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Pierwszy teledysk przyjął się 
świetnie, ale jak gimby wróciły  
ze szkoły i odpaliły internety,  
zasypały go łapkami w dół  
z fejkowych kont.

Dużo czasu spędzają na placu przy ul. Krasińskiego  
w Słupsku, gdzie jest mała, zdewastowana scena, w za-
myśle miejsce do realizacji młodzieńczych pasji. Chłopcy 
mówią jednak, że to miejsce im odebrano. Starsi ludzie 
pięć razy dziennie dzwonili na policję. 
– A wystarczyło powiedzieć, żebyśmy ściszyli muzykę,  
po co od razu prąd odcinać? Ludzie nie wiedzą, że to moja 
pasja i ja się dzięki temu rozwijam – mówi Stachu.

NIE RAPUJĘ POD PUBLIKĘ
„Często mam takie chwile, kiedy wchodzę do domu /  
I słyszę, po co wróciłeś, na wejściu krzyki i bluzgi / I tak 
dzień w dzień darcie ryja, popierdolona patologia / Przez 
to sypiam po kątach, a bezsilność wraca co dnia / Gdy tak 
bliska osoba nie da ręki sobie podać” – „Idę sam”, dekla- 
rują Endriu (Andrzej Rapita) ze Słupska, lat 18, i Stachu 
(Maciej Stanisławski) też ze Słupska, lat 20, choć są jak 
bracia – razem mieszkają i piszą.
Stachowi nie mieściło się w głowie, że chłopak z domu 
dziecka jak on kiedyś nagra w studiu swoje wersy. To, co 
pisał, chował do szafki. 
– Superzajawkę załapałem dopiero, jak Przemek zapro-
ponował mi projekt. Byłem z głową w chmurach – przy-
znaje Stach. 
Przemysław Kaca, wychowawca z placówki opiekuńczo- 
-wychowawczej w Słupsku, wymyślił projekt dla trudnej 
młodzieży „Hip-hop drugą szansą w resocjalizacji”. Dał 
głos zbuntowanym nastolatkom, którzy mieli na koncie 
kradzieże, bójki, ale doznali też w życiu wielu krzywd.  
Do Stacha przyłączył się Endriu. Nagrali własne kawałki, 
poznali znanych raperów. Z czasem dołączyli do nich inni.
– Z początku była trema, staliśmy jak słupy i tylko na-
wijaliśmy do majka (mikrofonu). Pierwszy kawałek się 
nie spodobał, mówili: Stach – uee... ty się nie nadajesz, 
a potem im gęby ucichły, bo zobaczyli progres. Jak coś 
nagram, nigdy mi nie pasuje. To fajne, bo wiem, co chcę 
zmienić. Jak smażę kotlety, włączam bit i nawijam. Rapuję 
o tym, co przeżyłem, wyrzucam, co mi leży na sercu. 
Wtedy nie chodzę i nie rozpierniczam rzeczy, jak kiedyś. 
Stachu nie do końca czuje się raperem. 
– Musiałbym coś więcej dać od siebie, mieć więcej umie-
jętności. Taką mam samoocenę. Absolutnie nie chodzi  
o pieniądze. Chciałbym, żeby ktoś tego słuchał i mówił: 
on ma trochę racji. Nie rapuję pod publikę. Nikogo nie 
udaję, ani gangstera, ani grzecznego chłopca. Rap pomógł 
mi w życiu. Dzieciaki pod moimi kawałkami też pisały,  
że tak miały. Jeżeli dzisiejsi producenci będą mówić tylko 
o bzdurach, to co dzieciaki z tego wyciągną? Dzisiejsze 
pokolenie jest śmieszne, ale ja na to nie mam wpływu. 
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Nie wiąże przyszłości ze Słupskiem. Nie ma wykształce-
nia ani zawodu. Chce wyjechać za granicę i spłacić długi. 
– Najlepiej pracowało mi się na farmie w Anglii. Robiłem 
przy dojeniu. Lubię życie rolnika, przy zwierzętach. Stra-
ciłem pracę, jak zaczęła się sprawa z Brexitem. Mleko po-
szło w dół, gościowi się nie opłacało, sprzedał wszystkie 
krowy. A potem trafiłem do więzienia. Taki życiowy bunt. 
Siedziałem cztery miesiące i dostałem zakaz wstępu do 
Wielkiej Brytanii na pięć lat. Nie, nie powiem, co zrobiłem. 
Mówi, że żyje spontanicznie. 
– Wykształcenie i tak nie ma znaczenia. Siostra skończyła 
dwa kierunki, jest księgową w firmie, która robi okna,  
i tylko ciągnie od pierwszego do pierwszego. Czy czegoś 
żałuję? Że poszedłem do więzienia, że kupę kasy prze- 
piłem, przećpałem. Za wszystko biorę odpowiedzialność,  
każdy ma swój rozum, nie ma co oceniać. 

CHCĘ WYCHOWAĆ CÓRKĘ NA DOBREGO 
CZŁOWIEKA
„Za sobą sala sądowa, strach 
wtedy tak, / dzisiaj nie mam 
się czym przejmować / I stoję 
gdzieś między stary ja, nowy 
ja / jak mam się zachować? / 
Pierdolony dylemat, dylemat 
to mój świat” – Endriu i Stachu 
„Idę sam”.
Endriu i Stachu angażują się  
w projekt. Jadą, gdzie Przemek 
Kaca ich zabiera. 
– Chcemy pokazać, że hip- 
-hop to nie jest siedzenie 
na ławce w kapturze, picie, 
ćpanie, bijatyki. Jest lepsza 
strona rapu, z pozytywnym  
przekazem. Liczymy, że jak  
zagramy numer o tym, co  
przeżyliśmy i jakie były tego 
konsekwencje, to ktoś zasta- 
nowi się nad sobą – mówi  
Endriu. – W Słupsku jest ze 20 
raperów. Nie trzymam się  
z nimi. Z niektórymi zbiję  
piątkę. Nie lubię, jak ktoś  
dopiero zaczyna, a robi za 
wielką gwiazdę. 
Poza Słupskiem prawie nie kon-
certują. Teraz chcą nagrać bar-
dziej energiczne kawałki, żeby 
ludzie się bujali. 
– Mamy odłożone pieniądze 
na płytę, tylko wena czasem 
nie pozwala pisać. Mieliśmy 
dwa kawałki, ale się znudziły. 
Ze Stachem czasem wspólnie 
piszemy zwrotki. Potem mamy 
problem, kto dostanie którą, 

ale bez spin, dzielimy się. Czasem jakiegoś focha walnie-
my, ale godzina i wszystko przechodzi. 
Córka Endriu, Kornelia, ma prawie rok. 
– Jak Sandra, jej mama, ze mną zerwała, chciałem poje- 
chać za granicę, zarobić pieniądze, ale tego nie zrobię,  
bo boję się, że Kornelia o mnie zapomni. Zatęskniłbym 
się za nią. Widzę córkę codziennie lub co dwa dni. Prze- 
wijam ją od urodzenia. Staram się być normalnym tatą, 
nie takim na weekendy. Tu pójdę do pracy, będę wycho- 
wywał dziecko i dalej robił rap. Dogaduję się z dziewczyną 
bardzo dobrze, czasem sobie razem zdjęcie zrobimy, lu-
dzie pytają: to znów jesteście razem? Przeżywam nasze 
rozstanie, ale już się nie żalę. Ostatnio powiedziała,  
że jeśli to była prawdziwa miłość, to się zejdziemy,  
choćby dla malutkiej.
Sandrę poznał podczas przepustki z poprawczaka. 
– Zmotywowała mnie. Usiadłem cicho na dupie i uspo- 
koiłem się trochę. Dużo jej zawdzięczam. W poprawczaku 
byłem za kradzieże, bójki w placówce i na mieście. Taki 
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bunt. Wagarowałem. Miałem sprawę w toku o odwoła-
nie od wyroku, ale nikt nie chciał mi pomóc. Opiekunka 
prawna powiedziała, że nie mogę się odwołać. To była 
nieprawda. Dorosły kolega, który siedział w więzieniu  
i znał się na tych sprawach, napisał mi wniosek. Miałem 
wtedy 15 lat. W ośrodku wychowawczym bardzo tęsk- 
niłem za rodziną, przepłakałem kilka dni. Chłopacy  
z placówki, którzy mnie nie lubili, napisali do ośrodka,  
że sprzedałem się na policji, dostałem po ryju, miałem 
przerąbane. Ojciec przyjechał, pogadał z chłopakami, 
wyjaśnił sytuację i było lepiej. Nie żałuję niczego, co zro-
biłem, to zrobiłem, nauczyłem się na swoich błędach. 
Gdybym nie był w domu dziecka, nawet nie pomyślał-
bym, że mogę zajmować się hip-hopem. Nie wiem, co by 
ze mną było.
Dziś Endriu bierze udział w akcji Muszkieterowie Szpiku. 
Nagrał teledysk zachęcający do rejestrowania się w bazie 
dawców. 
– Nigdy wcześniej o czymś takim nie pisałem. Biedroń  
pomógł mi przy teledysku. Wystąpił, zatańczył, zrobili- 
śmy wspólne zdjęcie. Do Biedronia nic nie mam. Nie  
obchodzi mnie to, że jest, jaki jest, niech robi, co chce, 
byle nie publicznie. Kiedyś widziałem, jak dwóch chło- 
paków trzymało się za rękę, paliłem wtedy papierosa. 
Wyrzuciłem, bo wymiotować mi się chciało. Obrzydza 
mnie, ale nie podejdę, nie uderzę. 

SUKI BUJAJĄ LUDZI
„Ja potrafię pisać wersy, które potem są użyte / Cytat  
na Facebooka albo zdjęcia sobie przypnę / Zaprasza-
ją mnie dziewczyny, ale to jest śmieszne / One znają  
z rapu, a nie tego jakim jestem” – to już Batyt (Bar-
tosz Przybysz) ze Słupska, 17-latek, w utworze „Batyt  
#LOWTAPE”.
Batyt pierwszy tekst napisał, gdy miał 13 lat. Na konkurs 
poetycki w sanatorium. Od małego słuchał hip-hopu, 
dlatego pomyślał, że napisze rymowany tekst. 
– Wyszło mi 16 wersów – podstawowa zwrotka w hip- 
-hopie. Tekst był słaby, o miłości, rymy typu drzewo/ 
niebo. W domu słuchałem rapu po kryjomu, bo mamie 
nie podobały się przekleństwa, kazała mi włączać pop. 
Starsza siostra też lubiła rap, Batyt podczołgiwał się pod 
drzwi jej pokoju, by posłuchać. 
– Wkurzałem się, że nie znam angielskiego i nie rozu- 
miem, co rapują, dlatego słuchałem polskiego ulicznego 
rapu z przekleństwami. 
Jako dzieciak trenował piłkę nożną, ale miał poważną 
kontuzję. Jak nagrał pierwszy kawałek, to siara poszła  
na miasto. 
– O, ty słaby jesteś – śmiali się znajomi i przyjaciółka. 
Całe gimnazjum siedział sam w ławce. Jak trędowaty. 
Sprawa nie przycichła, bo Batyt ciągle coś wrzucał i zno-
wu była beka. Wypadał z bitu, pisał słabe teksty. Teraz 
sam by się z tego śmiał. 
W połowie trzeciej klasy gimnazjum poznał Przemka 
Kacę. Dołączył do Endriu i Stacha. 
– Nie miałem jeszcze dobrego głosu ani rymów, słabo 
to szło, z początku byłem zniechęcony. Pierwszy koncert 
zagrał w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. 
Przyszli głównie znajomi, chcieli go wyśmiać. Poszło  
dobrze, ludzie zobaczyli go w innym świetle. 
– Gdy wydałem pierwszą płytę „Pięć minut”, jarałem się. 
Możecie mi zazdrościć, postawiliście na mnie krzyżyk,  
a ja mam teraz koncerty premierowe.
Płyta rozeszła się w 100 egzemplarzach, co było suk-
cesem. Poznał innych raperów z regionu, z którymi jest  
na „sie ma”. Radzili mu, by pracował nad flow (płynnością) 
i dykcją. Dużo się nauczył. Mimo to hejterzy nie odpuszczają. 
– Pierwszy teledysk świetnie się przyjął, ale jak gimby 
wróciły ze szkoły i odpaliły internety, zasypały go łap-
kami w dół z fejkowych kont. W pięć minut miałem 30 
łapek w dół. Nawet nie sprawdzą, od razu źle oceniają.  
Kiedyś ktoś napisał: „Hujowe”. Odpisałem: „No, wiesz,  
też mi się nie podoba”. A on na to: „Co ty – jest ok”. 
Batyt pisze dwa rodzaje tekstów – emocjonalne z prze- 
kazem i takie pod publikę. Kawałki o kasie i sukach fajnie  
bujają ludzi na koncertach. W modzie są newschoolowe 
bity, które dodają energii, łatwy refren, żeby publika 
szybko się go uczyła.

– Staram się nie przeklinać, ale idę z modą i zdarzają mi  
się słowa, które nie do końca wyrażają to, co mam na 
myśli, na przykład coś tam, coś tam… suko. Nie znaczy, 
że wyzywam dziewczyny, to jest takie dopełnienie. Lubię  
grę słów. Śpiewam na przykład: „Dopisałem sobie zera 
do tysiąca, ale nie myl mnie, bo nie jestem milionerem”.  
Tu nie chodzi o kasę – a o to, że moje kawałki mają po  
kilka tysięcy wyświetleń. Proste teksty są za proste. 
Wolę, żeby ktoś się zastanawiał, o co mi chodzi.
Batyt jeździ po Polsce. Kiedy ludzie współgrają, daje  
z siebie 110 procent. Zdarza się, że po koncertach trudno 
stawić czoła fanom, zwłaszcza fankom, które mylą życie 
ze sceną. 
– Po występie jestem bardzo zmęczony, a tu dziewczyna 
chce się przytulić, chłopak zbić piątkę. Nie mogę im  
odmówić, bo to byłoby niekulturalne. Czasem pot zalewa 
mi oczy, nie mam czym oddychać, ludzie się tłoczą.  
Zdarzyło się, że jedną ręką robiłem fotkę na Snapa, drugą 
na Instagrama. Zwariować można. 
Na przedramieniu wytatuował sobie róże i nuty. 
– Tatuaż ma coś znaczyć, że jestem artystą. Chcę mieć 
całą muzyczną rękę. 

NEWSCHOOL O ŚMIERCI
„Ja się odnalazłem w tym popieprzonym świecie / W końcu 
zrozumiałem, co jest dla mnie najważniejsze / I nie są to 
pieniądze, choć dla wielu też są cenne / Dla mnie cenna 
jest rodzina, miłość oraz przyjaciele” – to ze „Szczęścia” 
Rupit i Ellov.
Rupit (Piotr Michalski) z Wieszyna, 19 lat, na pierwszą 
płytę napisał kawałek o śmierci. Coś o niej wie – z jego 
życia zniknęło kilka młodych osób. Pierwszy był brat  
kolegi z klasy. Powiesił się na przystanku we wsi. Poszło 
o dziewczynę. Rupit miał wtedy 10 lat. Kilka lat później 
zginął chłopak, który remontował galerię w Poznaniu. 
Spadł z wysokości. Kolejny wracał z pięcioma kumplami 
z imprezy, jechał za szybko, uderzył w drzewo – wszy-
scy przeżyli oprócz niego. W październiku powiesił się  
w domu dobry kolega Rupita, Oskar, miał 21 lat. Znaleźli 
go po trzech dniach. Miał długi, był w separacji z żoną, 
która chciała zabrać dziecko. W lipcu kolejny znajomy 
powiesił się w Redzikowie.
– Mężczyźni wstydzą się mówić o swoich problemach. 
Zastanawiałem się, dlaczego ich życie było tak rozwalone.
Najgorzej było, jak umarła Monika. Rupit traktował ją jak  
siostrę. Uzależniła się od dopalaczy. Na imprezie wzięła  
za dużą dawkę i już się nie obudziła. 
– Zaczęło się dwa lata wcześniej, poznała ludzi, którzy 
brali. Startowali od marihuany i szli w górę, aż do metam- 
fetaminy. Chciała spróbować. I w końcu się uzależniła.  
W zwykłe przedpołudnie, telefon od znajomego, że Monika 
dostała zapaści. 
Rupit pisze o znajomych, którzy wciągnęli Monikę w dragi. 
Myślał, że są jego przyjaciółmi, imponowali mu pewno-
ścią siebie i luzem. 
– To oni podsuwali nam narkotyki. Nie czuli żadnej odpo-
wiedzialności za śmierć Moniki, twierdzili, że sama sobie  
jest winna. Najgorsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu, to to, 
że się z nimi trzymałem, na szczęście w porę się ogarnąłem.
Rupit lubi wykrzyczeć, co ma w głowie. „To nie takie 
proste” – napisał z gniewu na to, co ludzie mu mówili.  
Że to, co robi, to gówno, nie ma przyszłości. Zanim  
się obejrzał, ma już osiem kawałków na pierwszą płytę.
Pierwszy występ miał na festiwalu Nisza Kulturalna,  
w grudniu ubiegłego roku. Trema była taka, że zapomniał 
wszystkie teksty. Pamięć wróciła mu dopiero na scenie. 
Przyszłość wiąże z firmą budowlaną prowadzoną z ojcem. 
Zajmują się wykończeniówką wnętrz.

BEZSENNOŚĆ MĘCZYŁA MNIE W GIMNAZJUM
„Samotnym wilkiem nazwiesz go w mroku zaczajony / 
Dąży do swych marzeń nie czekając na ukłony / (…) Do-
brze mu z tym jest i idzie swoją drogą / A tacy jak ty nic 
zrobić mu nie mogą” – Ellov (Mateusz Różalski) ze Smoł- 
dzina, lat 18, rapuje o „Twórcach czarnych scenariuszy”. 
Ellov raperem stał się 23 stycznia 2014 roku, o godz. 
23.00. Bo wtedy napisał pierwszy tekst. Sypiał po 2–3 
godziny. Taki miał okres w gimnazjum, był zdołowany,  
bo nieszczęśliwie kochał się w dziewczynie. Pierwszy 

tekst do dziś leży w szufladzie. Ellov zapisał już 80 kartek, 
dwa pełne zeszyty. Drugie 80 spalił na grillu, bo nie były 
dość dobre.
Rap daje mu kontrolę nad sobą, uspokaja, gdy jest sfru-
strowany. Pierwszy raz z hiphopowym kawałkiem wystą-
pił w szkolnym „Mam Talent”, w trzeciej klasie gimnazjum 
w rodzinnym Smołdzinie. Specjalnie do tego numeru 
wykupił muzykę od producenta, choć większość począt-
kujących raperów kradnie z YouTube’a. Mimo słabego 
występu dostał wielkie brawa, bo zarapował szczery ka- 
wałek o życiu. Od trzech lat codziennie stara się napisać 
jedną zwrotkę. 
– Tak jak jedni ćwiczą brzuszki, ja piszę codziennie. Tema-
tów jest pełno, pisać można o wszystkim, nawet o tym, 
że udzielam wywiadu. Używki nie idą w parze z muzyką. 
Jak zdarzy mi się wypić, nawet małe piwo, ciężko jest  
pisać. U mnie musi być na trzeźwo. 
Czuje się poetą. Za największego poetę w polskim rapie 
uważa Taco Hemingwaya. 
– Nie piszę otwarcie, znaczenia trzeba szukać między 
wierszami. W kawałku „What, what” nawiązałem do izo- 
kefalizmu. To styl w sztuce polegający na tym, że postaci 
są malowane w jednej linii. Dowiedziałem się o tym na 
wiedzy o kulturze. Napisałem pół zwrotki z punchami, 
czyli wersami o podwójnym znaczeniu. Nie wiem, czy 
ktoś ogarnął, o co mi chodziło: „Jestem jak tupolew,  
bo ścinam ich jak drzewa / Jestem jak Perugino – izoke- 
falizm w wersach / Izokefalizm – ścinam głowy jedną  
linią / Izokefalizm – schować się może Perugino”. Ścina-
nie jedną linią oznacza, że tępię konkurencję, a Perugino 
to włoski malarz, który stosował izokefalizm. 
Rodzice są z niego dumni. Mama wzruszyła się, jak usły-
szała pierwszy kawałek. 
Po technikum budowlanym Ellov wybiera się na inżynie-
rię dźwięku. Do Warszawy lub Krakowa. 
Marzył o występie przed większą publicznością w klu-
bie. Kolejny cel to pierwsza płyta z 23, jakie zaplanował. 
Będzie to poezja rapowana. Ciotka tancerka specjalnie 
nagrała film w Hiszpanii z gitarzystą Viperem do pierw-
szego teledysku. 
Bezsenność, która męczyła go w gimnazjum, to już prze-
szłość. Ellov ćwiczy świadomy sen. Trzeba spać i myśleć 
jednocześnie. 
– To tak, jakby się było postacią w filmie, którą można 
kierować. Dużo czytałem na ten temat. Zaczęło mi wy- 
chodzić, choć jeszcze nie perfekcyjnie. Sen to drugie  
życie. Kiedyś śnił mi się kawałek, był dobry, ale nie mo-
głem przypomnieć sobie tekstu. Pamiętam tylko kolor 
muzyki, była fioletowa. 
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