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Dzień, w którym zginął Tam Blackstar 

Albo 

Coś się kończy, coś się zaczyna 

W odległej Galaktyce… 

Po latach powróciłem na swoją rodzimą planetę. Naszym tropem podążał imperialny Gwiezdny 

Niszczyciel i potrzebowaliśmy każdej dostępnej kropli paliwa z kosmoportu, aby stawić mu czoła. 

Przywódcą lokalnej społeczności okazał się Teo, mój kuzyn, który po tym jak Tam wyruszył razem ze 

mną szukać szczęścia w imperialnej flocie, zajął się wszystkim. Problemem było to, że Teo doskonale 

pamiętał jak Rebelia zbombardowała przypadkowo cywilne cele, próbując wzniecić bunt przeciwko 

Imperium. Naszą szansą był jednak wspólny wróg – Tam Blackstar, nieobliczalny szaleniec, dla którego 

więzy krwi niewiele znaczyły. Kuzyn próbował zatrzymać mnie na planecie, pokazując mi nasz 

zniszczony statek-arkę, którym mieliśmy podbić gwiazdy. Z miejsca jego ostatniego spoczynku roztaczał 

się wspaniały widok na rolniczy krajobraz, pełen lasów, pól i gór majaczących hen na horyzoncie. 

Patrząc na to wszystko w ostatnich promieniach zachodzącego słońca, zrozumiałem, że nie wzbudza to 

już we mnie zachwytu, a moje marzenia powrotu do domu okazały się niczym więcej jak przyprószoną 

kurzem nostalgii akwarelą. Z przerażeniem odkryłem, że w środku byłem pusty – wszelkie plany, 

pragnienia i marzenia pochłonęła wojna. Powrót do normalnego życia? Cóż to takiego? Czy 

kiedykolwiek byłem po prostu rolnikiem? Nie pamiętam. Chyba nigdy… 

Letho to przeszłość, Liść to teraźniejszość. Za jego sterami budzę się z letargu letniego wieczoru, 

wiedząc, że dzisiaj jest ten dzień, gdy jeden z Blackstarów zginie. Galaktyka jest zbyt mała dla Tama  

i Kema. Łączą ich więzy krwi, dzielą wyznawane wartości. Czy umrze dzisiaj Tancerz, czy jego wuj? 

Pogoń dobiega końca, wędrowiec i jego cień spotykają się, aby lec w śmiertelnym uścisku. Za 

Tancerzem nie podąża jednak tylko jego wuj – podąża również śmierć, która zabiera wszystkie bliskie 

mu osoby. Kem zrobił błąd, zbliżając się do Deery Reb. Próbowali odnaleźć się jakość w tych czasach 

zarazy, ale nie będzie im to dane. Deera ginie z rąk Tama, a Kema nie ma w pobliżu, aby jej pomóc. Tam 

zresztą nigdy nie gra uczciwie i próbuje zestrzelić Liścia wraz ze swoją watahą wściekłych psów. Boi się? 

Ma niewidzialny myśliwiec, a i tak stara się zwiększyć swoje szanse. Wybuchy protonowych torped, 

laserowe salwy, a ja tańczę pomiędzy nimi, zabijając jego towarzyszy jednego po drugim. Tam ma 

świetny myśliwiec, jedna cela salwa z działek laserowych jest w stanie zakończyć melodię, do której 

tańczę. Jeden fałszywy akord i zerwie się struna. Nie dzisiaj. Tam umiera tak jak żył – w samotności, 

nikogo nie obchodząc. Obserwuję wybuch Tie Phantoma wuja bez żadnych emocji. Kiedyś łączyły nas 

więzy krwi, jednak wojna zmieniła wszystko. Wszyscy jesteśmy samotni i umieramy w samotności. 

Jedyną nagrodą jest cisza i spokój. Doświadcza jej zarówno zwycięzca, jak i pokonany – niestety ten 

pierwszy tylko na kilka chwil. 

Coś się kończy, coś się zaczyna. Dochodzę do takiego wniosku, patrząc na ciało Deery spoczywające na 

katafalku. Wokół Tama Blackstara umierali wszyscy, a na końcu tego danse macabre był on sam. 

Blackstar umarł, aby mógł narodzić się Reb. Tam Reb, oficer kontrwywiadu Rebelii. Nowa karta  

w zgranej talii Regimentu Gordyjskiego. Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy… 

Derro, czy takie właśnie było twoje ostatnie życzenie? 


