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Jeśli coś budować, to tylko na stabilnych fundamentach!
“Mam nadzieję, że będzie to wędrówka do konkretnego
celu, którym będzie odzyskanie lub poprawienie jakości
Twojego życia.” – Arkadio
Teksty na album zostały napisane w 5 dni przeżytych w ciszy. Jednak praca nad nim trwała prawie dwa lata!
Celem projektu jest zachęcenie słuchacza do tego, aby pozostał sam ze sobą i nie zagłuszał swojego serca.
Drażnią mnie te wszystkie rzeczy, które chcą zagłuszyć mi serce. Podnosi mi się ciśnienie, gdy słyszę, że ktoś
mówi mi co mam robić. Nie mogę znieść tego, że cały czas świat mi wciska coś, za czym mam biegać.
Wybucham, jak próbują podejmować za mnie decyzję!
Obserwuję ludzi i widzę, że dziś prawie nikt nie ma czasu, żeby się zatrzymać. Pomyśleć, czy to co robi ma
sens, czy idzie w odpowiednim kierunku. Po co w ogóle robi, to co robi…
Rozmawiałem z ludźmi, którzy mieli wszystko pod względem finansowym. Samochody, pieniądze, kobiety –
wszystko! Wiesz co mówili mi później? Że nie ma tam nawet najmniejszej części ich serca. Są za to chore
pragnienia, zachcianki i pogoń za przyjemnością.
Wielu ludzi odbiera sobie życie, kiedy orientuje się, że wszystko co zbudowali do tej pory, to licha budowla.
Każdy ma możliwość, by zawrócić, ale nie każdy ma siłę, by walczyć!
Dlatego – jeśli coś budować, to tylko na stabilnych fundamentach. O tym zrobiłem swoją najnowszą płytę.
Pozwól sobie na to, aby zostać sam ze sobą. Nie bój się ciszy. Jeśli musisz cały czas czymś się zagłuszać, to
ne ma w tym Twojego serca! Masz siłę, żeby się z tym zderzyć?

Gościnnie na płycie pojawili się: Stanisław Sojka, Damian SyjonFam, Kinga Kielich, Frenchman, Miczu
Ziomek, Sądecki Chór Gospel
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