
Taco Hemigway, nowy wspaniały świat
Apokalipsa przyjechała Neostradą
02, wtedy zostałem opętanym technokratą
Antysmogowa maska i białkowy baton
Z Tajwanu sprowadziłem sobie przez Amazon
Mam torby na śmieci, które pachną czekoladą
Nie wiem po jaki ch*j
Kapsułki wypełnione bardzo świeżą kawą

Jestem George Clooney
Co sześć miesięcy wypuszczają lepszy I-phone
Lepszy niż mój
Złociutka, może znajdzie jeden się pod ladą

Rodzice stali w kolejkach po rarytasy w stylu
Kawałem mięsa albo parę paczek kaszy
My dziś mając wszystko dajemy hołd tradycjom
A więc stoimy po limitowane Adidasy
Okay, takie czasy
Panie, no takie czasy
Podpisałem petycję
Online, za nasze lasy
Podpisałem petycję
By przerwać głód w Afryce
Do drzwi puka Muhammad bo przyniósł mi Mango lassi

Nowy wspaniały świat
Pomyśl
Co będzie tu za parę lat
Dobry, szczodry, nowy
Wspaniały świat
Już nigdy mnie nie męczy przyszłość
Nowa wspaniała rzeczywistość

Oglądam youtuba do obiadu
Nie mogę wyjąć głowy z cyfrowego wodospadu
Szama mi stygnie, ja scrolluję wokół nowych światów
Notyfikacje, wypie*dalaj oraz pozdro, szacun
Włączam gazetę w tablecie, lecz wyskakuje reklama
Tego tebletu w gazecie
Chciałem się tylko dowiedzieć jakie dziś grzechy na świecie
Czuję się słabo, kupie sprzęty na bieżnię
Potem założę se to konto na Endomondo
Chcę zasmucić moich ziomków, co siedzą w korpo
Wstawiam nowe zdjęcia Porche, ty wiesz już po co
Chcę zasmucić wszystkie mordy
Co jeżdżą Hondą
Dostałem wiadomość: kocham Cię
A zaraz pod nią: nie to okno
Zarabiam dobrze, ale dąsam się
Bo oni mają wielokrotność
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Nowy wspaniały świat
Pomyśl
Co będzie tu za parę lat
Dobry, szczodry, nowy
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Już nigdy mnie nie męczy przyszłość
Nowa wspaniała rzeczywistość

W banku udzielą Ci pożyczki
A w Play’u mają nowy pakiet
W salonie dadzą szybki shkaj
Co ma czterokołowy napęd

W sumie jest trochę ekscentryczny
Lecz jeździ nim topowy raper
Gdyby Cię widziały dziewczyny
Co cię gnębiły w piątej klasie
Nowy wspaniały świat
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