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Pod hviezdami pri kozube

Zapadajice slnko sfarbovalo oblohu do krvavočervenej miešajúcej sa s ružovou, ktorá
postupne ptecháďzala do jemnej fialovej. Posledné lúče sa ligotali na kvapóčkach vody, ktoré

vystekovali z peniacej rieky a listom na stromoch prepožičiavali teplejší odtieň.

Zkomínas!úpal dym a vzduchom sa vanášala vóňa páleného dreva. Za oknom sa mihotalo

svetlo kozuba.

Vysoký muž v lilavom habite, slivkovom plášti a špicatom klobúku sa álboka nadýchol

ěerstvého vzduchu azaklopalna dvere chalupy.

Chvíťu sa nič nedialo, no muž nezaklopal žnova, vedel, že nie je treba. Dvere sa nehlučne
:,]

otvorili.

,,Poď ďalej," povedala žena stojaca v nich. ,§ebudeš ťu predsa's;táť v zíme.Ú '

ÓUratitu sa a neeakajúc na hostb, pobrala sa hlbšie do domu, jej krok neboi hlasnejší nežtichý
,, ,: ,, . : |: '.

šelest.

Mala na sebp pbyčajne hnedé,nohavice s trakmi a bielu košeťu svieliacu v pdtmí. Jednoduché,

no predsa dokonale pasujú k je.i štýlu.

' " : ], , , ,

Muž vošiel zařrclla neprekvapilo ho, že vchódové'dvere sa zatvorili samé. Nachádzali sa v
predsieni so skriňami na topánky a vešiakrrrínakabáty. Ženalenmávlaprutikom a hosť
razomprišiel o zwchník, klobúk q éížmy, zato samu na nohy n4zuli papuče s veselým
kvetinovým vzorom.

Bez slova š.la dlalgj a otvorila dvere na druhej strane chodby. Ocitli sa v útulnej miestnosti
osvetlenej sv9tlom z krbu Steny boli obložené knihami, pri ťavpj bolpgqívny rnahagónoqý

stól a drevená.stolička s polstrovaním. Dve kreslá s vysokými operadlami pred ohňom len

1akalisad_núť1oddýqhnu{,.i,, , ,,,:,,,,: ,. ;: ,.,;. ,

Na stolíku meóťi nimi s!ál p-odnos s cukfikmi a mufifinmi

Bolo jasné, že hosť bol očakávaný, koláče yyzerali čerstvo, Wížom cez operadlá kresiel
položené deky mali služiť očividne na zal<tYíe, 

,

Hostitel'ka sa koneěne otočila k návštevníkovi. : ,

,,Myslela som si, že zamnoupddeš skór, Albus."

,,Chcel som,'] povedal profesor transfigurácie, ,,ale nemohol soT sa uvoťniť. V škole je vel'ký
zhon,veď to poznáš, hlavne terazrkeď j,e....po všetkom." . , . ,

,,Aye, si tu..." zamyslene povedala.
,,,l

,,Och, pogad? sq," v}ffildzí34] uw,o! sipohodlie, Ako doma," viedla ho ku kresiu.

Posadili sa opi,oti sebe. Žena sazahíadela do ohňa, neprítomne pozera|a do plameňov.

,,Si takmer rovnaká ako pred rokmi," ozlal saAibus. ,.Tvoja Nár-. pribudli na ňej vrásky, ale



celkovo.,.:nezrnenila si sa, E{nr,qa.'| , ':
Menovaná naňho poztela, ich pohťady sa stretli, jej prekvapený a skúmavý, jeho iskriaci
záujmom a dobrou náladou. ,, ., , :

i' ''J

,,Ani ty nie, len som nečakala, že si necháš narásť takú dlhú bradu," konečne'sa usmiala a

rukou mávla tým smerom

,,Mám v plane nechať ju narásť ažpo zem," odvetil Albus váňne.

,,Naozaj?"
,,Nie," žmurkol. ,,Uverila si mi?" ,,:.
,,Ani na sekundu," pokrutila Emrr}a hlavou s úškrnom na perách, ,Ble pri tebe by ma to ani

neprekvapovalo. Vždy si bol... svojský. Asi ako ja," žmurkla naspáť.:,
.'

,,Presnei*lV.idím,žemášzasespáťwojstaqýúčes,''podotkolA1bus
Emma si prešlq rŇou po vrkočoch farby prešedrygnej tmavej hn9di.,Najprv,sa pousmiala pri

spomienke, ako počas celej školy nosila vlasy v dvoch copoch, no potom do néj ako strela z
dela vrazil dóvod, pre ktoý si účes musela zurnenlť, Vojna, Kvóli maskov,4niu sa musela vzdať

nielen vlasov, ale aj všetkého, čím bola. A keď sa konečne wátila naspť k svojmu starému ja,

Úsmev jej zftáre zrizol,nezostala po ňom ani slopa.

Nálada sa citeťne zlrnerťra, zíaz:uboio v miestnosti chladnejšie napriek pl4qreňom, ktoré boli
len kúsok od nich,: , a: ,, : : ] _.,]

,.,:',.:1.:,::i,-." :.':l,:, ;..,'.. :',,'.',,l':: :],i.
Emma sa oprela o kreslo aprel<rížila si ruky na hrudi.

,,Ach, Al. Karn** Šme:sarto doštali?;,Ja,'čo somprisahalu že na svoje vlasy nikdy nesiahnem, a

ty, čo si ma uist'oval, že ti dlhá brada nehrozí."

Albus vedel, že nehovorí len o úěesoch.

,,Neviem, naozaj. Vyzeralo to byť také jednoduché..', Len učíť,tozdávať vedomosti, povedať

,,Památáš si eštg, čo sme vraveli, ked' sme boli mladí? Pred vojnou, pred učiteťstvom,

dokonca preď tymlďom?" prehodila Eryma napoly zamyslene.

Albus na ňu pozrel, oěi mala jasné a prekvapivo nevyzeralastratená v minulosti.

,,Povedal si..." , ,

,,Povedala si...'l

,,...že budeme r"avždy spolu," dopovedali zároveň,

dgdržať? Yždy som nad t}m rozmýšl'ala"' potichu

r,ryslovila. ,

,,Radšej neodpoviem, lebo by som zase razvyzneL ako hlupak. To sa mi stáva jedine pri tebe,"

pousmial sa Albus.

,,Á, 
"itrórrový 

drops! Ty si na mň_a myslela, ako vidím." 
' ,: 

f

Zobra| si jeden'z cut<ritóv. , ,, . :

\



,,A tieto muffiny... Aké sú?"

,,Citrónovrr-čokoládové," pousmiala sa Emma.

,,Aké zaujímavé spojenie. Nebudem sa t'a pýtat', či si ich piekla salna, lebo už poznám tvoju

odpoveď, ktorá by znela ,nie'..."

,,Piekla."
,,Čože?" Albusovi skoro zabebol cukrík,

,.Prekvapilo t'a to, A1?" Emma sa spokojne uškrnula. ,,Povedaia som si, že je čas, aby som

konečne niečo ukuchtíIa. Za skoro polstoročie nevarenia som trochu pozadu."

,,Nuž, tak v tom prípade musím ochutnat'. Takéto niečo sa nevidí každý deň," načiahol sa

Albus po koláčik.

..Výborný. Čo iné sa dalo čakat"?"

,.Dala som si zá|ežat', mo leannan."

."Leannan... zlatko.,. tak si mi nepovedala celé veky."

Ich pohfady sa stretli.

,.Ako inak by som mala osioviť... najlepšieho priatefa?" usmiala sa Emma so smútkom v
očiach.

Chvíťu obaja mlčali. Čo mali povedat', keď ich pocity sa slovom dali vyjadrit'len ťažko?

,.Ja... l]úbim ťa." Sklopila pohl'ad, aby sa vyhla čomukoťvek, čo saAlbusovi mohlo ztačit'na
tvári.
Konečne sa ody ážila, nespomínala si, či niekedy predtým vyslovila túto pravdu, ktorú poznali

obaja.

,,Stále? Po toťkom čase?" To boli jediné slová, čo A1 povedal. Jediné, čo ho prekvapilo, bolo,

že tie slová počul až dnes. Boli tak vzdialené od tých, čo vyslovila pred rokmi, nie podobou,

ale výmamom.

..Nikdy som neprestala." pousmiala sa.

,,Ani ty si neprestal, však?"
Vedel, o čom Emma hovorí.

,,Nie," povedal s myšlienkou na zlatisté vlasy padajúce v kučerách na golier košeie, ostrú

bradu a šibalský úsmev na chlapčenskej tvári. ,,Akoby som mohol," zašepkal. Ažpo chvíli si

uvedomil" že to vyslovil nahlas.
pozrel na Emmu a ona naňho.

,,Ale ty..." slová sa jej zadrhli v hrdle.

,,Či som takto premýšfal o nás dvoch?" dopovedal Albus.

,,Istý čas som si myslel... možno... ale potom ... ateruz... neviem."

,,Dúfala som, že mi v tomto zaklameš," povzdychla si Emma s jedným kútikom úst

vykúteným nahor.



,,Nemóžem," Albus sa snažil do hlasu vložiť čo najviac láskavosti, ,,aj keď som sa snažil."

,,Viem. Teda, rozumiem," pokývala hlavou.

,.Nie je to také jednoduché. Je v tom..."
.:

,,On. Prečo? Vlastne, neodpovedaj !

Ifrinn, nemohlo to byť fahšie?" zakliala.

,,Ťažko povedatl. Možno keby som t'a poslúchol... ukončil to hneď nazačiatku..." Albus si

prešie l rukou po tvári.

,"Tak nehovor. i§ebola to tvoja chyba, že si videl aj v najhoršom čioveku to najlepšie,"

zahriakla ho,

,,Možno nie, vieš však, čo je horšie? Zahtiado|som v ňom aj zlú stránku- ukrytu hlboko pod

galantnost'ou a reformnými plánmi, ale čo som spravil? Nič. A vieš prečo? Lebo som bol

zami\ovaný. Pobláznený. Myslel som si, že ho dokážern zmerit'... No za moju pochabosť

zaplatila moja vlastná sestra a státisíce l'udí."

,§akoniec si sa mu však postavil." povedala Emma pevne. ,§ezabúdaj, bola som tam s

tebou."
:

,§o mnohí by povedali, že príliš neskoro. Obete tých ťudí... tvoja... naša..." v oku sa mu

zaleskla slza. " To. čo sa stalo. si nikdy neodpustím.''

Emma sa načiahla a položila svoju ruku na jeho.

,.Nikdy nie je neskoro na bojovanie za správnu vec. A tým, že si ho poruzil, si zachránil nás

všetkých," usmiala sa naňho.

Albus sa pozrel na ich dlane, potom si preplietol prsty s Emminými.

,,Veťmi mi na tebe záleži,Emma. A ak by som ťa stral.il, bol by som viac než smutný, lebo si

moja najlepšia priatel'ka. Nedokázal som ti to?"

,,Aye, dokázal. Niekoťkokrát. Ajatebe tiež. Pretože ty si takisto bol vždy mój najlepší
priatel'."

,.Nie som vari ja tvoja láska?" prekvapene na ňu pozrel.

,.Samozrejme, že si, ale v prvom rade si mojím najlepším kamarátom," usmiala sa Emma.

Asi... asi by mi to malo stačiť. Ale stačí?

Jemne si vymanila ruku a postavila sa. Sprevácl zal ju zl,ukvízgajúceho kresla.

,,Dáš si niečo na pitie? Mám čaj alebo aj niečo silnejšie"' žmurkla.

,.A čo také?" privítal rozptýlenie Albus,

,,Whisky, ako inak. Pravú škótsku," zazubila sa.

,.No, tak mi nalej, prosím. Už diho som nemal nič po,1obné."

Emma poodišla ďalej, obišla kreslo s Albusom a z jednej police vytiahla knihu. Následne sa

celý regál vysunul a odhalil malú miestnost', ktorá slúžila ako sklad nápojov.

,,Á, ta.lné clvere ukryté za knihami. Niečo také som čakal," vyhlásil Albus.
Naiiahol krk a nakukol dovnútra.



,,Zdá sa, Že tammáŠ celkom slušné množstvo. Pósobivé na niekoho, kto pije tak dvakrát do
roka."

,§emohla sorn predsa r,yhodiť celú babičkinu zásobu," povedala s hraným pobúrením.
,,A nalyŠe, v kaŽdej poriadnej škótskej domácnosti musí byť whisky," šibalsky prehodila.

Vytiahla jednu fťašu a skúseným okom ponelana dátum vfroby.
,,Táto je kvalitná, naša vlastná. Je ešte od babkinho otca, bol to vášniv,ý milovník uisge
beatha."

,,Uisge beatha? Čo to je? Nejaký stary škótsky zs,yk?''

,,Znamená to whisky, " zasmiala sa Emma.
Postavila fťaŠu na stolík a zo skrinky na druhom konci miestrrosti priniesla dva poháre.
Keď otvárala ffašu, tvar jej ožarovalo svetlo zkonlbaa na moment sa Albus ovi zdalo,akoby
sa vŠetky vrásky stredného veku vyhladili a ona pred ním stála rovnako krásna ako pre,d

Potom sa zaleskli jej šediny aAl si uvedomil, že rovnaké má vo vlasoch aj on. Zostarli sme,
pomyslel si.

Dvaja priatelia zo školy, zviazaníláskou a časom. Jedine tie dve stále budú. Plynú spolu.

Zobtal si ponúkaný pohar a zrročil ústa v jantrárovej tekutine.
Kvalitná, ozaj, Vyrobená s láskoll, preverená časom.

Emma sa s povzdychom posadila.

,,Toto mi chýbalo. Sedenie pred krbom,rozprávartie sa...''

,,Keď som tu'bol naposledy, kozub vyzeralúplne inak. A vlastne aj celý dom. Čo ťa, prosím
ťa, viedlo k tomu, aby si vilu svojej starej mamy prestaval anatoto?" mávol A1 rukou,
zahíňajúc všetko okolo,

,,Nemám rada veťké sídla. Ani také nepotrebujem. Načo by mi bola vila? Roáodla som sa
,ovali a stavali nanovo, mi

,,A nechcela si si radšej kúpiť nový dom?

,,Nie. Moja rgdiqa tutije užgenerácie, naše pozemky sa ro?prestierajú všade okolo, Načo by
som si kupovala dom inde, keď tu mám lány dobrej zeme? Anie," zastavilaho, keď otvaral
ÚSta, ,,ani sa nepýtaj, prečo som si nevybudovala dom na inom mieste. Toto je to najlepšie na
celom pozemku, mám tu blízko rieku aj jazero.A Cuodrin.''

Cuodrin.No jasné. Kelpia bola s Emm ouzliazaná takmer nepochopiteťným putom.
,,Ešte sa s ňou vídaš?" sp[tal sa Albus s miernym prekvapením v h]ase.

,,Ako inak. Naše priateťstvo je také pevné , až mato pri jej póvode prekvapuje,"'vyriekla



,,A je to definitívne?" Albus sa rozhliadol po miestnosti.

,§o, možno saraz presťahujem na Nový ZéIand, tak ako som chcela v mladosti. Uvidíme"'
usmiala sa.

,,Ach, Nový Zéland, tvoje obťúbené miesto," pobavene prehodiiAlbus.
usmiali sa na seba.

,,A čo história, učenie? Zavesíš povolanie definitívne na klinec?" obrátil saA1 po chvíli od
ohňa k Emme.

,,Ach, A1, rada by som pokračovala... ale myslím, že v Rokfo rte užpre mňa nie je miesto,"
povedala so smútkom v očiach.

,,Čo to hovoríš? V Rokforte pre teba bude miesto vždy. Sám profesor Dippet..."

,,Ja viem, žeby ma chcel spáť. Ale moja odpoveď, čo som mu dala,platí," rezolútne

vy}rlásila.
Prešia si rukou po tvári. Zrazuvyzeralastaršia. ,,Potrebujem... potrebujem sa spamátať,

Albus. Nadýchat sa čerstvého vzduchu, nepoěuť už v noci výkrik} muěených, nevidieť ich
tvére. Tváre tých, ktorým som ublížíta. Ktorých som. zabila," šepla.

,,Bolo to nubré..."

,,Pre krytie. Áno, viem, nie gi jediný, kto mi to povedal. Sama si to opakujem každé ráno. A
vieš čo? Je mi z toho zle," znechutene sa zašk]'abila.

,,A najviac ma straší7eho tvét, tvar Credenca Barebona. Ako sa zvraštila v hneve, keď sa

dozvedel pravdu. A aký smutný bol jeho vytaz, keď pochopil. Odpustil-"

:

Albus nehovoril nič.

,,Videla som to na ňom, vieš? Že nakoniec bol schopný prepáčiť mi všetko,..
Kiež by sme mali viac času," vzdychla si.

,,Ale tak to býva, čas sa valí neúprosne, l'ahostajný k nám ostatným."

Napila sa whisky.

,,Keď už sme pri tom," výrhla sa po chvíli z'krátkeho rozmýšťani a, ,,,šo tvoje časovraty?
Ministerstvo ich bude používať?'

,,Zatial sa snažia napodobniť kuzlo kameňov, niečo na spósob spátného. Nedokážu s tým
zájsť veťmi ďaleko, nie je to také silné ako naš prach. Nie žeby sa do toho nejako extra

hrnuli," odfrkol si. ,,Po nehodách, čo sa stali, dvakrát rozmýšťajú, čo spravia."

Emma si doliala jantarovú tekutinu.

Albus zo svojej uchlipkával opatrne, akoby to bola posledná whiú na svete.

,,To, čo si spravila §... nevyčítaj si to, Em6a-"
,,Ale.. ." snažilasa protestovať.



,,Každý znásmána výber -medzi tým, čo je sprárme aťým, ěo je ťahké. Vybrala si si
spráwe," usmial sa na ňu.

,,Kiežby som si nemuselavyberuť vóbec."

,,To si želákaždý," Albus chápavo §ývol hlavou a pohladil si bradu, ,,no v ťažkých časoch

sme všetci pos{avení pred vol"bu .7,vládla síto najlepšie, ako si mohla. To viem, iebo ťa
poznám. S ničím iným by si sa neúspokojila.
Tak sa týmužlretráp."

Emma sa zasmiala. ,,Vidíš to, Al? Najprv sa tu ty skoro zrútiš a jatihovodm, že si urobil
všetko, a potom tu ja poodhalím moje trápenla a ty mi fvlrdíš presne to isté. Ako je mohté, že

pri druhých presne vieme, akí sú čo móžu a čo by mali, no pri nás 9aqých to nevidíme?"

,,Nuž, asi je io naš údel, Odhadnúť iných, zatíaí čo my sme záhadou.

Ale vieš, čo mám rádiatejto ,schopnosti'? Žetimóžem potvrdiť, akou skvelou priatelkou
pre mňa si: Iná, no predsa podobná."

,:

,,Priateťka... a kedysi... aj nieěo viac?"

,,Kedysi," pritakal váhavo.
Emma sa zah]'adela do ohňa, zjavnepremýšťajúc. Potom sa pomaly otočila k Albusovi, v
očiach plamienky nádeje. 

:

,,Čo tak začať odzrova? Ako v pdbehoch?cc ' . 
,,. 
' . , '

Hm... odzrlova... po tomvšetkom..- zamyslel saAlbus. Ale vlastne..,. ,"ino dopadla dobre,

míťazili sme..:'takprečo by sme nemali mať šťastný koniec aj my? Veď nikdy nie je neskoro
na notly začiatok. 

] , :,

,,Prečo sa usmievaš?"

,,Začneme odmloya," vyliekol, Natiahol k nej ruku, pomaly, váhavo. Preplietli si prsty, zrlov1
on ju hladil po ruke palcom. Už niě newaveli, nebolo treba.

Dlho sedeli pred kozubom a dívali sa na seb4 akoby sa videli prry ruz.

Akto vie, možro to tak aj bolo.

,§ejdeme sa pozrieť von? Dnešná noc je ako stvorená na pozorovanie hviezd," zaiskrilo sa po

istom čase Emme v očiach.
Albus sa len usmial, jemne, pokojne.

,,Tak poďme. Možro nám niečo prei:aďía." :

Hviezdy žiarllina nočnej oblohe ako tisíc diamanto% jasné, a predsa vzdialené a chladné, Boli
ich milión} na trnavom pozadí,biele, áté, červenkasté.

Pod nimi stáli dvaja ťudia objímajúc,sa jednou rukou, hiavy otočené k nebu, kochajúci sa
krásou pdrod}:. 

l



,,Vlastne, keď sme sa už bavili o ěasowatoch, ěo tvoja prvá cesta časom?" pozrelAlbus na
Emmu. ,,Nikdy si mi o nej nechcela nič preztadíť."

,,Tak vel'mi to chceš vedieť?" sp}tala sa.

Žmurkol a roáodne prik;fvol: ,,Samozrejme, čakám natolůcelé desat'ročia."

,,Tak dobre," rezígnovala. ,,Ale neprerušuj ma. Je to pdbeh, nie hádanie sa tetiek na trhu."

,,Dobre, dobre,o'pobavene pritakal. ,,Určite to musí byť neobyčajná historka."
Emma sa očarujúco,no zííoyeň smutne usmiala.


