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Dzień, w którym as lotnictwa idzie w kamasze 

Albo 

Sentymentalne wyznania pilota 

W odległej Galaktyce… 

… wypadki chodzą po ludziach (i nie tylko)… 

W każdej galaktycznej knajpie obok barmana znajdziecie zawsze jeszcze jedną osobę. Jest nią muzyk, 

czyli taki gość, który przygrywa do lepszej lub gorszej jakości kotleta i alkoholu. To postać wręcz 

kluczowa dla dobrego prosperowania przybytku, ponieważ podniesieni na duchu jego muzyką goście 

nie awanturują się, gdy posiłek nie spełnia ich oczekiwań, a poziom kultury wzrasta. Nie bez powodu 

jedno z galaktycznych przysłów głosi, że muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego też, drodzy czytelnicy, po 

prostu musiałem stać się muzykiem naszej małej wojskowej społeczności, w której morale zaczęło się 

sypać, jak kusa sukienka wykonana z łusek jakiejś podwodnej bestii. Beze mnie major Yalor z pewnością 

zebrałby więcej pogrążonych w depresji i marazmie żołnierzy pod swoim sztandarem. 

Inne galaktyczne przysłowie głosi, żeby nie liczyć na to, iż przełożeni cię docenią: chyba że po śmierci. 

Setenna jest tego doskonałym przykładem, gdy pod pomnikiem poświęconym mojej pamięci przesuwa 

mnie do piechoty. Co za ironia! Oczywiście nie wie ona, kim jestem, ale w jednym zdaniu sławi mężnego 

Tancerza, który rzekomo poległ, w drugim zaś przesuwa kiepskiego pilota do piechoty, licząc, że go 

odstrzelą. Wszak jego przydatność jest niska. Oto cała prawda zarówno o Imperium, jak i o Rebelii.  

I tam i tutaj są dowódcy oraz politycy, którzy różnią się od siebie tylko metodami, ale zasadniczo myślą 

podobnie. Dla nich liczy się wojna oraz jej przedłużanie, bo to od niej zależą i to dla niej są potrzebni. 

Jednostki są w dalszej kolejności, często bardziej wartościowe na cokołach i w pieśniach. Już 

wyobrażam sobie ten jęk zawodu Setenny, gdy odkryje, że jestem jak karaluch – nie tak łatwo mnie 

zabić. Dodatkowo staram się jeszcze ocalić jej starzejący się tyłek. Eh, co za ironia. Wypijmy za to! 

I tak oto dochodzimy do trzeciego przysłowia. Brzmi ono: nigdy nie ufaj Jedi. Jeśli dowódcy i politycy 

zrobią wszystko, żeby być potrzebnymi, to Jedi zrobią jeszcze więcej. Na przykład poświęcą dziesiątki 

istnień, żeby potwierdzić swoją pozycję, niszcząc Gwiazdę Śmierci. Zdradzę wam sekret – każdy świetny 

pilot, który poległ tamtego dnia pewnie mógł to zrobić, ale politycy i dowódcy potrzebują Jedi, żeby 

było medialnie. U nas w bazie też biega jedna propagandystka i wszystko kręci. Niedobrze mi, gdy to 

później oglądam. A zatem przekaz dnia jest taki – uciskani Jedi łączą się w biedzie z uciskanymi nie-Jedi. 

A jak nie byli uciskani to się łączyli? Nie. Rozgrywali swoje szachy i poświęcali pionki. Dlatego nie ufam 

Jedi nawet za grosz i dlatego nie wchodzę w intrygi snute przez Corso. Jego metody są skryte, a skryte 

serce rani wielce, jeśli już przy przysłowiach jesteśmy. 

Jedi mają swoją moc, droidy swoją armię, Deera swoje tatuaże, a ja nie mam nawet myśliwca. Zostaje 

mi wierne pianino i stary znoszony mundur ukryty gdzieś na dnie skrzyni. Przypomina mi on od czasu 

do czasu, kim byłem i kim mogę stać się ponownie. Ale na pewno nie dla Setenny, Yalora, czy Jedi. Oni 

nie reprezentują już ludzi. Mówią o pokoju, wywołując wciąż nowe wojny. Gdzie są zaś ci niewinni, 

których mamy podobno zbawić? Gdzie jest nadzieja i miłość? Chyba gdzieś tam, w odległej galaktyce… 


