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Claro que competência >> beleza e gostosura, falei na brincadeira 

Mas tb rola um preconceito meu as vezes: se chego numa loja de som e acessórios automotivos por
exemplo, vou me sentir mais seguro sendo atendido por um homem do que por uma mulher. Lógico que
se ela for gostosa eu vou ficar babão, mas sempre acho que em certos departamentos é melhor ter uma
opinião masculina. Tenho consciência de que estou bastante equivocado nesse meu julgamento, mas é
aquele ranço machista que persegue a maioria de nós 

Mas na real, quero um atendimento que preze pela educação do atendente e pela qualidade do serviço
prestado. Se for homem, mulher ou travesti, pouco me importa.

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando wh1t3_m0u5e 

Não sendo incompetente quanto sua função.. ok

Gostosura + Ineficiencia-incompetencia = nope 
Prefiro ser atendido por uma feia competente. 

Mas no geral tenho sido bem atendido por gostosas.
As mina pira no papai aqui.

06-03-2012 12:36 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

06-03-2012 12:38

Obviamente o truman curtiu o topico.
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Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
2.715
845

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.

06-03-2012 12:38

Seu grande QI sequer foi suficiente pra perceber a inadequação da sua verborragia à minha provocação.

Sua presunção denuncia tua imaturidade.

Sua ingenuidade (ao usar o QI como resguarde) retira de vc qualquer crédito pra me aconselhar.

Acho que vc foi ludibriado pelo tal profissional treinado!

LOL!

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2000
1.532
211

JameS_BonD 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Tenho 146 e o teste foi feito com especialista, duvido que você tenha pelo menos 80 % disso.
Quem disse que eu fiquei ofendido? Responder qualquer coisa é ficar ofendido? Pelo jeito você não passa
do típico brasileiro. Vá se tratar e aprenda interpretar texto. Esse complexo de vira lata do brasileiro é foda,
qualquer crítica eles já ficam ofendido.

Hora dessa se você tiver mulher ela deve está dando para dezenas e tu nem sabe, e fica defedendo as
preguiçosas burras.

Esse síndrome de coitadinho do brasileiro dá vontade de vomitar, viu como o nível dos argumentos do
pessoal? Isso porque aqui é um fórum que se encontram pessoas com uma renda não tão inferior,fico
pensando nas camadas mais baixas.

Como eu já disse, vou evitar falar com você, pois você alienado e e um típico jumento mesmo.
Até mulher tem QI maior que o seu..
Talvez possa ajudar:
http://mocadobrigadeiro.com.br/fica-...e-saber-ouvir/
http://www.analisedetextos.com.br/20...ar-textos.html

Meu maior conselho que posso passar, não seja o típico brasileiro inferior, cara. Mude!

06-03-2012 12:44 #54

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando JameS_BonD 

Seu grande QI sequer foi suficiente pra perceber a inadequação da sua verborragia à minha provocação.

Sua presunção denuncia tua imaturidade.
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Você ficou revoltado por não ter QI suficiente, mas tudo bem. Já tinha feito um quando era pequeno
também, e outro há menos de semanas, nada mudou. Você deve ter sido traído tantas vezes que o chifre
substituiu o cérebro. Vá se tratar, já foi feita uma lavagem cerebral feminina bem forte na sua "cabeça".

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Sua ingenuidade (ao usar o QI como resguarde) retira de vc qualquer crédito pra me aconselhar.

Acho que vc foi ludibriado pelo tal profissional treinado!

LOL!

Última edição por ateísmoemfoco : 06-03-2012 às 12:46

06-03-2012 12:55

Que discussãozinha de viadinho de vocês dois ein.

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
2.715
845

CloneD*** 

Membro

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.

06-03-2012 13:20

Legal é todos que tem uma opinião realista e seca sobre mulheres, expondo seu modus operandi são
taxados de gays, homofóbicos e tudo mais. Eu só acho que algumas pessoas já passaram o nível de viver
somente para copular e sentir prazer, começaram analisar friamente o comportamento delas e chegaram a
tais afirmações. 

E eu sou da linha do pessoal, mulher tá uma coisa complicada demais de ser relacionar, dissimuladas,
fingidas, só agem por interesse e tudo mais. Até minha mãe eu percebi que é assim, por mais que ela me
ame e não me cause tantos problemas eu observei as atitudes dela e são bem contraditórias. Mulher
adora falar quero independência e tal, mesmo direitos, mas as mais dissimuladas vivem atrás de uma
carteira para viverem dependentes dos maridos. Isso é só um exemplo evidente do tanto que são
dissimuladas. 

A sociedade devia parar de cultuar a mulher como objeto sexual máximo e endeusar elas, jogar na cara as
fraquezas e cobrar postura de gente e de pessoas que agreguem valor, tais como tivemos muitos homens
na história. Mulher teve sua época de opressão, foi mal tratada e eu não nego isso, agora o que a mulher
tem virado depois de lutar por seus direitos. 

Só tenho pena, a mulherada confundiu as coisas e parou de evoluir, acham que se tiver um par de bunda
bom, peitos e maquiagem para cobrir o rosto tá valendo, não precisam de mais nada, não precisam
estudar, não precisam ser boas em algo, não precisam ter cultura, não precisam ser inteligentes nem
nada.
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A culpa disso é de todos que cultuam mulher como melhores que os homens.

d.bodhi, ClapTrap e ateísmoemfoco.

06-03-2012 13:22

Isso é verdade. 4% de desemprego. Isso quer dizer que nos serviços mais básicos os funcionários nem
sempre são os ideais. Ja fui em vários estabelecimentos bons onde os funcionários não tinham o perfil pra
servir, seja como caixa ou garçom.

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando jeanhb 

O Problema é geral cara... arrumar um funcionario bom ta dificil, aqui no sul pelo menos o mercado ta
super aquecido então tem muitas vagas então o pessoal pricipalmente de pouca renda ta pouco se
fudendo, se eu demiti-lo hoje amanha ele ja estara empregado de volta, então ele querem mais é que se
fod*

Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

06-03-2012 13:44

Schopenhauer? "Fragilidade feminina"? Só se for mental. 

Sou mais esse texto dele:

"Esforço em enfatizar diferenças de categoria"... hum... o que foi que eu comentei sobre ego, hierarquia

de poder, etc.? 

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Como já dizia:

"As mulheres, por serem mais débeis, veem-se obrigadas a depender não da força, senão da astúcia; daí
sua hipocrisia instintiva e sua imodificável tendência à mentira. Por isso o fingimento é conatural às
mulheres e pode ser encontrado tanto nas mulheres tontas como nas inteligentes".

É algo notável que, quando duas mulheres se encontram pela primeira vez, elas demonstram maior receio
e dissimulação do que dois homens demonstrariam em situação semelhante; por esta razão, a troca de
cumprimentos entre as mulheres parece bem mais inverossímil do que entre os homens. 

Ademais, observa-se que, enquanto um homem irá, como regra geral, se dirigir a outros com uma certa
consideração e resquício de humanidade, mesmo aqueles que estejam em uma posição inferior à dele, é
intolerável constatar o orgulho e escárnio corriqueiros de uma senhora da sociedade ao se comportar
perante outra que esteja em uma posição inferior (eu não me refiro a uma mulher que esteja ao seu
serviço), toda vez que falar com ela. 

O motivo para isto é devido, talvez pelo fato de que, com as mulheres, as diferenças de classe são bem
mais precárias do que conosco; porque, enquanto inúmeras considerações precisam ser refletidas no nosso
caso, no delas há apenas uma, especificamente, a qual homem elas acharam graça; por isso elas mantém
relações mais próximas entre si do que os homens, em consequência de sua natureza unilateral oriunda de
sua vocação. Isto faz com que se esforcem em enfatizar diferenças de categoria.
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Acertou em cheio quem disse que mimar as mulheres faz com que elas se tornem isso aí que estamos

vendo. E eu não diria que há "exceções à regra". E sim "senso de oportunidade" e INTELIGÊNCIA! 

Mulheres pensam ao contrário, então CENTRALIZAM TUDO COM ELAS! Delegar algum poder a quem é
mais egocêntrico do que habilidoso, ou só se importa com a lucratividade pessoal (não a da empresa),
resulta em merda.

Todas tem o Ego do tamanho do Universo. E se recusam terminantemente a abrir mão dos holofotes sobre
si.

É tudo elas, elas, elas, mais elas, elas e elas. 

Ainda tem umas que agem de maneira anti-ética de graça ainda por cima. O empregador é quem deveria
fiscalizar e ser contra tudo isso, mas, misteriosamente, se cala, porque o barato desses caras é usar a
imagem (falsa) construída das mulheres pra promover o próprio negócio.

Mesmo empresários seríssimos de corporações que dizem lucrar bilhões cometem o erro primário de

contratar mulheres pra tomar conta de tudo. 

É que a maioria dos homens não passam de fósseis. E pararam no tempo. 

Tirando a farsa da opressão feminina, concordo plenamente. Mas veja por esse lado: essas atitudes são
tentativas delas mesmas se punirem. 

É ÓBVIO que elas SABEM que TUDO o que lhes acontece é culpa única e exclusivamente delas.

Isso é resumível em uma palavra: PATÉTICO!

Não no sentido de patetice, mas no sentido de TRISTEZA!

Sabe como se resolveria isso?

Se elas assumissem os próprios erros.

Só delas, de mais ninguém.

Porém, o Ego da pessoa desvia a culpa pra tudo e todos. 

Se fizessem um mea-culpa público, se pedissem desculpas pra todos, pra todos que reclamam MESMO elas
tendo dado motivos pra isso...

Uma das grandes magias do ser humano é o perdão.

Quando você perdoa, ou agradece, ocorrem mudanças psico-bio-químicas que colocam nos eixos tudo o
que estava torto.

Ajuda também a tirar o Ego da frente porque o maior inimigo de uma pessoa é seu Ego.

 Citando growerml 
A sociedade devia parar de cultuar a mulher como objeto sexual máximo e endeusar elas, jogar na cara as
fraquezas e cobrar postura de gente e de pessoas que agreguem valor, tais como tivemos muitos homens
na história. Mulher teve sua época de opressão, foi mal tratada e eu não nego isso, agora o que a mulher
tem virado depois de lutar por seus direitos. 

Só tenho pena, a mulherada confundiu as coisas e parou de evoluir, acham que se tiver um par de bunda
bom, peitos e maquiagem para cobrir o rosto tá valendo, não precisam de mais nada, não precisam
estudar, não precisam ser boas em algo, não precisam ter cultura, não precisam ser inteligentes nem nada.

A culpa disso é de todos que cultuam mulher como melhores que os homens.
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O Ego te faz achar que você é perfeito, sensacional, maravilhoso... 

Quando a verdade dos fatos diz que não. Que você é um merda e que sua vida é uma desgraça... 

Mas lá vem o Ego te dizer que "os outros são culpados, você não".

Mas por que fazem isso?

Porque se tiverem que assumir seus erros, VÃO TER QUE CONSERTÁ-LOS! 

E a última coisa que um Ególatra quer é se tornar uma pessoa de verdade. 

CloneD*** e growerml.

06-03-2012 14:05

Tava demorando para chegar o mestre Truman
Minha opinião sobre o assunto esta na primeira pagina.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

06-03-2012 14:09

Pra alguém com um QI tão elevado, um pouco mais de lisura no trato cairia bem, não acha?

Se contenham, cavalheiros.

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Você ficou revoltado por não ter QI suficiente, mas tudo bem. Já tinha feito um quando era pequeno
também, e outro há menos de semanas, nada mudou. Você deve ter sido traído tantas vezes que o chifre
substituiu o cérebro. Vá se tratar, já foi feita uma lavagem cerebral feminina bem forte na sua "cabeça".

06-03-2012 14:20 #61
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É verdade, só foi conviver esses dias com depósitos de porra que até perdi uns pontos.

Me desculpe.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Pra alguém com um QI tão elevado, um pouco mais de lisura no trato cairia bem, não acha?

Se contenham, cavalheiros.

06-03-2012 14:39

Sign fresquinha, quem quer? 

#62

Registro:
Mensagens:
Blogs:
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------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Mas na real, quero um atendimento que preze pela qualidade do serviço prestado. Se for homem, mulher
ou travesti, pouco me importa.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

06-03-2012 14:57

O problema que a homarada pega leve quando a atendente é escrota e mal educada.

se um homem for mal educado com vc, tu pode meter a porrada no merda

se for mulher não.

claro, isso de dar porrada é um exagero... mas quem aqui responde a altura quando uma mulher é mal
educada? a maioria não.

se querem que as mulheres se comportem basta responder na mesma moeda.

que nem na faculdade, tinha uma guria la que entrou que a gurizada pegava leve... num churrasco ela
tava pedindo pra tocar gelo no decote dela... bem puta.

se alguem tivesse falado "bah, hoje tu ta bem putinha" na hora ela parava e nunca mias ficava de
arreganha dessas do tipo "mostro a racha mas não deixo tu enfiar".

como a gurizada pegava leve, ta até hoje nessas de falar pra o cara "eu gosto de uma sala cheia de
homem" que parece que ta babando por pau.
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Membro
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Última edição por Xi+Yj+Zk : 06-03-2012 às 15:01

ateísmoemfoco.

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

06-03-2012 14:59 #64
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Felipe 

Membro

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

06-03-2012 14:59

Quando homens e mulheres se enxergarem como iguais, tratarem os outros com iguais. Talvez melhore.
Agora esse culto a mulher que a sociedade moderna prega, ta deixando elas assim e os homens seus
meros escravos. Eu não caio nessa, não idolatro ninguém, muito menos a mim, quanto mais outra pessoa.
Direitos iguais, somos iguais e ponto final. Eu acho que deveria ser assim.
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growerml 
Membro

06-03-2012 15:07 #66
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Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

O problema que a homarada pega leve quando a atendente é escrota e mal educada.

se um homem for mal educado com vc, tu pode meter a porrada no merda

se for mulher não.

claro, isso de dar porrada é um exagero... mas quem aqui responde a altura quando uma mulher é mal
educada? a maioria não.

se querem que as mulheres se comportem basta responder na mesma moeda.

que nem na faculdade, tinha uma guria la que entrou que a gurizada pegava leve... num churrasco ela tava
pedindo pra tocar gelo no decote dela... bem puta.
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Perfeito, normalmente fico calado, na sociedade nós sempre seremos os errados. Ontem quase falei que
ela era paga para trabalhar, mas resolvi ficar quieto. 

Mas quando eu fazia o ensino médio uma guria gorda ficava me enchendo o saco e a chamei de gordona.
Ela saiu chorando igual um bebê. Por isso evito falar coisas, com certeza irei magoá-la.
Mas nas próximas vezes vou evitar ficar calado, vou tratar na mesma moeda.

se alguem tivesse falado "bah, hoje tu ta bem putinha" na hora ela parava e nunca mias ficava de
arreganha dessas do tipo "mostro a racha mas não deixo tu enfiar".

como a gurizada pegava leve, ta até hoje nessas de falar pra o cara "eu gosto de uma sala cheia de
homem" que parece que ta babando por pau.

Última edição por ateísmoemfoco : 06-03-2012 às 15:11

06-03-2012 15:12

Clique aqui para ver a imagem completa.
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 Citando ateísmoemfoco 

Mas quando eu fazia o ensino médio uma guria gorda ficava me enchendo o saco e a chamei de gordona.
Ela saiu chorando igual um bebê. Por isso evito falar coisas, com certeza irei magoá-la.
Mas nas próximas vezes vou evitar ficar calado, vou tratar na mesma moeda.
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 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

06-03-2012 15:14

Bah, esse tópico é um prato cheio pro Truman  Ganhou até um discípulo!

O pior é que eu concordo com muito do que ele diz, apesar da radicalidade dele.

De uns anos pra cá eu mudei uma coisa: eu não coloco NENHUMA mulher acima de mim, como endeusava
antes, me rebaixava, virava cachorrinho. Me apequenava perto de uma mulher bonita. Eu hoje olho pra
todas como se fossem inferiores ou iguais a mim, tentando fugir dessa negócio da sociedade de endeusá-
las. Aos homens, não é bem assim, respeito e admiro uns caras que sei que são fodas.

Mulher, via de regra, é muito mais emotiva, instável. Eu sempre fui frio e racional.

Enfim, minha vida melhorou!
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Nov 2005
4.902
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Dino 

Membro

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •

growerml e ateísmoemfoco.

06-03-2012 15:21

Vem aqui me admirar então  

Spoiler: 
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 Citando Dino 

Bah, esse tópico é um prato cheio pro Truman  Ganhou até um discípulo!

O pior é que eu concordo com muito do que ele diz, apesar da radicalidade dele.

De uns anos pra cá eu mudei uma coisa: eu não coloco NENHUMA mulher acima de mim, como
endeusava antes, me rebaixava, virava cachorrinho. Me apequenava perto de uma mulher bonita. Eu hoje
olho pra todas como se fossem inferiores ou iguais a mim, tentando fugir dessa negócio da sociedade de
endeusá-las. Aos homens, não é bem assim, respeito e admiro uns caras que sei que são fodas.

Mulher, via de regra, é muito mais emotiva, instável. Eu sempre fui frio e racional.

Enfim, minha vida melhorou!

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante
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06-03-2012 15:21

hahahahaha

seu xarope, vendo assim agora até eu achei que ficou esquisito 
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Overhaulin' 
Membro

 Citando Felipe 

Sign fresquinha, quem quer? 

Rotpar.

06-03-2012 15:26

Mais um do time arco-íris...
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MarcosHenrique 

Membro

 Citando Dino 

Bah, esse tópico é um prato cheio pro Truman Ganhou até um discípulo!

O pior é que eu concordo com muito do que ele diz, apesar da radicalidade dele.

De uns anos pra cá eu mudei uma coisa: eu não coloco NENHUMA mulher acima de mim, como
endeusava antes, me rebaixava, virava cachorrinho. Me apequenava perto de uma mulher bonita. Eu hoje
olho pra todas como se fossem inferiores ou iguais a mim, tentando fugir dessa negócio da sociedade de
endeusá-las. Aos homens, não é bem assim, respeito e admiro uns caras que sei que são fodas.

Mulher, via de regra, é muito mais emotiva, instável. Eu sempre fui frio e racional.

Enfim, minha vida melhorou!

DVSV.

06-03-2012 15:31

Não esperava que fosse responder. Afinal, havia prometido que não iria. No entanto, deve ter ficado
bravinho e não se aguentou! 

Não tenho nada contra o sistema de QI. O meu macaco Buba, de estimação, treina esporadicamente e

coincidentemente sempre atinge os mesmos 146 pontos referidos por você! 
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Registro:
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Mar 2000
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211

JameS_BonD 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Você ficou revoltado por não ter QI suficiente, mas tudo bem. Já tinha feito um quando era pequeno
também, e outro há menos de semanas, nada mudou. Você deve ter sido traído tantas vezes que o chifre
substituiu o cérebro. Vá se tratar, já foi feita uma lavagem cerebral feminina bem forte na sua "cabeça".
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Falando em se tratar, não foi vc que no tópico abaixo estava a procura de tratamento, sendo gentilmente

compreendido e acolhido por essa pessoa que vos fala? 

http://www.hardmob.com.br/boteco-har...funcionou.html

Será que não está faltando humildade pra vc?

LOL!

Boa memória, no mínimo, parece lhe faltar, apesar de tão farto QI. 

Alias, vou até quotar a mensagem para refrescá-la.

Prezado, qm de vc discorda, nem sempre é uma anta.

Abra as portas do sentido e deixe essa raiva de lado.

Ela não vai te ajudar a caminhar pra frente.

Essa cruzada contra o sexo feminino só vai te isolar do que potencialmente pode te complementar.

Life is hard.

Estamos em fórum de internet. Vc não precisa de personagem. Seja vc mesmo aqui também.

No hard feelings. 

Eu te amo.

 Citando ateísmoemfoco 

Sempre evitei procurar psiquiatra ou um psicólogo por preconceito mesmo, sempre achei que melhoraria
com o tempo, mas pelo visto só fez piorar. 

Tenho 24 anos nunca nem beijei, numa oportunidade que tive comecei a tremer e simplesmente não
consegui. Não sei agir quando estou pressionado, já cheguei levar muita culpa por não saber argumentar
quando fico nervoso. Sou uma pessoa calma, mas quando fico muito nervoso começo a me agredir. Além
de mentir, e isso faz piorar a situação sendo que a mentira é pior para mim. Uma vez me zoaram por não
conseguir chegar em mulher, aí eu disse que já havia feito sexo com várias garotas numa semana, no
entanto ficou óbvio que eu estava mentindo.Além de ter rubor.

Não é falta de ir pro mundo não, pois comecei trabalhar cedo, aos 13 anos já trabalhava, não porque meus
pais queriam, mas por ser muito arrogante e gostar de comprar com meu dinheiro

Realmente preciso procurar um especialista? Existe alguma truque eu possa ir fazendo até melhorar isso?

Obrigado.

06-03-2012 15:36 #73

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando JameS_BonD 

Prezado, qm de vc discorda, nem sempre é uma anta.

Abra as portas do sentido e deixe essa raiva de lado.

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/464623-alguem-ja-se-tratou-psiquiatra-realmente-funcionou.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/464623-alguem-ja-se-tratou-psiquiatra-realmente-funcionou.html#post8997406
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/464623-alguem-ja-se-tratou-psiquiatra-realmente-funcionou.html#post8997406
http://www.hardmob.com.br/members/ate%EDsmoemfoco.html
http://www.hardmob.com.br/members/ate%EDsmoemfoco.html
http://www.hardmob.com.br/members/ate%EDsmoemfoco.html


Mulheres perdendo a educação?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470433-mulheres-perdendo-a-educacao-3.html[02/02/2013 11:18:21]

Sim, tenho QI acima da média, mas isso não significa que me lembro de todos que responderam todos
tópicos. Quem tem um QI muito acima da média também esquece de algumas coisas.
E pior que fui ao psiquiatra, por isso não sou mais aquele trouxão com as mulheres, já havia ido ao
psicologo, mas quando tinha meus 11 anos. 
Não sou personagem, apenas me irrito com a hipocrisia feminina. Não tenho nada contra você, apenas dos
seus argumentos.
Desculpe qualquer coisa, e obrigado pela ajuda naquele tópico.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Ela não vai te ajudar a caminhar pra frente.

Essa cruzada contra o sexo feminino só vai te isolar do que potencialmente pode te complementar.

Life is hard.

Estamos em fórum de internet. Vc não precisa de personagem. Seja vc mesmo aqui também.

No hard feelings.

Eu te amo.

Última edição por ateísmoemfoco : 06-03-2012 às 15:40
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Além de duas bixinhas discutindo QI uma delas é um nerd virjão, THANK YOU HARDMOB
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CloneD*** 

Membro

DVSV.

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.

06-03-2012 16:34

Me desculpem mas o tópico azedou. Até o OP já rodou.
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