
Against All Odds, Against All Odds
Pa&amp;#324;stwo pr&amp;oacute;buje  czy&amp;#380;by?  zadba&amp;#263; o losy kraju
Ale kr&amp;oacute;tko o tym powiem, bo chce dotkn&amp;#261;&amp;#263; innej sprawy
Dodam tylko,
&amp;#379;e nie pos&amp;#261;dzam wszystkich o z&amp;#322;&amp;#261; wol&amp;#281;
O kradzie&amp;#380;e, dra&amp;#324;stwo, nadu&amp;#380;ycia, i &amp;#347;wiadome z&amp;#322;e wybory
W&amp;#347;r&amp;oacute;d nas s&amp;#261; i tacy, kt&amp;oacute;rzy pr&amp;oacute;buj&amp;#261; &amp;#380;y&amp;#263; dla innych
Bez interesu, bez korzy&amp;#347;ci po&amp;#347;wi&amp;#281;caj&amp;#261; si&amp;#281; dla drugich
Trzeba uwolni&amp;#263; oczy od widzenia tylko z&amp;#322;a
Trzeba pozwoli&amp;#263; naszym my&amp;#347;lom przyzwyczaja&amp;#263; si&amp;#281; do dobra
To prawda  musz&amp;#281; doda&amp;#263;  nie jest &amp;#322;atwo dla innych &amp;#380;y&amp;#263;
Zaj&amp;#281;ci sob&amp;#261; mamy do&amp;#347;&amp;#263; w&amp;#322;asnych trudnych chwil
Lecz obok &amp;#380;yje wielu, kt&amp;oacute;rym naprawd&amp;#281; jest &amp;#378;le
Czy kto&amp;#347; mo&amp;#380;e czu&amp;#263; si&amp;#281; dobrze, kiedy cierpi&amp;#261; serca inne
Nie mam gotowych rad, ale czuj&amp;#281; w sercu ucisk,
&amp;#379;e tyle wok&amp;oacute;&amp;#322; krzywdy, i tyle nieprawo&amp;#347;ci
Polityka zawodzi, kiedy nie dba o cz&amp;#322;owieka
Prawdziwa troska o nar&amp;oacute;d tym niech b&amp;#281;dzie polityka
To znamy, &amp;#380;e kr&amp;oacute;lowie uciskaj&amp;#261; narody
Lecz wcale tak nie musi by&amp;#263; mi&amp;#281;dzy nami
Kto chce rz&amp;#261;dzi&amp;#263; innymi niech wpierw podda si&amp;#281; ich rz&amp;#261;dom
Kto chce panowa&amp;#263; nad kim&amp;#347;, niech wpierw zapanuje nad sob&amp;#261;
Przemiana je&amp;#347;li ma nast&amp;#261;pi&amp;#263; musi by&amp;#263; naszym udzia&amp;#322;em
Nasze sprawy, nasze &amp;#380;ycie mog&amp;#261; by&amp;#263; przemienione
Skoro pragn&amp;#281; lepszego &amp;#347;wiata  b&amp;#281;d&amp;#261; pr&amp;oacute;bowa&amp;#322; lepiej &amp;#380;y&amp;#263;
Jaki ja jestem dla cz&amp;#322;owieka  nie: &quot;jaki jeste&amp;#347; Ty?&quot;
Tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie mo&amp;#380;e by&amp;#263;, &amp;#380;e jedni b&amp;#281;d&amp;#261; ufa&amp;#263; drugim
Czy mo&amp;#380;liwe jest, spr&amp;oacute;bujmy
Tworzy&amp;#263; wi&amp;#281;zi z ka&amp;#380;dym cz&amp;#322;owiekiem?
Zapragn&amp;#261;&amp;#263; tej postawy mo&amp;#380;e sta&amp;#263; si&amp;#281; pierwszym krokiem
Zapragnijmy pragn&amp;#261;&amp;#263; kocha&amp;#263;  to uczyni&amp;#263; ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e
Wiem ju&amp;#380; du&amp;#380;o powiedziano na tan temat dobrych s&amp;#322;&amp;oacute;w
Wiele teorii, sprawdzian&amp;oacute;w, wiele b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w, wiele pr&amp;oacute;b
Lecz od wiek&amp;oacute;w wiadomo, &amp;#380;e to ma&amp;#322;o  dobra mowa
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; bardziej polega na uczynkach ni&amp;#380; na s&amp;#322;owach
&quot;Punk b&amp;#281;dzie &amp;#380;y&amp;#322; tak d&amp;#322;ugo
Jak d&amp;#322;ugo b&amp;#281;dziemy odmawia&amp;#263; kierowania sob&amp;#261;&quot;
(Flux of Pink Indians)  to s&amp;#261; s&amp;#322;owa sprzed lat
Nie chc&amp;#281; dzieli&amp;#263; &amp;#347;wiata
Nie chc&amp;#281; dzieli&amp;#263; ludzi na lepszych, na gorszych
Ju&amp;#380; wiem  to pog&amp;#322;&amp;#281;bia przepa&amp;#347;&amp;#263;
Nie wolno mi walczy&amp;#263; z cz&amp;#322;owiekiem
Mi&amp;#281;dzy innymi po to dany jest mi czas
By uczy&amp;#263; si&amp;#281; z nim &amp;#380;y&amp;#263;
Nawet gdy ch&amp;#322;&amp;oacute;d
Czy dystans maj&amp;#261; by&amp;#263; mi&amp;#281;dzy nami
Lepszy na pewno jest dystans, ni&amp;#380; gotowo&amp;#347;&amp;#263; by zabi&amp;#263;
&quot;Punk umar&amp;#322; poniewa&amp;#380; utracili&amp;#347;my swoje uczucia&quot; (Crass)
Kto wie by&amp;#263; mo&amp;#380;e jest i tak
Ale nie! Cz&amp;#322;owiek &amp;#380;yje, bo nie utraci&amp;#322; swoich uczu&amp;#263;
&amp;#379;yje ten, kto pozwala by dotyka&amp;#322; go &amp;#347;wiat
Nie szukam walki, &amp;#380;ycie samo wci&amp;#261;ga mnie w walk&amp;#281;
W walk&amp;#281; o dzisiaj, o wieczno&amp;#347;&amp;#263;, w walk&amp;#281; o teraz
Bo &amp;#380;ycie silniejsze jest ni&amp;#380; strach ni&amp;#380; cia&amp;#322;o
Silniejsze ni&amp;#380; moja ma&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, silniejsze ni&amp;#380; moja s&amp;#322;abo&amp;#347;&amp;#263;
To jest m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat
Nie chc&amp;#281; i nie mog&amp;#281; pozwoli&amp;#263; by kto&amp;#347; przeze mnie cierpia&amp;#322;
By si&amp;#281; ba&amp;#322;
Nie wolno mi odbiera&amp;#263; niczyich marze&amp;#324; i nadziei
Wierz&amp;#281;, w sens mojego bycia na Ziemi
Kiedy kto&amp;#347; niszczy, kto&amp;#347; inny buduje za dw&amp;oacute;ch
Gdy kto&amp;#347; traci wiar&amp;#281;, kto&amp;#347; wierzy za siebie i za niego
Gdy kto&amp;#347; nie potrafi kocha&amp;#263;, kto&amp;#347; inny kocha za wszystkich
Gdy kto&amp;#347; pogardza &amp;#380;yciem, kto&amp;#347; inny z  mi&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; chroni je
Komu zale&amp;#380;y na &amp;#380;yciu, ten mimo b&amp;oacute;lu &amp;#380;yje



Komu na niczym nie zale&amp;#380;y, ten jest smutny, ten umiera
Pocz&amp;#261;tkiem przebudzenia jest dobre pragnienie
Na przek&amp;oacute;r wszystkim przeciwno&amp;#347;ciom
Nie lekcewa&amp;#380;my tego pragnienia
AGAINST ALL ODDS  Przeciwko wszystkim przeciwno&amp;#347;ciom
Nie przeciw &amp;#380;yciu
Nie przeciw &amp;#347;wiatu
Nie przeciw komukolwiek
Przeciw wszystkim przeciwno&amp;#347;ciom
Wierzy&amp;#263; w &amp;#380;ycie, wierzy&amp;#263; w cz&amp;#322;owieka
Mimo  przeciwno&amp;#347;ci  NAPRAWD&amp;#280; KOCHA&amp;#262;
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