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Tylko 1 kredyt!!! 

Wspólne zagrożenie jednoczy wrogów 

Albo 

Zdrada to galaktyczna waluta 

W odległej Galaktyce… 

Wbrew pozorom mam kilka wojennych wspomnień, które wywołują uśmiech na mojej twarzy. Jednym 

z nich jest szybowanie X-Wingiem w szyku bojowym, z innymi pilotami po mojej lewej i prawej stronie. 

Defilada, natarcie, odwrót – muszę przyznać, że szyk wygląda majestatycznie, budzi podziw i szacunek. 

Obiecuje, że nie ważne co się stanie, twoi skrzydłowi przyjdą ci z pomocą, a ty zrobisz dla nich to samo. 

Być może to imperialne defilady, które były jedną z niewielu atrakcji na mojej planecie sprawiły, że 

obudziła się we mnie żyłka pilota. Te majestatyczne Tie-Fightery przelatujące z charakterystycznym 

pomrukiem ponad maszerującymi szturmowcami. I te marsze bojowe… aż chciało się stać na baczność 

i salutować! Możecie nienawidzić Imperium, ale nie sposób odmówić jego oddziałom tego, że zadają 

szyku. Nie to, co te nasze żałosne mundury, które zdają się krzyczeć: „Hej! Już przegraliśmy wojnę!”. 

No więc jesteśmy na Raxus, na dole rozpętało się piekło, a droidy zmierzają do zbiorników z paliwem, 

aby zrobić jego mieszkańcom prawdziwy chrzest ognia. Nie zamierzam jednak do tego dopuścić. Co 

prawda nie pilotuję X-Winga, a YT-2400, któremu daleko do wdzięku choćby Z-95, a po mojej stronie 

nie mam przyjaciół z eskadry, a Tie-Fightery i pilotów, którzy wcale mnie nie lubią, ale i tak jest 

przepięknie. Lecimy wszyscy w szyku, jak za starych, dobrych lat, gdy wszystko było o wiele prostsze. 

Pod nami piekło, nad nami wspaniałe chmury, które oświetlone pożogą płonących budynków 

wyglądają po prostu bajecznie. Kawaleria robi swoje i zbiorniki stoją tak, jak stały – niewzruszone 

wszystkim, co dzieje się dookoła nich. 

Iluzja braterstwa szybko mija, gdy ambitna imperialna pilotka stara się zdobyć nieco reputacji, strącają 

z nieba sławnego Tancerza. Jej młodzieńczy zapał przesłania zdrowy rozsądek, nie chce słuchać 

ostrzeżeń i wdaje się z YT-2400 w powietrzny pojedynek. Trzymając kciuk na przycisku aktywującym 

torpedy, przez chwilę się waham. Być może to po prostu zaczadzona propagandą dziewczyna, która 

tak jak ja kiedyś oglądała te wspaniałe defilady i chciała latać, ponieważ latanie oznacza wolność. Może 

ma męża, dziecko, kogoś, kto patrzy w nocne niebo, wypatrując jej powrotu. Ogarnia mnie smutek, 

gdy jej Tie-Fighter eksploduje oświetlając chmury jeszcze dzikszymi akcentami indygo. Dokonała 

swojego wyboru, jej marsz urwał się w pół uderzenia werbla, oddziały szturmowców zatrzymały się w 

miejscu i nastała cisza. Lecę ku chmurom, gdy inni spadają do piekieł. To moje przekleństwo i 

błogosławieństwo. 

Później nie ma już niczego poetyckiego, a jedynie proza wojny. Ratuję dowódcę, czyścimy mu pamięć, 

choć nie wiadomo czy droidy czują wyrzuty sumienia. Nie wiemy nawet czy śnią, choćby o 

elektronicznych owcach. Jedi upiera się nad poszukiwaniem ciała Urela w oblężonym mieście, ale ja 

nie zamierzam narażać statku podczas samobójczych misji. Mimo wszystko ratuję później jego i V0 – 

chyba się po prostu do nich przyzwyczaiłem. V0 to całkiem zabawny droid, a Jedi przypomina mi 

mojego młodszego, głupszego brata, który choć wkurzający, był częścią rodziny. Teraz moją rodziną 

jest mój oddział, nieważne jak bardzo dysfunkcjonalną. Rodzina to rodzina – trzeba o nią dbać.  


