
maksio2G yt, Maksio2G #hot16cellange
Dobra, witam Was wszystkich na moim Hot 16 Challange
nie umiem rapować
naprawdę nie umiem
mam mikrofon za dwa złote
ale popróbujemy
Link do tej stronki do pomagania macie w opisie
Lajkujcie i subskrybujcie

To mój mikrofon z Polomarketu
zapłaciłem za niego 2 zeta
ale hot 16 challange będzie zarąbisty
kiedy wam powiem to lajkujcie
subujcie i subskrybujcie

Kiedy zobaczycie mnie na moim kanale
to zaraz musicie zasubskrybować mnie w całym kanale
mam dwa kanały
są zarąbiste
kiedy wam powiem to macie subskrybcje

kto napisze w komentarzu nowe lajki i serduszka mu pooddaje
każdy komentarz się przyda i pieniążki dla tych co chorzy i lekarzy
każdy kto chce pomóc
link ma w opisie każdy kto chce pomóc
każdy chce pewnie pomóc, bo to szczytny cel
kto nie chce pomóc to dupek jest

eluwina twoja a
jestem taki
dobry jak Tymek
tylko Tymek jest słaby
Tymek to noob
kopnij go w ten głupi dziób
za każdym razem gdy go spotkasz
kopnij go w ten głupi jego dziób
kiedy go spotkasz
kopnij mu z buta w dziób

ile diamentów mam w Minecrafcie
kopię je kopię je kopię je mam
mam wreszcie diaxy
zarą i je fajnie
w końcu diaxowy kilof se zrobię!

Ci co nie znają moich filmików
Minecrafta i innych zarąbistych filmów
to niech sobie wejdą w odcinki
starsze i nowsze są zawsze odcinki
codziennie filmiki są na kanale
ile ich jest?
w sumie sam nie wiem!
Ile mogę nagrywać dziennie?
chyba pięćdziesiąt?!
Może więcej!!!

każdy kto chce pomagać
to niech wejdzie w kartę opis



i kliknie w link
żeby pomóc
żeby pomóc
kto nie pomoże
ten jest noob
tak jak Tymek
kopnij go w ten głupi dziób
o o kopnij go w ten głupi dziób
o o kopnij go w ten głupi dziób!
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