
Pono, Nowy 
Nowy ład, nowy start, nowy kat, nowy fakt, nowy porządek świataCały ten nowy porządek ma wpływ na rozsądekNa początek puszczą sondę, sterują wyglądemRządek do hipermarketu rozpoczął erę dekretuOto gra sekretu w nowej formie kabaretuZnowu nowa sieć sklepów zachęca reklamamiTak żywią się nami sterowani korporacjamiKarmią prawdami wysyłani w formie telewizyjnejZmienią pieniądz w sposób życia nastawiając konsumpcyjnieOszukać precyzyjnie to pojęcie strategiczneLiczne głowy robią to psychologicznieSpakowane, sprzedane, klient jest panemZnane jak ten kit, wszystko jest nam dziś tak wciskaneBo to jestNowy ład, nowy ład, nowy kat, to nowy porządekNowy świat, nowy świat, nowy start, tu nowy porządekJeden bunt, jeden głód, jeden lud, jak jedna walutaJeden wróg, jeden wróg, ta, jeden wróg, bo jedna wojna wzbudzaTo tacy ludzi u władzy oraz ludzi z kasy pracyCoraz cieńsza klasa średnia, zostanie bogata, biednaJedna żeruje na drugiej, druga dla pierwszej luksusuHaruje za pługiem, w długach żyje z przymusuSzukasz plusów, same straty, by bogaty na tymBudował se chaty, a ty waty rozbijasz na ratyBaty czujesz to harujesz, historia się powtarzaBogaty rachunek przejmuje, tak zysk pomnażaTo zaraża, uważaj, to nowy odłam religiiGrunt z wieczystej biblii potwierdza luksus amfibiiŚwiat grób pieniądza płacąca zarabiającaJedna pławi się w luksusie, druga żyjąca w lamusieNowy ład, nowy start, nowy kat, nowy fakt, nowy porządek świataZ pomocą demokracji dążą ci z organizacjiDo nacji globalizacji władcy to ściśli doradcyZacni anonimowi gotowi chcą człowiekowiZrobić z głowy mózgu pranie wkręcanie u kogo taniejOrganizowane międzynarodowe targiRzucają na twe barki swe marki, a to nie podarkiCel światowej gospodarki zabrać żeby sprzedaćStać na to bogatych, bo zabierane ma biedakWeźmy rozda swoim, zaboli jednych, ukoi drugichStoi za tym loża trzymająca przepływ zbożaWywołują wojny by samemu być spokojnymTo jest prastary ład świata, rządzi elita bogata[x2]Nowy ład, nowy ład, nowy kat, to nowy porządekNowy świat, nowy świat, nowy start, tu nowy porządekJeden bunt, jeden głód, jeden lud, jak jedna walutaJeden wróg, jeden wróg, ta, jeden wróg, bo jedna wojna wzbudza
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