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1.Jak rozpoczęła się twoja pasja do muzyki?  
Moja przygoda z rapem rozpoczęła się ponad 10 lat temu, gdy razem z kolegą grałem jako 
kapela Espiritu. W tym czasie zagraliśmy wiele koncertów na terenie Wrocławia wraz z 
innymi lokalnymi grupami. Na jednym z koncertów Magiera zainteresował się naszą 
twórczością i zaproponował współpracę z Whitehouse Rec.  
Zespół Espiritu przestał istnieć, a ja poznałem Waldemara KASTĘ. Nagraliśmy razem utwór 
pt. „Uwierzyć w siebie”, który znalazł się na pierwszej kompilacji Kodex firmowanej przez 
Whitehouse Rec. Po dołączeniu do Kasta Składu, przeszedłem dobrą szkołę rapu podczas 
wielu wspólnych koncertów z Wall-E oraz Donguralesko. Następnie powstał projekt VERTE. 
 mieliśmy z moim ziomem Medykiem w planie nagrać cały album. Niestety, nigdy nie udało 
się sfinalizować tych planów. Powstało kilka ciekawych nagrań i jako jedna z niewielu kapel 
wytłoczyliśmy swój krążek winylowy.  
Zaznaczyłem też swoją obecność na drugim albumie Kasta Składu - Kasta Tomy w dwóch 
utworach. Pierwszy wraz z Wall-e i Guralem „Sępy” oraz na drugim krążku wraz z Dj Kut-O 
w kawałku zatytułowanym „Liryczne Kung-Fu”. W tym czasie mój utwór  pod tytułem 
„Zasady” znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu „Klatka”.  
Po wyjeździe do Irlandii na trzy lata odcięty od polskiej sceny Hip-Hopowej powróciłem z 
nowym materiałem,  można było mnie usłyszeć w utworze „Teoria Fikcji” feat. Tede, który 
znalazł się na albumie Kodex 3. Stało się to początkiem większej współpracy z wytwórnią 
Wielkie Joł. Później poznałem Radia i Dogasa, dołączyłem do zespołu Wice Wersa i tak 
powstał nasz nowy album "Miedzy niebem, a piekłem", którego wydawcą jest wytwórnia 
Wielkie Jol. 
 
2.Co lub kto jest dla Ciebie inspiracją w tworzeniu muzyki? 
Ciężko jest sprecyzować dokładnie, co mnie inspiruje… Moje inspiracje mają bardzo szerokie 
spektrum, notabene mogą to być jednostki, które wywarły na mnie   
jakieś wrażenie( i to nie tylko muzycy, raperzy), mogą to być jakieś ważne wydarzenia, 



rzeczy bardzo przyziemne… a tak naprawdę wszystko może stać się  
źródłem inspiracji, nawet jakiś mały przedmiot. 
 
3.Czy robisz lub zamierzasz robić w życiu coś więcej niż "tylko" 
nagrywanie płyt? Słyszałam, że zawód rapera jest dość niepewny. 
Rap to dla mnie pasja, wszelkie korzyści finansowe, które mi przynosi, staram się inwestować 
dalej. Z zawodu jestem informatykiem i z tego staram się utrzymywać,  
także nie mam takiej presji, że muszę żyć z muzyki, myślę,  że właśnie dlatego moja 
twórczość jest szczera i robiona totalnie bez żadnego nacisku. 
 
4.Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? 
Najważniejsze  w życiu?? Hmm… chyba być zdrowym i szczęśliwym po sam jego kres… 
 
6.Który z utworów twojego zespołu byś nam polecił przede wszystkim ? 
Który bym polecił?? Ciężko powiedzieć, polecam przesłuchać cała nową płytę "Miedzy 
niebem, a piekłem", której zawartość jest bardzo eklektyczna.   
Album składa się z dwóch krążków, pierwszy czyli "Niebo" to bardziej pozytywna wizja 
naszego otoczenia, natomiast krążek numer dwa to całe zło, które   
w nas siedzi, czyli życie takim, jak go widzimy  w pełnej krasie. Najprościej mówiąc, jest to 
walka dobra ze złem, jaką toczy każdy z nas, tonąc w codziennej   
rutynie i multum otchłani otaczających nas problemów. 
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