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Truman, especialmente para você:

Quero que as mulheres sejam vadias
Putas que queiram me chupar
Mesmo que dominem nossos dias
Só com elas eu quero trepar.

Truman é um cara consciente
Mas seus posts são muito revoltados
Com certeza ele é doente
Ou está virando viado.
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558

Shura 

Membro

 Citando Truman 

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!

28-07-2011 16:53 # Publicidade

hardMOB
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29-07-2011 5:01 #52

The Voice 

Membro

 Citando SHANK 

Sinceramente acho que pensar em trair e executar nao existe tanta diferença assim
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Ah não né?!
Sua mulher ver um filme em que uma moça faz orgia com uns negão de 2m de altura e ficar excitada 
E
Ela fazer uma orgia com 5 negão-motumbo do tamanho de um poste de rua é bem igual né?!
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Traição é traição
Romance é romance
Amor é amor
E um lance e um lance.
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14.354
1192

André 

Membro

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história

29-07-2011 16:28

Claro a intensão é a mesma, como vc disse, se ela ficou excitada é porque ela gostou, se ela gostou e não
faz é um mero controle de moral imposto pela sociedade. Mas a vontade dela de fato foi a mesma. Ou vc
acha que se ela se excitou é porque ela não queria fazer?
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Autor do tópico

InsanU 

Membro

 Citando The Voice 

Ah não né?!
Sua mulher ver um filme em que uma moça faz orgia com uns negão de 2m de altura e ficar excitada 
E
Ela fazer uma orgia com 5 negão-motumbo do tamanho de um poste de rua é bem igual né?!

29-07-2011 16:44

Totalmente fail essa pesquisa....

pelo menos as mais 'putas' que conheci, não eram nem de longe 'gatas' e não pareciam 'se achar' tb não!
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Alguém posta uma Master Of The Obvious.
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Mas que porra é essa?
Jul 2003
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Jet-Li 
Membro

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

29-07-2011 19:58

Meu herói !
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feliponz 
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 Citando Truman 

Enquanto deveríamos estar TODOS unidos em um pensamento uníssono
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Tópico fechado a pedidos.
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