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bišku zināmais Maits vs. ļoti slavenā Vikinja
*labi ir labi, ja nedzer šņabi))
labi [13:30:08] » vikinja , vika ir plika, un gulj uz stikla))
vikinja [13:31:11] » labi , labi ir nelabi, jo dzēra ar krabi :D
labi [13:32:45] » vikinja , krabis nedzer, jo ir vārīts, vika to neēd, jo ir pa daudz sālīts))
vikinja [13:34:15] » labi , labi ir baigais dzejnieks, kam liecībā jāliek piecnieks, jo vikiņu aprunā tas, pat
nezinot kas ir kas :D
labi [13:35:16] » vikinja , piecnieks ir pa maz pat mentiem, tapēc labi pietiks vien ar komplimentiem))
labi [13:37:50] » Kamēr vika domā, tikmēr labi ir labā omā))
vikinja [13:38:00] » labi , nebārstās vikiņa ar komplimentiem, labk skrien vien pie senčiem. sūdzēsies par
izspiedēju labi, lai nav jāterorizē abi :D
labi [13:39:58] » vikinja , Labi neko nesaprata, jo vika sarīmēt neprata, tapēc pievērsās citai tēmai, nevis
mūsu problēmai))
*labi kkas nojuka, bet tapēc jau viņš nav s##a))
vikinja [13:41:37] » labi , vika liek, lai labi aiztaisa muti, jo tas tak tagad kruti. un muldēt tālāk turpina,
kamēr labi tik purpina :D
labi [13:44:08] » vikinja , vika te baigā repere no rīgas, viņas ar draudzeni pat nav pilngadīgas, labi
turpina murmināt, kamēr vika tik māk galviņu purināt))
vikinja [13:45:31] » labi , draudzenei mieru liec, kamēr tālāk tiec. nāc nu un runāt sāc, kamēr vika tik krāc
:D
labi [13:48:17] » vikinja , labi jau runā pilnā sparā, kamēr lietus birdinās ārā)) kad saulīte sāks spīdēt, tad
vika ar spoli atkal ies strīdēt))
vikinja [13:49:54] » labi , šon ārā lietus līst, labi no vikas tekstiem galva plīst. tālāk šis nezin, ko rakstīt,
būs vien jāiet grāmatas bakstīt :D
labi [13:51:50] » vikinja , vika gan grāmatas nelasa, nu ja blondīne tak tikai galvu kasa)) labi te nav kam
plīst, jo dzeja nav fizika uz kuru gribu mī*t))
vikinja [13:53:26] » labi , vikai patīk fizika, jo tā gandrīz kā lirika. un vēl kaitināt labi tīk viņai, un rakstīt
pa jaunai ziņai :)
labi [13:56:06] » vikinja , labi jau gandrīz sāk domāt, kā pašu viku pakaitināt. Viņa te sāk braukāt virsū,
mazā, norausies pa dirsū!))
*labi grib beigt nē nu ne tā beigt, bet tā lai vikai nav ko teikt))
vikinja [14:00:15] » labi , vika tik pasmejas gardi, un sāk jau meklēt goda sardzi. iebiedēt tā labi grib, lai
šim melns gar acīm zib 8)
labi [14:02:21] » vikinja , smiekli gan te ir lieki, ja kjeršos klāt tad tik sāksies prieki, melnumus jau redzu
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biezhi, tie jau sēru drānās tērpušies ezhi))
vikinja [14:03:55] » labi , vikiņai pof par labi tekstiem, tālāk runās tik ar tiem, lai labi lūdzās man, tik ļoti
kā bites san :D
labi [14:07:26] » vikinja , labi jau padomā bēgšanas plāns, izskatās ka uzvara bija tikai māns, vika jau tos
snikerus apēdās, turpat arī drosmi sasmēlās))
vikinja [14:10:23] » labi , vika nu domā, ko darīt, lai tik labi sist varētu rīt, bet šis prom jau skrien, lai tik
viku nesatiktu arvien :D
labi [14:12:34] » vikinja , rīt nu nekādi sist nav reāli, tapēc vika var iet uz savu karnevāli, tik lai nesaceras
kā bērēs, jo jau parit labi moČīt varēs))
vikinja [14:14:49] » labi , vika domā, kādu bokseri saukt, lai labi varētu kaukt. pasauks šī taisonu maiku,
un mainīs tas Latvijas laiku. labi tad varēs bēgt, un vika nu spēs rēkt :D
labi [14:17:06] » vikinja , labi nav ar pliku roku sitams, kaut gan tas nav īsti zinams. Vika šitā runājot
droši var zaudēt nevainību apburoši))
vikinja [14:18:26] » labi , Vika tūlīt labi sitīs virtuāli, būs tas diezgan brutāli. Labi aiz sāpēm raudās,
kamēr ārā visi ar kaķenēm šaudās :D
labi [14:21:51] » vikinja , Kur nu vikai prāts? Mums jau 21.gs sakrāts, tagad kakjenes jau nav modē,
mazie tagad jaunībā kamasutru studē))
vikinja [14:24:02] » labi , kamasutra tik labi galvā, nav tā kalta alvā, vika atkal blondīni tēlo, lai
nevajadzētu nokavēt autobusu vēlo :D
labi [14:26:02] » vikinja , nu tad steidzies vien uz būsu, un domāju laiks beigs sarunu mūsu))
vikinja [14:29:19] » labi , Steidzos es uz busu, lai nenokavētu tusu, vakarā atpakaļ es būšu, jo kleitu šūšu
:D
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