
Against All Odds, Punk Hope
Punk zapomniany
Punk przez wielu lekcewa&amp;#380;ony
Przez nieprzyjaci&amp;oacute;&amp;#322; uznany za zagro&amp;#380;enie
Za sekt&amp;#281;, za pija&amp;#324;stwo, za &quot;no future&quot;, &amp;#322;obuzeri&amp;#281;
Punk w kanon zamkni&amp;#281;ty
Przez znawc&amp;oacute;w fachowo okre&amp;#347;lany
Jako bunt wobec wszystkiego, jako anarchia
Odrzucenie autorytet&amp;oacute;w, teksty wci&amp;#261;&amp;#380; i ci&amp;#261;gle o tym samym
Mo&amp;#380;na my&amp;#347;le&amp;#263; r&amp;oacute;&amp;#380;nie, niezale&amp;#380;nie czy kto&amp;#347; jest ze sceny
Poza scen&amp;#261;
Na ulicy
Czy fachowcem od tych rzeczy
Jednak jaki obraz jest, tak go w&amp;#322;a&amp;#347;nie opisywa&amp;#263; b&amp;#281;d&amp;#261;
By&amp;#263; mo&amp;#380;e znawcy si&amp;#281; nie myl&amp;#261;, tylko punki same b&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#261;
Punk bez imienia
Punk bez przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci
Jako zjawisko przeminie
Lecz jako postawa i podej&amp;#347;cie do &amp;#380;ycia
Niezale&amp;#380;nie od czas&amp;oacute;w  czy  przetrwa?
Co&amp;#347; to jednak znaczy, &amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;nie taka mocna muzyka,
&amp;#379;e s&amp;#322;owa przez lat trzydzie&amp;#347;ci wagi swojej nie trac&amp;#261;
Mo&amp;#380;e jest to  kto&amp;#347; powie  tylko wybuch niezadowolenia
A mo&amp;#380;e jednak bardziej jest to tylko &amp;#380;ywy cz&amp;#322;owiek,
Kt&amp;oacute;ry widzi, kt&amp;oacute;ry pragnie, kt&amp;oacute;ry &quot;tak&quot; nie zgadza si&amp;#281;
Na przejawy w naszym &amp;#347;wiecie wszelkiego z&amp;#322;a
A moc tej muzyki i s&amp;#322;owa p&amp;#322;yn&amp;#261;ce z wn&amp;#281;trza
To g&amp;#322;os, kt&amp;oacute;ry ma prowadzi&amp;#263; do przebudzenia
Trzydzie&amp;#347;ci lat - tak du&amp;#380;o
Tyle wydarze&amp;#324;, tyle zespo&amp;#322;&amp;oacute;w
Wiele awantur i wiele rozczarowa&amp;#324;
Czego zabrak&amp;#322;o?
Czy ma&amp;#322;o by&amp;#322;o muzyki, nieczytelne przes&amp;#322;anie,
Czy mo&amp;#380;e ma&amp;#322;o tw&amp;oacute;rczych poszukiwa&amp;#324;?
Wrogo&amp;#347;&amp;#263; wobec &quot;ludzi systemu&quot; sta&amp;#322;a si&amp;#281; wi&amp;#281;zieniem
Cho&amp;#263; do wolno&amp;#347;ci mia&amp;#322;a prowadzi&amp;#263;, lecz co to za wolno&amp;#347;&amp;#263;?
Sam ruch sta&amp;#322; si&amp;#281; systemem dla undergroundu,
W kt&amp;oacute;rym &quot;wolny&quot; m&amp;#322;ody cz&amp;#322;owiek traci&amp;#322; swoj&amp;#261; to&amp;#380;samo&amp;#347;&amp;#263;
NIE MA WOLNO&amp;#346;CI BEZ KOCHANIA
By&amp;#263; mo&amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;nie o tej prawdzie zapomniano
Zabrak&amp;#322;o mi&amp;#322;o&amp;#347;ci i cho&amp;#263; muzyka jeszcze &amp;#380;yje
To mo&amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;nie o istocie ruchu zapomniano
Kocha&amp;#263; przychodzi najtrudniej
A bez mi&amp;#322;o&amp;#347;ci czym jeste&amp;#347;my, czym b&amp;#281;dziemy
Rewolucje, spo&amp;#322;eczne zmiany
Nic dobrego nie wnosz&amp;#261;, gdy zrywane s&amp;#261; przy tym ludzkie wi&amp;#281;zy
I nie chodzi tu tylko o punk
Bowiem ruch punk to tylko kropla w morzu rozczarowa&amp;#324;
Zbyt stary jest &amp;#347;wiat i popl&amp;#261;tana historia
By cz&amp;#322;owiek tej prawdy nie rozumia&amp;#322;,
&amp;#379;e pocz&amp;#261;tkiem umierania jest brak mi&amp;#322;o&amp;#347;ci
Bez kt&amp;oacute;rej trwanie przypomina pusty dzban
Nie chodzi o d&amp;#322;ugie, spokojne &amp;#380;ycie
Je&amp;#347;li dobrze nie prze&amp;#380;yj&amp;#281; czasu, kt&amp;oacute;ry mam
Na nic zda si&amp;#281; wszystko, gdy o najwa&amp;#380;niejszej misji zapomnimy
Gdy nie ma mi&amp;#322;o&amp;#347;ci, zanim dojdziemy do kresu &amp;#380;ycia
Wcze&amp;#347;niej w sercu umrzemy
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