
 

PATRON 
 

Jurij je počasi odprl oči. Glede na glavobol in slabost je bila včerajšnja zabava uspešna. Temu so sicer 

kljubovale tri stvari: za spremembo se ni zbudil doma, njegova bela jopa je dobila sumljive rdeče 

madeže in vanj je gledal par nepremičnih dekliških oči. Dekle je ležalo le nekaj decimetrov stran in 

njen mrtev pogled je Juriju pognal strah po kosteh. Sprva je podvomil, da je sploh še živa. Ko pa je 

opazil veliko zarezo na vratu, je bil prepričan, da ni več živa. Naenkrat je nekaj dejstev dobilo smisel. 

Rdeči madeži na jopi … Ali je on to storil? Okrvavljen nož, ki je ležal nekaj korakov stran, zagotovo ne 

govori v njegov prid. Ampak to ni bil najboljši kraj za razmišljanje, potrebuje primerno skrivališče za 

razmislek. In, po vsej verjetnosti, tudi novo majico. Edini problem je ta, da se zabava ni odvijala v 

bližini njegovega doma, ta kraj pa verjetno ni nič bliže. Po hitrem pregledu okolice je sklepal, da se 

nahaja v bližini domovanja svojega prijatelja.                          

»Sreča v nesreči. Dimitrij mi bo zagotovo pomagal pri tej zagati.«                    

Nekako se mu je uspelo neopaženo prikrasti do Dimitrijeve hiše. Pred vrati je okleval. Kakšna bo 

Dimitrijeva reakcija na krvavo rdečo jopo? Njegovo tuhtanje je prekinil zvok ključavnice. Na vratih je 

(na srečo) stal njegov prijatelj.                    

»Divja noč?« je posmehljivo vprašal. »Vstopi, jaz grem po brisalko in nekaj čistih oblek.«             

»Včeraj si bil z mano, je tako?« je rekel Jurij. «A mi lahko poveš, kaj za vraga se je dogajalo?«          

»Po majici sodeč bi moral ti to obrazložiti meni.«               

»Moj spomin sestavljajo luknje, večinoma.«                

»Ne morem ti ponuditi dosti informacij, spil si malo preveč, malo si se valjal po tleh, našel si neko 

dekle in se z njo odmajal neznano kam. Razpočnico?«                 

»Ne, hvala. Je bilo dekle približno tvoje višine, s svetlo rjavimi lasmi in modrimi očmi?«                      

»Tega se pa spomniš. Tipičen igričar si, obvladaš dolvleko in pod vplivom alkohola tudi ženske.«    

»Tega se spominjam, ker sem se zbudi ob njenem truplu.«              

»Res? Si jo ubil?«                   

»Nimam pojma, vendar dvomim, da bi jaz storil kaj takšnega.«                 

»Se strinjam. In kaj boš storil sedaj? Se boš šel Sherlocka in sam preiskoval primer?«                              

»V bistvu sem razmišljal, da bi se potuhnil. Ampak mogoče tudi tvoja ideja ni napačna.«          

»Seveda je! Samo šalil sem se. Res misliš, da boš lahko našel kakšen dokaz? Ali da bo dokaz kazal tebi 

v prid? Poleg umora si lahko nakoplješ še oviranje policijske preiskave.«                                               

»Kaj naj pa storim? Se naznanim policiji in upam na najboljše?«              

»Recimo.«                     

»To ne pride v poštev. Zadevi bom prišel do dna, našel bom pravega morilca in računam na tvojo 

pomoč.«                     

»Kaj pa če si morilec ti?«                        

»V tem primeru se bom predal.«                        

»Dobro, zraven sem. Najprej si obleci sveže cunje, jaz bom pa šel zbirat informacije.«                   

Jurij se je v čistih oblekah počutil bolje. Odločil se je, da bo še enkrat obiskal kraj zločina. Načrt se je 

sicer kaj hitro izjalovil. Modre policijske luči in rumeni trak so mu dali vedeti, da bo bolje, če se 

pobere stran. Takrat mu je v žepu zazvonil telefon, bil je Dimitrij.                                             

»Imam dobro novico, slabo novico in še malo slabšo novico – katero želiš slišati najprej?«                 

»Povej kar vse.«                    

»Dobro. Malo sem poklical naokoli. Izvedel sem, da je tvoji ljubici ime Diana, o njej se ne ve veliko, 

izvedel sem pa, da je bil njen bivši fant nasilen diler. Mogoče bi ga bilo pametno malo preveriti. Kar se 

pa slabih novic tiče, policija je potrkala na moja vrata. Sicer so samo vprašali, če sem videl kaj 

sumljivega, glede na to da živim relativno blizu kraja umora.«             

»Čudovito …  Kaj pa so tiste še malo slabše novice?«                 



 

»Ko sem se pogovarjal s policistom, je preko pogovorke dobil sporočilo. Opisali so človeka, 

domnevnega storilca, se pravi tebe. Niti sanja se mi ne, od kod jim tvoj opis, ampak očitno nekdo dela 

proti nama. Si ti kaj odkril?«                 

»Niti ne, so pa našli Dianino truplo. Grem, preden me kdo opazi. Kje živi tisti diler?«                

Novice niso bile dobre, ampak časa za razmislek ni bilo. Odpravil se je na naslov, ki mu ga je dal 

Dimitrij. Hiša je bila bolj podobna baraki, a to ni bilo tisto, kar je Jurija odvračalo od vstopa. Bolj ga je 

skrbelo stanje treh negibnih teles na dvorišču. Kar malo smešno bi bilo, da bi šel preverit njihov srčni 

utrip in bi ga kdo videl ter obtožil še treh umorov. Po krajšem premisleku je šel  mimo trupel. V 

upanju da so še živa, seveda. Ni se trudil s trkanjem, saj so vrata ležala na drugem koncu hodnika. V 

sobi, za katero je bilo mogoče sklepati, da je nekoč bila kuhinja, je sedel moški. Zaradi nizke postave 

in štrlečih ušes je Jurija spominjal na opico, ki jo je nekoč videl v živalskem vrtu, ko se je valjala v 

iztrebkih, kar bi glede na smrad v hiši lahko veljalo tudi za zloglasnega dilerja.                 

»Kaj iščeš tukaj?« je zarenčal.                 

»Informacije. Zanima me, kaj pravi tvoje dekle.«                           

Opičjak se je zarežal. »Tiste nadloge sem se že pred časom znebil, zakaj?«            

»Znebil praviš? Zakaj le? Je vedela preveč? Morda si se bal, da je ovaduhinja?«            

»Nobene večje skrivnosti ni vedela.«                 

»Morda, toda saj veš, kako je s skrivnostmi. So kot čebele ubijalke, ena sama je nadležna, roj je pa 

smrtonosen.«                                   

»Morda pa bi mi ti lahko pojasnil, zakaj igraš policista. Več kot očitno je, da to nisi. Če bi bil česa 

osumljen, bi k meni poslali kriminaliste. Očitno te nekaj teži – bi malo kokaina?«          

»Policija mi diha za ovratnik, medtem ko opravljam njihovo delo. Preiskujem umor, za katerega bodo 

verjetno okrivili mene. Trenutno si moj glavni osumljenec, zato raje spregovori!«                       

»A tako. No, kje pa imaš kakšen dokaz? Saj niti motiva nimaš, vse to so samo domneve.«          

»Mogoče. Toda oba veva, da si bil ti.«                 

»Veva? Ti niti ne veš, kaj si počel včeraj na tistem odštekanem žuru.«            

»Pa mi ti povej. Kaj sem počel?«                 

»Poslušal metal, osvajal dekleta v runglišu in umoril Diano.«                

»Aja? Kako pa ti vse to veš?«                    

Primerjava z opico je bila sedaj kar upravičena. Zavesti tega neumneža je bilo preprosto, skoraj 

otročje lahko. Po drugi strani je pa to bila žaljivka za opice, saj je potreboval skoraj celo minuto, 

preden je ugotovil, kakšno napako je storil. Jurij ni želel zamuditi priložnosti, zdaj zdaj se bo zlomil.  

»Torej, imel sem prav. Za vsem tem si bil ves čas ti.«              

»Nobenega dokaza nimaš.«                                                                                                                              

Zdaj ni bil več tako samozavesten, njegov glas je bil prežet s strahom.                                               

»Nekaj pa mi še ni čisto jasno. Zakaj ravno jaz?« Odločitev, da ignorira njegovo obrambo, ni bila 

naključna. Še dobro da živimo v dobi pametnih telefonov, si je mislil.             

»Nič mi ne moreš,« je zajecljal. Kmalu se bo sesul.              

»Kaj pa, če imam pričo?«                 

»Pojdi k vragu!« Jurij je šele sedaj opazil, da se nekaj skriva v opičnjakovi desnici. Slišal se je kratek 

klik, in iz ročaja se je prikazalo rezilo noža na vzmet. Bilo je zadosti čisto, da je odsevalo precejšen del 

prejete svetlobe, a madeži pri ročaju so nakazovali na bližnje srečanje tega noža in krvi. Jurij je že 

slišal za takšne nože. To je bila sulica, takšne nože so imeli pripadniki sibirskih urk. Položili so jih pod 

posteljo bolnih, da je se njihova bolečina prelila v nož, z noža pa na žrtev. Ampak občudovanje ne 

pride v poštev, ko se srečaš z njim. Še posebej, če je uperjen vate. Opičnjak se je zarežal.          

»Zakaj ravno ti? Stvar je enostavna. Želel sem se je znebiti. Ni mi več koristila, lahko pa bi mi 

škodovala ali prekrižala načrte, zato je morala oditi. Vendar tega ni hotela, zato sem se odločil, da 

uporabim drugačne metode. Precej si mi olajšal delo, ko si jo osvajal …« Jurija je stisnilo pri srcu, še 



 

zmeraj ni prebolel tistega razhoda, bila je edina, v katero se je zares zaljubil. Verjetno je nikoli ne bo 

prebolel in verjetno bo vsak spomin nanjo bolel. In zdaj je že osvajal drugo? Nikoli več ne bo popival. 

»… in jo spravil iz množice. Medtem ko si se ti zgrudil na tla in te je ona hotela postaviti pokonci, sem 

ji jaz na hitro prerezal vrat, podtaknil lažen nož tebi v roke in pobegnil na varno. Upal sem, da te bodo 

našli in odpeljali. Preden se zbudiš, po možnosti.«                      

»Ampak me niso. Koga boš pa obtožil za umor? Mene?«              

»Kakšen umor? Samomor boš storil. Pomisli, storilec ne more prenesti pritiska in skrivanja pred 

policijo, zato se vrže z mosta. Perfektno, kajne?«              

Čas – samo to potrebuje. Še kakšno minuto ali dve. Potrebno bo zavlačevati. Saj mu bo uspelo, tukaj 

ga zagotovo ne bo zabodel. Samo še malo ga je potrebno zamotiti.             

»Ne boš se izmazal, meni si podtaknil kuhinjski nož, ta pa pušča drugače rane kot tvoja sulica.«       

»Ko bodo našli tvoje truplo, bo primer končan, s tem se sploh ne bodo ukvarjali. Zdaj pa marš, čaka 

naju pot do največjega kamnitega loka.«               

Kje za vraga so, že zdavnaj bi morali biti tukaj. Ne ostane mu drugega, potrebno bo tvegati. Takoj ko 

je opičnjak zažugal z nožem, v znak naj se premakne, je Jurij izvedel brco z obratom, na katero bi bil 

zagotovo ponosen še Chuck Norris. Brca je zadela roko in izbila nož na tla. Jurij je stekel po hodniku, a 

je pozabil na vrata, ki so ležala na tleh.                              

»Misliš, da boš kar tako pobegnil? Zadosti te imam, opravila bova kar tukaj!«                   

Upanja ni bilo več. Jurij je zamižal, se pripravljal na smrt.                 

»POLICIJA! Odvrzi orožje!«                     

Pa so se le prikazali. Morda bo pa le ubežal smrti. Silni opičnjak je bil zgrožen. Verjetno mu še nikoli ni 

nihče meril s pištolo v glavo.                    

»Ampak … kako?«                     

Jurij je pokazal svoj mobilni telefon. Še zmeraj je potekal klic.              

»Moj prijatelj je prisluškoval najinemu pogovoru. Zmenjena sva bila, da vse posname in pokliče 

policijo, če oziroma ko priznaš umor. Pozdravi Dimitrija.«                

To mogoče ni bila najbolj pametna poteza. Jurij ni računal, da lahko šok in nizek inteligenčni količnik 

povzročita nepredvidljivo reakcijo. Iz kolibe se je slišal kratek govor o tem, kako bo nekdo padel 

skupaj z nekom, nato kratek krik in takoj za njim strel.             

Bolnišnice večinoma slovijo po slabi hrani. Jurij pa si bo to bolnišnico zapomnil kot kraj, kjer se je že 

drugič danes nepričakovano prebudil. Ob njem je sedel Dimitrij.            

»Veliko krvi si izgubil.«                      

»Vsaka šola nekaj stane. Kako pa je z našim morilcem?«             

»Naboj mu je šel skozi glavo. Kaj misliš, kako je?«              

»Skozi glavo? Se pravi, da mu ni nič?«                

»Kar posmehuj se, ampak tokrat si se za las izmazal.«                

»To zgodbo bi pa lahko prodala tabloidom, kaj misliš?«               

»Mislim, da jo bodo dobil zastonj, od kakšnega drugega vira.«                       

Nekaj časa sta tako sedela v tišini, ko je Dimitrij nepričakovano načel nepričakovano temo.          

»Si jo že prebolel?«                   

»Koga? Diano?«                  

»V mislih sem imel tisto prejšnjo.«              

Jurij se je zazrl skozi okno.                                                                                                                                    

»Ne. In dvomim, da jo sploh kdaj bom.« 

 


