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eu sou lindo, do jeito que vc gosta, vai gostar do visual   

eu nao nego fogo nao brother, to me fodendo pra reputacao e o caralho ja sai com gordinha e miss
regional. a gordinha me fez um blowjob inesquecivel a miss só dps de 3 dias q furei.
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ser humano 

Membro

 Citando Dino 

pra gente confirmar a teoria de que mulher é muito menos visual que homem: homem feio com mulher linda
tem, e bastante. agora, homem lindo com mulher feia?? nunca vi.
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hardMOB
Publicidade
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O cara com confiança eh outra coisa...o cara fica mais bonito, fato!
Eu falo por mim, fui num pub com irmao, a mina que ele tava pegando e encontramos uns brothers la
dentro. Cara, eu comprava aqueles baldes com cervejas dentro e botava no meio, e a mina do meu irmao
levo umas amigas, oferecia pra elas e tinha uma loira mt gata e gostosa, nao dei moral, dei moral pras
feinhas, simpatico pra caramba. E dava uma volta na festa, assim, tava nem ai pra nada, peguei ate
champagne de uma amiga e bebi no bico msm, foda-se. 

Ai voltei pra roda onde tava a loira, cheguei la tinha um carinha chegando nela. Ela nao deu moral alguma
pra ele e ele meio que se afastou mas fico ali, igual arame liso, cerca mas nao fura. Fiquei ali ao redor, vi
que ele saiu de perto, cheguei um pouco perto dela, olhei pra ela, dei um sorriso de cachorro e falei "
oeee...." ela deu um sorrisinho ja cheguei beijando ... 

Pior que uns tempos depois ela me disse que tava numa micareta e o cara que ele cepou chegou nela de
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novo e falo de mim, dizendo que eu era mt metido e tal. hauuhahuahuahuahua

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

Dino.

 

05-01-2012 16:27

mestre, gênio, ídolo... faltam-me adjetivos pra descrever vossa pessoa!!!

na real meu sonho é pegar uma balada com o @m4ndrake e com o @rdgr 
quem sabe um dia...
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O cara com confiança eh outra coisa...o cara fica mais bonito, fato!
Eu falo por mim, fui num pub com irmao, a mina que ele tava pegando e encontramos uns brothers la
dentro. Cara, eu comprava aqueles baldes com cervejas dentro e botava no meio, e a mina do meu irmao
levo umas amigas, oferecia pra elas e tinha uma loira mt gata e gostosa, nao dei moral, dei moral pras
feinhas, simpatico pra caramba. E dava uma volta na festa, assim, tava nem ai pra nada, peguei ate
champagne de uma amiga e bebi no bico msm, foda-se. 

Ai voltei pra roda onde tava a loira, cheguei la tinha um carinha chegando nela. Ela nao deu moral alguma
pra ele e ele meio que se afastou mas fico ali, igual arame liso, cerca mas nao fura. Fiquei ali ao redor, vi
que ele saiu de perto, cheguei um pouco perto dela, olhei pra ela, dei um sorriso de cachorro e falei "
oeee...." ela deu um sorrisinho ja cheguei beijando ... 

Pior que uns tempos depois ela me disse que tava numa micareta e o cara que ele cepou chegou nela de
novo e falo de mim, dizendo que eu era mt metido e tal. hauuhahuahuahuahua

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •

 

05-01-2012 16:37

E o @redhat de chofer style no palio de arujá 

Vamo sim. Fazer um tour em sampa.

vila madá até as 10 pra esquentar, kiahora depois pra pegar umas tiazonas, a 1 a gente se manda pra
opium pra pegar umas pattyzinhas, quando der 4.30 da matina a gente parte pra love story e pra fechar a
gente pega o finalzinho do after da D Edge das 9 até o meio dia com os fritos.
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 Citando Dino 

mestre, gênio, ídolo... faltam-me adjetivos pra descrever vossa pessoa!!!

na real meu sonho é pegar uma balada com o @m4ndrake e com o @rdgr 
quem sabe um dia...
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Dino.

 

05-01-2012 16:39

O negócio engraçado é que a galera tem um puta medo de mulher. Sente medo, vergonha, sei lá.

Negócio pra vocês é espantar o corvo.

Pra quem não conhece a lenda do corvo, a história diz que em toda virada de ano vem um corvo e pousa
no seu ombro.
E o corvo espanta a mulherada que você tenta chegar.
O corvo é cruel.
O corvo não perdoa.
E só tem um jeito de espantar o corvo...
É pegando uma mulher feia, mas feia que o corvo se assuste.
Após fazer isso, as portas se abrem para as mulheres gatas.

Então, nesse início de 2012, você que ainda não beijou ninguém, espante o corvo.
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Releed e Bandura.

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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Pega feia pra tirar zica.. 

Já fiz.
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O negócio engraçado é que a galera tem um puta medo de mulher. Sente medo, vergonha, sei lá.

Negócio pra vocês é espantar o corvo.

Pra quem não conhece a lenda do corvo, a história diz que em toda virada de ano vem um corvo e pousa
no seu ombro.
E o corvo espanta a mulherada que você tenta chegar.
O corvo é cruel.
O corvo não perdoa.
E só tem um jeito de espantar o corvo...
É pegando uma mulher feia, mas feia que o corvo se assuste.
Após fazer isso, as portas se abrem para as mulheres gatas.

Então, nesse início de 2012, você que ainda não beijou ninguém, espante o corvo.
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esse ano?
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 Citando rdgr 
Pega feia pra tirar zica.. 

Já fiz.

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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Na virada... já postei aqui...

Baiana (nascida lá), 38 anos, rostinho meio acabadinho e um corpão delícia.

Peguei, comi... voltei pra festinha com a confiança nas estrelas e peguei mais duas, só pensando "qualé a
sua, so foda.. já meti hoje, pego quem eu quiser" hahahaha.
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esse ano?
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Dino, temos mesmo kra 
auhahuuhauhahua
ia ser hilario....
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Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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até hoje me arrependo de não ter falado com o mandraque quando o vi, quem sabe não pegaria uns
ensinamentos do mestre?
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mestre, gênio, ídolo... faltam-me adjetivos pra descrever vossa pessoa!!!

na real meu sonho é pegar uma balada com o @m4ndrake e com o @rdgr 
quem sabe um dia...
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deu mole porra
te falei, poderia ter me chamado
que disgraceira foi aquela carretela, tinha terminado meu namoro naquele dia !!! ahuauhauhahuauha
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até hoje me arrependo de não ter falado com o mandraque quando o vi, quem sabe não pegaria uns
ensinamentos do mestre?

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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porra man, nesse dia acordei às 6 pra subir a serra...parando no primeiro posto gorfei no lixo (ressaca
TENSA de vodca falsi). Apaguei e cheguei lá mal. Mandei uns 3 epocler e 2 ENO pra dentro, na hora
carretela já tava chapando...IUHEAUIHEUAIHEH
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deu mole porra
te falei, poderia ter me chamado
que disgraceira foi aquela carretela, tinha terminado meu namoro naquele dia !!! ahuauhauhahuauha

rdgr.
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eahuehaUehUAheUAehUAHeUAEhUAEHUAe

Preciso ir com esse cara pra balada também.

Fazer esquenta na kombi dos caras do dog, pede logo 1 maria mole no copo grande e duas itaipava pra
começar.
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porra man, nesse dia acordei às 6 pra subir a serra...parando no primeiro posto gorfei no lixo (ressaca
TENSA de vodca falsi). Apaguei e cheguei lá mal. Mandei uns 3 epocler e 2 ENO pra dentro, na hora
carretela já tava chapando...IUHEAUIHEUAIHEH
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copo de maria mole??

terminando a história: me acordaram fui no banheiro lavar o rosto e já dei uma gorfada na pia. Saí como
se nada tivesse acontecido e entrei no carro, daí gorfei no posto...Esse dia foi a única vez que me assustei
com álcool, nunca tinha passado tão mal. Tremia pra caralho e o coração a mil, e como a rua tava lotada
foi me dando falta de ar e eu pensando 'puta merda, nunca mais bebo'. Cheguei na farmácia e a tia me

deu o kit ressaca supracitado...em 2 horas tava de boa.

foda lembrar dessas merdas, mas infelizmente me aposentei...
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oompaloompa 

Membro

 Citando rdgr 
eahuehaUehUAheUAehUAHeUAEhUAEHUAe

Preciso ir com esse cara pra balada também.

Fazer esquenta na kombi dos caras do dog, pede logo 1 maria mole no copo grande e duas itaipava pra
começar.

Última edição por oompaloompa : 05-01-2012 às 19:23
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hauuhauha 
nesse dia willywonka (estranho chama alguem assim, willywonka) terminei com a ex na fila da polenta
cara
CU DOCE fds inteiro e eu querendo curtir cheio das gatas la
affff

....

fulana says:
fui heim
I say:
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Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?
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ta

Flw vo trepa

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

 

05-01-2012 19:52

Maria mole.
Vá se informar. Conhaque e mais umas merdas. É do bom, mas é só para os bons. Pra quem acorda sem
viadisse de "mimimi não vou beber hoje até as 10". 

Eu ia nesses tio do isopor e tomava tudo, entrava no rolê completamente jaspion, mas parei com isso.
Agora toda balada tá cara pra caralho e com consuma, então nem precisa de muito, dá pra ficar maluco
com o que eles tem lá dentro.
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rdgr 

Suspenso

 Citando willywonka 

copo de maria mole??

terminando a história: me acordaram fui no banheiro lavar o rosto e já dei uma gorfada na pia. Saí como se
nada tivesse acontecido e entrei no carro, daí gorfei no posto...Esse dia foi a única vez que me assustei
com álcool, nunca tinha passado tão mal. Tremia pra caralho e o coração a mil, e como a rua tava lotada
foi me dando falta de ar e eu pensando 'puta merda, nunca mais bebo'. Cheguei na farmácia e a tia me

deu o kit ressaca supracitado...em 2 horas tava de boa.

foda lembrar dessas merdas, mas infelizmente me aposentei...
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uaehuiaheah mito!
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 Citando m4ndrake 

hauuhauha 
nesse dia willywonka (estranho chama alguem assim, willywonka) terminei com a ex na fila da polenta cara
cu doce fds inteiro e eu querendo curtir cheio das gatas la
affff

....

Fulana says:
Fui heim
i say:
Ta

flw vo trepa
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Maluco , qta lorota!

#243

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
3.326
686

Olokobicho 
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05-01-2012 20:00

nunca encarei essas batidas de barraca, nego toma capeta, flamejante, alienígena...

no máximo uma rósca de fruta (de preferência servida na fruta )

Mas realmente, com 100 paus de consumação dá pra pegar 2 garrafas em 3 cabeças, sai todo mundo
chamando urubu de meu loro...
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 Citando rdgr 
Maria mole.
Vá se informar. Conhaque e mais umas merdas. É do bom, mas é só para os bons. Pra quem acorda sem
viadisse de "mimimi não vou beber hoje até as 10". 

Eu ia nesses tio do isopor e tomava tudo, entrava no rolê completamente jaspion, mas parei com isso.
Agora toda balada tá cara pra caralho e com consuma, então nem precisa de muito, dá pra ficar maluco
com o que eles tem lá dentro.
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Bicho, eu ia trepar mas ta chuvendo mt mt mt msm, ela desistiu e o pai chego em casa....affff

mas ai, mais uma que ta batendo siririca pra mim!!!

I say:
vo fazer bem gostoso pra vc
agarro no seu cabelo
sua cintura
onde quiser
mas vem
fulana says:
aaiiiii
para de atentar
I say:
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gosta de uns tapinhas de leve
na bunda
fulana says:
hoooo meus deus
I say:
no vai e vem gostoso...
fulana says:
acho que tenho que adimitir q sou tarada
rsss
I say:
por mim espero
kkkkk
ta com mt tesao ai ne
nossa, nem responde mais........
rs
fulana says:
paralisei
a vontade é tanta
I say:
ta pensando em mim
estou aqui do lado
fulana says:
simmm e muito ainda
relembrando nossos momentos juntos
foram poukos mas muito bons
assim meios loukos da minha parte mas otimos
I say:
do jeito que eu to aki
vc iria embora tremendo
delicia

depois de um tempo

fulana says:
ai q meerda
olha o trovão
I say:
meu pau gritando de tesao
kkkkkkkk
fulana says:
(risos em emotion)
adorei

Última edição por m4ndrake : 05-01-2012 às 20:45

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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IUAHEIUAHIAHIA esses logs merecem um tópico...

mandraque>>>>>>>>>>>>>chat UOL...IUAHEUIHEUHA

#247

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 

05-01-2012 20:53

nao po 
to na cidade que trabalho e uso o note no ebuddy
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Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

 

05-01-2012 20:54

Cara, em Dezembro, aquelas que eram fácil pra eu pegar tavam viajando/namorando.
SÓ QUE
Eu tava escalando as paredes querendo comer uma muié. 
Lembrei de um contato FRAQUÍSSIMO que eu tinha no msn, a uns 3 anos. Uns 3 anos que nunca falei
nada com ela. Óbvio, era baranga.

Cara, desenrolei um pouco no msn e BÉM. Já tava fácil.
No outro dia já marquei pra ir pegar ela. Eu lembrava que ela era fraquíssima, MAS NÃO TANTO.
Foi que eu cheguei no local combinado de carro, ela já sorrindo, pensei em largar fora, mas o bauduco
falou mais alto. 
Tremi quando vi a coisinha mais feia que o capeta.
ABRI A PORTA DO CARRO PRA ELA ENTRAR E PENSEI "GUERREIRO, PORRA"

HAHAHAHAHAHAEHEAIHAEUHEA
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HERBALIFE LIFESTYLE
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3.890
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The Voice 

Membro

 Citando KaZu 

É pegando uma mulher feia, mas feia que o corvo se assuste.
Após fazer isso, as portas se abrem para as mulheres gatas.
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-- Tema claro
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eduhunter e Bandura.
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ahahahahaha

as mulheres jamais entenderão.

#250

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando The Voice 

Cara, em Dezembro, aquelas que eram fácil pra eu pegar tavam viajando/namorando.
SÓ QUE
Eu tava escalando as paredes querendo comer uma muié. 
Lembrei de um contato FRAQUÍSSIMO que eu tinha no msn, a uns 3 anos. Uns 3 anos que nunca falei
nada com ela. Óbvio, era baranga.

Cara, desenrolei um pouco no msn e BÉM. Já tava fácil.
No outro dia já marquei pra ir pegar ela. Eu lembrava que ela era fraquíssima, MAS NÃO TANTO.
Foi que eu cheguei no local combinado de carro, ela já sorrindo, pensei em largar fora, mas o bauduco
falou mais alto. 
Tremi quando vi a coisinha mais feia que o capeta.
ABRI A PORTA DO CARRO PRA ELA ENTRAR E PENSEI "GUERREIRO, PORRA"

HAHAHAHAHAHAEHEAIHAEUHEA
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