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Preludium do bitwy 

Albo 

Wszyscy się zmieniamy 

W odległej Galaktyce… 

Powroty do bazy Rebelii bywają trudne. Sporo czasu minęło, część osób, które znałeś poległa na polu 

bitwy, inni zmienili się nie do poznania. Słowem – nic nie jest takie, jakie było. Jeszcze gorzej jest wtedy, 

kiedy dowództwo ci nie ufa lub po prostu uważa, że nie stoisz wystarczająco prosto przy komendzie 

„baczność”. A jak masz stryja w Imperium, który dowodzi Gwiezdnym Niszczycielem, masz pecha do 

kwadratu. Czasami uśmiecham się w myślach, gdy wyobrażam sobie, jak imperialni szefowie stryja 

patrzą na niego nieufnie, ponieważ jego krewny jest słynnym rebelianckim asem. Mojego stryja 

strasznie to pewnie wkurza, a znając jego charakter, zaczyna mieć poważne problemy z racjonalną 

oceną sytuacji. Nie oznacza to, że przestaje być groźny, ale dopaść go jest o wiele łatwiej, ponieważ 

zaczyna popełniać błędy. Tam Blackstar to gorące żelazo, szaleństwo jest jego najmocniejszą stroną. Ja 

jestem żelazem zimnym, zahartowanym śmiercią towarzyszy. Kiedyś, tak jak stryj, szaleńczo rzucałem 

się przed siebie. Niestety na każdego zabitego wroga pojawiało się dwóch następnych, a potyczkom 

nie było końca. I wtedy w kantynie poznałem gościa, który otworzył mi oczy. Nazywali go Zabójcą 

Generałów, a jego poglądy na prowadzenie wojny miały bardzo dużo sensu. Po co zabijać setki 

żołnierzy? Pozbaw ich dowódcy, a pójdą w rozsypkę. Eskadra Tie-Figherów czuje się pewnie, ponieważ 

wspierają ją stare wygi w Tie-Advanced? Zestrzel ich i obserwuj jak piloci z akademii zaczynają się pocić. 

Innymi słowy, sam wybieraj swoje bitwy. Bądź zimnym żelazem, a wygrasz. Kieruj się emocjami,  

a zginiesz. Na wojnie to jedyna zasada, której warto się trzymać. 

Dobra Tancerzu, a twoja gorąca agitacja przeciwko dowództwu? Czy jesteś zimnym żelazem, skoro tak 

gorliwie dowodziłeś swoich wywrotowych koncepcji? Moi drodzy czytelnicy, powiedzcie mi, komu 

zrobiło się gorąco? Albo inaczej – wojna zawsze jest złem i zawsze robimy w jej trakcie rzeczy, z których 

nie jesteśmy dumni. To wydarzenie, które nas dehumanizuje i już nigdy nie będziemy tacy sami. Idąc 

na wojnę, nigdy nie wracasz z niej sam. Ciągniesz za sobą bagaż doświadczeń. Wiele osób nie 

wytrzymuje tej presji i ze sobą kończy. Wczoraj byli bohaterami, dzisiaj nikt o nich nie pamięta lub ich 

nie rozumie. Ale żeby stać się tym przysłowiowym wioskowym dziwakiem, trzeba przeżyć. A co jeśli 

twój dowódca jest gorącym żelazem? Podpowiem: szanse na przeżycie drastycznie maleją. A zatem jak 

najlepiej sprawdzić, z kim mamy do czynienia? Logika podpowiada, że wywołać kryzys, ponieważ wtedy 

działamy instynktownie. I albo kalkulujemy, albo miotamy się w potrzasku. Teraz wiem, z którymi 

dowódcami uda mi się przeżyć, a z kim nie miałbym na to najmniejszych szans. Czy to oznacza, że część 

rozkazów zignoruje? W żadnym wypadku! Jesteśmy w końcu w wojsku i trwa wojna! Natomiast, w jaki 

sposób je wykonam. Cóż, to już kwestia kalkulacji. Zimnej niczym kosmiczna otchłań. 

Tam Blackstar wpadnie prosto w pułapkę nad naszą rodzinną planetą. Jest w tym coś poetyckiego. Jego 

szaleństwo skończy się w miejscu, w którym się rozpoczęło. Najlepsze miejsca na to wydarzenie w 

centrum dowodzenia Niszczyciela. Uwaga! Może być gorąco. Warto pomyśleć o kapsule ratunkowej. 

 Deera, słońce. Jeśli chcesz przeżyć do końca wojny, musisz ochłonąć. Zaufaj mi. Jestem pilotem. 


