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Burza nad Raxus 

Albo 

Rdza ich tylko wzmacnia 

W odległej Galaktyce… 

Choć sam pochodzę z odległej od centrum planety, którą można uznać za dość prymitywną, jest ona 

rajem w porównaniu do Raxus. To przeżarta rdzą i poprzecinana toksycznymi rzekami planeta zesłania. 

Zamieszkujące ją droidy rozpadają się od powietrza, ponieważ ich powłoki utleniają się na wietrze, aż 

nie pozostaje z nich nic innego, niż nie nadający się do niczego złom. Te góry żelastwa są niczym innym 

jak górami kości. Każdy tranzystor i rezystor niesie ze sobą historię inteligentnej istoty, która została 

zesłana do tego piekła. Raxus to obóz koncentracyjny, a wrażenie to potęgują otaczające planetę siły 

imperialne. 

O Raxus trwa bowiem bitwa. Naukowcy w czarnych mundurach, z trupimi czaszkami na pagonach, 

powrócili, aby sprawdzić status swojego eksperymentu. Niestety wymknął się on spod kontroli. Skazani 

na wyniszczenie niewolnicy nie chcą nimi być. Próbują wywalczyć swoją wolność, jednak ich algorytmy 

są spaczone dehumanizującymi warunkami egzystencji. Uciekając z obozu koncentracyjnego, chcą 

stworzyć obóz koncentracyjny dla organików, którzy ich złamali. W miejsce holokaustu maszyn – 

holokaust form organicznych. Czyste szaleństwo. Jeszcze większym jest to, że musimy zniszczyć 

zarówno strażników, jak i niewolników. Choć powinniśmy wspierać ich wolność, musimy ją zakończyć, 

ponieważ grozi ona galaktyczną niewolą. Jesteśmy niczym twórcy, których dzieła wyprzedziły ich 

ewolucyjnie. Zafascynowani, lecz przerażeni, naszą jedyną odpowiedzią jest torpeda protonowa. Oto 

nasz język. W tym aspekcie Imperium i Rebelia wypowiadają te same zdania, na zgliszczach świata 

maszyn podając sobie ręce zjednoczeni przez wspólnego wroga, aby za chwilę rzucić się sobie do gardeł 

ze zdwojoną siłą. Oto czym jesteśmy – rozkapryszonymi demiurgami, którzy są zbyt dumni, aby uznać 

prawo swoich dzieł do samostanowienia o sobie. Pamiętajcie – to nie Imperium jest złe. To cecha 

wszystkich organików, a Rebelia przeżarta jest tym samym rakiem rasizmu. Kim jednak jestem, aby to 

oceniać? Sam bombarduję pozycje droidów. W imię czego? Wyższego dobra? A cóż to takiego? Jeśli 

wygramy tę wojnę, nasi przywódcy zafundują droidom te same obozy koncentracyjne – no, może z 

jakimś przedstawicielem w radzie, aby ustalać transporty. Chcecie się o to założyć? 

Ta wojna wysysa z nas wszystkich siły. Chcemy, aby się skończyła, jednak panicznie się tego boimy. 

Czy  będziemy w stanie wrócić do normalnego życia? Osiąść gdzieś na jednej z tysiąca planet i po 

prostu żyć? Bez szaleńczych lotów z zamkniętymi oczami wprost w elektrostatyczną burzę, bez 

ścigania i bycia ściganym, bez tej całej adrenaliny, która wypełnia nasze żyły. Czas chyba przestać 

budować zamki z piasku i raz na zawsze dać je zniszczyć falom przypływu. Jesteśmy tym, kim 

jesteśmy. Nie zmienimy tego.  

Gdzieś tam w kosmicznej pustce, za sterami nowego cudu imperialnej techniki, czai się Blackstar. 

Niczym pająk liczy na to, że niczego nieświadoma mucha wpadnie w jego misternie tkane sieci. Tam, 

przyjacielu, pozwól, że zadam ci jedno pytanie. Czy tańczyłeś kiedyś z diabłem w bladym świetle 

księżyca? 


