
PALION, JEST NAS JUŻ 100.000!
Zastanawialiście się co zrobię na sto tysięcy? Na pewno się tego nie spodziewaliście 

Dzieeeeń dobry, witajcie jest was już sto tysięcy! Uwierzcie, że ten rap nie jest robiony dla pieniędzy. Z tego miejsca wam dziękuję bo jest mi niezmiernie miło Muszę przyznać, że bez was nic tutaj by nie było. Nie wierzyłem w to co macie teraz przed oczyma. Uwierzcie, że ten kanał jeszcze dużo wytrzyma. Kolejna bariera pękła, dziś jesteśmy potęgą! Wszystkich zgniłych hejterów klepiemy w czoło prawą ręką 

Ale co się tutaj stało, Paweł sto tysięcy wbił! Jara mnie to ekstremalnie no nie będę się z tym krył. Teraz płynę na fali, na wyspę bali gdzie za ten hajs będę żył. Będę tam ciągle nagrywał z Pawełkiem naszym o nic już nie będę się bił Jesteśmy jak Spartanie, różni nas tylko to, że ich było ziomek trzystu a na jest tysięcy sto. Wszyscy jesteśmy zieloni, ktoś powiedziałby jak gluty. Nie możemy się uwolnić od tej epickiej nuty. Przed nami zadanie, każdy odpala komputer. Wbijamy milion wyświetleń zanim ktoś wysadzi ruter. Nie jesteśmy oryginalni, powiedzmy se prosto w oczy. Takiego widza jak ty przecież nic już nie zaskoczy, jednak mimo wszystko mordo system tutaj rozwalamy. Żadnym posranym komentom nigdy w życiu się nie damy. Przecież mi to łeb rozwala ile was już tutaj jest. Zarapowałbym coś więcej ale muszę wziąć oddech 

Ta chwila w moim życiu kiedy SMS atakuje mój telefon treścią SOS I patrzę na siebie mam puste portfele Brak hajsu menele otwórzcie tą celę. Stop! Czekaj! To nie jest dobry moment Palion zaraz wbija pewnie pozamiata po mnie. Na tubach szaleje hejterów oleje. Myślisz, że o nie wie, że twój fejm maleje? Zamiatam po Szczypsonie, zamiatam po Neonie Zamiatam po was wszystkich tego się nie spodziewaliście po mnie Bardzo dużo dzięki piłkom nic nie byyyło pomyłką Wiem, że mam najlepszych widzów i dziękuję wam tylko
Jest nas już sto tysięcy!
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