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    1. naiVe feat. Monika Borzym (prod. Johnny Beats)  2. Zmiana (prod.Kazzushi)  3. Narcyz
(prod. DrySkull)  4. HalfLajf (prod. B.Melo)  5. Strać to feat. Cywinsky (prod. Łukasz K.)  6.
Cypher 2.0 feat. Sarius, Otsochodzi, Sztoss  (prod. Kazzushi, cuty DJ Flip)  7. Z aftera na bifor
feat. Cywinsky (prod. SoDrumatic)  8. brejnFAK feat. WdoWA (prod. Wrotas LifeView)  9. Jak
Tsubasa (prod. SoDrumatic)  10. Face-Swap feat. Dister (prod. Deemz)  11. Kyrk (prod. B.Melo)
 12. Nieśmiertelny (prod. ENZU)  13. Trigger feat. Sarsa (prod. SoDrumatic)  14. Paid (prod.
B.Melo)    

"Dla większości z nas fraza "panta rhei" powinna być oczywistością, ale gdy budzimy się rano,
jemy śniadanie i bierzemy prysznic nie myślimy o tym, że za chwilę coś bardzo istotnego w
naszym życiu zmieni się diametralnie, tylko automatycznie przechodzimy w naturalny rytm dnia,
do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Potrzebujemy tej automatyki do normalnego
funkcjonowania, ale to właśnie ona sprawia również, że bez wszelakiej postaci bodźców z
zewnątrz często sami nie potrafimy zmienić własnego myślenia mimo, że moglibyśmy, a nawet
powinniśmy zamiast akceptować obecny stan rzeczy, który nie zawsze sprawia, że jesteśmy
szczęśliwi - chodzimy do pracy, której nienawidzimy, uczymy się rzeczy, które nic nam nie dają,
tkwimy w dawno umarłych związkach, odurzamy się tak często, że doprowadzamy do
uzależnień itp. itd. Nie jest tajemnicą, że diametralna zmiana może nadejść w najmniej
oczekiwanym momencie, ale po paru mocniejszych turbulencjach w moim życiu na przestrzeni
ostatniego półrocza zacząłem bardzo często o tym myśleć dlatego moja nowa płyta
"HALFLAJF" oscyluje właśnie w takiej tematyce. Niektóre sposoby zachowań, poglądy,
przekonania czy tożsamości zostaną z nami na zawsze tak jak nasze pochodzenie, ale
pozostałe rzeczy, które figurują w naszych głowach jako niezmienialne, naprawdę nie muszą
takimi zostać.

  

Pierwszy raz wydaję swoją płytę we własnej wytwórni De Nekst Best, więc jeśli słuchacie mnie
sporo nie mając żadnego mojego preorderu czy nawet płyty na półce, a kiedyś pomyśleliście,
że fajnie byłoby mieć chociaż jedną to lepszego momentu na to już nie znajdziecie, a
odpowiednio wzbogaconą wersję limitowaną "HALFLAJF" możecie od dziś zamawiać na stronie
mojego labelu De Nekst Best, google it :)
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