
Susk, $WAG (SWAG, lepi się w ch*j, SB Starter)
Będzie mi potrzebny ratunek kliniczny
Inflacja leci w górę, ale gdy mam rachunek
Zawsze dam napiwki
Przedawkowałam SWAG, za dobry fit dziś
Wierzę w to na tyle wołają SUSK ..
You fucking with some real OGs 
Snoop Dog
Bitch please
Pływa ryba w wodzie i w kompocie śliwki
A licho nie śpi niby
A gdy widzi mnie pojawia się napad narkoleptyczny

Twoje równanie się nie zgadza 
Z akcją .. na bycie zajebistym
Wszystko mogę wytłumaczyć
Andrzej Dragan
Panie szeryfie, jestem Susk, nie na dragach
Nie musiałam palić blanta by o kwantach rozmawiać

Niby nie na wakacjach 
Usmażona jak stare baby na plażach
Depczę po Suskostanach i robię uuuu nara
Uuu nara

Susk
Swagu za dużo no lepi się w ch*j
Przechodzę koło ciebie
Widać kto tu jest Cool
Nie szedł na wybory
Donosił do psów
To na pewno nie Susk

Susk
Swagu za dużo no lepi się w ch*j
Kto robi na spokojnie, a nie niepotrzebny szum
Za kim unosi się zapach tzw. Skun
To akurat mógł być Susk

Chyba zapomniała, że to ja mam tutaj sprawczość
Diogenes z Synopem mym patronem kiedy idę sobie w miasto
Reguluję emocje gibonem
Może pogadam o tym z psychiatrą
Zostawię to na potem tak samo jak DDA zostawia alko

Twoja dziewczyna mi dzwoni i mówi: halko
Ty ją raczysz mizoginią ja ją raczę kawką
Kiedy ty nawijasz, że zbijasz potężne sianko
Ona mi nawija, że to wszystko to jest kłamstwo

Nie muszę udawać, że mam Swag by go mieć
Rymy częstochowskie to mój małomiejski flex
Nie zgadzają się sylaby i nie zgadza się nam wiek
No niby dwudziesty pierwszy, no a spójrz na prawa kobiet
Typie

Nie dziw się czemu uciekam, nie ma miejsc, typie
Dla takich jak ja to lipa w polityce
Ale jeszcze się zdziwicie ile zmieni ta ku*wa i ch*j na bicie
Suka w teorii oraz Susk w praktyce

Susk
Swagu za dużo no lepi się w ch*j
Przechodzę koło ciebie
Widać kto tu jest Cool



Nie szedł na wybory
Donosił do psów
To na pewno nie Susk

Susk
Swagu za dużo no lepi się w ch*j
Kto robi na spokojnie, a nie niepotrzebny szum
Za kim unosi się zapach tzw. Skun
To akurat mógł być Susk
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