5 Times Harry Potter Slow Danced with Draco Malfoy

I
"Uyan," dedi Harry telaşla. "Uyan Malfoy, buradan çıkmamız gerek. Şimdi!"
Harry'nin ağırlığı geldiği gibi hızla yataktan çekilirken Draco titreyerek gözlerini açtı ve örtüleri iterek ilk
defa bu kadar uzun süre (bir saatten biraz fazlası uzun sayılıyordu) rahat uyuyabildiği yataktan fırladı.
Uzun saçlarını eliyle arkaya tarayarak kulaklarının arkasına alırken Harry ikisinin de asasını almış,
yerdeki giysileri Hermione'nin verdiği çantaya tıkarak odada dört dönüyordu.
"Acele et--"
"İzin verirsen kıçıma bir don geçiriyorum Potter."
"Bizi bu sefer bulurlarsa kıçına başka bir şey geçirecekler Draco, acele et."
Draco bununla gerçekten acele etmeye karar vermiş, pantolonunu hızla çekip düğmesini takarken
gözleri gömleğini aramaya başlamıştı. "Haber kimden geldi?" diye sordu.
"Snape."
Draco nerede olduğunu bilmediği gömlek yerine eline ilk gelen kazağı başından geçirmiş, Harry'nin
kokusu burnuna geldiğinde derin bir nefes alarak ona döndü. "Bitti mi?"
"Galiba," dedi Harry ve elindeki çantanın ağzını büzerken etrafına son bir kez daha baktı. "Bitti. Gel..."
Draco onun yanına gidip açılan ele kendi elini verirken bir an sonra ani bir nefesle bütün vücudu
Harry'e çekildi ve ikinci nefesle gözlerini açtığında iki apartmanın arasındaki dar bir çıkmaz sokakta
olduklarını gördü.
"Geceyi burada mı geçireceğiz?"
"Gecenin bitmesine çok kalmadı, sadece birkaç saat. Asanı al, ben koruyucu büyüleri yaparım."
Draco göğsüne bastıran elin altından asasını çekip etrafına bakarken Harry sokağın girişine doğru
ilerledi. Koruma büyüleri onları çıkmaz sokakta görünmez kılmışken Harry asasını cebine sokup döndü
ve Draco'nun başını kaldırmış, apartmanların birini izlediğini görünce yanına yanaştı.
"Neye bakıyorsun?"
"Şşş," dedi Draco ve parmaklarını Harry'nin dudaklarına kapattı. "Dinle..." [1]
Harry de onun baktığı yere bakıp ışık olmayan pencereden dışarı süzülen tülleri ve onlarla birlikte
gelen usul piyano sesini duyduğunda başını eğip Draco'ya döndü. Sarışın adamın parmakları hala
dudaklarında, Harry elini kaldırıp onun bileğini tuttuğunda Draco da ona döndü. "Sen mi yapıyorsun?"
"Neyi?"
"Piyanoyu..." dedi Draco, sonra da pencereyi gösterdi. "Bu saatte o evde kim piyano çalsın?"
Harry bilmediğini göstermek için hafifçe omuzlarını indirip kaldırdı ve Draco'yu bileğinden tutup
kendine çekerek beline sarılırken tuttuğu bileği de boynuna bıraktı.
"Ne yapıyorsun Potter?"
"Dans ediyorum."
Harry usulca sağa sola süzülmeye başlayınca Draco gözlerini devierek onun başını tuttu.
"O kadar mı güvendeyiz?"
"Her an ölebiliriz... Hareket et."
Draco iç çekerek onunla birlikte sallanmaya başladığında Harry gülümseyerek uzandı ve onun
dudaklarını hafifçe öperek geri çekildi. Bununla Draco'nun tutuşu gevşemiş, sarışın adam Harry'nin
sırtına tutunarak ona iyice sarılırken ikisinin de adımları hareket ediyor, perdeleri rüzgarla dışarı taşan
odada uyuyan bebeğin ninnisi ikisi için çalıyordu...

II
Kulübenin kapısı açılıp içeri biraz karla birlikte oldukça üşümüş olan bir Draco girince Harry şöminenin
önünde oturduğu yerden omzundaki battaniyenin bir kanadını açtı ve başıyla Draco'ya yanına

gelmesini işaret etti.
"Geceyi atlatabilecek miyiz?"
Draco onun yanına oturup battaniyeyi kendine sararak Harry'e sokulurken tek kaşını kaldırarak ona
baktı. "İki kıçı kırık koruma büyüsünü bile koyamayacak kadar aciz mi görünüyorum Potter?"
Harry cevap olarak gülümsedi ve eğilip Draco'nun buz gibi dudaklarını öperek ısıtırken kazağının içine
giren eli hissettiğinde sırtını gererek nefesini Draco'nun dudaklarına verdi. [2] Draco gülümseyerek
tırnaklarını hafifçe bastırarak Harry'nin sırtından aşağı indirirken Harry ona doğru eğildi.
"Bu gece ikimizin de aklı başında olsa iyi olur Draco, gerile."
"Ödlek," dedi Draco ve elini çekip Harry'i serbest bıraktıktan sonra battaniyenin hepsini kendine
çekerek onun kalkmasın izledi. "Nereye gidiyorsun?"
"Seni bırakıp kurtlarla birlikte bir yan tepeye kaçacağım... Mutfağa gidiyorum."
Draco onun arkasından gözlerini devirerek omzundaki battaniyeyle birlikte kalktı ve buğulanmış
pencerelere yaklaştı. Rüzgar iyice hızlanmış, dokunulmamış kar yığınlarını pudra gibi havaya
saçıyordu. Böyle bir havada değil Ölüm Yiyenler, kurtlar bile inlerinden çıkmayı düşünmezlerdi.
"Bu tahta parçası gece başımıza yıkılmayacak, değil mi?"
Harry iki elinde dumanı tüten birer kupayla Draco'nun yanına geldiğinde dışarı baktı. "Bill'e göre bir
problem yok."
Draco fincanı alırken bir şey söylemeden başını salladı. Harry onun kahveden bir yudum alışını ve
dudağını yakınca yüzünü buruşturmasını izlerken gülümsedi. "Sıcak, dikkat et..."
Gri gözler ona dönüp kısılırken Harry uzanıp sarı saçları Draco'nun gözlerinden çekerek geri itti ve
ensesinde tutup hafifçe sıktı. "Koca bir kulübeyi saklıyabiliyorsunuz, ama hala kahveyle dudağınızı
yakıyorsunuz Yüce Malfoy..."
"Kapa çeneni," dedi Draco ve fincanı pencerenin önüne bırakıp Harry'nin dudaklarına uzandı. İkisi
kahve kokan bir öpücükle birleşip birbirlerine bir süre asılı kalırken Draco ellerini tekrar Harry'nin
belinden kazağının altına soktu. Harry bir adım atarak karnını Draco'nun karnına bastırırken Draco da
ona bakıyor, gözlerini kapatarak alnını Harry'nin alnına yasladı.
Dışardaki rüzgar pencerelerin arasından kesik vızıltılarla varlığını belli ediyorken Draco hafifçe yerinde
sağa sola sallanmaya başladığında Harry gülerek ona sarıldı. "Başka hiçbir şey kalmadı, rüzgara mı
dans ediyorsun Malfoy?"
"Olmadık zamanlarda dans etmesini seven sen değil misin Potter? Kıpırda..."
Harry'nin bir eli Draco'nun ensesinde, diğeri sırtını kavramış, bacaklarını onun bacaklarının arasına
sokarak hareket etmeye başladığında Draco dudaklarını Harry'nin boynuna bastırarak rüzgarın sesiyle
dans etmeyi sürdürdü...

III
"Pamuk şeker?"
Draco bir anda görüş alanını kapatan pembe bulutla irkilirken Harry bulutun tepesinden bir parça
koparıp ağzına attı ve şekeri tekrar Draco'nun önünde salladı.
"Patlatılmamış bir makineden buldum, al, tadına bak."
Draco karşı gelmeden pembe bulutun tepesinden bir parça kopardı ve kokladıktan sonra ağzına
sığdırmaya çalışırken onun yanındaki Harry yağma edilmiş lunaparkı izliyor, hala dönen atlı
karıncalara ve dönme dolaplara bakıp insanların nasıl bir aceleyle buradan kaçmış olabileceğini
düşünüyordu. [3]
"Muggle'lar neden hep böyle saçma sapan şeyler yiyorlar?" diye sordu Draco ve şekeri Harry'nin
elinden alıp koparmaya zahmet etmeden tepesinden bir parça ısırarak çekti ve dudaklarının yardımıyla
ağzına aldı. Harry onun ufak bir çocuk gibi şekerle boğuşmasını izliyorken Draco da izlendiğini fark
edince şekeri indirip dudaklarını yaladı. "Ne oldu?"
"Sırf söylemiş olmak için söylüyorsun, değil mi?"
"Ne saçmalıyorsun Potter?"
"Mugglelara ettiğin laflardan bahsediyorum. Artık öyle düşünmüyorsun."
Draco sesini çıkarmadan elindeki şekerin sağını solunu inceliyorken Harry eğilip pamuğun üzerinden

bir parça ısırdı ve parmaklarıyla ağzına sokarken Draco gülümseyerek ona baktı.
Harry'nin arkasındaki dönen atların tarafından sürekli kendini tekrar eden bir müzik geliyorken Draco
şekerden bir parça daha ısırıp atların dönüşünü ve bir tanesinin sonunda yerinden çıkarak düşmesini
izledi. Renkli at kayarak toprağa yuvarlanırken Draco ona dalmış, ancak Harry ona yanından sarılıp
tatlıdan yapış yapış olmuş dudaklarıyla şakağını öptüğünde gözlerini kırpıştırarak uyandı.
"Ölenler var mı?"
Harry hafifçe sallanıyorken dudakları hala Draco'nun şakağında olumsuz bir ses çıkardı. Draco onun
bilmediğini, bilse bile konuşmak istemediğini anlamış, karnından onu tutan kola tutunarak Harry'le
birlikte hareket ederken şekerden bir parça daha ısırıp yıkıntının müziğinde, her gün kaybetme
tehlikesinde olduğu hayatını paylaşan adamla bir kez daha dans etti...

IV
Ağır iksir kokusu çadırın her köşesini kaplamışken Harry yatağın yanında yere eğildi ve Draco'nun
üzerindeki battaniyeyi yavaşça kaldırıp bir kenara bıraktı. [4] Sarışın adam hala yarı baygın bir uykuda,
eli karnındaki yaranın üzerindeyken Harry onun soğuk parmaklarını yavaşça kavrayıp elini kaldırdı ve
göğsüne bıraktı. Bir elinde ufak bir iksir şişesi, diğeriyle yarayı kapatan bezi kaldırdı ve iksirden ufacık
bir damlayı açık yaranın üzerine damlattığında Draco kasılarak gözlerini açtı. Harry ondan daha hızlı,
elini Draco'nun göğsüne bastırıp kalkmasını engellerken acı dolu gri gözler dehşetle Harry'e
bakıyordu.
"Geçecek," dedi Harry ve onun acıdan ses çıkaramayan dudaklarına eğilip öptü. "Az kaldı, nefes al
Draco. Derin nefes..."
Draco titreyerek derin bir nefes alırken Harry yaranın bezini kapattı ve çekilmek üzereyken Draco'nun
aniden bileğine yapışmasıyla ona döndü. "Ne oldu?"
"Yatmak istemiyorum--"
"Ama yatacaksın."
"İstemiyorum Potter. Kaldır beni."
"Kalkarsan bağırsakların dışarı dökülecek. Yat."
Harry onu tekrar arkaya iterek uzattı ve dönüp iksiri hazırladığı masaya giderken arkasında olan biteni
görmüyordu. Draco bacaklarını zorlukla yataktan sarkıtıp yatağa bastırark doğrulurken karnından
sırtına kadar bıçak gibi giren acıyla dişlerini sıkarak kararan gözlerini yumdu. Acı dayanılır bir hal
aldığında Draco iki eliyle yatağa bastırdı ve tüm ağırlığını bacaklarına vererek doğruldu. Bir an
gerçekten bağırsaklarının düşeceğinden korksa da Potter yine abartmış, Draco elini yarasına
kapatarak bir adım attı.
"Harry..."
Birkaç saat önce korku ve telaşla masaya saçtığı malzemeleri ufak torbalarına koymaya çalışan Harry
arkasını dönüp Draco'yu ayakta gördüğünde yenilgiyle iç çekti. "Kalktın, şimdi ne olacak?"
"Yanıma gel."
Harry itiraz etmeden onun yanına gitti ve Draco'nun uzattığı eli tutup iyice yaklaşırken yaranın olduğu
yere baktı.
"Canın yanıyor, neden zorluyorsun?"
"Yarayı boşver, bana bak."
Harry başını kaldırıp ona baktığında Draco siyah saçların arasından görünen yara izine baktı, sonra
bakışlarını yaşayan çocuğun--adamın gözlerine çevirerek yorgun bir gülümsemeyle onun omzuna
tutundu.
"Kırılacakmışım gibi durma Potter, yaklaş..."
"Ne yapıyorsun?"
Draco daha da gülümseyerek kolunu onun boynuna sararken yarasının sızlamasıyla bir an gözlerini
kapattı.
"Dans ediyorum."
Harry'nin belli belirsiz gülüş sesi duyulduğunda Draco hafifçe sallanarak Harry'nin kazağına asıldı.
"Hareket et."

"Ediyorum, tamam..."
Harry de bir süre sallanıp, sonra tekrar durduğunda başını geri çekerek Draco'nun yüzüne baktı. "Bu
kadar yeter, hadi--"
"İyileşmiyor, değil mi?"
Harry cevap vermeden onu yatırmaya çalışırken Draco elini çekerek onu itti. "Yatmak istemiyorum,
çekil."
"Ne saçmalıyorsun?"
"İyileşmiyor. Kahrolası yara iyileşmiyor Potter! Nasılsa öleceğim, bırak istediğimi yapayım."
"Dans etmek mi istiyorsun!?"
Draco acıyla yüzünü buruşturarak yatağa çökerken Harry elini alnına bastırarak ona baktı. "Dans
etmek mi istiyorsun?"
"Ölüyorum Harry..."
Harry onun ağlamaklı sesini duyduğunda dizlerinin üzerinde yere çöktü ve sarışın adamın bacakları
arasından ona uzanıp başını tutarak sarıldı. "Ölmüyorsun, dans ediyoruz..."
Draco sessizce ağlayarak yüzünü Harry'nin boynuna saklarken Harry onu sarmış, hafifçe sallanıyor,
duyulmayan müziğe dans ediyordu...

V
Adı belli olmayan bir Yunan sokağında, balkonlarından begonvillerin sarktığı bir evde Draco balkonun
demirlerine yaslanmış, sokağın köşesinde müzik yapan ufak bir grup insanı izliyordu. [5] Akordeonunu
çalan adam gözlerini kapatmış, sokak lambasının ışığında, müziğinde kaybolmuşçasına sallanıyorken
Draco balkon demirlerine tutunarak geriledi ve kapıya döndüğü sırada Harry'le karşılaştığında bu sefer
de kalçasını demirlere yaslayarak ona baktı.
"Geç kaldın."
"Erken bile geldim."
Draco gülerek ona bir laf daha yapıştıracakken gözü Harry'nin yakasındaki sarı çiçeğe takılınca ifadesi
değişerek tek kaşını kaldırdı. "O çiçek nedir?"
Harry başını eğip varlığını unuttuğu çiçeği yerinden çıkarı ve Draco'ya uzattı. "Senin için?"
Draco çiçeği alıp sapını dudaklarının arasında tutarak hafifçe sırıttı. "Yalancı."
"Çiçekçi bir kız verdi, bedava, günün kârı..."
Harry, Draco'nun iki yanından demirlere tutunarak ona uzandı ve çiçeğin yanından dudaklarını öpüp
gülümsedi.
"Kıskandın..."
Draco dizini kaldırarak Harry'nin bacak arasına bastırırken Harry gülerek kalçasını geri çekti.
"Draco Malfoy, Harry Potter'ı kıskandı."
Draco ağzındaki çiçeği aşağı atıp kolunu Harry'nin boynuna sararak biraz daha arkaya eğildi.
"Draco Malfoy şimdi Harry Potter'ın suratını dağıtacak..."
Harry aldırmadan eğilip onun boynunu öperken Draco başını çevirip müziğin geldiği yere bakarak
konuştu:
"Etrafına bak ve neyin değiştiğini söyle."
Harry hala Draco'nun boynunu öpüyorken elini balkondan dışarı uzattı ve görünmeyen bir şeyi kontrol
edermiş gibi yaptıktan sonra gülümseyerek başını kaldırıp Draco'ya baktı.
"Koruma büyülerini bırakmışsın. Sonunda..."
"Ceplerime bak..." dedi Draco ve Harry'nin elni alıp pantolonun arka cebinin üzerine koydu. Harry
memnuniyetle bütün cepleri kontrol edip biraz daha ileri gitmek üzereyken Draco onun bileğini tuttu.
"Ceplerde ne vardı?"
"Hiçbir şey. Asanı bırakmak özgürlük değil, aptallık, ama olsun."
"Savaş bitti Potter, istersem büyücülüğü bile bırakırım."
Harry alaycı bir şekilde başını sallarken Draco onu arkaya iterek bir iki adım attı ve onunla birlikte
geriledi. "İnanmıyor musun?"
"Savaşın bittiğine mi?"

"Büyücülüğü bırakabileceğime."
Harry cevap olarak sadece gülümsediğinde Draco tek kaşını kaldırarak ona baktı. "Bırakıyorum...
Bıraktım. Bundan sonra tek bir Lumos bile yok."
"Emin misin?"
"O kadar aciz miyim Potter? Elbette eminim."
Harry ona zerre kadar inanmamış, ama bozmak da istemezken uzanıp sarışın adamın dudaklarını
öptü ve ayrılmadan önce sağa sola sallanmaya başlayınca Draco gülerek elini onun başına koydu ve
hafifçe saçlarını çekti.
"Geç bile kaldın..."
Harry bu sefer onu elinden tutup adam gibi bir dans pozisyonuna sokarak döndürmeye başlayınca
Draco ikinci dönüşte onu kapının yanında duvara sıkıştırıp dizini kaldırarak Harry'i oraya hapsetti. "Bu
kadar dans yeter..."
İkisi de aynı anda birbirlerine uzanarak öpüşürken balkonun kapısından dışarı uçuşan tüller onları bir
süre tüm gözlerden sakladı...

