
Peel Motyff, Nie jest tak 
Smutne, zap&amp;#322;akane ocz&amp;#281;ta jak g&amp;#322;owa &amp;#347;wi&amp;#281;ta 
patrz&amp;#261; na z&amp;#322;o tajnego agenta 
to wci&amp;#261;&amp;#380; nie zdobyty punkt z&amp;#322;a broni&amp;#261; go 
przeszkadza grz&amp;#261;ski grunt bunt w sercach 
los jako p&amp;#322;atny morderca wysy&amp;#322;a swych &amp;#380;o&amp;#322;nierzy 
bieda i b&amp;oacute;l ze snajperki mierzy 
hejna&amp;#322; zaniedbania s&amp;#322;ycha&amp;#263; z ulicy nie 
mariackiej wie&amp;#380;y uwierzysz? 
Matka noworodka pobi&amp;#322;a za to &amp;#380;e wypi&amp;#322;a 
ta historia si&amp;#281; nie &amp;#347;ni&amp;#322;a, telewizja j&amp;#261; 
przedstawi&amp;#322;a narodzi&amp;#322;a si&amp;#281; nienawi&amp;#347;&amp;#263; 
trudno wychowa&amp;#263; &amp;#322;atwiej zabi&amp;#263; 
dziecko nie bawi si&amp;#281; w piaskownicy a w 
miejskiej dziczy po&amp;#347;r&amp;oacute;d smutku i piczy 
na diabelskiej smyczy &amp;#380;yczy si&amp;#281; mu spok&amp;oacute;j 
na stoku wolno&amp;#347;ci mi&amp;#322;o&amp;#347;ci rado&amp;#347;ci lepszej 
przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci mosty z kruchej konstrukcji 
kt&amp;oacute;re buduj&amp;#261; ludzie sztuczni to dla nich 
ucieczka lecz ju&amp;#380; pe&amp;#322;na prochu beczka 
to wyb&amp;oacute;r pe&amp;#322;en ryzyka a krzew zamyka kolejnego 
brzd&amp;#261;ca do zachodu s&amp;#322;o&amp;#324;ca czeka na ojca jak na 
kolcach ca&amp;#322;y w stresie i spogl&amp;#261;da mu w kiesze&amp;#324; 
lecz tata nie mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, a w&amp;oacute;d&amp;#281; zn&amp;oacute;w niesie 
w tym kawa&amp;#322;ku tylko tymi s&amp;#322;owami ci&amp;#281; pociesz&amp;#281; 
Ref. 
Nie jest tak &amp;#378;le chod&amp;#378; mog&amp;#322;o by by&amp;#263; lepiej 
z ci&amp;#281;&amp;#380;kim &amp;#380;alem t&amp;#261; bied&amp;#281; si&amp;#281; klepie 
w oku si&amp;#281; kr&amp;#281;ci s&amp;#322;ona &amp;#322;za 
wci&amp;#261;&amp;#380; nie mo&amp;#380;emy wygrzeba&amp;#263; si&amp;#281; z dna. 
Dwadzie&amp;#347;cia jeden lat ju&amp;#380; prze&amp;#380;y&amp;#322;em i przez ten czas 
dwa &amp;#347;wiaty zobaczy&amp;#322;em wiele sukces&amp;oacute;w i rozczarowa&amp;#324; 
eksces&amp;oacute;w kilka i z&amp;#322;ych post&amp;#281;powa&amp;#324; lecz 
gdy ojciec m&amp;oacute;wi&amp;#322; ucz si&amp;#281; synu ucz s&amp;#322;ucha&amp;#322;em go 
bo to musia&amp;#322; by&amp;#263; klucz jego nadzwyczaj wy&amp;#347;mienitej 
passy i do szcz&amp;#281;&amp;#347;cia w &amp;#380;yciu czyli do niez&amp;#322;ej kasy 
Na wczasy i na rodzicielsk&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zawsze 
wystarczaj&amp;#261;co rozwi&amp;#261;za&amp;#324; by&amp;#322;o ale ten balet jednak 
szybko si&amp;#281; sko&amp;#324;czy&amp;#322; dzieciak mia&amp;#322; ojca a teraz go 
brak i niby rozum ten sam to w sercu wrak nawet 
gdy twarde by&amp;#322;o jak stalowy track tylko fart 
pom&amp;oacute;g&amp;#322; przetrwa&amp;#263; deszcze wi&amp;#281;c matko ojcze wreszcie 
zajmijcie si&amp;#281; swym dzieckiem. 
Ref. 
Nie jest tak &amp;#378;le chod&amp;#378; mog&amp;#322;o by by&amp;#263; lepiej 
z ci&amp;#281;&amp;#380;kim &amp;#380;alem t&amp;#261; bied&amp;#281; si&amp;#281; klepie 
w oku si&amp;#281; kr&amp;#281;ci s&amp;#322;ona &amp;#322;za 
wci&amp;#261;&amp;#380; nie mo&amp;#380;emy wygrzeba&amp;#263; si&amp;#281; z dna. 
Biedactwo o strach to jedyne twe bogactwo 
zbyt wiele ju&amp;#380; zgas&amp;#322;o m&amp;#322;odych &amp;#347;wiec dziecko jak rzecz 
wyrzucana pomiatana karana za nic zdani na samych 
siebie potrzebuj&amp;#261; te&amp;#380; i ciebie bo szcz&amp;#281;&amp;#347;cie si&amp;#281; 
grzebie i jak ciemna chmura na niebie wydrapuj&amp;#261; sw&amp;#261; 
iskr&amp;#261; uczucia w zapomnienia drzewie w ulewie przemocy 
czy chcesz czeka&amp;#263; a&amp;#380; kolejna dziecina si&amp;#281; stoczy, a&amp;#380; 
zboczy na bezdro&amp;#380;a, opatrzno&amp;#347;&amp;#263; bo&amp;#380;a wybudowa&amp;#322;a lo&amp;#380;e 
lecz nie dla wszystkich lo&amp;#380;a, groza to gwiazda 
przedstawienia tych najm&amp;#322;odszych kt&amp;oacute;rych kr&amp;#281;ci ziemia 
do&amp;#347;&amp;#263; cierpienia, do&amp;#347;&amp;#263; karcenia, do&amp;#347;&amp;#263; m&amp;#281;czenia 
najm&amp;#322;odszego pokolenia, do&amp;#347;&amp;#263; uczenia k&amp;#322;opoty 
tak m&amp;oacute;wi G R Z z Peel Motyff 
wi&amp;#281;c do roboty zrzu&amp;#263;cie z ramion dzieci k&amp;#322;opoty 
zwi&amp;#281;kszcie obroty dla istoty kt&amp;oacute;ra zamieszkuje oboj&amp;#281;tno&amp;#347;ci 
groty i nie dla floty czyni&amp;#263; si&amp;#281; to starajcie dajcie 
co najlepsze macie, a doznacie uczucia kt&amp;oacute;re z&amp;#322;o wyklucza, 



a zreszt&amp;#261; jak wam nie wstyd dwudziestolatek was poucza 
Ref. 
Nie jest tak &amp;#378;le chod&amp;#378; mog&amp;#322;o by by&amp;#263; lepiej 
z ci&amp;#281;&amp;#380;kim &amp;#380;alem t&amp;#261; bied&amp;#281; si&amp;#281; klepie 
w oku si&amp;#281; kr&amp;#281;ci s&amp;#322;ona &amp;#322;za 
wci&amp;#261;&amp;#380; nie mo&amp;#380;emy wygrzeba&amp;#263; si&amp;#281; z dna. 
Kolejna z domu ucieczka z bia&amp;#322;ym prochem teczka 
na tamten &amp;#347;wiat wycieczka dziecka tak nie mo&amp;#380;e 
by&amp;#263; 
Ma&amp;#322;y ej naucz si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; i ty&amp;#263; w do&amp;#347;wiadczenia jak 
kim chcesz by&amp;#263; fakt szkoda, &amp;#380;e cz&amp;#281;sto los taki 
przykry, &amp;#380;e nie tylko w Ruandzie s&amp;#261;d na ciele 
wykry&amp;#322; rany u dziewczynki i u ch&amp;#322;opca lub &amp;#380;e 
ojciec potrafi&amp;#322; zabi&amp;#263; za browca no nie 
trzeba co&amp;#347; zrobi&amp;#263; z tym aby malec si&amp;#281; &amp;#347;mia&amp;#322; i 
spokojnie &amp;#347;ni&amp;#322;, marzy&amp;#322; o karierze i te&amp;#380; by m&amp;oacute;g&amp;#322; 
&amp;#380;ar nienawi&amp;#347;ci zamieni&amp;#263; w l&amp;oacute;d wiem potrzebny cud 
&amp;#380;eby &amp;#380;ycie jak mi&amp;oacute;d by&amp;#322;o s&amp;#322;odkie polskiej 
m&amp;#322;odzie&amp;#380;y milenium dlatego pytam kto znajdzie 
lekarstwo czy rodzice czy to rzetelne pa&amp;#324;stwo 
Ref. 
Nie jest tak &amp;#378;le chod&amp;#378; mog&amp;#322;o by by&amp;#263; lepiej 
z ci&amp;#281;&amp;#380;kim &amp;#380;alem t&amp;#261; bied&amp;#281; si&amp;#281; klepie 
w oku si&amp;#281; kr&amp;#281;ci s&amp;#322;ona &amp;#322;za 
wci&amp;#261;&amp;#380; nie mo&amp;#380;emy wygrzeba&amp;#263; si&amp;#281; z dna.
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