
WHSP, Jak mam Ci wytłumaczyć (ft.HDS, Jano PW, DJ Gondek)
Jak wytłumaczyć dziecku ze w domu nie ma szamy
Kochającemu ze przed grupą jest niechciany
Gównem naćpany już puka do polskiej bramy
A ziomki chamy, chuj z nim, dzisiaj jaramy
Jak wytłumaczysz matce ze syn znowu na odsiadce?
Ze przypałowo, wiec mu ukrócili harce
Zamknięty w klatce z ludźmi których wcześniej nie znał
Rozmawiają o tym czemu dziś płaczą ich serca
Jak wytłumaczyć choremu na nowotwór
Że bóg go już nie kocha, on tak to odczuł
Jak wytłumaczyć dziewczynie która cierpi
Ze choć były tak silne to nie wytrzymały więzi
Krew w żyłach tętni a jaka jej reakcja
Będziesz żałował, bo tak nie miłuje żadna
Dla niego frajda, jabać to, będzie kolejna
Minęło 10 lat, pokochała go butelka
Jak w domach dziecka wytłumaczyć małolatom 
Ze nie ma mamy i ze nie odwiedza tato
Ja jestem z wami podbijajcie jeśli problem
Bo wiem jak to jest kiedy żal wykrzywia mordę

Jak mam ci to wytłumaczyć
Czego co posiadam nie oddałbym nadaremnie
W pogoni za szczęściem masz mi za złe
Co mam ci powiedzieć?
Świat zrobił ze mnie skurwiela
Musisz to wiedzieć
Jak wytłumaczyć mam ci 
Byś wyszedł z twarzą musisz przeciwnością sprostać
Działaj z fartem

Chłopaku, jak ma ci wytłumaczyć
Ciężko uwierzyć w przyjaźń
Tyle razy się zawiodłem na fałszywych ryjach
Jestem sam, problem mam
Jak mam ci to wytłumaczyć
Chciałem żebyś była przy mnie
Ja musiałem to spartaczyć
Teraz jestem jednym z tych co w mieście przestępstw
W pogoni za szczęściem co dzień walczą z kurestwem
Widzę te dzieciaki biedne, szare
Co żeby żyć biegają z towarem
Ci co podkręceni odbywają karę
Za bzdury areszt
Jak mam ci to wytłumaczyć
Ile warte ryzyku
Pliki hajsu w kiermanie ie pojawią się znikąd
A wystawy kusza
Marki ciuchy, nowe buty
Działaj  z fartem chłopaku

Nie szukaj drogi na skrótu
Czy trzeźwy czy skuty
Skuty możesz zostać
Ważne żebyś wyszedł z twarz
Musisz przeciwnością sprostać
Pozostać sobą
Nie  dać podejść się na haczyk
Dzieciak wiesz co robić
Tego nie musze tłumaczyć
Tego nie musze tłumaczyć

Jak wytłumaczyć mam idiomom
Ze nie wszystko złot co się świeci



Kolejny track na miasto leci
WHSP, Jano
Kolejny cios mi w serce zadano
Jak wytłumaczyć mamie
By powiedzieć w końcu ile dla mnie znaczy
Choć wiele mogę jej dać wiem – to nie wystarczy
I czasem tak jest że choć się bardzo starasz
Zniczy cię od środka 
Raptem popadasz w marazm
Za co ta kara pytam? Wara ode mnie
Bo tego co posiadam nie oddałbym nadaremnie
Jak wytłumaczyć mam ze kocham ten stan
Ze wole się zatracać w tym co ma potencjał
Ty masz mi za złe, co mam ci powiedzie
Ten świat zrobił ze mnie skurwiela
Musisz to wiedzie
Nie widzisz po mnie
Bo tłumie te emocje w środku
Nie widzisz po mnie
Bo ma tak od zarodku
Wieczny buntownik
Jak wytłumaczyć ma ci
Fałszywych skurwysynów pełno, chuja warci
Bo w oczy siemasz Marcin, 
Się ma Co tam?
A za plecami burzą to co kocham

Jak mam ci to wytłumaczyć
Czego co posiadam nie oddałbym nadaremnie
W pogoni za szczęściem masz mi za złe
Co mam ci powiedzieć?
Świat zrobił ze mnie skurwiela
Musisz to wiedzieć
Jak wytłumaczyć mam ci 
Byś wyszedł z twarzą musisz przeciwnością sprostać
Działaj z fartem chłopaku
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