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Procura uma mais nova de 18 e vai moldando o gosto dela.
Só não espere fazer ela gostar de Tutu do Miles Davis, isso vai exigir mais esforços.

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
3.057
95

||Neto|| 
Membro

run  run

19-04-2012 8:43 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

19-04-2012 8:49

E se encontrar vai ser uma gorda espinhenta que usa óculos fundo de garrafa. Boa sorte.

#27

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Dec 2006
3.657
1
587

RR Soares 

Membro
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19-04-2012 8:49

Na boa... vc está procurando uma mina, entre 18~23 anos com estes gostos em especifico e sem sombra
de dúvidas, que seja gata (no minimo).
Ta de brincadeira ne? Gurias gatas nesse Brasil nesta idade, são mesmo funkeiras/sertanejos (o que
sobra, são eletronicas). Vc acha alguma gata entre 18~23 anos? Siiiiiiiiiiiiiim, opa, acha, mas ai começa a
procurar pelo pai dela primeiro, um sargento ou militar da velha guarda que curta o estilo e mantem ela
confinada em casa e estudando com professora particular.
Aqui é Brasil filho, carnaval, oba oba, onde tudo é zona e festa e mulher gata não fica confinada e sozinha,
vai pra zuera e onde tem zuera e ela vai ser 'desejada', é no funk/sertanejo. Aumenta sua pretensão de
idade ai pra entre uns 35~50 anos, que suas chances são melhores.

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

Oxi 
Membro

 Citando Romare Bearden 

Eu tenho procurado alguma menina que goste de coisas boas, como Mozart, Goethe, Dante, John Milton.
Mas só encontro garotas funkeiras, ou que curtem sertanejo universitário, gostam de BBB, essas coisas.

Tá, podem me falar que existem milhares de mulheres que falam que gostam disso que eu falei. Mas não
gostam de verdade, são pseudo-cults, tanto que trocam Mozart por qualquer banda indie de merda.

Queria uma mulher que apreciasse ver a Flauta Mágica toda comigo, e sentisse alegria enome ao ouvir
weibchen do papageno, mas acho que nunca irei encontrar...

 Citando Romare Bearden 

Prefiro uma menina, mulher é muito fácil depois dos 25 abandonar o passado dela e dar uma de legalzona.
18 até 23 seria ótimo.

 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

19-04-2012 8:57

sutil mas perspicaz...

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.344
1766

oompaloompa 

Membro

 Citando SDF 

Existem meninas que gostam de filosofia espanhola, mas estão na Espanha e tem restrição para brasileiro
entrar lá.

Tem outras que gostam xingar muito com o Olavo, mas estas também gostam de Funk.

Boa sorte.

19-04-2012 9:04

Cara, vai num ensaio de orquestra de uma escola e vira stalker da pianista até os 18 anos, aí vc se
apresenta: - "Te ouvindo tocando"

#30

MeRcY! 
Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
2.717
138

Force always attracts men of low morality - A. Einstein

tomsa2 e KeithMoon.

19-04-2012 9:07

Boa sorte ai, vc vai precisar de uma maquina do tempo

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
1.240
100

Herói 
Membro

 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

19-04-2012 9:12

usuários de eharmony cada vez mais frequentes no forum

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Derp
Jan 2005
5.386
408

Hasgul 
Membro

.
.

Paz nos foruns.

toledo.

19-04-2012 9:12 #33
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O lugar mais indicado pra achar esse tipo de mina é a HM.
Olhe ao seu redor, milhares delas.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

bela sign hyogay
Jul 2010
4.133
1115

KeithMoon 

Membro

.danielkN e Walter White.

 Citando rdgr 
Provavelmente pq o meu pai dava umas pinceladas na minha cara enquanto eu estava na barriga da minha
mãe.

19-04-2012 9:14

mulher com bom gosto musical é raridade mesmo, se acostume...

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
4.420
46

Son of Satan 

Membro

19-04-2012 9:14

Ele tá falando de mulher cara, não de massinha de modelar.

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando ||Neto|| 
Procura uma mais nova de 18 e vai moldando o gosto dela.

Holocaustous, ferA_, R@SpUTiN e mais 3.

19-04-2012 9:21 #36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
194
25

Icemanx  

Membro

 Citando Romare Bearden 

Queria uma mulher que apreciasse ver a Flauta Mágica toda comigo, e sentisse alegria enome ao ouvir
weibchen do papageno, mas acho que nunca irei encontrar...
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Tem certeza que vc ta procurando uma mulher?

Vc ta procurando a flauta magica no lugar errado

dreadful, R@SpUTiN e Oxi.

19-04-2012 9:23

Bom gosto?

Então você é o cara que define o que é bom e o que é ruim pra humanidade?

Conte me mais...

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
1.236
388

Al-Muhajir 

Membro

Pero que sí, pero que no, yo no hablas español

Moda Focka, Oxi, THAisxd e mais 1.

19-04-2012 9:23

aheuaeheaueahaeeuehu, tao inocente que chega a ser engraçado, eu ri. 

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

Oxi 
Membro

 Citando The Voice 

Ele tá falando de mulher cara, não de massinha de modelar.

 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

19-04-2012 9:25

ainda acho que "mijando" no lugar de "tocando" fica mais garantido...

#39

Registro:
Mensagens:

If you know what i mean...
May 2009
209

dominicals 

Membro

 Citando MeRcY! 
Cara, vai num ensaio de orquestra de uma escola e vira stalker da pianista até os 18 anos, aí vc se
apresenta: - "Te ouvindo tocando"
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Verdinhas: 91

19-04-2012 9:30

Não, não existem milhares, pode deixar esse otimismo de lado. 

E amplia um pouco o leque da idade pq uma menina entre 18/23 com esses gostos até pode existir, do
mesmo modo que até podem existir algumas nessa faixa de idade que ainda sejam virgens.

Mas aí digamos que vc encontrasse uma. Você iria querer que ela fosse bonita, gostosa e charmosa. Deve
existir, do mesmo modo que existem as que sejam virgens e que nunca fizeram chapinha no cabelo,
passaram batom na boca ou suspiraram por algum Jonas Brother da vida.

É, a coisa não vai ser fácil.

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Romare Bearden 

Eu tenho procurado alguma menina que goste de coisas boas, como Mozart, Goethe, Dante, John Milton.
Mas só encontro garotas funkeiras, ou que curtem sertanejo universitário, gostam de BBB, essas coisas.

Tá, podem me falar que existem milhares de mulheres que falam que gostam disso que eu falei. Mas não
gostam de verdade, são pseudo-cults, tanto que trocam Mozart por qualquer banda indie de merda.

Queria uma mulher que apreciasse ver a Flauta Mágica toda comigo, e sentisse alegria enome ao ouvir
weibchen do papageno, mas acho que nunca irei encontrar...

19-04-2012 9:40

Eu tenho procurado alguma mulher que seja viciada em sexo.

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sexo: Masculino
Oct 2011
540
450

MarcosHenrique 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Eu tenho procurado alguma menina que goste de coisas boas, como Mozart, Goethe, Dante, John Milton.

Skywalker e jcouves.

19-04-2012 9:52

eu diria "ta procurando mina com gosto de musica errado"

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
16.577
71

CrAp 

Membro

 Citando Malandrovsky 

ta procurando a faixa etaria errada.
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Nessa vida somos todos aprendizes...
Mas aprender somente não é o essencial...
Alguns nascem para isso.

19-04-2012 10:01

Eu to procurando uma mulher que seja carinhosa, que goste de ganhar ursinhos de pelúcia de 700 reais,
seja humilde, que não gaste muito, no máximo 14.500 reais no supermercado, que não fique brava se eu
pedir pra embalar a farofa com banana quando eu for na churrascaria. Alguém que não se importe de me
emprestar 75 reais sempre que eu precisar, que me valorize independente das minhas crenças fantasiosas,
dos meus amigos imaginários que atuam nos meus dejavus. Me dar presentes é um opcional, e se for um
relógio granada, eu peço em casamento na hora. Mesmo que ela me traia de vez em quando com um
negão por ae, o meu cabelo vermelho e a minha marreta biônica me darão forças pra passar a tarde em
casa assistindo o programa da márcia até achar a solução dos meus problemas.

Quero somente isso.

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
4.012
1072

Skywalker 

Membro

Marf, oompaloompa, Magus Mustang e mais 5.

 Citando KodiaK 

....A mulher do pescoço para baixo era um angulo obtuso de mais de 200 graus. Porra se fosse uma
gordinha com chubby tits, mas não. A mulher era gorda com cintura mais larga que seringueira do amazonas
e não tinha peito.

19-04-2012 10:01

Verdade.

Algumas até já vem com a flauta mágica de fábrica!

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando KeithMoon 

O lugar mais indicado pra achar esse tipo de mina é a HM.
Olhe ao seu redor, milhares delas.

eyamamoto, tomsa2, KeithMoon e mais 1.

19-04-2012 10:01

pics do autor do topic pra ver se é tudo isso mesmo que se auto-intitula.

#45

Registro:
OVER 9000 NG/DL

Feb 2004

XOTISNEGUER 

Membro
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nhoi tudo bem? 

KeithMoon.

19-04-2012 10:04 #46
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May 2004
2.717
138

MeRcY! 
Membro

 Citando dominicals 

ainda acho que "mijando" no lugar de "tocando" fica mais garantido...

Force always attracts men of low morality - A. Einstein

19-04-2012 10:12

Se eu fosse procurar mulher pelo meu gosto musical (rock) provavelmente iria achar uma gorda, feia e
fumante. 

Minha esposa adora sertanejo e não temos problema com isso, quando tem show tanto de rock quanto de
serta nós vamos juntos e curtimos de boa!
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19-04-2012 10:12

Huahuhauah boa

@ tópico, elas existem, moram no mesmo lugar que coelhinho da páscoa, bicho papão, unicórnios...

Mas alguns séculos atrás você as encontraria normalmente como as que gostam de sertanejo hoje em dia.
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Registro:
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B.Pipes 

Membro

 Citando Brs 

Se fosse escolher mulher baseado nos meus próprios gostos ficaria com a punheta...

º
O
o
|_|______

19-04-2012 10:14

Você tá exigindo demais, atualmente as mulheres saem de fábrica todas iguais. Mesmo cabelo, mesmas
roupas, mesmo corpo, mesmo gosto pra música, mesmo gosto pra filme, e bebem que nem uma desgraça.
Salvo algumas exceções, as etapas da vida de uma mulher média se dividem em:

Adolescentes - Aquelas que ainda não sabem de nada mas se acham gostosa, a principal preocupação
delas é se esfregar com o maior número de caras possíveis e tirar fotos parecendo mais vadia do que a
amiguinha, nessa fase já começa a bebedeira, e o auge da putaria é a viagem pra porto no 3º ano.

Universitárias - Uma semana depois de entrar na universidade já foram em todas as festas possíveis,
rodaram o máximo de caras possíveis, e se orgulham mostrando todas as fotos com cara de bêbada e uma
caneca com bebida na mão. Esse comportamento persiste até ela se formar, geralmente elas andam em
grupo e são todas iguais, e se comportam que nem vadias no cio.

Formadas - Graças a putaria desenfreada na universidade, agora elas percebem que estão ficando velhas e
que não conseguem ninguém pra ter um relacionamento sério, tudo graças aos comportamentos prévios.
Nessa fase elas ficam loucas por academia, tentando perder todo o peso que ganharam graças a festas e
bebidas, deixam de ir em tantas festas, mas continuam fazendo a limpa em busca de um homem pra
casar.

Lógico que não são todas assim, mas boa sorte na sua procura.

#49
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LoKiS 

Membro

Politicamente, Socialmente e Ecologicamente Incorreto!

d.bodhi, Moda Focka, Kotz e mais 10.
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