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Descobri agora a pouco, rolou! kkkkkk

Ela deixou o Facebook dela aberto no meu celular, fui olhar as mensagems e descobri...

#201
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Pistola de Gatoo 

Membro

 Citando Darktag 

Ainda bem que nem tinha começado nada. Par de chifres a menos.
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Opa! Mais detalhes da história 
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Darktag 

Membro

 Citando Pistola De Gato 

Descobri agora a pouco, rolou! kkkkkk

Ela deixou o Facebook dela aberto no meu celular, fui olhar as mensagems e descobri...

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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Basicamente a respostas é baseada na experiência de vida de cada um.

Não existe uma verdade a ser aplicada sobre esse tema.

Eu namoro @ 5 anos, nunca traí e tô na melhor fase do namoro. Crescemos juntos e estamos colhendo
muita coisa. Isso é bom demais.Registro:
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Membro
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Vou contar pra dar sono.

Fui nas mensagens, olhei e ela tava de love, falando umas ondas com um instrutor do trabalho (eu era de
lá) e maldito tem namorada também! Cheia de gaiatisse pro lado dele, que nem pro meu tinha.

Btw, tem bem mais detalhes, mas não me sinto a vontade em falar. Não confiem em mulher, bixo sonso
do caraio.

EDIT: Foda foi a tremedeira que me deu quando lí, me senti o  em pessoa.
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Opa! Mais detalhes da história

Última edição por Pistola de Gatoo : 16-09-2011 às 1:09
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Cagueta o cara pra mina dele. HUHUASHUAU
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Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.
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Vou fazer isso, é so eu descobrir quem é.. auhheahehuaeuae
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Mas antes, vou mandar, um : Cuida desse teu cu ae!
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Calma que a vingança é doce. Planeje com calma e execute.
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Darktag 
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 Citando Pistola De Gato 

Vou contar pra dar sono.

Fui nas mensagens, olhei e ela tava de love, falando umas ondas com um instrutor do trabalho (eu era de
lá) e maldito tem namorada também! Cheia de gaiatisse pro lado dele, que nem pro meu tinha.

Btw, tem bem mais detalhes, mas não me sinto a vontade em falar. Não confiem em mulher, bixo sonso do
caraio.

EDIT: Foda foi a tremedeira que me deu quando lí, me senti o  em pessoa.

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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A essa hora devem tá metendo, pois abri aqui de novo e vi que eles iam sair hoje.
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COm certeza rolou algo, espero que você não fique imaginando a cena, dele comendo sua garota...
:collface:
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