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Tylko 1 kredyt!!! 

Dzień, w którym zestrzeliłem czołg 

Albo 

Długi pocałunek na dobranoc 

W odległej Galaktyce… 

… zdarza się zestrzelić czołg… 

Atak na Anomalię rozpoczął się kiepsko. Wcielony siłą do piechoty wieczny buntownik bez powodu 

stanowił łatwy cel dla wrażych piechurów, jednak nie udało im się go załatwić. Gdy rebelianckie siły 

dotarły do centrum stacji, ich oczom ukazała się dziwna kula, majstersztyk obronny produkcji szalonego 

Architekta. Krwawe negocjacje prowadzone przez IG-200 i spotkanie V0 z przerdzewiałym bratem lub 

siostrą B0 to opowieść, która najlepiej brzmi w binarnym.  

Nasza historia zbacza zaś w jeden z bocznych korytarzy stacji, prowadzący do hangarów pełnych Z-95, 

ubogich kuzynów X-Wingów. A także piratów próbujących wydostać się z pułapki i skoczyć gdzieś hen 

w daleki kosmos, zdradzając przy okazji nasze położenie siłom Imperium za przysłowiowe marne 

trzydzieści kredytów i długi pocałunek. Starcia mano a mano to domena Jedi i ich mieczy, sztyletów, 

pałek oraz kastetów, dlatego też opowieść ta najlepiej brzmi w ustach rycerzy. Jak powiadają, setę 

wypijesz, opowiadać będziesz. A że Corso zdaje się być abstynentem, to i na jego opowieść przyjdzie 

wam poczekać. Bądźcie jednak silni – Moc jest z wami. Jeśli jednak nie macie w sobie aż tyle siły, 

zdradzę wam, że Jedi wygrał, a okręt nie odleciał. 

Opowieść pilota zaczyna się tam, gdzie kończy piechura, czyli za sterami Z-95. Myśliwce te nie zostały 

zaprojektowane z myślą o lataniu korytarzami zdewastowanej stacji, ale – hej – kto by się tym 

przejmował. Na pewno nie ja. Szczególnie, że gdzieś tam w trzewiach Anomalii czeka na mnie czołg. 

Wielka bestia atakująca tyły naszych wojsk. Architekt może i jest szalony, ale nie głupi, my natomiast 

daliśmy się wciągnąć w pułapkę. Dowódcy zdziwieni, żołnierze otoczeni, a łączność przerwana. Ot, 

codzienność Rebelianta. Wszelkie braki musimy nadrabiać entuzjazmem, a słabe plany natarć 

inteligencją. Czy można zestrzelić myśliwcem czołg, zapytacie zdziwieni. Otóż można, jeśli macie pociski 

wstrząsowe. Gorzej z manewrowaniem w przestrzeni zasłanej jego odłamkami i walącej się wam prosto 

na kokpit. Wtedy warto opuścić okręt, aby obejrzeć z bliska upadek Architekta i paradę zwycięstwa. 

My wygraliśmy, ja przegrałem. Setenna dowiedziała się bowiem, że umiem latać… 

… na moje szczęście nie skojarzyła mnie z pewnym asem Rebelii, którego często zdarza się jej sławić. 

Wiem… wiem… wiem… na zdjęciach i filmach jestem brzydszy. Taki los! Zresztą teraz jestem Keenorem 

grajkiem. Układającym pieśni zwycięstwa awansowanym pilotem, który poleci w samą paszczę bestii, 

aby jego oddział miał szansę przetrwać.  

Cała ta moja luźna poza i błazenada to tylko próba zamaskowania jednego uczucia. Strachu. Boję się 

wsiąść za stery. Kiedy latam, ktoś z moich umiera. W snach nawiedzają mnie eksplozje i krzyki. Czy 

nadal jestem Tancerzem? A może wypalonym wrakiem? Straciłem w życiu swój cel i samego siebie. 

Żyję z dnia na dzień. „Jestem liściem na wietrzcie. Patrzcie jak szybuję.” A może jednak powrócę? Teraz, 

gdy ktoś na mnie czeka. Hej Deero! Patrz jak szybuję… 


