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Czarne Słońce wkracza do gry 

 

W odległej Galaktyce... 

Próba wydostania się z Raxus przez nie-tak-znowu-opuszczony kosmoport, który był zajęty przez 

Czarne Słońce uświadomiła mi, jak bardzo inną osobą niż byłem kiedyś, stałem się przez ostatnie 

cztery lata. Zanim zaciągnąłem się w szeregi Rebelii, jak i mój wuj, o którym zdaje się wspominałem 

wam w numerze piątym mojej opowieści (jeśli jeszcze go nie macie - zmieńcie to; hej, to tylko 1 

kredyt!), lataliśmy od jednej planety do drugiej, przewożąc, nie bójmy się tych słów, kontrabandę. 

Wtedy byłem tylko pomocniczym pilotem, a wuj zabierał mnie głównie dlatego, że potrafiłem gadać z 

ludźmi, jak mało kto. Nie raz i nie dwa dzięki mojej gadce wywinęliśmy się imperialnym kontrolom 

albo uniknęliśmy poważnej bójki w knajpie. Jak dawno musiało to być, skoro teraz nie potrafię 

dogadać się ze zwykłymi bandziorami? Nie rozumiem slangu, nie łapię ich określeń i jestem niczym 

pilot lecący na ślepo w pas asteroid. 

Czy na wojnie razem z imieniem straciłem samego siebie? Pytam, patrząc na swoje odbicie w szybie, 

które uśmiecha się do mnie - ba, szczerzy zawadiacko - ale sekret tkwi w oczach. Ich spojrzenie jest 

puste i ciemne niczym studnia. Być może śmieją się nawet, ale gdy spojrzysz w nie głębiej, spadniesz 

gdzieś pomiędzy bezmiar kosmosu, a wybuchające myśliwce. Bitwa o Gwiazdę Śmierci wypaliła we 

mnie cały urok i teraz całe moje szelmostwo jest niczym wookie wołający w pustej jaskini. Albo jak ta 

opowieść o gościu siedzącym w jaskini plecami do światła. Pominę jej sens filozoficzny, ale tym kimś 

siedzącym w jaskini jest Tancerz, a cień rzuca na niego wchodzący Keenor, który wpatruje się w jego 

plecy i stara się krzyczeć, choć głos nie wydobywa się z jego ust, "Tancerzu! Nie patrz w mrok! Tam 

czają się potwory... tam czai się Blackstar!". Ale Tancerz nie słucha, zapadł w bliski śmierci letarg i 

został pochowany gdzieś na dnie kufra. 

Chwilowo dobrze mi bez niego. Dźwigam na plecach mniejszy ciężar, gdy on drzemie. Nie muszę 

myśleć o tym, co było - mogę spoglądać w przyszłość i zachować choć cień optymizmu i pozory wiary 

w lepsze jutro. Niestety Tancerz coraz bardziej próbuje wydostać się na powierzchnię. Chwilowo ma 

tylko przebłyski - szelmowskie odzywki do imperialnych pilotów, zadziorne komentarze podczas 

bitew kosmicznych i cień dawnego czaru w rozmowach z kobietami. To jednak wystarczy - zrobił już 

wyrwę i rozdziera nowe szaty cesarza rebelianckiego lotnictwa powoli, lecz nieubłaganie. Co zrobi, 

kiedy wydostanie się na powierzchnie? I kiedy się to stanie? 

Ktoś kiedyś powiedział, że "nie jest umarłym ten, kto spoczywa wiekami...". Coś w tym jest. 


