
Bas Tajpan, Żyj
Dokładnie tak

A ty śnij 
A nie tępo patrz się w ekran
Szczęścia niema pośród seriali i reklam
Babilon nimi pomalował drzwi do piekła
Każda komórką żyj
/2x

Produkcja, konsumpcja
Pędzi na oślep ten pociąg bez hamulca
Wiwisekcja, destrukcja
Wszystko pod czujnym okiem złotego cielca
Ludzie wpatrzeni swoje malutkie światy
Mikroświaty w smartfonie
Smartfon na raty
Na raty baty, nie ma wolności są graty
Sami dla siebie budujemy kazamaty
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Życie obok płynie
Wszyscy wpatrzeni  w telefon
Szybki postęp technologii jest naszych czasów cechą
Vice versa realność
I wydarzenia lecą
Ludzie w pełni zaufali komputerom i tabletom
Popatrz dookoła leży piękny świat
Popatrz na ten doskonały ład
Popatrz tego nie ma w cyfrowych snach
Tego co da ci życie nie dostaniesz w żadnych grach

Nic złego nie ma w posiadaniu urządzenia
Samo w sobie nie jest złe
Zły jest tok myślenia
Urządzenia służyć mają, nie tworzyć pragnienia
Słońce woda, nie komputer, niezbędne do istnienia
W szczurów wyścigu nie ma czasu na życie
Szczęście oparte na podaży i popycie
Egzystencja to nie radość lista życzeń
Pamiętaj amerykański sen jest tylko mitem
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Wierz mi – cisza spokój leczy ducha lepiej niż tabletki
Ciągły natłok informacji i wydarzeń mętlik
Powoduje bardzo szybko brak do życia chęci
Babilon męci, Babilon mami
Bez żadnego pokrycia obietnicami
Chcą cię kupić zupełnie zbędnymi rzeczami
Piorą twój mózg kolorowymi reklamami, ekranami, kredytami, neonami 
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