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PALESTRINO 

Membro

 Citando TUPIZINHO 

Ae galera!

tem uma mina q era loka por mim, sempre me ligava pra me chamar pra almoça e sair me dava indireta.
Eu sempre recusava.
Até q teve um dia q eu como um bom homem, almocei com ela e peguei a dita cuja!
A partir daí foi um puta jogo fdp dela, pq eu q passei a ligar pra ela pra almoçar e sair e ela só negava,
mas percebi q ela ainda gosta de mim. Mas a fdp fez isso por 3 semanas, td dia seguido, sempre tinha
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bom, se ela nao quer ideia e voce nao chega a um acordo c/ ela... procure outra bcta e seja feliz! afinal,
pelo que parece, voce nao gosta dela, a ano ser pra come-la 

de problemas c/ relacionamento ja basta eu, que por sinal, bem mais complicados, mas prefiro nem
comentar aqui, ja que o povo iria acabar me fuzilando

Verdinhas: 693 uma desculpa.
Eu achei uma puta filha da putagem e falta de respeito, até q dei um gelo e há uma semana não falo com
ela, passo por ela no trampo e digo no máximo um "oi". Ela continua na dela.
e aí mobs o que fazer? 

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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 Citando cabeça_grande 

Conclusão: O Truman ou é assexuado ou gay

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.
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 Citando PALESTRINO 

ou bissexual?

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.
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se for transar c/ bola dente de leite, ai sim é pan 
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certamente sim! bissexual ele não pode ser porque não gosta de mulher... deve preferir algo mais natural
e tal... e manda bala em arvores.. calotas de carro... fechaduras...
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ou pansexual?

Pero que sí, pero que no, yo no hablas español
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 Citando Al-Muhajir 

certamente sim! bissexual ele não pode ser porque não gosta de mulher... deve preferir algo mais natural e
tal... e manda bala em arvores.. calotas de carro... fechaduras...
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contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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Qual é a do Truman eu não sei e não me interessa saber. Mas de uma coisa eu sei: agradeçam a ele por
mais um tópico desvirtuado e fechado.

E @DVSV : dessa vez tu apelou. Dar piti nunca resolveu nada. Fikdik.
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