
Teka, Gloria
1
Chcieli zamknąć mnie w pudełko zaszufladkować, 
Ci goście od hip hopu co nie przebierali w słowa, 
Ja mam otwarty umysł i zawsze byłem ponad 
Nie idę ich ścieżkami i wytyczam swoje od lat 
Nie chce identyfikować swoich działań z ich kultura 
Ja robię tu muzyka maga nazwać ja chałturą! 
Zapomnij moje imię pomijaj ma osobę 
Będę nagrywał dalej opisywał tu historie, 
Moje życie tonie w szczęściu i spełnieniu 
Realizuje plany i marzenia bliskie sercu 
Odnajduje tu spokój i bez wstydu idę dalej 
I nie nadaje na twoim kanale
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Mam tu swoja glorie mam tu swoja chwale
Moje życie tylko moje nie i pchaj się w nie wcale 
Nadajesz na innym kanale bez wizji
Idź żyć swoim światem, światem hipokryzji

2
Mam inne życie plany i zajawki 
Mentalnie bliżej  mi do Stanów i do Francji 
To się tyczy wizerunku i sposobu myślenia 
Jestem na tym świecie po to by zwyciężać, 
Każdy bit wers dźwięk leci prosto z serca 
Nie oszukuje ludzi, jest mój w 100%
Kreuje swoje życie tak by nie było w nim miejsca 
Na zakłamanie fałsz i ograniczenia we łbach, 
Moi ludzie ograniczyłem ilość do minimum 
Po co mam żyć w stadzie skoro to stado wilków, 
Bez pomysłu na siebie żądne krwi i przygód, 
Niech żyją sobie dalej w świecie blichtru.
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3
Wychodzę na przód światu on tez wyjdzie przede mnie, 
Nie wiesz na kogo patrzysz, patrzysz na zwycięzcę, 
I nawet jak upadam klęskę obracam w glorie 
Dużo szybciej niż zdołasz na to spojrzeć, 
Mówią ze kocham forsę nazwę ja stabilizacja,  
Pomysł goni pomysł gonie go z determinacja, 
Pieniądz rodzi pieniądz napędzony ciężką praca 
I to jest to co robię wstając rano! 
Opuściłem Camey Records wymagało to odwagi 
Założyć własną firmę, utrzymuje się tu sam dziś, 
Opłacam własny klawisz, wydatki, przyjemności 
Chcesz wejść do tego świata weź zapomnij!
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