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Tylko 1 kredyt!!! 

Dzień, w którym Raxus oszalał 

Albo 

0 1 1 0 1 0 1 znaczy „zabijcie wszystkim!” 

W odległej Galaktyce… 

Mój statek to „Liść”. Nazwa ta budzi wspomnienia. „Jestem jak liść na wietrze. Patrzcie jak szybuję…”. 

Tak kiedyś mawiał mój stryj, gdy uczył mnie latać, gdzieś tam na rolniczej planecie, sto lat temu. Od 

tamtego czasu wojna zmieniła wszystko i wszystkich. Na gorsze. Kiedy tak spoglądam w przeszłość, 

widzę dużo zapału i wiary w lepsze jutro. Słyszę śmiechy i wiwaty oraz zapewnienia dowódców, że 

niebawem wrócimy do domu otoczeni chwałą zwycięzców. 

W przeszłości są też jednak i inne głosy. Są krzyki konających, paniczne komunikaty skrzydłowych, 

których myśliwce jeden po drugim wybuchają w zimnej przestrzeni kosmicznej. Są całe eskadry Tie-

Fighterów, które odcinają wszelkie drogi ucieczki i w przewadze trzech lub czterech na jednego 

osaczają niczym wygłodniała wataha wilków. Mnie jednak nie są w stanie dostać. Jestem Tancerzem, 

patrzcie jak szybuję… 

Nad Raxus Imperium rozstawiło blokadę, aby nic nie wydostało się z planety. Bunt droidów musi być 

poważniejszy, niż początkowo myśleliśmy, ponieważ toczone są regularne bitwy w przestrzeni 

kosmicznej. My jednak dolatujemy na miejsce bez większych przeszkód. Nie licząc blefu Corso, który 

zostaje bardzo szybko przejrzany i gdy mój oddział poszukuję na Targu Istot Nieinteligentnych naszego 

kontaktu, „Liść” zostaje odwiedzony przez jegomości, którzy mylą nas z kimś innym, z kim chcieli robić 

swoje szemrane interesy. Niezadowoleni wzywają Imperialnych, podnoszę więc maszynę do lotu  

i wtedy wybucha piekło. 

Ogromny transportowiec wysyła w eter binarny rozkaz do wszystkich droidów i istoty organiczne 

zaczynają umierać setkami. Cała planeta popada w obłęd systematycznego mordowania tych, którzy 

nie są stworzeni ze stali i chromu. Potomni zapamiętają ten dzień jako Holokaust Raxus – dzień,  

w którym umarła planeta. Gdzieś tam pomiędzy stosami trupów jest mój oddział i dowódca: IG-200, 

który oszalał. Przelatując nad tym pandemonium widzę go i jego świetlisty topór, który maluje chodniki 

i mury na czerwono. Krzyczę, lecz on milczy, argumentuję, lecz topór nadal opada. „I raz, i dwa, i trzy, 

łany zboża lecą trzy”, przypominają mi się nagle słowa piosenki, gdzieś z rolniczej planety sprzed stu 

lat… 

… i znowu stoję tam, gdzie był wspaniały dom mojego stryja. Teraz to tylko popioły i zgliszcza oraz kilka 

mogił przycupniętych na wzgórzu. Przypadkowe ofiary nalotów Imperialnych wymierzonych w obiekty 

wojskowe Rebeliantów. Tego dnia nikogo miało już tu nie być. Były plany ewakuacji, rozkazy, gorące 

zapewnienia… i błędy w dowodzeniu. Jak zawsze. Zapał wojenny hamowany przez niekompetentnych 

dowódców, często takich samych rolników o twardych dłoniach jak reszta. Amatorów, którzy musieli 

stać się elitą i dawać przykład. Mój wuj ma puste spojrzenie, gdy spogląda na groby Leety i Mai, żony  

i córki. Dla niego wojna z Imperium już się skończyła. Odwraca się i odchodzi. A ja spadam i spadam, 

niczym liść na wietrze…  


