
SiStars, Sila si
Dobra człowiek, sprawdź co mam do roboty, 
OSTR działa na MC jak narkotyk!
Co Ty! To wszytsko to nie bajer nie sprzedam sie 
za frajer, przy swoim obstaje! 
Ej co czaje?! Śmieje sie cziksa ciska techniksa, 
jade the freestyle wiesz ze to wszytsko jest tak 
jam Islam.
OSTR dla mnie sprawa oczywista 
Rób to bo spotka Cię jutro, 
Rób to wylewaj słowa na płótno , 
Rób to jeśli w sobie masz siłę 
Wiesz po co tu jestem i wiesz po co tu byłem i 
wiesz po co ja bede tędy ide, wiesz gdzie 
Odnajede siebie przez sie, nie odmieniaj, to jest 
tak że bez cisnienia idą tylko puste słów
kojarzenia.
Jak byłam mała to, bardzo chciałam by 
by kiedy śpiewać dziś: robić hałas. 
Bładziłam ale dzis jest we mnie siła 
Dziś płytę w reku masz a nie mówiłam?! 
Na Ciebie teraz czas zatańczysz ze mną 
No dalej pokaż mi, możesz napewno! 
Masz tego dosc? Ciągle mało? Nic teraz wiecej nam 
nie pozostało. 
REF.:To co zawsze chciałes mieć masz to dawno.Wykorzystuj to i bierz. 
To jedna chila wiesz, jedno słowo 
Więc chodź pobujaj sie!! 
 Nie przestane śpiewać, wiem mam to w sobie , 
Wiem czego chce i to robie, 
Moim mistrzem jesteś gdy oddajesz siebie 
Teraz chodz zarymuj mi , to co chcesz powiedzieć. 
 Ej, Siostro, tak wyszło, tak się stało, zdolnosci muzyczne, głos -to całoś 
Ciągle jeszcze mi mało chciałbym wiecej, lepiej, 
szybciej żeby trwało.
W was jest siła siostry wielkie Halo we mnie 
najpierw podziemie teraz slalom bejs entertejment 
szalą. 
Joł marzenia sie spełniają całą zgrają teraz mają 
inny wymiar, idea teraz mam ją tak jak skrzydła, 
wiem po co ,dlaczego jak i gdzie wygram 
Numer Raz ja z losem nie igram 
Joł siostry poczatek jest dziś ostry wchodzimy na 
rynek systemem mocnym chcialabym jeszce tylko w prosty sposób- Chwila wilekie yo dla wielkich osób.
REF :To co zawsze chcialeś mieć,
masz to dawno, wykorzystój to i bierz.
To jedna chwila wiesz ,jedno słowo,
więc chodź pobujaj sie!!!/2x
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