
Bob One & Bas Tajpan, Nadszedł już czas
Budibajbaj Bas Tajpan, B.o.b. One Protest Tour 2012, sprawdźcie to, dokładnie tak...
Raz jeden, jeden raz yo... Silesia

[Bob One:]
Wchodzimy z buta znów to nowa nuta, szukaj tego Banito! Na od Buka do Muka.
Daje prawdę Ty ManKapi to, nie pasi zabij to, serce me krwawi ziom.
Patrze gdy świat się zmienia, ja chce tego, Kapitol.
Ciągle tu profitom, jeden ziom, jeden dom, lecz miejsca przy stole tylko dla tych co są Elitą.
Wypij to, z bani czas powiedzieć 'Finito'. Białe rękawiczki, zapalniczki i w to koryto

Tak wygląda nowy świat, człowiek człowiekowi brat, tylko szkoda, że to chyba w jakichś hipisiarskich snach. Na świecie crack, sterowany jak brygada tak.
Chce, miną miliony lat, niech ktoś dotrze do tych akt, ruszamy sprawę te, słowem jak sztyletem
Bas i Bob przygotujcie się na tą wendetę. Na całą planetę ślemy wciąż nowe te. Jest nas tak wielu razem zburzymy te makietę
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[Bas Tajpan:]
Nas dwóch manifestu, słuchasz, bierzesz do testu. Weź już się rusz nie stój, na wolność kwestuj.
Co Twoje anektuj, nie wynikiem afektu, a intelektu wolną świadomość akceptuj.
Wiecznym życiem emanuj, skończ z tym nie egzystuj.
Zła praca, zła płaca takie myśli eksmituje
Eksperymentuj, bo okradną Cię do imentu.
Olej ich wreszcie samorealizacje świętuj, bo rewolucje upadły, a bunt tutaj pozostał, obudź w sobie silę, a nie do bicia chłopca.
Przestań być ślepy, bo obudzisz się na manowcach, to nie Ty, a ten system to czarna owca!
Chroni go wojsko, policja, panowie w czarnych prochowcach.
Presja, agresja, dziennikarz brukowca, wszystko by zrobić z siebie maszynę i bezpoglądowca
Bob One Bas Tajpan nie zrobisz z nas bezmózgowca

[Bob One:]
Protestujemy gdy cierpią ludzie prości!

[Bob One, Bas Tajpan:]
Lepiej nie stój, wsłuchaj się w rytm manifestu, nim klika ta wsadzi świat do aresztu, bo to co tu masz to wezwanie do protestu. Otwórz oczy, w świadomość zainwestuj.
Taka demokracja, Nie liczy się głos!
Wart jesteś tyle, co złamany grosz, ktoś chce mieć wszystko i to na nasz koszt
Dość! Powiedz, dziś z nami dość!

Protest! Chcą nam zabrać resztki godności
Protest! Dajemy tą prawdę na nośnik
Protest! Zawsze będę swe prawa rościć.
Protestujemy, gdy cierpią ludzie prości
Protest! Przeciw fałszowi bunt
Miałka polityka trafia na twardy grunt
Miałkie obietnice kontra globalny głód
Świata brud, licz na siebie, nie licz na cud!
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