
kubusprzytulasek   •   26-10-2018, 16:22    

hej 

widzę że mieszkamy w tym samym mieście   
Pozdrawiam 

mhmhm   •   28-10-2018, 04:33    

cześć. 
zdarza się. świat jest mały. 

kubusprzytulasek   •   28-10-2018, 10:26    

No to fakt że świat jest mały.Tym bardziej Norynbergia.Niestety nie ma tutaj nikogo normalnego z kim 
można by normalnie pogadać, nie wspominając już o spotkaniu na zwykłą przysłowiową kawkę czy 
też herbatkę. Wszyscy tylko chcą się tutaj za przeproszeniem "KURWIĆ".Myślałem że jednak są tutaj 
jacyś normalni ludzie, lecz jak się okazuje nie da się raczej tutaj z nikim normalnie pogadać. 

mhmhm   •   28-10-2018, 20:03    

Nie ma co przepraszać - przecież to kurwidolek jest.. 😂😂 

kubusprzytulasek   •   28-10-2018, 23:18    

Hej 
No wiem że to jak ty to piszesz KURWIDOŁEK.No ale bez przesady,człowiek chce poznać 
normalnych ludzi,chce się spotkać na przysłowiową kawę i pogadać. 
Tylko… 
Hmmm 
Za każdym razem pierdolenie sie proponują. 
Ehhh 
Jakaś masakra. 
Dobra to tak jak to się mówi z innej beczki. 
Co porabiasz w DE? 
Czym się zajmujesz? 
Sam jesteś tutaj? 

Pozdrowionka  

mhmhm   •   29-10-2018, 02:21    

W sumie, to poprzez kebabie też w jakimś stopniu się chłopaki poznają.. tyle, ze nawet dogłębnie.. 
😂 
 
W końcu umawiają się na przysłowiową kawę.. a wychodzi z tego krem i bita śmietanka.. 😜 
 
Nie rób z siebie cnotki. Jesteś starszy, masz potrzeby seksualne równoważ. Jakoś je zaspokajać 
musisz. Po prostu czasem pozwól sobie na odrobine przyjemności.. 😊 
 
Co robię w DE..? Pracuję, uczę się tez tego głupiego języka.. no i rozwijam się. 
 
To, co dokładnie robię zdradzić nie mogę - inaczej musiałbym cię unicestwić.  
 
Czy jestem sam..? Nie, mam towarzysza.  
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Uważam, ze to na tyle jak na fakt, ze się nie znamy. 

kubusprzytulasek   •   29-10-2018, 13:39    

Hejka 
 
Kebab? Hmmmm 
 
No tak Turków to tu sporo fakt,z tym że niestety mnie jakoś nie intersuje takie spotkanie. 
 
Wiesz umówienie się na przysłowiową kawę np.w kawiarni i małe pogaduchy,to chyba raczej coś 
normalnego,przynajmniej ja tak uważam. 
 
Potrzeby seksualne? 
 
Ehhh 
 
Wiem że dzisiejszym Światem rządzi seks,ale bez przesady nie zachowujmy się jak zwięrzęta.Seks 
to nie wszystko.Niestety jesteś w błędzie nie zależy mi na tym,a normalnym facecie który zna swoją 
wartość oraz ceni innych. 
 
Jeśli chodzi o język niemiecki,fakt jest głupi,no ale trzeba jakoś się przymusić doo nauki. 
 
Uuuuu,ojć… 

UNICESTWIĆ?!   

Zabrzmiało to groźnie,no to może w KGB pracujesz he he   

Jeśli chodzi o pytanie czy jesteś sam? 

Miałem na myśli to czy może masz partnera?,chłopaka?,kolegę? może przyjaciela z którym dzielisz 
łóżko? 

Jesteś młody,więc zapewne masz sporo chętnych facetów którzy się do ciebie chętnie przytulą oraz 
ogrzeją. 

Mam nadzieję że nasza znajomość? Jak to można tak nazwać,utrzyma się jakoś. 

Pozdrowionka  

mhmhm   •   29-10-2018, 14:09    

*poprzez jebanie 

Nie bardzo lubię się dzielić własnym życiem. 

Czy i ilu adoratorów jest, to pozwól, iż takie informacje zachowam dla siebie. 

Mnie nie interesuje i nie zwykłem pytać ile ktoś ma żon, kochanków i dzieci „przy sobie”. Nie 
obchodzi mnie to. 
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kubusprzytulasek   •   29-10-2018, 14:20    

No wiesz nie naciskam na nic. 

Po prostu się pytam. 

Jakoś mam dość ludzi którym zależy tylko na seksie, a nie na zwykłej normalnej miłości i przyjaźni.  

Mam dość zawodów miłosnych, brak normalnych ludzi którzy mają jeszcze uczucia.  

Miałem mna myśli to że może kiedyś dasz się namówić na małą nie zobowiązującą kawe gdzieś na 
mieście, bądź tam gdzie będzie tobie pasować. 

mhmhm   •   29-10-2018, 18:20    

Nie znam przyszłości, nie wiem co będzie dalej.. 

Na ten moment nie przewiduję włóczenia się po miasteczku, którego nie znam bez umiejętności 
zapytania o drogę. Język angielski mało się zda, bo choć wielu Niemców potrafi rozmawiać w tym 
języku, to jednak nie jest to zadowalająca większość, co by mieć pewność, ze wróci się do domu. 

kubusprzytulasek   •   29-10-2018, 19:03    

Czyli nie wykluczasz w ewentualnego spotkania nas kawę? 
 
Wiesz nie jest to problemem żebym gdzieś po Ciebie podjechał, jak nie masz jak dojechać i byśmy 
gdzieś się przeszli po prostu na kawę.Ja naprawdę liczę tylko na dobrą znajomość nic więcej. 
Naprawdę trudno tutaj o normalnych ludzi nawet w DE 

Jakaś masakra po prostu. 

mhmhm   •   29-10-2018, 19:19    

Pojęcie NORMALNY, PRZYSTOJNY, PORZĄDNY etc. są dość mało precyzyjne. Coś, co dla ciebie 

jest „normą” dla mnie czy kogoś innego może znaczyć diametralnie coś innego..  

kubusprzytulasek   •   29-10-2018, 19:46    

Tylko że ja tutaj wspominam o normalnych normach,a nie o normach zboków którzy nie posiadają 
żadnych zasad oraz norm.Nie jestem zwyrodnialcem,ale zwykłym facetem który po prostu chciałbym 
się zaprzyjaźnić z kimś równie normalnym.Jak narazie wydaję się iż jesteś sympatyczny.Kawa nie 
jest czymś co łączy na całe życie.Można się spotkać na godzinkę,pogadać kawkę wypić i tyle.Chodzi 
o zwykłe spotkanie,a nie o za przeproszeniem PIEPRZENIE SIĘ, jka to wszscy inni oczekują. 

mhmhm   •   29-10-2018, 23:09    

Wydaje ci się. W zupełności należę do tej drugiej grupy „normalnych” 

kubusprzytulasek   •   29-10-2018, 23:28    
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Czyli jesteś normalny- normalny 
Mysle że się dogadamy 

kubusprzytulasek   •   29-10-2018, 23:32    

Odnoszę również wrażenie że raczej nie masz ochoty na kawę.  
Hmmmm 
Uraziłem Cię czymś?  
To bardzo przepraszam 

mhmhm   •   29-10-2018, 23:45    

To jest twoje zdanie, nie moje wyrażenie. 

kubusprzytulasek   •   29-10-2018, 23:46    

No dobrze niech będzie że to moje zdanie.  
Wobec tego, jakie jest twoje wrażenie? 

mhmhm   •   29-10-2018, 23:54    

Nie mam. Jesteś mi całkowicie obojętną istotą 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 00:05    

Istota? 
Hmmm 
Oki  
Dziwnie to brzmi. 
Kuba mi na imię 😉 

mhmhm   •   30-10-2018, 00:12    

Ja się nie pytałem jak to brzmi. 

mhmhm   •   30-10-2018, 00:12    

O imię tez nie pytałem. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 00:15     

Owszem nie pytałeś się.  
Ale lepiej brzmi jak się zwraca do siebie po imieniu, a nie w formie ISTOTO 😂 

mhmhm   •   30-10-2018, 00:16    

Mnie to wszystko jedno jak będziesz się zwracać. Zawsze możesz w ogóle. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 00:19    

Hmmm 
oj przyjazny to ty za bardzo nie jesteś.  
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No cóż… 
Hmmm 
Chyba nie za bardzo chcesz że mną pisać? 

mhmhm   •   30-10-2018, 00:57    

Już pisałem. Jesteś mi obojętny. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 01:02    

No szkoda. 
Po prostu chciałem normalnie pogadać. 

mhmhm   •   30-10-2018, 01:07    

Pisać nie bronię. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 01:13    

No spoko. 
Wiesz trzeba było od razu napisać że nie masz ochoty na spotkania 😉 
Spokojnie, po prostu popiszmy. 
Czym się ogólnie zajmujesz? 

mhmhm   •   30-10-2018, 01:14    

Niczym ważnym. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 01:22    

Hmmm 
No to jak każdy z Polaków tutaj.  
To w jakim celu przyjechałaś do Niemiec? 

mhmhm   •   30-10-2018, 01:32    

Skąd pewność, ze jestem Polakiem? Nie tylko ten naród potrafi pisać w języku polskim.. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 01:47    

Stąd że za dobrze po polsku piszesz. Niestety żaden obcokrajowiec nie umie tak dobrze i 
inteligentnie pisać.😁 

mhmhm   •   30-10-2018, 01:49    

Mhmhm 

mhmhm   •   30-10-2018, 01:50    

Bardzo możliwe, ze to zasługa tłumacza i kolegi, który mi pomaga z tekstami. 
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mhmhm   •   30-10-2018, 01:50    

Dzięki za dobra opinie. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 01:52    

Ha ha 
No tak zapewne tak szybko wszyscy tłumacza i odpisuja. 
Ha ha  
No proszę cię.  
Stary może jestem no ale nie aż na tyle głupi czy naiwny. 
 
mhmhm   •   30-10-2018, 01:54    

To oczywiste. Zwykle do wieku należy dodać kilka kolejnych lat, wiec mniemam, ze masz jakieś 
35-38 lat 

mhmhm   •   30-10-2018, 01:54    

A do tego nie napisałem, ze tak jest, a ze może dlatego, ze tak wyglada moja sytuacja. 

mhmhm   •   30-10-2018, 01:55    

Niby taki duży jesteś i mądry.. a jednak nie bardzo ci to wychodzi. Peszek 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 02:28    

Duży?  
Mądry?  
Czy ja coś takiego gdzieś napisałem?  
Wiek? 
Przecież masz podany więc nie musisz mi lat dodawać😁 

mhmhm   •   30-10-2018, 02:31    

Owszem. Dałeś do zrozumienia, ze masz swoje lata i masz wiedzę.. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 02:42    

No nie za bardzo raczej.  
No ale skoro tak uważasz niech tak będzie. 

mhmhm   •   30-10-2018, 02:49    

Kolejne pasywne stworzenie 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 02:53    

Pasywne STWORZENIE?  
Hmmm 
Jak mam to rozumieć? 🤔 
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mhmhm   •   30-10-2018, 02:57    

Nie musisz w ogóle. 

mhmhm   •   30-10-2018, 02:59    

Idź spać pepiej, bo do pracy zaspisz 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 03:01    

Spokojnie nie zaspie.  
Więc proszę wytłumacz mi te STORZENIE. 
Lubisz pasywnych? 

mhmhm   •   30-10-2018, 03:02    

Nie istotne jest dla ciebie co lubię. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 03:06    

Niby czemu tak twierdzisz że nie jest to dla mnie istotne? 

mhmhm   •   30-10-2018, 03:28    

Ponieważ nie znamy się na tyle, abym czuł potrzebę tłumaczenia takich aspektów. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 03:33    

Wiesz skoro sam napisałeś takie słowo miło będzie jak je wytłumaczysz 😁 
STWORZENIE? 
To określenie faceta według Ciebie? 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 15:56    

Dzień Dobry 
Jak mija dzionek? 

mhmhm   •   30-10-2018, 16:06    

cześć.  
ok. 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 19:25    

co tam w pracy jeszcze,czy już w domku na relaksie?  

mhmhm   •   30-10-2018, 21:27    

Pracuje tyle ile potrzebuje lub muszę, a tobie nic do tego kolego. 
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kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 23:35    

ok 
to pracuj sobie 
Ja tylko chce się normalnie zaprzyjaźnić  
natomiast ty wiedzę nutę masz ochoty 

mhmhm   •   30-10-2018, 23:36    

?? 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 23:52    

nie masz ochoty na znajomości  
widzę 

kubusprzytulasek   •   30-10-2018, 23:54    

hmmm 
nie wiem czym to jest spowodowane? 
urazilem Cię czymś? 

mhmhm   •   31-10-2018, 02:10    

Nie. Po prostu piszesz jak potłuczony.  

Piszesz, ze mam pracowac, choć nie mówiłem o jakich porach pracuje. Chcesz się zaprzyjaźnić, a 
ciagle nadmieniasz to, ze inni chcą cię ruchac.. być może potrzebujesz dobrego bolca, tylko nie 
potrafisz tego głośno wyznać, bo jak większość ciotek boisz się o „opinie”. 

Raczej to tyle na ten moment. Nie ma o czym dalej dyskutować. 

kubusprzytulasek   •   31-10-2018, 02:39    

po prostu domyślam się że pracujesz o tej porze. 
A gdzie nadmienilem że ktos chce mnie ruchac? 

kubusprzytulasek   •   31-10-2018, 20:46    

Hejka 

Miłego wieczoru,mam nadzieję że masz wolne i sobie wypoczniesz w święto.  

mhmhm   •   31-10-2018, 20:48    

Nie twoja sprawa. 

kubusprzytulasek   •   31-10-2018, 21:16    

Nie rozumiem czemu kurde jestes taki nie miły. Zachowujesz się jakbym ci krzywdę zrobił. 
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mhmhm   •   31-10-2018, 21:40    

Najzwyczajniej w świecie nie mam ochoty pisać z kimś tak niespójnym jak ty. 

kubusprzytulasek   •   przedwczoraj, 06:49    

Niespójnym? 
Hmmm 
A w jakim to momencie byłem niespójny? 
To raczej ty mi piszesz iż ja ci pisalem że INNI CHCĄ MNIE RUCHAĆ. 
Ciekawi mnie tylko gdzie ja to napisałem bądź zasugerowałem? 
Jakoś nie widzę tego. 

kubusprzytulasek   •   wczoraj, 00:33    

Miłego weekendu. 
Naprawdę nie rozumiem dlaczego jesteś na mnie zły. 
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