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kraio em??? ta dificil de entender harmobs medios????

o cara tem a grana q ela quer, ela tem o cu que ele quer....

o cara é um favelado q joga futebol e ficou rico, ela é outra favelada gostosa

ele quer comer um mulherao (e ta comendo) e ela quer luxo (ele pode dar isso a ela)

qual problema nisso?????

eu faria igual ou pior

como um amigo meu diz: "o homem pode ter qts mulheres que o bol$$$$o dele aguentar"
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E a minha rola também. 
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 Citando rdgr 
pensar que se ela não tivesse sido comida por um produtor do Pânico ela poderia estar hoje esfregando
a privada de qualquer um de vocês.
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 Citando poison 

kraio em??? ta dificil de entender harmobs medios????

o cara tem a grana q ela quer, ela tem o cu que ele quer....

o cara é um favelado q joga futebol e ficou rico, ela é outra favelada gostosa

ele quer comer um mulherao (e ta comendo) e ela quer luxo (ele pode dar isso a ela)

qual problema nisso?????

eu faria igual ou pior

como um amigo meu diz: "o homem pode ter qts mulheres que o bol$$$$o dele aguentar"
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Fora que ele deu joinha pra ele mesmo (ele ou um xará dele).
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