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Pišemo tudi o :
Umrl je velikan countryja Glen Campbell

Jay-Z – 4:44 (2017)

Nipke tudi s svojo najnovejšo skladbo dokazuje , da je eden slogovno najbolj vsestranskih
in inovativnih raperjev pri nas. Tokrat preseneča z Dej se ustav, počasno skladbo s
pritajenim tropical house grooveom , barvitim , primerno počasnim R&B pop beatom ,
elegantno kitaro in hipnotičnimi klaviaturami. Draveljski raper se je odlično znašel tudi v
tem okolju in skladba bo zagotovo velika uspešnica.
Dej se ustav je postala tudi programska skladba akcije portala Med.Over.Net Ustavi se ! ,
katere namen je opozoriti na prehiter tempo življenja in na posledice , ki jih le-ta prinaša.
Cilj akcije je , da se Slovenci ustavimo za minuto ter razmislimo o priložnostih za
izboljšanje kakovosti našega življenja.

znašel v obdobju, ko sem začel pozabljati nase. Zato sem se odločil ,
da o tem napišem komad in s poslušalci delim to svojo izkušnjo, ” pa je o Dej se ustav
povedal Nipke.
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