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Eggesin –  

W dniu wczorajszym dokonano napadu na 53-letniego Ingo K. w jego własnym domu na terenie leśnego osiedla. 

Jak twierdzą świadkowie, około godziny 19.15 przy wejściu do budynku doszło do kłótni. Nieznajomy pchnął 

gospodarza do przedpokoju i tam rozległ się strzał. Do chwili obecnej nie wiadomo, kto do kogo strzelał. Kiedy 

na miejsce przybyli funkcjonariusze, dom był pusty. Śledztwo prowadzone jest we wszystkich kierunkach. 

Zdaniem żony Ingo K., żyjącej w separacji i nieobecnej w chwili napadu, niczego nie skradziono. Wszyscy, 

którzy wczoraj zauważyli coś podejrzanego w okolicy miejsca przestępstwa, proszeni są o zgłoszenie się do 

komisariatu policji kryminalnej w Ueckermünde... 

 

(...) 

 

XIII 

4 godziny przed strzałem 

Stefan Brenner wspomina pierwsze spotkanie z Ingo Kernem 

 

Niedługo po urodzeniu Manuela odwiedziłem Kerna i rozmawiałem z nim. 

Kiedy idę tą ulicą i pojawia się przede mną jego dom, uświadamiam sobie, jak niesamowite było to spotkanie. 

Kern to żywy wiedźmin, który leży we własnym łóżku pogrążony we śnie, podczas gdy jego ciało astralne błąka 

się na zewnątrz. 

Zdanie to zapisałem na konferencji audytorów w Neubrandenburgu. Notowałem je w kalendarzu, patrząc na 

siebie jakby z wysoka. Odczuwałem potrzebę, by między testami kontrolnymi a dyskusją poświęconą wymianie 

opinii nagle wykrzyknąć „krwi!” albo „pieprzyć!”, co niekoniecznie wychodziło naprzeciw oczekiwaniom 

kursantów wobec wykładowcy.  

Znalazłem zastępstwo, a droga do Eggesin zajęła mi niecałą godzinę. 

- Męża nie ma. Czego pan od niego chce? 

Ujadający pies rzucił się na ogrodzenie. Gospodyni była ubrana w kimono.  

- Jestem jego byłym kolegą z wojska. Kiedy małżonek będzie w domu? 

- Późno. Pracuje w Neubrandenburgu. 

Ze zdziwieniem pomyślałem: Więc on ma taką żonę. To już raczej ten kundel lepiej by do niego pasował. 

- Czy ma pani może numer jego komórki? 

- Oczywiście. Pewnie chodzi panu o planowane spotkanie weteranów? 

- Właśnie. 

Wieczorem wybrałem jego numer. Wyłączyłem dźwięk hotelowego telewizora.  

- Halo? – odezwał się Kern. Jego głos poznałem od razu. 

- Dzień dobry. Nazywam się Stefan Brenner. Służyłem w pana jednostce. 

Westchnął, po czym zapytał: 

- Kto panu dał mój numer telefonu? 

- Pańska żona. Proszę wybaczyć, że się narzucam. Jestem akurat w tej okolicy i byłoby mi miło, gdyby znalazł 

pan czas na rozmowę. 

- O co chodzi? 



Kern chyba nie domyślał się, kto do niego dzwoni. 

- Wie pan, to były ekscytujące czasy, często wraca się do nich pamięcią. Niektóre sprawy są oczywiste. O 

innych chciałoby się porozmawiać. 

- Proszę powtórzyć nazwisko. 

- Stefan Brenner. 

- Panie Brenner, jedno mogę panu od razu powiedzieć, z pewnością pana nie pamiętam. Jeśli tak bardzo panu 

zależy na spotkaniu, musiałby pan przyjechać do Neubrandenburga. 

- Właśnie tu jestem. 

Umówiliśmy się nazajutrz w restauracji przy szosie. Leżała na wzgórzu, kilometr od miasta.  

Byłem na miejscu kwadrans przed czasem, siedziałem w samochodzie i usiłowałem zrozumieć, po co 

przyjechałem. Żeby pogadać? Wysiadł z białego passata, poszedłem za nim.  

- Dzień dobry – przywitał się ze mną.  

W sali restauracyjnej nie było nikogo z wyjątkiem kelnerki.  

- Z początku myślałem, że pan to Brauner. Ale on miał okropny akcent. Już przez telefon poznałem, że pan nie 

może być Braunerem.  

- Jak już mówiłem, nazywam się Brenner. W Eggesin był pan moim szefem kompanii. 

- Cóż, pańska twarz, proszę się nie gniewać. W ciągu tych lat pracowałem z tyloma ludźmi. 

Przerwała nam kelnerka. On zamówił piwo, ja colę. Użyte przez niego słowo gniewać się dźgnęło mnie niczym 

sztylet-zabawka. Czy on naprawdę niczego nie pamiętał? Milczałem, opróżniając swoją szklankę.  

- Panie Brenner, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy był pan jednym z tych dobrych, czy też jednym z tych 

mniej dobrych. 

- Czy to pytanie? 

- Niekoniecznie, ale jeśli chce pan odpowiedzieć... 

- Chce mi pan wmówić, że mnie pan nie pamięta? 

- Przykro mi. 

Szczerość malująca się na jego twarzy była przerażająca. Miał na sobie fioletowy garnitur z wywatowanymi 

ramionami. Na szpilce do krawata dwa konie skakały przez przeszkodę. 

- Pan prawie się nie zmienił – wyjąkałem. 

- Przyjmuję to jako komplement. Bardzo dziękuję. 

- A wie pan, jak pana wtedy nazywaliśmy? 

- Jaszczurka – odrzekł i spojrzał na zegarek. 

Nagłe poczucie zakłopotania zmobilizowało mnie. 

- Ciekawi mnie, co pan dziś myśli o tym wszystkim? 

- O tym wszystkim? 

- O pana ówczesnej odpowiedzialności. 

- To znaczy? 

- Odpowiedzialności za osiemnastoletnich rekrutów. 

- Jeśli pańskim problemem są moralność i sprawiedliwość, to przypomnę panu o warunkach panujących w 

tamtych czasach. W jakim celu był pan szkolony? Żeby uczestniczyć w paradach? 

- Rozumiem. 



- Doprawdy? Mieliśmy przygotować młodych mężczyzn do wojny. Aksamitne rękawiczki były wtedy nie na 

miejscu. 

Czułem się kompletnie zbity z tropu. Czy kiedykolwiek było mi trudniej mówić? Przez moment wydawało mi 

się, że zaczyna mięknąć. Ale on błyskawicznie usunął się z pola rażenia.  

- Widzi pan, zamknąłem już ten rozdział. Wykonywałem swoje obowiązki i tyle. 

 

Wiktor. Nie mogłem dłużej zwlekać, musiałem wreszcie spytać go o Wiktora! 

 

Chyba pomieszało się panu w głowie! – wyrzuciłem z siebie i zacząłem plątać się, obwiniając go o to, że uwziął 

się na Wiktora, bo ten zamierzał zameldować wyżej, iż dowództwo kompanii fałszuje wyniki strzelań. 

- Nie ufaj statystykom, których sam nie sfałszowałeś! – odparował Kern. Zdaje się, że był to cytat z Winstona 

Churchilla. 

Chciałem zerwać się i uderzyć go w twarz. Z kuchni wyszły młode kobiety ze styropianowymi pojemnikami 

wypełnionymi jedzeniem. Na tle ich ożywionej paplaniny wyglądaliśmy jak szaleńcy. Chciałem sobie pójść. 

Kern obgryzał paznokcie. Ponieważ kelnerka nie przychodziła, siedzieliśmy dalej.  

- Dlaczego pan tu przyszedł? – zapytałem.  

- Byłem ciekawy. 

- Czego? 

- Pana, spojrzenia z innej perspektywy. 

- I co, czuje pan satysfakcję? 

- Niech pan nie będzie taki zgorzkniały. To utrudnia życie. 

Na zewnątrz nad pola kapusty nadciągały szare chmury. 

Ten hipnotyczny piskorz zamierzał mnie jeszcze pocieszać.  

- Wie pan... 

- Tak? 

- Ja ... 

- No niech pan to z siebie wykrztusi! 

- Nie, to bez sensu. 

Zaczął opowiadać o swojej pracy. W 1989 roku zrozumiał, że Akademia Wojskowa , do której miał być 

oddelegowany, nie zapewni mu przyszłości. Więc przeniósł się do kolejnictwa. Już od dawna pracował tam jako 

dyrektor personalny, decydując o karierze kolejarzy. Sam się przekonałem, jakim był specem od ludzi.  

- W nowoczesnej firmie sprawy toczą się prawie tak samo jak kiedyś. 

- To znaczy? 

- Pozostańmy przy temacie odpowiedzialności. Kiedy pracownik ukradnie coś z magazynu stołówki, a w domu 

czeka na niego troje dzieci i bezrobotna żona, muszę się nad tym wnikliwie zastanowić.  

- Raczej nie powinien pan mieć z tym trudności. 

- Chyba nie ma sensu opowiadanie panu o moich nieprzespanych nocach. 

- Owszem, to ma sens. 

- Na ile? 

- To pokazuje, że czuje pan pewien przymus usprawiedliwiania się. 



- Nie o to tu chodzi. 

- Dokładnie o to tu chodzi. 

- Chciałbym zapłacić – zawołał, a na koniec uciął sobie ze mną pogawędkę o branży motoryzacyjnej. Nie 

nadążałem za nim. Dopiero później uświadomiłem sobie, że jego paplanina na temat niedostatecznej ilości łączy 

telefonii komórkowej w samochodach służbowych i jego zdaniem braku w Niemczech salonu świadczącego 

specjalne usługi dla klientów Premium była próbą pognębienia mnie także w mojej dziedzinie.  

Na parkingu rozstaliśmy się. Sprawdził swoją komórkę i wsiadł do samochodu. Paląc papierosa patrzyłem na 

opustoszałe pola.  

Zanim skręcił na szosę, zatrzymał się obok mnie, opuścił szybę i zapytał: 

- Wie pan, z czego jestem szczególnie dumny? 

Nie zareagowałem. 

- Z tego, że za moich czasów, kiedy byłem dowódcą oddziału, nikt nie zginął ani nie uległ wypadkowi. 

 


