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Dom vill frsvara en lag fr dom slr sig
Frklara fr mig fr jag kan inte frst
Dom har hanskar p, illa kan det g
Hjrnskador kan dom f
Vi kan inte bara st och se p, nr dom pucklar p
Nr nn blir slagen gul och bl
Vi kan inte bara st och se p, fr illa kan det g
Men nr branen trampar p minor i Angola
Tnker vi d att det kan dom tla
Bryr vi oss inte mer n s?
Frklara fr mig fr jag kan inte frst
Han vill ndra en lag fr att slippa nn skatt
Frklara fr mig fr jag kan inte frst
Han har vitaste kragen, mat i magen, makt 'ver lagen
och av makt betagen och bedragen
ger tv-bolagen, r p mittuppslaget med lttkldda flickor
Pengarna frn scoopen hamnar i hans egna djupa och giriga fickor
Men nr mnniskor inte har vatten fr dagen bryr vi oss nd om bostadsbidragen
Bryr vi oss inte mer n s?
Frklara fr mig fr jag kan inte frst

Knner saknad och jag Knner mig i bland som en frmling 
fdd i frmmande land
Och jag lever icke allenast av brd 
Denna andliga nd blit min lngsamma dd
Jag tynar bort och jag finner ingen ro
Fr fr mnniskor av min sort finns det vl ingenstans att bo
Ingen vlsignad jord dr krleken kan gro
Lngt, lngt bort frn brodermord vill jag finna min rot

Chorus//:
Apparaten luktar skit
Escepe escepe control alt delelete
Apatiapparaten luktar skit
Escepe escepe control alt delelete
:

Vi lever i en sluten tid
Tysnaden r talande malande vi ser en frljugen tid
Lgnerna r skvalande malande vi tar hand i frn mun
ppna och sjung ditt hjrtas lust
Tar hand i frn mun hmta och sjung frn din ljupaste brunn

Babylon
Dom sprider popagranda som om det var deras stt att andas
Men det r inte dom som vi ska klandra 
Det r vi som mste handla
De gr ju alltid att skylla p dom andra 
Men ett steg och sen har man brjat vandra
Och Nr man vl har tatt det frsta, , lika bra att ta det andra
Vi mste vgra deras sanning, vgra deras lgn
Stnga av apparaten och vakna ur vr smn
Fr det r dags att ta till handling, dags att ta tillbaks
Avslja spektaklet, det blir generalkans

Tekninken hjer vlfrds nivn
Kostnaden blir flsande lsande ln
Blddrar runt i tv-tabln
cklad varje dag, jag vill dra hrifrn

Vi ska gra folk av dig
Mndag till fredag ett flertal ska ledas
ska leda till ordning och reda
Sitt nu tyst i din bnk nr vi matar dej med leda och tillvxttnk



Du blir hunsad tystad, satt p plats
Fr lydnad r tnkt som din sammhllsinsats
Du ska kunna skilja mellan mitt och ditt
Nr du ser svart och vitt fr du vlja fritt

Alternativen vi ger dig
Dom ser till att du beter dej som folk
Glm inte att storebror alltid ser dej
Tnk p det nr vrlden ter sig lite skum

Alternativen vi ger dig
Dom ser till att du beter dej som folk
Glm inte att storebror alltid ser dej
Tnk p det nr vrlden ter sig lite skum
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