
Drużyna Mistrzów, Zastrzyk Motywacji (Bosski, Dudek RPK, Damian Janikowski, Młody Bosski; prod.Donatan)
Tak to potęga motywacji
Rapowany zastrzyk
Wygraj tu ten, dla siebie tu, brat
Jestem bosem tej mobilizacji
Masz siłę do walki
Pomyśl, nad tym, sukceswiecznie trwa
Pamiętaj, że pokonałeś braki
Chciałeś zostać mistrzem
Materializuje się ten fakt
Jesteś wielki, nie trać swej odwagi
Moc determinacji 
Stawia cię na podium raz po raz

Spójrz w lustro
I powiedz tamtemu jak to wygląda
Od środkach serducha niech posłucha złości format
Masz moc
Uwierz w to, lekki zastrzyk motywacji
Rozpierdol to na ostro wiesz, co robić, nie zaśnij
Rozjaśni się na pewno
Promienie wyjdą zza chmur
Ponapierdalaj w wór, zamiast ciężką głową w mur
Sporty sporty
Własne rekordy, czysta satysfakcja
Co mogę ci powiedzieć w tym momencie?
Racja!
Pasja, pasja, dla niektórych całe życie
Dla jednych to ćpanie, dla innych to picie
Dla jeszcze innych w rozkwicie robić to, co się kocha
To jest wszystko, pomyśl ? jest jeszcze przyszłość
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Siemano tu Damiano, teraz witam was ja
Od niedawna na majku moja dusza dla was gra
Ta muzyka to dwie twarze, ta muzyka dwa oblicza
Teraz Damiano powie jak się z tym rozliczać
Jeśli życie miałeś ciężkie wiesz co to za prawa
Oj ziomuś, choć na trening, zobacz co to zabawa
Z podwórka charakter wyniosłeś za małolata
Nie strać tego koleś, bo to wielka strata
Rozejrzyj się po mieście, po plakatach
Dokonaj wyboru, ćwicz na ulubionych matach
Codziennie punktualnie witasz się z salą
Motywacja to rodzina, dom życiowy ?  chaos
Nie bój się walki, nie mniej litości
Walcz fair play i bądź w wielkiej gotowości
Czasem smutek i zwątpienie nagle cię dopadnie
Pomyśl sobie jaki kiedyś byłeś marny
Kilka ćwiczeń motywacji od doktora zrób
Słuchawki, dobra muza i na relaks wrzuć 
Meta jest coraz bliżej
Jesteś już na szczycie



Sport, muzyka, pasja to jest moje życie
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Ruszaj, pokaż światu kolejnego mistrza
Champion świadomy swej siły daje tutaj przykład
Daj popis, znajdź siłę, w umyśle przestrzeń o walki
Nie ma ograniczeń, zdeterminowany fighting
Nadchodzi czas próby, nadchodzi czas do walki
W umyśle masz mistrza i ty rozdajesz karty
Co byś nie powiedział, Bosski Roman cię wspiera
Każde moje słowo ? nowa dawka dla ciebie powera
Jestem mistrzem motywacji,a ty bądź swej akcji mistrzem
Skoro słyszysz teraz mnie łap energię, wygraj życie 
Ja rozstrajam twój umysł moim kawałkiem magicznym
To częstotliwości, które pozwolą ci na ten wyczyn
Ten zastrzyk nie boli, nie trzeba żadnej igły
To wytrych do skarbca, który w umyśle ukryty
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Napędzam na fula, motywuje do działania
Czuję, że masz siłę
Musisz ją pokazać nie licząc na farta
Nie duś tego wariata, który w tobie ukryty
On musi wyjść na wierzch i pokazać nowe siły
Wiesz co, to twój najlepszy przyjaciel
On chce byś problemy powalił na matę
Wyciągnij do niego dłoń, na pewno sobie dasz radę
Podejmij tą walkę, która zmienić życie może całe
Tkwię w tym po uszy, dla ciebie ten kawałek
Poruszę do działania pomysły wspaniałe
Dokarmiam swego ducha, dając ci nową wiarę
Słuchaj uważnie, kiedy te rapy grane
Poważnie potraktuj tematy poruszane
Przestrzegam przed jednym, nie wyłączaj przed czasem
Powtarzam jak mantres sobie, jesteś najlepszy
Pamiętaj nie przegraj, szczerze w ciebie wierzę
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