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Wojna, wojna nigdy się nie zmienia 
 

W odległej Galaktyce... 
 
Tancerz powrócił. Wraz z pierwszymi wyładowaniami elektromagnetycznej burzy pojawił się na 
horyzoncie, aby uratować tych, którzy z nim podróżują. Dostarczył ich na Raxus jeszcze jako Keenor 
Kallat, ale Planeta Zmian sprawiła, że kurtyna opadła, a sztuka dobiegła końca. Teraz Kem Blackstar 
wydostanie ich z tego przeklętego miejsca i odstawi bezpiecznie do domu. Na pewno? 
 
Gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej jego stryj, Tam Blackstar, szykuje się do dokończenia dzieła  
- zabicia ostatniej osoby, która łączy go z przeszłością. Prawda o Tamie jest taka, że dopóki tego nie 
zrobi, dopóty nie stanie się w pełni lojalnym mieszkańcem Imperium. Z Kemem wiąże się za dużo 
wspomnień: wszak razem przemycali różne towary po całej galaktyce, a potem wstąpili w szeregi 
Rebelii. Obaj mogą się ze sobą zgodzić, że było to bardzo naiwne. Imperium jawiło im się zawsze  
w roli złego stróża prawa. To oni sprawdzali ładownie w poszukiwaniu kontrabandy, to oni 
aresztowali ich kumpli i to oni wprowadzali stan wyjątkowy na wielu planetach. Rebelia była więc 
kusząca, ponieważ obiecywała wolność, równość i braterstwo. Wspólną walkę przeciwko tym złym  
i optymistyczną wizję jutra. Piękne, romantyczne opowieści o lepszych czasach, które miały nadejść... 
 
Wiecie co? Rebelia kłamała. 
 
Tam stracił rodzinę i oszalał. Kem stracił przyjaciół przez obłęd wuja. Tancerz zmienił się w Kallata  
i popadł w zapomnienie w swojej własnej głowie. Podczas gdy Tam chciał zbudować się na nowo, 
Kem niszczył się każdego dnia. Obaj chcieli zapomnieć, obaj pamiętają i obaj cierpią. Tam chce to 
zakończyć, zabijając Kema, wierzy bowiem, że w końcu stworzy się na nowo. Kem wie, że to urojenia, 
ponieważ kroczył tą drogą, wrócił do punktu wyjścia i niczego nie osiągnął. 
 
Zabija dalej. Tak jak jego stryj i Iggy, jego dowódca. Tak naprawdę jest mordercą na usługach lepszych 
od siebie. A każde dowództwo powie, że zabijasz w słusznej sprawie. Dlaczego? Bo wysocy rangą 
wojskowi i urzędnicy nie lubią mieć krwi na swoich własnych rękach. Potrzebne im więc narzędzia, 
które otumanione ideami będą ochoczo urywać sobie głowy. A gdy jedna strona wygra, napisze 
własną historię, w której ta druga będzie tą najgorszą. A co z bohaterami? W czasach pokoju są 
niebezpieczni - wszak potrafią tylko mordować, w końcu robią to przez całe życie. Dostaną zatem 
medale, postawi się im pomniki i wyrzuci na śmietnik historii, żeby nie przeszkadzali w budowie 
nowego - obowiązkowo lepszego - jutra. 
 
A teraz Tancerz ma dostarczyć Rebelii nową broń. Potężną, pozwalającą zapewne mordować tysiące 
bez większego wysiłku. Jego towarzysze wierzą, że Rebelia użyje jej w słusznej sprawie i nie chcą 
słuchać tego, że wojna nigdy się nie zmienia. Zmienia natomiast ludzi i ich umysły. Popycha do 

ostatecznych rozwiązań. Endlosung, jak to mówią Imperialni. Jak głupim trzeba być, żeby myśleć, że 
politycy i wojskowi z tego nie skorzystają? To jak igranie z ogniem. Tylko droid to zrozumiał i się 
wycofał. Perfekcyjna maszyna do zabijania poczuła się zmęczona, a ludzie nie.  
 
Cóż za ironia... 


