
MATI x SKOR, NOWY PORZĄDEK
Nowy porządek jest w nas
Teraz będzie już tylko lepiej
Szczerze, Wierze w ciebie
Bo wiem ze jesteś tego wart
Jak nikt inny na świece
Bracie, Oto ja, twój przyjaciel
Sam przecież wiesz że dasz radę
Osiągnąć co chcesz
Zdobyć co chcesz
I cieszę się że nie zrezygnowałeś z marzeń
Bracie, wie, nie zawsze jest idealnie
Lecz nam jedne przepis na szczęście
Podziękuj swej matce
Powiedz jak mocno ja kochasz
Za to że dała ci życie i wiele więcej
I pamiętaj – nic nie trwa wiecznie
I wiedz, że jeszcze nie jedne raz
Ze jeszcze nie niejeden raz upadni4esz
Lecz gdy to się stanie, ja wyciągnę rękę
Bracie, jestem twym odbiciem w zwierciadle!

Nowy porządek jest w nas
Co dnia kreujesz ten świat całym sobą
Twój czas – twoja młodość
Twój każdy ślad to znak
Który staje się nowa drogą
Twoją drogą, wiec dogoń marzenia
I spraw by ten ogień tu nigdy nie ugasł
Bo właśnie to jest nadzieja jak sny
Których znaczenia wciąż szukasz 
Posłuchaj opowieści o duszach
Tak często gubimy się, by ktoś nas odnalazł
Tak często kruszy nas wiara, że wiara wystarczy by zmienić ten bieg na zegarach
Marazm, ten świat dawno oszalał
Głupcy u władzy, a mędrcy w okopach
I jeśli życie nauczyło ich karać
To kto w końcu nauczy ich kochać?
Poszukaj w obłokach tych odpowiedzi
Na wszystkie pytania, których nikt nam nie zadał
Poszukaj w blokach prawdy co w zamian
 Nie chce więcej niż twój uśmiech z rana
I nie mów mu o ranach
Rozmazujmy nasza młodość na płótnach
By muskać z uśmiechem chwile na ustach
I znaleźć esencje gdzieś w farby bryzgach
By móc czekać jutra ze spokojem
By móc w końcu trzymać w garściach radość
I powtarzać sobie że to wszystko jest moje
I emocjami mówić gwiazda dobranoc
I barw panoramom spływać przez bezkres dni
I chwil w pogoni za horyzontem
By łapać szczęściem w każdej z chwil
I stawać się tym
To nowy porządek
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