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Предишната тема :: Следващата тема  

Автор Съобщение

El Camino 
 

 
 
Регистриран на: 12 Сеп 
2004 
Мнения: 2528 
 
 

 

Пуснато на: Чет Фев 11, 2010 11:43 am    Заглавие: Любоффта на El Camino кам 
чалгата

 
 
Е не, разочарован съм. След толкова художествена самодейност напоследък 

очаквах да си пропяла и поне един кючек да си друснала в чест на форума 

blue написа:

А чухте ли последния хит "VTAK!", който се очаква да превземе 
световните класации.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=yFoYUTceUMU  
 

  

Върнете се в началото   

blue 
 

 
 
Регистриран на: 08 Мар 
2005 
Мнения: 230 
 
 

 

Пуснато на: Чет Фев 11, 2010 12:33 pm    Заглавие: 

 
Да ти имам очакванията ...  

 
_________________ 
Motion Creates Emotion!

El Camino написа:

Е не, разочарован съм. След толкова художествена самодейност напоследък 
очаквах да си пропяла и поне един кючек да си друснала в чест на форума 

Върнете се в началото   

Fido Dido 
 

Пуснато на: Чет Фев 11, 2010 12:55 pm    Заглавие: 

El Camino написа:

Е не, разочарован съм. След толкова художествена самодейност напоследък 
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Регистриран на: 03 Юни 
2008 
Мнения: 2610 
Местожителство: София, но 
е от Бургас 
 
1997 Toyota Carina 

 
 

 
_________________ 

 

очаквах да си пропяла и поне един кючек да си друснала в чест на форума 

Върнете се в началото   

blue 
 

 
 
Регистриран на: 08 Мар 
2005 
Мнения: 230 
 
 

 

Пуснато на: Чет Фев 11, 2010 1:01 pm    Заглавие: 

 
Лол! Бургазлия играе кючек на промоция специално за един разочарован 
форумджия.  

Дидо, по-полека с врътките, че да не земе да изпуши от кеф съфорумника   
_________________ 
Motion Creates Emotion!

Fido Dido написа:

 

 

El Camino написа:

Е не, разочарован съм. След толкова художествена самодейност 
напоследък очаквах да си пропяла и поне един кючек да си друснала 

в чест на форума 

Върнете се в началото   

El Camino 
 

 
 
Регистриран на: 12 Сеп 
2004 
Мнения: 2528 
 
 

 

Пуснато на: Чет Фев 11, 2010 1:58 pm    Заглавие: 

 

smb написа:

 
 
za kvo razvalqte temata za VTAAAAKa i japankata ? ne otvlichaite hubavata 
tema

blue написа:

 
Да ти имам очакванията ...  

El Camino написа:

Е не, разочарован съм. След толкова художествена 
самодейност напоследък очаквах да си пропяла и поне един 

кючек да си друснала в чест на форума 
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Сиганите казват в такива случаи: малко форум - много емоушън чрез моушун, 
сааакън.

Върнете се в началото   

El Camino 
 

 
 
Регистриран на: 12 Сеп 
2004 
Мнения: 2528 
 
 

 

Пуснато на: Чет Фев 11, 2010 2:00 pm    Заглавие: 

 
 

Разочаровани от синьото немало се чува из форума 

blue написа:

 

Все едно.. важното е да не разочароваме хората 

Fido Dido написа:

Тц.  

Банския на момата е син.... 

Върнете се в началото   

ghost rider 
 

 
 
Регистриран на: 14 Дек 
2004 
Мнения: 220 
 
 

 

Пуснато на: Чет Фев 11, 2010 2:46 pm    Заглавие: 

Владе,виж си личните!

Върнете се в началото   

Покажи мнения от преди:   Всички мнения Първо най-старите Давай!
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Наблюдавайте тази тема за отговори 
  

Можете да пускате нови теми 
Можете да отговаряте на темите 

Можете да променяте съобщенията си 
Можете да изтривате съобщенията си 

Можете да гласувате в анкети 
You can attach files in this forum 

You can download files in this forum 

Идете на:  Off Topic Давай!
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