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Lá vem o wall of text. 

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Through the Looking Glass
Aug 2011
1.979
325

Soul Heaven 

Membro

03-03-2012 13:34 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

03-03-2012 13:40

Do Truman? O cara vai surtar quando ver esse tópico, vai dar um tiro no monitor.

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3279

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Soul Tim 

Lá vem o wall of text. 

DVSV e SLOTER.

03-03-2012 13:42 #28
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eita porra.
a novinha ta demais , demais !!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Alegria, Alegria
May 2003
16.363
722

[SEP]Bruno 

Membro

O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 

03-03-2012 13:43

Menina desse tipo já é vadia desde nova, não duvido que tenha perdido o cabaço aos 11 com um cara de
20 e tantos. O primeiro nessa orgia se sentiu arremessando uma salcicha num salão vazio. Se você der
um berro na dela, dá pra ouvir o eco.

PS: Isso tudo se for real, o que não é. As brasileiras estão virando grandes vadias, mas ainda não chegou
nesse nível deplorável.

EDIT >> caraio, tem um post do Truman na página passada e ele não surtou  o que houve com ele?

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3279

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

eu não, supondo que seja verdade, imagine o estado que o decimo setimo encontrou a buça da mulher?

Última edição por LeftHandOfGod : 03-03-2012 às 13:44

03-03-2012 13:48

Fantastico e o exemplo dos pais ..... algo me diz que o comportamento dela nao apareceu sozinho . Em
vez de confiscar a grana a suposta puta mirim , vao comprar um AP pra ela . E o mesmo que incentivar a
fazer mais . Talvez o pai pare de trabalhar 

Se eu ouvisse essa frase nos anos 80 eu concordaria com o " estao virando ". Hoje ja e fato consumado .
Exportamos cana de acucar , laranja , soja ..... e putas .

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
9.237
275

toledo 

Membro

 Citando pirate32 

, no entanto seus pais a confortaram dizendo que não devolveriam o dinheiro a nenhum dos contratantes.

 Citando LeftHandOfGod 

As brasileiras estão virando grandes vadias, mas ainda não chegou nesse nível deplorável.
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Nao sei que diabos passa na bosta da cabeca de quem publica um bagulho desses ....

 Citando fmenah 

Fake total, imagina se você iria pagar 3,5k, no mínimo, para participar de uma bacanal com 17 cuecas e 1
mulher, se ainda fossem 17 mulheres para ti ainda teria que ver o naipe das pervas para valerem 200
contos por cabeça, agora a mini-quenga cobrou 63k para 17 otários dividirem a sopa?!

Última edição por toledo : 03-03-2012 às 13:57

LeftHandOfGod.

 Citando DUX 

Nego tem muita frescurinha aqui, falando de constituição ? Pelo amor estamos no Brasil, como já disse em
outro tópico, fui pro DP por racismo e sai de lá rindo ainda, e nego vem me falar de lei ?

03-03-2012 13:51

Mulher de um homem só, é uma mulher sofrida
Mulher que tem 2 homens é evoluída
Mulher que tem 3 homens é uma atrevida
E a que tiver 17, ela não sofre ela curte a vida
Ela é feliz ela é bandida, ela é feliz ela é bandida

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
4.285
11

Cangacero-TurKo 

Membro

Dòlggan, CloneD*** e pirate32.

03-03-2012 14:05

no meu tempo isso ai era ao contrário, era para o homem.

ee mundão...

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Alegria, Alegria
May 2003
16.363
722

[SEP]Bruno 

Membro

O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 

!hater.

03-03-2012 14:15 #33

LeftHandOfGod 
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Estamos caminhando à passos largos pra completa dissolução da sociedade ocidental. A envadiação das
mulheres, a crescente leniência para com infratores e criminosos, o crescimento de movimentos culturais
liberais de esquerda, a hiper-privilegiação de minorias antes discriminadas, uma cultura não-estímulo à
competição e de mimio excessivo de incompetentes visando a não-humilhação dos mesmos, o desperdício
de verbas públicas e privadas em campos educacionais de disciplinas completamente desnecessárias aos
crescimento econoômico-material... tudo isso e estamos cimentando a nossa queda, são sintomas do nosso
colapso completo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3279

Membro

 Citando [SEP]Bruno_VIBE 

no meu tempo isso ai era ao contrário, era para o homem.

ee mundão...

Moda Focka, [SEP]Bruno, toledo e mais 1.

03-03-2012 14:26

Mídia podre. Pior é que tem muita gente que acredita

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando toledo 

Nao sei que diabos passa na bosta da cabeca de quem publica um bagulho desses ....

03-03-2012 14:29

ô pauzão de ouro... pena que não nasci na tua época 

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando [SEP
Bruno_VIBE;9114631]no meu tempo isso ai era ao contrário, era para o homem.

ee mundão...

03-03-2012 14:39

É muita criatividade, quem escreveu isso devia trabalhar na Veja.

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

huehuehuehuehu
Sep 2005
1.219
378

Eduardoml 
Membro
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03-03-2012 14:39 #37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro
Mensagem advertida

Última edição por Truman : 03-03-2012 às 14:41

JameS_BonD, KingNobil,  CloneD*** e mais 3.

03-03-2012 15:13

Acho que ela se confundiu.Foi anunciar seus serviços no mercado livre,e acabou anunciando no grupon

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

Cirrose LVI.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

03-03-2012 15:18

Padrão Folha de qualidade.

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro

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.

03-03-2012 15:41 #40
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Isso explica como o Lagosta ganha 30k. 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
Oct 2010
1.287
496

Chris Rock 

Membro

setimo, CloneD***, Macaco feroz e mais 5.

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

03-03-2012 15:55

Claro que essa merda é fake

Quem é imbecil débil-mental de pagar 3500 conto pra comer uma mulher junto com 16 outros homens,
isso mesmo 16 outros pintos do seu lado, se você pode pagar 500 e comer duas putas ao mesmo tempo e
sozinho?

Try again

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.625
1843

johnnie walker 

Membro

Fortes fortuna adiuvat

03-03-2012 16:27

os jornalistas inflaram os números na história
tinha uns loucos que diziam ser mais de 15
na verdade alguns historiadores concluiram que a orgia era composta por cerca de 10 homens. mas a
menina arregaçou boa parte deles, algo em torno de 8.

Spoiler: 

só os bons entenderão

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
3.988
34

Thomazini 
Membro

- Toda minhoca cega pensa que macarronada é suruba.
Citzen of Erepublik! - Torne-se um de nós!

Cangacero-TurKo, Muama, The Voice e mais 3.
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03-03-2012 16:42

Pra essa quantia de gente a venda deve ter sido feita no peixe urbano, grupon ou algo assim...

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2002
4.268
30

Neo Hunter 

Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente...

03-03-2012 17:06

E eu aqui no boteco =/

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

bela sign hyogay
Jul 2010
4.132
1115

KeithMoon 

Membro

 Citando rdgr 
Provavelmente pq o meu pai dava umas pinceladas na minha cara enquanto eu estava na barriga da minha
mãe.

03-03-2012 17:23

tai uma que tem futuro. ganha bem igual a bruna surfistinha e sabe poupar dinheiro.

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.271
1545

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 

03-03-2012 18:02

Porra quando tinha meus 16 17 eu e mais 4 pia comemo uma mina e ja achei que era impossivel mais
que isso ahehaueha, foda

#46

Registro:
Mensagens:

Nov 2010
1.671

John88 

Membro
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Verdinhas: 288

03-03-2012 18:07

Puta merda, se essa puta fosse alguma parente próxima minha ou se hipotéticamente fosse uma filha
minha, EU IRIA demolir essa puta na base de bicuda e socos. Eu iria ser preso por tentavia de homicidio,
mas eu iria sim "carimbar" a cara dessa puta.

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
11.536
1436

Demented 

Membro

Intel Core I7 2600k 3.4ghz Sandy Bridge == Mb Asus P8Z68 Deluxe == Radeon Hd 6970 2gb == 16 GB ddd3 Corsair
Vengeance == 2x HD Samsung 2 TB == Fonte Corsair 1200W

03-03-2012 18:16

Advertiram o Truman.
O que ele fez pra ser advertido?

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
Oct 2010
1.287
496

Chris Rock 

Membro

 Citando Truman 

Spoiler: 

Eu não posso ter opinião sobre alguém que não existe. 

Quanto aos que criticam as mulheres que fazem isso, com certeza são piores do que elas, pois
não passam de entreguistas conformados que acham que todo o resto é divino e maravilhoso.

Mas olha aí seu país de merda, onde jogador de futebol é amigo de traficante, escola de samba é

financiada por traficante e político que o povo mais gosta é o que "rouba mas faz". 

E você pode ser puta, seu pai pode ser puta, você pode vir de uma família de puta, que nem todo
o seu país.

MAS QUERER BOTAR BANCA DE HONESTO, PRA CIMA DE MIM, NÃO! 

Esse tipo de mulher pelo menos tem a honra e dignidade de assumir sua vocação. Não costumam
ser useiras e vezeiras de uma forma de parasitismo muito semelhante a de um verme que habita
as tripas dos suínos, se fazendo de sorrisos e alegria junto à molecada anancéfala, usando da

falsidade que lhes é peculiar (apesar que todas as mulheres são mentirosas convictas). 

Mesmo (assim como todas as outras) legislando em causa própria, as putas não precisam que
outros lhes masturbem o ego, e sabem que não vão muito longe destilando a arrogância, empáfia,
ou evidenciando o caráter que é tão comum deste gênero.

A maioria das mulheres são simplesmente pútridas, as criaturas mais sórdidas e baixas que
alguém pode ter o desprazer de conhecer. Mas algumas tem meu apoio e simpatia. Pra começar,
se as putas não existissem, nossa sociedade desabaria. 
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Dòlggan.

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

03-03-2012 18:22

Não fez nada.

É que os posts dele são sempre tão sutis e agradáveis de ler, nem um pouco ofensivo à outras pessoas,
que eu os advirto por puro prazer.

Se não quiser ser advertido também, sugiro encerrar o assunto por aqui.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Chris Rock 

Advertiram o Truman.
O que ele fez pra ser advertido?

DVSV.

03-03-2012 18:38

E por conseguinte, quanta raivinha nesse coração.

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Through the Looking Glass
Aug 2011
1.979
325

Soul Heaven 

Membro

 Citando Demented 

Puta merda, se essa puta fosse alguma parente próxima minha ou se hipotéticamente fosse uma filha
minha, EU IRIA demolir essa puta na base de bicuda e socos. Eu iria ser preso por tentavia de homicidio,
mas eu iria sim "carimbar" a cara dessa puta.
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