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Alguns deles vêm agora 
Alguns deles, vêm correndo 
Alguns deles procuram diversão 
Alguns deles procuram um caminho para fora da confusão 
Alguns deles não sabem o que devem ser 
Alguns deles não sabem para onde ir 
Alguns deles confiam em seus instintos de que algo está faltando  
Alguns não se encaixam na sociedade, 
Por dentro choram baixo 
Alguns dos professores deles abafam  a chama antes que tivesse 
uma chance de crescer 
Algumas das brasas que brilham estão debaixo do carvão 
escondidas em silencio 
Alguns deles vêm com a fome suprimida, não saciada. 
Eles sentem um golpe da morte 
 
Jovem, tenha o Controle em sua mão 
Bata com a mão na mesa e faça sua exigência 
Tome uma posição 
Acenda o fogo da chama da juventude 
Você tem a liberdade de escolher 
Melhor fazer o movimento certo 
 
Jovem, o poder está em suas mãos 
Bata com a mão na mesa e faça sua exigência 
Você tem que fazer o movimento certo 
 
"A juventude é o motor do mundo" x2 
 
“Tempestade”  “os salões da vaidade” 
 
Foque sua energia em um raio laser 
Numa Corrente de luz que vai despedaçar 
Os Estados Unidos, que vai furar as emendas 
Parece um mundo aberto... Espreitando as crianças observam 
Um fogo rápido para a sua mente 
A "verdade" é apenas uma mentira que eles me esfregam no rosto 
do jeito errado 
Depois dizem que se não tiverem seu estilo você vai ficar para trás 



 
Sete indivíduos desconectados deixados de fora em seu conceito 
Porque há um vazio espiritual 
Assim, a juventude, é tida como polêmica, 
São levados apenas a passar de ano e ganhar o bilhete para o 
naufrágio cheios de cerveja e cigarros 
E então ir pra casa pra ver porque foi que deu errado 
 

Jovem, tenha o Controle em sua mão 
Bata com a mão na mesa e faça sua exigência 
Tome uma posição 
Acenda o fogo da chama da juventude 
Você tem a liberdade de escolher 
Melhor fazer o movimento certo 
 
Jovem, o poder está em suas mãos 
Bata com a mão na mesa e faça sua exigência 
É melhor você fazer a escolha certa 
 
"A juventude é o motor do mundo" x5 
 


