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Boks boks boks boks! Juk tu nori, kad krūptelėtų kiekvienas, vos išgirdęs tavo vardą? Priešai
drebėtų paniška baime, o gerbėjai svaigintųs tavo šlovės saulėje? Tu jaunas, gražus, talentingas?
Turi skonį, polėkio, energijos? Tuomet ateik i ringą ir parodyk, ko esi vertas! Čia nugali stipriausi!
Kiekviena kova verta savo kainos – juk visi myli nugalėtojus! Čia nėra vietos silpnumui, ašaroms ar
nemigai! Nugalėtojai miega kiečiau už akmenis! Boks boks ! Boks boks!.. Čia nėra vietos liūdesiui,
kančiai ar ilgesiui... Čempijonai nieko nesiilgi, nebent buvusių pergalių! Pamiršk gailestį, nerimą,
abejones – ringas tave išlaisvins! Būk nesustabdomas ir stiprus čia, būk mylimas, geidžiamas ir
švytintis! Bokso ringas taps tavo šventove! Čia tu liksi amžinai jaunas kūnu ir amžinai veržlia siela!..
tik ar ji kam nors rūpi? Boks boks! Boks boks!

[EN]

Pow, pow, pow! Do you want everyone to shiver upon hearing your name? The enemies gripped by
fear and fans besotted with your glory and fame? Are you young, talented and handsome? Do you
have drive, energy and taste? Then enter the ring and show what you’ve got! Only the strongest
win! Each fight worth its price – everyone loves the winner! No place for weakness, tears or
sleeplessness here. Winners sleep tighter than tight. Pow, pow! Pow, pow!.. No place for sadness,
misery or longing… Champions miss nobody! Except, perhaps, the victories achieved. Forget
compassion, worries and doubts – the ring will free you! Be unstoppable and strong, be loved, be
desired, be glorious! Boxing ring shall be your temple! You’ll stay forever young, your body in
bloom and vigorous soul!... But does anyone care about the soul? Pow, pow! Pow pow!
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