyjádřit slovy. 

„Nechtěl jsem,“ přiznal do ticha. 

Harry se pousmál. „Nechtěl jsi. Já jsem taky nechtěl. Ani jeden z nás nechtěl toho 

druhého pustit. Tak mi jen řekni, co bude špatného na tom, když pro jednou nenecháme 

okolí, aby mluvilo za nás, ale uděláme to, co oba chceme?“ 

Severus se zamyslel. Tak troufalý a tak nevinný, je možné, že by… „Pane Pottere, 

řekněte mi, co přesně podle vás znamená, když někoho pozvete na skleničku do svého 

domu?“ 

A Harry se poprvé zarazil, trochu z té bojovnosti z jeho tváře vyprchalo. „No, že si 

sedneme, dáme si skleničku, popovídáme si, a když už je moc pozdě, tak jdeme spát.“ 



Severus se pousmál. Tak nevinný. „A jak se změní váš náhled na věc, když vám povím, 

že tohle to v běžných vztazích mezi dospělými neznamená?“ 

Harry vyvalil oči, polkl. „Vy jste si myslel…? A-ale já jsem nemyslel… Jak jsem měl vědět, 

že vy si myslíte, když já jsem to tak vůbec nemyslel…!“ 

Harry před ním rázoval, dech zrychlený a vlasy vytrčené z toho, jak se jimi neustále 

probíral svýma nervózníma rukama. 

Nakonec se nad ním Severus slitoval. Vlastně ho to docela pobavilo. Položil mu ruku na 

rameno a tím ho zcela zastavil. „Takže… pokud je to stále tvé přání – skleničku?“ 

„Myslíš tím opravdovou skleničku nebo skleničku jako…?“ chtěl se ubezpečit Harry a 

zřejmě těma zelenýma očima prosvítala jeho nejistota – na jedné straně touha po tom 

s ním strávit více času, na druhé straně strach z nedorozumění, opětovného. 

Severus se pousmál. „Opravdová sklenička by přišla vhod.“ 

Na což Harry pevně přikývl a za vteřinu už jich nebylo. Zbyla po nich jen ustupující 

ozvěna magického přemístění. 

  



XV. Střípek vyrovnání misek vah 

Harry vstoupil do domku jako první a zhluboka se nadechl, aby se uklidnil. Tolika 

přehmatů, kolika se dopustil dnes, se nedopustil snad za celý… No… musel si připustit, že 

se jich dopouštěl docela často, ale nikdy ne tolika, když mu na to doopravdy záleželo. A 

dnes mu na tom záleželo, tak proč… 

Když za sebou zaslechl ťuknutí zavírajících se dveří, přešel k akci. Rozevřel poličku 

v kredenci a ujal se urychleně role hostitele. 

„Takže zopakujeme medovinu nebo tu mám sherry, portské, ohnivou whisky, bourbon…“ 

„Asi bych si nejprve odložil,“ prohlásil medově Severus a Harry se na něj s otevřenou 

pusou otočil, než se vzpamatoval a postaral se o to. 

„Samozřejmě, omlouvám se,“ blábolil, zatímco přivolával ramínko, na které si starší muž 

pověsil hábit, pak vysvlékl ten svůj a oba pověsil na háček ke vchodu, kam náležely. 

„A pak bych si dal čaj a trochu sherry.“ 

Harry přikývl a Severus se mezitím usadil do křesla, ve kterém pobýval již minule. 

Výzdoba domku vypadala stále podobně, jen těch kartiček na krbu bylo možná o něco víc 

a vonělo to tu… po skořici. 

„Pekl jsi cukroví?“ 

Harry vzhlédl od konvice s čajem, jako by ho vytrhl z myšlenek. „Hmm?“ 

Severus se pousmál. „Nebo jsi tu měl dýchánek se svařeným vínem?“ 

Mladší muž zamrkal. „Cože?“ 

Severus protočil panenky a pohodlněji se usadil, nohu přes nohu. „Skořice, Harry, je tu 

cítit skořice.“ 

„Ach tak!“ zvolal, jako by se mu doopravdy v tu chvíli rozsvítilo. „Dělal jsem perníčky. 

Hermiona mi přinesla nějaká vykrajována, tak jsem to zkoušel…“ odpověděl a zalil dva 

hrníčky čaje, které odlevitoval na stolek mezi křesla a pohovku. 

„A povedly se?“ vyzvídal Severus, když se nahnul pro ten svůj. 

Harry právě přicházel se skleničkami a lahví sherry v rukách. „Cože? Jo, asi jo, ale musím 

je nechat odležet, však víš… perníčky.“ 

Usadil se na pohovku a začal otevírat lahev. A stále se tvářil tak zádumčivě. 

„Harry, co se děje?“ povzdechl si Severus. 

Zelené oči se k němu vyhouply. „Já… bojím se, že jsem tě do něčeho natlačil. Do něčeho, 

co nechceš…“ 

Severus se pousmál, prsty spojil před sebou. „A kdy jsem se, podle tebe, nechal do 

něčeho natlačit?“ 

Harry se pod jeho pohledem ošil. „Tehdy, když tě k tomu dohnal Brumbál. Když se to 

týkalo mojí rodiny a mě. Vždycky, když se to týkalo mě…“ 

Ach… Severus ulpěl pohledem na té mladé tváři, na které se právě promítalo tolik viny. 

Jako by za to všechno mohl on, zatímco za to všechno… si mohl sám. Nikdo jiný by o 

něm nemohl smýšlet takto, nikdo, kdo neviděl jeho vzpomínky, necítil, co cítil tehdy on, 

nikdo, kdo ho nepoznal. Ano, částečně to byla pravda, ale interpretace pokulhávala. 



Zvedl se z křesla a přisedl na pohovku. Ruce mu uvolnil z lahve a nechal je společně 

klesnout na potah. Mladší muž se lehce chvěl. Zřejmě potlačované emoce, možná 

očekávání věcí příštích. Vzhlédl k němu a zelené oči se lekly. Jemně přejel po kloubech 

jeho rukou. 

„To, co jsi viděl, jsi nikdy vidět neměl,“ začal a Harry se pokusil ohradit, ale Severus ho 

umlčel. „Ne, nepřerušuj mě. Nebylo to určeno tvým očím. Ani Brumbálovým. Nikomu. A 

za tím si stojím.“ 

Odmlčel se, jako by si následující slova potřeboval promyslet. Mladší muž visel očima na 

jeho rtech. 

„K tomu, co jsem učinil, by mě nikdo, ani Brumbál, ani Voldemort, ani tvoje matka 

nemohli donutit násilím. Snažil jsem se jen odčinit…“ Harry se znovu zvedal k protestu, 

ale Severus zavrtěl hlavou, „snažil jsem se jen odčinit svoji chybu. A to jsem udělal. 

Necítím se nikomu zavázán. A to, co jsi pro mě učinil v Chroptící chýši… podle mě jsme si 

teď rovni. Takže pokud něco dělám, pokud se k něčemu snad nechám přesvědčit, pak je 

to tím, že nejsem zásadně proti…“ 

„Jako teď?“ zeptal se Harry s nadějí v hlase. 

„Jako teď,“ přisvědčil Severus a pak už dokázal jen přivřít oči a zpevnit své paže, to když 

se v jeho náručí najednou ocitl Harry Potter a proti jeho hrudi bušilo druhé srdce jako o 

závod. 

  



XVI. Střípek strávený v objetí 

Ocitl se v náruči Severuse Snapea. V jeho náruči. Ze všech těch bláznivých věcí, které se 

mu za poslední dobu přihodily, byla tahle nějakým způsobem… nejzásadnější. 

Jako by tam patřil. Dlouhé prsty se probíraly jeho vlasy a sám muž měl hlavu skloněnou 

k té jeho. Ne odloženou, ne spočívající jako velká tíha na jeho temeni držícího ho 

přikovaného na místě, spíš jako lehká, hřejivá deka a zástěna z jeho vlasů, která ho 

obklopovala. 

Neříkal nic, nechtěl porušit tu chvíli a zároveň toužil, aby neskončila. Protože kolikrát se 

člověku něco takového stane? Po všech těch letech, kdy si myslíte, že víte, a přitom se z 

celého srdce mýlíte? Po všech těch letech nedorozumění. Po všech těch letech nenávisti, 

kdy se v jednu malinkou, zásadní chvíli všechno přetvoří, přerodí a změní a vy najednou 

stojíte na kraji propasti, která tam vždycky před vámi stála, ale vy jste ji nikdy 

nespatřili? 

Rukama do teď spočívajícíma ve svém klíně proklouzl kolem muže až na jeho bedra a 

sevřel ho pevněji. Jako by ho nechtěl pustit, jako by se ho nechtěl vzdát. 

A on nechtěl. 

Protože… možná to nebylo, po čem od malička toužil. Možná to bylo skryté jen mezi 

nejtajnějšími a nejnevypočitatelnějšími sny, ale ta drobná naděje, když se Severus Snape 

okamžitě neodtáhl, když s ním dokázal vydržet v jedné místnosti a neproklít ho, když 

přijal jeho pozvání na ples, když dokonce snesl i jeho letmý polibek na tvář, té se chtěl 

držet, co nejdéle to šlo. 

„Měl bych jít,“ provlnilo se mužovou hrudí a Harry ucítil nepatrný dotek rtů ve svých 

vlasech. Jen slehnutí vlasů a pak na kratinko teplo z jeho dechu. 

Zavřel oči, pousmál se a pak na jeho rameni přikývl. 

Ale nepustil ho. 

Další minuta uplynula prosycená dvojím dechem a tlukotem dvou srdcí. 

„Měl bys mě pustit,“ zaznělo ještě tišeji, šeptem, jen vibrace za hrudní kostí toho štíhlého 

těla. 

Harry znovu přikývl. Věděl, že by měl. Jistě, že by měl. 

„Vystydne ti čaj,“ zaznělo potřetí, bez zášti, jen tiše. 

„Tobě taky,“ pípl Harry a konečně se odhodlal zvednout hlavu. 

Černé oči na něj shlížely tak nějak měkce, mírně. 

„Není všem dnům konec,“ pronesl Severus a pak se vymanil z jeho obětí a postavil se. 

Harry se na něj jen díval. „Není?“ 

Severus zavrtěl hlavou, přešel ke vchodu, aby si mohl obléknout svůj hábit, a pak se 

otočil. „Jak vidno, pane Pottere, bude tu na mě pro příště čekat čaj a napůl otevřená 

lahev vína. A to je něco, co si nemohu nechat ujít.“ 

Harry nejistě vstal, usmál se. Severus sáhl na kliku a ještě než otevřel dveře naplno, 

prohlásil: „Myslím, že úterní večer by byl vhodný, co myslíš?“ 

A pak byl pryč, ještě než Harry stihl vyslovit své: „Dobrou noc…“ 



  



XVII. Střípek v Doupěti 

Nedělní den Harry strávil v Doupěti. A vypadal… no, jako když se vznáší na obláčku. 

Dokonce i Ron si toho všiml a Hermiona si začala stěžovat na bolest žeber od toho, jak ji 

pokaždé šťouchl, když měl Harry na tváři zase TEN výraz. 

Nejprve to zkusili zlehka. A pak několikrát znovu. 

„Harry, co se stalo?“ zeptala se čarodějka a Ronovy zasvítily oči, že se konečně něco 

dozví. 

Jenže Harry odpověděl jen: „Nic,“ a usmál se. 

Načež je někdo vyrušil nebo je paní Weasleyová zaměstnala novým úkolem. Na přehršel 

soukromí si v Doupěti opravdu nikdo nemohl stěžovat. Zejména před Vánoci ne. 

Když se to už stalo asi potřetí, Hermiona to nevydržela, popadla Rona i Harryho za lokty 

a odtáhla je ven. Nevadilo jí, že tam mrzne, ohřívací kouzla na tu chvíli vydrží dostatečně 

a ona neustoupí, dokud se to nedozví. 

„Takže, Harry, co se stalo?“ nasadila na něj zpříma a oslovený chlapec věděl, že se 

prostě nevykroutí. 

„Nic, Miono, nic se nestalo,“ odpověděl přesto a očima zašilhal po krajině. Kdyby tu jen 

bylo něco, co by ho zachránilo, jenže… 

„Harry, kámo, neproklel tě nebo něco takovýho, že ne? Protože proč jinak by ses takhle 

celej den culil? Musí to být kouzlo!“ 

„Rone!“ vyjela na něj Hermiona. 

„Já se neculím,“ podotkl Harry, trochu roztrpčený jejich počínáním, jenže pak si vzpomněl 

na ten večer a zase se… zaculil. 

„Vidíš?“ hlesl Ron a šťouchl Hermionu znovu do žeber. „Už to dělá zas! Musí to být 

kletba!“ 

Harry by si v tu chvíli chtěl rvát vlasy z hlavy, kdyby to už dostatečně nedělal večer 

předtím, když byl strůjcem všech těch různých trapných chvilek. 

„Nic se nestalo… vážně. Jen jsme si… povídali…“ 

„Prej povídali,“ odfrkl si Ron. „Taťka říkal, že si prej Holoubková vůbec nepamatuje, že by 

v Bradavicíc byla a furt mele něco o pavoucích. Kratiknot vás pak viděl někdy dvě hodiny 

po začátku plesu odcházet předním vchodem bez rozloučení a do toho se ty celej den jen 

tak culíš. Tak co se sakra stalo?“ 

Harry mu věnoval nervózní úsměv a kousl se do rtu. 

„Harry, no tak! Jestli ti něco udělal, musíš nám to…“ naléhal Ron, jenže Hermiona ho 

přerušila klidným hlasem. 

„Rone, přestaň.“ 

„Co?“ 

„Přestaň. O to tu nejde. Že ne, Harry?“ 

Černovlasý kouzelník zavrtěl hlavou a povzdechl si. „Nevím přesně, o co tu jde, jasný? To 

jen, že…“ 

„Ano?“ vybídla ho dívka nenuceně k pokračování. 



„To jen, že jsme si pár věcí vyjasnili, no a že to možná nebyla záležitost na jeden 

večer…“ zamumlal, aniž by se na ně podíval. 

„Záležitost na jeden večer, Harry, co tím sakra myslíš, kámo!“ zvýšil hlas opět Ron. 

Harry otevřel pusu a pak ji zase zavřel. Vlastně o tom nechtěl mluvit, že ne? 

„Chceš…“ začala Hermiona opatrně, „aby to pokračovalo, Harry?“ 

Chlapec s drobným zaváháním přikývl a Ron nechápavě vyvalil oči. 

„Jenže ještě přesně nevíš kam?“ dodala dívka a Harry jí byl opravdu vděčný. Vděčný, že 

ji má a že je taková, jaká je. Kamarádka, která nesoudí. 

Přikývl. A ona se usmála a objala ho. 

„Mám radost!“ zašeptala mu do ucha. 

„O-opravdu?“ hlesl Harry nazpět. 

„No, samozřejmě!“ pověděla mu vesele a pak se otočila na Rona a vtáhla ho rovněž do 

objetí. „To, co Harry dělá nebo nedělá,“ začala s neústupnou naléhavostí, „není naše věc. 

Když bude potřebovat pomoc, řekne si o ni, že, Harry?“ 

A chlapec přikývl. Horlivě. 

„Ale…“ začal Ron, ovšem Hermiona ho popadla za ruku a táhla ho směrem k domu. 

„Žádné ale. Prostě se s tím smiř, Rone. Harry má svou hlavu a svůj život a my budeme 

vždycky stát na jeho straně, jasné?“ 

„Ale…“ 

Harry zaslechl ještě několikeré ´ale´, než se za nimi zavřely dveře, a teprve pak si 

trochu oddechl a na tváři se mu rozlil zase ten blažený úsměv. Merlin dík za dobré 

přátele. Vždycky je bude potřebovat. 

  



XVIII. Střípek se svíčkou 

Když Harry v podvečer v klidu a pohodlí svého domova zapaloval další svíčku, přemítal o 

mnohém…  

O svém životě i o… Vánocích. 

O přístěnku pod schody, odkud vánoční stromeček dokázal zahlédnout jen na škvírku. O 

tom, jak nechápal, co je s ním špatně a proč o něj teta ani strýc nestojí… Vždyť… on se 

snažil, byl hodný, ano, někdy mu z rukou něco vypadlo, ale to Dudleymu také a trestal 

ho za to někdo? Sekýroval? A o Vánocích? Však on tetě a strýčkovi nakreslil obrázek, jak 

nejlépe uměl, a přesto na něj s dárky prostě zapomněli a nechali ho pod schody svému 

osudu? 

Zavrtěl hlavou. Tohle bylo dávno za ním. Přišel Hagrid a změnil mu tím život. 

V Bradavicích měl přátele, někoho, kdo se o něj staral, někoho, kdo měl zájem, a o 

prvních Vánocích na hradě? Nejenom, že viděl obrovitý vánoční strom a mohl jej 

pomáhat zdobit a být součástí všeobecného veselí, ale ještě na něj ráno čekaly dárky! 

Dárky! Pro něj! Byl štěstím jako opilý… 

Tehdy to byl svetr od paní Weasleyové, cukrovinky a neviditelný plášť. Když se nad tím 

zamyslel zpětně, zřejmě to od Brumbála nebyl nejšťastnější nápad, ale kdo věděl, co 

všechno se v hlavě toho staříka odehrávalo a co tím vlastně sledoval. Zřejmě ho testoval 

už od počátku. A možná na něj… svým způsobem… dával i pozor. 

Harry si povzdechl při myšlence na bývalého ředitele. Pocity, které k němu choval… asi 

by se řeklo, že byly spíš smíšené. Nikdy neměl někoho, jako byl on, jenže na druhé 

straně… on ho vlastně nikdy ani neměl. Brumbál vždycky zastával širší náhled na věc, 

takový, který profesorka McGonagallová a třeba ani Snape mít nemohli. Ne, že by třeba 

nechtěli, ale neznali všechna fakta, neviděli do budoucnosti a nesnažili se ji utvářet 

k obrazu svému. Vlastně byli loutkami na divadle. Oni všichni, mnoho z nich. A on 

netvrdil, že to bylo špatné divadlo, jen že… Jak bylo možné, že jeden člověk dokázal 

ovlivnit tak mnoho? A mnohdy… ztěžka polkl a vyhlédl z okna ven… a mnohdy ne vždy 

tím nejlepším směrem? Možná by to všechno proběhlo jinak a možná nad tím ani nemělo 

smysl přemýšlet, jenže ta pachuť křivdy tam někde vzadu stále byla, nehledě na 

víceméně dobrý konec. 

Dobrý konec… Harry se pousmál. Pracovali tvrdě, aby sem došli, a vlastně ani netušil, jak 

se jim to mnohdy povedlo. Ale byl to opravdový konec toho všeho a zároveň nastal nový 

začátek. A kdo ví? Snad bude lepší… pevně doufal, že bude lepší než všechny ty temné 

dny před tím i se všemi světlými stránkami, na které stálo za to vzpomínat. 

Na Rona a Hermionu. Na Doupě. Na Bradavice. Na famfrpál. Na Siriuse. Na Prasinky a na 

sníh. Těch chvíl bylo mnoho. A další, nové přijdou. 

Harry se těšil. Neskutečně. 

A letošní Vánoce možná přinesou ještě… mnohé. 

  



XIX. Střípek umouněný od popela 

Snape se přemístil k domku, prošel ochranami a rozhlédl se kolem. Byla už dávno tma, a 

třebaže byla v oknech rozsvícená světla… nikde nikdo. 

Zamračil se. Obešel domek, otevřel hlavní dveře a nahlédl dovnitř. Nic. 

Pak vyšel před dům a nerozhodně se zastavil. Potter přece musel vědět, že… 

Uslyšel nepatřičný zvuk ze střechy. Trhnul hlavou vzhůru a stačilo lehce zapátrat a už na 

něj shlížely dvě zelené, poněkud překvapené oči v dosti začerněném obličeji. 

„Pottere,“ zavrčel, avšak dostatečně hlasitě, „vysvětlíte mi laskavě, proč si sám sobě 

hrajete na Otce Vánoc?“ 

„Severusi! To už je tolik hodin?“ pokřiveně se usmál mladší muž, ušmudlaný a celý 

v černém a pokusil se vymést tu trochu sazí z vlasů. Pak se samým úsilím rozkašlal. 

„Setmělo se už před hodnou chvílí,“ odvětil rozmrzele Severus, zatímco ho pozoroval, jak 

se z komína snaží vymotat štětku a nespadnout přitom dolů rovnou po hlavě. Jednou 

viděl podobnou věc dělat kominíka u nich doma v ulici, ale proč něco takového popadlo 

Pottera, to si nedokázal vysvětlit. 

Harrymu se podařilo vypáčit štětku z komína a pak slézt dolů po žebříku, který měl 

opřený u zdi. Jakmile se ocitl na zemi, vyslal k němu opět ten stydlivý úsměv. 

„Omlouvám se. V tuhle roční dobu nějak nemám přehled o čase. Jakmile se setmí, mám 

prostě půlnoc, nehledě na to, jestli jsou čtyři odpoledne nebo devět večer…“ 

„Hmm…“ Severus si ho prohlížel s despektem a mladší muž se pod jeho pohledem ošil. 

Černé vlasy na všechny strany, tváře samá saze, na očích stále ty samé kulaté brýle, 

ruce v rukavicích svíraly drátěnou štětku. 

„Já…“ začal, ale nestačil dokončit větu, protože Severus vyjmul svou hůlku a seslal na něj 

rychlé kouzlo, aby ho té špíny zbavil. A pak se, jako by to nestálo za řeč, ve svém plášti 

otočil a vyrazil přímo ke dveřím domku. 

Harry tam jen otupěle stál a zíral na jeho záda. Neuvěřitelné… 

U dveří se Severus zastavil a otočil na něj hlavu. „Budeš tam stát celý den, nebo se pro 

příště vyvaruješ čirého kaskadérství a naučíš používat čistící kouzla i na ohniště a krb? 

Protože osamocené společnosti mám dost i ve svém vlastním bytě.“ 

Načež se Harry konečně vzpamatoval a se slovy: „Hned tam budu!“ vyběhl ke kůlně, aby 

uklidil nástroje. 

Tohle bude… na tváři se mu rozlil úsměv… tohle bude ještě zajímavé. Udržet se Snapem 

krok se mu nikdy nepodařilo, ale udržet krok se Severusem je výzva, kterou nehodlá jen 

tak vzdát. Ne. Ani náhodou. Jen se teď musí malinko… upravit. 

  



XX. Střípek strávený u čaje 

Než se stačil v ložnici převléknout, čekal na něj na stole hrnek s kouřícím čajem. Severus 

byl s jeho domkem už zřejmě docela dobře obeznámený a on si ani neuvědomil, že byla 

venku pořádná zima a že tam strávil více času, než chtěl, a vděčně se na něj usmál přes 

okraj šálku. 

Severus jeho pohled na moment klidně opětoval a pak povytáhl obočí. „Dočkám se tedy 

nějakého vysvětlení nebo mám všechno vyvodit sám? Protože sebevražedné tendence 

jsme u tebe diagnostikovali už po prvním ročníku s celým učitelským sborem.“ 

Harry se uchechl, sevřel hrníček v dlaních a usadil si ho do klína. Pak pokrčil rameny. „To 

je zjevné – chtěl jsem vyčistit komín.“ 

„Bez kouzel?“ 

Další pokrčení ramen. „A proč ne? Vařím bez kouzel, uklízím bez kouzel, dokážu porazit 

strom a naštípat dříví bez kouzel. No a teď jsem potřeboval vyčistit komín…“ 

Severus si ho nevěřícně prohlížel a pak zavrtěl hlavou. Kdyby Potterovi jako studentovi 

uložil, aby za trest vytřel podlahu a pak mu zároveň zakázal používat kouzla, zkusil by 

ten kluk jeho zákaz všemožně obejít. A teď se jich sám zcela zbytečně vzdává? 

Harry se povzdechl a odložil hrníček na stůl mezi nimi. „Asi jsem… Já nevím… Asi 

potřebuju trochu oddech? Ne, že bych se kouzel bránil, jsem přece kouzelník, to jen, že… 

práce rukama dovolí mysli odpočívat a únava… pak dá hlavě zapomenout.“ 

Pohled mu klesl do klína, ruce si nerozhodně pohrávaly jedna s druhou. 

„Je toho hodně, na co chceš zapomenout, Harry?“ 

Zvedl hlavu, oči doširoka otevřené, hleděly přímo na těch tmavých, které neříkaly nic. 

Nesoudily, ani nenaléhaly, vlastně byly stejně unavené a plné hořkých vzpomínek jako ty 

jeho. 

„Já… nevím,“ odpověděl po pravdě. „Někdy na všechno…“ zašeptal a pak jeho hlas zesílil, 

„a někdy na nic. Někdy bych si ze všeho nejvíc přál, aby všichni věděli…“ 

Zarazil se. Nádech, výdech. Nabral nový dech. 

„Co…?“ vybídl ho Severus k pokračování. 

„Všechno…“ dopověděl Harry a polkl, „aby věděli všechno. O mě, o Voldemortovi, o 

Brumbálovi, o tobě… A aby se z toho dokázali poučit.“ 

„To by nebylo moudré,“ odpověděl po chvíli Severus a Harry si ztěžka povzdechl. 

„Ne, to by asi nebylo. Nerozuměli by tomu. Někteří ano, ale většina prostě ne.“ 

Vyřkl ta slova a Severus mu věnoval pousmání. Jako by jeho slova ocenil. A možná, že 

ano, že? Protože on věděl. Stejně jako Harry věděl. A sdílené vzpomínky, sdílené vědomí, 

to bylo to, co je stmelovalo asi úplně nejvíc. 

Harry se usmál a pak se jeho úsměv ještě rozšířil, to když ho něco napadlo. Severus 

povytáhl znovu obočí a připravoval se na to, co přijde. „Takže pokud ty jsi duch Vánoc a 

já jsem svůj vlastní Otec Vánoc, tak tvoříme dohromady takový osamocený ostrov plný 

vánočních mystických bytostí, nemyslíš?“ 

Severus přimhouřil oči a svým hlubokým hlasem pronesl. „Mohl by tedy Otec Vánoc 

nabídnout starému duchovi Vánoc něco ostřejšího k pití?“ 



A Harry se vesele zasmál, vyskočil z pohovky a ujal se své role pravého, zcela vánočního-

nevánočního hostitele. 

  



XXI. Střípek odvážného kroku vpřed 

Čtyři sklenky vína na něj byly asi moc. Harry si to uvědomoval, a přesto se nedokázal 

zbavit toho připitomělého úsměvu na tváři. Bylo mu dobře. Opravdu dobře. Konverzaci již 

dávno převzal Severus a on jen přizvukoval do odmlk a sem tam se vloudil se svou 

sprškou vtípků, které – ani nevěděl jak – dokázaly rozesmát i toho jinak stoického muže. 

A v takových chvílích přestával mluvit, přestal pít, protože vidět Severuse Snapea se 

uvolněně smát… to stálo opravdu za to. 

Znovu seděli na pohovce, bok po boku, Harry po něm pokukoval tak trochu po očku. 

Protože když se o tento prostor dělili naposledy… pěkně to tehdy zmastil. Anebo možná 

ne. Potřeboval to. Tu blízkost, trochu útěchy a trochu porozumění… Dneska ale panovala 

nálada jiná. Uvolněnější, přátelštější, plná… příslibů. A naskytne-li se příležitost, kdo ví, 

možná by se jí zkusil i zhostit. 

A pak se taková opravdu objevila a Harrymu se rozbušilo srdce v hrudi. 

Severus se natahoval na stůl pro lahev, aby jim dolil, a povážlivě se přes něj naklonil. A 

on najednou znovu nasál tu bylinkovou vůni, které se nemohl nabažit již minule, položil 

mu ruku na předloktí a muž se zarazil. Strnule k němu otočil hlavu, pohled tak nečitelný 

a bezedný, až se v něm ztratil. Trvalo to vteřinu nebo celé minuty, nevěděl, protože 

v příští chvíli, kterou si plně uvědomoval, toho muže líbal. 

Nebyla v tom neohrabanost, ani nešikovnost neznalého mládí. Pevně se ho jednou rukou 

držel, druhou vjížděl do vlasů a hnětl ztuhlou šíji a svými rty zkoumal jeho ústa tak dobře 

a s takovou zaujatou vášní, jakou jen dokázal projevit. 

Protože tohle bylo něco, co plnilo jeho sny. Tohle… a ještě kdyby dokázal, aby nic z toho 

neskončilo… 

Neočekával, že ho Severus sevře v náruči a bude jeho pozornost všemožně opětovat, 

vlastně spíš asi čekal, že ho okamžitě odstrčí a zmizí jako pára nad hrncem nebo mu za 

to náležitě vyčiní a ještě navrch ho prokleje. To, že muž jakoby zkoprněl, ale nechal ho… 

nechal ho polibek dokončit, pro něj byla jakási úleva a jen kousíček v tom zahrnovalo 

zklamání. 

Proto když polibek ukončil, prsty ještě stále zatnuté do jeho ramen, sklonil hlavu, vydechl 

a až teprve poté zburcoval všechnu svou odvahu, aby mu čelil tváří v tvář. 

„Měl bych se omluvit,“ začal a nepřekvapilo ho, že ho Severus pozoroval zcela nehybně. 

„Měl bych se omluvit za to, co jsem udělal,“ pokračoval zarputileji, „ale měl bys vědět, že 

mě to nemrzí. Vím, že to asi nepůjde a já… pochopím to, ale udělal bych to znovu. Chtěl 

bych to…“ 

Dokončil svůj proslov a doslova cítil, jako by tím druhému muži předkládal své srdce na 

dlani. Protože tak nějak to bylo, že ano? Nemusel to udělat fyzicky a přesto… se to… tak 

nějak… asi… stalo. 

Severus přimhouřil oči, nebezpečně se mu v nic zablýskalo. „Co všechno, Pottere? A chci 

znát pravdu. Protože ty zřejmě ani netušíš, s čím si tady zahráváš.“ 

Harry mu věnoval úsměv, který byl trochu sebevědomý a trochu přece jen i plachý. 

„Chtěl bych všechno…“ vydechl, „a vím, že řekneš, že jsem neuvážlivý blázen nebo spíš 

naprostý pitomec nebo něco ještě horšího, co ale vyjde úplně nastejno, ale já… chci to. 

Chci zkusit, kam nás to zavede. Prostě tak.“ 

„Prostě… tak,“ zopakoval Severus temně a Harry s polknutím přikývl. 



Dlouho se do něj tam na té pohovce zabodával pohledem, až měl Harry pocit - použitý 

nitrozpyt nebo ne - že o něm už musí vědět úplně všechno, a pak ho najednou pevně 

chytil za bradu, přiblížil jeho obličej na jeden prst ke svému a důrazně zavrčel: „Jedna 

podmínka, Pottere, a jestli ji nedodržíš, už mě nikdy neuvidíš. Řeknu-li dost, přestaneš 

s čímkoliv, co se bude dít. Řekneš-li ty dost, přestanu já. Rozumíme si?“ 

Harry tváří v tvář tomu intenzivnímu pohledu zamrkal a pak pevně přikývl. „Rozumíme 

si.“ 

A pak byl odměněn tím nejdůkladnějším polibkem, jaký za svůj život protkaný 

nebezpečím zažil. 

  



XXII. Střípek doteků 

Ten večer se milovali. Severus byl jako neuhasitelná žízeň a Harry, který byl zahradou, 

jež vláhu vlastně dosud nepoznala, mu to nemohl zazlívat. Ani nechtěl. 

Příliš nemluvili. Všechna slova umlčená dalším polibkem nebo slastným příslibem doteků 

přes oblečení i těch přímo na kůži. 

Bylo to málo. Bylo to dost. 

Bylo toho někdy až příliš… 

Přesto ani jeden z nich neřekl dost. 

Hořící plamen v krbu zanechával na stěně mihotavé stíny a ty jejich je ve svém tanci 

doplňovaly. 

Možná jeden od druhého čekali, že to bude ´dej mi´. Smrtijed a Vyvolený, oba nesli silná 

jména, očekávání, která nešlo jen tak zničit na popel, a přesto nějak dokázali, že to 

místo toho ´dej mi´ bylo spíše ´pokud mohu, dám´. 

„Myslel jsem, že bys mi to nikdy nedovolil,“ vydechl Harry proti jeho hrdlu, když se mu 

přestala trochu točit vším tím omámením hlava. 

Severus mu věnoval přezíravý pohled, koutek úst pozvednutý v úšklebku. „Očividně sis 

myslel špatně,“ odpověděl a sklonil se znovu k jeho odhalené kůži, prameny vlasů jako 

závěs šimrající a laskající zároveň, rty, jazyk a zuby neuvěřitelné ve své vynalézavosti. 

„Očividně,“ uchechtl se Harry a cítil se ještě více opilý všemi těmi pocity. Ruce pevně 

obtočené kolem jeho zad, nohy jako smyčky propletené jedna kolem druhé, klíny 

částečně rozhalené, to, jak se jim chvílemi dostávalo pozornosti víc než dost, a dvě srdce 

tlukoucí do hrudních košů silou zvonů na věži. 

Musel na ně být zvláštní pohled… 

Harry se v duchu se uchechtl. Nikdy by se nechtěl vidět Ronovýma očima. Z toho by se 

nevzpamatoval, byla by to jeho smrt a konec přátelství. Ale těma svýma… Ano. Zář 

odrážející se od kůže, planoucí pohledy vpíjející se do sebe, hladovějící ústa hledající ta 

druhá… Skutečnost, která předčívá všechny nejpropracovanější představy. 

Zaklonil hlavu do opěradla a znovu vydechl. A pak se nechal unášet na dalších 

nedočkavých vlnách. Vášeň a touha. Blízkost v té chvíli. Užuž si myslel, že nedokáže další 

vstřebat, užuž se domníval, že to nedokáže dát, a pak přešla další z vteřin a on s rukama 

zatnutýma přijímal a dával, jako by to byla nejpřirozenější věc. 

A asi i byla. 

Protože, třebaže ani jeden z nich nebyl podroben tomu druhému, vědomí, že právě to 

udělat nemusí a přesto se nasytí, ukolébalo nakonec jejich smysly a oni usnuli, možná 

trochu nepohodlně, přesto společně tam, kde ten večer všechno začali. 

  



XXIII. Střípek ranního probuzení 

Severus byl vzhůru první. Žádný div. Pohnul hlavou a ucítil bolest za krkem. Rovněž 

žádný div. Přesto to tělo v jeho náručí, to tělo, které se k němu tisklo zcela oddaně a 

nějak ke všem těm kostnatým končetinám pasovalo, bylo přímo hrncem divotvorným. 

Věděl, že by se mu měl vymanit. Věděl, že by se měl odsud dostat co nejdál a už nikdy 

se k tomu důvěřivému tvoru nepřiblížit. A přesně to by také učinil. Kdyby zároveň 

nezjistil, že… nemůže. 

Všechny pochybnosti, výhrady a zápory totiž převážila jedna věc - tohle dítě, tento 

chlapec se mu odevzdal zcela dobrovolně a on ho přijal. A možná to bylo překotné 

rozhodnutí, ale když zapátral v paměti a podíval se na to, co se mezi nimi dosud odehrálo 

novýma očima… musel připustit, že to vlastně nic překotného nebylo. 

Harry pro něj v chroptící chýši riskoval svůj život, na plese riskoval svou pověst, když byli 

sami, riskoval sám sebe a nakonec do té ledové vody skočil po hlavě, aniž by tušil, zda 

celý ten risk bude za něco stát. 

Horké tělo v jeho náruči se pohnulo a do jeho očí se se zatřepotání řas vnořily dvě zelené 

panenky. 

„Neříkej to,“ zašeptal mladší muž a trochu váhavě se pousmál. Naděje, někde tam byla 

naděje, i když poněkud hlídaná a skrytá. 

„Myslíš dobré ráno?“ ušklíbl se Severus. 

A Harryho úsměv blaženě rozkvetl. „To můžeš. Ale nic jiného,“ pověděl mu a trochu se 

protáhl. 

Severus se nadzvedl na lokti a shlížel na něj dolů s despektem. „Nemám dovoleno 

mluvit?“ 

Harry zavrtěl hlavou. „Víš dobře, co myslím. Neříkej to. Nemá to smysl. Vážně.“ 

„Nemá? Jak můžeš vědět, že jsem ti nechtěl přednášet o všech zásadách přípravy 

lektvaru dobrého úsudku?“ 

Harry přemýšlivě naklonil hlavu na stranu. „Právě, že vím. Jenže by to bylo k ničemu. 

Mně by to nepřineslo nic, zatímco tobě naopak spoustu frustrace a nadměrnou bolest 

hlavy.“ 

„Vskutku? Velmi zajímavé, pane Pottere. Možná jste se v mých hodinách přece jen něco 

naučil,“ odvětil Severus a v podtónu jeho hlasu zazněla štiplavá škodolibost. 

„Měl jste o tom snad nějaké pochybnosti, pane profesore?“ odpověděl stejně Harry. 

„Velké, pane Pottere, opravdu velké.“ V těch slovech zaznělo smíření a Harry se usmál. 

Protože možná… možná to bude všechno v pořádku. 

Zvedl hlavu až skoro k té Severusově a pak zašeptal: „A protože jsme si to tedy 

dostatečně vysvětlili, mohl bys mi spolu s přáním dobrého rána dát i pusu, na kterou sis 

zřejmě zakázal i jen pomyslet, co říkáš?“ 

„Jen pusu?“ zeptal se Severus, jedno obočí pozvednuté. 

A Harry se rozesmál a obalil mu paže kolem krku. „Cokoliv. Jen abych se toho dočkal 

ještě za svého života. Víš přece jak kluzký a vrtkavý v mém podání je…“ 



„I v mém, pane Pottere, i v mém,“ odpověděl starší muž a pak už splnil, co po něm ten 

postrach všech učitelů, čarodějů i černokněžníků chtěl. 

Dal mu na dobré ráno polibek. A ne jen jeden. 

  



XXIV. Střípek splněných Vánoc 

Možná to nebyly Vánoce, jaké si vysnil. Možná ani zdaleka ne. 

Severus snil o takových, které by byly klidné, bez překvapení, bez mrzutostí, bez 

obtěžování, bez zatěžování, bez studentů a bez nočních můr. A místo toho měl ruch, 

shon, škádlení, popichování, odsekávání, ošemetné chvíle, těžkopádné chvíle, trapné 

chvíle, ale i veselé a šťastné chvíle. 

Vlastně jako Vánoce samy. 

Tedy to, co se o nich říká. Něco o šťastných a veselých a taky klidných a pokojných 

svátcích. Ano, všechno to a mnoho dalšího. Protože o něžných drobnostech se tam nic 

neříká, neříká se nic ani o tom, že se budete cítit, jako byste omládli o dvacet let, ani že 

se budete třást nadšením na každou přestřelku, jen abyste ji ustáli s přehledem, a neříká 

se tam ani nic o sladkých odměnách v návaznosti. Jen o cukroví a hostině a dárcích. 

A vlastně to všechno nebylo až tak špatné. 

Vůbec to nebylo špatné. 

A ne že by to bylo dokonalé. Všechno to bylo nové a trochu… napjaté a plné přešlapování 

na špičkách, a přesto… stačila dobře mířená poznámka, která v zelených očích zažehla 

jiskřičky nezbedného ohně a následná dětinská sněhová bitva byla jeho nejmenším 

problémem. A s tím se dalo žít, že? 

Bylo to… dobré. 

A to i po návštěvě Ronalda Weasleyoho s Hermionou Grangerovou. 

Dokonce i po tom, co se Harry vrátil z Doupěte a objevil se u něj na prahu. 

Dokonce i po tom, co se spolu vydali navštívit své i společné mrtvé. 

Protože Vánoce a vzpomínky a staré chvíle i ty nové, to všechno k nim tak nějak patřilo. 

A jak to tak vypadalo, Severus Snape a Harry Potter k sobě zřejmě patřili rovněž. 

I když to byl vztah, který mohl vzplanout v každé vteřině neukočírovatelným zložárem, i 

když to byl vztah, který musel překonávat těžší překážky než vztahy jiné, i když je dělila 

celá jedna generace. 

A možná právě proto… 

„Severusi, no tak honem, vstávej! Nebo ti nic nenechám!“ 

Oslovený muž se ušklíbl, když zaslechl ten naléhavý, naivní hlas a pleskot bosých nohou 

po podlaze. Nehledě na to, co jako Otec Vánoc Harry sám sobě a možná i jemu nadělil, 

on jako duch Vánoc splnil přesně to, co v prvopočátku, když sem tehdy na kraji prosince 

přišel, slíbil – tohoto bývalého studenta prostě a jasně umučí svou přítomností. 

A Harry Potter mu to ještě rád dovolí. 

Vskutku Vánoce, které stojí za to. 

 

KONEC vánočních střípků 


