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Uratować może nas tylko Tancerz  

W odległej Galaktyce… 

Raxus to planeta zmian. Jednych niszczy, innych buduje na nowo. Zapomniane przez eony rezystory 

oraz tranzystory odkrywane są przez szalejące burze piaskowe i zostają wykorzystywane do budowy 

nowych, stalowych ciał. Na pustyniach rodzą się droidyczne religie, wycieńczenie i złe warunki 

pogodowe sprzyjają bowiem pojawianiu się mesjaszy. Pamiętam, że na mojej planecie niektórzy 

wyruszali do królestwa słońca i piasku, a następnie wracali w jakiś sposób odmienieni lub „dotknięci” 

boską ręką. Jeden taki, który wychował się na pustynnej planecie, uwierzył, że zniszczy Gwiazdę Śmierci 

i – co by nie mówić – udało mu się tego dokonać. Oto, do czego zdolna jest żarliwa wiara. Jedi nazywają 

ją Mocą, droidy Algorytmem Doskonałym, ja zaś udarem słonecznym. Zmysły potrafią nas mamić, gdy 

znajdujemy się na granicy życia i śmierci – niektórzy widzą wtedy świetlistą ścieżkę dla pocisku, 

prowadzącą do wylotu szybu wentylacyjnego, inni dostrzegają jedną na milion szansę, aby wykonać 

skok w hiperprzestrzeń. Jedni żyją, aby się tym szczycić, inni pragną o tym zapomnieć, jeszcze inni 

dostają pomieszania zmysłów, gdy z powodu błędów dowództwa ginie cała ich rodzina. Co gorsza, 

zamiast po prostu strzelić sobie w głowę z blastera, postanawiają pociągnąć za sobą wszystkich swoich 

bliskich. Napawać się sukcesem jak Skywalker, popaść w zapomnienie jak Tancerz czy oszaleć jak Tam 

Blackstar? Doprawdy ciężki wybór, choć z pozoru wydaje się on prosty. 

Gdy przelatuję nad zawaloną śmieciową strukturą zbudowaną na wzór świątyni Sithów, uświadamiam 

sobie brutalną prawdę. Kallat nie będzie w stanie zniszczyć protonową torpedą dachu w taki sposób, 

aby nie pogrzebać żywcem Kosy i Corso. Takiej sztuki mogą bowiem dokonać dwie znane mu osoby. 

Jedną z nich jest Blackstar, drugą on sam. Jednak Tancerz został pogrzebany dawno temu, gdzieś na 

dnie kufra pełnego wspomnień. Aby jego towarzysze mogli przeżyć, Kallat musi umrzeć. To smutne, 

ponieważ był on czystą kartą, którą można było zapisać w dowolny sposób. Kiedy otwieram kufer, 

widzę jak biała karta zaczyna brązowieć od płomienia świecy, a gdy kończę zakładać skafander, ostatnie 

czarne strzępy rozpadają się na wietrze. Kallat umarł, aby Tancerz mógł zmartwychwstać. Poświęcił się, 

aby jego towarzysze wyszli z mroku i znów mogli ujrzeć światło dnia.  

Przebudzonego Tancerza nie można powstrzymać. Żadna imperialna agentka nie jest w stanie grozić 

mu bronią na jego własnej łajbie, żaden dach nie zmiażdży jego towarzyszy, żadne droidy nie rozerwą 

ich na strzępy. Nie na jego warcie. Gdzieś tam na horyzoncie majaczy jeszcze Mesjasz, kapłan 

przedziwnej tranzystorowej religii. 

Mesjaszu! 

Widziałem rzeczy, którym wy droidy nie dalibyście wiary. Statki szturmowe w ogniu sunące ku 

ramionom Yavin. Oglądałem promienie laserów błyszczące w ciemnościach blisko wrót Endor. 

Wszystkie te chwile znikną w czasie jak łzy w deszczu.  

Czas umierać… 


