
CoCieTrapY, Jasno Ciemno (feat. Ginger)
Mówi C do H, rap Chata
Wszystkich zawistnych łaków palcem pozdrawiam
W tyle zostawiam
To prosta sprawa
Wokal zostawiam na dobrych pętlach

Mówią,weź skończ ziom nawijać
Weź ziom skup się tylko na bitach
Ja skupiam się tylko na bibach
Lecz panna ..
Ale lubi wybijać
Drinka wypijam 
Szotem popijam, albo szota wypijam
I piwem popijam
Klimat mi sprzyja, bo jak ma nie sprzyjać
Jak ciągle znajome mordy tu mijam?
Torbę Zawija w bletkę ktoś
Odpal to, wznieśmy się ponad rzeczywistość wraz z chmurą
 Mija nocka mi szybko
Akcje tak grube ze nie skumał by Trybson
Nie skumałby nikt stąd
Nie kumasz - idź stąd
Kolejna dupa co mentalnie jest Frytką
Nie jaram się tym
Bo wziąć na chatę taką małolatkę to jak kupić płytę tylko przez okładkę 
Chętnie zajrzałbym co masz pod bielizną
Ale piękne ciało to nie wszystko

Ziom mnie woła znów na flachę
Kończę wąsa turbo machem 
Pójdę spać znów gdzieś nad ranem

Czyli normalny weekend
Życie prawdziwe
Kiedyś kupiłem w jedną stronę bilet
I wciąż tak płynę
Końca nie widzę, ziom

Kładę się jest jasno
Budzę się jest ciemno
Kiedy latarnie gasną nie wiem co się dzieje ze mną
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Kładę się jest jasno
Budzę się jest ciemno
Kiedy latarnie gasną i budzi się miasto

Ja Odwracam porządek
Dzień się dla mnie kończy, dla ciebie to początek
8 rano, 6, 7, rano come back
Pierwszy dzienny tramwaj zaraz rusza
DJ graj nam
W szklankach susza, polewaj barman
To nasza karma
Kręcić mnie ogarnia 
Ci pod barem to chyba awaria
Melanż zbiera żniwo, w skutkach gorsze niż malaria
Zadymiona palarnia..
A nie to chyba mój salon
Ta sama banda, wódkę walą
Lolki nawet nie zwalniają
I dobrze wiem, gdy trafię w objęcia Morfeusza
Oni będę siedzieć tam 
Bo w takim stanie ich nic nie rusza



Hulaj dusza, nie ma piekła
Boski nektar, jedna, druga, trzecia flaszka pękła
I następna i nowa, to dopiero się rozkręca – zobacz
Bez zahamować – to mamy w głowach
Ale ten typ właśnie zwymiotował
Więc kładę się, jest jasno, budzę się jest ciemnio
Całą noc moi ludzie byli ze mną
Tyle wiem na pewno, elo

Kładę się jest jasno
Budzę się jest ciemno
Kiedy latarnie gasną nie wiem co się dzieje ze mną
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