
Włochaty, Reszta to proch i py
Proch i pył ... 
Elo W Ł O D I syn nadziei 
pobudze twój umysł do przemyśleń po kolei 
najpierw toche że prócz Boga reszta jest prochem i pyłem 
dalej przez chwile na lojalność zważe ona w cenie 
gdy ulice i cmentarze pełne są zdradzonych 
na osiedlach zaludnionych gęsto 
gdzie królują narkotyki i przestępstwo 
dzieciaki nieczęsto kończą z tym ma sens to 
dla tych co przez to w krótkiej chwili 
więcej stracili niż mieli co zerwane układy skleili 
nic jebać to 
a ja będę żył byle był tu on 
powie tyś mój ziom mój dom to twój dom 
te słowa nie są bujdą chwile skosztuj tą 
Bo reszta to proch i pył 
proch i pył ... 
Proch i pył (proch i pył) 
reszta to proch i pył 
Proch i pył 
Proch i pył 
reszta to proch i pył 
Proch i pył 
Prochem nie jest prawda 
niejedna grupa na dło spadła 
z jej braków chłopaku 
Włodi tak dba 
o to co wychodzi z gardła 
ludzi radość to zadośćuczynienie 
ja na scenie opisuje życie 
markując się imieniem Włodi ostrzeżenie 
ziemie ogarnia zagrożenie nuklearne 
pokój niech nie pójdą na marne 
żadne uczynki dobre 
rapy lokalne tym do ludzi dotre 
to co teraz istotne 
to że wielokrotnie człowieka prawa są łamane 
u mnie na ulicy w Afganistanie wszędzie 
na każdym kontynencie 
aż boję się pomyśleć co z nami będzie 
dlatego (dlatego) równość i braterstwo 
muszą zwycięstwo odnieść definitywne 
to jest pozytywne 
a reszta to proch i pył 
proch i pył (proch i pył) 
proch i pył 
proch i pył 
Co nie jest pyłem tego szkoda 
jak wolność i swoboda do życia jak woda 
potrzebna ziom zobacz jak łagodze kłopoty 
odrywam z łodygi i konsumuje dary 
Joint jest pyłem a przed chwilą był cały 
tak pali mały człowiek dużej wiary 
ona przenosi skały 
piękne rzeczy z prochu powstały 
i w pył się obrucą 
dym dam płucą 
ludziom sprostowanie nieważne ubranie 
tylko kto je nosi 
seks to dymanie jeśli nie ma w nim miłości 
nie chce popularności 
chce by został zrozumiany 
kawałek przeze mnie nagrany 
bo też kiedyś umre i będę pochowany 
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