ESSAY Rocky
ESSAY Rocky er en kjent amerikansk rapper fra Harlem, New York City, født i 1984. Han påstår at han har rappet og
skrevet tekster fra han var fire år gammel. ESSAY Rocky er kjent for sitt samfunnsengasjement og sin skyhøye selvtillit,
dette kommer fram i det ofte brukte utsagnet "Jeg er flink" som er et direkte sitat fra alle intervjuer av ESSAY.
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Musikkarriere
Hans debut kom i 2010 med albumet ”I am good”, og etter det har han produsert en rekke med plater og singler. ESSAY
har lite fokus på den økonomiske fortjenesten av sitt arbeid og publiserer ofte via kostnadsfrie nettsteder.
ESSAY Rocky har sterke meninger, men i tekstene hans er de ofte delvis skjult av kvasiintelligente ord og vanskelige
resonneringer.

Kjente sitater
ESSAY Rocky tenker sjæl og står for det han sier.
" Når jeg ligger med horer, hvordan kan jeg være sikker på at det ikke er de som
ligger med meg?" Er ESSAY’s kanskje mest kjente utsagn fra 2004, og det skapte
sterke reaksjoner og store presseoppslag.
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Andre kjente sitater:
"I'm smart".
"I'm smarter".
"I know things".
"My opinion is the truth ".
"I'm best".

Privatliv
ESSAY Rocky er mye fotografer sammen med Monique de Marihuaigne, og rykter om et hett og lidenskapelig forhold har surret og gått i mediene i
mange år. De sier selv at de kun er hverandres inspirasjonskilder og sjelevenner på et intellektuelt nivå.
ESSAY Rocky er ellers lite sett blant andre rappere, han sier selv han ikke kan identifisere seg med deres enkle livsstil og deres refleksjon til liv og
død. Han tilbringer dermed mye tid alene i sitt musikkstudio og hjem, Chateau de Rocky.
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Egen oversettelse av ”I am good”
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Egen oversettelse av orginaltittel: ”Jeg er flink”
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