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Ginecoforo
Citação:

Nossa que gay UEHAU

Rotpar
Citação:

Que nada, depois que o Ronaldo lançou a moda, os outros jogadores perderam completamente a vergonha de desfilar com suas neomulheres por aí!:rolleyes:

* sticky*
Citação:

Sem dúvida, cada um escolhe o que quer, eu escolho ter NOJO desse tipo de mulher. Sinceramente, eu nego fogo MOLE. Vc viu as fotos dela? Se fosse uma
panicat da vida assumindo isso, não negaria, mas porra, essa mulher é muito baixo nível pra mim. Feia demais.

XOTISNEGUER
Citação:

sem lamber o rabo, mas pra ficar no meio de jogador de futeba, a andressinha é uma miss.

a maioria sao puta rampeira nojenta que vao atras de jogador de futebol, a menos pior era aquela elisa que virou comida de auau do goleiro bruno.

da pra imaginar o nível de pedreiragem orelha seca com o jogador dando dinheiro pra kenga ir ao salao fazer escova pqp... ao invés de mandar uma
progressiva de uma vez... ahhhh da até nojinho de imaginar.

Ink
Eu nao tocaria nessa vagaba com um ten foot pole, nojenta

Joel Tobias
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Citando rise 
Os únicos jogadores (ou ex-jogadores) que valem a pena "bater uma bolinha" são Kaká e Raí.

Citando Demented 
Um jogador que ganha estes salarios teria que ter vergonha de chamar um bagulho desses pras festas.

Citando Greko 
Dude, WTF? Passo o pirulito! Imagina de 4?! Vai negar fogo?

E a mina foi sincera. É simples, humilde, manola, sem estudo, não quer trabalhar e só ficar na sacanagem. Cada um escolhe a vida quer. Eu
respeito ela, não têm falso moralismo.

Citando Bohannon 
Ainda preferimos você, Andressinha hahahahaha

Aposto que o jogador da Ponte foi o André Balada ou o Tinga Cachaça (Hoje no Palmeiras).
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kd o grande Truman com a metralhadora? :coolface:

[printer]
Sei lá... pelo menos eles não tao na punheta, porntube, xvideos e etc... tão fudendo e jogando futebol....

Skywalker
Citação:

e nem jogando super mário na urna eletrônica.

Gelano21
Citação:

Tem que chamar assim amigo: @Truman , queremos sua opinião sobre as putas maria chuteira.

Truman
Existe uma palavra que define o gênero feminino com perfeição: PARASITISMO! :coolface:

Insignificantes em suas idéias, mesquinhas em suas realizações, parasitas em tudo que fazem. :spoiler:

Chega a ser irônico que uma criatura que só se alimenta exclusivamente de materialismo se arvore de ter a mínima noção do que quer na vida, ou ainda de
apreciar ou entender alguma coisa como sendo "bela". :ban:

As mulheres são mentirosas do pior tipo: elas acham que todo mundo acredita no que elas dizem, mas nem elas acreditam em nada do que sai de suas
latrinas bucais. :rly:

jeanhb
Citação:

tinha que ser corintiano mesmo... vai la só pra bater a carteira do ronaldinho....

Pot Dealer
Mina desse tipo nada mais é pra mim do que um recipiente de despejar sêmen.

palhares_RJ
Peraí, só eu que estou com uma puta inveja desses caras? Nunca fui chamado p/ uma festa dessas. Preciso rever minhas amizades...

Nekozawa
Ninguém reparou que essa matéria postada faz com que o que o @Truman vomitou aqui faça todo sentido?

Dino
Citação:

Citando [printer] 
Sei lá... pelo menos eles não tao na punheta, porntube, xvideos e etc... tão fudendo e jogando futebol....

Citando Joel Tobias 
kd o grande Truman com a metralhadora? :coolface:

Citando XtReMe . 
Também morro de vontade de ficar com o ronaldinho gaucho
Imagina, aquele cabelo sedoso se espalhando pelos meus peitos, aqueles dentes perfeitos mordendo meu pescoço, ai até me arrepio só de falar
nisso

Citando Nakassawa 
Ninguém reparou que essa matéria postada faz com que o que o @Truman vomitou aqui faça todo sentido?
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realmente, o que ele disse se encaixa a essa mulher. o problema é que ele acha que TODAS são assim

Nekozawa
Citação:

Provavelmente é um [va]ginecofóbico.

Fuso horário base GMT -3, 17:49 h

vBulletin 
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. 

Content Relevant URLs by vBSEO

Tabs System by vbSoporte - vBulletin en Español

Digital Point modules: Sphinx-based search
United-Forum: CSS-Sprites

Citando Dino 
realmente, o que ele disse se encaixa a essa mulher. o problema é que ele acha que TODAS são assim
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