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do jeito que a coisa anda tá fácil!

prevejo em menos de um mês um tópico falando sobre homossexualismo e outro sobre drogas.

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

ahn? shopping?
Aug 2002
3.398
331

Axl-Luke 

Membro

 Citando Vinte Comer 

are you a wizard

 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).
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26-07-2011 0:44

Não é só conjugação não, tem erro de concordância, de regência e de pontuação.

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2011
1.563
507

Stifodão 

Membro

 Citando pReD[MENTION=251400
tor;8614613]Nota 10 pra conjugação verbal.

26-07-2011 1:30

Ah eu sei, Lusty, no seu também há, um erro de pontuações. 

Vida, que seguem 

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.751
4063

pReD@ToR 

Membro

 Citando deGroins 

Não é só conjugação não, tem erro de concordância, de regência e de pontuação.

Última edição por pReD@ToR : 26-07-2011 às 1:31

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

26-07-2011 9:08

Corrigi pra você. 

Eu já conheci muitos tipos de pessoas: mendigos, bêbados, drogados, policiais, homens, crianças... Já vi
defuntos, carniça, podreiras, suicidas, assassinatos, degolas, decaptações...

Mas se tem uma coisa que eu não suporto, que eu não tolero, é gente SEBOSA! Gente asquerosa, nojenta,
pestilenta... 

Não apenas por fora mas, principalmente, POR DENTRO! 

Aquela pessoa que irradia uma "energia" de podridão, de sarjeta, de CHORUME cadavérico. 

E podemos sempre encontrar alguém assim, nesse grau de horror. São as mulheres que SE ACHAM (só se
acham, porque EU não vejo nada demais nelas).

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Urubu Rei 
Ah e daqui a pouco vem o truman com seus posts carregados de filosofia.
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Mulheres consideradas "bonitas" (nada que uma boa maquiagem não resolva) são daquelas pessoas que

puxam o que temos de pior e nos dá vontade de quebrar-lhe na porrada... 

E cujos miolos espalhados no chão, junto com cacos de ossos e cabelo... 

São infinitamente mais agradáveis do que aquela coisa inteira e viva. 

Mas, lamento dizer, toda mulher, é isso aí: uma múmia que anda.

Um autêntico zumbi existencial. 

Brrrrrrrr! 

26-07-2011 9:11

Cara, se mulher que se acha é ruim o que dizer de uma depressiva? Dá vontade de bater na cara sem
dó...

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
773
24

budex 

Membro

26-07-2011 9:19

O que é trair?

Uma escapadinha que o outro lado nunca soube e nunca vai saber? Isso faz bem pro relacionamento, isso
sim. Pra qualquer um dos dois. Dependendo do perfil volta cheio de culpa fazendo de tudo pra agradar,
fantástico. O segredo é não se levar a sério.

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

26-07-2011 10:33

Tá explicado o seu segredo na hora de postar 

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando ReDGRounD 

O segredo é não se levar a sério.

26-07-2011 11:01 #33

E.T. GLUGLU 
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pegar a gordinha com bigode ninguem quer né?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

Membro

26-07-2011 11:17

Putz, o Truman postou UHAOIHIOIUAHIUAHIOAHIOAU Meu Deuuuuuuuuuuusssssssssss!

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Shooting rockets!
Sep 2004
8.355
534

eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

26-07-2011 11:43

Hummm, concordo... Isso até o casamento, depois é trair!

Ou seja, escapadas antes do casamento, legal!
Escapadas pós casamento, traição!

Se pegar, é traição tbm. 
Ou seja, traição = Relacionamento com outro parceiro(a) descoberto pelo namorado(a) e não consentido
OU relacionamento com outro parceiro(a), nao consentido, após o casamento.

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.115
55

Barack Osama 

Suspenso

 Citando ReDGRounD 

O que é trair?

Uma escapadinha que o outro lado nunca soube e nunca vai saber? Isso faz bem pro relacionamento, isso
sim. Pra qualquer um dos dois. Dependendo do perfil volta cheio de culpa fazendo de tudo pra agradar,
fantástico. O segredo é não se levar a sério.

Última edição por Barack Osama : 26-07-2011 às 11:46

26-07-2011 11:56 #36

Dito 

Suspenso
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outra da mesma pesquisa:
- mulheres que sentem orgasmos mais facilmente têm mais vontade de fazer sexo do que as que têm
dificuldade em ter orgasmos.

tipo, essas pesquisas são financiadas com dinheiro público?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
6.434
33

26-07-2011 12:05

]]

Bom, o dinheiro é americano, então eu estou pouco me fodendo.

PS: pesquisa comprova, exposição prolongada à água de chuva durante uma tempestade aumenta as
chances de se contrair um resfriado

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.648
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Dito 

outra da mesma pesquisa:
- mulheres que sentem orgasmos mais facilmente têm mais vontade de fazer sexo do que as que têm
dificuldade em ter orgasmos.

tipo, essas pesquisas são financiadas com dinheiro público?

Two tampons pass you on the street. Which one stops to say hello?

Neither, they're both stuck up cunts

26-07-2011 12:16

Se esses americanos soubessem da existência aqui do boteco iam poupar uma boa grana com peritos.

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

ahn? shopping?
Aug 2002
3.398
331

Axl-Luke 

Membro

 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).

26-07-2011 12:23

aff o dracula louco posto GEZUIS

#39

Registro:
Mensagens:

Apr 2011
450

Coelhomob 

Suspenso
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Verdinhas: 15

26-07-2011 12:30

AHaHAH!!!! Eu ri desse post.

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.648
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Coelhomob 

aff o dracula louco posto GEZUIS

Two tampons pass you on the street. Which one stops to say hello?

Neither, they're both stuck up cunts

26-07-2011 12:45

Acho que ele não é gay, mas todos os posts trazem o ódio às mulheres. Deve ser "O Trauma do Truman".

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Bicampeao Mundial
Jan 2010
3.817
558

Shura 

Membro

DVSV.

26-07-2011 13:35

deve ser ejaculação precoce

uh-uh-uhhhhhh

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
6.434
33

Dito 

Suspenso

 Citando Uffa 

Acho que ele não é gay, mas todos os posts trazem o ódio às mulheres. Deve ser "O Trauma do Truman".

26-07-2011 13:40

Morro de rir do truman.

#43

Urubu Rei 
Suspenso
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Tem que ser no mínimo idiota para ficar "indignado" com um post dele, hahahaha.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
6.621
46

26-07-2011 14:09

estou PERPLEXO com essa pesquisa

¬¬

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
2.450
271

Jack Herer 

Membro

Hit the road, Jack.

26-07-2011 14:27

E precisava de pesquisa pra isso?
Para.... hahahaha, quero conhecer quem banca estes tipos de pesquisas, ta loco.
Mulher quando é gata/gostosa e tem uma auto estima elevada, ela é procurada por outros caras, mais
cedo ou mais tarde, ela vai ceder (todos tem seu preço, falando de modo geral).
Qualquer marmanjo aqui que tb paga de gatão ou tem um auto estima alta, se conhecer uma menina
gata, vai querer se aproveitar disto e tirar uma casca, sem falar que ISSO ajuda a elevar a auto estima
tambem, precisa estar sempre renovando.

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

Oxi 
Membro

 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

26-07-2011 14:28

hahahah boa !

Ah traiçao é traiçao. Mesmo que se namorados apenas ou casados.

Se quer pegar geral nao namora. Já varios caras/minas se ferrando por causa de uma "aventurinha". Tipo
a mina/cara namora, ai tem alguem do trampo/facul/bairro/etc que começa a dar trela e começa a atiçar a
vontade da pessoa, que em muitos casos tem um relacionamento bem interessante/tranquilo com a
namorada (o) . ai o que acontece?

O cara/mina fica com aquele mimimimi e vai aprofundando as coisas. Ai daqui a pouco já ta catando a
mina/cara, transando, fazendo rolezinho escondido durante a semana ATÉ tomar um pé na bunda.

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
8.520
30

necromancer 

Membro

 Citando Axl-Luke 

Se esses americanos soubessem da existência aqui do boteco iam poupar uma boa grana com peritos.
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Ai volta pra namorada/namorado com o rabinho entre as pernas, isso SE tiver sorte e a pessoa que esta
sendo traida nao descobrir antes.

Acho que apartir do momento que viu que o relacionamento nao esta mais legal, vai e termina ou tenta
fazer algo pra melhorar.

 .  .  .  .  .  . 
not like the style ? fuck .|. low cars is not a crime ! - LowLifeStyle4Life!
NA RUA, É NÓIS!

26-07-2011 20:42

Acho que trair ou ser infiel está impregnado na natureza humana, é muito hipocresia dizer que '' há mais
eu não traio'' e no entanto em uma oportunidade ou outra desejar outra pessoa. 

Sinceramente acho que pensar em trair e executar nao existe tanta diferença assim e duvido muito que
todos nós em um momento ou outro de nossas vidas nao nos interesse nem que seja apenas sexualmente
por outra pessoa. A diferença é que uns deixam seu instinto animal de dar ou comer falar mais alto que
outros.

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
806
19

Autor do tópico

InsanU 

Membro

28-07-2011 16:28

*Franzindo os olhos* 

Eu me impressiono como vocês são cegos. E burros. Enquanto deveríamos estar TODOS unidos em um
pensamento uníssono contra estas criaturas muito baixas, vis, mesquinhas e imediatistas que são as
mulheres, a cada minuto nasce mais um otário dando espaço pra feminilidade crescer, pro câncer e pra

desgraça se espalhar. 

Mas aí que tá: toda mulher (assim como todo político) é PUTA. E mais filho da puta é quem ELOGIA e

APOIA os dois! 

Percebam bem: é ladrão sendo idolatrado por aspirante a ladrão! Porque se os merdinhas estivessem no
lugar de um dos dois, também fariam o mesmo! POR ISSO que o Tiririca foi eleito. É o pobre, analfabeto,
burro e imbecil no PUDÊ! Pra ganhar dinheiro no mole por 4 anos, fazer seus cambalachos e ficar NUMA
BOA!

Mas não é isso que todo brasileiro quer? 

Então! 

É a mesma merda em São Paulo ou no Acre: o povo elege bandido por que? 

PORQUE O POVO É BANDIDO, CARALHO! 

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Uffa 

Acho que ele não é gay, mas todos os posts trazem o ódio às mulheres. Deve ser "O Trauma do Truman".
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Não bandido de pegar em armas porque nenhum tem culhão pra isso, mas na primeira oportunidade, de
furtar cinzeiro de motel a bater carteira no metrô... O BRASILEIRO ROUBA! Tá no sangue, tá no DNA,
BRASILEIRO É LADRÃO MESMO!

Ladrão apóia ladrão. Filho da puta apóia filho da puta. 

Depois querem falar mal do PCC, Comando Vermelho e o caralho! Mas eu não vejo diferença entre
bandidos e cidadãos. Ambos vem do mesmo esgoto chamado República Federativa do Brasil. 

Alá, pode parar pra ver (e mais outro mangina aí em cima): estes casais são, realmente, exemplos da
mais completa, total e verdadeira utilidade para toda a vida como a conhecemos.

Uma criatura é inútil. A outra não presta pra nada. Fica até difícil saber qual é a TROLHA mais inútil,
imprestável e sem serventia. 

Acho que o encontro de todas as pessoas que se encontram nesta situação, em um mesmo local, abriria
uma singularidade no espaço-tempo que geraria uma fenda espacial, de TANTA MERDA que todas elas

acumulariam em si mesmas. 

VOLTA, HERODES! FOI TUDO UM ENGANO! 

Última edição por Truman : 28-07-2011 às 16:29

28-07-2011 16:45 #49

kaleidoscopio 

Membro

 Citando Truman 

*Franzindo os olhos* 

Eu me impressiono como vocês são cegos. E burros. Enquanto deveríamos estar TODOS unidos em um
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Tá ai o resultado prático do bullying.
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Sep 2007
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pensamento uníssono contra estas criaturas muito baixas, vis, mesquinhas e imediatistas que são as
mulheres, a cada minuto nasce mais um otário dando espaço pra feminilidade crescer, pro câncer e pra

desgraça se espalhar. 

Mas aí que tá: toda mulher (assim como todo político) é PUTA. E mais filho da puta é quem ELOGIA e

APOIA os dois! 

Percebam bem: é ladrão sendo idolatrado por aspirante a ladrão! Porque se os merdinhas estivessem no
lugar de um dos dois, também fariam o mesmo! POR ISSO que o Tiririca foi eleito. É o pobre, analfabeto,
burro e imbecil no PUDÊ! Pra ganhar dinheiro no mole por 4 anos, fazer seus cambalachos e ficar NUMA
BOA!

Mas não é isso que todo brasileiro quer? 

Então! 

É a mesma merda em São Paulo ou no Acre: o povo elege bandido por que? 

PORQUE O POVO É BANDIDO, CARALHO! 

Não bandido de pegar em armas porque nenhum tem culhão pra isso, mas na primeira oportunidade, de
furtar cinzeiro de motel a bater carteira no metrô... O BRASILEIRO ROUBA! Tá no sangue, tá no DNA,
BRASILEIRO É LADRÃO MESMO!

Ladrão apóia ladrão. Filho da puta apóia filho da puta. 

Depois querem falar mal do PCC, Comando Vermelho e o caralho! Mas eu não vejo diferença entre
bandidos e cidadãos. Ambos vem do mesmo esgoto chamado República Federativa do Brasil. 

http://img97.imageshack.us/img97/955...2429091113.jpg

Alá, pode parar pra ver (e mais outro mangina aí em cima): estes casais são, realmente, exemplos da mais
completa, total e verdadeira utilidade para toda a vida como a conhecemos.

Uma criatura é inútil. A outra não presta pra nada. Fica até difícil saber qual é a TROLHA mais inútil,
imprestável e sem serventia. 

Acho que o encontro de todas as pessoas que se encontram nesta situação, em um mesmo local, abriria
uma singularidade no espaço-tempo que geraria uma fenda espacial, de TANTA MERDA que todas elas

acumulariam em si mesmas. 

VOLTA, HERODES! FOI TUDO UM ENGANO! 

DVSV.

28-07-2011 16:50

Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é o lance...

#50
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O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
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KaZu 

Colaborador
hardMOB
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