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SSSSsssssSSSrrrrrrrrriiiiiissssaaaaaarrrrrrrraaaaaathhhhhh— 

Och. Pardon. 

Zapomněl jsem, že vy v hadím jazyce nečtete. Musím se vám tudíž omluvit. 

Právě jsem se totiž vrátil z dalšího zajímavého setkání s Harrym, na kterém jsme 

se bavili o tom podivném lidském zvyku nosit oblečení. Je to zvláštní. Každému 

je přeci jasné, že je nám lépe bez něj… jeden by tak řekl au naturel. Ale pak… vy 

jste také lidé, že. Není možné vám přesně vyložit ten pocit, když se vaše šupiny 

otírají o dlažební kostky. Harry má kupříkladu potíže s tím to pochopit stále. 

Začnu tedy znovu. Po lidsku. 

Ach ano, umím mluvit po lidsku. Je to daleko praktičtější. Nechci vás nijak 

urážet, ale vy si ani nedokážete představit tu nešikovnost lidí, když přijde na 

zvířecí řeč. Hermioně s Ronem se jen sotva podařilo vykašlat či spíše vyprskat 

zasyčení podobné slovu: „Ahoj“. S tím se opravdu muselo něco udělat. A tak 

jsem se naučil lidskou řeč. Je to legrační, když nad tím tak uvažuji. 

A tak tedy začnu znovu. Tentokrát doopravdy. Harry tvrdí, že prý často 

sklouzávám k bezvýznamnému klábosení. Což není pravda. To jen, že jisté 

informace jsou zásadní pro… 

Dobře, dobře! 

Jmenuji se Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll, což v hadím jazyce více či méně 

znamená „Temný princ se zářivými šupinami“. Harry ovšem trvá na tom, že se to 



dá rovněž přeložit jako „Pekelná stvůra neutuchající zvědavosti“. Ať tak či tak. 

Kdo je tu expert – on nebo já? 

Pochopil jsem z toho však, že pro ty vaše malé chlupaté jazýčky je mé božské 

jméno prakticky nevyslovitelné. A vy si ani neumíte představit tu hrůzu, která 

s tím vším souvisí. I přes mou chladnokrevnost mi z toho naskakuje husí kůže. 

Proto bylo mé jméno rychle zkráceno na „Smith“. A pak jednoho dne dostal Ron 

ten oslňující nápad nazvat mě „Smittym“. Dík, Rone. Fakt dík. Když totiž všichni 

viděli, jak moc mi takové přízvisko nadzvedlo šupiny, nebylo mi pomoci a zůstal 

jsem… „Smittym“. 

Ale pojďme dál. 

Jsem pětiletý bazilišek. Tedy přesněji - syn toho, kterého Harry ve svém druhém 

ročníku v Bradavicích zabil. 

Asi to však budu muset vysvětlit. 

Aniž bych zacházel do detailů baziliščího života, je podstatné vědět, že tu 

mluvíme o jednom ze vzácných kouzelných zvířat, které se vyznačuje asexuálním 

rozmnožováním. Bazilišci nejsou samci ani samice. Dospělý jedinec za určitých 

okolností během svého života prostě povine potomka, který je mu podobný, což 

s sebou samozřejmě přináší celé to téma ohledně vývoje druhu a tak dál a 

vůbec, ale jen mezi námi – dejte baziliškovi nějaké ty tunely a potrubí a pár krys 

k žrádlu a přežije vám docela slušně, že. Ha, cože? Zase ten směšný příběh o 

kuřecích vejcích vysezených já už ani nevím kým? Ne, ne, na tom rozhodně není 

ani zrnko pravdy. Jen nějaký nesmysl vymyšlený kouzelníkem, který se chtěl 

proslavit – nebo to zavdat jako pitomý žert – už ani nevím. 

Ale vraťme se k baziliškům. Jednou z těchto příležitostí k rozmnožování – 

konkrétně poslední v životě – je i smrt. A tak, pokud nedojde k jeho vyrušení, 

vypudí tělo rodiče po několika hodinách nového baziliška. A teď dávejte pozor! 

Tohle se v žádném případě nedá srovnávat s těmi tupými fénixy. Fénix se zrodí 

ze svého vlastního popela – což je mezi námi až k politování hloupé, nemyslíte? 

Bazilišek, který se zrodí, se od svého rodiče liší, pokud ne fyzicky, tak alespoň na 

rovině intelektu. Je to mládě. 

Bazilišek nedosáhne dospělosti – což představuje asi třicetimetrovou délku – 

dokud mu není kolem sto padesáti let. Já teď měřím sotva něco přes metr, takže 

můj pohyb po škole potrubím je vskutku ohromný výkon. Můj „otec“ neměl se 

svým obrovitým tělem žádný problém dostat se skrz trojrozměrný labyrint, ale já 

musím být neustále opatrný, abych nespadl do trubky, ze které bych se už 

nevyplazil. Je to vážně ponižující. 

Stalo se to při jedné z takových událostí, kdy jsem se prvně setkal se svými 

třemi… uhm… „lidskými známými“. Asi před rokem jsem totiž poněkud mátožný 

aktivním trávením krys velkých jako králíci podcenil výstup z jedné roury a spadl 

jsem do díry, ze které by se nedokázal dostat ani můj „otec“. Tobogány od toho 

dne už vážně nikdy nebudu mít rád. Po dvou minutách skoro volného pádu, který 

byl na vrchol všeho ještě každou chvíli v jiném směru – ještě teď je mi z toho 



špatně – jsem si rozplácl svůj ubohý nos o hrubou kamennou podlahu a pak jsem 

tam chvíli ležel jen tak zcela omráčený. Když jsem posléze zjistil, kde jsem to 

skončil a že jediná cesta odtamtud se tyčila skoro dva metry nad zemí, začal 

jsem panikařit. 

Někteří mí bratranci asi vědí, jak skákat do výšky – někde v Africe nebo Jižní 

Americe, co vím – ale já sám to tedy netuším. Takže jsem po několika hodinách, 

kdy jsem se to snažil dokázat, padl v rohu únavou a čekal jsem tam na smrt. Což 

bylo poněkud otravné, když víte, že mladý bazilišek v takovém případě 

automaticky přechází do stavu hibernace. Byl jsem odsouzen k věčnému spánku 

v hlubinách potrubí budovy, o kteréžto jsem v té době ani nevěděl, k čemu slouží 

či jak se jmenuje. 

Chvíli mi tedy zabralo, než jsem si uvědomil, že zpoza zdi vycházejí slabé zvuky. 

Ne, že bych měl vadný sluch, ale topil jsem se v tak hluboké depresi, že jsem 

nepovažoval za nutné plýtvat svou pozorností na to, co se dělo kolem mě. Ale 

ne. Opravdu jsem něco slyšel… nějaké nejasné zvuky… neuchopitelné zvuky… 

zvuky, které jsem předtím nikdy neslyšel a které bych mohl směle přirovnat ke 

krysímu pištění, kdyby nebyly tak hluboko položené a různorodé. 

Byla to moje první zkušenost s lidskou řečí, protože předtím jsem se nikdy 

neocitl mimo prostředí potrubí. Jinak je mojí přirozeností samozřejmě hadí jazyk 

– každý plaz jím mluví instinktivně už od narození. 

Učinil jsem tedy tu jedinou věc, která se učinit dala, jakkoliv byla hloupá, a 

zavolal jsem o pomoc. Ale věci, které vydávaly ty zvuky, mě, jak se zdálo, 

neslyšely, nebo mě spíše ignorovaly. Volal jsem snad celou věčnost, ale bez 

odezvy. Po chvíli, a pokud bych byl schopen breku, bych asi propadl pláči. Ale 

plazi neznají pláč a já vlastně ani nevěděl, co pláč znamená. 

Byl jsem zoufalý a připravený uštknout sám sebe, jen abych neupadl 

do nekonečného spánku – během hibernace totiž bazilišci sní, nebo lépe řečeno 

trpí nočními můrami – když v tom mi konečně někdo odpověděl a zněl při tom 

více než jen udiveně. 

„Je tam někdo?“ 

Přidušen pocity překvapení a úlevy jsem nejprve ani nebyl schopen něco zasyčet. 

„Je tam někdo?“ zopakoval ten hlas. „Slyšel jsem volání o pomoc.“ 

„Ano!“ vyjekl jsem a zapomněl jsem při tom na všechnu svou důstojnost. „Jsem 

tady! Uvízl jsem v místnosti za stěnou.“ Opět jsem zaslechl ty divné zvuky, které 

jsem slyšel už dříve. A pak ten hlas znovu promluvil. 

„Kdo jsi? Co jsi za hada?“ 

„Já nejsem žádný had!“ ohradil jsem se rozhořčeně. „Jsem bazilišek. Jmenuji se 

Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll a mé šupiny budou tvé tělo chránit navěky, 

pokud mě odtud vytáhneš,“ dodal jsem, když jsem se rozpomenul na všechnu 

svou baziliščí zdvořilost. 



Následovaly další divné zvuky, tentokrát trochu zřetelnější. „Ty lžeš. Poslední 

bazilišek v této škole zemřel před více než čtyřmi roky.“ 

Byl jsem vzteky bez sebe. Obvinit baziliška ze lhaní je vážná věc – ne, že by 

bazilišci nikdy nelhali, to jen aby bylo jasno, ale považují takové obvinění za 

neprominutelný nedostatek vychování. Použil jsem proto ten nejzuřivější tón 

hlasu, jakého jsem byl schopen, všechna důstojnost zapomenuta. 

„Jsem jeho syn, ty jeden zatracený troubo! Kdo jsi, že nevíš, že bazilišci dokáží 

zplodit potomka i několik hodin po své smrti?“ 

„Jsem člověk. Jmenuji se Harry Potter. Je to pravda?“ 

Člověk. V mysli se mi objevilo několik nic neříkajících obrazů, zřejmě pozůstatků 

vzpomínek od mého „otce“. Šeredně obnažená kůže. Dvě „nohy“. Dvě další 

„nohy“, které ani nepoužívají k chůzi. Hmmm… jo. Trochu jako krysy, ale ne tak 

chutní. 

(Vím, že v tomto úseku všechno přirovnávám ke krysám, ale to pochopíte, když 

se zamyslíte nad mými nedostatečně vyvinutými sociálními dovednostmi.) 

„Jsi tam ještě?“ 

Nevyděsilo mě to – baziliška nic nevyděsí, však víte – a tak jsem odpověděl: 

„Ano. Pověz mi, Harry Pottere, jak mi takový… tvor jako ty (skoro jsem řekl 

‚zvíře‘) dokáže rozumět?“ 

„To je dlouhý příběh. Takže ty jsi syn toho baziliška, který zemřel před několika 

roky?“ 

„To už jsem říkal! Dostaneš mě odtud?“ 

Ticho. 

„Nuže?“ 

„To jen, že… no… tvůj otec se mě před čtyřmi roky pokusil zabít poté, co vyděsil 

úplně celou školu. Takže nevím, jestli…“ 

Klid, klid, jen klid. 

„Co je to ‚škola‘?“ zeptal jsem se vyrovnaně, abych si poskytl čas na přemýšlení. 

„Och! To je takové místo, kde se mladí lidé učí.“ 

„Učí co?“ 

„No… to, co vědí ti starší.“ 

„Tak proč to dělají, když už to ostatní lidé vědí? Stačilo by se jich jen zeptat.“ 

„Errrr…“ 

Naprostí blbečci. Úplnou náhodou jsem padl na nějakou podřadnou rasu. 

Použil jsem svůj nejsvůdnější hlas. „Čeho se obáváš, Harry Pottere? Že tě uštknu 

do krku, když mě osvobodíš? Že budu stejně jako můj otec šířit paniku tou tvou 

školou? Kdybych to chtěl, udělal bych to už před časem, nemyslíš?“ 



Udělal bych to, kdybych věděl, kde jsem. Šťastně jsem vyplázl jazyk. Místo 

hemžící se malými lidmi… Někde určitě je cesta ven z tohohle potrubí. 

Znovu ty divné zvuky. Začínal jsem si myslet, že je to asi nějaký primitivní 

způsob mezilidské komunikace. 

„Problém je,“ ozval se znovu ten hlas, „že umřu, když se mi podíváš do očí.“ 

Ach, ano, tohle. To byla pravda. 

„Je tma,“ povzdechl jsem si. 

„Ale já musím vidět, abych tě odtamtud dostal! Proč to vlastně nedokážeš sám?“ 

„Je to pro mě vysoko,“ sykl jsem. „Nejméně dva metry.“ 

Ticho. 

„Jak velký jsi?“ 

„Tak asi metr. Přemýšlíš vůbec o tom, že bys mě vytáhl ven?“ 

„Už jdu.“ 

Dlouhou chvíli jsem zase jen čekal, než jsem zaslechl hlas nad svou hlavou. Pak 

se z té vodorovné trubky, na kterou jsem nedosáhl, něco vynořilo. Byla to hlava 

– jaká to směšná hlava s plochými tvářemi a těma největšíma očima, jaké jsem 

ve svém životě viděl. Ty divné, lesklé oči se na mě ale neotočily. 

„Mohl bys prosím tě dát pozor na to, aby ses na mě nedíval, zatímco se k tobě 

budu sklánět?“ lapl ten hlas po dechu. 

„Ale jistě.“ 

Ne, vážně, pochopte – tahle věc byla má jediná spása, jak se odtamtud dostat. 

Vždycky ho můžu zabít a okusit lidské maso, až z téhle šlamastiky vyváznu. 

Za mnou se ozvalo hlasité BUM. 

„Zavřel bys oči, až tě budu vytahovat?“ 

Povzdechl jsem si a vykonal jsem to. 

„Dívám se.“ 

Ticho a pak: „Ty jsi ale maličký!“ 

Nechal jsem oči zavřené a jen jsem výhružně zasyčel: „Jsou mi jenom čtyři!“ 

„Promiň. Hmm… er… vezmu tě do rukou.“ 

‚Do rukou‘. Och, dobře. To jsou ty nohy, co nepoužívají k chůzi. Vlastně docela 

užitečné, jak se tak ukázalo. 

Něco mě popadlo a já vydal vyděšené zakvičení, když jsem se odlepil od země. 

Dal jsem se dohromady jen tak tak, abych neotevřel oči. 

„Kdyby ses mi ovinul okolo… tohohle…“ 



Učinil jsem, co mi řekl, a pevně jsem své šupiny obtočil kolem něčeho zvláštně 

teplého. 

„Ík – ne tak pevně, prosím!“ Krk toho tvora. Proč byl tak teplý? 

Podivil jsem se tomu. „Proč jsi tak teplý?“ 

„Prostě jsem. Nemám žádné šupiny. To je moje kůže.“ 

„Legrační.“ 

Pak mě však přerušil pohyb, ze kterého by se udělalo šoufl i mořské vydře. 

„Co-co se to děje?!“ 

„Musím tou trubkou zase nahoru. Držíš se pevně?“ 

Ten pád předtím byl příšerný, ale stoupání, jako by byla moje smrt. 

Když se všechno zastavilo a hlas oznámil, že jsme dorazili na místo, skoro jsem 

otevřel oči. Jenže pak mi něco teplého překrylo hlavu a já jsem se do toho 

instinktivně chtěl zakousnout, když… 

„Ne! To jsem já. Nezapomeň, že bys nás zabil, kdybys otevřel oči!“ 

Vyděsilo mě, když se mi přímo u levého ucha znovu ozvaly ty divné zvuky z 

dřívějška. Strašné. 

„Vás?“ zeptal jsem se, jen lehce zachvácený panikou. „Kam jsi mě to přinesl?“ 

„Můžeš se podívat. Ale pak zase zavři oči.“ 

Udělal jsem to a poprvé jsem spatřil svého zachránce spolu se dvěma jeho 

kamarády v místě, kterému říkali společenská místnost. 

A to bylo všechno tak zajímavé, že jsem se rozhodl, že je na místě nezabiju. 

Velkorysé, že ano? 

A tak jsem tedy potkal Harryho, Hermionu a Rona. 

ooOoo 

Rychle jsem zjistil, že třebaže nejsou lidé obdařeni od přírody, přesto jsou 

neuvěřitelně vynalézaví. Nutno podotknout, že hlavně díky tomu, čemu říkají 

‚ruce‘. Krysy se mají vážně ještě dost co učit. 

Rovněž jsem přišel na to, že ta nejúžasnější věc, na jakou jsem mohl narazit, je 

vanilkové kondenzované mléko. Vypěstoval jsem si pro něj vášeň a nakonec mě 

to utvrdilo v tom, že dokud mě jím ti tři tvorové budou pravidelně zásobovat, 

dokážu jejich přítomnost snést. 

A tak započalo moje studium lidského světa. 

Bylo by to zdlouhavé a složité vyprávění, kdybych chtěl obsáhnout všechno, co 

jsem zažil, ale musím podotknout, že jsem šel od úžasu k úžasu. Jisté věci se 

zdály nepochopitelné – tedy až do toho dne, kdy jsem si uvědomil, že perfektně 

dávají smysl, pokud vezmete v potaz lidský způsob myšlení. Způsob myšlení, 

kterému jsem přese všechno začínal rozumět. 



Jeden pitomý příklad za všechny: dveře. Co může být komplikovanějšího než 

dveře? Dveře – těžká dřevěná deska, která vám dokáže uštípnout prsty; panty, 

které rezaví a v noci skřípou; klika, která se láme častěji, než by měla a kterou 

někteří imbecilové vždycky pokapou lepidlem nebo marmeládou; petlice, která je 

otevřená, když má být zavřená; a zámek, který je zamčený, když má být 

odemčený, který se zničí nebo zablokuje a ke kterému se často ztratí klíče? A 

všechno tohle na co? Abyste je buď otevřeli, když chcete vejít do místnosti, nebo 

je za sebou zase zavřeli? Všechno mi dávalo smysl až později, když jsem 

pochopil pojem soukromí, tehdy jsem porozuměl i užitečnosti dveří. 

Harry mě usadil do místnosti ve sklepení, do které vedlo otevřené potrubí. Což 

mi dovolovalo se čas od času vydávat na lov. 

Dlouze jsme spolu diskutovali a on mě krůček po krůčku povšechně uváděl do 

světa lidí – někdy jsem měl potíže tomu všemu i věřit – vyprávěl mi o světě 

čarodějů (zejména o Bradavicích) a o svém setkání s mým „otcem“. To až 

později, když jsem dokázal rozmlouvat i s Ronem a Hermionou, jsem se 

dozvěděl, kdo Harry doopravdy je. 

Dalším komplikovaným úkolem pro mě bylo studium angličtiny – proč vůbec lidé 

mluví různými jazyky? Došel jsem k závěru, že si prostě rádi komplikují život. 

Teprve tehdy, když jsem se ponořil do řečtiny, latiny, francouzštiny a ruštiny, 

jsem objevil kouzlo intonace a přízvuku. Ale to je zase jiný příběh. 

A tak jsem si osvojil angličtinu. Studoval jsem historii. Studoval jsem zeměpis. 

Hermiona mi s neskutečnou radostí přinesla celé police knih z knihovny a 

pověděla mi i o některých docela komplikovaných mudlovských vědách, které mě 

ale jen pramálo zaujaly. Ron mě s sebou vzal v tašce na hodinu Přeměňování, ta 

mé nadšení ale taky nijak nepodnítila. Ne. Co mě doopravdy fascinovalo, byli 

samotní lidé. 

Avšak… 

Musíte asi přemýšlet nad tím, jak se to všechno mohlo stát vzhledem k mému 

„smrtícímu“ pohledu. Dali mi sluneční brýle. Perfektní. Byl jsem bez pochyb první 

bazilišek, který nosil obyčejné, Hermionou upravené sluneční brýle. Nijak mě to 

ale netrápilo vzhledem k tomu, že jsem byl na temnotu v kanálech zvyklý. 

Hermiona mi pak vždycky říkala, že jí připomínám jiného „Smitha“ se slunečními 

brýlemi z jistého amerického filmu. Požádal jsem jí tedy, aby mi osvětlila děj 

toho filmu, což jak se ukázalo, byla nějaká forma lidské zábavy. Osobně dávám 

přednost příjemnému zdřímnutí s krysou nebo miskou kondenzovaného mléka 

v žaludku, ale to je asi prostě věc vkusu. 

A tak jsem ozbrojený slunečními brýlemi, nesený v tašce některého z těch tří 

svých… zřejmě skoro „přátel“ začal se svým pozorováním světa lidí. 

ooOoo 

Lidé se typicky rozdělují na dvě skupiny – na samce a samice. 



Hermiona mi sdělila, že se tak děje čistě náhodně, ale já si stojím za tím, že by 

se z nich klidně mohli stát dva samostatné druhy. Samci – chlapci, když už jsme 

na té škole – jsou většinou statnější. Děvčata ovšem, co mohu říct, jsou zase 

rozumnější (Ron tvrdí, že mluvím nesmysly, ale můj náhled na věc může být 

jedině objektivní, no ne?). A tak vznikají dvě oddělené skupiny. Nejvíce 

fascinující věc nastane, když mezi sebou začnou ty dvě skupiny interagovat. 

Trvalo mi opravdu dlouho pochopit, proč mají tyhle dva poddruhy takový 

problém s komunikací. A tak jsem se rozhodl, že nejprve vyhledám Rona. 

ooOoo 

Ron mě vážně pobavil – ale unést jsem se tím samozřejmě nenechal, bazilišek je 

přece úctyhodný zabiják, který se nikdy nenechá jen tak unést veselím. Ron je 

ten… nejtypičtější člověk, řekl bych. 

„Rone,“ prohlásil jsem jednoho krásného rána, když jsme se rozvalovali v trávě 

na slunci, „proč vlastně existují chlapci a děvčata?“ 

Pohlédl na mě ještě tupěji než obvykle. 

„Zopakuji otázku – proč?“ zeptal jsem se. 

„Slyšel jsem. Máš v zásobě ještě nějaké další podobně zvrácené otázky?“ 

„Proč zvrácené?“ vyzvídal jsem. „Nechápu to. To je vše.“ 

Zamumlal něco jako: „Já taky ne,“ a pak se zamračil. „Lidi potřebujou kluky a 

holky k rozmnožování,“ vypadlo z něj nakonec. 

„Jako krysy?“ 

„Jdi do prčic s těma svejma krysama. …Jo, jako krysy.“ 

„A to je všechno?“ 

„To je všechno.“ 

„Ach.“ 

Chvíli jsem zůstal potichu. „A mimo toho – v čem se liší? Proč to samé nefunguje 

se dvěma chlapci? Nebo děvčaty? Jak víš, kdo je chlapec a kdo děvče? Jak to je?“ 

Převalil se s rozčileným zasténáním do trávy. „Kluci a holky nevypadají stejně. 

Toho sis u těch svých krys nikdy předtím nevšim?“ 

„Ne, prostě jsem je sežral. Tak jak to funguje?“ 

Načež zrudnul do stejného odstínu jako jeho vlasy. „Na to se musíš zeptat 

Hermiony.“ 

„Proč? Nevíš to?“ 

„Jo, ale… herdek, právě se tu snažím baziliškovi vysvětlit, co je sex. Vlastně… 

schovej se!“ 

Rychle jsem vklouzl do tašky a zaklel nad skupinou chlapců – rozhodně chlapců – 

kteří mířili k nám. 



„Mimochodem, Rone, co to znamená ´sex´?“ zasyčel jsem. 

„Do hajzlu,“ zaskučel. 

ooOoo 

Nakonec jsem zašel za Hermionou, která se ukázala jako daleko poučenější. 

„Hermiono, chtěl bych se tě zeptat na pár věcí.“ 

„Samozřejmě!“ odpověděla zvesela. 

Hermiona je studnice vědomostí. Velice ji za to obdivuji. Když ji někdo požádá, 

dokáže ve dvaceti vteřinách vyjmenovat posledních čtyřicet sedm ředitelů 

Bradavic, a to začne od toho současného a přeskočí jen každého třetího. Ale není 

tak zábavná jako druzí dva chlapci. A ano, je to děvče! 

„Ron byl dost vágní. Mohla bys mi vysvětlit rozdíl mezi chlapci a děvčaty a říct 

mi, jak to mezi nimi funguje?“ 

Nejdřív jsem si myslel, že vybuchne, ale pak se dala dohromady a vypadala 

dokonce otevřeně pobavená, když mi to v klidu vysvětlovala. 

Nakonec jsem více méně došel k pochopení problému. „Dobře, mechanismu sice 

rozumím, ale přesto se domnívám, že je to nespravedlivé, když můžou mladé 

nosit jen dívky.“ 

Usmála se. „To mi povídej.“ 

„Ale co se týče výběru partnera – to děláte náhodně? Když jde o krysy, vždycky 

se to stane příliš rychle, než abych to pochytil…“ 

„Tak to jsi teď narazil na velkou filozofickou otázku, které se říká ‚láska‘,“ 

povzdechla si. 

Což mě zaujalo, a tak jsem se uvelebil na koberečku. 

„No dobře. Všechno je to záležitost feromonů a přežití druhu. Člověk si prostě 

snaží vybrat co nejlépe, aby měl ty nejlepší děti.“ 

„Což je pochopitelné.“ 

„Ano. A tak se lidé snaží začlenit do ‚párů‘.“ 

„Do párů… Těch stejných párů, které dělají, ani nevím co, po všech možných 

koutech? Mimochodem – co to vlastně dělají?“ 

„Hezky popořadě. Pár je většinou definován jako muž a žena, kteří spolu mají 

děti a tvoří jednotku, které se říká ‚rodina‘.“ 

„Proč říkáš ‚většinou‘?“ 

„Protože určití lidé nikdy partnera nenajdou, ani nezaloží rodinu.“ 

„Nemají tedy žádné děti?“ 

„Er, ne. To neříkám. Tady se to trochu komplikuje. Dva jedinci spolu totiž mohou 

mít vtah, aniž by…“ 



„Aniž by byli pár?“ 

„Ne. No, vlastně ano. Ale hlavně, aniž by měli děti.“ 

„Tomu nerozumím. Jde přece o to mít potomky, ne?“ 

„Ne vždycky.“ Lehce zčervenala. „Vlastně jde spíš o to, že samotný akt je docela 

příjemný a že se to děje – ve většině případů – vlastně pro potěšení.“ 

Stále jsem měl určité pochybnosti. 

„Jistí lidé,“ pokračovala, „raději stráví svůj život s partnerem – třeba i jen jedním 

– pro potěšení, a ne proto, aby měli děti.“ 

Mimovolně jsem se poškrábal brýlemi o nohu židle. Začínaly mi být moc malé. 

„To je složité.“ 

„Nikdy jsem neřekla, že není.“ 

„A jak s tím vším souvisí ten tentononc, čemu říkáš ‚láska‘?“ 

„To je totiž to, co bys měl cítit k osobě, se kterou chceš prožít svůj život. Jak to 

jen vysvětlil? Předpokládejme, že chceš děti. Ne, ne jako bazilišek, ale jako 

člověk. Nemůžeš si děti vytvořit sám. Někoho k tomu potřebuješ. A ten někdo… 

tak s ním budeš muset sdílet plno věcí a…“ 

„To to nemůžeš prostě udělat a jít?“ 

„Ne! Teda… někteří to dělají… Ale já mluvím obecně! Takže tahle osoba – ta tě 

motivuje, abys ji miloval víc než všechny ostatní, a dokonce abys s ní chtěl 

strávit svůj život.“ 

„Takže, abys někoho miloval, musíš mít i děti?“ 

„NÉ! Sakra… Někdy je to právě naopak. Ty… kruciš. Dobře. Vlastně… když se 

zamiluješ, tak to znamená, že s ním chceš strávit život a… To to nevysvětluje!“ 

„Nějak mi to nezní jako zábava. Já bych třeba chtěl strávit život s mou miskou 

kondenzovaného mléka a kupou krys, ale riskoval bych, že se začnu nudit.“ 

„Nemůžeš se zamilovat do misky mléka!“ 

„Ach, vážně? A proč jako ne?“ 

„No… já… ty nemůžeš… prostě…“ 

„Nemůžu co?“ 

„Nemůžeš to dělat s miskou mléka!“ 

„Ááááách.“ Pochopil jsem. „To je to až tak příjemné?“ 

Na to zrudla ještě víc. „Vypadá to tak,“ zamumlala. 

„Ty ses ještě nerozmnožovala?“ zeptal jsem se ze zvědavosti. 

„Ne! Smitty… to až během puberty… lidé… začnou… chtít… no… to. A jen tak 

mimochodem – právě proto se často chovají jako naprostí idioti,“ dodala s trochu 

větším přesvědčením. 



A najednou mi vysvětlení chování lidského samčího druhu začalo být až nad 

slunce jasné. „Myslíš tím, že… všechno tohle je něco jako svatební tanec nebo 

tak?“ 

„Dalo by se to tak říct.“ 

„Tedy vážně, tohle všechno je opravdu komplikované. A všechny ty páry v těch 

zákoutích – co ti dělají? Je to něco – nevím – co se dělá na veřejnosti?“ 

„Ne. Oni… oni se líbají, objímají. Jsou rádi spolu. Jsou zamilovaní.“ Zdála se z 

toho trochu rozčilená. 

„Ale někdy jde o dva chlapce nebo dvě dívky. Proč?“ 

„Určití lidé to raději dělají s osobou stejného pohlaví.“ 

„Ale to se nemohou rozmno-“ 

„Pro potěšení.“ 

„Dobře.“ Trochu jsem nad tím zapřemítal. „Takže je vlastně dobré být 

zamilovaný?“ 

„Pokud je ten druhý zamilovaný rovněž, pak ano.“ 

„Proč by ten druhý nebyl?“ 

„Protože o tebe třeba nemá zájem.“ 

Ach. „To musí být smutné.“ 

Žádná odpověď. 

„A ty jsi? Zamilovaná?“ 

„…Ano.“ 

„Do chlapce nebo dívky?“ 

Obrátila oči v sloup. „Do chlapce.“ 

„Ale on není?“ 

„Ne.“ 

„Kdo je to?“ 

„Ron.“ 

„A řekneš mu to?“ 

„Ne.“ 

„Proč ne?“ 

„Protože ho to hrozně naštve a už se mnou nikdy nepromluví.“ 

Veliký hadí Stvořiteli, ti lidé jsou tak komplikovaní. „Děkuji ti, Hermiono.“ 

„Bylo mi potěšením,“ odpověděla, ale zdála se velice smutná. 

Takže teď mi zbyl už jen Harry. 



 

 

Kapitola druhá: Smitty – vědátor 

 

Mám Harryho vážně rád, protože mluví hadím jazykem, což je docela příjemné 

po celém dni, kdy si kroutím jazyk těmi nemožnými slovy. Myslím si rovněž, že 

ho mám rád, protože prostě moc nemluví a raději poslouchá, protože nesoudí, 

protože si tolik vytrpěl, protože zná temnotu a jelikož je temnota přirozeným 

prostředím plazů, musí být jako taková uznána a přijata. 

Věděl jsem dobře, kde ho najít. 

Proklouzl jsem skulinou ve zdi a obtočil se kolem nohy stolu, u kterého byl 

usazen, a pak jsem se nadzvedl na úroveň jeho tváře. Když mě uviděl, usmál se 

na mě. 

„Ahoj, Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll. Tohle není moc chytré.“ 

Rozhlédl jsem se po nebelvírské společenské místnosti. „V tuhle hodinu tady 

nikdo není. Kromě tebe.“ 

„Jo.“ 

Vždycky se tu nacházel, a to až do brzkých ranních hodin, kdy už nevydržel 

zůstat déle vzhůru a i přes všechny své noční můry neusnul. To, že se zbavil 

Voldemorta, mu v tomto ohledu vůbec nepomohlo. Rozhodl jsem se tedy 

z naprosté dobroty svého srdce, že si s ním trochu pobavím. 

„Mluvil jsem dnes odpoledne s Hermionou.“ 

Věnoval mi zaujatý pohled. „O čem?“ 

„O lidských vztazích mezi chlapci a děvčaty.“ 

Na tváři se mu rozlil úsměv, který byl napůl pobavený a napůl skeptický. „O 

sexu?“ 

„Ne, o lásce. Co je to – sex?“ 

Ovládl své zahihňání. „No, ten jde s láskou většinou ruku v ruce – i když existují 

samozřejmě výjimky.“ 

„Ach… tohle.“ 

Vážně přikývl, ale jeho oči – ty skutečné, ne jeho brýle – zajiskřily. „Ano, tohle. 

Takže… o co šlo ve vašem rozhovoru o lásce?“ 

Povzdechl jsem si. „Je to vážně celé naprosto zvrácené. Myslím tím – je to jen 

další věc, kterou lidé vynalezli, aby si zkomplikovali život, že ano?“ 

„V tom s tebou naprosto souhlasím,“ zamumlal. 

„Takže… k čemu je to dobré?“ 

Neodpověděl, na tváři posmutnělý úsměv. 



„Nevadí. Prostě mi jen řekni, jak to mohou dělat dvě dívky nebo dva chlapci. No 

vážně, nějak nechápu, jak to může fungovat.“ 

Bezmála mu vyhrkly slzy smíchu. 

„To je vážné, Harry!“ 

Nahnul se ke mně a utrousil do mého plazího ucha několik popisných vět. Pohlédl 

jsem na něj s obezřetností. „Dobře, takhle to je tedy u dívek, ale u chlapců?“ 

Další šeptání. 

„Hmm, ano. Ale nebude to bolet?“ 

„Většinou je to docela uspokojující.“ 

„Ale stejně…“ 

„Tím se netrap,“ přerušil mě s úsměvem. 

Zamyšleně jsem se zubem zahákl za kalamář. „A tyhle páry… chlapců a děvčat…“ 

„Ano?“ 

„Proč se schovávají?“ 

Opřel se do opěradla svého křesla. „Není to moc společensky přijatelné.“ 

Překvapeně jsem na něj pohlédl. „Proč ne?“ 

„Prostě není. Určití lidé si myslí, že to není normální.“ 

„No, vlastně není. Z přirozeného pohledu na věc.“ 

„Jo, ale to stejně není dobrý důvod k tomu, aby tě za to lidi znevažovali a 

pohrdali tebou.“ 

„Samozřejmě, že ne!“ zaprotestoval jsem. „K tomu opravdu dochází?“ 

Smutně přikývl. 

„Jste opravdu zvláštní…“ 

„…My lidé, ano, já vím.“ 

Následovala docela dlouhá pauza, oba dva jsme byli ztracení v myšlenkách. 

„Hermiona je zamilovaná,“ vyhrkl jsem po chvíli. 

„Do koho?“ 

„Do Rona.“ 

Užasle na mě pohlédl. „Je to pravda? Jako vážně?“ 

„Samozřejmě, že je to pravda!“ sykl jsem. „Řekni mi – jaká měřítka člověk má, 

aby se zamiloval?“ 

Zamyslel se. „Žádná. Asi se to prostě stane.“ 

To mi moc nepomohlo. 



„Myslím, že si už tolik nevšímáš chyb té druhé osoby – jen jeho předností. A pak 

si uvědomíš, že jeho přednosti obdivuješ… a někdy i jeho chyby. Žasneš nad tím, 

jak je možné, že jsi to dřív neviděl. A někdy žasneš i nad tím, jak je vůbec 

možné, že ses mohl zamilovat tak moc, že… no…“ Odmlčel se. 

„Kdo je to?“ zasyčel jsem tiše. 

Věnoval mi ironický úsměv. „Kdepak. Nech si o tom zdát.“ 

Chvíli jsem bručel pod fousy a pak jsem se ho pro odvedení pozornosti zeptal: 

„Harry, co to znamená ´do prdele´?“ 

ooOoo 

A tohle všechno se stalo někdy v únoru – další věcí, kterou na lidech obdivuji, je 

jejich důmyslné členění času a zejména ta věc s přestupnými roky. Někdy jsou ti 

lidé tak chytří. 

Asi o dva týdny později došlo k události, která otřásla mým světem natolik – 

třebaže s ním bylo zatřeseno rovněž i docela nedávno – že mě přinutila 

pokračovat v mojí fascinující studii lidského světa a prohlubovat ji. 

Toho dne jsme se všichni čtyři usídlili v malé místnosti, která sloužila jako naše 

základna, a pohodlně rozprostřeni na podlaze jsme se dohadovali nad partičkou 

mah-jongu – ano, plazi jsou skvělí hráči, já sám jsem k Ronovu potěšení rovněž 

neobyčejně nadaný v šachu – když tu se dveře otevřely (co to povídám? Ony 

explodovaly!) s hlasitým BUM a vpustily dovnitř dosti podezřelou osobu, která 

nás hrubě přerušila svým řevem. 

„Potter! Weasley! Grangerová! Mohu se dotázat, co to tu kujete, zavření 

v místnosti, ve které očividně nemáte co pohledávat?“ 

Muž se překotně zarazil, když mne spatřil, a poskytl mi tím dost času na jeho 

prozkoumání. Byl to, alespoň se domnívám, dospělec člověka, plně vyvinutý, což 

bylo na této „škole“ docela vzácností. Vezmeme-li v úvahu tón, který užil i stav 

mých přátel, který bych označil jako „zelený“, zejména, co se týkalo Harryho, 

který se zdál zcela vyděšený – vyvodil jsem z toho závěr, že je to jeden z jejich 

profesorů. A vzhledem k tomu, co mi už sami říkali, zřejmě jsem právě čelil jejich 

mistrovi lektvarů, profesoru Severusi Snapeovi. Byl jsem si tím celkem jistý, 

protože se zdál být přesně tak nepříjemný, jak mi ho popisovali. Ale v tuto chvíli 

mi přišel neobyčejně omráčený tím, co vidí. Možná nebyl tak úplně zvyklý 

přicházet do styku s bazilišky, kteří nosí brýle, a hrají s jeho studenty mah-jong.  

„Co to u… Merlinova jména – jak – do řiti.“ 

Ti tři překvapeně zalapali po dechu, když ho slyšeli klít, já jsem však užil svůj 

nejodměřenější hlas, abych ho usadil na jeho právoplatné místo. „Když někdo 

takovýmto způsobem vrazí do místnosti, pane, měl by mít alespoň krapet 

slušnosti se omluvit a náležitě se představit jejím uživatelům. S kým mám tu 

čest?“ 

Myslím, že tohle nečekal. 



„Severus Snape,“ vykoktal s prázdným výrazem v obličeji. 

„Nuže, pane Snape, dovolte mi říct, že by se vaše chování mělo zlepšit. Musím 

rovněž dodat, že – dobře, už mlčím,“ usoudil jsem spěšně, když jsem si povšiml 

hůlky namířené mým směrem. 

„Pane, ne!“ Harry vyskočil na nohy a popadl muže za ruku. „Je neškodný,“ hlesl, 

než se setkal s jeho zlostným pohledem. 

Zcela veřejně jsem si odfrkl, abych tak vyjádřil svůj nesouhlas, ale muži jsem 

nestál ani za pohled. Jeho rozzuřené oči se totiž zavrtávaly do těch patřících 

mému příteli, zatímco se snažil setřást jeho sevření. 

„Přišel jste zcela o rozum, pane Pottere? Tohle je bazilišek! Ve jménu samotného 

Merlina, myslel bych si, že ze všech lidí právě vy rozeznáte nebezpečí, které se 

v takové bestii skrývá. Pusťte mě!“ 

„Pane!“ vložil se do toho Ron, když Harry zavrávoral ke stěně, ve tváři naprosté 

zoufalství. „On je ale vážně neškodný! Už je to několik měsíců, co…“ 

„Několik měsíců? Vy jste tu ukrývali baziliška několik měsíců?“ Vypadal vzteky 

naprosto bez sebe. „K panu řediteli. Hned. A co se týče… téhle… věci…“ Věnoval 

mi zhnusený pohled. 

„Hej! Buďte slušný!“ ohradil jsem se. 

Zazíral na mne. „On mluví,“ zamumlal. 

„Mluvím, zpívám, dokonce vám zatancuji i lambádu, kdybyste chtěl,“ odpověděl 

jsem vlídně. 

„A možná i poskytne trochu jedu na pokusy,“ skočila mi do řeči Hermiona. „A 

šupiny… a krev.“ 

„Ach, ne, nechci dávat žádnou-ummmpf!“ 

„Sklapni už prostě,“ zavrčel Ron, když dával svou ruku pryč z mých úst. 

Muž zůstal zticha. 

„Takže,“ prohlásil nakonec, „k profesoru Brumbálovi. A vezměte tohle…“ 

„Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll, k vašim službám. Ale smíte mi říkat Smith.“ 

No, nevypadal, že by ho to pobavilo. 

ooOoo 

Ten starý gentleman oplýval vskutku působivými vousy. Nikdy jsem nic takového 

neviděl. Zvědavě mě pozoroval, zatímco mu Snape vyložil naše setkání, a pak se 

na mě usmál. „Jsem uchvácen, pane…“ 

„Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll, ale bez toho ´pane´. Bazilišci jsou 

bezpohlavní.“ 

Zdál se být upřímně zaujatý. Otevřel ústa, jako by se chtěl na něco zeptat, ale 

pak to v sobě pod tíhou smrtonosného pohledu svého zaměstnance potlačil. 



„Nuže dobrá, můj milý Smisssssirrrrrssssaaaaaaâlll.“ 

„Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll, s devíti znělými ´r´ a dvěma ´â´, ale můžeme 

mi říkat Smith.“ 

„Můj milý Smithe – er – mohl byste nám objasnit, jak jste se s Harrym setkal?“ 

Odvyprávěl jsem mu poměrně rychle celý příběh, na jehož konci se na mě usmál 

zcela otevřeně. Ve Snapeových očích se na druhé straně něco chladně zalesklo 

při pohledu na Harryho, který se na židli skrčil tak moc, jak jen mohl. Ron 

s Hermionou, kteří byli usazeni přímo vedle něj, ani nemukli. 

„Tedy opravdu, jaké to dobrodružství! Je mi vskutku velkým potěšením se s vámi 

seznámit, pane Smithe.“ 

„Ne tolik jako mně,“ odpověděl jsem zdvořile. 

„Dobrá! A teď musíme projednat vaši situaci zde na hradě.“ 

„Nemůžete ho poslat do zoo nebo něčeho takového,“ přerušila ho Hermiona 

chvějícím se hlasem. 

„Samozřejmě, že ne,“ ubezpečil ji ten starý Brum-něco, což se k němu vážně 

dobře hodilo. „Jen musíme najít oficiální důvod pro to, aby zde mohl pobývat. 

Severusi?“ otočil se na druhého muže. „Byl by ti užitečný v lektvarech?“ 

Ten smrtící pohled ho doslova rozkrajoval na kousíčky. 

„Bude mi velmi užitečný, bude-li spolupracovat.“ 

K čemuž nemám ani tu nejmenší chuť. 

„Skvělé! To bude náš oficiální důvod. Avšak,“ dodal, když se na mě otočil, 

„pokuste se nebýt studentům příliš na očích…“ 

„Samozřejmě.“ 

„To bude vše!“ usoudil a postavil se. „Přeji vám všem příjemný-“ 

„A tihle tři?“ utnul ho Snape chladným hlasem. 

Starý muž mu věnoval udivený pohled. „Odpusť mi?“ 

„Albusi, oni toho baziliška přivedli do této školy.“  

„To není pravda!“ ohradil se Harry. 

„Ticho, Pottere.“ 

Harry se třásl po celém těle, ale udržel se. 

„Albusi, musí být potrestáni.“ 

Ředitel si povzdechl. „Dobrá tedy, v tom případě jim dej trest. Příjemný den vám 

všem.“ 

Jakmile jsme byli na chodbě, podíval jsem se obtočen kolem Ronova krku na 

Harryho. 

„Nemá tě moc rád,“ podotkl jsem v hadím jazyce. 



„To můžu klidně potvrdit. Jeho hodiny jsou pro mě noční můra,“ zamručel. 

„Proč jako?“ 

Otevřel ústa k odpovědi, ale Hermiona nás přerušila. 

„Nesnáším, když to děláte,“ zaskučela. „O čem se to vy dva bavíte?“ 

„Ptal jsem se Harryho, jestli by Snape souhlasil s tím, že bude pátý do počtu 

v kartách,“ odpověděl jsem. Vážně jsem měl karty rád. 

„Tak to bys měl větší štěstí s Brumbálem.“ 

ooOoo 

A tak se moje existence stala veřejnou. 

Musím připustit, že bylo docela komické vidět tváře těch okouzlujících lidiček, 

když mě spatřili poprvé. Nejprve mě ukázali ve sborovně. Když mě Harry na 

Brumbálův příkaz vytáhl z tašky, několik z nich se snažilo nekřičet, jeden či dva 

omdleli a od Snapea vzešlo jen odfrknutí – opravdu rozkošný muž. A co se týče 

mé první hodiny lektvarů, které jsem se zúčastnil, tak to bylo šílené. Studenti se 

během vaření svých lektvarů chvěli – Harry mě ujišťoval, že to není nic 

mimořádného – a vysílali ke stolu, kde jsem byl usazen, nervózní pohledy. Asi se 

jim nelíbily moje brýle. Když si Snape povzdechl, protože vybuchl už pátý kotlík, 

sykl jsem na Harryho jistý návrh. 

„No, jestli chceš,“ odpověděl mi s pokrčením ramen. 

Otočil se na muže, který právě jeho směrem otevíral ústa – bezpochyby, aby řekl 

něco protivného, pokud jsem správně pochopil dynamiku jeho jednání. 

„Pane,“ přerušil ho Harry urychleně, „Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll navrhuje, 

že kdyby se ho studenti dotkli, už by se ho potom tolik nebáli.“ 

Snape zůstal na několik vteřin v tíživém tichu, které prostoupilo učebnu, bez 

pohnutí. Pak ale úsečně přikývl a vrátil se ke stolu, odkud mě zlehka zvedl – jeho 

držení bylo podivuhodně jemné a jisté. 

„Všichni jste slyšeli,“ adresoval třídě. „Budu kolem vás procházet a až se 

přesvědčíte, že pro vás tento bazilišek není nebezpečný,“ letmo pohlédl na 

Harryho, „znovu se dáte do práce a tentokrát, doufám, že budou výsledky o něco 

uspokojivější.“ 

Nevím, zda dokážete ocenit, co jsem jim právě nabídl. Baziliškům se obecně 

doteky oškliví – tedy s výjimkou zabíjení, ale to je něco zcela jiného. Jen stěží 

dokážou tolerovat kontakt s jiným plazem, a tak si dokážete představit… Budou 

se mě dotýkat upocení savci. Tak odhodlaný jsem byl!  

Nejprve mě vystrašeně pohladila dívka s fialově červenou kravatou – nebelvírka. 

Odvážil jsem se jejím směrem nevinně povypláznout jazyk a ona vyjekla. Och, 

jak na hony vzdálená byla Hermioně a její vážné chladnokrevnosti. Tato dívka 

voněla po vepřovém a levandulovém mýdle. Okouzlující. 



Jako druhá – další dívka – byla zmijozelka. Lehce přes 180 centimetrů, 

vypoulené oči – nejdříve jsem si pomyslel, že má brýle, ale ne. Musím však na 

její obranu říct, že se nezdála tak směšně vyděšená. No, možná byla moc hloupá 

na to, aby si uvědomila, kdo vlastně doopravdy jsem. Citrónová silice a sušené 

jídlo pro kočky. 

A tak jsem pokračoval od studenta ke studentovi, byl jsem více nebo méně 

ustrašeně hlazen, a když jsem míjel své přátele, věnoval jsem jim spiklenecké 

mrknutí. Chlapci se všeobecně potili více než děvčata, která voněla hezky, ale 

většina pro můj ubohý, citlivý nos stále jen chabě. Ale celé to nebylo tak 

mazlavé, jak jsem čekal. 

Posledním byl zmijozelský chlapec, který na mě hleděl s nesmírnou zvědavostí, 

než mě velice obratně poškrábal po šupinách. Skoro jsem zaševelil uspokojením, 

když tu on s pohrdavým pousmáním pronesl několik hanlivých slov. 

„Vypadá spíš jako přerostlá dešťovka než jako hrůzostrašný bazilišek,“ dobíral si 

mě. 

Vzepjal jsem se do své velkoleposti a svým nejpovýšenějším hlasem jsem 

odpověděl: „Opravdu? Byl bys raději, kdybych si sundal brýle a dokázal ti, že 

jsem skutečným králem všech plazů?“ 

Na okamžik zavládlo hrobové ticho a pak se místnost za výkřiků paniky 

vyprázdnila, až jsme tam zbyli jen já, moji tři přátelé a jejich profesor, který mě 

stále ještě držel a nevypadal vůbec spokojeně. Harry, Hermiona a Ron ztěžka 

polkli. A já jsem poprvé za svůj život skoro zemřel smíchy. 

ooOoo 

„Smitty!“ zahartusil Ron toho večera. „Kvůli tobě nám Snape uložil úkol navíc a 

všem sedmákům jsme teď pro smích!“ 

Překvapeně jsem trhnul ocasem a pak jsem syknul skrz mléko – což je takový 

ekvivalent lidského pokrčení ramen. 

„A navíc! Musel ses vytahovat zrovna na Malfoye!“ pokračoval zrzek. 

Zvedl jsem hlavu, teď už mě to zaujalo. „Malfoye?“ 

„Na toho blonďáka, cos mu hrozil! Je to Snapeův oblíbenec a největší vysírka ze 

všech zmijozelů!“ 

„Já mu ničím nehrozil,“ odpověděl jsem pobouřeně. „Jen jsem mu navrhl, že si 

sundám své…“ 

„Dobře, dobře,“ povzdechla si Hermiona. „Co se stalo, stalo se – a s tím, jak to 

teď je, už těžko může být hůř.“ 

Ron jí pocuchal vlasy a já na něj nenápadně vyplázl jazyk. Oba dva se začali 

handrkovat nad úkolem. Vyklouzl jsem tedy od stolu ke křeslu, ve kterém Harry 

přepadle zíral do plamenů. 

„Ahoj.“ 



„Hmm? Oh, ahoj,“ usmál se na mě. „Předtím jsi vypadal, že si to vážně užíváš.“ 

„Ano, dnes jsem se naučil, jaké to je se smát,“ odpověděl jsem spokojeně. „Bylo 

to sice poněkud divné, ale ne nepříjemné.“ Stočil jsem se mu na klíně a chvilku 

jsme tak seděli v tichosti. 

„Harry,“ nadhodil jsem ospale po několika minutách, „jak můžeme Rona přimět, 

aby se do Hermiony zamiloval?“ 

„Ron už do Hermiony zamilovaný je,“ odpověděl. 

„Cože? A proč jí to tedy neřekne?“ 

„Protože se bojí, že ona nemiluje jeho.“ 

Vydal jsem zasyčení, které by se vyrovnalo i parní lokomotivě. „Ale to je taková 

lež! Vy lidé… Tohle může trvat dlouho, že ano?“ 

„To jistě může.“ 

„A proč Ronovi nepovíš, že ho Hermiona miluje, a Hermioně nepovíš, že Ron 

miluje ji?“ 

„Protože to není moje věc. A mimoto – oba dva by mě za to zabili, kdyby zjistili, 

že jsem něco řekl.“ 

„A tak… můžu já?“ 

„Ne.“ 

Další rozjímavé ticho. 

„A co kdybychom je zavřeli v nějaké místnosti, dokud se nezačnou množit?“ 

„Myslím, že jedna pusa by stačila,“ usmál se. 

„No, pokud to říkáš. Takže?“ 

„To by se možná dalo zařídit…“ 

Načež jsem pokojně usnul v teple na jeho klíně. 

ooOoo 

Další etapa mého života – s lidmi, pochopte – byla organizována následovně: 

Část dne jsem trávil v tašce jednoho z mých přátel a část v jednom ze 

Snapeových šuplíků, kde jsem si v chumlu papírů vytvořil pohodlné hnízdečko – 

což zprvu vůbec neocenil, když to zjistil. Ale protože jsem to byl já, kdo ho 

zásoboval šupinami, jedem a krví – což jsou mimochodem velice drahocenné 

přísady, jak jsem vyrozuměl, a já ho podezřívám, že některé z nich i prodal – 

nakonec mě tam nechal bez velkých protestů přebývat. 

Snape byl vskutku dost zajímavý člověk. Možná to bylo způsobeno jeho 

chladnokrevností, jeho klidem, jeho očividným skrýváním emocí, které tak trefně 

symbolizoval znak koleje, nad níž měl dohled. Nebo možná šlo o jeho neochvějné 

výrazy či slabou vůni krve, která na něm ulpívala, vůni, kterou by lidský ani psí 



nos nedokázal nikdy dešifrovat, ale já jsem ji dokázal cítit na jazyku tak 

pronikavě, jako by ten muž provedl své vraždy přímo přede mnou. 

Přesto se ve chvílích, kdy byl sám, stával opět člověkem – když zapomněl na 

mou přítomnost – když se soustředěně nahýbal nad lektvarem nebo s unaveným 

povzdechem klesl na židli. Obdivoval jsem ho za to, že nikdy nic ze svých pocitů 

nedal najevo veřejně. Myslím, že jsem ho měl opravdu docela rád. A už ta 

skutečnost, že jsem ho respektoval, u mě byla docela vzácná. 

Ach, ano! Měl jsem rád i Malfoye. Vážně. Ne, abych byl upřímný, opravdu rád 

jsem ho trápil. Většinou jsem začal tím, že jsem na něj zíral ze stolu, dokud se 

na mě nepodíval. Když začal vypadat znuděně, začal jsem tiše posykávat, dokud 

jsem se nevztyčil do výšky a nezačal se vlnit hrozivým či snad i hypnotickým 

způsobem – jedno, čemu dáváte přednost. Nejprve vypadal neustále zdeptaný a 

nedával pozor na to, co hází do kotlíku. Bylo to zábavné. A pak, těsně před 

koncem hodiny, několik minut před zvoněním, jsem na něj vystartoval – byl 

v první řadě – s otevřenou pusou a vyceněnými zuby. Během prvních několika 

hodin řval děsem. A pak začal vypouštět z pusy poměrně působivou šňůru 

nadávek. V té hře šlo o to, jak blízko jsem se k němu dokázal dostat, než mi 

utekl – a než mě Snape popadl a strčil zpět do šuplíku. Byla to legrace. Ron 

s Hermionou to nepobírali, ale Harry se tomu smál – což bylo skvělé. 

Obyvatelé hradu se mě postupně začali bát čím dál tím méně a nakonec jsem byl 

schopen se pohybovat po škole skoro volně. To jen skřítci se mě stranili a vřískali 

pokaždé, když jsem jim vlezl do cesty. A Filch mě pokaždé častoval zhnuseným 

pohledem. Myslím, že nikdy neodpustil mému otci, že nechal zkamenět jeho 

kočku – právě tu kočku, která vypadala vskutku k nakousnutí a u které jsem měl 

sám problémy, abych ji netoužil pozřít. Život je někdy prostě těžký. 

„Profesore Snape?“ 

Nacházel jsem se právě na jeho stole a sledoval jsem, jak odměřuje, ani nevím 

jaký to ďábelský prášek. Otočil se na mě s chladným výrazem ve tváři. 

„Ano?“ 

„Mohl bych vás na chvíli vyrušit?“ Moje zdvořilé způsoby občas přiváděly v úžas i 

mě samotného. 

„To právě děláš,“ odvětil a otočil se pryč ode mne. 

Jeho nezdvořilost mě ohromovala ještě víc. Vlastně se to zdálo jako pozvání… 

„Myslíte, že by mohl existovat způsob, jak napravit můj zrak?“ zeptal jsem se. 

Znovu na mě pohlédl, ale nezeptal se mě, jaký mám k takovému dotazu důvod. 

„Váš zrak představuje podobný problém jako pohled Medúzy,“ odpověděl po 

chvilce uvažování. „Vím sice, že na poli magie v této oblasti byl před nedávnem 

učiněn značný pokrok, ale nedokážu vám říct…“ Na moment se znovu zamyslel. 

„Mohu rozeslat pár dotazů.“ 

„Byl bych vám velice vděčný.“ 



V odpověď jen pokrčil rameny. 

ooOoo 

Během tohoto období začal získávat podobu i můj a Harryho plán,  jak dát 

dohromady Hermionu s Ronem. Sice jsme promeškali tu úžasnou možnost, 

kterou nám skýtal Valentýn, ale napadlo nás něco jiného. 

A ten den přišel. 

„Smitty! Co jsi udělal s mou knihou o zvěromagii?“ zalapala po dechu Hermiona, 

když se vřítila do společenské místnosti. 

„Právě ji čtu,“ zasténal jsem. 

Zkoušeli jste někdy otáčet stránky nosem? Já ano a mám k tomuto způsobu 

značné výhrady. 

„Já ji potřebuji,“ pronesla kategoricky a jemně si ji ode mě vzala. 

„Aleeeeeee!“ 

Předstíral jsem, že trucuju, a pak jsem nevinně prohlásil: „Mimochodem, Ron mě 

požádal, abych ti řekl, kdybych na tebe narazil, že už dočetl ty knihy, co jsi mu 

půjčila! A tady jsou.“ Ukázal jsem na hromadu knih koncem ocasu. 

„Och, díky,“ odpověděla a rychle si je nacpala do tašky. Plný počet bodů. 

A pak odešla. 

Všechno, co jsem jí řekl, byla pravda. Koneckonců – nebyla moje chyba, že v té 

hromadě knih byl i Ronův deník. A nebyla to Harryho chyba, že deník vytáhl 

z Ronovy tašky ve stejnou dobu, kdy z ní vyndával knihy, které měl Ron půjčené 

od Hermiony. Nebyla to vlastně ničí chyba. 

Druhá část plánu byla poněkud delikátnější. Chlapci nesmějí do dívčích ložnic, 

takže zbývalo jediné řešení – já. 

Dostat se tam nebylo to nejtěžší. Polapit Hermionin deník – který měla pod 

polštářem – také ne. Ale poté… 

Snažil jsem se ho zaklínit mezi šupiny, ale i při tom nejopatrnějším pohybu mi ta 

kniha vypadla právě ve chvíli, když se otevřely dveře. 

Zatraceně, jak by řekl Ron. 

„Smitty?“ 

Ginny, Ronova sestřička, na mě hleděla v úžasu. (Mám Ginny taky rád. 

V některých ohledech se dost podobá Harrymu. No… až na to, že nemluví hadím 

jazykem) 

„Co tu děláš? A je tohle… Hermionin deník?“ 

Sklíčeně jsem si povzdechl. Tak tohle bylo zlé. 

Prozradil jsem jí celý plán a k mému velkému překvapení se rozchechtala. 



„Měl jsi prostě říct mně! Jen vůbec nevím, jestli o Ronovi něco napsala,“ dodala 

zamyšleně. „Vlastně o něm se mnou ani nemluví.“ 

Vyměnili jsme si všeříkající pohled. 

„Chceš si to přečíst?“ nabídla mi nevinně. 

A tak jsme se ponořili do deníku. 

Pro moji studii světa lidí to bylo velmi poučné. Je neuvěřitelné, co všechno jsou 

lidé schopni v takových denících přiznat. Vyloženě nebezpečné! Ginny s tím 

souhlasila a já si vybavil ten příběh s Voldemortovým deníkem. No, v mém 

případě toho bylo dost, aby to pochopil i Ron, jakkoliv zabedněný občas dokázal 

být. 

„Nemá tam žádné pikantnosti,“ pronesla Ginny nespokojeně. „Sex,“ dodala, když 

jsem jí věnoval nechápavý pohled. „Jak to chceš dostat k Ronovi?“ zeptala se 

nakonec. 

Pche, tak to nebylo už vůbec těžké. 

„Už ses rozmnožovala?“ otázal jsem se, když jsme opouštěli pokoj. 

„Hleď si svého.“ 

Ani Hermiona ani Ron nepokládali ohledně zmizení jejich vlastních deníků otázky, 

možná proto, že byli příliš zaměstnaní tím, jak po sobě pokradmu pokukovali – 

ale mým ostřížím očím nic neunikne – jen jsem se bál, aby jim to vůbec někdy 

došlo. Harry se kousal do tváře, aby se nesmál, ale po dvou dnech, kdy se nic 

nedělo, jsme byli vážně otrávení. 

„Ale proč se teď prostě nedají dohromady?“ namítal jsem. 

„Stydí se,“ zamumlal Harry. 

„Pak jsou ale zatraceně pitomí!“ 

„Tvá znalost anglického jazyka se lepší,“ dobíral si mě Harry. 

„Jsem rozčilený!“ 

„Uvidíš, že to všechno bude fungovat. Dříve nebo později spolu zase budou 

muset začít mluvit.“ 

„Hmm, jo.“ Spokojeně jsem vyplázl jazyk, když mě podrbal na hlavě. „Pořád to 

neumíš tak dobře jako Malfoy – drbání hlavy.“ 

„Malfoy tě drbe na hlavě?“ zeptal se překvapeně. 

„Mmm… ne, jen ten první den, však víš. Ale fakt na to má talent.“ 

„Smitty – domácí bazilišek,“ zasmál se. „Nový domácí mazlíček!“ 

„Buď zticha, nebo toho budeš litovat.“ 

„Ooooo, už se děsím.“ 

„Měl bys,“ zasyčel jsem. 



A samozřejmě, že by měl. Jsem bazilišek. Bazilišci jsou nemilosrdní. A navíc 

milují, když se mohou míchat do cizích věcí. Alespoň co se mě týče – já jsem u 

sebe na tomto poli objevil velký talent. 

ooOoo 

Skvělé. Takže Harry si rovněž vede osobní deník – pošetilí lidé. 

A jméno toho, do kterého je zamilovaný, je… ohohohohoooo… HOHOOOOO! 

Zamyšleně jsem komíhal ocasem usazený na posteli toho mladého muže s jeho 

deníkem před sebou (Nebelvíři měli celé dopoledne vyučování). Zajímavé. 

Tak se podívejme… Co to bylo to… ach. Tohle musejí být ty „pikantnosti“, o 

kterých mluvila Ginny. Tak se mrkneme… 

Kdybych oplýval obočím, rozhodně by mi teď vystouplo až do stropu. Lidé vážně 

tohle dělají? Páni. Teď už tedy chápu, proč k tomu přistupují raději v soukromí. 

Celým svým srdcem ty ubohé pubertou a hormony zmítané děti lituji – nikdy 

bych si například nepomyslel, že by Harry mohl nad takovými věcmi byť jen 

uvažovat. 

„…Toužím po tom, aby se mě dotýkal všude, aby mi do ucha šeptal, že mě chce, 

že chce, abych sténal. Toužím po tom, aby ze mě během surových polibků serval 

oblečení… toužím po tom cítit jeho jazyk na tom mém… lačně, vášnivě, dokud 

bych neprosil o slitování. Laskal by mě, lízal, kousal, až bych vzlykal potřebou a 

prosil a pak – pak by uvěznil můj penis svými rty, vzal mě do úst a…“ 

Ponořen do čtení – ó jak zajímavého – jsem si ani neuvědomil, jak čas běží a pak 

jsem překvapeně nadskočil, když jsem zaslechl hlasy. Vydechl jsem úlevou, když 

minuly dveře, a urychleně jsem uložil deník zpět na místo a opustil pokoj. 

Tedy, tedy, tedy… 

Má oči jak revolver, střílí jako první, bam bam bam… 

Tahle píseň mi docela sedí, ne? 

Dobrá tedy, Smitty – dohazovač (to Ginny mě poučila o tom slově) bude muset 

věcmi trochu pohnout, pokud chce, aby se uskutečnily. 

Ale nejprve ti dva šašci. 

ooOoo 

„Ne.“ 

Hleděl jsem na Harryho zcela úpěnlivě – tedy krom toho, že s těmi brýlemi se 

můj plačtivý pohled poněkud minul účinkem. 

„Řekl jsem ne.“ 

„Aleeeee proooooč?“ 

„Tak zaprvé, protože je to šílená myšlenka, zadruhé, protože je to nepromíjitelná 

kletba, a zatřetí, protože… jsem řekl ne!“ 



„No, dobře,“ zamručel jsem, „tak tedy zapomeňme na Imperius. Ale jsem si jistý, 

že nápad s tím útokem nějakého Zmijozela na Hermionu je suprový. Ron se jí 

přece pak bude muset vrhnout na pomoc.  

Můj přítel zvídavě pozvedl obočí. „Že ona ti Ginny věnovala celou svou sbírku 

harlekýnek?“ 

„Och, sklapni.“ 

„Ne, ne, tohle je opravdu zajímavé. Nevěděl jsem, že bazilišci si libují 

v romantických povídkách.“ 

„Harry, jdi do háje. Takže?“ 

Povzdechl si. „Uvidíme, co se s tím dá dělat.“ 

ooOoo 

Mladý mrzimor se díval na kouřící pohár, který před ním Harry držel, zcela 

zhnuseně. „Vážně to musím vypít?“ 

„Justine, prosím.“ 

„Máš vůbec tušení, v jakým hajzlu budu, jestli mě chytí a já budu vypadat jako 

Crabbe?“ 

„Justine… Prohrál jsi sázku! Vypij to.“ 

„Sázku?“ zeptal jsem se zaujatě. „O co?“ 

„O barvu Malfoyova spodního prádla,“ odpověděl zcela vážně můj kamarád. 

Skoro jsem si spolkl jazyk. „Cooooo?“ 

„Pili jsme,“ zaskučel Finch-Fletchley. „Už ani nevím, jak k tomu došlo, ale skončili 

jsme naskákaní na Malfoyovi, který se producíroval po chodbách jako sám Snape 

v celé své slávě, a pak byly jeho kalhoty dole…“ 

„Coooo?“ zmohl jsem se jen na opakování. 

„A já vyhrál,“ odsekl Harry takovým tónem, že se s ním nikdo nechtěl dohadovat. 

„Hej! To proto měl ve čtvrtek takovou mizernou náladu,“ podotkl jsem. „A tak… 

jakou?“ 

„Co jakou?“ zeptal se Harry s úsměvem. 

„Jakou barvu?“ 

Sehnul se ke mně a zamumlal mi to mého plazího ouška. Zmohl jsem se jen na 

vyprodukování třetího: „Coooooo?“ jak jsem byl opařený. 

„No, není to tak zlé, ale ty teď, Justine, prostě budeš muset předstírat útok na 

Hermionu.“ 

„Jo, jo, však už jdu,“ povzdechl si. 

Plán číslo dvě vyšel vážně skvěle. Harry podpíral vážně zraněného 

Justina/Crabbea při cestě na ošetřovnu, zatímco Ron a Hermiona… no… 



„Smitty? Jdeš už?“ šeptl můj komplic. 

„Hmmm… počkej, jen se trochu podívám…“ 

„Smitty. To se nedělá.“ 

„Ale koukni, je to divné. Jak můžou vůbec bez dýchání dělat všechno to…“ 

„Smitty.“ 

„Jo, dobře, tak já už jdu.“ 

S reptáním jsem ho následoval – ale uvnitř jsem byl spokojený. 

Prozradím vám teď tajemství – jsem všemocný! 

MUHAHAHAHAAAAAAAAA! 

 

(Hermionina poznámka vytvořená při čtení rukopisu: „Rone, přestaň už laskavě 

půjčovat Smittymu ty přiblblé americké superhrdinské komiksy. Je to otázka 

čirého přežití.“) 

 

 

Kapitola třetí: Smitty – voyer 

 

Zadaní lidé projevují příkladnou věrnost – alespoň zpočátku. Ron a Hermiona už 

více netrávili čas odděleně, už se více od sebe neodtahovali, byli spíše jako 

svázaní a přilepení na sobě jako přísavky… no, obrázek už máte. 

Bylo to dosti působivé. 

Takže zbývaly jen noci… a i během nich Ron často nebýval nikde poblíž. Ale jejich 

skrýš se mi odhalit nepodařilo a- 

Hmmm. 

Co? 

Já tu pracuju pro dobro baziliščí vědy! 

Vážně… 

Přesto, bylo to, jako kdyby Harryho opustili a on se utápěl v trudomyslnosti, i 

přes útěchu, kterou skýtala má přítomnost. Ale co byste čekali? Když vidíte své 

přátele v situacích nad rámec veškeré vaší představivosti, zatímco vzdycháte nad 

někým nedosažitelným – jestli tohle čteš, Harry, pak ti gratuluji, že jsi to vydržel 

tak dlouho – co že jsem to říkal? – ano, ve zkratce, Harry měl depresi. 

Vůbec se mi nelíbí, když jsou přátelé v depresi. 

Dva týdny po mém prvním pozoruhodném úspěchu jsem byl na čaji u Brumbála 

– vskutku okouzlující muž. Chvíli jsme probírali jeden z mých projektů, který 



neměl vůbec nic společného s tím, co vám tu vyprávím – v současnosti – a který 

vypadal vcelku slibně. A pak následovalo poklidné ticho. 

„Dovolte mi vám, můj milý Smithe, pogratulovat k vašemu počinu se slečnou 

Grangerovou a panem Weasleym,“ prohlásil najednou Brumbál a v očích mu 

zajiskřilo. 

Milý člověk, pomyslel jsem si, když jsem se nadouval pýchou z lichotky. 

„Ach, to nic nebylo, však víte, a kromě toho jsem konal čistě z vědeckého 

zájmu.“ 

Vydal zvláštně přidušený zvuk a pak si zdvořile odkašlal. „Hmm, rozumím.“ 

Pousmál se. „Teď zcela z jiného soudku – profesora Snapea by zajímalo, zda by 

vás, s ohledem na výhody plynoucí z vaší přítomnosti na hradě, mohl požádat o 

trochu času, až bude sedmé ročníky učit lektvar Bakchantek.“ 

Odfrkl jsem si. „Snapea by zajímalo, eh? Kdy se mám dostavit?“ 

„Domnívám se, že by se jednalo o příští středu.“ 

„To by šlo.“ 

Usrkl jsem poslední doušek svého čaje – s vanilkovým kondenzovaným mlékem, 

když… 

„Pane Smithe?“ 

„Ano?“ 

„Lektvar Bakchantek má tu unikátní vlastnost přinutit kohokoliv, kdo jej jakkoliv 

požije, aby ztratil veškeré zábrany.“ 

„Ach.“ 

„Jen jsem si říkal, že…“ 

„Och.“ 

„Užijte si to.“ 

„Ach.“ 

ooOoo 

Takže jsme se ve středu ocitli – dvacet nebelvírských a zmijozelských studentů 

sedmého ročníku, mistr lektvarů a bazilišek – ve školním podzemí. Jakmile bylo 

nastoleno ticho, které zabralo maximálně tři vteřiny od chvíle, kdy prošel dveřmi 

poslední student, Snape vložil svůj chladný a znuděný pohled na oněch dvacet 

adolescentů před sebou a pak jim přednesl úkol dne. 

„Přítomnost pana Smitha uvnitř našich zdí,“ začal sarkastickým tónem, „nám 

dovoluje mít přístup ke znatelnému množství dosti vzácného a drahocenného 

materiálu, kterým by bylo zbytečné, a to ani nezmiňuji, že i nesmírně hloupé, za 

jiných okolností plýtvat. Ale vzhledem k tomu, že můžeme profitovat z nabízené 

příležitosti, tak vám dnes hodlám zadat na přípravu lektvar Bakchantek, jenž, jak 

pochybuji, že snad víte, se ve velmi nízkých dávkách používá jako efektivní lék 



na stres a hysterii a ve vyšších dávkách je to jedna z nejmocnějších drog 

v kouzelnickém světě – není nutné zdůrazňovat, že vaše výsledky pečlivě 

zdokumentuji a že první z vás, koho nachytám dělat COKOLIV JINÉHO, pocítí 

můj… hněv. Tak tedy – nejdůležitější přísada do tohoto lektvaru se nachází 

v baziliščím jedu… který je, podotýkám, smrtelně nebezpečný. Pokud byste byl 

tak laskav, pane Smithe?“ 

Jemně mě uchopil a začal vysvětlovat postup získávání jedu, aniž by mě zranil či 

mě následkem toho donutil zranit někoho jiného – nemám rád, když mě někdo 

drží a mám sklon rychle reagovat kousáním – zatímco studenti ztěžka polkli, 

když na mě zírali. Já jsem sledoval třídu. Hermiona a Ron stáli bok po boku, 

vlastně vůbec neposlouchali, jen na sebe hleděli a dělali na sebe oči. Malfoy mě 

pozorně sledoval – vyplazil jsem na něj jazyk. Harry se úspěšně vyhnul 

Longbottomovi a seděl sám v zadní části třídy, zatímco se zasmušilým výrazem 

na tváři sledoval Snapeův výklad. 

Takže, nevím, jestli už jsem to říkal – pravděpodobně ano, ale i tak to zopakuji – 

Snape vládne neomylným citem pro dotek. Má překrásné a štíhlé ruce, silné a 

elegantní s dlouhými, hbitými prsty, o kterých, jak se zdálo, Harry fantazíroval, 

tedy alespoň pokud se dalo věřit jeho deníku. 

Lehce jsem povytáhl jazyk směrem ke svému příteli, abych upoutal jeho 

pozornost, a poté jsem se zvolna obtočil kolem pevného zápěstí jeho profesora. 

„Sssssssssexssssyyyyy,“ zasyčel jsem zasněně. 

Harrymu padla čelist až na lavici. 

Fantastické. 

„Táááááák sssssexsssssyyyyyyy,“ protáhl jsem lenivě, zatímco jsem jemně 

povytáhl mužovy rukávy svými šupinami, jazykem jsem se mu otřel o kůži a dál 

nevzrušeně pokračoval se svým proslovem. „Voooonííííí tááááák 

kráááááásssssně…“ 

Harry očividně zapomněl i dýchat a otevíral a zavíral ústa jako ryba na suchu. 

Úplně rudá ryba. 

Na mém těle není na co se dívat – bazilišci jsou oškliví – ale pokusil jsem se do 

svých plazích pohybů včlenit tolik působivé lenivosti, kolik jsem jí kolem 

Snapeova předloktí zvládl, hlavou jsem klouzal kolem jeho prstů, obkružoval ty 

křehké klouby… 

„Sssseverusssss… tááááák ssssssmyssssslnýýýý…“ 

Zelené oči zaklesnuté do mých, jako by byly plné žalu. 

„Prahneeee po sssssssssexuuuuu-“ 

„ZMLKNI!“ 

Zakřičel to v hadím jazyce, což ale neodradilo třídu, aby se k němu neotočila 

jako jeden muž, když zaslechla to rozzuřené syčení. 



„Podělte se s námi o váš malý soukromý rozhovor, Pottere,“ nařídil Snape 

chladně po chvíli ticha. 

Harry, který vyskočil ze židle, se na něj rozrušeně zíral. „Er… já…“ 

Snape pozvedl obočí. 

„Říkal jsem mu, aby byl zticha… protože…“ 

Zmlknul, rudý jako řepa, ale oči odtrhnout nedokázal. Pozorně jsem ho sledoval. 

„Ano?“ 

„Já… no…“ 

On prozpěvoval o vašich fyzických přednostech a já s ním zcela souhlasím a ach, 

prosím, pomilujte se se mnou hned teď na tomhle stole. 

No tak! Řekni to! NO TAK! 

Ale Harry jen něco nepolapitelného zamrmlal a pak sklopil pohled. Zklamaný 

jsem si povzdechl. No, stejně to rozhodně nebylo něco, co by se mělo říkat 

veřejně. 

„Nuže dobrá, Pottere. Máte trest.“ 

Dobře, nic není ztraceno, pomyslel jsem si, když se Harry znovu usadil a střelil 

po mně vražedným pohledem, zatímco Snape znovu začal s vysvětlování. 

ooOoo 

„CO TO MORDYJÉ KOPYTO DO TEBE VJELO.“ 

Ohooooo. Nikdy jsem ho neviděl tak naštvaného. Vlastně jsem si uvědomil, že 

jsem ho nikdy neviděl naštvaného. 

„Jen jsem ti podával pomocnou ruku,“ odpověděl jsem důstojně. 

„Tím, že jsi mě vzrušil uprostřed JEHO hodiny?“ 

Věnoval jsem mu zaujatý pohled. „Byl jsi?“ 

Ten hněv byl v cuku letu pryč a on znaveně klesl na schod a ani se mě už 

nesnažil uškrtit. 

„To si neumíš ani představit,“ vydechl smutně. 

Jemně jsem se vymanil z jeho prstů a stočil jsem se mu do klína. „To mě mrzí.“ 

„Trhni si.“ 

Odfrkl jsem si. „Tak dobře, nemrzí. Ale jsem bezvýhradně na tvé straně.“ 

Zaskučel, pak si povzdechl a projel si rukou vlasy. 

„Proč mu to nepovíš?“ zariskoval jsem. 

Zahořkle se usmál. „Smitty. Tohle není jako s Ronem a Hermionou. On… on mě 

nenávidí. Nenáviděl mě ještě dřív, než mě poznal, ještě dřív, než jsem se narodil. 

A nezačínej si ani přestavovat ty povídačky o lásce a nenávisti, protože tohle ve 



skutečnosti není jen nenávist – tohle je opovržení a lhostejnost a znechucení. 

Opravdu si myslíš, že bys dokázal jít za někým, kdo je tebou znechucený, koho 

rozčiluje tvá pouhá existence, a říct mu, že ho chceš? A ne jen fyzicky, ale že 

s ním chceš mluvit a poznávat ho? Opravdu si to myslíš?“ 

Byl tak moc rozrušený, že jsem uviděl, jak mu po líci zvolna skanula slza. Jen 

jedna. Ale přesto to byla slza. 

„Důvěřuji mu,“ pokračoval. „Dokonce ho miluju. Respektuju. Byl tam vždycky, 

když jsem něco podělal, ale tu jedinou věc, kterou by udělal, pokud bych si troufl 

to zkusit a poděkoval mu, by bylo, že mě zesměšní. Vysměje se mi. Škodolibě. A 

to nechci. Bojím se. Nechci, aby mi ublížil.“ 

Pak si odfrkl a věnoval mi pousmání. „Vlastně nejsem vůbec statečný.“ 

Neřekl jsem na to nic. 

ooOoo 

Dlouho jsem nad tím rozhovorem přemýšlel. Cítil jsem se trochu uboze. Všechny 

ty příběhy o lásce a studu a strachu se nejprve zdály směšné – neboť bazilišci 

jsou samotáři… napořád, protože jejich úkolem je přežití a nic víc. 

Ale jako by mi společnost lidí otupila rozum. Najednou jsem totiž uvažoval, jaké 

by to bylo, kdybych už s Harrym nemohl mluvit, kdybych si už nemohl užívat 

legraci s Hermionou a Ronem, kdybych už nemohl trápit Malfoye, a ta myšlenka 

zanechala v mých ústech pachuť. Bylo by to, jako bych neměl pro co žít. 

Bylo by, kdybych neměl pro co žít. 

ooOoo 

„Pane Smithe?“ 

Brumbál překvapeně sledoval, jak jsem vyklouzl z myší díry. Zdvořile jsem ho 

pozdravil a vysoukal jsem se na jeho stůl. 

„Co pro vás mohu udělat?“ zeptal se přátelsky. 

„Hmm… jde o následující,“ začal jsem. „Když… když jste mi minule říkal o 

vlastnostech lektvaru Bakchantek… myslím…“ Pohlédl jsem mu zpříma do očí. 

„Měl jste v hlavě nějaký nápad, že ano?“ 

Muž zvolna přikývl. 

„Och. Dobře. Zřejmě podobný jako já.“ 

„Věřím, že ano,“ potvrdil. 

„Skvělé. Tedy… z jistého pohledu na věc by se dalo říct, že každý z nás zastupuje 

jednu ze zúčastněných stran, že?“ 

Pousmál se a přikývl. 

„Dobře. A jste si…. Jste si svou stranou jistý? Myslím tím… no, krutibrko! Harry je 

do toho parchanta úplně udělaný! Takže si musím být jistý! Prostě musím!“ 



Stařec vyprskl smíchy. „Vaše znalost angličtiny se zlepšuje,“ řekl nakonec, když 

si otřel oči. Pak znovu zvážněl. „Ohledně Severuse si nikdo nemůže být jistý. On 

se tak…“ povzdechl si, „kontroluje.“ 

„Harry se domnívá, že ho nenávidí. Že vůči němu cítím jen opovržení.“ 

„Ach ne, to si nemyslím. No, možná zpočátku. Severus věřil, že Harry je 

ztělesněním rozmazleného dítěte. Ale v den, kdy ho šel hledat k jeho strýci a 

tetě, musel změnit názor… Tehdy ho našel v bezvědomí v přístěnku pod schody, 

v létě před jeho šestým ročníkem. Byl vyhladovělý. Zbitý. Kdokoliv by musel 

změnit názor,“ dodal tiše a zamyšleně. 

„O tom se mnou Harry nikdy nemluvil,“ podotkl jsem s překvapením. 

„Ach, on o tom neví. Probudil se až zde. Domníval se, že ho nalezl Remus nebo 

některý z bystrozorů. Takže… ne, myslím, že Harry Severuse jen zneklidňuje. 

Zneklidňuje ho, protože Severus pro něj mezi svými pocity ještě nedokázal najít 

nějaké přesně definované místo… když to vezmeme z romantického úhlu 

pohledu.“ 

Zauvažoval jsem o tom. „Pane profesore Brumbále,“ pronesl jsem nakonec 

slavnostně, „tímto vás oficiálně žádám o pomoc, abychom dali tyto dva pitomce 

dohromady.“  

Starý čaroděj nadšeně přikývl. „Máte ji mít.“ 

ooOoo 

„Mechanismus je zatím stále neznámý, ale na poli kontroly nebezpečných 

pohledů již bylo provedeno několik studií,“ vysvětloval mi Snape o několik dní 

později, zatímco listoval poznámkami. „Zdá se, že nepřímý kontakt – přes 

zrcadlo nebo skrz okno – podstatně snižuje účinnost takového pohledu. 

Kouzelníci ve spolupráci s mudlovskými fyziky vzali toto hledisko v potaz a 

vyvodili z něj, že průchod skrze reflexní plochu nebo médium s odlišnou hustotou 

než vzduch upravuje paprsky z očí natolik, aby se změnil jejich účinek. Což je 

také důvod, proč mohli kupříkladu studenti před pěti lety přežít setkání s tvým… 

otcem.“ 

Zívl jsem. „A stručně řečeno?“ 

„Stručně řečeno,“ odpověděl Snape chladně, „ti buďto někdo otevře lebku, aby 

zjistil, jak to uvnitř ní funguje, nebo ti někdo vytvoří speciální brýle.“ 

Zasténal jsem. „Odmítám mít na hlavě dna od lahví.“ 

Snape si unaveně promnul rukou tvář. Mám dojem, že ho občas trochu rozčiluji. 

„Není to striktně otázka tloušťky, ty jedna pitomá dešťovko!“ zasyčel. „Otázkou 

zůstává i lom světla - uvědomuješ si, že to pravděpodobně zabere několik 

měsíců práce? A že bude nezbytné, abych to zkonzultoval-“ 

Jeho tirádu šťastnou náhodou přerušilo zaťukání na dveře a on suše vyštěkl: 

„Vstupte!“ 



V pootevřených dveřích se zjevila Brumbálova hlava. „Omlouvám se za 

vyrušení,“ prohlásil zdvořile, „ale rád bych tě požádal o laskavost, Severusi.“ 

Muž si odfrkl a pozvedl obočí. 

„Něco potřebuji přesunout,“ dodal Brumbál. „Něco dosti křehkého.“ 

Snape beze slova zamířil ke dveřím a prošel kolem svého nadřízeného, který se 

pousmál a pak na mě mrknul, než mě nechal vklouznout do jedné ze svých 

kapes, načež se vydal za Snapem. Neustále mě baví, jak dovedně dokáže 

Brumbál přinutit mistra lektvarů, aby udělal to, co chce. No, skoro všechno, co 

chce. Pochybuji, že kdyby mu nařídil, aby Harrymu vyznal svou upřímnou lásku, 

že by souhlasil. 

Ne, jak řekl můj přítel, tady hrajeme zcela jinou ligu než u Rona a Hermiony. 

Klíčovým slovem je rafinovanost. 

Prošli jsme několik kilometrů chodeb, vnořili se ještě hlouběji do hradu a poté 

vešli do malé, tmavé místnosti. A tam, opřený o jednu ze zdí stál velký, placatý 

předmět zakrytý přehozem. 

Snape se na Brumbála podíval s údivem v očích. 

„Zrcadlo? Chceš ho přemístit?“ 

Stařec přikývl. „Raději bych si ho ponechal v jedné z místností v mých 

komnatách. Člověk nikdy neví, kdy na něco takového narazí nějaký student…“ 

Snape mohl podotknout, že zrcadlo z Erisedu právě strávilo ve sklepení 

posledních šest let, aniž by ho kdokoliv objevil, a to z dobrého důvodu – protože 

do této části hradu nevstoupila žádná skřítčí noha dobrých dvě stě let. Ale neřekl 

nic. On prostě jen vytáhl svou hůlku a v souladu s Brumbálem opatrně zrcadlo 

přesunul jednou z tajných chodeb, o jejíž existenci jsem ani já nevěděl. 

Jakmile jsme byli v ředitelských komnatách, starý čaroděj nás zavedl do malého 

pokoje, kterého jsem si nikdy nevšiml – konec konců mám za to, že byl právě 

vytvořen – a oba muži zrcadlo přenesli do středu prostoru. Poté Brumbál zcela 

přirozeně rozvázal uzly a sejmul přehoz. 

Já, dobře usazený v kapse hábitu toho starého muže, jsem viděl, jak se Snape 

od zrcadla otočil až příliš svižně. Ale nezvládl vzít do úvahy neústupnou 

vyrovnanost mého nového spojence. 

„Nechceš se podívat?“ zeptal se ho jemně. 

„Nezajímá mě to,“ odpověděl muž chladně během svého spěšného ústupu ke 

dveřím. 

Dveře se mu zabouchly před obličejem a on se s hlubokým povzdechem otočil 

zpět. „No, dobře.“ 

Vrátil se zpět k tomu kouzelnému předmětu, jako by kráčel na popraviště, a pak 

se do něj zahleděl svýma očima černýma jak tuš. 



Dlouhou dobu tam stál bez hnutí, nezúčastněně, na jeho tváři se neprojevilo nic. 

Já jsem doslova nadskakoval zvědavostí. Až nakonec prostě věnoval Brumbálovi 

ironický pohled. 

„Vidím se v poklidu svého domova daleko od této školy!“ vyprsknul, než opustil 

pokoj. 

Dveře za ním bouchly se zlověstným BUCH! Brumbál si povzdechl a vyjmul mě ze 

své kapsy. Já mu věnoval tázavý pohled. 

„Nevzal to moc dobře,“ okomentoval předchozí výstup. 

„Myslíte, že něco tuší?“ 

„Hmmm? Ach, ne, strávil jsem u něj podobným popichováním celý život. 

Prospívá mu to. A teď…“ 

Znovu sevřel hůlku, přešel k zrcadlu a čtyři nebo pět minut něco rychle mumlal a 

dělal při tom dosti komplikovaná gesta rukama. Nakonec se uvnitř toho 

předmětu vytvořilo něco jako mlžný opar. 

Zářivě se usmál. 

„Pojďte blíž. Teď uvidíme tu nejhlubší touhu našeho drahého Severuse.“ 

Dovolil jsem mu, aby mě zvedl a obtočil jsem se mu kolem krku. Sledovali jsme, 

jak se mlha rozptýlila a objevil se obraz. 

Rád bych na tomto místě objasnil, že nejsem žádný voyer. Jsem estét… a navíc 

ještě vědec. A to je rovněž jediný důvod, proč jsem neuhnul před tím zajímavým 

výjevem prostřeným před mýma očima: 

Snape se opíral o desku stolu, sněhově bílou košili rozhalenou, prsty zanořené 

v Harryho černých vlasech, zatímco ten před ním klečel a jeho hlava se rychle 

pohybovala mezi mužovými stehny a… A tak se zdálo, že si docela užívají. 

Snapeovy oči byly černější, než jaké jsem je kdy viděl. 

Obraz zmizel a Brumbál si odkašlal. Byl úplně rudý. 

„Hmmm… tím lépe… tím lépe.“ 

Přišlo mi, že má trochu potíže se vzpamatovat. Asi očekával romantickou večeři 

při svíčkách nebo něco takového… chudák. 

Ale brzy byl opět sám sebou. „Takže tímto se to vyjasnilo.“ 

Přikývl jsem. „Pokračujeme tedy?“ 

„Pokračujeme,“ odpověděl a pak mi věnoval zvláštní pohled. „Chtěl byste se 

rovněž podívat?“ 

Pohlédl jsem do zrcadla. Proč ne? 

Obraz, se kterým se setkaly moje oči, byl ten, který jsem očekával. Ne nějaká 

kupa mrtvých, šťavnatých krys a barely vanilkového, kondenzovaného mléka, 

v což by mohl věřit čtenář postrádající rafinovanost, ale rozmazaný obraz osoby, 

kterou jsem znal… a přesto ještě nepoznal. Ale kterou bych znát chtěl. 



Asi nerozumíte ničemu z toho, co jsem právě řekl, že ne? 

Dobře. Nejspíš nastal čas na trochu vysvětlení. 

Pokud se lidé mohou přeměnit ve zvířata, proč by to nešlo i naopak? Mám za to, 

že hlavní potíž spočívá v dávce inteligence – každé zvíře vládne svou unikátní 

pestrostí, která definitivně neodpovídá lidské, ale která je užitečná při 

demonstrování určitých věcí – například zvířata nemívají vražedné úmysly v 

rámci druhu – ale o tohle teď nešlo. 

Chci tím jen říct, že pro tento typ přeměny je nutné pochopit lidi. Sám o sobě 

jsem se domníval, že jsem tomu blízko. A návdavkem k tomu vládnu i pro tento 

typ kouzla potřebnými silami. Takže… proč ne? 

Kromě Brumbála o tom dál věděla jen Minerva McGonagallová. Ta žena měla pro 

přeměňování vážně velký cit – a dokonce se jí podařilo nad míru mého vlastního 

projektu přiměřeně zaujmout i mě. Začali jsme spolupracovat už před několika 

týdny, poté, co jsem vstoupil do každodenního života školy. Jakmile jsem jí 

nadnesl svou myšlenku, vyskočila až ke stropu – samozřejmě nadšením. 

Ovšem musím říct, že jsme moc daleko nepokročili. Její hodiny a moje drobné 

záležitosti s přáteli mi zabraly značnou část času a představa Antropomagie 

neměla v dějinách kouzel absolutně žádného předchůdce. 

Z jakého důvodu? 

Z jakého důvodu bych se chtěl přeměnit v člověka? Na počátku šlo asi o čirou 

zvědavost a možnost okusit další výzvu. V současné době, teď když byl můj 

výzkum skoro u cíle, už si nejsem příliš jistý. Možná proto, že vám trochu 

závidím. 

A pak taky zřejmě… 

ooOoo 

„Co se to s Potterem stále děje?“ 

Nadskočil jsem a důstojně jsem se otočil, pokapaný mlékem. „Prosím za 

prominutí?“ 

Draco Malfoy na mě na moment zíral a poté zopakoval: „Vím, že jste si 

s Potterem blízcí. Takže co s ním je, smím-li se ptát?“ 

Zbožňoval jsem, jak se ke mně choval s lehkou formálností. Ba co víc, byla to 

jeho přirozenost. Měl v sobě hadí kultivovanost. Přerovnal jsem si šupiny na 

kuchyňském stole, kam jsem sešel na malý noční piknik. 

„A z jakého důvodu tě to zajímá, smím-li se ptát?“ vrátil jsem mu jeho zdvořilost. 

A pak mi na mysl přišla myšlenka. „Nejsi do něj náhodou zamilovaný, že ne?“ 

Podíval se na mě, jako bych byl úplně šílený. „Do Pottera? Děláš si legraci?!“ 

Vypadal opravdu vyděšený. Poněkud se mi ulevilo, třebaže jsem neměl tušení 

z jakého důvodu. Asi šlo o myšlenku, že bych se musel potýkat s milostným 

trojúhelníkem… 



„V tom případě – proč se o něj staráš? Zejména, když ho sotva snášíš, jestli 

tomu dobře rozumím.“ 

Chopil se židle a zamyšleně se na ni usadil. „Možná proto, že si myslím, že si 

trochu štěstí zaslouží, po tom všem, čím si prošel.“ Rty se mu lehce stočily 

vzhůru. „Je to hloupé, že?“ 

„Ne, to si nemyslím,“ odpověděl jsem upřímně. 

„Díky. Víš… rád ho popichuji. Ale taky ho mám rád. Takže tak.“ 

Jakmile se jeho tón změnil, byl okamžik sentimentu pryč. 

„Takže, co s ním je?“ 

Říct mu to či neříct? 

No tak, řekni mu to. 

Třeba by měl nápad, jak to na Harryho zaonačit, ale pochyboval jsem o tom. 

„Je zamilovaný do Snapea.“ 

Jeho nynější šokovaný pohled byl ještě lepší než ten předchozí. 

„Děláš si legraci?“ zopakoval. 

„Ne.“ 

Chvíli byl zticha a poté musel souhlasit. „Už chápu, proč vypadá tak zoufale. 

Snape…“ 

„Jediná pozitivní věc je, že Snapeovi… není lhostejný. Avšak…“ 

„Zaprvé nevíš, zda jsou na stejné úrovni a zadruhé je to až žalostně rezervovaný 

muž. Souhlasí?“ 

Ten chlapec byl velmi inteligentní. 

„Mohu pomoci?“ 

Chvíli jsem si ho prohlížel. „Domnívám se, že ano. Ale žádné lsti, ano?“ 

„Ach, samozřejmě že ne. Bude tak hezké vidět je spolu,“ řekl a pak se zahihňal. 

Rovněž velmi zmijozelské. 

„Nikdy jsem si nemyslel, že budou bazilišci takoví,“ sdělil mi, když jsme opouštěli 

místnost. 

„To je obvyklé. Vy lidé přímo překypujete předsudky.“ 

„Odporná žížalo.“ 

„Ubožáku.“ 

ooOoo 

„Srrrallll ammmisss tthhhaaraasssss—“ 

„Ne, ne, NE! Takže – právě jsi mi řekl: Tvoje noha smrdí po výkalech. Abys řekl: 

Jak se máš? Musíš říct: Ssrrallaamiiiiss stttharrrras?“ 



„Ale to je to stejné! A především – jak mohu říct: Tvoje noha smrdí po výkalech, 

když bazilišci ani nohu nemají?“ 

„V obou případech jde o nuance! A především – tady to je.“ 

Draco nás skryl v tmavém koutě, zatímco mistr lektvarů pečlivě uzamkl svůj 

kabinet a poté odplul na svou noční hlídku (je tento výraz správně?). My jsme 

poté bezhlesně postupovali, dokud se Draco nechopil kliky u dveří. 

„Počkej! Sejmi mi na moment brýle.“ 

Překvapeně tak učinil. 

„No, páni. Dvě hesla a tři ochranná a upozorňující kouzla,“ informoval jsem ho, 

když mi brýle znovu nasadil. 

„No, teda.“ 

„Postarám se o to.“ 

Zabralo mi to dvě minuty a pak jsme se vkradli do doupěte bestie. 

„Kam myslíš, že je dává?“ zeptal jsem se svého spojence, který se rozhlížel 

kolem. 

Místnost byla k prasknutí plná skřínek a poliček. 

„Nemám tušení,“ přiznal se. 

Mladík vytáhl hůlku a zamumlal něco jako: „Detecto lektvar Bakchantek!“ a 

z konce jeho hůlky vyšlehlo modré světlo a zamířilo k jedné zpola zaplněné 

skřínce. 

„Tady to je!“ zvolal vesele, když se chopil malé modré lahvičky, kterou jsem 

pohotově identifikoval, i kdyby to bylo jen pro nápis Potter na ní. 

Udělal jsem obličej. „Tenhle bychom asi brát neměli, co?“ 

„Pravda,“ odpověděl Draco a popadl jednu s nápisem Grangerová a pak si 

povzdechl. „Musím připustit, že udělala lepší lektvar než já. Ale ať tě ani 

nenapadne jí to říct.“ 

„Slibuji,“ prohlásil jsem slavnostně. 

Přelili jsme obsah lahvičky do flakónku, který jsme si přinesli, a pak jsme ji 

znovu naplnili vodou a uložili zpět do skřínky. 

„Riskujeme tím nějaké problémy?“ vyzvídal jsem. 

„Jediný člověk, který by mohl mít problémy… je Grangerová,“ odpověděl 

s úšklebkem. 

Dooooobrááá, řekl jsem si, ale neslyšně, aby to zmijozel nezaznamenal. 

No, co se stalo, stalo se. 

„A je to!“ 



Odešli jsme, ochrany jsme dali zpět na místo a poté se rozdělili s plánem sejít se 

znovu v úterý – což byl den Harryho trestu. 

Myšlenky jsem si utřídil až v posteli svého přítele. Měl jsem nového spojence. 

Trochu nečekané. Ale domnívám se, že mu mohu věřit. 

Draco Malfoy.  

Kapsa jeho pyžama byla velmi pohodlná, pomyslel jsem si líně, když jsem si zívl. 

Příjemná a hřejivá. 

A zábavné bylo, že nebyl ani krapet šokovaný tím, co jsem mu řekl o Harrym a 

Snapeovi. Huh… možná rovněž dával přednost mužům. 

Naposledy jsem se protáhl a poté jsem usnul. 

ooOoo 

Nadešlo úterý. 

Problémem bylo, jak ten lektvar podat. Brumbál se nabídl, že ho Snapeovi 

podstrčí do kávy, ale já jsem namítl, že toho si mistr lektvarů okamžitě všimne, 

protože samotná droga měla velmi silnou chuť. Ginny se nabídla podobně 

ohledně Harryho, ale její nápad byl zamítnut ze stejného důvodu. Záleželo 

rovněž na načasování. Otázkou bylo, jak brzy toho dne jednat, neboť naše údaje 

prozrazovaly, že bude stačit velmi malá dávka, ale samotná reakce bude pak 

poměrně rychlá – nejdéle do dvaceti minut. 

Takže, jak na to? 

Do akce byl znovu povolán Smitty. 

Všechno bylo pečlivě naplánované – a všechno se tím nádherně vyřešilo. 

ooOoo 

„Nuže?“ 

„Dělám, co můžu! Už jste se někdy pokoušeli vyplivat všechen svůj jed?“ 

Očividně ne – podle výrazů na tvářích Brumbála, Ginny a Draca. 

„Jak dlouho bude trvat, než začnou vaše žlázy produkovat další?“ zeptal se stařík 

bezstarostně. 

„Nemám tušení,“ zabručel jsem a vyplivl poslední dávku. 

„Co když se ti ta droga dostane do hlavy?“ zajímala se Ginny vážně. 

„Prosím tě. Jsem bazilišek, ne nějaký človíček se slabou nervovou soustavou.“ 

Alespoň jsem doufal, že ne. 

Draco mi podal misku plnou lektvaru a já jsem do něj opatrně vsunul jedové 

zuby a snažil se soustředit. Pokud dokážu jed vypudit ven, proč bych nedokázal 

nasát ten zatracený lektvar dovnitř? Snad to nezpůsobí moc škod… 

Jo. Fungovalo to. Nevím jak, ale fungovalo. 



Trošku jsem nasál a vyplivl to, a poté jsem začal znovu – to vše, abych odstranil 

všechny stopy po jedu. A pak jsem se naplnil po okraj. 

Podíval jsem se na ty tři. „Jdeme.“ 

Nejprve Snape. 

Snape seděl za svým stolem tak nezúčastněný jako obvykle a opravoval eseje. 

Vypadal, že jsem ho trochu rozptýlil, když jsem se mu nasoukal na stůl. A pak 

jsem se přiblížil a zkontroloval jsem jeho ruce, nebo spíš škrábance na jeho 

rukách způsobené manipulací s příliš mnoha přísadami a zejména s ostrými 

nástroji. 

Uzřel jsem jeden, který byl perfektní. Poměrně velký, na jeho pravém zápěstí. A 

poté jsem se o něj jedním pohybem zachytil, koncem zubu jemně sloupl strup a 

jednoduše vysunul jazyk pokrytý slinami a drogou. Mužovo překvapení trvalo 

mikrosekundu, ale mně to stačilo, než sebou trhnul. 

„Smím vědět, co to do vás vjelo?“ 

„Mmm. Zbožňuji chuť krve,“ odpověděl jsem klidně a pak jsem sklouzl z jeho 

stolu a opustil místnost. 

Tak a tady to máte. Byl jsem donucen stát se krvežíznivou bestií, abych dal ty 

dva pitomce dohromady. 

A teď Harry. 

Kousnutí Snapea samozřejmě nepřicházelo do úvahy. Ten muž žádnou chybu 

netoleroval – a pak bych se stal cílem ani-nevím-jakého brutálního kouzla nebo 

nože s ostrou čepelí. 

Harry byl však jiný případ. 

Objevil jsem ho o dvě chodby dál, zvolna se ploužil na své osobní popraviště jako 

někdo, kdo byl odsouzen k osudu horšímu než smrt. 

„Ahoj.“ 

„Ach, ahoj.“ 

„Vezmi mě k sobě.“ Vysoukal jsem se mu po ruce až na ramena. 

„Bude to dobré,“ ujistil jsem ho, zatímco jsem se špičkou nosu otíral o jeho tvář. 

„Jo.“ 

„Chtěl bys něco pro štěstí?“ 

„Jestli chceš-“ 

Než stihl porozumět, zatnul jsem mu zuby – ne moc hrubě – do krku. Přidušeně 

vykřikl a s panikou v očích se na mě podíval. 

„V pořádku, v pořádku!“ ujistil jsem ho rychle. „Kontroluji se! Věř mi, že tě 

nechci zabít!“ 

Trochu se uklidnil a věnoval mi podezřívavý pohled. 



„Vzhledem k tomu, že ti chybí cucflek…“ pověděl jsem mu s nevinností sobě 

vlastní. 

„Očaroval´s mě?“ 

„Není třeba. Už dávno vím, že mi patříš, tělem i duší.“ 

„No, tak jsme tady. Dobře…“ Položil mě na zem a udělal obličej. „Ještě něco?“ 

„Bude to dobré,“ zopakoval jsem, než vešel dovnitř. 

Samozřejmě, že bude. Když má můj malý cucflek. 

Ukryl jsem se v díře ve zdi mezi dvěma kameny, která byla kdo-ví-proč 

propojená s potrubím a byla hluboká a dostatečně tmavá, aby nikdo nemohl 

objevit mou přítomnost. A z místa, kde jsem byl, jen něco přes dva metry od 

podlahy za Snapeovým stolem, jsem měl parádní a chráněný výhled. 

Dorazil jsem poněkud udýchaný pět minut poté, co jsem opustil Harryho. Harry 

právě na všech čtyřech otročil při umývání podlahy, zatímco Snape znovu 

opravoval eseje. Vše v uctivém tichu. 

Já jsem přirozeně prožil dlouhou dobu v očekávání. Co když jsem jim toho 

lektvaru nepodal dost? Nebo – hůře – co když jsem toho jednomu z nich nepodal 

dost? A ještě hůře, pokud by tím jedním byl Snape a něco se odehrálo… nikdy 

bych si neodpustil, kdyby Harry zažil to nejhorší ponížení ve svém životě. 

A pak to začalo. 

Och, na začátku toho moc nebylo. Rytmus Snapeova pera sotva postřehnutelně 

zpomalil. Harry se na moment zastavil a poté se znovu dal do práce. Malé věci, 

kterých si běžný divák nemohl všimnout. 

Pak Snape něco přeškrtal. Snape nikdy nic neškrtá. Ze svého vyvýšeného místa 

jsem viděl, jak se jeho brk trochu nervózně vrátil. Jeho tvář byla – měl jsem ji 

v zorném úhlu jen ze tří čtvrtin - však stále ve výrazu lhostejná. 

Harry přerušil svou činnost, postavil se, zhluboka se nadechl, protáhl se a poté 

se znovu dal do práce. Ruce sevřené kolem kartáče. Ústa otevřená 

nerozhodností. 

„Pane?“ 

„Pottere?“ 

„Pro… promiňte, ale mohl bych si svléknout hábit? 

Brk se zastavil a já se zaradoval. Jistě, cítil jsem se v podzemí pro jednou 

překvapivě pohodlně… ale… 

„Pokud si přejete.“ 

Neutrální, nezúčastněný tón. Snape znovu začal psát. 

„Díky,“ zamumlal Harry. 



Sundal si hábit, drcnul při tom do kýble s vodou, a poté svůj oděv přehodil přes 

nejbližší stůl. Promasíroval si záda a vrátil se k zadanému úkolu. Měl teď na sobě 

jen džíny a košili, a já to v duchu ocenil. 

Znovu se rozhostilo ticho, přerušované jen zvuky škrábání kartáče a brku. 

O několik minut později Snape vzhlédl a na moment vypadal zamyšleně, a poté 

si rukou rychle otřel tvář, než se vrátil k práci. 

Harry vypadal víc a víc neohrabaně. 

Najednou jsem si uvědomil, co mě už od počátku přišlo divné. Žádné urážky. A 

přesto, kdykoliv jsem je viděl v přítomnosti toho druhého, tak Snape se choval 

ohavně a Harry nepřátelsky. Doširoka jsem otevřel oči. 

Už jsem začínal ztrácet naději – příliš slabé, ty dávky byly příliš slabé – když tu 

Snape rázně odložil brk na stůl, postavil se a se zašustěním svého hábitu se 

vydal prohledávat svou knihovnu. Když procházel kolem Harryho, aniž by mu 

věnoval pozornost, otřel se o něj. Můj přítel prudce nadskočil a převrhnul kýbl. 

„Dávejte pozor, Pottere,“ pronesl jednoduše Snape neutrálním tónem, aniž by se 

otočil. 

„A…ano, pane.“ 

Harry se celý chvěl. S očima stále přišpendlenýma k podlaze se postavil a odešel 

ke kohoutku v rohu místnosti doplnit kýbl vodou. Otevřel ho až na třetí pokus. 

Snape upustil jednu z lahviček na podlahu a tlumeně zaklel. Harry znovu 

nadskočil. 

„Pottere, buďte tak laskav a ukliďte to za mne,“ instruoval ho muž suše. 

„Ano, pane.“ 

Harry zavřel vodu – na třetí pokus – odvlekl kýbl ke skříni a začal to místo čistit 

kartáčem. Snape popošel sotva dva kroky vzad a prostě tam stál, jako by nebyl 

schopen pohybu, oči zafixované na mém příteli, který klečel téměř přímo před 

ním. Muž si přejel jazykem přes rty. 

Z místa, kde jsem se nacházel, jsem viděl, jak se Harrymu skoro 

nekontrolovatelně chvějí ruce. Pak mladík sklonil hlavu, jak nejvíce dokázal – a 

bezmyšlenkovitě tím odhalil svůj útlý krk. Kartáčoval tu už tak blyštící se podlahu 

jako ďábel. A pak se o ni hrubě škrábl do prstu. 

„Au!“ 

Tentokrát bylo na Snapeovi, aby nadskočil. „Co se děje?“ 

Harry si ten prst dal do pusy. „Nic,“ zamumlal. „Já… jen škrábnutí.“ 

„Ukažte mi to. Ten lektvar, který jsem vás nechal uklidit, je dosti jedovatý,“ 

pronesl muž chladně a přísně. 

Harry se postavil a následoval ho ke dřezu. Dýchal povšimnutelně rychleji než 

obvykle, tváře měl rudé a oči stále zatvrzele přilepené k podlaze. Stydlivě natáhl 



ke Snapeovi ruku a ten ji vzal do své a pečlivě ji prohlédl. Harry nakratinko 

zavřel oči, když se ty pevné prsty sevřely kolem jeho zápěstí. 

„Dobře si to opláchněte,“ nařídil mu Snape a jeho hlas byl možná o něco méně 

sebejistý než obvykle. 

Zatímco Snape vyjímal lahvičku ze skřínky, Harry poslechl a poté se s tázavým 

pohledem v očích k muži otočil. Mistr lektvarů zaváhal. 

„Dejte to sem.“ 

Znovu ho popadl za jeho štíhlé zápěstí a pokryl poraněný prst trochou masti a 

poté ji jemně špičkami svých prstů vmasíroval. Ještě nikdy jsem neviděl něco tak 

citlivého a smyslného. 

A soudě podle Harryho rozšířených zornic, on rovněž ne. 

Poté ho Snape propustil a mě uniklo hrubé slovo v hadím jazyce. Harry se prudce 

otočil a já sledoval, jak se Snape pokouší dát dohromady. 

„Neměl jsem tušení, že mají vaši přátelé upíří tendence, Pottere,“ pronesl 

kousavým a ledovým tónem. 

Harry se překvapeně pootočil. Když pochopil, o čem mluví, zvedl ruku ke svému 

krku, kde se nacházelo dostatečně viditelné znamínko od mého kousnutí. 

„Oh… ne, to… to Smitty… pane,“ zamumlal. 

Muž zmrzl na místě. „Bazilišek? On vás kousl?“ 

„Ano, ale…“ 

„Kdy? Jak je to už dlouho?“ 

„Asi před půl hodinou, ale…“ 

„Jste úplně šílený, Pottere? Nebo máte sebevražedné sklony?“ 

Popadl Harryho za paži a dovlekl ho k jiné skřínce, kterou začal zuřivě 

prohledávat. Harry se mu trochu vzpíral. 

„Ale poslouchejte mě…“ 

„Buďte zticha! Čeho je dost, toho je příliš, Pottere, už dost té vaší dětinskosti – 

tohle vypijte,“ nařídil mu, když mu vrazil lahvičku do rukou. „Kdy už přestanete 

tak pitomě řídit svůj život do katastrofy? To si myslíte, že tu ti druzí existují jen 

z toho jediného důvodu, a to, aby vám zachraňovali život? Myslíte si, že je to 

naše největší radost v životě pomáhat jednomu zatracenému spratkovi zůstávat 

naživu? Nejste středem vesmíru, Pottere, slyšíte mě? Jste jen kluk, jehož osud 

byl nasměrován ve špatnou dobu na špatném místě! CHÁPETE TO?“ 

Divoce s ním třásl za ramena, tak divoce, že Harrymu ten lék vyklouzl a na 

podlaze se roztříštil na kousíčky. Když přestal, Harry tam stál bez pohybu, bez 

hlesnutí a s hlavou skloněnou. 

„Pottere.“ 



Můj přítel pozvedl hlavu, brýle mu spadly na podlahu a po tvářích mu stékaly 

slzy. 

„Nemluvte na mě takhle…“ šeptal. „Prosím… nemluvte na mě takhle…“ 

Jeho hlas byl jen prosbou. Jako malou, dětskou modlitbičkou. Byl nádherný; 

nádherný s těma velkýma zelenýma očima zvlhlýma slzami; rty, které se chvěly; 

s těmi nepoddajnými vlasy a vlhkými prameny na čele; s trhaně se otřásajícími 

rameny. Pokud Snape nepodlehne tomu pohledu, pak neexistovalo nic, co bych 

mohl udělat víc. 

A pak Snape podlehl. 

Popadl ho za zátylek a políbil ho. 

Nárokoval si jeho ústa, hltal ho, jazykem klouzal do jeho úst, hrubě ho držel u 

sebe. Téměř zoufale. 

A pak ho stejně tak brutálně odstrčil a ustoupil. 

Harry tam stál na moment bez pohybu, ztuhlý. Snape s výrazem poražence 

vypadal jako muž, který právě prožívá nejhorší noční můru. 

Pak se Harry pousmál a udělal krok vpřed. Natáhl ruku a pohladil mistra lektvarů 

po tváři; jemně se k němu přimkl; postavil se na špičky a zlehka se jazykem 

otřel o mužův spodní ret. 

Snape hlavu odtáhl. „Ne.“ 

„Ano. Chceš mě. Tak si mě vem,“ zamumlal to všechno proti jeho tváři, ta 

Harryho stále slaná. „Prosím.“ 

A poté ho políbil, vrátil mu pozornost a teď byla řada na něm, aby jemně vklouzl 

jazykem mezi jeho rty. Snape kolem něj obtočil paže, přitáhl si ho k sobě ještě 

blíž a rukama mapoval jeho záda. 

Harry začal vydávat zvuky, které byly překvapivě rozkošné - steny, mumlání a 

povzdechy, které vydechoval Snapeovi do ucha, než zavrtal hlavu do jeho 

ramene a nechal muže, aby mu vsunul ruce pod košili, která byla nakonec se 

šustěním svlečena. Snape začal putovat svými tenkými rty všude po jeho bledé, 

obnažené a jemné kůži… nyní zcela jeho. Tam přitiskl tvář, tam přitiskl ústa, tam 

ruce. Zhluboka se nadechl a lehce oždiboval kůži, než se zvedl a zanořil tvář do 

už tak zpocené úžlabiny krku, aby mu foukl do ucha, políbil ho přímo za ním a 

vytáhl z něj další zasténání. 

Obě postavy se svalily na stůl, Snape během celého procesu přišel o hábit, 

urychleně rozepínal košili a dovoloval Harrymu, aby ho rukama hladil a aby ho 

naplněný úžasem svlékl. Snape s povzdechem políbil ústa, která se mu nabízela, 

znovu zachytil Harryho za krkem a polibek prohloubil a zcela překryl tělo mého 

přítele svým. Skoro jsem dokázal cítit teplo, které vydávali, to hrůzu nahánějící 

aroma touhy a potřeby. 

Vlastně jsem to cítil. To je výhoda jemného hadího jazýčku. 



Snape vklouzl kolenem mezi Harryho rozechvělé nohy, roztáhl je a pak mezi ně 

vsunul boky – otíral se o něj, vlnil se, dobýval z mého přítele prosebné vzlyky. 

Harryho útlé nohy se nervózně zauzlovaly kolem mužova pasu, zatímco jeho ruce 

skoro zoufale tiskly jeho krk. Jeho rty vyslovovaly – prosím, prosím, prosím. 

Kalhoty mu sklouzly dolů a společně s jeho botami a ponožkami skončily na 

podlaze. Spodní prádlo zmizelo. Dvě nahá těla se propletla, převalovala se po 

sobě, vzdychala, třela. Prosím, prosím, prosím. Ruce se chopily vztyčených 

penisů, dotýkaly se, objevovaly, laskaly, podněcovaly výkřiky a prosby. Ústa se 

posunula směrem dolů – klouzala, otírala se, ochutnávala - a poté ještě níž, 

dokonce až… Ne! Teď ne! Vezmi si mě, vezmi si mě… Ruka zkoumající, 

rozprostírající, laskající, uklidňující, otevřená. A pak byl prst navlhčen, olíznut, 

začal masírovat, vstupovat dovnitř, znervózňovat, vynucoval si přizpůsobení. Ach 

můj Bože, co mi to děláš, Severusi? Páni, znovu. Pomalu – Miluji tě. Řekni mi, 

kdybych ti ubližoval. Další prst – Řekni mi, chceš ještě jeden? Líbí se ti to? A 

tohle? Řekni to – Ano, ano, ano – Ano, co? – Ano, líbí se mi to. Miluju tě, och do 

prdele – Co bys chtěl? – Severusi, prosím – Tohle? 

A poté výkřiky a další výkřiky a další prosby. Bylo to opravdu překrásné – Harry 

přibitý ke stolu s hlavou zvrácenou, Snape na něm a v něm, na obou tvářích ten 

stejný výraz. 

„Miluju tě, miluju tě, miluju tě, miluju tě, miluju tě, miluju tě, miluju tě-“ 

Nechal jsem je o samotě. 

Svou konspirační společnost jsem nalezl v ředitelně – no, kdo by nebyl alespoň 

trochu zvědavý nebo netrpělivý, že? 

„Takže?“ dupla si Ginny nedočkavě. 

„Myslím, že už se nemáme čeho obávat,“ ujistil jsem je, stále ještě duchem 

někde jinde. 

Moje oznámení doprovodilo kolektivní „Ááááách!“  

„Vyznali si navzájem nehynoucí lásku?“ zeptal se Draco ironicky. 

„Hmmmm… bylo to spíš… atletické.“ 

„Smitty, ty jsi úplně rudý!“ zasmála se Ginny. 

„To není pravda!“ vyjekl jsem, než jsem si uvědomil, že se bazilišci nečervenají. 

Ale Brumbál vypadal znepokojeně. „Obávám se Severusovy následné reakce,“ 

povzdechl si. „Zejména, pokud to bylo jen atletické, jak jste to vhodně 

pojmenoval.“ 

„Co? Měl jsem zůstat až do konce?“ vydal jsem přidušeně. 

„Ach, ne, ne. Nevím, co více byste mohl udělat. To jen, že… Severus je občas tak 

nerozumný…“ 

Ginny a Draco protočili panenky. Poté se zmijozel zakřenil. 

„Hej, zrzko, doufám, že má tvůj bratr silný žaludek.“ 



Ginny se bezmála zadusila smíchy. „Bude mít infarkt.“ 

„Domnívám se, že to všichni…“ povzdechl si Brumbál. Ale v očích mu zajiskřilo. 

Byl jsem na sebe celkem pyšný. 

Následujícího dne měl Harry obrovské kruhy pod očima a na obličeji právě tak 

velký úsměv. 

 

 

 

Kapitola čtvrtá: Smitty – antropomág 

 

Žádné ohlášky posledních novinek se samozřejmě nekonaly. Konec konců, Harry 

byl student a Snape profesor; Harry byl chlapec, který přežil a Snape bývalý 

Smrtijed; Harrymu bylo sedmnáct a Snapeovi třicet osm; Harry byl „zatracený 

spratek“ a Snape „zpropadený parchant“; Harry byl muž a Snape byl muž; Harry 

toužil po klidu a Snape toužil po klidu. 

Přesto bylo nezbytné jisté strany informovat. Zvláště pak Rona a Hermionu. 

„Harry… er… můžeme s tebou na chvíli mluvit?“ 

Harry se zvědavým pohledem odložil knihu stranou a já, stočený na jeho klíně, 

jsem lenivě vyplázl jazyk. 

„Víš…“ začala Hermiona, když se posadila na protější židli a poté si s Ronem 

vyměnila rozpačitý pohled. „Nejdřív… er… bychom se ti chtěli omluvit, že jsme… 

no…“ 

„… Jsme tě tak trochu poslední dobou nechali ve štychu,“ dokončil zrzek. 

„To je pravda,“ bylo všechno, co Harry poklidně odpověděl. 

Obě naše hrdličky zrudly. 

„Ale nezlobím se na vás,“ dodal s úsměvem. 

Obě naše hrdličky vydechly úlevou. 

„No, už se na vás nezlobím,“ doplnil neúprosně. 

Obě naše hrdličky se ošily studem. 

„Harry…“ začala Hermiona. 

„Ale na všechno zapomenu,“ přerušil ji Harry vážně, „když nám, Smittymu a mě, 

poděkujete, že jsme vás dali dohromady.“ 

„COŽE?“ 

„No jistě,“ dodal jsem nonšalantně, „vy dva jste byli tááák neuvěřitelně 

těžkopádní… ííík!“  

Ron mě neochotně propustil a Hermiona pobouřeně vykulila oči. 



„Ty vyměněné deníky… to jsi byl ty?“ 

„Spolu s Ginny,“ podotkl jsem. 

„…Ale pak Crabbe…“ 

„To byl Justin,“ usmál se Harry. 

Jejich přehnaná reakce byla nepřiměřená, alespoň co mohu říct. 

„Přestaňte s tím brbláním. Bez nás byste byli zaseklí přesně tam kde předtím,“ 

sdělil jsem jim nakonec podrážděně. 

Načež přišli k rozumu a zabručeli: „Díky.“ 

„Ještě něco?“ zeptal se Harry. 

„Er… ano. Ty…“ 

„Takže ty…“ 

„Ty teď docela vycházíš s Malfoyem, co?“ vyjádřil se nakonec Ron, jako by 

vyslovoval něco obscénního. 

„Jo.“ 

Šokované ticho. 

„Smitty mě trochu popostrčil,“ vysvětlil Harry, zatímco zalistoval knihou. „Vlastně 

mu tak trochu přirostl k srdci.“ 

Druzí dva udělali obličej, Ron usilovnou snahou zkřivil ústa. 

„Řekni mi, že vy dva nejste spolu,“ vyblekotal pak z čista jasna. 

„Co? Ale ne! Ale dávej si pozor na Ginny…“ 

Několik uklidněných povzdechů a odfrknutí od Rona. 

„Co se týče mě, já to táhnu se Snapem,“ sdělil jim laskavě. 

ooOoo 

Tři dny na ošetřovně kvůli hysterii. 

„A navíc ještě blouzní,“ vysvětlovala madam Pomfreyová Brumbálovi. „Nevím, co 

jim profesor Snape udělal, že jsou na něj tak rozlícení, dokonce natolik, že mu 

vyhrožují extrémním mučením…“ 

ooOoo 

A od té doby se Harrymu dařilo moc, moc dobře. 

„Hej, byl jsi to ty, kdo to všechno zosnoval?“ zeptal se mě o několik týdnů 

později. 

„Cožeee?“ 

„Och, víš naprosto přesně, o čem to tu mluvím. Přiznej se.“ 

„Dobře, přiznávám se. 



„Jak jsi to udělal?“ 

„Nuže, poté, co jsem si přečetl tvůj deník-“ 

„Ty´s četl můj deník?“ 

„Bylo to velmi poučné. Mimochodem, byla to Ginnyina chyba. Bez ní bych nikdy 

ani netušil, co to je. Tedy, poté, co jsem si přečetl tvůj deník, jsem si pohovořil 

s Brumbálem a užil nějaké narážky.“ 

„Cože?“ 

„Pokud mě budeš dál přerušovat, nikdy to nedokončím. Takže jsem hovořil 

s Brumbálem – ach a ještě tam předtím byla ta věc se seeeeeexy Severusem, ale 

to jsem udělal úplně na vlastní pěst – a pak jsme Brumbál a já donutili Snapea 

podívat se do zrcadla z Erisedu a díky super kouzlu jsme byli schopni vidět, co 

viděl Snape-“ 

„Což bylo co?“ 

„Popřemýšlej o tom.“ 

„Netuším.“ 

„Jistě něco, co ti vážně rád dělá.“ 

„Awwwww…“ 

„Přesně. A poté jsme s Dracem…“ 

„Ale to bylo spiknutí!“ 

„Samozřejmě. Draco a já jsme ukořistili trochu lektvaru Bakchantek a já jsem ho 

do tebe pak vpravil, když jsem tě kousl, pamatuješ? Prakticky to samé jsem 

těsně předtím udělal i Snapeovi a… to je všechno.“ 

„To je všechno.“ 

„A všechno dobře dopadlo.“ 

„Ano.“ 

„Zdáš se být s výsledkem spokojený.“ 

„Hmmm… ano. Cože? Ty´s tam byl?“ 

„Kdo, já? Neeeee.“ 

„Smitty.“ 

„No tak jo. A co? Zmizel jsem ještě před koncem. Aaaarhg-takhle-mi-chceš-

poděkovat?“ 

„Promiň,“ řekl a nechal mě jít. 

„Chmph. Je to tak trochu moje svérázná posedlost…“ 

Na moment jsme byli zticha, já usrkával mléko, on byl ztracený v myšlenkách, 

které bylo obtížné rozeznat. 



„Brumbál se obával jeho následné reakce,“ plácl jsem najednou. 

„A měl pravdu.“ 

Otočil jsem na něj zvědavě hlavu. „Co se stalo?“ 

„Chtěl se chovat, jako by to byla jen nehoda, která se nebude opakovat.“ 

„Takže?“ 

„Takže jsem ho přesvědčil o opaku. A ne, neřeknu ti žádné podrobnosti, ty jeden 

chlípný malý hade.“ 

Zasténal jsem a znovu se stočil do klubíčka. „Pffff… vy lidi.“ 

„Cože?“ 

„Už s vámi není žádná legrace.“ 

A tady to máte. 

Harry je se Snapem. Hermiona je s Ronem a Draco vychází moc dobře s Ginny. 

Všichni jsou šťastní. Já jsem jediný, kdo má depresi… Určitě způsobenou 

předávkováním vanilkovým kondenzovaným mlékem. 

Nudím se. 

Včera mi Snape konečně přinesl brýle a kontaktní čočky. Jediný problém je, že 

čočky jsou pro mé oči moc velké. A vážně, brýle jsou stejně hezčí a ostatní teď 

mohou vidět mé moudré, šarlatové oči… díky nimž skřítci prchají ještě víc a víc 

při tom vřískají. 

Paní Norrisová zmizela… nic nenaznačuji. 

Nudím se. 

Chci být antropomág. 

Chci dál dělat dohazovače. 

Nudím se. 

V Bradavicích, dne 23. března 1998. 

Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll, Temný princ se zářivými šupinami 

(Zde končí rukopis nazvaný „Bazilišek Smitty aneb Paměti dohazovače 

v Bradavicích“) 

 

ooOooOooOooOooOooOooOoo 

 

Harry zaslechl spokojené zasyčení a zvedl hlavu. Na stole vedle něj v nebelvírské 

společenské místnosti si bazilišek protáhl své dlouhé, ohebné tělo a bleskobrk, 

který používal, s cvaknutím spadl z pergamenu. 

„Jsi hotový?“ 



Bazilišek jeho směrem zacílil brýlemi zakryté oči a zamrkal. „Jo.“ 

„Můžu si to přečíst?“ 

„Jestli chceš. Já jdu do postele.“ 

A s těmito slovy bazilišek Smitty sklouzl ze stolu a protáhl se puklinou ve zdi. 

Harry ho zamyšleně sledoval. Smitty byl poslední dobou neobvykle úsečný. A 

třebaže se Hermiona, Ron i on a stejně tak… er… prostě každý se svým vlastním 

způsobem snažil, aby se necítil přehlížený, Smitty byl v depresi. 

Harry vzal do ruky rukopis a pustil se do první stránky. Tady jistě něco najde… 

ooOoo 

„Co že chceš?“ 

„Chci Smittymu pomoct stát se antropomágem.“ 

Severus si posměšně odfrkl a otočil se zpět ke svému… co že to dělal? To je fuk. 

„Co?“ vyzval ho Harry. 

„Pokud je to stejný proces, jako stát se zvěromágem, pak je nemožné někomu 

pomoci,“ odpověděl Severus podrážděně. „Je to unikátní schopnost daná 

každému jedinci.“ 

„Můj otec a Sirius pomohli Pettigrewovi, aby se stal zvěromágem,“ oponoval 

mladík dál. 

Zpětně si říkal, že mu uklouzlo něco zatraceně hloupého. Protože přestože se o 

tomto muži za poslední tři týdny dozvěděl více než za uplynulých šest let, stále 

existovala témata, která ho vyváděla z rovnováhy. Jako například Pobertové a 

Smrtijedi. 

Severusova tvář se zatvrdila, ale muž sám se spokojil se zavrtěním hlavy. „Oni 

mu jen vyložili, jak se cítili, nastínili způsob, jakým se musí soustředit. Práce ve 

skupině je samozřejmě snazší, ale nemůžeme na sebe vzít baziliščí kůži a 

vysvětlit mu, co má cítit!“ 

Jenže Harry bral v potaz jen část jeho odpovědi. „Ano. Můžeme. Hodlám se o to 

pokusit taky,“ zamumlal. 

„Co že chceš udělat?“ 

„Hodlám se stát zvěromágem. To by mu mohlo trochu zvednout náladu, ne?“ 

„Můžeš mi vysvětlit, proč té bestii toužíš tolik pomáhat?“ 

„Hodně mu dlužím.“ A když mistr lektvarů pozvedl obočí, Harry vyňal z tašky 

baziliškův rukopis a podal mu ho. „Přečti si to, až budeš mít čas… a neznič ho.“ 

Usmál se mužovu temnému výrazu a poté tlesk rukama. „Trénuj se mnou!“ 

„Ne.“ 

„Pro-sím.“ 



„Ne.“ 

„Budu moc moc hodný,“ pronesl Harry nevinně a kousl se do rtu. 

Severus Snape lehce stočil rty, ale přesto zavrtěl hlavou. 

„Proč ne?“ 

„Nemá smysl pracovat na něčem, co člověk už zná.“ 

Harry se postavil a na moment zůstal zírat s otevřenou pusou. „Páni, to je super! 

Ukaž mi to!“ 

Muž se rozhlédl. „Málo prostoru.“ 

Harry umíral zvědavostí. „Co je to? No tak, řekni mi, co je to?“ 

„No, možná, přece jen,“ pokračoval muž uvážlivě. 

A poté se bez předchozího varování přeměnil do obrovitého černého medvěda a 

zavrčel. 

Když Harry vylezl zpod stolu, jeho milenec mu věnoval posměšný pohled. 

„Páni.“ 

„Hmmm…“ 

„Páni… to je… jak dlouho?“ 

„Tak dvacet a něco let. Zpočátku jsem se chtěl proměnit, abych dokázal… lépe 

špehovat. Nějaké malé, užitečné zvíře, bylo to jedno.“ 

Opatrný, jemný jedinec. Ha ha. 

„Jsem si jistý, že grizzly je skutečně nenápadný.“ 

„Dospěl jsem ke stejnému názoru. V podstatě je to pro mě bezcenné.“ 

„Já bych o něčem věděl,“ zapředl Harry a přivinul se k němu. „To abys mě v zimě 

lépe udržel v teple. 

Severus ho na okamžik studoval, a poté předstíral šok. „Zvrhlíku!“ 

„Cože? Ne, to není… Nezahrávej si se mnou!“ 

Severus ho políbil. 

„Mimochodem, co to tu krájíš?“ 

„Opravdu to chceš vědět?“ 

„Ne.“ 

ooOoo 

„Ten prevííííííít!“ 

Harry se s trhnutím probudil. Po jeho boku se láska jeho života právě dostávala 

na konec rukopisu. Podle jeho rozzuřeného výrazu Harry dokázal přesně říct, u 

které části je. Možná dokonce i u které věty. 



„Hmm… jsi u: ukryl jsem se v díře ve zdi mezi dvěma kameny… nebo už u: ruce 

se chopily vztyčených penisů, dotýkaly se, objevovaly, laskaly, podněcovaly 

výkřiky a prosby?“ 

Severus odpověděl otevřeně nevěřícným pohledem. 

„Takže zaprvé jsem teprve u: prsty měl zanořené v Harryho černých vlasech, 

zatímco ten před ním klečel… zadruhé zabiju Albuse i tvého baziliška a za třetí – 

ty to znáš nazpaměť?“ 

Harry přikývl. „Moc se mi to líbí. A je to pro mě něco jako suvenýr. Až se 

dostaneš na konec, řekni mi, co si myslíš,“ sdělil mu a uvelebil se znovu pod 

dekou. 

„Na konec? Proč na konec? Co je na konci? Harry!“ 

ooOoo 

Toho rána si během snídaně mohl člověk povšimnout velkolepé chromatické 

pestrosti (rudo-bílo-zelené) nejasného původu ve vousech pana ředitele Albuse 

Brumbála. Vydrželo mu to týden. 

Smitty se tomu ani nezasmál. 

Harry se rozhodl, že je čas přejít k akci. 

„Co že chceš udělat?“ 

„Chci začít pracovat na tom, abych se stal zvěromágem. Vážně mě to štve – že 

víš, jak se přeměnit a já ne!“ 

Smitty vesele zamával ocasem. „Moc by se mi líbilo, kdyby ses přeměnil v hada.“ 

„To není moc můj styl… spíš Malfoyův.“ 

„Pravda. A tak v co? Podle tvého názoru?“ 

„Ve včelku.“ 

„Huh?“ 

„Zapomeň na to. Mimochodem – vážně se mi moc líbil tvůj rukopis…“ 

„Opravdu?“ 

ooOoo 

„Soustřeďte se na své vnitřní zvíře… bla bla bla… zapomeňte na lidský způsob 

myšlení… a tak dál… začněte přemýšlet způsobem, který definuje, jakým 

zvířetem se stanete. Takže, Severus je medvěd… opravdu ryzí z podstaty… 

s pochybným chováním ve společnosti. Dobře… abyste se znovu stali člověkem, 

projděte obráceným procesem. Hmm, přeměna si vyžaduje jen okamžik 

soustřední vůle v součinnosti s naprosto poklidným stavem mysli…“ 

„To je poněkud směsné – znamená to, že musíš myslet jako zvíře a zároveň ve 

stejnou chvíli použít dostatečné množství lidské vůle?“ 

„Jo, taky tomu vůbec nerozumím.“ 



Ticho. Soustředění. Kolem proplula madam Pinceová a věnovala baziliškovi 

skeptický pohled. 

„Víš, Harry.“ 

„Hmm?“ 

„Možná je můj problém… no… že prostě v zásadě nejsem člověk.“ 

„A tím myslíš co?“ 

„Třeba to není ten druh magie, který u mě lze použít?“ 

„Smitty, od chvíle, co ses tu objevil a začal s námi chodit na hodiny, tak i když 

ses moc nezapojoval, dokázal jsi usadit každého z učitelů.“ 

„Er…“ 

„Dobrá, tak jdeme. Je čas jít spát.“ 

ooOoo 

„Nelze to snadno vysvětlit, pane Pottere. Tato magie vyžaduje čas a píli.“ 

Takže složte své OVCE, poněkud se distancujte od profesora Snapea a poté si o 

tom promluvíme, říkala očima Minerva McGonagallová. 

Harry si povzdechl. „Nejde tu tak úplně o mě,“ vysvětlil. „Jde o Smittyho. Abych 

ho podpořil.“ 

Žena si ho podrobně prohlédla a poté se s povzdechem usadila. „Nápad pana 

Smitha mi zprvu přišel výborný,“ sdělila mu tiše, „ale zřejmě není uskutečnitelný. 

Už téměř dva měsíce spolu na tom každý večer pracujeme, avšak bez jediného 

pozitivního výsledku. Mám pocit, že jsme ve slepé uličce, to je vše. Určité věci 

prostě nelze jednoduše překonat.“ 

„Ale Smitty může být člověk zrovna tak jako vy nebo já!“ 

„Možná, ale není jím zcela, pane Pottere.“ 

ooOoo 

Harry šel toho večera do postele rozzuřený. 

Nejprve z odpoledne kvůli McGonagallové, protože i když to byla jeho oblíbená 

profesorka, tak nebyla nikým jiným, než starou úzkoprsou ženou. Smitty by to 

bez váhání zvládl. Věděl to. Smitty byl člověk jako on – ne… mohl být, kdyby 

chtěl, člověk nebo plaz nebo směsice obojího. Smitty měl dar dokonalého 

porozumění oběma způsobům myšlení. Záviděníhodný dar, ale Harry mu to 

nezáviděl. Na to ho měl moc rád. Protože pod vší tou chladnou plazí krví a 

kousavým humorem měl Smitty srdce, jaké mělo jen pár lidí. 

Harry si povzdechl a přetočil se v posteli uprostřed ztichlé ložnice. Smitty by 

v takové podobě nezůstal. Teda alespoň ne jen v té jedné. Na to byl moc lidský, 

vážně. A jak by mohl chtít žít s lidmi v baziliščí podobě? 

Věčný problém „Rozdílnosti“ s velkým „R“. 



A pak myšlenkami přešel, přirozeně, k sobě a Severusovi. Což byl druhý důvod, 

proč zuřil – ten parchant ho vyhodil s výmluvou, že musí dokončit nějaký lektvar! 

Za to zaplatí. Ach, ano, zaplatí. On… mmm… 

Severus… tak velká příležitost… 

A jako obvykle ho myšlenky na jeho hrozivého a zbožňovaného mistra lektvarů 

ukolíbaly do mírumilovného spánku. 

ooOoo 

Ze snu ho vytrhl výkřik a on instinktivně hmátl po roztřeseném těle svého 

milence, který právě prožíval noční můru. Mmmm… ne. Toho rána ne. Zamrkal a 

vysoukal se z postele. Ostatní něco mumlali, zatímco se pokoušeli vstát. Ron. 

Ron nebyl ve své posteli. Z koupelny se ozývala neurčitá slova konverzace a on 

automaticky zamířil tím směrem, zatímco se snažit vyčistit si hlavu. 

A pak se čelem srazil se svým přítelem, který právě vycházel ze sprchy. 

„Harry!“ vyjekl Ron rozjařeně. „Podej mi nějaké oblečení!“ 

„Huh? Co?“ Harry ho zhodnotil kritickým okem. Ne, Ron nebyl nahý. Proč by tedy 

chtěl šaty? 

Zrzek obrátil oči v sloup, odsunul ho z cesty a začal horečně prohledávat svou 

skříň. Harry pokrčil rameny a vešel do koupelny… 

… kde narazil na někoho zcela nahého… kdo očividně nebyl Severus, jak jeho 

popletený mozek zaregistroval. 

Třebaže Severus by jistojistě neměl toho krásného rána co dělat v koupelně 

nebelvírských sedmáků, protože to by opravdu bylo kouzelné překvapení. 

Takže… někdo úplně nahý. Cizinec. Ne Ron, ani Neville, ani Seamus, ani Dean, 

ani kterýkoliv jiný nebelvír – a tohle kluk byl – některé věci byly prostě 

nezaměnitelné i v půl deváté o sobotním ránu - ani student, ani profesor, ani 

domácí skřítek, ani duch… Cizinec… přibližně jeho věku… asi jeho postavy. A tam 

podobnost končila, protože ten druhý byl štíhlejší, s pěknými, jemnými vlasy… 

světle šedé barvy? S poněkud… velmi jemným zeleným melírem. A co bylo tohle 

zase? S… rudýma očima. 

A dechberoucím zadkem. 

„Ahoj.“ 

Harry na něj hleděl úplně připitoměle a stále ještě přemýšlel, kdo ten kluk (úplně 

nahý) je? 

Nahý cizinec mu věnoval pousmání. „Stále máš těžká rána?“ 

„Huh?“ 

Jeho chabý myšlenkový proces přerušil Ron, který do něj drcnul, když vešel do 

místnosti. 



„Tady! Hoď to na sebe. Je to lepší než nic,“ řekl zrzek a podal panu Nahatému – 

ne, Harry, přestaň na to myslet - několik kusů oblečení. 

Poté se Ron otočil na Harryho. „Je to super, že jo?“ 

„Huh?“ 

Neznámý mu věnoval další ze svých skvělých úsměvů. „On to stále nechápe, 

Rone.“ 

Prosmekl se místností – dokonale, vážně dokonale se prosmekl k Harrymu – 

položil mu ruku kolem krku a do ucha mu zasyčel: „Tady Smitty!“ 

ooOoo 

„Koukni, už přichází k sobě!“ 

„Harry?“ 

Harry se posadil, promnul si oči a zaskučel. „Měl jsem prapodivný sen…“ 

zamumlal, „… o Smittym.“ 

A pak Smittyho, o kterém byla řeč, spatřil v jeho lidské podobě usazeného na 

kraji postele, jak ho poklidně sleduje. 

„No tě pic. 

„Vidíš? Vidíš?“ Ron zašermoval rukama. „Konečně to dokázal!“ 

Ostatní vypadali trochu ztraceně, a tak tu scénu prostě jen sledovali. 

„Harry.“ Bazilišek měl hluboký a chraplavý hlas, trochu sykavkový. „Jak si 

nasazuješ kalhoty?“ 

Jakmile byl jejich přítel oblečený – „To škrábe.“ „Nedotýkat se.“ – urychleně 

zamířili za Brumbálem. Po společenské místnosti se už ploužilo pár ranních 

ptáčat, aby tam na něčem pracovali nebo něco kontrolovali, nebo taky… 

„Kdo to je?“ 

Hlas Ginny je zastavil skoro na konci schodů. Zrzka si nově příchozího zvědavě 

prohlížela, zatímco Ron měl na tváři velký úsměv, byl na sebe vážně hrdý. 

„To je Smitty!“ 

Ty pěkné modré oči se vykulily, pak šesťačka poskočila nadšením nahoru a dolů. 

„Fakt hustý, fakt hustý! Páni!“ 

„Er… Ginny… už takhle jsme měli dost potíží ho obléct. Pusť tu košili, prosím.“ 

„Ale já jen koukám! Je úžasný!“ 

Antropomágova netečná tvář se zbarvila pěknou červenou, a pak střelila po 

Harrym rozzuřený pohled. „Přestaň se prosím smát.“ Načež normálním tónem 

dodal: „Ginny, nevadilo by ti, kdybys mě pustila?“ 

„Vážně? Ano – dobře, dobře, neboj.“ 



„Smitty?“ V tu chvíli se objevila Hermiona a široce se usmála. „Gratuluji. Takže 

máš kontaktní čočky?“ 

„Trochu mě pálí.“ 

„Dobře, tak pojďme, Brumbál čeká,“ utnul je Ron. Zdál být se obzvláště 

netrpělivý, aby mohl nově příchozího předvést na chodbách. 

Celkově byl výsledek vzrušující. 

Novinky je předcházely o několik chodeb a přiváděly všechny studenty 

z okrajových částí k nim, aby se na ně mohli podívat. Byla to doslova čestná 

stráž, která je provázela do Velké síně. 

Smitty kráčel v jejich středu a zdál se netečný ke všem zvědavým pohledům 

kolem. Harry z toho vytěžil to, že si ho mohl důkladněji prohlédnout. První slovo, 

které ho napadlo, byla ladnost. Nějaký zvláštní druh vinoucího se půvabu. 

Působil poněkud hrůzostrašně s těma svýma rudýma očima, zvláštními vlasy, 

tenkými rty a chladným vystupování. A rovněž naprosto fantasticky, když se jeho 

tvář prozářila drobným úsměvem nebo zbarvila otevřeným zčervenáním. Jeho 

dvě největší lidské vlastnosti – stud a pobavení – byly však celkově poměrně 

vzácné. 

Nic víc mu však nechybělo. 

Brumbál ho přivítal s otevřenou náručí a o deset minut později bylo 

odsouhlaseno, že bude dočasně umístěn v Nebelvírské koleji. Co se OVCí týkalo, 

neexistoval nejmenší problém, aby tam seděl, a vzhledem k tomu, co řekli 

ostatní profesoři, bla bla bla… 

Při návratu do věže míjeli Draca Malfoye. 

Blonďák, který kráčel poněkud netečně, se s nimi sotva pozdravil, pak se ale 

zarazil a otočil a s otevřenou pusou ukázal na Smittyho. Harry přikývl. 

„Páni.“ Zmijozel tam pak chvíli stál naprosto bez hnutí, mrkal tváří v tvář 

netečnému Smittymu a nakonec zabrblal ohromené: „Er… blahopřeji.“ 

„Díky. 

Harry se podíval z jednoho na druhého a nakonec se machiavelisticky usmál. 

ooOoo 

„Tak co bys teď chtěl dělat, když vypadáš takhle?“ 

Smitty se na chvíli zamyslel. „Chci se naučit psát. Dát si vanu. Proletět se na 

koštěti. Napít se máslového ležáku. Sníst nějakou čokoládu. A pak—“ 

„Takže, abys mohl držet pero, vezmeš ho takhle… ne, takto.“ 

„Ne! Pero se drží takhle. Jinak dopadneš jako tady pan Muří Noha!“ 

„Er, tobě se to mluví.“ 

„Dobře, udělej si to, jak chceš.“ 



Škrt. Skříp. Oj. „Herdek.“ 

„Není to snadné, co?“ 

„Jsem celý modrý.“ 

„To je inkoust. Dobře, začneme znovu…“ 

ooOoo 

„Chutná?“ 

„Mmm… a co je to?“ 

„Špagety. Ale víš, většinou se jí slané před tím sladkým.“ 

„Proč?“ 

„Er… dobrá otázka.“ 

ooOoo 

„HERNAJS, TO ŠTÍPE!“ 

„Smitty, to je šampon. To tě nezabije.“ 

„Auuuuuu…“ 

„A VŮBEC! MĚL´S MÍT OČI ZAVŘENÉ! PŘÍPOMÍNAL JSEM TI, ŽE UŽ NA SOBĚ 

NEMÁŠ ČOČKY!“ 

„To štíííííííípe…“ 

ooOoo 

„Zvedni ruku a řekni: Vzhůru!“ 

„Vzhůru!“ 

PRÁSK. 

„Au!“ 

„Až dosud dost dobré, bez problému. Teď nastup.“ 

„Necítím se moc dobře.“ 

„Řekl jsem: nastup.“ 

„Asi mi bude špatně od žaludku.“ 

„Áááááá…“ 

„Buwarrarrrrrrgh.“ 

„Legrační, že to má stejnou barvu jako jeho vlasy.“ 

„Rone, přestaň. Zvracení není nikdy příjemné.“ 

„Asi umřuuuuu…“ 

„Ne, neumřeš. Tak pojď, je čas na jídlo… SMITTY, PROSÍM!“ 

„Buwarrrrrrrkk… parrrrdoon.“ 



ooOoo 

Harry pobaveně sledoval, jak se jeho přítel svalil s vyčerpaným povzdechem na 

postel. 

„Jsi v pořádku?“ 

V odpověď přišlo zaskučení. „To vážně takto žijete každý den?“ 

„Na to si zvykneš. Nehodláš mi říct, že jsi nezažil nic, co by se ti líbilo, že ne?“ 

„Hmm… hodlám konečně vyzkoušet tu postel.“ 

„Budeme pokračovat zítra. A v pondělí začneme chodit na hodiny… Smitty?“ 

„Chrááááááp.“ 

A v tomto duchu plynuly poslední měsíce toho školního roku. 

ooOoo 

Ron, Hermiona a Harry, občas spolu s Ginny pomáhali Smittymu se adaptovat. 

Smitty občas podlehl sám sobě, přeměnil se zpět a pohřbil se na den nebo dva 

v nějaké noře. Obyvatelé školy na něj však nepřestávali zírat, ale bylo to asi 

spíše ze zájmu o jeho lidskou podobu než ze zvědavosti. Smitty se na Harryho 

díval se zaujetím a nepochopením, když mu vysvětloval, že na člověka vypadá 

dost dobře. 

„Jak to?“ 

„No, co se fyzické stránky týče, jsi dost atraktivní.“ 

„Atraktivní pro co?“ 

„Atraktivní pro tamto.“ 

Smitty chvíli jen seděl a mrkal. „Myslíš tím, že všichni, kdo na mě zírají, tak…“ 

„Možná ne vědomě, ale jo.“ 

Toho dne předvedl jedno z nejhezčích zčervenání. 

ooOoo 

„Mimochodem,“ zeptal se ho Harry jednoho dne, „proč jsi chlapec? Myslel jsem, 

že bazilišci jsou asexuální.“ 

Smitty se zamyšleně poškrábal na nose a zanechal si na něm poměrně velkou 

skvrnu od inkoustu. „To musí být otázka způsobu myšlení.“ 

„Souhlasím s tebou,“ přidala se Ginny, aniž by zvedla hlavu. „Faktem zůstává, že 

chlapci jsou větší perverzáci.“ 

„Sssrrriittt xaasssrrrta.“ 

„Co to říkal?“ 

„To nebudu překládat,“ pronesl Harry s potlačeným úsměvem. 

ooOoo 



„Pane Smithe, třebaže je mi váš nedostatek zájmu pro předmět, který ne zcela 

s potěšením učím, dobře znám, musíte pochopit, že ve svých hodinách nemohu 

tolerovat vaše polehávání.“ 

„Zzzzzz… huh?“ 

„Odebírám Nebelvíru dvacet bodů.“ 

„Hej!“ 

„Třicet.“ 

„Grrrrrruuummmmbl….“ 

„Je čím dál lidštější, co?“ komentoval Ron. 

„Hmmm…“ 

„Harry, přestaň fantazírovat a hleď si svého kotlíku.“ 

Stručně řečeno, všechno šlo hladce v tomto nejlepším světě ze všech světů, až 

na… 

 

 

Kapitola pátá: Smitty – v těle člověčím? 

 

„Pokud vás to, co dělám, nezajímá, pane Pottere, tak mi to ihned sdělte.“ 

Harry sklonil oči ke svému milenci, který… který… Omluvně se usmál. 

„Promiň.“ 

Severus si povzdechl, přesunul se na posteli vedle něj a pak projel rukou 

Harrymu skrz vlasy. „Děje se něco?“ 

Harry zbožňoval, když byl tak… no, možná ne laskavý, ale… starostlivý jako 

právě teď. „Ne, nic.“ 

„Harry?“ 

A teď měl obavy. Harry se v jeho náruči přetočil a políbil ho. „Vážně nic. Je to 

trochu hloupé.“ Uždibl mu ucho. „Pověz mi – ještě stále jsi na Smittyho naštvaný 

kvůli té věci s lektvarem Bakchantek, že?“ 

Muž zamručel. 

„Tak si poslechni tohle…“ 

O jedno zašeptání později… 

„Malfoy?“ 

Harry nadšeně přikývl. 

Severus schoval hlavu do dlaní. 

Ach, ano… Malfoy. 



ooOoo 

Draco Malfoy, který se s nimi přestal scházet už před nějakou dobou… od jisté 

přeměny. 

„Draco?“ Ginny se podívala na bratrova nejlepšího přítele s vykulenýma očima. 

„No, je o dost milejší, než bych čekala. A taky má docela zábavně zvrácený 

smysl pro humor. A je pěkný… dokonce sexy. Taky bohatý. Seriózní. Vyspělý. 

Inteligentní. Okouzlující. V celku skoro dokonalý. Ale Harry…“ řekla a věnovala 

mu podivný pohled, „… já dávám přednost holkám!“ 

Tak to opravdu vůbec nečekal. „A co se ti celé ty roky líbilo na mně?“ 

Ginny udělala obličej. „Byl jsi přece slavný Harry Potter…“ 

Harry udělal obličej. 

„A teď jsi prostě jen Harry!“ zakončila vesele. 

Harry cítil, jako by mu z hrudi spadla veliká tíha. 

„A mimoto… jen jsem se chtěla dostat k Pansy Parkinsonové… a to se už stalo.“ 

„Ron o tom ví?“ 

„Huh? Ne, ten chudáček. A mimochodem – proč se mě na to všechno ptáš?“ 

Mumlání a další mumlání. 

„NO SKVĚLÉ! - promiň. Ale nejdřív si musíme být jistí.“ 

„A proto tě potřebuju,“ sdělil jí Harry. 

ooOoo 

Ten útok ho zastihl nepřipraveného. Jeho. Malfoye. Draca Malfoye. 

„Errrr… poslechni, Ginny…“ 

„O tohle nejde, ty pitomče. Není to pro mě, ale pro kamaráda!“ 

No, touhle tou věcí s kamarádem už si prošel stokrát… ačkoliv, ne, byla to pravda 

– Ginny Weasleyová měla přece rande s Pansy. Draco se zhluboka nadechl a 

nasadil svůj nejpůvabnější úsměv. 

„Jsem zadaný.“ 

„Och.“ Zrzka nevypadala ani zklamaně… spíš zvědavě. 

Prr. Změna strategie. „Kdo je to?“ 

Věnoval jí pohrdavý pohled. „Domnívám se, že to není tvoje věc.“ 

Sakryš. No tak znovu. „Ale no táááák. Řekni mi to!“ 

„Ne.“ 

„Tak,“ řekla prostě a popadla ho za paži, „tě nenechám odejít.“ 

Sváděli nelítostný oční souboj a pak ho znovu překvapila. 



„No ták, řekni.“ Usmála se na něj a pak na něj spiklenecky mrkla. „Seš na kluky, 

že jo?“ 

Dvojitý zásah. „O čem to-“ 

„Ach, to je v pohodě. Neřekla bych, že je to tak očividné, ale…“ 

Cože? „Je to tak očividné jako všechno?“ 

Načež mu došlo, že ho právě dostala. 

„Nemusíš se za nic stydět, víš,“ sdělila mu laskavě a poklepala si na tvář. „Nejsi 

jediný.“ Plný počet bodů! 

Když odešla, ještě stále vypadal konsternovaně. 

Co když to roznese dál? Co když si o tom všichni začnou šuškat? 

Ne, ne, ne, to nebyl nebelvírský styl – a třebaže tato konkrétní nebelvírka hrála 

aktivní roli při dohazování zachránce jejich světa a mistra lektvarů, což byla 

suma sumárum dosti nenebelvírskoidní taktika, Ginny byla v první řadě 

dostatečně milá a také dost ohleduplná, aby chápala, jak mohla být taková 

situace nepohodlná. 

Přesto – jaký byl hlupák! Především, Ginny by nic neřekla vzhledem k tomu, že 

věděla o sobě, Potterovi a Snapeovi, takže byl zatraceně hloupý, že se nechal 

nachytat jako nějaký pitomec, a bylo vážně nechutné si byť jen myslet, že by 

něco takového vypustila ven. Ale to bylo možná proto, že mu nikdo nikdy 

předtím nevěnoval takovou pozornost. Nikdy se nestaral o to, co si o něm lidi 

snad myslí, a vzhledem k tomu, že byl Malfoy, nemohl by se o to starat ani méně 

– skoro se trochu styděl za to, že mu to bylo jedno i to, když jeho otec přišel o 

všechno. 

Takže šel spát. 

Přestaň nad sebou truchlit, Draco, a spi. 

Aspoň to zkus. 

Mladík se na něj jen lehce pousmál a poté vklouzl za zvuků zašustění látky vedle 

něj. Přitisklo se k němu hřejivé tělo, připlížily ruce, otřely se mu o boky, až 

nakonec spočinuly na břiše a smyslně po něm přejížděly. Bylo to slastné. 

Draco se usmál a otočil se, vychutnával si tření kůže o kůži. Ten druhý povystrčil 

jazyk, aby se setkal s jeho, a poté si vyměnili podivný polibek, který byl zvláštně 

nádherný, špičkami jazyků se lehce hladili, než vklouzli do úst toho druhého, aby 

je prozkoumali. Draco ochutnával jeho rty, jako by byly pamlskem, a ony byly 

pamlskem, ty tenké a vzrušující rty, které se vždy zdály sotva patrně výsměšné, 

ale člověk si nikdy nebyl zcela jistý… Převalil se na to štíhlé a svíjející se tělo, 

zabořil ho do matrace a pokusil se ho zcela znehybnit, třebaže věděl, že se mu to 

nikdy nepodaří, bez ohledu na to, co by udělal. Ten druhý vydal spokojený zvuk, 

něco mezi zapředením a zasyčením, a smyslně se o něj otíral a napínal se. Draco 

nechal své rty sklouznout po tom útlém hrdle a poté za ucho, kde se bezmála 



divoce zakousl, když se ty nenechavé paže a nohy kolem něj obtočily. Znovu se 

políbili. 

Byl to polibek, který Draco nikdy dříve nezažil. Už obdržel pár plachých a 

prchavých polibků od dívek z jeho rodiny. Sdílel francouzáky s dalšími dívkami a 

chlapci – z větší části, ale vzpomínal na to, jako na něco nejasně nudného a 

nechutného. V žáru okamžiku si už vyměnil i pár vzácných tělesných polibků, 

povětšinou příjemných, ale většinou byly spojené s potěšením, které v tu chvíli 

cítil. 

Tady… tady se jazyk toho druhého setkával s tím jeho beze známky po plachosti, 

ale i beze spěchu, bez pompéznosti zkušenějších, bez zaujatosti, vedený jen 

tichým potěšením ze spojení úst, ze sdíleného tepla, z vlhkého blaha, trochu 

nemravného, ale jednoduše tak dobrého. Prozkoumával jeho zuby, jeho patro, 

dotýkal se jeho jazyka, přejížděl po něm svým, a poté to všechno započal znovu, 

mačkal rty na ty druhé, zatímco oba nespoutaně vydávali rozkošné, vlhce znějící 

zvuky. Jeden s druhým spokojený. 

A zatímco pokračovali… pokračovali s ochutnáváním toho druhého, jejich ruce se 

začaly pohybovat, prozkoumávat, rozdávat potěšení, způsobovaly třas, laskaly. 

Bylo to přirozené a příjemné a oni litovali ostatní, že tohle nepoznali… tento 

pocit… přesně tento; litovali je, že nejsou na jejich místě, že ani nevědí, o co 

přicházejí. Draco zdráhavě přerušil polibek a spokojil se s povzdechy do ucha 

toho druhého, s ústy tak blízko používal svůj trhaný dech, aby sděloval všechno, 

co v něm ty štíhlé ruce probouzely a na oplátku nechával ty horké rty dýchat u 

svého ucha, dovoloval jim sdělovat mu všechny důležité touhy toho druhého, 

jeho chvění, jeho- 

„ZNOVU VÁM ŘÍKÁM – NE!“ 

Draco se probudil s trhnutím a horečně se rozhlédl kolem. 

Chvíli mu trvalo, než rozpoznal zmijozelskou ložnici – došlo mu, že to zaječení, 

které ho probudilo, byl Goyle křičící ze spánku – a že byl v posteli zcela sám. 

Nahý, s rukama mezi svýma nohama, ale sám. 

Jeho zaklení bylo zakončeno utrápeným stenem vzrušení. To není fér! byla jeho 

první myšlenka. Měl by ses stydět, byla druhá. 

Ach ano, styděl se… rozkošnicky, zvrhle se styděl. Nevyměnil by takový sen za 

jakýkoliv jiný na celém světě. Snil s otevřenýma očima, když byl vzhůru. 

Povolával jej do své mysli znovu a znovu. 

Zvolna se začal hladit. Zahanbený. Degradovaný. Bylo to tak, tak dobré. Jeho 

vlastní tajná fantazie. Něco, co se určitě nikdy nestane, takže nebylo co riskovat. 

Povzdechl si a zakousl se do polštáře, zatímco jeho ruka pokračovala ve svém 

malém úkolu… zrádkyně. 

Proč jen, proč jen to musel být on? 

ooOoo 



„A DRACO MALFOY PRÁVĚ CHYTIL ZLATONKU! JAKÉ TO SENZAČNÍ VÍTĚZSTVÍ 

ZMIJOZELU PROTI HAVRÁSPÁRU SE SKÓREM 420 KU 60! TOHLE VRACÍ 

NEBELVÍR NA DRUHÉ MÍSTO A LETOŠNÍ FAMFRPÁLOVÝ POHÁR VYHRÁVÁ 

ZMIJOZEL!“ 

Draco přistál s úlevným povzdechem. Ten zápas byl nekonečný – díky čemuž 

jeho spoluhráči získávali gól za gólem. Ale nakonec ji dostal, tu zatracenou 

zlatonku. Zamířil do šatny, tělo ho už bolelo předzvěstí zítřejší ztuhlosti. 

„Super, Draco, v posledním zápase ses fakt vytáhl!“ 

„Vím o někom, kdo tím nadšený nebude!“ 

Ano, Harry musí být celý nesvůj. Draco si slíbil, že ho tím někdy pořádně potrápí 

– až ho uvidí – pokud ho uvidí. Pokud ho odchytne samotného… Nebo alespoň 

bez… 

Prohlédl si své koště, očistil ho a opatrně ho odložil. Dával si na čas, zatímco jeho 

spoluhráči žertovali ve sprchách. Doufal jen, že nevyplácají všechnu teplou vodu 

– toužil po příjemné, horké sprše a chtěl si ji užít v klidu a tichu. 

Konečně odešli, aby se oblékli a zanechali mu místnost plnou páry jen pro něj. 

Otevřel kohoutek a potěšeně vydechl. Dlouhou dobu tam stál zcela nehnutě a 

nechával vodu stékat po své horkem zrudlé kůži, aby ho omyla a uvolnila jeho 

ztuhlé svaly. Jen nejasně si uvědomoval hlasy zbytku týmu, když opouštěli 

šatnu, a poté se přinutil k pohybu, než se úplně uvaří. 

Po chvíli spláchl poslední stopy mýdla a šamponu, vyšel ze sprchy… a stanul tváří 

v tvář té poslední osobě, se kterou by očekával, že se zde setká. 

„A-ahoj,“ zajíkl se. 

Bazilišek na něj zíral bez zjevného studu a dokonce udělal něco víc, než že jen 

zíral, protože dle definice je „zírání“ něco, co se dělá druhému do tváře a ty rudé 

oči zabloudily z jeho tváře až k… 

Draco neohrabaně popadl ručník, aby zakryl to, co by měl rád skryté už před 

chvílí, a Smitty ho zatím zvědavě pozoroval. 

„Co se děje?“ 

„Skromnost, víš.“ Draco si nemohl pomoci a zasyčel to trochu ostřeji. 

Ten druhý sotva postřehnutelně pokrčil rameny – všechno bylo vždy „sotva 

postřehnutelné“ u tohoto mladíky… no, baziliška… no, této věci, pomyslel si 

Draco – jeho úsměvy, jeho výrazy, jeho gesta… jako by nic nebylo hodno většího 

úsilí. 

„To je lidská představa,“ odpověděl antropomág bez pohnutí. „Koneckonců,“ 

začal lhostejně vysvětlovat, „model je stále stejný – jen jsou na něm drobné 

odchylky a-“ 

„Ano, cokoliv řekneš. Nemám čas tu teď probírat dlouhosáhlé teorie,“ odpověděl 

Draco suše, když ho obcházel, aby si vzal své oblečení. 



Ten druhý byl na moment zticha. 

„Dobře,“ pronesl nakonec. „Omlouvám se.“ 

Draco si pomyslel, že v jeho hlase zaslechl sotva postřehnutelný – opět – podtón 

zklamání… nebo to byl smutek? Trochu nesvůj poté promluvil poněkud 

přátelštějším hlasem, zatímco se, aniž by se otočil, dál oblékal. 

„Co tu vlastně děláš?“ 

„Ach. Hledám Harryho a Rona. Říkali mi, že ti půjdou poblahopřát. Mimochodem, 

blahopřeji.“ 

„Díky,“ odpověděl Draco a otočil se k němu s úsměvem. 

Úsměv mu poněkud zamrzl na rtech, když si všiml, že se Smitty usadil na lavičku 

a stále ho s nečitelným pohledem pozoroval. Draco polkl a spěšně si natáhl košili. 

„No, já je neviděl,“ dodal rychle. „A… jak se ti vede? Jak ti jdou hodiny létání?“ 

Hej, počkat. Začínám být poněkud osobní. 

„Neuspokojivě,“ odpověděl bazilišek. „Domnívám se, že si kvůli mně madam 

Hoochová zoufá.“ 

„Nemůžeš být dokonalý ve všem!“ dobíral si ho Draco. 

„Já nejsem dokonalý.“ 

„Jen skoro. Dokonce i Grangerová už je trochu rozladěná.“ 

Podíval se přes rameno a při pohledu na Smittyho ruměnec mu spadla bota. Co 

že mu to Harry říkal? Ach, ano, že se ten zvláštně netečný bazilišek dokáže 

neuvěřitelně červenat… a ještě k tomu půvabně. Ach ne. Ach ne, ne teď. Dolů, 

nařídil si v duchu. 

Sper ďas ty hormony! 

Konečně oděný ve svém objemném – Merlindík – hábitu, který pečlivě skryl vše, 

co bylo třeba skrýt, a pak se otočil čelem k mladíkovi a věnoval mu zdvořilý 

úsměv. 

„No, tak já jdu. Kdybych ty dva viděl, řeknu jim, že jsi je hledal. Tak zatím!“ A 

pak se vytratil dát si další sprchu… aniž by tušil, že z přístěnku na košťata, u 

kterého zůstaly dveře trochu pootevřené, si oni zmiňovaní dva vyměnili 

beznadějné pohledy a potřásli hlavami. 

Fušeřina. 

ooOoo 

„Dnešní lektvar si žádá vaši plnou pozornost a opatrnost…“ 

Draco se pokusil udržet oči otevřené. Rozhodně musel přestat takto snít. Byla to 

otázka života a smrti. 

Musí to celé skončit. Snění, fantazírování, vymýšlení krásných pohádek. Byl na 

něco takového moc starý. 



Huh? Cože? 

Sledoval, jak Snape seřazuje studenty do párů. Grangerovou s Longbottomem. 

Blaise s Crabblem. Pansy s Patilovou (uh oh). Millicent s Goylem. Weasleyho 

s Thomase. Brownovou s Finniganem. S pobavením si uvědomil, že o těch dvou 

pitomcích stále nedokáže přemýšlet jako o Vincetovi a Gregorym. Jistě to bude 

záležitost toho obrovského rozdílu mezi jejich intelekty. Zatímco Potter se stal 

Harrym a… 

„Pottere. Vy usedněte sem. Vzhledem k tomu, že jste minule tak zřetelně a 

nahlas prohlašoval, že jste schopen uvařit lektvar zcela sám, zkusíme si to teď 

hned ověřit.“ 

No, to se uvidí. Draco se zvrhle usmál a pak s doširoka otevřenýma očima 

nevinně zamrkal, když Snape shlédl na něj. 

„Malfoyi,“ pronesl se zvláštním Brumbálovským leskem v oku, „vy vysvětlíte 

Smithovi rekrystalizační experiment.“ 

Huh? 

Ach, nééééééééé! 

Voněl krásně. Voněl nádherně… fantasticky… po bylinném šampónu. 

„Princip je jednoduchý,“ vysvětloval, jeho hlas se přepnul na autopilota. 

„Rozpustíš krystaly tak, že je zahřeješ.“ 

A pak… měl pěkné, skoro jemné ruce. 

„Poté je znovu zkrystalizuješ ponořením do ledové vody.“ 

Hřejivé tělo tak blízko jeho… 

„A tak nečistoty zůstanou v roztoku a to, co zbyde, je čistší.“ 

Čistý… to bylo ono, a zvláštně nevinný, a to ani nezmiňoval naivní. 

„Dobře.“ 

Rozběhli experiment a poté jim nezbylo než čekat. 

Smitty se chopil ledové kostky a bezmyšlenkovitě si s ní pohrával. Přehazoval si 

ji z ruky do ruky, aby se vyhnul chladu, těmi elegantními a ohebnými prst ji 

snadno polapil. Draco cítil, jak zcela přihlouple otevírá ústa, ale nedokázal vydat 

ani hlásku, jen sledoval tu malou kostku, jak začíná tát a zanechává na růžové 

kůži kapičky a- 

A pak ji v přesně mířené gestu jeho partner vhodil sousedovi před nimi přímo za 

límec. 

Takže… možná ne až tak nevinný. 

Blaise nadskočil s vysoko zapištěným „Ík!“ a Snape opustil Harryho, aby zjistil, 

co se děje. 

ooOoo 



„Mrzí mě to.“ 

Smitty stál před ním a omlouval se, bez výrazu jako obvykle, rudé oči zafixované 

na ty jeho, jemné vlasy dotýkající se jeho úst. 

„To nic,“ zaskřehotal Draco nakonec. 

Koneckonců, jejich kolej právě ztratila 250 bodů, nebylo třeba dělat z toho 

velkou věc. 

Bez výrazu, a přesto… stále… po mladíkově tváři přeběhl stydlivý úsměv. 

„Jsi si jistý?“ 

„Ano, ano.“ 

Antropomág si lehce povzdechl. 

„Tím lépe. Víš, je… zábavné dělat podobné hlouposti,“ dodal zamyšleně. 

Stál tam a chvíli sledoval své ruce, plně ztracený v myšlenkách, a poté 

neočekávaně zvedl hlavu. „Můžu být s tebou i příště?“ 

ooOoo 

Bylo to peklo i nebe zároveň. Draco chtěl utéct a schovat se, ale přesto každý 

den vyhlížel s narůstající netrpělivostí. 

A poté se začal znovu bavit s Harrym – měl si uvědomit, že mu to chybělo – i 

přesto, že na něj Weasley divně zíral. (Co když, náhodou, Weasley…? Ne, on a 

Grangerová byli nerozluční.) 

„Ne. Ne. Ne. Já to prostě nedokážu.“ 

Grangerová si povzdechla, vytrhla hůlku Dracovi z ruky a zamávala mu s ní pod 

nosem. „To protože ji používáš jako nějaký dirigent. Dívej se… Evanesco.“ 

Kniha zmizela. 

Draco si odfrkl. 

„To je divný,“ vložil se do toho Harry. „Jak to že ty hůlku nepotřebuješ, Smitty?“ 

Mladík se zasněně otočil od okna, vypadal jako archanděl, který – přestaň, Draco 

– se zamyšleně hryzal do rtu – arrrgh. 

„Předpokládám, že jakožto kouzelný tvor ovládám svou moc instinktivně lépe. 

Myslím bla bla bla…“ 

Bazilišek často ukazoval svou upovídanou stránku a Draco ji zbožňoval. Nebo 

přesněji řečeno – zbožňoval, že ho může sledovat a přitom předstírat, že 

poslouchá, aniž by ho někdo z něčeho podezíral, a… 

„Draco, přestaň slintat blahem a vrať se k práci,“ upozornila ho Grangerová 

úzkostlivě. 

Ach, no dobře. 

ooOoo 



Tři týdny před zkouškami ho Harry odchytil na chodbě, popadl ho za límec a 

upřeně se na něj zadíval. 

„Draco, kdy konečně hodláš pohnout zadkem a vyjádříš se?“ 

Blonďák na něj dokázal jen připitoměle zírat. „Cože?“ 

Nebelvír mu pohled oplácel s vážnou tváří. „Mimo to, jak moc se mi líbí vidět vás 

dva spolu, Smitty někoho potřebuje. Co si asi tak myslíš, že se mu stane, až 

bude po OVCÍch? Brumbál už teď zuby nehty bojuje, aby ho udržel dál od Odboru 

záhad, kde přímo baží po tom, aby mohli našeho úplně prvního antropomága 

rozkrájet na kousíčky, aby si objasnili, jak to v něm celé funguje. Bojuje i za to, 

aby mu byla přiznána občanská práva, o kterých jistá skupina idiotů nechce ani 

uvažovat pod záminkou, že není ničím jiným než zajímavým magickým 

fenoménem, který nemá s lidskou bytostí nic společného. Chtějí ho dát do ZOO, 

Draco. Chceš vidět Smittyho v ZOO?“ 

Draco v tu chvíli viděl rudě. Jak se někdo opovažuje považovat Smittyho za něco 

takového? 

Harry ho poplácal po tváři. „Vidím, že’s to pochopil. Svěřuji ho tedy do tvé péče.“ 

Dracovi chvíli trvalo, než se znovu ocitl na zemi. „Hej, počkat-“ 

Ale Harry už byl pryč. 

ooOoo 

Draco nečinně posedával v křesle ve svém pokoji hlavního prefekta, kde čas od 

času rád strávil poklidnou noc a mučil svůj mozek snahou o racionální myšlení, 

když tu se dveře otevřely a dovnitř vešel Smitty. 

Vypadal rozkošně ve svém příliš velkém pyžamu, zatímco se na něj díval, hlavu 

nakloněnou na stranu. 

„Děje se něco?“ 

Ten mladík byl vším, co zpodobňovalo toho nejrozkošnějšího člověka, pomyslel si 

Draco, zatímco ho bazilišek dál se zájmem pozoroval. A on zabije každého vědce, 

který by se ho pokusil zavřít do klece – třebaže by se z ní bazilišek byl schopen 

dostat zcela sám, připomněl si, s těmi svými jedovými zuby a očima, které 

zabíjely. V hlavě se mu znovu ozvala slova, která řekl Harry, a ten znal Smittyho 

lépe než kdokoliv jiný: Dokáže být člověkem i baziliškem, jedním stejně snadno 

jako tím druhým. Ale v tomto okamžiku se rozhodl, že byla ta hřejivá váha na 

jeho klíně definitivně lidská, a dokonce- 

Na jeho klíně? 

Sotva měl čas otevřít ústa, než Smitty na ta jeho přitiskl svá. Okamžitě se 

rozhodl, že bude raději zticha… a užijte si to. 

Jeho ústa byla zvláštní… a plachá. Vraždil by, aby to trvalo věčně. Pak ale ucítil, 

jak Smitty ztuhnul a lehce se odtáhl, ale Draco ho popadl za zátylek a zastavil 

ho. Odpovídal na polibek, ochutnával jeho rty, lehce je oždiboval a přitáhl si to 



váhavé tělo k sobě blíž. Protlačil se skrz bariéru zubů, vklouzl jazykem do jeho 

úst a byl v odpověď odměněn tichým překvapeným zvukem. A pak začal smyslně 

přejíždět svým jazykem po jeho, přijímal ho do svých úst, jemně ho sál a s tím 

Smitty v jeho náruči roztál. Doslova. 

Jemně svého návštěvníka posunul a zadíval se na něj. Bazilišek vypadal se 

svýma rozkošnicky napůl zavřenýma očima, pootevřenými a napuchlými rty, 

zčervenalými tvářemi… zcela ztraceně. 

„To byl tedy experiment,“ pronesl chraplavým hlasem. 

Draco se k němu nahnul a lenivě ho políbil za uchem, opilý z té úžasné vůně. „A 

byl úspěšný?“ vydechl horce. 

„Já… já nevím…“ 

„Tak to tedy zkusíme znovu.“ 

To sedělo. Věda nade všechno. 

S dalším polibkem Smitty zcela otevřel ústa, a přesně jako v tom snu je teď 

Draco mohl prozkoumat kompletně, brodil se v tom vlhkém ráji, který je oba 

zanechal lapající po dechu. Antropomágovy duhovky byly naplno roztažené, plné 

překvapení a touhy. Draco cítil, jak se mu sevřel žaludek. 

„Chci se tě dotknout,“ zamumlal. 

Ten druhý jen zamrkal. 

Zmijozel rozepnul Smittymu vršek od pyžama a jemně mu ho stáhl, aby odhalil 

to štíhlé a ladné tělo. Zlehka na jeho hrudník přiložil svou tvář a ucítil 

nepravidelný dech a tlukoucí srdce mladíka, který naříkavě, tiše vykřikl. Když 

vložil své rty na jeho křehkou klíční kost, dvě ruce ho popadly za ramena a 

pokusily se ho odtlačit. 

Pokud předtím baziliškova tvář nikdy nevyzradila jeho silné emoce, tak teď mu to 

vynahradila. Překvapení. Potěšení. Mírné zděšení. Způsob, jakým se na něj díval, 

nutil Draca, aby ho pohltil. 

„Dra-Draco, já…“ 

Ach, ne. Bazilišek přišel o řeč. Draco ho jemně políbil na rty, na tváře a na bradu. 

„To je v pořádku. Pokud něco nechceš, pokud chceš, abych zpomalil, pokud 

chceš, abych přestal, prostě mi to řekni.“ I když se uvnitř modlil, aby to nebyl 

ten případ. 

„Ale… možná…“ zašeptal Smitty váhavě, „možná bys byl raději, aby to byl někdo 

jiný… někdo, kdo je celý člověk.“ 

Draca divoce přemohl chladný hněv. „Přestaň. Mohl bys být tlustočerv a nic by to 

nezměnilo.“ No, tohle možná ano, pomyslel si sám pro sebe. „Chci Smittyho, 

baziliška Smittyho, antropomága Smittyho, je mi to fuk. Mmm, dej mi ruku. 

Cítíš, jak moc tě chci?“ 



Odpovědí mu bylo zasténání, které by plně vzrušilo i mrtvého. Smitty se na jeho 

klíně možná nevědomky posunul a to stačilo, aby se Draco nemohl hýbat, aniž by 

ho neotočil, prudce ho nechytil za zadek a násilně do něj nevnikl. 

Ale nejdříve… pyžamo. 

„Pojď,“ řekl a postrčil ho vzhůru. „Do postele.“ 

Smitty ho následoval, trochu váhavě a nervózně se kousal do rudého rtu. Draco 

ho navedl doprostřed postele a sklonil se k němu. 

Fantastické. 

Mladík ho pozoroval s obavami, rozepnutý svršek od pyžama odhaloval bledou 

hruď a ploché bříško. Draco se usmál, položil mu ruku mezi nohy a nahnul se, 

aby ho jemně políbil. Ne moc rychle, ne moc rychle, opakoval si v duchu. Smitty 

se pod dotekem jeho úst uvolnil, obtočil mu paže kolem krku a nadzvedl se, aby 

mu byl blíž. Draco se nad ním na posteli opatrně rozkročil na všech čtyřech, 

rukama přejížděl po té jemné kůži a začal prozkoumávat chvějící se tělo. 

Neodbytně ho zvedl a sám se posadil, konečně ho zbavil svršku pyžama a rychle 

odhodil i své oblečení, než chlapce znovu uložil a lehl si na něj. Bazilišek ho i 

zpod napůl zavřených očních víček nehybně sledoval, nadšeně, a poté přidušeně 

vykřikl, když ho Draco překryl a znovu zaútočil na jeho hrdlo. Blonďák ho objal a 

zvolna mu přejížděl po zádech, nahoru a dolů, v dlouhých, pravidelných tazích, 

zatímco mu ústy putoval po krku, ramenech a níž… S prsty zanořenými ve 

vlasech mu přejel rty přes bradavku. A pak se k ní vrátil… vsál ji, olízl, skousl, 

dokud se Smitty pod ním nestal jen třesoucí se troskou. 

„Dobré?“ zašeptal něžně, než se přesunul zpět k baziliškovým ústům. 

„Já… je to… je to dobré,“ odpověděl chlapec bez dechu. 

Draco se usmál a znovu se dal do díla. Chvíli škádlil druhou bradavku, poté se 

přesunul níž k tomu plochému bříšku, na které zaútočil rázněji, dokud neuslyšel 

spokojené zasténání. Na baziliškově podbřišku se táhl pruh chloupků, těch 

zvláštně světle šedozelených, a ztrácel se v kalhotách od pyžama, kde se začala 

objevovat slibná vypouklina. Draco na ni položil ruku a odpovědí mu byl polekaný 

zvuk. Podíval se na svého partnera – ten měl oči zavřené, hlavu natočenou na 

stranu a lapal po dech. 

Pak se ty rudé oči otevřely a zavrtaly se do těch jeho se vší nevázaností světa. 

Draco přejel rukou po jeho břiše. 

„Byl jsi už někdy… takhle vzrušený?“ 

„Ne,“ vyšlo z něj šeptem. 

Dobře. Všechno se naučí… což, jak si uvědomil, bylo velmi vzrušující. Draco na 

okamžik zaváhal, poté se však zmocnil lemu jeho kalhot, rychle mu je stáhl a 

odhodil je z postele. Nakonec k baziliškovi vzhlédl… 

Smitty se pod ním svíjel tím nejroztomilejším způsobem. Draco nikdy nic 

takového neviděl. Jeho vlastní erekce pulzovala při pohled na tělo, které se mu 



tak bezelstně nabízelo, čekalo a žádalo, aniž by tušilo co. Dech se mu zadrhl 

v hrdle, když mladík zasténal a vztáhl nataženou ruku ke svému nádherně 

tvrdému penisu a lehce se sám sebe dotkl. Když se na něj Smitty podíval, jeho 

oči byly plné nepochopení a otázek. 

Draco se položil vedle něj, sevřel jeho prsty a navedl ho, aby je jemně ovinul 

kolem zduřelého údu, a pomohl mu se laskat. Zadíval se na něj hladovýma očima 

a těšil se z pohledu na pootevřená ústa a špičku jazyka, na hrdlo, které vytvářelo 

chraplavé zvuky, na hlavu, která sebou házela ze strany na stranu, zatímco se 

bazilišek nechal unášet, poddal se jeho rytmu a nakonec okusil svůj úplně první 

orgasmus v životě. 

Draco se hrubě zakousl do vlastního zápěstí, aby se neudělal rovněž. Se slzou 

v oku poté jemně přejížděl po antropomágových rtech, zatímco ten popadal 

dech. Když se rudé oči otevřely, Smitty se na něj usmál… uspokojeně. Vypadal 

jako had se třemi buclatými myšmi v žaludku. Draco se zasmál sám sobě. 

„Experiment ukončen?“ zašeptal Draco a olízl mu ucho. Stále ta vůně šampónu. 

„Zřejmě ano… Co to?“ 

Draco zlehka nabral hranou ruky trochu semene z jeho hrudi a přidržel mu ji u 

úst. Smitty plaše vysunul špičku jazyka, olízl ji a poté si jeho prsty přitáhl do úst 

a nasál. Draco rukou v jeho ústech třikrát zapumpoval dovnitř a ven a pak už se 

nedokázal dál udržet, prudce vyvrcholil a potřísnil si kalhoty. Když opětovně 

otevřel oči, Smitty se nad ním skláněl a vypadal ustaraně. 

„Jsi v pořádku?“ 

Draco zadržel smích. „Já…“ zalapal po dechu. Hernajs, jak mu tohle vysvětlit? 

„Před třemi vteřinami jsi vypadal úplně stejně.“ 

„Och.“ 

Další ruměnec. Draco se posadil a vzal ho do náruče a poté ho zvolna začal 

znovu líbat. Smitty, který měl oči zavřené, bezmála předl, zatímco se o něj otíral. 

Nastal čas trochu zrychlit, rozhodl se Draco. 

Znovu ho natlačil do polštářů a ústy vysledoval tu stejnou cestičku jako předtím, 

jen tentokrát, poté, co náležitě očistil jeho břicho, se přesunul do jeho slabin, 

pečlivě ho prozkoumal, aniž by se věnoval penisu, který byl znovu ztopořený, 

přejížděl po stehnech, tulil se k záhybu jeho kolene. A poté se znovu stáhl, 

vědom si toho, že ho Smitty sleduje – ne, že ho hltá očima, což bylo velmi 

povzbudivé. Draco jemně políbil ten vztyčený penis, varlata, přejel po nich 

jazykem, dobýval ze svého partnera zvuky, které byly jako hudba pro jeho uši. 

Pomalu nasál hlavičku, ochutnal tu lahodnou chuť a poté… ustoupil. 

Smitty frustrovaně zavrčel. No, alespoň že se zapojil do hry. 

Draco se přetočil na bok a stáhl mladíka s sebou. Když ho znovu začal líbat, 

vklouzl mu rukou mezi stehna, roztáhl je, letmo se dotkl jeho vstupu a poté ho 



zvolna hladil a uvolňoval. Pod rouškou odpovědi sevřel Smitty nohy kolem jeho 

pasu a on se přitiskl ještě blíž. Dokonalé. 

Podařilo se mu druhou rukou hmátnout pod polštář, aby tam našel – Ach! Tady 

to je… jediný důkaz jeho příjemných snů. Už dávno se přenesl přes stud, že spí 

s tubou lubrikantu pod polštářem. Jeho vznešení Malfoyští předci by se otáčeli 

v hrobě – no, možná by jim přišlo nepředstavitelné i to, že stráví noc 

s baziliškem. Dracovi to bylo fuk. 

Smitty ho prostě jen zvědavě sledoval, když otevřel tubičku a pokryl si mastí 

prst, a poté zasténal, jakmile ho znovu začal hladit. Draco mu něžně mumlal do 

ucha a pak prst posunul. 

„Och!“ 

Ano, och! Bylo tam nádherně horko a těsno a Draco zavřel oči, když se na ten 

pocit soustředil. Zvolnil, když se Smitty kolem něj napnul, a posunul se trochu 

hlouběji, když se uvolnil. To štíhlé tělo se třáslo – nebyl si jistý čím přesně, ale 

očividně to nebylo bolestí. Přidal další prst… 

Do ramene se mu zaryly ostré zuby a on zmateně zauvažoval, jestli za chvíli 

zemře… No, alespoň by to byla šťastná smrt. 

„To je v pořádku,“ zamumlal tiše. „To je v pořádku, uvidíš… Smitty…“ 

Pokračoval ve své malé litanii, opatrně pohyboval prsty, přitahoval mladíka 

k sobě, líbal ho na krku, dokud se ten kruhový sval znovu neuvolnil a poté do něj 

pronikl ještě hlouběji a konečně se otřel o jeho prostatu. 

Smitty vykřikl potěšením a ještě víc roztáhl nohy. Draco zavřel oči, když se o 

sebe otřeli penisy. Ještě trochu… ještě trochu… 

Třetí prst byl uvítán zasténáním znějícím jako potěšení smíšené s bolestí. Ty 

třesoucí se paže se ho pevně držely, nehty se mu zarývaly do zad. Vzduch voněl 

po sexu. 

„Už je to tady… ach… Smitty…“ 

Vytáhl z něj prsty a posadil se. Smitty tam ležel, lapal po dechu a leskl se potem. 

Pak bazilišek vzhlédl a vydal ze sebe jen: „Prosím…“ 

Draco si dal na čas. Pokryl se lubrikantem a nespouštěl při tom ze svého 

partnera oči. Merline, jak moc ho chtěl. Byl jako v ohni. Nezáleželo na tom, jestli 

byl Smitty původem člověk nebo ne. Nezáleželo na tom, že byl v podstatě jen 

pětiletý had, který byl příliš naivní, aby pochopil, že není dobré zůstávat na tom 

velkém světě sám. Draco se s ním pomiluje a poté vymlátí duši z kohokoliv, kdo 

by ho ohrozil. Takže, tak to bylo. 

Klekl si mezi ty štíhlé nohy, nadzvedl a roztáhl ta rozpálená stehna a přitom jen 

žasl, jak lehký ten mladík byl. A poté přestal myslet, jen precizně umístil svůj 

penis a pokoušet se krotit, aby na to nešel moc rychle. Uzamkl svůj pohled 

s baziliškovým – ten byl zatřený, zmatený, vyděšený a netrpělivý – a pak se 

něžně usmál, než do něj pronikl. 



Draco byl pojednou bez dechu – bouřlivě uvězněn horkem a něžností, vzrušením 

a naléhavostí. Smitty z hlouby hrdla zasténal bolestí, ale neodtáhl se – místo 

toho ho hrubě sevřel pažemi. Na okamžik se ani nehnuli, bezmála bolestivě 

paralyzováni blahem, a poté se Draco pomalu posunul. Zvolna v jejich tělech 

budoval potěšení, poté poněkud vášnivěji už nezadržoval své vzdechy. Smitty byl 

pro tohle stvořen. Smitty ho vítal a chtěl každou buňkou svého bytí. Smitty se 

mu vydal nespoutaně a beze studu. Tak nevinný – a díky Merlinovi teď i beze 

stopy vědeckého zanícení. Smitty vydával rozkošné zvuky. Smitty se mu oddal, 

zvedal pánev, aby se s ním setkal. Smitty byl vyděšený a děsivý zároveň. 

„Smi… Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll….“ 

Neměl ani tušení, kde se to v něm vzalo. Netušil ani, jak dokázal vyslovit to 

nemožné jméno. Věděl jen, že ho cizí ruka popadla za vlasy a že ho někdo 

otevřenými ústy políbil, že on sám měl v sevření penis svého milence a že už 

nedokázal mírnit své výpady, že Smittyho tělo zatloukal do navlhlé přikrývky a 

že byl poté přemožen tím nejsilnější orgasmem, jaký za celý život prožil, a že 

Smitty pod ním vykřikl. 

„Dracoooooooo!“ 

Věděl jen, že to bylo tak, tak dobré… 

Poté se opatrně vytáhl, přitiskl se k baziliškovi a okamžitě usnul. 

Když se o neurčitě dlouhou dobu později probudil, Smitty ležel stočený u něj, 

jeho tělo stříbřitě zářilo ve světle měsíce. Tak krásný. Draco si ho chvíli prohlížel 

a poté se k němu nahnul, otřel se k jeho líci… o jeho rty těmi svými. Smitty se 

lehce zavrtěl, ale neprobudil se. 

Rozkošný. 

Draco věděl, že propadl osudu. 

Povzdechl si, ale se srdcem, které mu chtělo explodovat radostí, ho jemně 

odsunul, aby přes ně oba přetáhl přikrývku. Pak ho vzal znovu do náruče a 

opětovně usnul. 

ooOooOooOooOooOooOooOoo 

 

O měsíc později 

Hermiona ustaraně pohlédla na dveře vedoucí do místnosti určené pro slyšení. 

„Myslíš, že se to povede?“ zeptala se asi po pětadvacáté. 

Ron obrátil oči v sloup. „Hermiono, neexistuje důvod, aby se to nepovedlo. 

Musím ti připomínat, že to shromáždění vede sám Brumbál?“ 

„A oni prostě nemůžou Smittyho označit za nějaké nemyslící zvíře,“ dodal Harry. 

Draco neřekl nic. Byl vyděšený k smrti. Co když to zpropadené shromáždění 

rozhodne, že Smitty není člověk? Co když jeho milenec skončí někde v ZOO, 

v laboratoři, na univerzitě nebo ho jednoduše zlikvidují? Co když… 



Dveře se otevřely a zaměstnanci Ministerstva nechali baziliška projít. Jeho klidná 

tvář neprozrazovala nic než běžnou netečnost, to jen v jeho očích, jak si Draco 

povšiml, se zračila panika. 

„Pane Malfoyi?“ 

Blonďák skoro vyskočil ze svých bot a poté se otočil k muži, který ho gestem 

vybídl, aby zamířil do té ztemnělé místnosti. 

„Porota by teď ráda vyslechla vás.“ 

Draco polkl, přikývl a vydal se za ním. Když procházel kolem baziliška, dotkl se 

jeho ruky. 

Obezřetně se přesunul ke stupínku, kde se usadil na židli. Naproti němu ho ze 

svých sedadel uskupených do řad sledovaly desítky čarodějů. Brumbál seděl 

v první řadě uprostřed. Pak mu ten starý čaroděj věnoval uklidňující úsměv. 

„Pane Malfoyi, Draco?“ začal konečně neutrálním tónem. 

Draco si olízl rty. „Ano,“ odpověděl nakřáplým hlasem. 

„Právě jste úspěšně složil OVCE a tím jste završil sedmý ročník studia ve Škole 

čar a kouzel v Bradavicích.“ 

„Ano,“ odpověděl Draco. 

Nějaká čarodějka vedle Brumbála si dělala poznámky. Ostatní měli oči upřené na 

něj. 

„Jste svolný nám zodpovědět několik otázek?“ 

„Ano.“ 

Brumbál se zamyslel. 

„Pane Malfoyi, strávil jste posledních několik měsíců ve společnosti antropomága 

Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââllla?“ 

„Ano, ale…“ 

„Ano, pane Malfoyi?“ 

„Já… znal jsem ho ještě před jeho proměnou.“ 

„Co nám můžete říct o jeho chování v obou dvou případech?“ 

„On… Smitty (čarodějka po Brumbálově pravici si odkašlala) je velmi vnímavá 

osoba. Překvapilo mě, jak moc – třebaže ještě před několika měsíci žádného 

člověka neznal – jak moc nám dokázal porozumět a jak dobře k nám zapadl.“ 

„Takže podle vás je to tak? Zapadl?“ 

„Huh? Och, ano, samozřejmě.“ 

„Pardon,“ vložila se do toho čarodějka, která si předtím odkašlala. „Mám dojem, 

Albusi, že na to jdeme nějak moc rychle!“ 

„Zajisté, Moiro,“ povzdechl si starý čaroděj. 



„Pane Malfoyi, vy jste nebyl, pokud tomu správně rozumím, přítomen, když se 

tento bazilišek objevil ve zdech školy, ani v průběhu prvních měsíců, během 

kterých se tam ukrýval?“ 

Ženin chladný hlas naprosto kontrastoval s dobře naladěným Brumbálem. 

Nepřítel se odhalil. 

„Ne, madam.“ 

„Takže nám nemůžete říct nic o jeho chování na počátku?“ 

„Ne, madam, ale jistě už jste na toto téma vyslechli Harryho Pottera.“ 

„Och, ano! (další odkašlání) Pan Potter se zdál být si… zcela jistý fakty. Takže 

dál. Tento Smiss… tento bazilišek strávil velké množství času se třemi nebelvíry, 

kteří byli jeho jediným prostředkem, aby se něco dozvěděl o lidských zvycích. 

Aniž by se zvažovaly důsledky takového jednání. Není třeba génia, abychom 

pochopili, co takový bazilišek zpodobňuje. Takový enormní potenciál pro 

nebezpečí je třeba přísně kontrolovat. Avšak, a což je neočekávané, k ničemu 

zatím nedošlo. Budeme tedy pokračovat. Jaké byly okolnosti vašeho prvního 

setkání, pane Malfoyi?“ 

Tohle nebylo dobré… zatracená ženská. 

„Profesor Snape nám ho představil na jedné z našich hodin.“ 

„Přesně, jak jsem mu doporučil,“ dodal Brumbál klidně. 

Žena se chovala, jako by jeho poznámku neslyšela. 

„Profesor Snape,“ zopakovala a pozvedla obočí. „Muž dobře známý pro svou 

zálibu v černé magii… Mistře, Emerite – jaká by byla v dnešní dobře tržní 

hodnota šupin z baziliška? A rovněž bývalý Smrtijed.“ 

„Válečný hrdina, Moiro,“ sjel ji Brumbál chladně. 

Žena to téma nechala být a změnila taktiku. 

„A během toho představování, souhlasili všichni, že je to zvíře neškodné?“ 

otázala se skepticky. 

„Ne,“ připustil Draco. „Někteří studenti byli vystrašení.“ 

Byl bys raději, kdybych si sundal své brýle a dokázal ti, že jsem skutečně králem 

všech plazů? 

„No, no. Byli jsme informováni o jeho poněkud… agresivním chování v dalších 

hodinách profesora Snapea. Pane Malfoyi?“ 

„Předstíral, že na mě skočí. Ale byl to jen vtip.“ 

„Vtip?“ 

Žena vypadala, že nemá pro podobné vtípky vůbec pochopení. 

„Bazilišek se s vyceněnými zuby vrhne na studenta a vám to přijde jako vtip?“ 

Kolem sedící čarodějky se trochu zavrtěly. 



„Ano,“ potvrdil Draco skálopevně. 

Další odkašlání. Žena se podívala do poznámek a pokračovala. 

„Takže… teď nám řekněte o jeho touze přeměnit se v člověka. Mluvil o tom 

s vámi?“ 

„Ano. Nejdříve to pro něj byla výzva.“ 

„Vskutku inteligentní zvíře, nemyslíte?“ 

„Více než někteří lidé, které znám, to jistě,“ odpověděl Draco tiše. 

Jsem Malfoy, připomněly mu jeho geny pojednou. Brumbálovy rty se stočily do 

mírného úsměvu. Žena mu věnovala vražedný pohled. 

„Pokračujte.“ 

„Rovněž šlo o záležitost zvídavosti. Přemýšlel nad tím, jaké by to bylo stát se 

člověkem.“ 

„Ale tady jde o zvíře, o čem mluvíme, pane Malfoyi. Doopravdy se domníváte, že 

nějaké zvíře může toužit po tom stát se člověkem z pouhé zvídavosti? Nebylo by 

to spíše z… opatrnosti? Nebo z touhy po moci?“ 

„Ne.“ 

Draco na ni upřel svůj pohled. „Konečným důvodem, kromě zvědavosti, bylo, že 

moc dobře věděl, že by si naši vědci takovou příležitost nenechali ujít. A co by 

mohl bazilišek dělat proti několika lidem, kteří mají takzvané právo na své 

straně? Člověk nemůže jiného člověka někde zamknout a studovat ho, aniž by 

riskoval, že bude považován za něco ještě horšího, než byl Voldemort (žena 

udělala obličej). Nevěřím, že ho někdo z vás může obviňovat z toho, že chtěl 

takovému osudu uniknout.“ 

Draco se nutil do klidu. Nechtěl udělat špatný dojem. Chtěl jen zabránit, aby je 

se Smittym od sebe oddělili. 

„Řekněte mi o jeho studiu v Bradavicích v jeho lidské podobě,“ začala ta žena 

znovu neutrálně. 

„Všechny nás dohnal a poté i v mžiku předčil,“ odpověděl Draco hrdě. „A 

mimochodem – dostal v OVCÍch ty nejlepší známky.“ 

„A-ha!“ zvolala žena triumfálně a otočila se ke shromáždění. „Dámy a pánové! 

Ráda bych tedy shrnula, co jsme se dozvěděli. Mezi námi se volně prochází 

bazilišek a jedinou bariérou mezi jeho očima a kýmkoliv z vás nebo vašimi dětmi 

jsou jen jeho brýle! Bazilišek, který profitoval ze studia nabízeného Bradavicemi, 

aby nashromáždil více vědomostí než kterýkoliv z jejích studentů! Kdo ví, zda se 

neprocházel tímto útočištěm, které my všichni dobře známe, aby tajně vyzvěděl 

celý vzdělávací systém? Kdo ví, jaká kouzla se už naučil?“ 

„Ale on ani nepotřebuje lidská kouzla, aby dokázal, co chce!“ protestoval Draco. 

„Slyšíte to? Extrémně nebezpečné zvíře! A jistí lidí by mu rádi udělali status 

člověka?“ 



„Jakýkoliv idiot s hůlkou v ruce by byl nebezpečnější, než je on!“ vyjekl Draco. 

„Buďte zticha, pane Malfoyi!“ odsekla ta žena. „Shromáždění vám nedalo 

možnost promluvit.“ 

Shromáždění lidé mezi sebou právě divoce diskutovali, v místnosti byl obrovský 

hluk. Dracovi bylo na omdlení. Smitty… 

„Prosím.“ 

Brumbál se s poklidem postavil a všichni okamžitě utichli. 

„Argumenty madam Morgorové jsou naprosto ospravedlnitelné. Jedinec 

Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll je potenciálně nebezpečný.“ 

Shromážděním se přelilo zamumlání. 

„Ale skutečnou otázkou,“ pokračoval Brumbál klidně, „zůstává zjistit, jaké přesně 

jsou jeho záměry. Jak podotkl pan Malfoy, i jistí zvrácení a zaujatí lidé dokáží být 

v zásadě odpovědní za více katastrof než horda trolů. Rád bych na tomto místě 

vyzdvihl názory pánů Pottera a Malfoye, které byly ve vzájemné shodě – tedy, že 

dle nich tento úplně první antropomág nemá žádné agresivní tendence. Sám 

považuje pana Pottera za osobu jemu blízkou, třebaže – a to vám zdůrazňuji – je 

to člověk, který zabil jeho otce. Pokud jsme se tedy nesetkali s naprosto 

neskutečným šprýmařem, a to jsme ho měli před sebou jen před několika 

okamžiky, pak se mi zdá, dámy a pánové, že je pan 

Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll stejně lidský jako kdokoliv z nás. A osobně se 

domnívám, že odepřít mu zákonný status člověka by bylo v první řadě hrubým 

nedostatkem naší zdrženlivosti, ba co víc nedostatkem lidskosti.“ 

Nastalo hluboké nerozhodné ticho. Poté se znovu ozval hlas madam Morgorové, 

když zasyčela: „A co potom? Můžeš předvídat jeho plány, Albusi? Nebude třeba 

chtít zřídit charitu?“ vyštěkla a její hlas byl ztěžklý ironií. 

Brumbál pokrčil rameny. „Musím se přiznat, že nemám nejmenší tušení. Třeba by 

nám to mohl osvětlit tady pan Malfoy?“ 

Draco se zhluboka nadechl. „Rád by se zabýval studiem lektvarů,“ odpověděl. 

„Jinak také… je zařízeno, že bude žít na mém panství. Se mnou. Vzhledem 

k tomu, že je poslední měsíc mým milencem. A z této perspektivy mohu rovněž 

potvrdit, že je zcela lidský.“ 

Rámus, který následoval tentokrát, byl stejně tak způsobený úžasem jako 

nadšením a otevřeným pobavením. I pronikavý hlas té jedné ženy se v něm 

zcela utopil. 

Draco klesl zpět na židli s myšlenkou na omluvu svým předkům. Pak jim ale 

sdělil, ať jdou k čertu, načež, doprovázený souhlasným úsměvem Brumbála, 

odešel, aby se připojil k Smittymu. 

ooOoo 

Zářivé slunce. 



Bazén. Lehátko. Vychlazená kola. 

Harry si pomyslel, že bude o prázdninách docházet na Malfoy Manor často. Jen 

kdyby dokázal vyvléct ze sklepení i svého mistra lektvarů… 

Jeho myšlenky přerušilo šplouchnutí a on lehce natočil hlavu. Smitty se učil 

plavat. Nebo spíš – pan Salazar Smith, nyní oficiálně člověk, se učil plavat. Ale u 

přátel nešlo o občanský status, třebaže se baziliškovi jeho nové jméno opravdu 

líbilo – troufli si na to! Ano! – pod tím vším zůstal 

Smisssssirrrrrrrrrssssaaaaaaââlll a Smitty, aby to bylo jednodušší. Takže… Smitty 

se učil plavat, a tak se teď prapodivně cachtal ve vodě. Ten pohled by byl 

směšný, kdyby nebyl tak krásný. Draco ležel na boku na jednom z lehátek, 

hladově sledoval okupanta bazénu a zdál se stejného názoru… 

Pak si blonďák poněkud ztrápeně povzdechl. 

„Děje se něco?“ 

Harry sám se cítil až ostudně šťastný – jen Severus tu chyběl. 

„Harry. Smitty je bazilišek.“ 

Harry hltavě spolkl ledovou kostku a pozvedl obočí. 

„Koukni, jde o to, že… technicky je mu jen pět let,“ vysvětlil jeho přítel. „Co to 

znamená? Že bude rychleji stárnout? Ale bazilišci mají neuvěřitelnou délku 

života. Nebo je to právě naopak a on vůbec nezestárne?“ 

Harry se mu zvláštně zadíval do očí. „Smitty je člověk. A tak to dokonce stojí i 

černé na bílém v oficiálních záznamech. Tak si přestaň namáhat hlavu a vytěž 

z toho maximum. Jasné?“ 

Draco byl na okamžik zticha a pak pomalu přikývl. „Dobře.“ 

Na to Harry zavřel oči s odhodláním příjemně si užít nějaké to opalování… 

Jenže ho šplíchanec ledové vody donutil s vyjeknutím vyskočit. Smitty byl loktem 

opřený o okraj bazénu a vypadal jako nevinnost sama. 

„Ups. Promiň,“ řekl, bez výrazu, ale v očích mu jen jiskřilo. „Hodláte vy dva jít-“ 

Ale to už Harry skákal do vody s úmyslem ho utopit… a Draco mu byl v patách. 

ooOooOooOooOooOooOooOoo 

 

Epilog baziliška Smittyho aneb Pamětí dohazovače v Bradavicích 

 

Co by mohlo být ještě řečeno víc? 

Moc ne… Šťastní lidé nemají žádné příběhy, říkají mudlové a já s tím zcela 

souhlasím. 

Zavázal jsem se ke studiu lektvarů. Podle toho, co mi sdělil Brumbál, byly s mým 

zápisem trochu problémy, ale všechno se nakonec zdvořile vyřešilo. Což 



znamená, že Snape vrazil do kanceláře děkana fakulty – zřejmě jednoho z jeho 

spolužáků – a galantně mu vysvětlil, jak se věci mají. Obávám se, že ten chudák 

teď nadskakuje při nejjemnějším stínu, který se v jeho blízkosti objeví. 

Budu muset Snapeovi poděkovat. 

A Brumbálovi. 

U Snapea… to bude jednoduché. Harry ho sem konečně dokázal dostat. 

Sem… 

Draco řekl, že to tady mohu teď považovat za svůj domov. 

Draco… 

Hmmm… Draco… 

ooOoo 

Můj otec a všichni zástupci mého druhu nemají nejmenší tušení, co si nechali 

ujít. Stále jsem však toho názoru, že láska je zvrácenost. Ale příjemná. 

Dumám nad tím… nad tím, zda se objeví i další antropomágové. Jsem jedinou 

nehodou v historii kouzelnického světa nebo výchozím bodem nové éry? Když 

jsem se na to zeptal Draca, plácl mě po hlavě a sdělil mi, abych se přestal 

nechávat unášet. Jeho dobré způsoby občas zavrávorají. 

Kdo by byl další? Umím si zcela jednoduše představit, jak se ta milá madam 

Morgorová pře s antropomágem kočkou… nebo sovou… nebo tlustočervem. 

Celá debata by asi byla zapálená. 

Ale… v současné době… 

ooOoo 

V současné době hodlám odpovědět na Ronův zoufalý dopis. Hermiona chce dítě. 

Ano, už. A co jste čekali? Nedá se tak lehce zastrašit, když už se jednou 

rozhodne… 

Jen přemýšlím, zda bych se, pokud bych na tom zapracoval, dokázal přeměnit na 

ženu – koneckonců, bazilišci jsou přece asexuálové. Dítě by bylo zábavné… a 

pak, bylo by to zajímavé… zejména v posteli… s Dracem. 

ooOoo 

Ale k věci. 

Prosím za prominutí, že vás na tomto místě musím opustit. Ale všechno jednou 

skončí, ne? 

Vzdávám vám hold, lidé, ó vy zvláštní a fascinující bytosti, někdy nepochopitelné, 

ale nikdy nudné. Nechť je vaše cesta lemovaná krysami a vanilkovým mlékem. 

Nechť se vám podaří dohodit lepší přátele těm nejlepším. Nechť si to 

dohazovačství rovněž vyzkoušíte na vlastní pěst. Nechť žijete s důstojností i přes 



všechny ty nesnesitelné a zbožňujete ty nejbližší a nejdražší a nechť oceníte 

cestu, kterou jste se vydali. 

Nechť si zapamatujete Smittyho. 

Nechť je všechno dobré. 

 

KONEC 


