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Tylko 1 kredyt!!! 

 

Dzień, który nie był tak szczęśliwy jak mógł być 

albo 

(TU DUM DUM DUM!!!) 

As lotnictwa w opałach!!! 

 

Dawno, dawno temu… 

w odległej Galaktyce… 

(czyli gdzieś na obrzeżach) 

(tak na oko) 

 

- Jednostka kod IH12567-W zmień kurs, powtarzam, zmień kurs, przed tobą blokada 

Imperialna, powta…  - pilot szybkim ruchem dłoni wyłączył odbiornik. 

- Oh, zamknijcie się już, wy niemłode niewiasty! Nie będę nadkładał dwóch skoków z 

powodu jakiejś nieprzemyślanej blokady Imperialnej! – krzyknął do pustej kabiny i 

wypuścił nosem dym z cygara. 

Keenor, pilot jednostki IH12567-W, musiał chwilę pomyśleć. Od jakiegoś czasu 

zgrywał frajera. Nie był sławnym Tancerzem, asem rebelianckiego lotnictwa, a 

Kallatem-przeciętniakiem do szybkich transportów międzyplanetarnych. Znów wiózł 

jakieś śmierdzące interesiątko do super-tajnej-bazy rebelii. Wybuchowe, trzeba 

przyznać i z pewnością nielegalne. Granie miło z Imperium nie wchodziło więc w grę. 

Granie brzydko już bardziej, ale wtedy te mało rozgarnięte osobniki z dowództwa 

zaczęłyby dodawać dwa do dwóch i jeszcze wsadziły go do jakiegoś myśliwca z super-

głupią misją. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie! Cały Czarny-6 poszedł w niebyt, bo mieli 



osłaniać jakiegoś młodego amatora, Skywalkera, gdy ten miał swoje pięć minut sławy 

z Gwiazdą Śmierci. No, prawie cały, bo Keenor jednak przeżył, ale nie zamierzał tego 

publicznie rozgłaszać. „Hej, słuchajcie! To ja, przeżyłem! Może wsadzicie mnie na siłę 

do jakiegoś myśliwca, żebym zginął, osłaniając jakiegoś brzydko pachnącego 

bohatera?!”.  

„Do kroćset ze Skywalkerem!”, pomyślał, i przestał śnić na jawie. Mógłby wymknąć 

się tym imperialnym wyrostkom. W końcu był Tancerzem, jednym z najlepszych asów 

po tej stronie Galaktyki! Bułka z masłem i szybkie piwko w kantynie. Może jakaś 

chętna towarzystwa niezwykłego dżentelmena dama? Kto wie. To by jednak popsuło 

jego wizerunek szaraczka-buraczka z jakiejś zawianej piaskiem po dachy planety. 

Westchnął, popatrzył na przyrządy nawigacyjne i zaczął wklepywać współrzędne 

astrogacyjne. Przywrócił też połączenie z dowództwem bzyczące smętnie smutne i 

tchórzliwe żenando w eter. 

- Tu jednostka kod IH12567-W dzięki za ostrzeżenie, skoczę dwa razy w bok i będę na 

miejscu nieco później. Do zobaczenia wkrótce! Bez odbioru. 

- Tu baza AY-1231 przyjąłem. Niech moc będzie z Tobą! Bez odbioru. 

„Ty też tere-fere, przyjacielu”, pomyślał Tancerz i wykonał skok. 

 

*** 

 

Piwa napił się dopiero dwa dni później. Z damami pokonwersować już nie zdążył, bo 

czas było wracać.  

Jak pech to pech… 


