
Białas, ART-HOP (ft. Marek Dyjak, Anna Radziejewska, Falcon1, Lanek)
Pablo Picasso, Leonardo Da Vinci
Caravaggio, Dwurnik, Hasior, Michał Anioł
Marek Hłasko
Andy Warhol, Edgar Degas, Vincent van Gogh
chcę autorytetem zostać, a nie gwiazdą
bo one gasną

(proszę nie mylcie mnie z raperami
a zresztą, zadecydujecie sami)

z diabłem podpisałem pakt
po to żeby moi bliscy już na zawsze mili hajs
już za parę sekund wszyscy będą chcieli zostać ART
4, 3, 2, start!

nie boimy się tego co jest nowe
nie wstydzimy się tego co jest stare
mówili mi ze jestem ikoną, ja sam się tak nie nazwałem
półtora roku nic nie nagrywałem
i myślałem typie ze dostanę szału
to były moje najgorsze wakacje
plaza absurdów
morze banałów

brakowało mi emocji , które towarzyszą wypuszczaniu płyt
jak spodoba si eto dzięki
jeżeli nie, to tez git
ty słuchaczu decydujesz, co jest potem uznane za dzieło
gotowy na przełom?
gotowy na przełom?
gotowy na przełom?

- czy pan jest modny, czy chce pan być modny?
- przepraszam ale być modnym, czy nie być modnym, nie jest to pytanie z kręgu artystycznego
ART-HOP

tworze w rozpędzie
idę na żywioł i nie wiem co będzie
by uporządkować co jest w moim mózgu
potrzebne sa zwykle jeszcze dwa kolejne
tak mnie zaciekawiła budowa przyszłości
aż zostałem jej architektem
jak żyjesz stabilnie
to nie musisz być jasnowidzem
by wiedzieć co będzie
patrz: ja kiedy zakończę karierę rapera zajmę sie sztuką niezależną
taką o której nikt nie będzie wiedział
i będę wyrażał się przez nią
wybuduje dom nad rzeką
zabiorę kobietę i psa ze schroniska
wyłączę telefon i w końcu poczuje sie tam jak artysta

najlepsza muzyka to:
ptaków spiew
wiatru szum
liście spadające z drzew
wszystkie książki które czytam
zostawiam dla dzieci
różne spojrzenia na świat nich łypią z biblioteki
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