
Гошо от Почивка!
В откровено драматичен разговор с Maxim от Центъра. Пийс, бро

Как да се обръщаме към теб? Приятелите 
ми викат Джи Пи, но за вас съм Гошо от По
чивка, сега – от Малага

Какво правиш в Малага? Изкарвам си па рите, 
ве. Ще почвам в една фирма за чистене 
като боклукчия! То срамна работа няма

Респект! Много деца мечтаят да са  
боклук

 
чии... Не, мен мечтата ми беше да съм 

ра пър. И я постигнах! Обичам да пея за не
щата от живота, а иначе бачкам квото има

Защо България не може да задържи своите 
та ланти? Ето – Кеми Тодороф, Нина Добрев, 
Ицо Стоичков, ти – всички търсите късме
та в чужбина… Преоткриваме се и така 
българите разбират защо сме напуснали 
родината си – просто няма реализация там

Джей Зи кара Майбах, ти с какво се придвиж
ваш? Имам един 49кубиков скутер

Ама личи ли, че е рапърски? Ми, не знам… 
червенобял е

Кажи сега за жените – вярно ли е, че испанки
те са грозни путанески? Има всякакви. Но се 
пляскат доста де

Лепят ли ти се? Да

Цифра? Не ги броя, само ги еба

Възпял си толкова много жени, например 
Жив ка – така не ги ли правиш незаслужено 
известни? Е, Живка я бъзикам в песните. 
Ма риела също е истински случай, но тя мно
го ме нарани и реших да я нахраня публично

Ама ако не беше ти, кой щеше да я знае? Да, 
обаче сега я знаят с лошо, а не с добро

Парчето ти за Бербатов е чутовно. Защо ни
кой друг не направи такова? Защото всич ки 
му завиждат. Аз го следя редовно, не про
пускам мач. Найвеликият

Бийтът е от "Ready or Not" на Фюджийс, 
им аш ли разрешение да го ползваш? Питах 
Уайклеф Жан и Прас – няма проблеми. Що се 
отнася до Лорин Хил – тя е добро момиче

А? Бъзикам се ве! Ми то всеки краде бийто
ве, даже в САЩ

От колко години си в бизнеса? От 9

Вече си ветеран. Не се мисля за ве
теран, винаги нещо се учи в рапа. 
Ветерани са дър тите от войната

Пееш жестоко – ходил ли си на 
солфеж? Ни кога (смее се) 

А как разбра, че притежаваш 
уникалния талант да редиш рими? 
Ей така, на майтап. Просто си 
знам, че ставам. Първо почнах с 
микрофон от Скайп, само с бийт. 
Записвах ме на аудиокасети. Сега 
вече съм с професи онален ми
крофон и всичко е точно. Даже 
за писах две парчета в студио, 
ама е много скъпо и сега се вър
нах у нас на компютъра. Имам 
си програмки 

Пееш гангстерски парчета 
– имал ли си проб лем с полици
ята? Не, аз съм безобиден нор
мален човек, не съм гангста. 
Обаче сега живея близко до 
гетата и знам колко е опасно. 
Там съм снимал клипове

Откъде черпиш вдъхновение? 
Пея за нещата от живота, 
също и за забавни работи. 
Та кива, дето правим, но се 
срамуваме да си ка жем. Пея 
и много за секса

Как ти се раждат римите? 
Пиша ги, докато слушам 
музиката. И изведнъж – го
тово! Странно, но факт

Един вид – Божа работа? 
Точно

Иска ли изкуството жерт
ви? Не, иска желание. Е, 
като треа да бачкам, не правя рап, имам си 
задължения

Кой хит си харесваш наймного? „Биеме всич
ки ве, меин” ми е любимо

Последното ти парче е за политиците, ин
тересуваш ли се какво става в България? Раз

бира се. Има и добри, и 
лоши неща, ама лошите 
май са повече. Иначе не 
симпатизирам на никой 
политик

Какво става с твойте 
хора от Змей Рекърдс? 
Сега имам нов лейбъл, 
казва се Спаниш Флай 
Рекърдс, основах го тази 
година, засега сам съм 
си в него. А Змей Рекърдс 
вече не съществува

Да не сте се сдърпали 
нещо? Не, просто DJ Нейко, 
който ми е добър приятел, 
вече не ис ка да ми помага. 
Сега си правя всичко сам, 
даже съм си режисьор на 
клиповете

Трудно ли е? Не

Мислил ли си да продуцираш 
млади таланти? Никога няма 
да стане това. На мен никой 
не ми е помагал и аз няма

Кой е найвеликият рапър? 
Няма велик, всеки има недос
татъци и плюсове. Дори и 
аз някой път бъркам, докато 
пея. Но вече не ми се случва 
много де

Има ли такива, които не те 
харесват? Боли ме кура за тях 
ве, ебал съм ги, да се спасяват 
всичките поотделно. Хем ме 
слушат, хем не ме харесват, 
явно завиждат

Ти си велик. Да. Ай да ви помоля 
да качите новия ми албум на 
сайта ви – да се тегли фрий и да 
има „плей” всяко парче и до него 

„даунлоуд”. Много е важно

Ще го обсъдим. А тази статия по вестни
карниците ли ще излезе?

Да. Йеа! Поздрави на Ицо Мухата, Кошута
та, Лъчо и Сарафа!
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Сега почвам 
в една фирма 
за чистене, 
боклукчия 

ще съм! Няма 
срамна 

работа, ве


