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Tylko 1 kredyt!!! 

Dzień, w którym rozmawiano do późnego popołudnia 

Albo 

Piraci wcale nie chcą rozmawiać… 

W odległej Galaktyce… 

… zdarzają się niegościnne planety… 

Według starego przysłowia rebelianckich asów lotnictwa „lepiej latać samemu, bo nie ma z tym 

problemu”. Przypomniałem sobie tę starą maksymę, drodzy groszowi czytelnicy, gdy przewoziłem na 

pokładzie bezbronnego jak córka gubernatora statku członka nie-tak-znowu-ostatnio-szanowanego 

zakonu Jedi i agitatora Termina Vynna. Dla pilota myśliwca nie ma niczego gorszego, niż bezsensowne 

strzępienie języka, dla Jedi i agitatorów nie ma niczego gorszego, niż siedzenie cicho. A że nieszczęście 

kocha towarzystwo, to nasza załoga zwiększyła się szybko o dwa droidy i dwa trupy rebelianckich 

bohaterów. Jeśli ktoś by mnie o to zapytał (oczywiście ani Vynn, ani Jedi nie wpadli na ten genialny w 

swej prostocie pomysł), to grzebanie w kosmicznych wrakach przynosi albo pecha, albo droidy. Albo 

jedno i drugie, bo nagle wybudzony IG200 przejmuje dowództwo, a ktoś wpada na genialny pomysł 

samobójczej misji eksplorowania ruin portu Tooga! Zero rozpoznania, zero uzbrojenia okrętu, ale 

wiecie „moc jest z nami”! Hura! Na szczęście na obwody logiczne IG200 można zawsze liczyć i wracamy 

do bazy. 

Jagomir, dwa drinki-samoróbki później, narada u Setenny Hase. Swoją drogą sztuka destylacji to jeden 

z kamieni milowych cywilizacji… Ale wróćmy do narady. A w zasadzie podsumujmy ją krótko, gdyż nie 

ma do czego wracać. No jest źle, będzie pewnie jeszcze gorzej i ogólna beznadzieja. Ale wiecie „moc 

jest z nami” i takie tam. Na mocy się nie znam, ale najlepszą fajkę wodną można znaleźć u Deery. 

Zresztą pozując na barowego chłopka roztropka, najlepiej ukrywać się na widoku z zielem u boku. 

Szkoda tylko, że Deerze czasami się miesza i nazywa droidy imionami swoich dawnych kochanków lub 

znajomych. Cóż, przynajmniej ma jakieś miłe wspomnienia, do których lubi wracać. 

A zatem przyjemny wieczór na zapomnianej przez Imperium planecie pełnej nieprzyjaznej fauny i flory? 

Skądże znowu! Patrzę w niebo, a tam, do kroćset, chłop jak wół Tess-Ba-Vol ze swoim składakiem 

okrętem bagniakiem! Dodatkowo z hakami, którymi chce ukraść nasze centrum dowodzenia! Cóż za 

bezczelność! Gdzie jest moja flota Stann… to znaczy, X-Wing, królestwo za X-Winga! Na szczęście 

błyskotliwość asa rebelii jest, no… błyskotliwa i za chwilę siedzę w myśliwcu, a nieopierzony pilot 

otrzepuje portki z błota. Taka latająca trumna to żadne wyzwanie i podczas gdy droidy ze szlachetnym 

rycerzem rozkoszują się abordażem, ja negocjuję z dowódcą okrętu poddanie jednostki. Mam  

w rękawie protonowego asa pik i szelma szybko przystaje na honorowe warunki. Parley, parley 

dżentelmenów i Tess-Ba-Vol ląduje, a ja szybko się zmywam, żeby nie okazało się, że umiem pilotować 

coś zwrotniejszego niż drzwi od magazynu okrętowego. 

A potem piwko, odpalenie cygara od płonących ładowni bagniaka i kiełbaski. Zapamiętajcie słowa 

Keenora Kallata – NIGDY nie zapominajcie o kiełbaskach. 

Szelmowsko? A jak dzieciaku, a jak... 


