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Pokonałem w sobie lenia
I pokochałem ruch
Z moich ust leci szczery przekaz motywacji znów
Jestem zdrów kiedy w moim życiu dominuje sport
Nie trać czasu na wymówki
To kardynalny błąd 
marginalnych rąk cię ciągnie w bok na ofiarny stos
odmień los
dość już trosk
i poczucia winy dośc
kreacji moc
chodź gdy reaktywacji moc
kawałek  motywacji sztos
robić zacznij coś 

kocham sport
kocham życie 
kocham rozwój
temu sloganowi dziś żyć na blokach pozwól 
 życie sportem kiedy łapie znów zamota
niedowiarkom jaka twarda determinacja pokaż znowu
znowu drażni cie 
głupie file płata hejt
tego złe prowokuje szatan
dzielny lew siły ma za trzech
sportu nadal chce
wiele przejść musiałem
aby znaleźć skarb, Nathan Drake

jakie by to było życie bez sportu
motywacje i zachęty by się ruszać bez sportu
w zdrowym ciebie zdrowy duch
wiec się syfem nie blokuj
życiu ruch daje siłę
ty ją teraz tez poczuj
jakie by to było życie bez sportu
porzuć opór
dla kondycji swej bramy otwórz
trening powtórz
1000 razy albo i więcej
poczuj moc kiedy bije twe zdrowe serce

kilkanaście lat treningu n najwyższych obrotach
od dzieciaka na boisku
nie po to by suszyć browar
uporządkowane życie i przyszłość w moich nogach
każdy chciał być jak Romario
grać na stadionach
walka o marzenia już d 2 klasy mocno
dyscyplina i sumienność
pierdolone wojsko
nigdy nie myślałem ze może się nie udać
i bolało podwójnie - przerwała grę kontuzja
i weź się podnieść ziomal
spróbuj zmienić plan
by znaleźć sposób na zycie
z dnia na dzień ot tak
wziąłem z tego co najlepsze
gram w lidze mistrzów
tak jak wcześniej
nie odpuszczam treningów
zmieniłem dyscyplinę
rap to mój sport
mój team i herb



i wszędzie gram u siebie
dostałem naukę na najwyższy lot
i po  latach jestem pewny
sport dał mi najwięcej

jakie by to było życie bez sportu
motywacje i zachęty by się ruszać bez sportu
w zdrowym ciebie zdrowy duch
wiec się syfem nie blokuj
życiu ruch daje siłę
ty ją teraz tez poczuj
jakie by to było życie bez sportu
porzuć opór
dla kondycji swej bramy otwórz
trening powtórz
1000 razy albo i więcej
poczuj moc kiedy bije twe zdrowe serce
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