
Ippon, Anio
W niebie si&amp;#281; porobi&amp;#322;o, Bogowie bawi&amp;#261; si&amp;#281; nami, jak my Simami, tacy wielcy, a tacy sami, jak my, tacy mali w obliczu pragnie&amp;#324;, s&amp;#322;abo&amp;#347;ci chorych ambicji swych, maj&amp;#261; swoje sny do spe&amp;#322;niania ich
 naszym kosztem d&amp;#261;&amp;#380;&amp;#261; stale, ich &amp;#347;wiat z naszym wi&amp;#261;&amp;#380;&amp;#261; szukaj&amp;#261;c w tym zalet dla nich ca&amp;#322;e zast&amp;#281;py pilnuj&amp;#261; ich spraw, sprawiedliwo&amp;#347;ci zanik praw wszelkich zasad.
Ty m&amp;oacute;wisz Bo&amp;#380;e spraw, a tu coraz wi&amp;#281;cej fasad zamiast bram, zamach nie sam na sam walka przegrasz wi&amp;#281;zienie jak Alcatraz. On patrzy&amp;#322; na to nieraz. Spuszcza&amp;#322; g&amp;#322;ow&amp;#281; przed Bogami.
 Ba&amp;#322; si&amp;#281; Bogom przeciwstawi&amp;#263;. Wiedzia&amp;#322;, &amp;#380;e mog&amp;#261; go zrani&amp;#263; tak bardzo. Jednak znalaz&amp;#322; w sobie spok&amp;oacute;j, si&amp;#322;&amp;#281; do sprzeciwu, bunt, straci&amp;#322; pod nogami grunt. Zosta&amp;#322; wygnany, spad&amp;#322; na ziemi&amp;#281; pokonany,
 gdy wykrzycza&amp;#322; to w niebie, B&amp;oacute;g w gniewie go wyrzuci&amp;#322;, ale B&amp;oacute;g nie wie, &amp;#380;e Anio&amp;#322; powr&amp;oacute;ci, by go pokona&amp;#263;.
Zrobi&amp;#263; przej&amp;#347;cie, bo nadchodzi Anio&amp;#322; zemsty, u boku miecz, na nic protesty sie nie zdadz&amp;#261;. Nadchodzi Anio&amp;#322;, wraz z armi&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261;, zbawienia fal&amp;#261; zalej&amp;#261; fa&amp;#322;szywych Bog&amp;oacute;w z mieczem przy boku,
 przyspieszaj&amp;#261; kroku, b&amp;#322;ysk w oku b&amp;#322;ysk, a w oddali nic, tylko krzyk. B&amp;#322;ysk stali b&amp;#322;ysk, a w oddali nic, tylko wiatr niesie st&amp;#322;umiony strachem krzyk /*2
Anio&amp;#322; st&amp;#261;pa po ziemi, bo B&amp;oacute;g go nie doceni&amp;#322;. Teraz szuka sobie podobnych sze&amp;#347;ciu, sztuka mie&amp;#263; na wej&amp;#347;ciu plan co pokona z&amp;#322;o, pokona tych, kt&amp;oacute;rzy chc&amp;#261; mie&amp;#263; nasze dusze na w&amp;#322;asno&amp;#347;&amp;#263;.
Pierwszego z listy znalaz&amp;#322; przy ch&amp;#322;opcu, kt&amp;oacute;ry ba&amp;#322; si&amp;#281; zasn&amp;#261;&amp;#263;, bo wspomnienia po ojcu nie chcia&amp;#322;y wyblakn&amp;#261;&amp;#263; za nim. Bogowie mieli go zamiar rani&amp;#263; i nie chcieli przesta&amp;#263; za nic.
Pierwszy im sie przeciwstawi&amp;#322; zsy&amp;#322;aj&amp;#261;c ch&amp;#322;opcu dar marzenia. Od tej chwili ch&amp;#322;opiec marzy, anio&amp;#322; zna kszta&amp;#322;t swego cienia. Drugi pozna&amp;#322; smak wi&amp;#281;zienia,
gdy nies&amp;#322;usznie osadzony cz&amp;#322;owiek... dwana&amp;#347;cie lat zza krat w perspektywie zacz&amp;#261;&amp;#322; &amp;#322;ama&amp;#263; si&amp;#281;, zapomnia&amp;#322; nawet po co &amp;#380;yje i dla kogo. Drugi nie potrafi&amp;#322; wyt&amp;#322;umaczyc Bogom, wi&amp;#281;c zadzia&amp;#322;a&amp;#322;.
Dar wskrzeszania wspomnie&amp;#324; od tamtej chwili nie pozwala ch&amp;#322;opakowi zapomnie&amp;#263;. Jest spokojny, a jego Anio&amp;#322;, mimo krat, pierwszy raz od setek lat czuje sie wolny naprawd&amp;#281;, naprawd&amp;#281;, naprawd&amp;#281;.
Zrobi&amp;#263; przej&amp;#347;cie, bo nadchodzi Anio&amp;#322; zemsty, u boku miecz, na nic protesty sie nie zdadz&amp;#261;. Nadchodzi anio&amp;#322;, wraz z armi&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261;, zbawienia fal&amp;#261; zalej&amp;#261; fa&amp;#322;szywych Bog&amp;oacute;w z mieczem przy boku, przyspieszaj&amp;#261; kroku,
 b&amp;#322;ysk w oku b&amp;#322;ysk, a w oddali nic, tylko krzyk. B&amp;#322;ysk stali b&amp;#322;ysk, a w oddali nic, tylko wiatr niesie st&amp;#322;umiony strachem krzyk /*2
Tyle lat si&amp;#281; nim bawi&amp;#322;a, ile lat przy nim by&amp;#322;a femme fatal ona, a on poszed&amp;#322; w jej ramiona. Zniewolony on i zniewolona ona. Zak&amp;#322;amana swoj&amp;#261; rol&amp;#281; doskonale gra&amp;#322;a. Jego mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; za&amp;#347;lepia&amp;#322;a, j&amp;#261; sen, basen.
 Jego kas&amp;#281; kocha&amp;#322;a. Passe mia&amp;#322;a, bo k&amp;#322;ama&amp;#322;a. Jego ma&amp;#322;a powtarza&amp;#322;. Sen si&amp;#281; urwa&amp;#322;, gdy na ziemi&amp;#281; zst&amp;#261;pi&amp;#322; trzeci anio&amp;#322;. Zes&amp;#322;a&amp;#322; na ni&amp;#261; dar szczero&amp;#347;ci, kt&amp;oacute;ry okaza&amp;#322; sie kar&amp;#261;. Czwarty nauczy&amp;#322; na b&amp;#322;&amp;#281;dach,
od tej chwili nie s&amp;#261; razem. Ona sama z anio&amp;#322;ami dwoma, przy nim dzecko, &amp;#380;ona. No i pi&amp;#261;ty. Ten, kt&amp;oacute;ry skrzyde&amp;#322; si&amp;#281; zrzek&amp;#322;, by da&amp;#263; jemu mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, tak&amp;#261; prawdziw&amp;#261;, nie na pokaz. Sz&amp;oacute;stego d&amp;#322;ugo nie szuka&amp;#322;.
Sz&amp;oacute;sty sta&amp;#322; tam, gdzie ten ch&amp;#322;opak, na kt&amp;oacute;rego anio&amp;#322; zes&amp;#322;a&amp;#322; wybaczania dar. Spu&amp;#347;ci&amp;#322; kurtyn&amp;#281; zapomnienia, bo ch&amp;#322;opak zapomnie&amp;#263; chcia&amp;#322; o tych wszystkich, kt&amp;oacute;rych mia&amp;#322; za bliskich dawno.
 Krzywe zwierciad&amp;#322;o spad&amp;#322;o i zrozumia&amp;#322;, si&amp;#322;&amp;#261; jest umiar. Upad&amp;#322;y Anio&amp;#322; sz&amp;oacute;stego d&amp;#322;ugo nie szuka&amp;#322;, ten sta&amp;#322; przymnie. Rozumiesz ten wers? A mo&amp;#380;e to nic Ci&amp;#281; nie obchodzi tak naprawd&amp;#281;?
Zrobi&amp;#263; przej&amp;#347;cie, bo nadchodzi Anio&amp;#322; zemsty, u boku miecz, na nic protesty sie nie zdadz&amp;#261;. Nadchodzi anio&amp;#322;, wraz z armi&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261;, zbawienia fal&amp;#261; zalej&amp;#261; fa&amp;#322;szywych Bog&amp;oacute;w z mieczem przy boku,
 przyspieszaj&amp;#261; kroku, b&amp;#322;ysk w oku b&amp;#322;ysk, a w oddali nic, tylko krzyk. B&amp;#322;ysk stali b&amp;#322;ysk, a w oddali nic, tylko wiatr niesie st&amp;#322;umiony strachem krzyk /*2
Anio&amp;#322; zebra&amp;#322; ju&amp;#380; wszystkich sobie podobnych sze&amp;#347;ciu. Ten plan, kt&amp;oacute;ry mia&amp;#322; na wej&amp;#347;ciu wreszcie wykona. Czy jego sen sie spe&amp;#322;ni, ich pokona? Nie wiem! Naprawd&amp;#281;, nie jestem tego pewien.
Pozna&amp;#263; prawd&amp;#281; pragn&amp;#281;, jak Ty. Teraz czekam spokojnie, a&amp;#380; sny przyjd&amp;#261; do mnie, a w nich Anio&amp;#322; b&amp;#281;dzie chojny i opowie mi historie pierwszej bitwy, ostatniej najwa&amp;#380;niejszej wojny. Anio&amp;#322;owie kontra Bogowie.
B&amp;#261;d&amp;#378; spokojny. Czekaj!
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