
Příloha 1: Texty a jejich formální analýza

Vladimir 518 + X-Kmen: Kung-fu rap

Dámy a pánové, dovolte mi představit svého speciálního hosta. Můj člověk X-
Kmen

 apostrofa, elipsa

Refrén (2x)
Vladimir: To je Kung-fu rap
X-Kmen: To je funk-fu styl
Vladimir: To je Kung-fu rap
X-Kmen: Rád bys tu byl
Vladimir: To je Kung-fu rap
X-Kmen: To je králův styl
Vladimir: To je Kung-fu rap
X-Kmen: To je co jsem prožil

 anafora
 paralelismus, hyperbola

Vladimir:
Letíme nocí rychlostí světla metafora, přirovnání, hyperbola
domy se míhaj, periferní pohled elipsa
nikdo z nás nemluví, jen ticho psssst onomatopie
X-Kmen:
sedim vzadu, jsem jak vrchní Macho přirovnání
Vladimir:
Prošel jsem třicet šest komnat Prahy metafora
teď jsem připravený, jsem jak mnich přirovnání, hyperbola
v rapu kopu tam kde mám zvukosled
X-Kmen:
otvírám tu srdce grál metafora

Vladimir: 
To je šaolin věc metafora, hyperbola
X-Kmen: 
Hák na tvůj mozek metafora
Vladimir: 
To je Gorila shit vulgarismus
X-Kmen:
naše extáze metafora, hyperbola
Vladimir: 
To je Praha, Praha rap epizeuxis, metonymie
to je funk-fu rap
pět jedna a osm parafráze
X-Kmen: 
X-Kmen teď
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Vladimir:
Vynášim vědra vody v nataženejch rukou metafora, hyperbola
proskakuju sklem i hořící branou metafora, hyperbola
vynášim děti ven aby neshořely metafora
to všechno můj kung-fu rap -lee onomatopoie
Labyrint světa je ráj mýho srdce parafráze
X-Kmen:
vítej tu bratře, buď v míru apostrofa
Vladimir:
Chaos světa nesu na svejch zádech metafora
X-Kmen:
Vítej tu sestro, buď v pořádku apostrofa
Vladimir
Moje slova musej běžet jako rychlej tep personifikace, hyperbola, 

perifráze, přirovnání
z nuly na sto mi to trvá jen pět sekund metonymie, hyperbola
Jsem matematik metafora
dej mi sekundu a střelim hattrick metafora, hyperbola
dávám další trik
Refrén (2x)

Vladimir
Mý slova, mý činy, můj rap, můj svět aliterace, polysyndeton, elipsa
dealuju nejtvrdší drogu: slovní crack paralelismus
lítám vzduchem, určuju koncept hyperbola
meidtuju na střeše, trénuju double-step metafora
stres stres tep tep tep stres aliterace, onomatopoie
rozsejeme nejistotu trouble trouble gorila rap metafora, epizeuxis
kupuju rohlíky v pozici draka hyperbola
když mě někdo nasere vulgarismus
X-Kmen:
tvářim se jako gorila přirovnání
Vladimir:
v tracku běžim jak grizzly vpřed přirovnání
uhni z cesty, teď padá kamení hyperbola
tohle je náš kung-fu rap metafora
symbol hada je poslední znamení symbol

X-Kmen:
To je šaolin věc...
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X-Kmen:
Když rapuju, tak fetuju paralelismus
leju beton, leju leju beton epizeuxis
Vladimir:
tvý nohy tuhnou v kbelíku malty metafora
za chvíli tě hodim z Nuseláku přímo do hry metonymie, metafora
vedu těžký život rapera hyperbola
do rána v práci, kolem kila hera hyperbola
dostávám nemocenskou za službu skéru hyperbola, metafora
Oh ne! Zbyla jen prázdná hlava onomatopoie, hyperbola

Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezablouděj parafráze
jejich rapová scéna je King HIT hyperbola
každý měsíc nový CD hyperbola
to je náš kung-fu rap, milé děti nadsázka, apostrofa
2x

Refrén

Vladimir:
Pohyb, pohyb, kop, kop, kop onomatopoie, epizeuxis
Hava, hlava, strop, koleno, strop
X-Kmen:
Rýmy, slova, bok, bok
Vladimir:
Hvězdice letěj, sok, sok, sok
2x
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Vladimir 518 + Martin Svátek: Planeta Prah  a
Praha je planeta, je to absurdní svět přirovnání
labyrint osudu, každej má svůj flek metafora
v obličejích lidí čteš smích i brek metafora, synekdocha
uložim do rapu patetickej track hyperbola
2x

Refrén: (2x)
Já miluju život, život miluje mě epizeuxis, personofikace
pak věci dávaj smysl, mý dny jsou žně metafora
Já buduju hudbu, hudba buduje mě epizeuxis, metafora
beru i dám, koloběh energie metonymie

Znal jsem Michala H., od přírody sígr metafora
od dětství dělal bordel, vytahanej flígr metafora
jednoho dne se mi ztratil z života ven metafora
prej ho popravili u zdi bez soudu beng  onomatopoie

Pavel V., velkej pankáč 
vydělal prachy a teď je za vodou metafora
moje dětská láska byla Barbora F.
usínal jsem s představou jak jí hobluju eS metafora

Četl jsem o chlapovi Petr cokoli H.
kdo sledoval noviny, toho zmrda zná metonymie, vulgarismus
postupně umučil svý dítě na smrt 
já usínal a snil jak mu dupu na krk synekdocha

Vilma S., ta holka černá jak noc přirovnání
děti jí nebraly byl to cikán, tak proč řečnická otázka, metafora
seděla vedle mě a já měl tu moc metafora, hyperbola
nabídnout jí pomoc, potom postavit most metafora
Byl jsem trouba, jen jsem sledoval tlak synestezie
tu malou tmavou holku, jak já ujíždí vlak metafora
dodnes je to ve mě, jako černej střep přirovnání
těžko mi pomůže o tom napsat rap synekdocha

V tramvaji vyndaval chlap na ženský péro metafora
dal jsem mu pár dobrejch rad, výchovný dělo metafora, ironie
za oknem to všechno sleduje starej chlap synekdocha
kterejmu v životě zbyli už jen pes a chlast hyperbola

Refrén:
Já miluju život, život miluje mě epizeuxis, personifikace
pak věci dávaj smysl, mý dny jsou žně metafora
Já buduju hudbu, hudba buduje mě epizeuxis, metafora
beru i dám, koloběh energie metonymie
2x
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Znal jsem to jelito jménem Vladimír Bé 
od mala to s nim mrdalo, o ou jé metonymie, vulgarismus,  

onomatopoie
lítal všude po městě jak malej pes přirovnání, hyperbola
potřeboval vědět, jak je hlubokej les metafora, perifráze
dalo by se říct, že byl dítě hvězd perifráze
miloval život a zkusil stovky cest hyperbola
nikdy na nic nezatrpk a makal furt dál hyperbola
o deset let později už narval sál metafora

kdykoliv vstávám ke všem svejm kávam hyperbola
bullshitům světa a ranním zprávám anglicismus, 

vulgaruismus
k vykladačům grafu a všem těm krávám 
děkuju, děkuju, děkuju, že dávám epizeuxis, synekdocha

 metafora, perifráze, synekdocha, aliterace

Martin S., toho chrání zpěv personifikace
svítí mu na cestu v černočerný tmě metafora, eufemismus
Zato Filip V. živil v životě hněv personifikace
hailoval po městě, chtěl vidět krev hyperbola, metonymie

Ali byl náš homeboy, kurva dej mi pět vulgarismus,  metafora,  
 anglicismus

je mi líto že se bez tebe už točí svět metafora, eufemismus
srdce nám krvácí, Johny Quest metafora, hyperbola
odpočívej v pokoji, posílám rap eufemismus, synekdocha

Teď sleduju město z perspektivy jiný 
všichni jsme v právu přitom všichni jsme vinný oxymorón
ulice je kostel i stoka a špíny oxymorón, metafora, 

přirovnání
jeden den zapíjíš pohřeb, druhej křtiny synekdocha, gradace

Já miluju život, život miluje mě
Já buduju hudbu, hudba buduje mě
2x

 epizeuxis, anafora, epifora, personifkace

Refrén:
Já miluju život, život miluje mě epizeuxis, personofikace
pak věci dávaj smysl, mý dny jsou žně metafora
Já buduju hudbu, hudba buduje mě epizeuxis, metafora
beru i dám, koloběh energie metonymie
2x
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James Cole: Peperí

Když střílim svý rýmy, šílim metafora, 
hyperbola

Když střílim svý rýmy, šílim
Když střílim svý rýmy, šílim
Hrdej na svý dědictví, vim kam mířim metafora
(2×)

Když střílim... aposiopese
Komanduj to 
Vidíš to? řečnická otázka
Nemaj nic z toho, co jsem tam nechal, oni ztratili to (zradili to) inverze
A pak dál se vzývá jenom to málo, co zbylo
Konečný stavy se ukryly a překryly to další inverze

Miluju rap, nenávidim game  anglicismus
Dělat ze sebe čuráka a fetovat fame vulgarismus, metafora, 

anglicismus
Mít debilní crew, plnou pážat a psů vulgarismus, metafora, 

anglicismus
Mluvit o penězích a autech, jak vůl přirovnání, vulgarismus
Bejt nahulenej idiot nevzdělanej (blbej) vulgarismus
Čumět jak puk, bejt jak Muk mrtvej přirovnání, vulgarismus
Bejt homofobní zakuklenej gay oxymorón
Nejvíc nenáviděj ty, co to nejvíc chtěj
Já ty zmrdy znám, já vim, že jsou fake vulgarismus, anglicismus
Mě oni nezajímaj, ale oni jedou hate anglicismus, inverze
Zmrde nech mě bejt, nebo budu muset bejt zlej vulgarismus, epizeuxis, 

apostrofa
Budu muset vytáhnout svou verbální A-K epanastrofa, metafora
a tak se neupejpej
Jestli chceš zažít noc, kdy budeš muset volat fízly, boha a mámu metafora,  

ironie
Mayday onomatopoie

Jsem monstrum, Moby Dick nadsázka
A peperi, peperi
A peperi, peperi 
A peperi, peperi 
A peperi, peperi onomatopoie, neologismus

Prodávám Vám svý rýmy jak crack přirovnání
Zabíjim rýmy jak vrah, prodávám hvězdnej prach přirovnání, perosnifikace
Aby si děti mohly vyjet a nemusely brát metafora
Tu tvou naředěnou mrdku, po ní ti nebude stát metafora, vulgarismus
A já už nebudu dál hrát tu hru, co nemám rád
Seru na tvůj trůn, tvůj bůh, tvůj majestát polysendeton, 

vulgarismus, hyperbola
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K čemu to slouží? (K čemu?) řečnická otázka
Kdo je tvůj pán? K čemu to slouží? (K čemu?) řečnická otázka
Co je tvůj plán? řečnická otázka

A já mám rád bejt sám, jsem milovník knih inverze, ironie
Když položím mikrofon, tak žiju jako mnich přirovnání
Nemám auto, ani chain, (reverslé: ale má holka nedělá strip)  anglicismus
Jsem Menza boy, IQ vysoký jak Mount Everest přirovnání
Je mi jedno, kdo mrdá koho a kam strká dick vulgarismus, 

metonymie, anglicismus
Jestli něco takovýho řešíš, tak se zabij hyperbola
„Koule byl vždycky magor, on byl vždycky sick vulgarismus, 

hyperbola, anglicismus
paní Ďurechová, jak vás to mohlo překvapit?“ sarkasmus, ironie, 

řečnická otázka

Když střílim svý rýmy, šílim
Když střílim svý rýmy, šílim
Když střílim svý rýmy, šílim
Hrdej na svý dědictví, vim kam mířim 
(2×)

Peperi, peperi...(4x)
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SuperCrooo: Baby

James Cole:
Bejby, mý jméno je James Cole, apostrofa
já jsem James Cole, 
celej večer na tebe koukám, fascinuješ mě, hyperbola
musim ti něco říct. 
Jo, bejby mý jméno je Phat, chlápek, co jede rap, apostrofa, metafora
musim ti něco říct, počkej chvíli, nech mě jet! metafora
Chycenej v ráji ve světě holek, elipsa
sleduju tě celou noc, máš krásnej zadek hyperbola
Nemůžu si pomoct, prostě tě musim mít, hyperbola
co si dáš za drink, máš chuť pít? 
Já mám chuť pít! 
Jestli cejtíš můj beat, cejtíš i muj dick, anglicismus, vulgarismus,

metonymie
tenhle rap má koule, je čas to votočit personifikace
je čas to pochopit, potřeba souložit elipsa
mám doma filmy, co jsou xxxpornomix, hyperbola, neologismus
bloncku z Jižáku, leklou děvku nechám shnít, vulgarismus, hyperbola
chci perverzní buchtu v kůži, co mě bude bít! 
Mám fajn oblek, pár masek, co říkáš teď? řečnická otázka
Že nejsem normální? řečnická otázka
Máš pravdu, jsem z Benátek.
Lízat klitoris, to je můj byznys. hyperbola
Nakonec piss, moje sladká Nemesis, apostrofa
máš krásnou prdel, roztáhni jí hned! vulgarismus
Šukáme bok na bok, alkohol a hafo drog vulgarismus, hyperbola
zatim, co jsi v koupelně, strašně to honim hyperbola
Připravim lubrikant, pak pustim Toxic Funk, 
Ubalim skunk, rozjedu psí styl metafora
Sperma teče jako Nil přirovnání, hyperbola
Baby apostrofa

Refrén:
Baby, jsi nádherná úžasná sladká, 
jsi moje s pičkou sladkou jak kus ovoce! (2x) apostrofa, přirovnání
Baby

Tohle je James Cole
je tady kapitán Hook. víš? řečnická otázka
Taky ti musí něco říct
Hugo Toxxxx:
Papa Hack, svlíkni se 
James Cole:
Supercrooo Baby
čekuj, čekuj epizeuxis
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Hugo Toxxxx:
Čubky chtěj hardcore sex vulgarismus
My chcem dostat bičem, lízat latex
Řikej mi Hack aka Alex
uvidíš mazec, až vytáhnu vrabec. metafora
Jsem jak Rambo, šílenec přirovnání
jedu jak Mach 3 turbo, kurvo přirovnání,  vulgarismus,  

apostrofa, aliterace
Klekni si na postel,
zavři oči, otevři pusu, vystrč prdel, podej mi gel metonymie, vulgarismus
Vyplázni jazyk, tady máš dick, anglický výraz
chceš naplácat a pak pochcat nebo navopak? vulgarismus
Jsem maniak, jo, Papa Hack, 
akrobat, co umí prcat jako automat přirovnání, vulgarismus
Jsem perverzní psychopat, je to tak 
nech mě pracovat, naučim tě mňoukat metafora
Ukaž pipinu, vyhodim peřinu z okna metafora
budeš hodinu řvát, že jsem hrdina. hyperbola
Nebuď dilina, puč mi tanga, 
tohle aroma je fresh, jak jahoda, anglický výraz, přirovnání
chceš mý sperma?

Refrén (James Cole):
Baby, si nádherná úžasná sladká, 
jsi moje s pičkou sladkou jak kus ovoce! (2x) apostrofa, přirovnání

Jo, johaau, Supercrooo, onomatopie
James Cole, kapitán Hook, 
řekni obyčejný buchtě, ať zmizí. 
Jsi rybí, vyhodim tě z privátu. 
Stupidní sex po tmě, nekouříš péro, vulgarismus, metafora
nechceš ho držet v ruce, 
co s tebou? řečnická otázka
Neumíš ho ani pořádně vyhonit, metafora
nechceš souložit do zadku. 
Chci to dělat psím stylem metafora
Jsem pes, zasranej pes. vulgarismus
Vobyčejnej sex si nech doma
Na to nejsme zvyklý
Supercrooo styl, latex, bič
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SuperCrooo: Fotky z novin

Hugo Toxxx:
Raz dva raz dva, čekuj, Hugo Toxxx
vystřihuju fotky z novin metafora
zalejzám do laboratoře nevyjdu ven do sedmi hodin metafora
volá mi profit, ptá se co vyrábim personifikace
řikám mu, že jdu fotit akty, pak natáčím ironie
kráčim proti smrti, metafora
ve filmu Útěk na planetu ryb hraju hlavní roli metafora
máme tu problémy se scénou metonymie
kde končí Sagvan Tofi s hlavou pod mojí károu, metonymie
idiot nechce zhebnout, nedokáže pochopit, vulgarismus
proč se tahle scéna točí jenom jednou. metafora

James Cole:
Usral sem si do ksichtu miss roku 2005, vulgarismus
můžeš mě vidět kálet na kapoty celebrit metonymie
koupil jsem si dynamit, 
dám ho do análu Petra Jandy"já se chci bavit" 
chvátám, chvátám, běžim někam bůhví kam(kam) epizeuxis 
v ruce třímám granát, neváhám použít, přestaň mě srát vulgarismus
budu chcát na hlavu lidem z vokna svýho domu, vulgarismus, 

metonymie
pustim k tomu rap, vydám nelidskej skřek"áááa" onomatopoie
kup svý mámě cédo Supercroo ke dni matek, metonymie
nebo kup robertek, chceš jí vůbec dát dárek,hmm? Jsi spratek! 
Supercrooo rap jak crack do žil jak heroin, přirovnání
přilítám s kufrem z Makedonie, pašuju steroid metafora

Hugo Toxxx:
Felim v jeřábu, metafora
tahám Willyho mámu
váží minimálně tunu, 
votočim to vo 180 stupňů, 
složim jí na Náměstí republiky, čekuj jí
nasranej prolítám zdí 
letim vodorovně k tobě, 
zmrde dám ti pěstí vulgarismus, apostrofa
propadnu se ti do bytu skrz strop,
 spadnu během večeře na tvojí kachnu
budu chodit za tebou, 
nafotim fotoseriál tvejm rodičům,
radost mít nebudou, 
nemaj tušení, že jsi za školou, 
nevědí o drogách, 
zatím nenašli ani tvůj herák 
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James Cole:
A co Eva Herzigová? Je na vrcholu nebo na drogách? řečnická otázka
Řeknu ti to sám, miluje kokain hyperbola
sám jí ho prodávám má ráda čistý zboží, 
platí hotově cash, ne jak Leoš Mareš antiteze
letim nohou napřed vzduchem jak Jackie Chan přirovnání, metafora
hacknu přes svůj komp tvůj penzijní fond, metonymie
pak zničim tvou prdel píčovinou jak James Bond vulgarismus,přirovnání,  

metonymie
z mejch hodinek vystřelí smrad, trefí tě do voka, synestezie

Hugo Toxxx:
Řídím nábor talentů do porna, hyperbola
Dáda Patrasová je adept číslo jedna hyperbola
nechávám jí vykouřit Jirku Korna, metafora
zezadu jí nechám píchat Pepu Zímu metafora
Dáda nakládá lesbám přes píču, vulgarismus, metafora
Dáda nastaví píču každýmu vulgarismus, nadsázka
lížu kameru, natáčím anální jízdu, metonymie
namočim jí kozy do gelu. metonymie

Jooooo….Dádo!...To  je  pro  tebe!!  Terorizuješ nás  od  osmdesátých  či
sedmdesátých či padesátých let děvko! Terorizuješ už i tvýho fotra, přestaň!!
Prcám, prcám, prcám 

apostrofa, vulgarismus, polysendeton, hyperbola
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Řezník: Patrick Bateman

,Moje nenávistný rapy, tak to nejsou žádný pózy personifikace
Formuluju svoje depky, ventiluju diagnozy
ZNK jsou Bozi, popravou ti hrozí hyperbola
Já vedu tenhle kult, hryžu hlavy jako Ozzy hyperbola, přirovnání
Mnozí si myslí, že ví jak to chodí
Ale ani já sám nevím kde se všechno to zlo rodí personifikace

Prostě je tu s náma, nepomůže Dalajláma synekdocha, elipsa
Já jsem toho plnej, mám to v sobě od pradávna hyperbola
Zabíjet lidi, tak to jediný si přeju hyperbola
Myšlenkou na vraždu svoje chladný nitro hřeju synestezie
Lidi jsou falešný, vražda je ryzí personifikace
Moje představy jsou plný nenávistných vizí hyperbola

Není to easy udržet na uzdě touhu metafora,  anglicismus
Teď ji mám ve svým muzeu naloženou v louhu metafora
Už dávno nemám vlastnosti lidský bytosti hyperbola
Mám maso a kosti, ale nemám žádný ctnosti metonymie
Moje nenávist, tak ta je čím dál větší personifikace
Když mě lidi zmerčí tak berou do zaječí metafora

Refrén:
Pořád smrdím hatem, říkej mi Patrick Bateman hyperbola
Mám na lidi hrozný nároky, nikdo neprošel sejtem hyperbola
Nesnáším tlustý, hloupý a hnusný 
smradlavý zmrdy, píči nevkusný, vulgarismy
homelesse, buzny, feťáky, lůzry, vulgarismus
zloděje, diskanty, ochrance lůzy!

Svět plnej hrůzy, kde po smrti nic není hyperbola, elipsa
V pekle jsme teď, a pak přijde zapomnění hyperbola
Zatmění mysli, já svý děsy si nesyslím
Chci je se všema sdílet, chci všem odepřít kyslík hyperbola, anafora
Chci ho jenom pro sebe, ať všechno ostatní zhebne vulgarismus
Z pekla se stane nebe, jsem negativní degen hyperbola, vulgarismus
Zůstane jenom jeden člověk, vznikne eden
Konečně šťastnej, samotnej Patrick Bateman

Refrén:
Pořád smrdím hatem, říkej mi Patrick Bateman
To je to co sem, to je to kdo sem syntaktický paralelismus
(To je to co sem)
Psycho, psycho, psycho, psycho!
2x
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Příloha 2: Rozhovory se členy subkultury
Josef (23):

 Co z hip hopu posloucháš?
 Těžká otázka, všechno možný. Grime, ten převážně, Česko, Slovensko ani 

moc ne a občas USA – Rick Rosse a takový ale spíš UK.
 Nějaký jména můžeš vypíchnout?
 Toho Rosse, Chief Keefa poslouchám hodně. V poslední době mě asi baví jen

Rick Ross.
 A z CZ scény?
 Tak určitě BiggBoss, Hypno808, Smack, Rook's Squad,Ektora, Sergei 

Barracuda, Pastor...je toho hodně. Neposlouchám Ty Nikdy a podobný věci.
 Proč preferuješ tenhle žánr?
 Nerepferuju jen tenhle žánr. Poslouchám víc věcí. Poslouchám metal a různý 

věci. Baví mě kombinovat styly. Ale neposlouchám country a nemusim ani 
techno.

 Co se ti líbí na hip hopu?
 Ta volnost, můžeš si říct cokoli, špinavej zvuk – ten je úplně nejlepší...je 

těžký odpovědět co se mi líbí jen na hip hopu. Každá věc má nějaký svoje 
kouzlo, ať už je to metal nebo punk. 

 Co rozhoduje o tom, jestli se ti singl bude nebo nebude líbit? 
 Tak určitě to, jestli to do sebe zapadá. Jestli text zapadá do beatu, jestli se beat

hodí k textu nebo ne. To je pro mě nejdůležitější věc.
 A když bychom to vzalo všeobecně – co myslíš, že dělá konkrétní singl 

úspěšnej?
 Chytlavej beat. Pokud beat není nějakým způsobem chytlavej, tak ty lidi to 

prostě poslouchat nebudou. Máme hodně tracků, kde je beat chytlavej a lidi 
to poslouchaj denně. Třeba například Denně.

 Co je pro tebe chytlavej beat?
 Melodickej, zajímavej rytmus, zajímavý zvuky...těžký na tohle odpovědět, 

nejde to takhle popsat. Například třeba track Views od Toxxxe a Vladimíra 
518 ten beat je něčim zajímavej, sedí do rapu. Další příklad beat na věc 
Planeta Praha z poslední Vladimírový desky Idiot,  kterej dělal Mike T. Baví 
mě hodně Wichovíýh beatů - vždy mě něčím překvapí.

 Je pro tebe důležitá spíš hudební nebo textová stránka?
 Obojí. Mě baví to, že producent si tam dokáže vyjádřit ten svůj styl. To samý 

v textech – když je text smysluplnej, tak není problém.
 Je pro tebe hodně důležitý textům rozumět?
 Hele většině textů, přiznám se, ani nerozumim, protože to je slangový. 

Některý slova tady některý lidi ani neznaj. Takže pro mě to tak důležitý není. 
Každopádně když si ten text dokážu přeložit, tak je to lepší. Ale někdy to ani 
lepší není, protože zjistim, že ten text je úplně o hovně. 

 Preferuješ nějaký konkrétní témata nebo okruhy textů?
 Mě se nelíbí, když maj tracky stejněj koncept, stejný věci se tam opakujou. 

Baví mě třeba Planeta Praha – takovýhle typy textů mě bavěj.
 Takže tě baví nějaký zajímavý storytellingy?
 Jak kdy, podle nálady. Někdy mám náladu na storytelling texty jindy zase ne.
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 Co na textech oceňuješ?
 Zamyšlení, když je v tom vtip, nějaký skrytý významy. Když zmínim zase 

toho Vladimira, tak třeba track Nemám zájem – tam si myslim, že ani hodně 
lidí nechápe ten klip, nechápe text, dokud si to neposlouchaj tisíckrát denně, 
tak ten text nepochopěj. Takže hloubka těch textů.

 Co děláš, když narazíš na text, jehož význam ti uniká, úplně ho 
nepobíráš?

 Poslouchám ho třeba tisíckrát dokola a snažim se něco pochytit. Pokud se to 
nepovede, tak hledám na netu překlad.

 Je naopak něco, co tě v textech štve, nebo se ti to nelíbí?
 Nelíbí se mi když, je text furt stejnej – když se furt rapuje o holkách, o 

prachách, o trávě o drogách. Prostě mě baví, když má text nějakej význam a 
je promakanej.

 Co vulgarity v textech, jak to vnímáš?
 Pokud to není úplně přehnaný, tak se to dá. Když ta každym slovem je 

vulgární slovo, tak to člověka ani nebaví poslouchat. 
 Jak moc si všímáš významů? Do jaký můry to řešíš? Koukáš se třeba na 

přepisy textů nebo tak?
 Taky a hlavně koukám, jestli je tam nějakej posun v textový stránce. Jestli je 

ten člověk třeba za rok na stejnym levelu, nebo je někde jinde a tak.
 Takže osobní vývoj danýho rapera je pro tebe důležitej? Podle čeho 

poznáváš, jestli a jak moc se člověk posunul?
 Určitě je to pro mě jedna z nejdůležitějších věcí. Je tu hodně rapperů, který 

byli dobrý, ale nedostali se dál a jejich kariéra skončila velmi brzo. Poznávám
to v promakanosti textu, jestli člověk používá ty samý výrazy, jestli se text 
opakuje pořád dokola atd. Když se nad tim textem zamyslíš tak poznáš,jestli 
to rapper odfláknul, protože to byl jen feat pro kámoše nebo jestli je na tom 
fakt tak špatně.

 Našly by se nějaký singly, který se ti obzvlášť líbí?
 Líbí se mi Planeta Praha...spíš mám oblíbený desky než singly. Určitě Idiot, 

poslední deska Vladimira. Ta je promakaná textově i hudebně, takže ta mě 
baví, ze starších věcí mě baví Rok psa a třeba Tetris, protože texty, co má 
Ektor poslední dobou, překonávaj všechno co tady je.

 V čem Ektor překonává ostatní rapery?
 Ve složitosti textů, v promakanosti, v zásobě slov. Má skvělou flow - nikdo 

tady takovej styl flow nemá. Jeho texty maj vtip a někdy jsou zase hrozně 
tvrdý. Dokáže si na svůj věk a na to, že je ve hře fakt krátkou dobu, poradit 
s každým beatem. Zamysli se nad textem All In.

 Našly by se naopak singly, který rád nemáš? Proč?
 Těch je spousta. Je víc důvodů – nebaví mě textově,nebo mi to téma prostě 

nesedí. Furt poslouchat 4 minuty dokola jak je ten raper King a je nejlepší na 
světě mi nic neříká, nezajímá mě to. Ale najdou se i jiný důvody, třeba i to, že
text je skvělej,ale beat je tragickej. Někdy mi připadá, že producenti si na tom
nedávaj záležet, i když je to jejich job, dá se říct. Bejt já ten raper a producent
by mi zkazil track,tak bych mu ty ruce uřizl. Beat vlastně dělá 50% dobrýho 
tracku.
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Ivan (26):

 Co z hip hopu posloucháš?
 Z  českejch  mám  nejradši  Ty  Nikdy  label,  Prago  Unoin,  samozřejmě

Supercrooo,  baví  mě  PSH,  Vladimir  518,  Tafrob.  Ze  slovenskejch  mám
nejradši Gramo Rokkaz, pak samozřejmě Kontrafakt,  to jsou stálice,  Moja
Reč, Čistychov, H16. Je toho spousta a tohle jsou takový ty základní.

 Takže posloucháš hlavně Československou scénu?
 Jo,  jasný,  to  poslouchám především,  ale  samozřejmě poslouchám i  věci  z

Ameriky – spíš ty starší, ty nový mě nebaví.
 Proč preferuješ zrovna tenhle žánr? Proč ne něco jinýho?
 Dřív jsem poslouchal punk rock a pak mi kámoš dal, tehdy ještě na kazetě,

Syndrom Snoop,  ať si  to  poslechnu,  že je to  skvělý.  No a od tý  doby to
poslouchám, vlastně teď neposlouchám nic jinýho.

 Co konkrétně se ti na tom líbí?
 Líbí se mi hudba. Ty beaty. Pak se mi líbí, když má někdo nápaditý texty –

třeba Kato. Ten je v Čechách s přehledem nejlepší textař. Jeho texty jen tak
někdo nevymyslí.

 Co je podle tebe nápaditým textem?
 Nejnápaditější texty má u nás Kato a Paulie Garand, a to v tom, jak si umí

hrát se slovy.
 Co rozhoduje o tom, co se ti bude nebo nebude líbit?
 Je to tak půl napůl. Když se mi nelíbí beat, tak mě to nezaujme. Ale kdyby to

mělo dobrej beat,  ale text nahovno, tak je to o ničem. Třeba se mi nelíbí
egotripy. Nebo takhle: když si někdo egotripy může dovolit, tak jo, ale pak
jsou tu rapeři, který si podle mýho názoru nemůžou dovolit tvrdit o sobě, že
jsou nejlepší, ale tvrděj to, což se mi nelíbí. Takže texty : hudba tak půl napůl.

 Když bys to vzal všeobecně: co si myslíš, že dělá singl úspěšnej?
 Hlavně jméno. Neznámej člověk může vydat skvělou pecku, ale jelikož je

neznámej,  tak  se o tom tolik  lidí  nedozví.  Takže  dejme tomu,  když vydá
novinku LA4 s  Wichem, tak  už je  to  vlastně  úspěšný předem. Wich dělá
hodně, to jsme mohli vidět i u Ektora – dokud jel bez Wiche, tak byl známej,
dobrej, ale jakmile se k němu přidal Wich, tak se dostal úplně na vrchol.

 Je pro tebe důležitá spíš hudební nebo textová stránka?
 Je to půl napůl.
 Co je důležitý u hudby a co u textu?
 U hudby určitě zvuk. Nejraději mám boombap, jak už jsem řikal. A u textu?

Asi aby měl nějakou myšlenku, sdělení, aby by vtipnej. Nejlépe to umí Kato
a třeba Rest.

 Když vezmeme  texty  –  jak  je  zásadní  jim  rozumět,  vědět  o  čem  lidi
rapujou?

 V angličtině bohužel nerozumim, češtině i  slovenštině rozumim v pohodě.
Proto  spíš  preferuju  tu  československou  scénu,  protože  tý  anglický
nerozumim. Mrzí mě to, ale i lidi co umej anglicky mají kolikrát problém
tomu rozumět – maj tam slangy a tak. 

 Jsou nějaký témata textů, který máš rád?
 Bavěj mě tracky o trávě, těch je až až. Ty se mi líbí asi nejvíc – Pod vlivem,

Hugo nespí, pak texty od Resta, od Logica.

83



 Proč se ti tyhle texty líbí?
 Protože jsou o trávě a tu já rád.
 Co na textech oceňuješ?
 Třeba u Kata cenim myšlneku, líbí se mi na něm, že má texty, který nikdo

jinej nenapíše. Kato je v tomhle hroznej originál. Pak ještě Paulie Garand má
svý texty. Je vidět, že jsou chytrý, je to na tom hrozně poznat. Podle textů
poznáš, jak je ten člověk chytrej.

 Co je pro tebe chytrej a co je pro tebe hloupej text? Mohl bys to nějak
přiblížit?

 Chytrej je pro mě text, co vypráví nějakej příběh. Panáky na zem od Resta
například. Hloupý texty jsou pro mě všechny horrocorový. Znám lidi, kterým
to příjde vtipné, mně ne.

 Je něco, co ti na textech štve, co se ti v nich nelíbí?
 Třeba horrorcore. To se mi prostě nelíbí. Podle mě to je prostě špatný. Ale

jiank mě nenapadá něco, co by se mi vyloženě nelíbilo.
 Takže ti u textů vadí přílišná brutalita?
 Nevadí  mi  vulgarita,  ale  brutalita  ano.  Upřímně  nechápu,  jak  se  někomu

můžou líbit texty o udupání dětí nebo znásilňování žen.
 Jak vnímáš vulgaritu v textech?
 Jsou skupiny,  ke  kterejm to patří  –  v Čechách třeba Supercrooo.  Ty měli

hodně vulgární texty a tim to lidi zaujalo. A na Slovensku to jsou Kontrafakt.
Někdo jim to vyčítá, mě to nevadí.

 Jak moc si všímáš významů textů?
 Tak je jasný, že se nad tim zamejšlim. Když to má myšlenku, tak se to snažim

pochopit a většinou to jde.
 A nějaký skrytý významy?
 To ani moc ne – až tak do hloubky to neposlouchám.
 Co děláš, narazíš-li na text, jehož význam ti uniká a úplně ho nechápeš?
 Pokud ho nechápu, tak to nijak extra neřeším.
 Našly by se nějaký singly, který máš obzvlášť rád? Který bys vypíchl?
 Těch je hodně. Z USA je to určitě Shook Ones od Mobb Deep,  pak je to Still

Dre od Dr. Dre no a pak od Eminema The Real Slim Shady. V Čechách...to je
těžký. Hodně se mi líbí Fotky z novin od Supercrooo, pak Balkónovka od
Resta,  to  je  hodně zásadní  pecka a  pak samozřejmě PSH – Praha.  Úplně
nejlepší slovenská pecka je Nikomu neverím od Kontrafakt – tu poslouchám
dodneška, i když je docela stará, pak Drvivá Menšina - Čo tu máme dnes, na
to jsme si hodně zapařili a pak Názov Stavby – Štát ťa nutí. Ale je jich hodně,
tak jsem vybral vždycky tři.

 Co konkrétně se ti na těch singlech líbí?
 Praha, to je prostě pražská hymna, u těch americkej to jsou instra, protože

tam nerozumim textu. Čo tu máme dnes, to je velkej partyhit.  Ten beat je
akorát dělanej na tancování, takže tak.

 A naopak. Napadly by tě věci, který rád nemáš? Proč?
 Napadly. Nemusim Smacka a to už od té doby, co urážel hip-hop a většinu

jeho interpretů a nelíbí se mi jeho texty - jsou sebestředný. Nelíbí se mi ani
horrorcore  a  všichni  jeho interpreti,  protože  mi  ty  texty přijdou hloupé  a
nepříjdou mi vtipné.
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Lenka (24):
 Co z hip hopu posloucháš?
 Jak kdy. Začínala jsem na grimu – hrozně mě chytil Dizzee Rascal, Roll Deep

a  takový,  takže  to  mě  primárně  bavilo.  Boy Better  Know,  to  jsem úplně
milovala a postupně jsem se prokousala i k dalším věcem. Mám ráda třeba
Looptroop Rockers – takovej trueschool,  poslední dobou mě docela baví i
nějakej dirty sound, crunk. Od všeho něco. 

 Proč preferuješ tenhle žánr? 
 Já jsem to začala poslouchat jako nějakou revoltu, protože můj otec je taková

máňa, vychoval mě na rocku. A já jsem v pubertě začala poslouchat rap jako
nějakou formu odporu, protože ho to sralo. Ale začalo mě to bavit, nejvíc mě
to chytilo, když Orion vydal Teritorium 2, protože na tom mě nejvíc bavilo to
sdělení.  A stala  se z toho taková srdcovka.  Baví mě kombinace muziky s
prolínáním textu, kterej je samozřejmě v mnoha případech hloupej, ale dá se
v tom najít i nějaký sdělení.

 Co rozhoduje o tom, jestli se ti singl bude nebo nebude líbit?
 Primárně  mi  přijde  důležitá  poloha,  která  mi  musí  k  danýmu interpretovi

sedět. Třeba na sólu, co teď vydal Orion mi k němu vůbec nesedí věci od
Wiche, ale hrozně se mi třeba líbí singl „Zkus chodit v mejch botách“ - to je
podle mě poloha, která mu hrozně sedí. K někomu mi vůbec nesedí takový
hipísácký beaty, k někomu naopak jo. Je to hrozně individuální, ale určitě ten
beat musí trochu vystihovat ten text a náladu, feeling toho tracku. To je pro
mě důležitý. 

 Co myslíš, že dělá konkrétní singl úspěšnej?
 Určitě záleží, na koho interpret cílí. Myslim si, že krásně to je vidět třeba na

Ektorovi,  kterej  zjevně cílí  na  teenagery a  to  poselství  směřovaný z  jeho
tracků je přesně to, co ty lidi chtěj slyšet, takže já si myslim, že o tom to je.
Pak ale druhá strana je Vladimir, nevim jestli to je jen můj pocit, ale přijde
mi, že deska Idiot je hodně o koksu a ten člověk se v tom musí najít. Ale aby
se to obecně dostalo do širšího povědomí, tak to stoprocentně bude něco, co
je snadno stravitelný pro masy, viz Mačeta (tj. Johny Machette) a podobný
lidi. Trošku do popíku, aby to mělo takovej ten trendy sound, co teď frčí.
Všechny popový hvězdy teď začínaj spolupracovat, nebo už dávno začaly, s
raperama. Taková líbivost, prostě něco, s čim se masa ztotožní. 

 Pro tebe je důležitá spíš hudební stránka, textová, nebo obojí?
 Tak samozřejmě u českýho rapu je to text. U toho cizího, ačkoli se snažim,

nerozumim všemu, ale snažim se je překládat,  tak tam je pro mě důležitý
poselství. U většiny zahraničních interpretů mi jejich texty nic moc neříkaj,,
tak tam mi jde o beaty. U českýho je to teda stoprocentně text. Pokud nemá
nějakou hloubku, tak si radši stáhnu instrumental, pokud je dobrej, a vůbec to
neposlouchám, protože tam mi jde o sdělení.

 Takže je pro tebe hodně důležitý textům rozumět?
 Jo, je. Ráda si poslechnu nějakej francouzskej nebo německej rap, ale tam

vůbec nevim o co v těch textech,  jde takže tam je to čistě instrumentální,
nebo o nějaký tý náladě, ale jinak určitě je pro mě rap primárně o sdělení.
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 Preferuješ  nějaký  konkrétní  témata/okruhy,  kterýma  se  rapový  texty
zabývaj?

 Nemůžu  říct,  že  preferuju.  V  rapu  jsou  takový  ty  klasický  klišé  –
sebechvástací, reprezentační tracky, tak u toho mě baví, když někdo dokáže
přijít s něčím novým, protože to je téma, který tady bylo už stokrát a když to
pak někdo dokáže pojmout trochu jinak, tak je to příjemný. To si vždycky
ráda poslechnu, protože mě zajímá, jak se s tim dotyčnej popasuje. A pak
samozřejmě pokud jde o nějakej, ať už vtipnej nebo zajímavej storytelling,
tak dobrý. Ale zase nesnášim takový ty pseudocitlivý románky. Já potřebuju,
abych tomu mohla věřit. Pokud mi tam někdo vykládá nějakou sračku, tak to
vůbec nemůžu brát vážně.

 Co na textech oceňuješ? Co tě na nich baví nejvíc?
 Určitě mě baví, když si s textem někdo umí pohrát v tom smyslu, že to dává

smysl  a  je  to  zajímavě  zarýmovaný.  Samozřejmě  třeba  Kato  v  tom  je
dokonalej, ale toho si zase nepustim, protože zaprvý mi vadí, že nemá zuby,
za druhý mě to nebaví, co se týče muziky. I když hraje s živou kapelou, tak
mi to nic neřiká. Jinak mě hrozně baví zajímavý slovní obraty, nebo když do
toho dokáže nenápadně vpasovat nějakou druhoutnou myšlenku. To oceňuju.

 Je na druhou stranu něco, co tě v textech štve, nebo se ti nelíbí?
 Štvou mě rýmy, který tady byly už stokrát a přijde mi, že se tady lidi vykrádaj

navzájem. Nebo taková ta snaha bejt za každou cenu cool a drsnej a nebo
naopak, jak už jsem říkala, hrát někomu na city, protože ví, že puberťačky na
to slyší. Ony možná, ale mě to fakt nebaví.

 Jak vnímáš vulgarity v textech? 
 Tak k rapu to určitě patří.  Mě prostě rap přijde, že sdělujou to, co maj na

jazyku. Když je něco sere, tak to řeknou z plnech plic. A pokud má někoho
zdissit, tak to nebude řikat slušně. Takže tam mi to k tomu sedí a mě obecně
sprostej  slovník  přijde  v  pohodě.  Kdybych  ho  nemohla  používat,  tak  se
přesně nevyjádřim k polovině věcí, který vidim a žiju.

 Jak moc si všímáš významů textů? Hledáš třeba nějaký skrytý významy
nebo tak?

 To  určitě.  A vždycky  přemejšlim  a  nejradši  bych  pokaždý  po  poslechu
nějakýho alba udělala hned rozhovor s tim autorem, protože mě zajímá, jestli
jsem to pochopila tak,  jak to on myslel.  Stejně tak je zvláštní,  když jsem
poslouchala Supercroo v patnácti a poslouchám je teď, tak to prostě vnímám
jinak a přijde mi, že ty tracky jsou o něčem jiným. 

 Co děláš, narazíš-li na text, jehož význam ti uniká, úplně to nechápeš?
 Tak samozřejmě můžu zkusit zapátrat, co tim chtěl autor říct. Ale pokud mi

uniká význam, tak nejspíš nebudu pátrat  vůbec.  Jako můžu si ten význam
domejšlet  nebo  třeba  cílem  autora  bylo,  nechat  posluchačům prostor  pro
vlastní fantazii, ať si to vyloží po svým. Ale pokud mi to nic neřekne, tak tim
pro mě asi ten track ztrácí na zajímavosti. Ale jak už jsem říkala, může to
vytrhnout třeba nějaký povedený instro.
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 Našly by se singly, který máš obzvlášť ráda? Co se ti na nich líbí?
 Třeba v poslední době mě hodně baví ten Orion. Celou desku ještě neslyšela,

ale pokud mám vypíchnout, tak zrovna Zkus chodit v mejch botách. To je
prostě poloha, která Vorlovi neskutečně sedí a hrozně mě baví celá atmosféra
toho tracku. Beat je dokonalej, to se Trafikovi povedlo, to je špička. Přijde
mi, že tam vystihnul sám sebe, hrozně to spolu kooperuje. Tak to je podle mě
vynikající věc. Teď když o tom přemejšlim, tak mnohdy to u těch oblíbenejch
singlů  přebíjí  ten  beat,  protože  dokresluje  atmosféru  celýho  toho  tracku.
Třeba nemám rád Rytmuse, ale když vezmu Cigánský sen, tak to je to samý –
ten text a muzika k sobě úplně padnou, tam není co vytknout. Za sebe můžu
říct, že mě baví, když si interpret pohraje s intonací a opravdu se přizpůsobí
beatu, třeba Ektor mě nebaví, protože mi přijde, že v každým tracku dává
stejně.

 Naopak: jsou nějaký singly, který ráda nemáš? Proč?
 Jasně,  je  spousta  tracků,  který  mi  nesedí.  Asi  nikomu  se  nemůže  líbit

všechno. Ale pokud to mám nějak zobecnit, tak primárně nemám moc ráda
takový ty „nejvíc provařený“ singly. Ty tracky, na kterejch si ujíždí davy. A
jinak zase, jak už sem řikala, nemusim tracky s plytkym textem, přehnaně
jásavým beatem nebo takový ty ubrečený a srdíčkový songy. Vyhrocený a
hraný emoce mě vytáčí.
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Michal (25):
 Co z hip hopu posloucháš?
 Mám rád spíš starší věci, 4 roky zpátky a víc. Baví mě americká scéna, a to ta

komerční i nezávislá a i některé starší věci z Česka a Slovenska, něco by se
našlo i v Anglii.

 Proč preferuješ zrovna tenhle žánr? Proč ne něco jinýho?
 V současnosti už poslouchám více žánrů, ale rap mě baví hlavně proto, že má

oproti  jiným žánrům větší  možnost  sdělení  v textech.  Líbí  se  mi  samotná
historie  rapu,  kdy  lidé  díky  němu  dokázali  vyjádřit  svůj   nesouhlas  se
společenskými  událostmi  a  právě  rap  byla  kolikrát  pro  lidi  z amerického
ghetta jediná šance jak se prosadit a vyhnout se chudobě.

 Co konkrétně se ti na tom líbí?
 Hudební stránka i textová, která mě zaujme svým sdělením i třeba tím, aby se

text  do  hudby  hodil  po  technické  stránce  a  mám  rád  například  skladby
s kvalitním  zpívaným  refrénem.  Zpěv  obecně,  když  je  kvalitní,  dokáže
příjemně zpestřit hip hopovou skladbu.

 Co rozhoduje o tom, co se ti bude nebo nebude líbit?
 Konkrétní skladba se mi prostě musí zalíbit,  od začátku po instrumentální

stránce a poté záleží jak mě zaujme text a flow daného umělce.
 Když bys to vzal všeobecně: co si myslíš, že dělá singl úspěšnej?
 Hlavní  roli  hraje  většinou  hlavně  kvalita  instrumentálního  podkladu.

Z komerčního měřítka jde také o podbízivost skladby a jednoduchý chytlavý
refrén.

 Je pro tebe důležitá spíš hudební nebo textová stránka?
 Pro mě je hlavní textová stránka, ačkoli mě kolikrát skladba zaujme spíš po

hudební stránce.
 Co je důležitý u hudby a co u textu?
 Hudba mě prostě musí zaujmout a u textu jde o kvalitu sdělení, ale v hip hopu

se najde i spousta skladeb, které mě baví, ale jejich sdělení je téměř nulový -
u nich se mi líbí většinou flow a kvalita textu po technické stránce.

 Když vezmeme  texty  –  jak  je  zásadní  jim  rozumět,  vědět  o  čem  lidi
rapujou?

 V rapu to většinou je zásadní,  i  když se najde spousta  skladeb,  kde kvůli
rychlosti  rýmování,  častému  výskytu  slangu  a  spoustu  dalších  aspektů  je
těžké všemu rozumět. 

 Jsou nějaký témata textů, který máš rád? Proč se ti tyhle texty líbí?
 Text mě prostě musí oslovit a musí mi u daného rapera připadat věrohodný.

Ve  finále  ocením ať  už  normální  témata  ze  života,  tak  text  se  sociálním
podtextem i klasický chvástací text.

 Co na textech oceňuješ?
 Právě jejich kvalitu  po technické stránce a  smysluplnost  a  například když

dokáží vystihnout a aktuální situaci, nebo na ní s nadhledem pohlížet.
 Je něco, co ti na textech štve, co se ti v nich nelíbí?
 Když v to v textu daný interpret nedokáže ukočírovat se svým egem a moc to

přehání se sdělením, že je nejbohatší a nejlepší „král“ světa a všichni ostatní
mu nesahají ani po kotníky.

 Jak vnímáš vulgaritu v textech?
 Do hip hopu patří a když je v omezené míře, tak mi nevadí.
 Jak moc si všímáš významů textů?
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 Všímám si jich dost, ale samozřejmě najde se rap, který mě baví hloubkou
textu  a  pak  také  nějaký  s jednoduššími  texty,  který  zaujme  hlavně  po
instrumentální stránce a který poslouchám na odreagování, nebo ho používám
jako pozadí při každodenní činnosti.

 Hledáš v textech skrytý významy?
 Ano,  skryté  významy mě to baví,  ačkoli  si  jich jako rodilý Čech kolikrát

nevšimnu ani na druhý poslech.
 Co děláš, narazíš-li na text, jehož význam ti uniká a úplně ho nechápeš?
 Poslouchám  spoustu  hudby,  ale  když  mě  konkrétní  věc  opravu  osloví  a

význam textu  nechápu,  tak  si  najdu  text  na  internetu  a  případně  si  ho  i
přeložím.

 Našly by se nějaký singly, který máš obzvlášť rád? Který bys vypíchl?
 Konkrétní singl je těžké vypíchnout, ale z interpretů bych vypíchl Notorius

B.I.G.,  Eminem,  Dilated  Peoples,  Evidence,  Game,  Pharrell,  Swollen
Members, Clipse, Jay-Z, Nas, Dizzee Rascal, T.I., Sean Price, Black Milk,
Slaughterhouse, Beastie Boys, Kid CuDi, Cage, Kendrick Lamar, Nate Dogg,
El -P a další jména co se mi teď nevybavují.

 Co konkrétně se ti na těch singlech líbí?
 U každého to může být něco jiného, některý mě zaujme kvalitou hudebního

podkladu, některý hloubkou sdělení umělce a některý právě třeba technikou
rapu.

 A naopak: napadly by tě věci, který rád nemáš? Proč?
 Určitě se v rapu najde spoustu skladeb a umělců, které mě neoslovují a nejvíc

bych jich asi našel v současném stylu z Jihu Ameriky zvaným trap, ve kterém
se vytrácí  jak hloubka sdělení,  tak kvalita  samotného rapu a  jde hlavně a
blyštivou, bouncující a podbízivou instrumentální stránku skladby a v textech
hlavně o prostitutky, luxusní auta, zbraně a peníze.
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Lukáš (22):
 Co z hip hopu posloucháš?
 V současnosti  poslouchám  hlavně  conscious  rap,  převážně  zahraniční  –

Vinnie Paz, Everlast,  Ill  Bill, R.A. the Rugged Man, Lowkey, ruský antifa
circle pit hip hop Moscow Death Brigade, hororcore Sodoma Gomora a další
československý klasiky jako UL Farma, 4021, Kruscifix, Gramo, Moja Reč,
Boy Wonder, Majself, Paulie Garand, Supercrooo, Vladimír 518, vesměs spíš
starší český věci.

 Proč preferuješ zrovna tenhle žánr? Proč ne něco jinýho?
 Jednoduše mě baví, propadl jsem tomu už na základce, i když od té doby se

můj  rapovej  playlist  pozměnil  a  vytříbil,  stejně  jsem z velké  části  věrnej
tomuhle žánru. Jde o celou hip hopovou pouliční subkulturu, co k tomu patří,
velkýmu prostoru pro texty a důrazu zrovna na ně. Jednoduchosti, díky který
k tomu není potřeba spousta drahých nástrojů, ale stačí jen správná myšlenka
a potřeba něco sdělit. 

 Co konkrétně se ti na tom líbí?
 Jak už jsem psal v předchozí odpovědi – kdokoliv může z ničeho udělat něco,

potenciál  oslovit  spoustu  lidí,  zároveň  možnost  zabavit  se  kdykoliv  a
kdekoliv. Velký prostor pro kvalitní texty. Když se to ještě spojí s talentem a
kvalitním hudebním podkladem, tak neznám nic lepšího.

 Co rozhoduje o tom, co se ti bude nebo nebude líbit?
 Opět text - když bude o ničem, tak se o to zajímat nebudu. Každý text nemusí

nutně řešit  světový problémy,  ale i  když je to  funtrack,  musí  mít  nějakou
myšlenku a  ne rapovej  stereotyp holky,  gangsters,  chlast  a  drogy.  Dalším
kritériem  je  samozřejmě  zvuk,  musí  mě  to  bavit,  ale  to  už  je  většinou
subjektivní věc.

 Když bys to vzal všeobecně: co si myslíš, že dělá singl úspěšnej?
 Všeobecně se bohužel píšou songy pro lidi a ne naopak, což podle mě není

správná cesta. Většina lidí chce líbivou párty music s texty, co se rýmují, i
když  je  jedno,  jaký  je  jejich  obsah,  nejlíp  nějaký  chytlavý  rýmovačky.
V každém případě se můj výběr od toho hitparádovýho celkem liší, takže asi
nejsem schopný odpovědět líp.

 Je pro tebe důležitá spíš hudební nebo textová stránka?
 Jak asi z předchozího vyplynulo, tak jsou to texty, ale bez správný hudební

stránky, to samozřejmě taky nefunguje.
 Co je důležitý u hudby a co u textu?
 To má asi každý subjektivně srovnaný sám v sobě.
 Když vezmeme  texty  –  jak  je  zásadní  jim  rozumět,  vědět  o  čem  lidi

rapujou?
 Myslím, že v tomhle žánru je to dost podstatný. Naštěstí je většina lyrics na

internetu a existuje hodně lidí, co dělají ke klipům titulky – díky za ně.
 Jsou nějaký témata textů, který máš rád/a? Proč se ti tyhle texty líbí?
 Lowkey  a  Palestina,  to  je  srdcovka,  hodně  mi  otevřel  oči.  Nejvíc  cením

témata  antifašismu,  celkově  potlačování  xenofobie  a  podobně,  nejlepším
příkladem jsou  již  zmiňovaní  ruští  Moscow  Death  Brigade,  ale  i  většina
ostatních  z mých  oblíbených  interpretů.  Dále  práva  zvířat,  protože  jsem
vegetarián - skvělým příkladem je mi vegan Promoe z Looptroop Rockers.
Mistři v textech týkajících se spíš globálních problémů jsou Vinnie Paz a Ill
Bill.
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 Co na textech oceňuješ?
 Snahu pomoct, otevřít oči a upozornit, že je něco špatně. Z jinýho soudku je

to hravost se slovy, neuvěřitelný slovní spojení a pointy, to mě baví.
 Je něco, co ti na textech štve, co se ti v nich nelíbí?
 Rapy  o  rapu,  rapy o  ničem,  ale  v poslední  době  hlavně  nenávistný  rapy,

rasistický texty. Nemůžu to pochopit, hlavně v téhle subkultuře ne. 
 Jak vnímáš vulgaritu v textech?
 Vulgarita jen kvůli snaze přitvrdit svůj song je zbytečná. Na druhou stranu,

když tam to slovo je z nějakýho důvodu,  tak tam prostě  patří  a  vyjadřuje
nejlíp to, co má. 

 Jak moc si všímáš významů textů?
 Tak, jak to jde.
 Hledáš v textech skrytý významy?
 Když tam není jazyková bariéra, tak se snažím.
 Co děláš, narazíš-li na text, jehož význam ti uniká a úplně ho nechápeš?
 Myslím, že jsem narazil na webové stránky, kde o tom lidi mohli diskutovat,

případně  na  facebookových  stránkách  daného  interpreta.  Již  zmiňovaný
Lowkey měl  v Praze přednášku,  po které byla volná diskuze a  řešily se i
významy jeho textů.

 Našly by se nějaký singly, který máš obzvlášť rád Který bys vypíchl?
 Tohle je pro mě vždycky těžký, vybrat to nejlepší. Jako věci, ke kterým mám

z nejrůznějších důvodů nějaký vztah bych uvedl Vinne Paz – Keep movin‘
on, Everlast – White Trash Beautiful a Moscow Death Brigade – Anne Frank
Army.

 Co konkrétně se ti na těch singlech líbí?
 Kvalitní  hudební  stránka  a  texty,  které  řeší  problémy,  co  se  nějakým

způsobem dotkly i mě.
 A naopak: napadly by tě věci, který rád/a nemáš? Proč?
 Jestli myslíš z mého výběru, tak ne.
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Kateřina (23):
 Co z hip hopu posloucháš? 
 Nejvíc českou a slovenskou scénu. Ačkoliv musím říct, že poslední dobou je

hodně těžký, abych našla něco, co se poslouchat dá. Dřív to bylo jednodušší.
Mám ráda Moju reč, Strapa, Separa, Čistychova, Ektora, H. Toxxxe, atd...

 Proč preferuješ zrovna tenhle žánr? Proč ne něco jinýho? 
 Líbí se mi celkově ta kultura, nejen styl hudby. Hip hopový koncerty mají

takovou zvláštní atmosféru,  kterou těžko popsat, ale ten, kdo to má stejně
jako já, tak ví. Už cca od 12ti let poslouchám hip hop, neříkám, že jiný věci si
nikdy neposlechnu, ale hip hop je prostě srdcovka už přes 12 let a myslim, že
to takhle i zůstane.

 Co konkrétně se ti na tom líbí? 
 Asi ta  rozmanitost.  Hodně lidí  řekne,  že je to  pořád to samý,  ale  to není

pravda. Každej si v tom najde to svoje a tom to je.
 Co rozhoduje o tom, co se ti bude nebo nebude líbit? 
 Jak kdy. Někdy mě písnička chytne a nedovedu ani popsat proč. Někdy se

ztotožním třeba s textem, někdy se mi maximálně líbí beat nebo interpretova
flow a pokud se tohle všechno spojí dohromady, tak je to samozřejmě mega.

 Když bys to vzala všeobecně: co si myslíš, že dělá singl úspěšnej? 
 No,  tak  v dnešní  době musim konstatovat,  že  je  to  bohužel  nejspíš  počet

views na youtubku a způsob, jakým se interpret snaží zviditelnit, například na
sociálních sítích. Tohle dřív vůbec nebylo, dřív se lidem písničky líbily podle
toho, co jsem napsala v předchozí otázce a ne podle toho, jak moc chce bejt
interpret komerční, jaký má sponzory, atd.. To se mi nelíbí a takový lidi ani
neuznávam.

 Je pro tebe důležitá spíš hudební nebo textová stránka? 
 Jak už jsem psala. Je to jak kdy. Mám písničky, u kterých se zaposlouchám do

textu a kolikrát fakt nevnímam okolí, srdcovkou je pro mě asi singl Hrdinovia
od Mojí Reči, když jsem jí slyšela poprvé naživo, tak jsem skoro brečela a
půlmetrová husí kůže samozřejmě. No a mám i pár, který se mi líbí kvůli
beatu, ale text nic moc (a nebo mu nerozumim, když je to jinou řečí).

 Co je důležitý u hudby a co u textu? 
 Člověka to musí určitym způsobem chytnout, občas se mi líbí jednoduchej

beat, občas beat u kterýho je vidět, že dal asi fakt zabrat. Když je tam nějakej
sampl, taky nejsem proti, hodně často se mi stává, že dobrej beat poznám tak,
že si nevědomky třeba podupávam nohou a nebo z něj mam husí kůži. A co je
důležitý u textu, to tu píšu několikrát.. Musí to mít prostě nějakej význam…

 Když vezmeme  texty  –  jak  je  zásadní  jim  rozumět,  vědět  o  čem  lidi
rapujou? 

 No podle mě je v tom ta podstata, ne?  Proto to posloucháme. Nemůžeme
přece poslouchat něco, čemu  nerozumíme a vzápětí říct, že se nám to líbí, to
se  nám pak  může  líbit  asi  fakt  jen  beat  nebo  já  nevim,  to  je  podle  mě
pitomost.

 Jsou nějaký témata textů, který máš rád/a? Proč se ti tyhle texty líbí? 
 Takhle  rozdělený  to  nemam  a  teď  konkrétně  si  nemůžu  vzpomenout  na

nějakej  příklad.  Možná  třeba  o  lidech,  jaký jsou,  jak  se  staví  k životu,  o
dnešní  době  a  tak.  Ale  je  toho  spousta.  Nikdy  jsem  to  takhle  extra
neškatulkovala.
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 Co na textech oceňuješ? 
 Propracovanost určitě. Určitě to není jednoduchý napsat nějakej text. Hodně

se mi líbí, když nad tim textem musim fakt přemýšlet a pustit si to třeba 3x po
sobě,  abych pořádně pochopila,  o čem to je  a našla  tam skrytý významy.
Nějaký bezduchý kvákání o tom, že se v létě zleju u bazénu, to mě nebere…

 Je něco, co ti na textech štve, co se ti v nich nelíbí? 
 Ano,  nemam ráda motivační  texty.  Tohle  mají  hodně v oblibě MAAT. Co

všechno maj  za sebou,  co všechno je  stálo dostat  se  tam, kde jsou,  co je
potřeba udělat, abys byl úspěšnej atd. Nelíbí se mi to. Neříkam, že si od nich
pár věcí neposlechnu. Ale nechci pak bejt nezdravě přemotivovaná, hahaa.

 Jak vnímáš vulgaritu v textech? 
 Hele, nevadí mi. Ale je vulgarita a vulgarita. Nevadí mi texty Toxxxe nebo

dřív Supercrooo, kde to byl samej „zmrd“ a „píča“. Tyhle slova používáme
všichni, že jo. Ale na druhou stranu takovej Řezník a jeho SG, nevim, tomu
jsem nikdy na chuť nepřišla, ačkoliv musim uznat, že například na Votvíráku
udělají pro lidi vždycky nejlepší show.

 Jak moc si všímáš významů textů? 
 Úplně maximálně,  vždyť o tom tenhle žánr  přece je.  Není  to techno,  kde

posloucháš jen hudbu. Je to o textu, takže si myslim, že kdo poslouchá hip
hop, všímá si textu na 100%.

 Hledáš v textech skrytý významy? 
 Jo, tohle dělam upřímně docela často, jsem na to magor :D A když ten skrytej

význam najdu, o to víc si ten text oblíbim.
 Našly by se nějaký singly, který máš obzvlášť ráda? Který bys vypíchla? 
 Už jsem psala, že Hrdinovia, to je asi TOP. Potom od Strapa Musim ist a

celkově asi od Strapa skoro všechny písničky. Ty Nikdy mě taky dřív hodně
brali, od těch doteď často poslouchám Dva světy, Zapomeň na mě, atd.  Ektor
– All in, Hugo Toxxx, Ektor – Dobrý.. Ale to bych mohla psát a psát a byla
bych tu do zejtra.

 Co konkrétně se ti na těch singlech líbí? 
 Například  interpretovo  vlastní  zkušenosti  s danou  problematikou,  hned

k tomu má člověk takovej jinej přístup.
 A naopak: napadly by tě věci, který rád/a nemáš? Proč? 
 Už jsem psala, motivační texty, texty Sodomy Gomory, nemam ráda texty,

kde se od začátku do konce mluví o tom, co jsem dokázal a co jsi dokázal ty,
o sponzorech a já nevim o čem :D a proč? No prostě 100 lidí 100 chutí, co se
nelíbí mně, líbí se jiným a v tom je ta rozmanitost a to, proč to vlastně vůbec
poslouchám.
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