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19-04-2012 13:07

Você está parecendo aquelas mulheres que esperam a chegada do príncipe encantado montado num
cavalo branco.

Contos de fada não existem!

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2003
1.288
101

drbohler 

Membro

 Citando m4ndrake 

Esse lance de boquete e anal eh assim mesmo faço sempre

19-04-2012 13:07 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

19-04-2012 13:15

Vai procurar numa facul/escola de musica classica fácil. Se tiver alguem que te interesse, entre na escola e
profit.

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
670

Uranay  

Membro
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 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

19-04-2012 13:15

Ah, mas a operação está em processo. Um relacionamento não se baseia apenas em sexo, em primeiro
plano ela é minha companheira. 

Sim, como eu disse, a primeira não quis nem mesmo me conhecer. 

Se você é sistemático consegue fazer isso tranquilamente.

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando dupotter 

Namorada esta que o senhor ainda não comeu! 

Sobre o tópico, muito arriscado este lance de se criar um esteriótipo do futuro parceiro(a). Primeiro, que ao
encontrar tal mulher, nada te garante que ela irá se encantar pelo senhor, segundo, nada te garante que o
senhor irá mesmo gostar da pessoa.

Sério, é meio sem noção definir uma namorada baseado em gostos pessoais seus!

19-04-2012 13:17

Sim, não é tão difícil encontrar garotas que pensem como eu, apenas é difícil encontrar garotas que não
mascarem este aspecto.

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando Feijoeiro 

E será que você supre o requisito de alguma mulher???...

Última edição por origgin : 19-04-2012 às 13:42

19-04-2012 13:20

Ah vá?

Pensei que ele tava se referindo à piroca de um negão...

#80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
3.229
437

Don Corleone 

Membro

 Citando fmenah 

Só eu saquei que quando o OP falou "Flauta Mágica" ele se referia sobre A Flauta Mágica (uma ópera) de
Mozart?!
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 Citando pReD@ToR 

Eu já frequentei a Universal e realmente ninguém é "obrigado" a dar dízimo.

19-04-2012 13:25

Não foi só você, mas é impossível deixar de fazer uma piadinha 

#81

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando fmenah 

Só eu saquei que quando o OP falou "Flauta Mágica" ele se referia sobre A Flauta Mágica (uma ópera) de
Mozart?!

19-04-2012 13:31

manda MP para a @Flower Power 

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

19-04-2012 13:32

Eu não 

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

manda MP para a @Flower Power

19-04-2012 13:34 #84

XRevoltaX 
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Namorar sem trepar é igual cerveja sem alcool. Graça ZERORegistro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2003
4.664
54

Membro

 Citando origgin 

Sim, não é tão difícil encontrar garotas que pensem como eu, apenas é difícil encontrar garotas que não
marcarem este aspecto.

Party like a Rockstar,
Fuck like a Pornstar,
Lie like a Moviestar  !

19-04-2012 13:37 #85

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando Feijoeiro 

E será que você supre o requisito de alguma mulher???...

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

19-04-2012 13:41

so pra avisar que eu estou trollando a flower power, e não tu. por isso que eu usei o @

#86

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Eu não 

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

19-04-2012 13:44 #87
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pior que mulher que gosta de sertanejo é aquela que so ouve chico buarque, los hermanos e rock
rolanabunda (arctic monkeys e cia) se achando foda, pensando ser coisa de gente intelectual/diferenciada.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Temet nosce
Apr 2001
1.941
196

Malandrovsky 

Membro

"Tu savais que les deux maux de l'humanité sont l'ignorance et l'indifférence? - Non, je savais pas et je m'en fous."

gilcruzfilho.

19-04-2012 13:46

Como já disse, está em processo. 

Ps: você quotou o post errado

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando XRevoltaX 

Namorar sem trepar é igual cerveja sem alcool. Graça ZERO

19-04-2012 13:47

carai, aí é pior ainda realmente heuheuhe.

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Malandrovsky 

pior que mulher que gosta de sertanejo é aquela que so ouve chico buarque, los hermanos e rock
rolanabunda (arctic monkeys e cia) se achando foda

19-04-2012 13:50 #90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.268
2288

KeyserSoze 

Membro
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The Voice, Magus Mustang, tomsa2 e mais 1.

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

19-04-2012 13:51

Exatamente, Romare. Vai lá entra num curso de piano, flauta mágica, harpa, w/e. Ai tu aproveita e
aprende a tocar algo além de punheta pra se amostrar para as meninas.

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2003
1.371
90

Kotz 

Membro

 Citando Uranay 

Vai procurar numa facul/escola de musica classica fácil. Se tiver alguem que te interesse, entre na escola e
profit.

Última edição por Kotz : 19-04-2012 às 13:53

http://twitter.com/kotzmarinho

19-04-2012 13:56

Cara , nem sempre seu conceito de bom gosto será o mesmo de outra pessoa. Eu particularmente não

#92

Janjaum 

Membro
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curto nenhum dos mencionados no seu post. 

Sobre lugares para achar a pessoa com esse perfil, a galera ja falou escola de musica, algum coral ou
grupo de literatura.

Quantos anos você tem? Namorar alguma menina bem mais nova tentando moldar da sua forma pode ser
perigoso.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
336
59

19-04-2012 14:07

Você nem me conhece cara, fica na sua.

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando KeyserSoze 

http://i42.tinypic.com/2l8gnrc.jpg

19-04-2012 14:09

a @Flower Power e o @Romare Bearden dariam um bom casal, um ia aprender muito com o outro 

#94

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

so pra avisar que eu estou trollando a flower power, e não tu. por isso que eu usei o @

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

19-04-2012 14:13

Pior se eu achar alguém como eu descrevi, perfeita para mim, ela preferisse um funkeiro a mim. Triste.

Me explica a piada, por favor. Não gosto de ser zuado sem entender, então favor se explicar.

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Felipe 

a @Flower Power e o @Romare Bearden dariam um bom casal, um ia aprender muito com o outro
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19-04-2012 14:17

procurando mulher q gosta de musica classica?
ta de sacanagi cumpadi?

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
3.330
689

Olokobicho 

Membro

19-04-2012 14:18 #97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
2.772
714

Greko 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Você nem me conhece cara, fica na sua.

 Citando Romare Bearden 

Me explica a piada, por favor. Não gosto de ser zuado sem entender, então favor se explicar.

KeyserSoze.

19-04-2012 14:23 #98

Flower Power  

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 
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Vai citar sua avó ! 

Desde quando eu gosto de homem que curte Olavo de Carvalho e filosofia espanhola? Me erra.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

manda MP para a @Flower Power 

Última edição por Flower Power : 19-04-2012 às 14:24

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

tomsa2.

19-04-2012 14:27

tá escolhendo muito.

vai ser virgem pro resto da vida.

#99

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2012
220
60

Tortinhas10 

Membro

tomsa2.

19-04-2012 14:33

num é piada não, vc e a @Flower Power dariam um belo casal 

#100

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Pior se eu achar alguém como eu descrevi, perfeita para mim, ela preferisse um funkeiro a mim. Triste.

Me explica a piada, por favor. Não gosto de ser zuado sem entender, então favor se explicar.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante
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