PŘÍLOHA 1: Zadání dotazníku
Caro/a participante:
este questionário tem como propósito investigar e descrever as formas e os hábitos de
expressão na internet, no âmbito da comunicação informal.
Muito obrigada pela ajuda.
Jana Šulcová
(Estudos portugueses, Universidade Carolina de Praga)

Sexo: M □ F □
Idade:
>19
19-25
26-30
31-40
40<
Cidade de origem:
País de origem dos teus pais:
Costumas usar serviços de „chat“?
Sim □ Não □
Usas fóruns de discussão?
Sim □ Não □
Usas redes sociais?
Sim □ Não □
Usas algumas vezes minúsculas em vez de maiúsculas quando te referes a substantivos
próprios?
Repetes algumas vezes as letras? (ex. Olaaaa)
Usas abreviacões (ex. N = Não, pra = para)?
Quais são as abreviações que mais usas?
Usas palavras de calão no internet? Qual a palavra mais usada?
Usas emoticons?

Omites algumas vezes o -r final? (ex. “Dormi” em vez de “dormir”)
Escreves algumas palavras da forma como se leem? (ex. “Friu” em vez de “frio”)
Palavras que achas muito usadas hoje em dia na comunicação por internet:
Palavras que se usavam muito na internet há uns anos e agora não:

PŘÍLOHA 2: Výsledky dotazníku
Costumas usar serviços de „chat“?
Sim: 130
Não: 17
Usas fóruns de discussão?
Sim: 53
Não: 94
Usas redes sociais?
Sim: 142
Não: 5
Usas algumas vezes minúsculas em vez de maiúsculas quando te referes a substantivos
próprios?
Sim: 52
Não: 53
Procuro evitar.
Algumas vezes, embora seja incorreto.
Apenas por distração, geralmente sou cuidadoso.
Não, sempre utilizo o português correto independente se é na internet ou presencialmente
As vezes, por força do hábito, não que isso seja correto
Não tenho certeza
Não. Nomes próprios sempre são escritos com letra maiúscula.
Raro.
Difícil
Em chats como whatsapp sim
Raramente: 5

Sim! Frequentemente.
Não. Costumo praticar corretamente a língua.
Algumas vezes, mas não constantemente.
Maioritariamente não. Se acontecer é devido ao dicionário de correção de palavras. Tento não
o fazer
sempre, escrevo bastante informal em redes sociais, não me importo com regras gramaticais
Raramente, é um hábito que tento quebrar. Geralmente escrevo sempre da forma correta.
Sim, mas raramente.
Quando escrevo muito rápido.
sim, especialmente o nome do lula
Às vezes acontece mas evito dar erros ortográficos.
As excepções surgem mais em chats...
As vezes, quando o assunto é informal
Não, costumo sempre utilizar maiúsculas para substantivos próprios
Sempre
Não, a não ser quando digito por engano.
às vezes: 2
Nunca: 2
Sim, de forma informal não vejo tanta necessidade de usar maiúscula em substantivos
próprios.
sempre, eu prefiro
sim, quando não há relevância no contexto ou quando não há desrespeito 'a pessoa chamada
Sim. Quando quero atenção
Inúmeras vezes
Sim, muitas vezes, principalmente em whatsapp ou messenger, em conversas informais com
amigos.
costumo usar minusculas

Repetes algumas vezes as letras? (ex. Olaaaa)
Sim: 72
Não: 33
Sim. Quando a conversa esta bem divertidas ou palavras que são engraçadas

Sim, com frequência
Ocasionalmente
Dificilmente
Muitas vezes
Algumas vezes: 5
Poucasvezes no “Oii” ou “Bom diiia”, normalmente os brasileiros repetem a última letra, eu
repito de acordo com a sílaba tônica
Isso é bem frequete em diálogos informais na nossa língua!
Sim. Como em Socorrooooo, berrooo, mas são usadas em conversas com os amigos.
Muito raramente
Algumas quando quero dar ênfase em algo
Não.. Eu não gosto de repetir pois acho feio fazer isso!
Com certa frequência
Somente em interjeições.
Hahaha sim. Quando quero demonstrar que estou animado, eu faço isso
Sim, poucas vezes, para mostrar entusiamo
Nas palavras não, mas em risos sim (kkkkk)
Sim. Faço isso com frequência para enfatizar algo.
Sim, quando quero mostrar empolgação.
sim, váriasvezes, muiiiiitas!!
Sim, é comum isso acontecer.
Raramente: 5
por vezes
Sim, principalmente quando quero demonstrar entusiasmo.
Sim, para enfatizar alguma palavra (BEEM enfático)
Nunca
Demais
Apenas kkkkkk
nao gosto
Sim, normalmente nasaudação, como "Olááa" ou "Bom diiiaaa"
Sim, ressaltaaanimação e felicidade: ooi, eeei, boom dia, boa nooite, parabeeens, te amoo

Usas abreviacões (ex. N = Não, pra = para)?
Sim: 74
Não: 35
Sim as vezes
Dificilmente. As vezes só
Poucas vezes
Procuro evitar
Ás vezes: 9
Uso abreviações mas do tipo reduções tradicionais
Eu usava anteriormente, para não criar costume e fazer feio pessoalmente eu parei de usar
abreviações
Nunca: 3
As vezes para
Sim! Principalmente em chat e watsaap
Raramente. Mas o "pra" por exemplo eu utilizo algumas vezes.
Só para calão
Raramente: 4
Pouco
Somente em comunicações breves e entre amigos
Somente em aplicativos de mensagem instantânea
Muito raro
Raramente. Procuro escrever as palavras por extenso
Sim, mas muito pouco.
Normalmente apenasvcao invés de você
Depende, palavras como asap e outras como blz, mas de forma geral não
por vezes
Só quando não quero continuar uma conversa. S, N, tb

Quais são as abreviações que mais usas?

Você - vc Também - tbm Não - n Sim - s Blz = Beleza
Vc: 4
Pq = porquê ou porque. Tb = também. Vc (você), msm (mesmo), pq (por que), crt (certo).
Pq? O q? Fds! Hj. São Qnd Pq Vc
Acho que só rs Pfv - por favor Blz- beleza Vc- Você Pq- porque Lol... td bem...
Não tenho costume de usá-las
N; pq; tbm; pra; Tá S=sim N= não Vc= você Pq= Porque
Raramente uso abreviações
Bj: 2
Você-vc; para-pra; Qual-ql; Qualquer-Qq, também-tbm; Obrigado-obg; Hoje-Hj; O que- Oq;
Por quê- P q; Porque-Pq; Beijos-Bjs. N = não, S =Sim, td= tudo, MDS= meu Deus etc... pra,
vc, pq, bb
Sr. (Senhor), V.Ex.ª (Vossa Excelência), Dr. (Doutor)
Ta bem Obg, vc, ta
Uso raramente S(sim), n(não)
Q para que, P para para, N para não, S para sim, Pq para porque, Tbm para também, Tvz para
talvez
Vc, tmb, pqp, pq Vc, blz....
não, porque, beijos, você
Vc, q, pra, tá, pros, pq, tô, bjs ..
Vc. Blza
Utilizo somente em inglês como “BRB”
Vc= você, tb= também, n = não, s= sim ...
N para Não e S para Sim
Vc. Tbm. Pq. Vc, N, Cntg, Cmg, s, pq, ok. pra, n, dnv, pq
Ñ. Tbem.sqn
N, s, pq, qnd, vc
P=para C=com, S e N = sim e não Pse= Pois é , Rs= risos Tlgd= Tô Ligado...
Quase não uso abreviações, não gosto.
Bf, PT.
Porque= pq, também=tb, você=vc
Vcata hummmmm oxi

N = não P = para Pra = para Q = que Sdds = saudades Vc = você Wtf = what the fuck? Btw =
by the way
Nenhuma faz tempo que não uso.
Vc= você, Eh= É, pq = Por que ou Porque, td bem = tudo bem, ok= okay, fznd = fazendo,
nda= nada, obg = obrigada, bjs = beijos, add= adicionar, app= aplicativo, wpp= Whatsapp,
YT= YouTube...
Q=que; hj=hoje; pq=porque; vc=você Para(p/) Com (c/) Você (vc) Administrador (Adm)
Vlw:valeu, blz: beleza, vdc:vai dar certo, flw: falou
N= não , vc= você pq= porque qlq= qualquer
Pra. Vc.
Algumas abreviações como "pra = para, tá = está, tava = estava, vc, cê = você, tendi =
entendi, pq = porque e suasvariações, tb = também.
Não utilizo quaisquer abreviações.
N para não ; pq para porque; u para you;
smp, fds, sdds, ctg, cmg, blz, vlw,abs, pqp, vsf, fdp
Bjinhos, Bjs, k
Vlw = Valeu. Pqp = Puta que pariu. Tks = Thankyou.
Ex, tb, blz
Tb = também, blz = beleza
Qnd, kd, vc
Abreviação de nomes próprios (iniciais)
hj = hoje, blz = tudo bem? blz = ok, tudo bem! vc = você
ok, se é que pode ser chamada abreviação
As mais comuns, nos chats são estas: N=não, S=sim, p=para, pq=porque, qd=quando,
dps=depois, fds=fim de semana...
vc, pra, q
Asap, blz, tbm
Vc, fds
Vc - você, p - para, vdc - vai dácerto, etc
n, y, p/, lol, wtf BTW, OMG, N, pra, rs, ok, LOL, sdds, brinks, vc
Costumo escrever bem correto na internet
"p" = para, "tb" = também

no verbo estar usase o tar, ex tavas m vez de estavas
Ic, Nope, Yep
pq, tbm, pra, fds, smp, agr S,N,tbm..
vc, pq, qd, pqp
pq = porque, porquê qq = qualquer, quaisquer kd = cadê (onde está?) vc = você Pra(para), qr
(quer), tb (também) OMG (Oh My God)
Pq. P/ td
Uso pouco config, msm, msg, vc
Considero que você já é uma abreviação: "Vossa Mercê" -> "vosmecê" -> você. Então vc não
é tão inculto assim
n, pq, qd, tb S, N, pq, tvz, ctt, crtz, pfv, bjs, obrgd, xau, msm, Q, ond, T+, crllh
Vc, n vc, n, pra/pro
P.F.. S.F.F.
pq= por que; qq = qualquer vc/ce = você q = que gnt = gente
qdo, qto, mto, n, y, tb, tks, ttyl, tgf, bff
Vc = você Tb = também Abs = abraço Sds = saudações
dpto,apto, p/ , tb, vc
Não costumo utilizar, utilizo muito a abreviatura da palavra 'exemplo' e outras vezes apenas
quando redijo algum documento formal utilizo abreviações como "Dr.", "Prof.", "V. Exª.",
etc.
vc, vdd, obgd, pqp, wtf
Vc. Ss. Yeah. Pra
N, P/, VC
vc(você), mto (mto), blz (beleza), td (tudo)
Pra, ok, face, zap, n
Q, vc, td, kd
Vc., pq., p/, qqr., cfe., tá(está),
vc bjo abs Pra(para). Tá-se (está-se).
P, Q, S, N, OK, blz, flw, vlw, Ñ, porq, vc
vc = você, pq = porque, kd = cadê, q = que, fz = fazer, pqp = puta que pariu, vtnc = vai tomar
no cu, fdp = filho da puta, Muito -mto, você-vc, Beleza- blz, Certeza- ctz, Wtf
NA., Vc=você, pq=porque

Pra, vdd (verdade), tbm (também).
Pq, vc, tbm, tô
Tbm= também; vc= você; pra= para; hj= hoje.
p.(para), q(que), qquer(qualquer), N(nao), tbem(tambem), vc(voce)
tmb, blz, vc...
Ex. Tb , exacta/te, n , esq dir n
n, ñ (não); cê, vc (você); q (que); pq (por que); dps (depois); tb, tbm (também); ta (está); aq
(aqui); td (tudo); nd (nada); né (não é?); hj (hoje); blz (beleza = ok); msg (mensagem)...
vc, pq, pra,add
pra, qd

Usas palavras de calão no internet? Qual a palavra mais usada?
Não: 55
Bué = muito, abundância, Fixe = bom, bonito, Mékié - perguntar como vai a vida, se está bem
(abreviatura para "como é que é?"), Sacar - fazer download
Sim!. Foda, caralho, tomar no cú.
Merda e porra
Kkkkk... tou... ya...
NET, sacar, carregar
Fino como um alho
Eu não uso muito palavras de baixo calão.
caralho: 2
Não utilizo calão nas utilizo algum vocabulário profano
Faxabor, Fdp, Youtuber
Não muito. As vezes
Calão? Você quer dizer baixo calão? falo muito palavrão. Porra, caralho, puta que pariu,
merda...
caralho, porra, merda
Existem palavras que hoje em dia não são consideradas ofensivas sendo de baixo calão
dependendo do contexto.
As vezes em conversar com amigos próximos
Sim. Fudida.

Pnc e pqp (pau no cu e puta que pariu) mas de forma não agressiva ofensiva.
Porra.
Às vezes sim! Acho que a que mais uso é "fodeu" ou"fodido"
Sim. Eita
Sim! Vai tomar no c.... váse f...
Valeu. Beleza.
Dificilmente uso. Mas com alguns amigos íntimos é comum a gente utilizar, como: cz
(cuzão), viado...
Fuck, Porra, Puta que pariu, caralho.
Sim. “Fixe”, “bué”, “bora”, “Ya”
Fuck you, Ya ou bué
sempre! gírias em geral, mano!
Sim. "dass"
Bué, ya
Porra, filho da puta, merda, desgraça
Sim, mas só quando alguém merece. Porra, merda, caralho são as que mais uso.
Sim
Por vezes sim, por exemplo: fogo, merda, fuck...
Raramente, mas se uso, seria interjeição, mas nada direcionada
Caramba
De alto ou baixo calão?
Sim. Fuck
Sim: porra, caralho
Sim. Caraio, Foda-se
Não sei o que é "palavra de calão"
sim, não tenho uma especifica.uso todos os dias
foda, tnc
Uso sim, para xingar.
Não se,i o que significacalão ???
Pouco. Porra, caralho
porra, caralho, merda

yup e nope
não, por questão de educação. No máximo "PQP"
raramente, mas quando uso é porra, caralho, merda
Nao sei
merda, muito em função de uma interjeição tipica de artistas em que falamos MERDA quando
queremos desejar sorte na interpretação/apresentação
Puto, porra, caralho
O que seria calão?
não costumo usar. quando usa se restringe a PQP.
Costumeiramente não, mas às vezes alguma expressão como "que merda", mas de forma
privada.
não entendi: 2
Porra, merda, caralho
Égua! Paid'egua!
Ttyl, cya
Mambo (coisa). Bué (muito)
sim. caralho!
Merda
Net, bugado, fixe
Cacete
Não me lembro de alguma
foda
muito raro
Porra, merda, carai = caralho, cu (vai tomar no cu = vtnc), fuder (vaise fuder = vsf)
sim. Caralho

Usas emoticons?
Sim: 119
Não: 4
Às vezes
Sim, muito.

Raramente: 3
Somente em chats com pessoas conhecidas
Não é muito frequente, mas sim!
Sim, muitas vezes: 2
Poucas vezes: 2
Sim, regularmente
As vezes, para dizer oi ou tchau.
Sim, bastante, as pessoas podem ficar confusas com o que estou escrevendo e para não passar
a ideia errada uso emojis
Por vezes uso emotions mas não muito frequentemente.
Uso pouco, apenas para denotar emoção quando necessário
Sim. Ajudam aassociar expressão ao que se fala
sim, sempre
a todo tempo
sim, todos rs. gosto de me expressar com emoticons, são muito úteis
Sim, com certeza, mas infelizmente, rsrs
Nao gosto
por vezes

Omites algumas vezes o -r final? (ex. “Dormi” em vez de “dormir”)
Sim: 12
Não: 113
Sim! Tem muito sotaque no Brasil que usa o R no final, ainda mais quando se é do interioR
haha
Evito, pois prezo pelo uso correto da linguagem
Eu não muito, mas alguns amigos sim, embora seja incorreto.
Poucas vezes
Apesas se for sem querer, não intensional
Escrevendo não, apenas falando
Sim, principalmente na forma oral
Sim, mas só entre amigos, não no uso formal

Não faço, eu acho errado tirar o "r" meio que perde o sentido.
Acredito que não
Raramente omito aletra -r no final das palavras
Não, nesse caso, acho que se perde muito o sentido da palavra, como verbos no passado e
acentuação.
muito raro
sim, frequentemente
dificilmente realizo este tipo de omissão.
Sim, principalmente no Twitter ou em comentários no Facebook, mas geralmente como
'meme'.
Jamais, isso inclusive é um assassinato àlíngua portuguesa
Nunca!!!!! Acho terrível esse erro!!!!
Raramente
nao. perde o sentido da palavra
não, muitasvezesa omissão do "r" final pode mudar o tempo da palavra(dormi = passado /
dormir = futuro)

Escreves algumas palavras da forma como se leem? (ex. “Friu” em vez de “frio”)
Sim: 10
Não: 125
Raramente: 2
Não, porque não automatizaa escrita
sim, melior
Sim, às vezes para soar mais informal e intimo a conversa
Não, acredito que isso seja utilizado ou pela classe menos instruída ou antigamente falando
como um "bebê"
Não. por ser difícil de outras pessoas entenderem.
Sim lol
As vezes eu erro
Às vezes: 3
As vezes, mas não é usual. Secsi

Palavras que achas muito usadas hoje em dia na comunicação por internet:
Hey, okay, thanks, ur welcome
Trollaar, Spoiler, nudes
bom dia, boa tarde e boa noite
Download
Não sei: 22
Miga, foda, zuera...
Oi, Olá, Como vai, Tudo bem, Bom dia, Boa tarde Etc..
Gata/gato, online, bloquear
Lol: 3
Upload, download
Gírias em geral
Apps, data, Twitter, Instagram, Meme, bro, insta, selfie, hashtag
Bom dia e boa noite
Ok, beijos, Olá, Oi, Iae, tudo certo? Beleza?
Vc; Bom dia!; Olá; Boa noite; Bom dia; Como vai?; E aí!; Fala amigo!; Como vc tá? Nunca
nem vi, tá ligado?
Mano, velho, malandro, etc...
Tudo bem? Você, so que não, xau, blz
Meme, Shippar, stalker, fandom, poser, fail, sqn, nudes, fake
A linguagem mais popular é mais usada. Agora palavras usadas acho muito amplo. Eu uso
qualquer palavra.
Vc, tmb
Não tenho nenhuma específica
embuste, ok Top, Mara, plena, more, rainha, ranço, tem muitas... Mas existem mais
expressões.
Normalmente os “memes”atuais. Mas normalmente “TOP” , ARRASO, LACROU, QUE
TIRO, REGAÇOU
Basicamente as mesmas da forma oral, com a diferença dasabreviações. Por exemplo: vc, tb...
OK, yeah...
Vc: 2
"Falou cara", "Aham sei", "Valeu", "Vctalouco?"

eai, tudo joia, beleza
Oooi tudo bem? O que tafazendo?
Wi-Fi, Upload, Roteador, App
Grito, berro, mana, pisa mais, morta
Design, midia, like, compartilhamento...
Site, YouTube, like, etc.
Trend, fashion, cool, nice.
Não sei dizer pois as que uso, são as que sempre usei.
"Olá, tudo bem" em todasas línguas são básico
Amor, legar, sinceradidade, aaa tem tantos
Hashtag, Crush, Berro, Morta, Chorei
Oi, Legal, Como vai e etc.
Crush aff kkkkk lol
Palavras abreviadas como “vc, pq, hj, qd...”
Jargões políticos e coisas relacionadas ao YouTube
De Boa, da hora.
Todas as de diálogo diário comum.
Vc; tdb; tmb; s; n; qnts; bj... Entre outrasabreviações.
Conversar, numero, oi, tudo bem
Não sei responder. Acredito que varia de acordo com assuntos e memes atuais e, que na
mesma velocidade que se viraliza, também desaparece.
Yeah Great! Ok!
Ya, bue, tasse bem
Não sei bem. Tenho a seguinte opinião: antigamente nós tínhamos limites de carateres para
escrever SMSs. Isso originou uma escrita muito abreviada para se poupar nas mensagens.
Esse cenário já não existe hoje com os SMSs praticamente ilimitados. No entanto, as pessoas
continuam com a mania de abreviar. Qulaquer destas palavras abreviadas, como pq – porque,
ab -abraços, bjs – beijos, são horríveis e ainda demasiado utilizadas.
"Oi", "tudo bem", "obrigada"... o mais básico talvez.
Fala-se mais por emojis do que propriamente por palavras.
Lol, Embuste, ranço

Não sei dizer, pois sempre usei internet para me comunicar e não possuo vícios ou manias.
Sempre usei o português normal para tal, por isto não vi diferença. Mas os jovens costumam
abreviar tudo o que podem.
surreal, incrível, poxa, crush, beleza, valeu, abreviações de nomes de redes sociais como o
Instagram (as pessoas escrevem Insta).
Ranço, crush, kkkk
Tem muitas, no momento me foge da memória alguma para incluir aqui.
obrigado, sem problemas, entendi, valeu, até mais, bjs, abs, beijos, abraços
PArece-me que as palavras mais usadas neste meio são algumas das seguintes: logar, postar,
log out, face, chat, teclar...
Top, Crush, bae, palavras com X para indicar gênero neutro
top, flop
naum, tb, vc
YOLO, Shipar, Crush, Youtuber shipar, bff, dead, happy
Ok, kkkk, tá, beleza, lol, uhum, hum
Vc, rs, hahaha "grito", "berro", "morri", repetição do pronome, ex: "ela é bonita ela",
blogueirinha
A fim, De boa, manda no "whats"
Acredito que atualmente se escreve mais corretamente afim de parecer mais inteligente e
correto sobre o assunto. "Dono da razão"
Vocabulário normal informal nos grupos que participo (familiar e profissional).
Partiu, top, lacrou
Tbt, hashtag, rolê, top, balada
yup e nope
eita, top, miga
top: 2
Perceber, resiliência, etc.
Top, eita, site, download, app
Teclar, chat, internet, enviar, email
Meme. Selfie. Youtuber, web, follow
"Top", "brusinha", "meme", "embuste", "(...) um caminho sem volta" (por ex.: fazer 'hang
loose' é um caminho sem volta), "série", "lacre", "cansada", "exausta", "hitou" (quando uma
música faz sucesso), "corrupção", "Fora Temer", "Bolsolixo", "Ciro Gomes Presidente", entre
outras.

tbt, live, top, grito, berro, tiro
Ok! Zap, kkkkkk
Kkkrsrsrs, mano, bro, OMG, love, tipo... (para explicar algo)
Facebook P, q, pq, vc,
Top, vc, Facebook, Instagram, seguidores, curtidas, visualizações, YouTube, web, wi-fi,
ecommerce
Você, Rsrsrsrs, kkkkkkk
Ostentação, top, resiliência, vc
Instagram, e-mail, on Line
Lol, omg
bora(= vamos) rolê (= sair, passear) topa(= aceita?) afim (quer?)
curti, ola
Atualmente a internet tem sido um mecanismo de discuções sobre, sexualidade, política e
problemas sociais, obviamente tem a parte comercial e de entretenimento porém as demais
discussoes tem ganhado forças ultimamente

Palavras que se usavam muito na internet há uns anos e agora não:
Não sei: 47
BRINKS =brincar, VDD= verdade
vc
Brinks, top.
Alguns anos eram palavras sábias palavras difíceis técnicas E hoje usam muitos mas gírias
Bate-papo
8D... bué....
Termos técnicos
Blog; chat
Não tenho muito conhecimento, pois boa parte do vocabulário de internet que conheço é
bastante utilizado ainda.
Lol: 2
ICQ
Partiu. (Exemplo: Partiu praia)
"fixolas"; com a amadurecimento achei desadequado e deixei de utilizar

Rolinelson
Memes antigos
Tc(teclar): 6
Lacrou: 2
Só lembro essa “Que delicia, cara”
Acho que não mudou quase nada em relação a isso, esta bastante igual na minha opinião.
rsrs
Modem, Nuvem, Java, Twitter, Bacana, discar, teclar Blog, Orkut, etc.
Napster, mIRC.:(
Algumas se usam no devido contexto.
rsrs = risos,agora é "kkkkk"
flop, top
Fixe, lol
Lolada, daah
usávamos muito os famosos "nick names" no msn
MSN
Só me recordo de memes que já não são mais utilizados
Mano, cara, querido,
idem acima
positivo, todavida, dureza, mina( garota)
Não consigo encontrar demasiados exemplos para palavras muito usadas há unsanos que
tenham caído em desuso. Mas penso que "nickname" ou "nick" tenha sido uma das expressões
que mais se usou no passado e que é cada vez mais raro.
Quer tc? Net, tecer, lol, net, navegar, bff
quer tc?
PAW, Orkut, Comunidade risos, tc(teclar)
Não lembro das expressões antigas. As tendências de uso mudam muito rapidamente
Naum, aih,
Os k em vez de c
Nihil
Bacana, legal.

Vcê, nóis, friu..
depoimento (orkut), Nickname, jóia, da hora,
Palavras corretas se tornaram abreviações. Exemplo: Final de Semanatornou-se fds. A
primeira vez que li isso tive de perguntar do que se tratava, e continuo não usando.
zoeira, naum, colaxaum, flood, kick, ban
Chat: 2
De onde teclas??? LOL
Carta, telefone, fax, televisão
Orkut :) chat, bug, lag,
"Aloka", "chateada", "dona" (como expressão. Ex.: "Madonna é a dona do pop" ou quando
alguém falou ou fez algo muito relevante uma terceira pessoa reage a esse discurso ou atitude
respondendo "DONA" (dona de tudo). Algumas vezes pode ser dito "dona da porra toda", ex.:
Lemonade é o melhor álbum da carreira de Beyoncé, ela é a dona da porra toda. "Diva",
"bomba", "que tiro" (recentemente voltou como "que tiro foi esse?" por causa de uma música
que 'hitou' no carnaval - http://bit.ly/quetirofoiesseviado), "que arraso", "bonita/bunita", entre
outras.
Ok, legal, Orkut
Anglicismos abrasileirados, expressões técnicas em inglês para demonstrar conhecimentos de
informática (época do DOS e outros )
Lol, E-mail, teclar
Como a maior parte do público que utilizava internet eram de jovens, as palavras utilizadas
predominantemente na internet eram gírias dos anos 90 tais como, massa, pacas, pirou, noob
dentre outros
tc, add

PŘÍLOHA 3: Text z portugalského chatu
CAvalheiroSincero para alentejana_2: es casada?
Perdido_sem_ti_2: No fundo do posso
Diogolx_2 para Gorda_feia_ma: Ola
alentejana_2 para CAvalheiroSincero: sou
M40e.: disk bilu bilu :=)
Just_him ***: boa tarde
Justgirl_2: Omg, isto está bom, está
Hcsd para Pita.mimada: Olá :)
KayLane ***: visitante_265 qto medes?
danigato_1 para Pita.mimada: oii
Redhorse **** para Redhorse: Inpaciente:)

Gorda_feia_ma: tenho outro atributos
Pedro_2 para Pita.mimada: Oi
danigato_1 para Pita.mimada: td bem?
visitante_266: ou entao sao fracos advogados que nao tem trabalho
Cleaning.Lady ****: Tou lenta
Eduardo_2 para Pita.mimada: ola
KayLane ***: boa tarde Just
Eduardo_2 para Pita.mimada: boa tarde
IntoTheWild * para IntoTheWild: Espera aí que já vou privar contigo.
rodrigolx_3 para Girl_2: ola
Eduardo_2 para Pita.mimada: tudo bem ?
visitante_265 para KayLane: 1,48m
Redhorse **** para Redhorse: Tenha calma..kk
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: Poço, Perdido_sem_ti_2... Perca a vida mas não perca o
português.
euromouro_sujo: isto esta mouro
rodrigolx_3 para Girl_2: bem disposta?
Just_him *** para Just_him: jeitosa ;)
paulo_2 para Gorda_feia_ma: sala 24pl
paulo_2 para Gorda_feia_ma: fui
alentejana_2 para visitante_266: sim kkkkkkkkkkkk
Redhorse **** para Redhorse: Lol
visitante_265 para KayLane: mas tenho uma cadeira
euromouro_sujo: esta esta
danigato_1 para Pita.mimada: es mesmo mimada e? lol
olhos.verdes_2: boa tarde
Gorda_feia_ma: isto não é justo
visitante_266: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
CAvalheiroSincero para Pita.mimada: Olá boa tarde
KayLane ***: visitante_265 sorry mas nem com escadote te privava
CAvalheiroSincero para Pita.mimada: tudo bem?
KayLane ***: loooool
CAvalheiroSincero para Pita.mimada: podemos teclar?
Perdido_sem_ti_2: Os nervos
Little_Drunk_Girl ****: Este está burro
KayLane ***: cágora bengalas
Mystery_Of_Me *****: Work mas é -.
Justgirl_2: Tanta mas tanta bacorada
olhos.verdes_2: alguma mulher simpatica por aqui?
Nuno_2 para Girl_2: Oi
H42_2 para Paula_2: ola
visitante_265 para KayLane: eheheheh tenho escada rolante
Gorda_feia_ma: a altura não importa, pah
euromouro_sujo: viva a mouraria caralhi
H42_2 para Paula_2: td bem

moreno_2: boas tardes
visitante_275 para Paula_2: qual delas?
Hcsd para Paula_2: Olá Paula :)
Empresario_2 para Pita.mimada: oi
CAvalheiroSincero para Paula_2: Olá boa tarde
KayLane ***: rsrsrsrs
Gorda_feia_ma: exigentes
CAvalheiroSincero para Paula_2: podemos teclar?
rodrigolx_3 para Girl_2: oiii
Diogolx_2 para Paula_2: Oii
porto_2: só coros my good
M40e.: hoje nao privo, estou fraquinha
IntoTheWild * para IntoTheWild: Justgirl_2 Não te chegou nada ? Lol
visitante_266: qualquer burro com um chapeu na cabeças em portugal e douttor basta e ter
dinheiro
The_One_2 para Girl_2: Hi girl ;)
olhos.verdes_2 para Paula_2: ola
medico_2: boa tarde
olhos.verdes_2 para Paula_2: paula
Hcsd para Paula_2: sabes xuPaula?
Nuno_2 para Cleaning.Lady: Olá
visitante_266: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
olhos.verdes_2 para Paula_2: tudo bem?
rodrigolx_3 para Girl_2: podemos falar?
KayLane ***: M40e. amanha é k nao podemos
Diogolx_2 para CAvalheiroSincero: Diogo_bmn@hotmail.com add skype
Pedro_2 para Pita.mimada: Ola
danigato_1 para Pita.mimada: privas?
visitante_265 para M40e.: tal foi a tareia ontem ha noite
carinhoso_2 para alentejana_2: ola
alentejana_2 para visitante_266: e verdade kkkkkkkkkk
carinhoso_2 para alentejana_2: boa tarde
M40e.: KayLane estou lixada, so peixe rs
carinhoso_2 para alentejana_2: tudo bem???
paulo_2 para Gorda_feia_ma: tas ai?
Justgirl_2: Pseudo adultos, armados aos pingarelhos
Little_Drunk_Girl ****: Looooool
Justgirl_2: Loll
olhos.verdes_2 para Paula_2: boa pascoa
M40e.: 265 quem dera rs
euromouro_sujo: qualquer mouro em portomor é doutor
alentejana_2 para carinhoso_2: ola
KayLane ***: peixinho do boummmm
visitante_249 para euromouro_sujo: es de alfama gringo
visitante_266: entao por isso tem aqui tantos advogados kkkkkkkkkkkkkk

Hcsd para M40e.: Olá :)
carinhoso_2 para alentejana_2: que tal o teu dia??
KayLane ***: rsrsrs
visitante_265 para M40e.: tadinha, tanta fomika
Joao_2 para Pita.mimada: oi
Gorda_feia_ma: que foi paulinho?
alentejana_2 para carinhoso_2: bem obgdo
Joao_2 para alentejana_2: ola
M40e.: memo, tadinha de eu
carinhoso_2 para alentejana_2: ainda bem
KayLane ***: amanha é dia de marisco
danigato_1 para Pita.mimada: ja vi k n kes falar ne?
KayLane ***: looool
olhos.verdes_2: alguma mulher simpatica para amizade
Joao_2 para Paula_2: ola Paula
Joao_2 para Paula_2: tudo bem
visitante_265 para M40e.: e a crise???
carinhoso_2 para alentejana_2: que zona do alentejo teclas?
medico_2 para M40e.: ola como esta menina
IntoTheWild * para IntoTheWild: Domingo é dia de ensopado .
KayLane ***: só camarão tigre!
IntoTheWild * para IntoTheWild: De borrego.
alentejana_2 para carinhoso_2: evora
M40e.: ola medico_2
Justgirl_2: Dizias wild?
KayLane ***: sim IntoTheWild :p
IntoTheWild * para IntoTheWild: Vou caçar uns quantos que andam por aí.
olhos.verdes_2: meu skype
carinhoso_2 para alentejana_2: hum ok
incontornavel **: tgyhjk
ruben_porto_2 para Gorda_feia_ma: oi
carinhoso_2 para alentejana_2: cidade quente lol
rodrigolx_3 para anita_2: ola
danigato_1 para anita_2: oii
advogado_2 para anita_2: ola
Gorda_feia_ma: oi
OHomemdoLeme *** para Pita.mimada: Hello
medico_2 para M40e.: esta tudo bem
CAvalheiroSincero para anita_2: Olá boa tarde
advogado_2 para anita_2: boa tarde
olhos.verdes_2 para anita_2: ola
alentejana_2 para carinhoso_2: e tu
rodrigolx_3 para anita_2: boa tarde
danigato_1 para anita_2: td bem?

CAvalheiroSincero para anita_2: ppodemos teclar?
olhos.verdes_2 para anita_2: boa tarde
visitante_249 para KayLane: so pensas em comer es gorda
advogado_2 para anita_2: ui tantos..
joao_3 para anita_2: olá anita
carinhoso_2 para alentejana_2: eu perto de viseu
olhos.verdes_2 para anita_2: :)
anita_2 para advogado_2: ola
advogado_2 para anita_2: deve ter mel..
paulo_2 para Gorda_feia_ma: privas ou nao?
Eduardo_2 para anita_2: ola
carinhoso_2 para alentejana_2: que fazes na vida
Eduardo_2 para anita_2: boa tarde
advogado_2 para anita_2: eheheh
euromouro_sujo: eles vivem de cunhas e trafíco de influência mourêsca
Gorda_feia_ma: só gente confusa
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Olaa
Eduardo_2 para anita_2: tudo bem ?
IntoTheWild * para IntoTheWild: Justgirl_2 Já disse. Uma vez é suficiente.
Hcsd para anita_2: Olá Anita :)
advogado_2 para anita_2: hora de ponta?
KayLane ***: visitante_249 sou obesa keres pagar.me o jantar?
CAvalheiroSincero para anita_2: seleciona la o meu nick para converssarmos
Cleaning.Lady ****: Uuuuuuuuu
Perdido_sem_ti_2: Só vejo negro
advogado_2 para anita_2: ehehe
anita_2 para Eduardo_2: oi
M40e.: lol
danigato_1 para Borboleta25: oii
Hcsd para Borboleta25: Olá :)
olhos.verdes_2 para anita_2: ola
Justgirl_2: Ah! É isso
Eduardo_2 para anita_2: ola Anota
joao_3 para menina.viladasaves: oi
medico_2 para M40e.: queres falar pouco
Eduardo_2 para anita_2: como esta s?
danigato_1 para Borboleta25: td bem?
Gorda_feia_ma: opaco
CAvalheiroSincero para Borboleta25: Olá boa tarde
anita_2 para Eduardo_2: bem e tu
olhos.verdes_2 para anita_2: tens skype
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Tens skype menina
CAvalheiroSincero para Borboleta25: Tudo bem?
advogado_2 para anita_2: tudo bem?

ruben_porto_2 para menina.viladasaves: ola
Hcsd para menina.viladasaves: Oii
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: KayLane não roubes a clientela.
euromouro_sujo: a começar em belém e a cabar no varredor mouro de rua
advogado_2 para anita_2: está boa?
CAvalheiroSincero para Borboleta25: conversamos?
Justgirl_2: Além de arrogante és simpático
carinhoso_2 para alentejana_2: kuku
M40e.: medico_2 na sei teclar com medicos xp
Just_him *** para Just_him: KayLane: um pau de virar tripas...obesa rssssssssssss
danigato_1 para Joana_2: oii
Eduardo_2 para anita_2: tambem, obrigado
olhos.verdes_2 para anita_2: viturbo5
incontornavel ** para Borboleta25: olá
Justgirl_2: Boa ;)
euromouro_sujo: são todos afilhados
danigato_1 para Joana_2: td bem?
olhos.verdes_2 para anita_2: meu
enganomeninasserias: há alguma nina seria aqui
The_Unknow **** para The_Unknow: -.-"
IntoTheWild * para IntoTheWild: .
Hcsd para Joana_2: Olá Joana :)
medico_2 para M40e.: e fácil
advogado_2 para Joana_2: ola
anita_2 para Eduardo_2: :)
euromouro_sujo: mourêscos
CAvalheiroSincero para Joana_2: Olá boa tarde
olhos.verdes_2 para Joana_2: ola
CAvalheiroSincero para Joana_2: podemos teclar?
Eduardo_2 para anita_2: de onde és ?
advogado_2 para Joana_2: boa tarde
euromouro_sujo: da mouraria
danigato_1 para Joana_2: es de guimaraes?
A_Quiet_Man **** para A_Quiet_Man: Joe Bonamassa with Beth Hart - I'll Take Care of You
olhos.verdes_2 para Joana_2: joana
KayLane ***: Just_him não tou esqualida nada!
anita_2 para Eduardo_2: aveiro e tu
carinhoso_2 para alentejana_2: estas ai
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Ddtc
paulo_2: alguma nina para privar?
Empresario_2: Ola
advogado_2 para Joana_2: tudo bem?
Just_him *** para Just_him: lol
advogado_2 para Joana_2: está boa?

ruben_porto_2 para anita_2: ola anita
KayLane ***: The_Unknow boa tarde :)
Eduardo_2 para anita_2: serio ?
medico_2 para M40e.: imagina sou teu medico de família
Eduardo_2 para anita_2: sou do distrito
KayLane ***: nunca o vejo entrar!
Eduardo_2 para anita_2: qual a tua idade ?
Gorda_feia_ma: és feio, paulo?
visitante_249 para KayLane: alguem te perguntou alguma coisa so pensas em comer burra
M40e. para medico_2: sou meio anarfabeta
anita_2 para Eduardo_2: 23 e tu
Joana_2: Alguem que goste de incesto?
M40e. para medico_2: nao deves crer
Eduardo_2 para anita_2: 35
Eduardo_2 para anita_2: importa ?
olhos.verdes_2 para anita_2: ui ui
Little_Drunk_Girl ****: The péssima tarde
IntoTheWild * para IntoTheWild: incesto é basket ?
MagicOfWords *** para MagicOfWords: Foi-me roubada.
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: é disto k eu gosto meninas gordas e nao serias
Jorge_4 para Gorda_feia_ma: Tnho 24
anita_2 para Eduardo_2: nao
Perdido_sem_ti_3: Mundo negro
CAvalheiroSincero para Joana_2: eu não
KayLane ***: visitante_249 burra burra tamem não sou
Eduardo_2 para anita_2: estudas ?
The_Unknow **** para The_Unknow: KayLane Boa tarde :) (Entro pelas sombras, sempre de
fininho) assim como saio rs
CAvalheiroSincero para Joana_2: tu gostas?
(…)

Empresario_2 para Borboleta25: Boa tarde
Empresario_2 para Borboleta25: a menina tecla?
KayLane ***: in your headdddddddddddddddd
Eduardo_2 para Madalena47nort: ola
Drayne ** para Drayne: Não dou prendas a ninguém lol
Pedrito_2 para Madalena47nort: Bem vinda
Eduardo_2 para Madalena47nort: boa tarde
H42_3 para Madalena47nort: ola
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: Pena que odeio mel.
Eduardo_2 para Madalena47nort: tudo bem ?
H42_3 para Madalena47nort: td bom
PedroMel *** para Mrs.Jane: falta...possessiva
KayLane ***: isto lembra me algo
Hcsd para Madalena47nort: Olá Madalena
Gorda_feia_ma para enganomeninasserias: não ligo

Justgirl_2: Brincalhão
visitante_284: Troca de precos lol
Pedrito_2 para Madalena47nort: K alegria
IntoTheWild * para IntoTheWild: E eu ali com um frasco cheio de mel.
Pedrito_2 para Madalena47nort: Chegaste
IntoTheWild * para IntoTheWild: Lol.
Gorda_feia_ma para enganomeninasserias: é para o lado que durmo melhor
KayLane ***: pk nao?
Joao_2 para Madalena47nort: olá
PedroMel *** para Mrs.Jane: e ciumenta
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: entao nao tens pk te ofenderes
Joao_2 para Madalena47nort: boa tarde Madalena
KayLane ***: epahhhh
Joao_2 para Madalena47nort: podemos conversar um pouco?
PedroMel *** para Mrs.Jane: para compor o ramalhete
Eduardo_2 para Madalena47nort: podemos teclar ?
Mrs.Jane *** para Mrs.Jane: É verdade...Ciumenta não sou.
Pedrito_2 para Madalena47nort: De k parte do norte
incontornavel ** para Mrs.Jane: ja vi que estou incomodar
Just_him *** para Just_him: pk me deves um almoço
Vaidoso ***** para Vaidoso: -.visitante_249 para Gorda_feia_ma: os caes treinavam ctg treinavam os dentes gorda estupida
monte de merda
KayLane ***: devo!
IntoTheWild * para IntoTheWild: Por falar em mel... Tenho de ir polinizar os tomateiros lol
incontornavel ** para Mrs.Jane: fica bem
Justgirl_2: Bem, vou levar os teus beijos á minha prima
Madalena47nort para Hcsd: Oiiii
KayLane ***: ai o carail
Madalena47nort para Hcsd: Boa tarde
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: preferes kdo te tratam com palavrinhas doces para
te verem na cam
enganomeninasserias para Gorda_feia_ma: ?
KayLane ***: almoçamos amanha?
Pedrito_2 para Madalena47nort: Csd tb
Gorda_feia_ma para visitante_249: quem te deram, meu amor
Redhorse **** para Redhorse: Kk
KayLane ***: (nao sei kem é)
Pedrito_2 para Madalena47nort: Tcls?
Just_him *** para Just_him: tenho q ver na agenda
The_Unknow **** para The_Unknow: Todos aqueles valores devem ter algo a ver com o
Zyklon B... rs
Perdido_sem_ti_3: Sou o teu último pensamento
Justgirl_2: Dps dou,te o feedback
Empresario_2 para Borboleta25: ?

jonni para RitaLeiria: oi
Gorda_feia_ma para visitante_249: não resistias a dar umas trincas
Madalena47nort para Hcsd: Tudo bem???
jonni para RitaLeiria: ola
Hcsd para RitaLeiria: Olá :)
IntoTheWild * para IntoTheWild: Não te ias embora Justgirl_2 ?
advogado_2 para RitaLeiria: ola
advogado_2 para RitaLeiria: boa tarde
Pedrito_2 para Madalena47nort: Priv?
jonni para RitaLeiria: tudo bem
Mikael_2 para RitaLeiria: OLa tudo bem
Cleaning.Lady ****: Eu
Just_him *** para Just_him: tás mesmo trol jeitosaa
advogado_2 para RitaLeiria: tudo bem?
IntoTheWild * para IntoTheWild: Justgirl_2 Ve lá.. Não te atrases.
Hcsd para Madalena47nort: Sim e contigo? :)
RitaLeiria ****: boa tardeeee leiriaaaaaaaaaaaaaaa
Justgirl_2: Vamos ver o que ela diz
Redhorse **** para Redhorse: Alguém me leeee
KayLane ***: concorrido? Hummmm
advogado_2 para RitaLeiria: está boa ?
incontornavel **: zzz
Jorge_4 para RitaLeiria: Olaa
Justgirl_2: Vou vou
Mikael_2 para RitaLeiria: Eu sou de perto
Jorge_4 para RitaLeiria: Tud bem
KayLane ***: loooool
Gorda_feia_ma: estou furiosa
Madalena47nort para Hcsd: Tudo otimo
KayLane ***: jeitoso!
advogado_2 para RitaLeiria: ui tantos..
jonni para Filipa_2: oi
jonni para Filipa_2: ola
Descobridor_2 para Borboleta25: Ola
Just_him *** para Just_him: rsssssssss
RitaLeiria ****: eu estou advogado_2 obrigado
visitante_284: Td e ai
advogado_2 para RitaLeiria: hora de ponta?
jonni para Filipa_2: tudo bem
RitaLeiria ****: e tu?
Pedrito_2 para Filipa_2: Ola
Hcsd para Filipa_2: Olá Filipa :)
KayLane ***: nao acredito k sejas o meu jeitoso
visitante_249 para Gorda_feia_ma: quem te deram os caes comprei sao de boa linhagem burra

IntoTheWild * para IntoTheWild: lol.
visitante_288 para Bete34_2: ola
Mikael_2 para RitaLeiria: Oi
Pedro_2 para Filipa_2: Ola
Pedrito_2 para Filipa_2: Esta tudo?
advogado_2 para RitaLeiria: ehehe
visitante_284: Obgda
visitante_288 para Bete34_2: boa tarde
visitante_287: Boa tarde
advogado_2 para RitaLeiria: humm
Jorge_4 para RitaLeiria: Tas boas
Pedro_2 para Filipa_2: wa do porto
Gorda_feia_ma: só aparências
jonni para Filipa_2: ocupada
KayLane ***: eu a ti pago.te a estadia até
advogado_2 para RitaLeiria: já imaginava..
Gustavo_2 para Filipa_2: Ola Filipa
Madalena47nort para Hcsd: Haloooo
Cleaning.Lady ****: Parece melhor
Joao_2 para Filipa_2: Ola
Hcsd_1 para Madalena47nort: confuso aqui
altomoreno_2 para Borboleta25: ola
KayLane ***: tu k nao vens
Joao_2 para Filipa_2: podemos conversar
paulo_2: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Joao_2 para Filipa_2: es de onde?
Hcsd para Madalena47nort: Que bom ;) Que procuras?
Gustavo_2 para Filipa_2: Boa.tarde, como estas?!
Hcsd_1 para Madalena47nort: mudamos de sala
Pedrito_2 para Madalena47nort: Prto e tu?
KayLane ***: boa tarde 287
Justgirl_2: Eu sei, os beijos para a prima não podem esperar
paulo_2 para Filipa_2: ola boa tarde
advogado_2 para RitaLeiria: virtualmente, claro..
Gustavo_2 para Filipa_2: Td bem ctg?!
Redhorse **** para Redhorse: Lol
RitaLeiria ****: ja imaginava o que?
paulo_2 para Filipa_2: tudo bem? :D
advogado_2 para RitaLeiria: eheehe
Hcsd_1 para Madalena47nort: sala luna ok
visitante_287: KayLane bjo e pipocas :) lol
Justgirl_2: Entendo
Madalena47nort para Hcsd: Sim
IntoTheWild * para IntoTheWild: Claro.

Hcsd_1 para Madalena47nort: fui
KayLane ***: 287 :)*
picamiolos **** para Bete34_2: boas
IntoTheWild * para IntoTheWild: Não se deixa uma mulher à espera. Lol
Madalena47nort para Hcsd: Ok
Jorge_4 para RitaLeiria: Tens q idd
danigato_1 para RitaLeiria: oii
Gorda_feia_ma para visitante_249: e tu, tens pedigree?
KayLane ***: as visitas andam agrestes hoje 287
RitaLeiria **** para advogado_2: j aimaginava o que?
danigato_1 para RitaLeiria: td bem?
Perdido_sem_ti_3: Vou para o meu mundo
visitante_249 para Gorda_feia_ma: nem escrever abes burra es quadrada esse microcerebro tb
Justgirl_2: Yap
visitante_284: Contrario ne
advogado_2 para RitaLeiria: que estava boa..
visitante_287: Eu n lol
Vaidoso ***** para Vaidoso: º
Jorge_4 para RitaLeiria: Ten q idd
Justgirl_2: Fui
Descobridor_2 para Borboleta25: anda a sala 10
altomoreno_2 para Borboleta25: oi
Gorda_feia_ma para visitante_249: sou acéfala
Descobridor_2 para Borboleta25: tou la
Justgirl_2: Licença
IntoTheWild * para IntoTheWild: Adios.
advogado_2 para RitaLeiria: não era do que estavamos a conversar?
advogado_2 para RitaLeiria: eheeh
RitaLeiria **** para advogado_2: ah kkkkk
Gustavo_2: Estas aí Filipa?!
Cleaning.Lady ****: Estou
visitante_249 para Gorda_feia_ma: rafeira monte de merda e banhas
diogo_G ****: Uépáaaaaaa queraaaaaaaalhes
Engenheiro37 ****: jhkhjk
Justgirl_2: Dps digo o que ela achou
KayLane ***: isto é so nicks desconhecidos hoje
KayLane ***: e tubes raros
advogado_2 para RitaLeiria: isto aqui é mta confusão..
Gorda_feia_ma para visitante_249: tu gostas, estou a ver
visitante_288 para Baidosa: ola
IntoTheWild * para IntoTheWild: Por falar em raros..
visitante_288 para Baidosa: boa tarde
Justgirl_2: Boas tardes e boa continuação
diogo_G ****: Little_Drunk_Girl what uuuuuuuup?

advogado_2 para RitaLeiria: e dá mto cusco tb..
KayLane ***: diogo_G :)
visitante_288 para Baidosa: tudo bem
advogado_2 para RitaLeiria: eheheh
RitaLeiria **** para advogado_2: sim
Gorda_feia_ma para visitante_249: não percas tempo comigo
ele40_2: boa tarde
The_Unknow **** para The_Unknow: Ela tanto bebeu que ja nao vê bem de um olho... rs
depois diz que ja nao bebe mais
Bernardolx_2 para Borboleta25: Ola borboleta tudo bem?
KayLane ***: wb Baidosa disk
diogo_G ****: Cleaning.Lady buenas tardeeeees
Cleaning.Lady ****: Tb nao conheço ninguém
KayLane ***: hi_hi boa tarde
incontornavel **: chove a brava
Vaidoso ***** para Vaidoso: -.visitante_287: Vai bem Just
disk ***** para disk: KayLane eu sou baidosa? rs
advogado_2 para RitaLeiria: vamos para outra sala?
Cleaning.Lady ****: Ola diogo g
visitante_287: :)
visitante_249 para Gorda_feia_ma: xiu calou rafeira monte de merda
visitante_289: saudacoes gloriosas
hi_hi ****: boas KayLane
Gorda_feia_ma para visitante_249: vai lá treinar as tuas bonecas
Gustavo_2 para Baidosa: Ola
IntoTheWild * para IntoTheWild: Vai sair um novo movie.
gato-moreno: boa tarde
RitaLeiria **** para advogado_2: podemos ir
KayLane ***: nao agente
Gustavo_2 para Baidosa: Boa tarde
Gustavo_2 para Baidosa: Td bem ctg?
disk ***** para disk: KayLane ehehe eu percebi :p
visitante_287: Gloriosissimas lol
(…)

Mulatinhalx: Boa noite
Militar_Moreno **: Olaaa boa tarde
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: noite??
Mario41_2 para Mulatinhalx: Ola
Mulatinhalx: Boa tarde kkk
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Francisca83: como esta a ser a tua tarde
Lady_Alucard ***: Lol cleaning....
visitante_300 para Just_him: submissa também
visitante_287: Sou de paz Lady, só vendo pipocas lol
Ola_2 para xana1980: 81

MeigoAzambuja: Boa noite??
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: ok...
Mario41_2 para Mulatinhalx: Podemos teclar
ana_3: oi
visitante_300 para Just_him: eheheheh
Ola_2 para xana1980: :)
KayLane ***: tudo colado
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Francisca83: podemos teclar um pouco
visitante_289: boa madrugada, Mulatinhalx
KayLane ***: ai o carail
Pedrito_2 para ana_3: Oi
Just_him *** para Just_him e visitante_300: melhor ainda hehehhehehehe
Mulatinhalx: Enganei-me kkkkkk
Baidosa **** para Baidosa: lol
Pedrito_2 para ana_3: Tudo?
Descobridor_2 para ana_3: oi
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: td bem ctg
MeigoAzambuja para Mulatinhalx: Tas boa
Mario41_2 para ana_3: Boa tarde
Ola_2 para xana1980: Sou m
Pedrito_2 para Lady_Alucard: Ola
joe **** para Mulatinhalx: ta muito escuro..
ana_3: sim
enfermeiro4_1 para ana_3: boas
MeigoAzambuja para ana_3: Oi
visitante_300 para Just_him: negócio fechado
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: ddteklas
Alentejano_2: Boas
Descobridor_2 para ana_3: idd?
Ola_2 para xana1980: Aceitas
Drayne ** para Drayne: wasedrtfgyuhçlº~
Pedrito_2 para ana_3: Norte e tu?
Mario41_2 para ana_3: Podemos falar?
ana_3: 23
xana1980 *****: voltei
Just_him *** para Just_him e visitante_300: :)
Pedro_2 para Ola_2: Ola
Lady_Alucard ***: Ok ok 289
Mulatinhalx: Tudo bem e contigo
visitante_300 para Just_him: nem preciso de flogas
KayLane ***: e não entra um giro
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: tb
visitante_300 para Just_him: folgas
KayLane ***: -.-

moon_man *****: boas tardes a tds
incontornavel **: er
visitante_289: eu sou
Pedrito_2 para Agradavel_Prt: Ola
visitante_289: :$
Mulatinhalx: Apresentem sed
Just_him *** para Just_him e visitante_300: a lida da casa é sempre um trabalho ingrato e mal
apreciado
Lady_Alucard ***: Pois nao kay...ohhh sorte
Pedro_2 para ana_3: Ola es do porto
Pedrito_2 para Agradavel_Prt: m?
visitante_287: Por falar nisso, hora do estamine, fiquem bem :)
xana1980 *****: Ahahaha
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: teklas de onde
ana_3: n
Just_him *** para Just_him e visitante_300: mau....folgas???
Pedrito_2 para Agradavel_Prt: Ou f?
xana1980 *****: Carimbo de entrada
Baidosa **** para Baidosa: x
visitante_289: abraco, moon_man :)
visitante_300 para Just_him: é verdade
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: eu lx
Ola_2 para xana1980: Então
Pedro_2 para ana_3: Entao?
ana_3: braga
visitante_307: Pois e
moon_man *****: pois..lol
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Pedrito_2: sou homem
paulo_2 para ana_3: ola
Mario41_2 para Mulatinhalx: e tu?
xana1980 *****: looooooooooool
Mulatinhalx: Lisboa
Pedro_2 para ana_3: E perto
KayLane ***: 287 se ja nao te ler boa *Pascoa ;)*
moon_man *****: 289 abraco
paulo_2 para ana_3: tenho 24 anos falas?
Alentejano_2: Alguma alentejana
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Borboleta25_1: ola
visitante_300 para Just_him: não folgo
ruben_porto_2 para Borboleta25_1: oi
moon_man *****: ausente eu
Just_him *** para Just_him e visitante_300: domesticada e submissa...nao folgas
MeigoAzambuja para Borboleta25_1: Olá
Drayne ** para Drayne: Tanta violencia!
visitante_300 para Just_him: eheheh

Pedro_2 para ana_3: Queres me conhecer
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Borboleta25_1: teclamos um pouco ???
Mario41_2 para Mulatinhalx: Lisboa
xana1980 *****: ausente eu
Little_Drunk_Girl ****: .-.
visitante_300 para Just_him: sim
ana_3: n
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Borboleta25_1: a tua tarde como esta a ser?
visitante_300 para Just_him: outra coisa: nunca tenho dores de cabeça
Mario41_2 para Mulatinhalx: Tens que idade?
Lady_Alucard ***: Perdida a comer tostas com manteiga e doceeee
visitante_300 para Just_him: eheheheh
Mulatinhalx: 24 de Lisboa
Ola_2 para Danyella_Carvalho: Ola
visitante_307: Assim e assim
MeigoAzambuja para nina_3: Oii
ruben_porto_2 para nina_3: ola
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: olá
visitante_307: e ai???
Ola_2 para Danyella_Carvalho: Posso
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: como estas?
Pedrito_2 para Danyella_Carvalho: Oi
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: k fazes na vida?
moon_man *****: voltei eu
Pedro_2 para Ola_2: Ola
enfermeiro4_1 para nina_3: oi
visitante_287: P ti tbm KayLane :) muito amor e amêndoas lol
MeigoAzambuja para nina_3: :)
KayLane ***: perdida a ver a letras passar
Mario41_2 para Mulatinhalx: Privas. Ou skype?
Pitch : Boa tarde
visitante_287: :p
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: e entao o dia como esta a ser ?
MeigoLx83 * para xana1980: ola xaninha
Pedrito_2 para Danyella_Carvalho: Posso interromper?
Pedro_2 para Ola_2: Tas boa?
KayLane ***: nem na diagonal consigo ler
moon_man *****: vizinho abraco
Just_him *** para Just_him e visitante_300: txiiiiiiiiiiiiiii acertei na lotaria....
MeigoLx83 * para xana1980: tudo bem?
nina_3 para enfermeiro4_1: ola
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e nina_3: aceitas teclar um pouco ???
KayLane ***: Pitch ;)
joe **** para nina_3: e mais oi!

Pitch para Pitch: abraço vizinho ;)
enfermeiro4_1 para nina_3: boas
daniel. para MulherAlcacer_2: ola
Mulatinhalx: Estudo hotelaria e tu
daniel. para MulherAlcacer_2: boa tarde
daniel. para MulherAlcacer_2: td bem?
ruben_porto_2 para MulherAlcacer_2: oi
Pitch para Pitch: Boa tarde KayLane :)
incontornavel **: q1wedfg
nina_3 para enfermeiro4_1: tudo bem?
visitante_287: Ahahaha q doida
Just_him *** para Just_him e visitante_300: quando a esmola é muita....o cego desconfia...
daniel. para MulherAlcacer_2: podemos teclar?
Cleaning.Lady ****: Cuidado com o pao!
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: comercial
enfermeiro4_1 para nina_3: de onde es nina
Ola_2 para nina_3: Ola
visitante_300 para Just_him: euromilhões
Mario41_2 para MulherAlcacer_2: boa tarde
nina_3 para enfermeiro4_1: gaia
nina_3 para enfermeiro4_1: e tu?
Prof_EF_2 para nina_3: oi
KayLane ***: ainda é gaijo
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: privas um pouco?
Ola_2 para nina_3: Tb sou
Prof_EF_2 para nina_3: td bem?
KayLane ***: 3 pernas e tal
enfermeiro4_1 para nina_3: espinho
Cleaning.Lady ****: Gaijo
KayLane ***: loooool
Ola_2 para nina_3: Tudo bem
visitante_287: Fui ;)
ruben_porto_2 para nina_3: ola, tudo bem?
MulherAlcacer_2: Boas Daniel
samuel-suica: ola
KayLane ***: gaijo sim
samuel-suica: boas
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: sala amigo
Mario41_2 para MulherAlcacer_2: Sou de setubal
enfermeiro4_1 para nina_3: que idade
KayLane ***: 287 mu@@
Mulatinhalx: Prefiro ficar por aqui
MeigoLx83 * para xana1980: podemos eclar?
Ola_2 para nina_3: Idade?

nina_3 para enfermeiro4_1: 30
visitante_287: saindo a rir ehehehe
Homem_tentador para MulherAlcacer_2: Oii nina
joe **** para MulherAlcacer_2: ola!
Homem_tentador para MulherAlcacer_2: Como estás?
amigosecreto_3 para Mulatinhalx: na boa
daniel. para MulherAlcacer_2: td bem?
Ola_2 para nina_3: Sou m
Cleaning.Lady ****: Um home
ruben_porto_2 para nina_3: tamos tao perto
Agradavel_Prt para Agradavel_Prt e Madalena47port: ola
Just_him *** para Just_him e visitante_300: que idade tens ?
Descobridor_2: oi

PŘÍLOHA 4: Text z brazilského chatu
Pocasideia. para Todos: Vou tomar café e fazer vários nadas depois.
FUckYou para Cintya Schain: até aquele jogo de cartas era viciante
domingolegal para Todos: essa mulher é bem foda
Pocasideia. para Todos: Beijos.
FelinaMolhada para Mineiro: Já comeu o pão de queijo?
FelinaMolhada para Mineiro:eu não gosto
domingolegal para Todos: foi cagar
FelinaMolhada para Mineiro: Sul
FelinaMolhada para Mineiro: Credo
FelinaMolhada para Mineiro: É enjoativo
FelinaMolhada para Mineiro: Parece cheiro de pipoca de microondas
FelinaMolhada para Mineiro: Como assim?
FelinaMolhada para Mineiro: '-'
Cintya Schain para FUckYou: o jogo de cartas era quase um outro game
Cintya Schain para FUckYou: muito foda
Cintya Schain para Mineiro: Aqui tem pão de queijo
FUckYou para Cintya Schain: o de cartas nao consegui todas
Cintya Schain para FUckYou: aquele rpg era autêntico , tinha a formula perfeita assim como
quase todos da square
Cintya Schain para FUckYou: eu fiz 100%
FUckYou para Cintya Schain: ja jogou vagrant story?
FUckYou para Mineiro: Vcs usam requeijão aí? tinha gente que nunca tinha ouvido falar nisso
kkkkkkk
Cintya Schain para Mineiro: Pessoal do nordeste
Cintya Schain para FUckYou: tinha uma revista na epoca
FelinaMolhada para FUckYou: nossa, ate me arrepiei agr
FelinaMolhada para Mineiro: Conhece Cofril?
Limao para Todos: astrologia é a terra plana socialmente aceita
FelinaMolhada para Mineiro: Melhor carne
Limao para Todos: =)
FelinaMolhada para Mineiro: Ah

FelinaMolhada para Mineiro: E aí, a carne é boa?
FelinaMolhada para Mineiro: Ikkkkkk q coisa
O Temperamental para Todos: O Tesla é retardado mental.
Limao para O Temperamental: por que quase nunca?
FelinaMolhada para Mineiro: Nao entendeu
FelinaMolhada para brankelo do rock: Sim
FelinaMolhada para brankelo do rock: :(
Limao para O Temperamental: Tesla é fodao
O Temperamental para Limao: Estou quase sempre irritado.
FUckYou para O Temperamental: vou te matar seu nerd gordo
O Temperamental para Limao: O inventor era.
Limao para O Temperamental: sem motivos?
FelinaMolhada para brankelo do rock: Vcs só pensam em safadeza
FelinaMolhada para brankelo do rock: Vaza
FelinaMolhada para Mineiro: Que bom
O Temperamental para Limao: Esse da sala é um panaca.
O Temperamental para Limao: Com motivos.
FelinaMolhada para Mineiro: sinal que nao é pervertido
Limao para O Temperamental: eu falava do cientista mesmo rsrs
FelinaMolhada para Mineiro: é virgem?
Zoe para Todos: Bom dia, feiosos de domingo.
FelinaMolhada para Mineiro: Eu?
FelinaMolhada para Mineiro: Depende da lua
Zoe para Cigarra: Bom dia, bjos
O Temperamental para Todos: Tesla, você é lixo.
FelinaMolhada para Mineiro: Vish
FelinaMolhada para Mineiro: rolo
Cigarra para Zoe: Oieeeee :-*
FUckYou para O Temperamental: tua mãe é um lixo, ela me deve dinheiro
Cigarra para Zoe: Good Morning :)
Zoe para Cigarra: Buengiorno
FelinaMolhada para Mineiro: E tua esposa sabe q vc entra nesse antro de putaria?
Limao para FelinaMolhada: huahuahuahua
Cigarra para Zoe: (fica estranho duplicar letrinhas no inglês, rs.Good***").
sala dos fakes kkk para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cigarra para Zoe: Bouuaa?
FelinaMolhada para Mineiro: Só o nome é papo cabeça
Zoe para Cigarra: com sono..e vc?
FelinaMolhada para Mineiro: Só se for cabeça do pinto né
FelinaMolhada para Yasmin: Oi
Cigarra para Zoe: Com música,rss.
O Temperamental para Todos: Tesla, eu saio do chat quando eu quero, nao quando voce flooda.
FelinaMolhada para Mineiro: Só estou sendo sincera.
intocável para vago consciente: vendeu bastante. Tem aos montes aqui no br.
Brucha para CervejaGelada: Qual carro mais resistente que tem no Brasil?
vago consciente para Todos: opa………….. Muitos carros tinha selo euro máximo de baixa
poluicao…………………….no entanto……………virou um
drama…………….hehehehehehehehe

intocável para vago consciente: lembrei, rs.
intocável para vago consciente: volvo. rs.
intocável para vago consciente: além de ter o selo máximo, foi eleito, após diversos testes, o
carro mais seguro do mundo
intocável para vago consciente: rs.
CervejaGelada para Bruxa: Land Rover
intocável para Brucha: depende do tipo de uso
Professor para Brucha: Em questao de resistencia deve ser os da Honda e Toyota, é muito raro
encontrar um desse parado em oficinas
Brucha para CervejaGelada: Estou nesse nick, o anterior travou.
Professor para Ana: Oii
intocável para CervejaGelada: se voce puser uma land rover pra rodar curtos caminhos, ligando
e desligando o motor quase frio, nao será a mais durável…
Saco batendo para Todos: Mnao, sério que voces estao falando de carro essa hora?
John Wick para Todos: Carro bom é o meu.
intocável para Saco batendo: seríssimo.
vago consciente para Todos: sei lá………….comprar as idéias de agencias classificadoras de
veículos………..é igual acreditar em agência classificadoras de risco de
economia…………..vide crise mundial de 2008…………….hehehehehehehe
CervejaGelada para intocável: DISCOVERY SPORT
Brucha para intocável: Pra tudo mesmo, estou entediada e jogando qualquer assunto na sala.
intocável para Brucha: rs. é
John Wick para vago consciente: Você ainda está digitando, mula paralítica?
intocável para Todos: vamos desenvolver sobre a evolucao humana de se tornar bissexuado.
vago consciente para Todos: qualquer carro dá zica qdo vc faz curtos trajetos q nao consiga
esquentar o motor do carro……………………..hehehehehehehehehe
intocável para Todos: os seres bissexuados evoluíram de seres unissexuados.
John Wick para nina: Olá
John Wick para nina: Sim, e você?
intocável para vago consciente: talvez colocar água morna no radiador ajude.
intocável para vago consciente: rs.
Bruxa para Todos: Travei de novo.
vago consciente para Todos: nada………….o motor tem q esquentar mesmo…………..o óleo
fluir todo pelo motor………………….hehehehehehehehe
intocável para vago consciente: e como ir onde é perto, mas longe pra ir a pé?
intocável para Todos: teletransportando.
CervejaGelada para Todos: hora do café
CervejaGelada para Todos: hoje tem prova
vago consciente para Todos: nao…………tipo……………c ir para o trampo de
manha………..onde o motor nem esquentou direito……………largar o carro no
estacionamento………..pegar o carro no fim do trampo…….e voltar pra casa……sem o motor
esquentar novamente………….essa rotina vai dando umas tretas no
motor.........hehehehehehehehehe
CervejaGelada para Todos: hoje todos
CervejaGelada para Todos: um pouco llento
Bruxa para CervejaGelada: Travei na sala.
Bruxa para CervejaGelada: Minha internet tem 2MB, apenas.
Ruiva26a para Sim, é GRANDE: Bom dia
CervejaGelada para Bruxa: kkk

CervejaGelada para Bruxa: es de onde
Ruiva26a para Professor: Olá
Bruxa para CervejaGelada: Sul.
CervejaGelada para Bruxa: POA
kirk snow para Ruiva 26a: bom dia
kirk snow para nina: oi nina como vai nesse dia …
Bruxa para CervejaGelada: Eu havia perguntado a voce qual o melhor carro, mais resistente.
Bruxa para CervejaGelada: E voce havia dito que era Land Rover.
CervejaGelada para Bruxa: te falei
CervejaGelada para Bruxa: sim
kirk snow para Bruxa: bruxa e bheer kkkk
Bruxa para CervejaGelada: Mas Land Rover nao é um carro, é uma marca.
CervejaGelada para Bruxa: DISCOVERY SPORT
CervejaGelada para Bruxa: esse aqui
CervejaGelada para Bruxa: eu te falei
CervejaGelada para Bruxa: passou em todos os teste
Bruxa para CervejaGelada: nao recebi essa última mensagem, porque havia travado.
Bruxa para CervejaGelada: Agora vi.
CervejaGelada para Bruxa: sim
kirk snow para Todos: feitico de linguagem tem
CervejaGelada para Bruxa: tranquilo
Bruno reservadamente para Todos: bom dia
Bruxa para CervejaGelada: Esporte Descoberto.
kirk snow para Todos: blz nina prazer em falar contigo …..
CervejaGelada para Bruxa: nao
kirk snow para nina: como vai sua segunda ta legal … ou ta tudo online kkkk
Bruxa para Mauricio: Diga.
kirk snow para nina: acho qu vc nao está denovo fica bem nina
Bruxa para Mauricio: Sim.
Mauricio reservadamente para Todos: Vc esta teclando de onde?
Bruxa para Todos: Com vontade de comer aquele Kalzone.
CervejaGelada para PINTOR: vc pinta com meu Pinto
CervejaGelada para PINTOR: kkkkkkkkkkkkkkkk
CervejaGelada para Bruxa: te amo
Supérfluo para Todos: bom dia
PINTOR para CervejaGelada: Eu nao uso broxa kkkkkkkkkk
CervejaGelada para PINTOR: usa pinto
PINTOR para CervejaGelada: sua mãe usa
Bruxa para CervejaGelada: Esse horário voce sente gastura?
CervejaGelada para Bruxa: sim
CervejaGelada para Bruxa: sempre
CervejaGelada para Bruxa: pq
Bruxa para CervejaGelada: Quando tomo café essa hora eu sinto dor de cabeca.
CervejaGelada para Bruxa: eu t ambém
Bruxa para CervejaGelada: Por nada, pensava que era só comigo.
sexy boy para todos: Bom dia
Bruxa para George: Bom dia.
Bruxa para CervejaGelada: Nao sei, doença de gente velha.

tio pecaminoso para Todos: que vontade de dar aquela chupadinha na bucetinha da
sobrinhas……..
Bruxa para George: Sul.
Bruxa para CervejaGelada: Novo então
tio pecaminoso para Todos: Dia!
Bruxa para Supérfluo: Nao sei, existem muitas Bruxas aqui.
Bruxa para Shagrath: Bom dia, tudo sim e com você?
CervejaGelada para Bruxa: sim
CervejaGelada para Bruxa: somos
tio pecaminoso para Bruxa: como a minha bctinha querida? feliz?
Bruxa para Shagrath: Sul.
Bruxa para Shagrath: Não
tio pecaminoso para Bruxa: como a minha bctinha querida? feliz?
Bruxa para CervejaGelada: Rs.
tio pecaminoso para Brucha: como a minha bctinha querida? feliz?
tio pecaminoso para Ana: como a minha bctinha querida? feliz?
Bruxa para Shagrath: Sim
CervejaGelada para Bruxa: verdade
tio pecaminoso para Academica Frutada: como a minha bctinha querida? feliz?
CervejaGelada para Bruxa: linda
CervejaGelada para tio pecaminoso: vc q pica
CervejaGelada para tio pecaminoso: ou leite
CervejaGelada para tio pecaminoso: tem aqui
tio pecaminoso para CervejaGelada: se vc pergunta é pq vc quer
tio pecaminoso para CervejaGelada: abre a boquinha
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum
tio pecaminoso para CervejaGelada: q vo da um gozadinha
CervejaGelada para tio pecaminoso: olha a bichinha
CervejaGelada para tio pecaminoso: ui
CervejaGelada para tio pecaminoso: olha ela
CervejaGelada para tio pecaminoso: gogo
CervejaGelada para Teki´s: di
tio pecaminoso para CervejaGelada: qr troca sua cervejinha por leitinho quente?
tio pecaminoso para CervejaGelada: vai liberar o cuzinho de sua filha qndo? Estou a espera
dela.
CervejaGelada para tio pecaminoso: gosta
CervejaGelada para tio pecaminoso: de cu
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum
tio pecaminoso para CervejaGelada: qr troca sua cervejinha por leitinho quente?
CervejaGelada para tio pecaminoso: viado
CervejaGelada para tio pecaminoso: como vc sabe que é quente
tio pecaminoso para CervejaGelada: uiiii viada brava!
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum
tio pecaminoso para CervejaGelada: uiiii fikooou lokaaa
CervejaGelada para tio pecaminoso: já bebeu
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum
CervejaGelada para tio pecaminoso: hum olha a titia
CervejaGelada para tio pecaminoso: louca

CervejaGelada para tio pecaminoso: que pica
CervejaGelada para tio pecaminoso: uma hora dessa
Saco batendo para tio pecaminoso: escroto
tio pecaminoso para CervejaGelada: vc qr?
tio pecaminoso para Saco batendo: saco baterista ?
CervejaGelada para tio pecaminoso: vc q!
Bruxa para Todos: Já os meus outros nicks travados vao sair da sala.
tio pecaminoso para Saco batendo: deixa adivinhar é uma bixa bi q curte niet ?
tio pecaminoso para Todos: aqui a disputa tá grande pra comer um cuzinho da esposa d um
cominho.
tio pecaminoso para Todos: saco escroto batendo…. Kkkk, só se for meu saco no teu cu !
vago consciente para Todos: pô…………..
vago consciente para Todos: cai da sala e ninguém me avisou pelo
whats………………………………hehehehehehehehehe
tio pecaminoso para CervejaGelada: quer ? Qr troca sua cervejinha por meu leitinho quente?
tio pecaminoso para CervejaGelada: ker rola no teu cu ?
vago consciente para Todos: vixe……………hora das tretinhas infantis……………………
hehehehehehehehe
Teki´s para Todos: Dia, Vago.
CervejaGelada para tio pecaminoso: só vem
vago consciente para Todos: dia, dona tei…………………., hehehehehehe
tio pecaminoso para CervejaGelada: ker rola gelada no teu cu ?
CervejaGelada para Teki´s: verdade
CervejaGelada para tio pecaminoso: só vem
vago consciente para Todos: ignorei os dois virgens………………………….
Hehehehehehehehehe
CervejaGelada para Teki´s: dia vai ser foda
tio pecaminoso para CervejaGelada: só vem? Teu cu tá coçando sua puta coma mansinha ?
CervejaGelada para Teki´s: sem água
CervejaGelada para tio pecaminoso: só vem
Teki´s para Todos: Fiz isso assim que entrei.
Teki´s para Todos: Ninguém merece.
tio pecaminoso para CervejaGelada: demente…kkkk
CervejaGelada para tio pecaminoso: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
CervejaGelada para tio pecaminoso: é mesmo
CervejaGelada para tio pecaminoso: bbb
vago consciente para Todos: os caras sao mó virjão……………….e ficam nessa de comem
todas as minas………inclusive o próprio oponente junto com a
mãe……………………hehehehehehehe
tio pecaminoso para Saco batendo: nick escroto igual os vermes q estao na sua cabeça…
tio pecaminoso para meg: olha vadia alegre
vago consciente para Todos: claro………sao crianças
ainda……………………………hehehehehehe
Santa no Soy para Todos: Pensou que estou velha quando vejo que Shrek tem 17 anos.
ah ow para Euestoudeférias: To ligada
Santa no Soy para Todos: 1:40 de carro.
Euestoudeférias para Todos: Quantos deve dar de Uber?
breno para grazy: grazy ?
Fetichista para breno: nome do meu filho

Dorminhoco para Todos: coceira
Santa no Soy para Todos: Bem carinho.
Dorminhoco para Todos: no
Dorminhoco para Todos: nariz
Euestoudeférias para Todos: Voocê não disse aonde mora ainda.
Florejaste para Todos: Gato, tao te chamando na 35.
9cm para Todos: kkkkkkk
breno para Fetichista: qual idade dele
Euestoudeférias para Todos: É mineira?
Santa no Soy para Todos: Carioca.
gato30comsono reservadamente para Todos: não vou
Euestoudeférias para Todos: Me manda um áudio?
Santa no Soy para Todos: Nao te juro amor, mas Jurupinga. <3
Santa no Soy para Todos: Nao
gato30comsono reservadamente para Todos: a santa e caso meu antigo
9cm para grazy: grazinha..
Euestoudeférias para Todos: Tudo bem…
Santa no Soy para Todos: Quer ouviu meu xiado.
Fetichista para breno: 1 ano e meio
Santa no Soy para Todos: USIAHSUIAHSUIASHUSH
gato30comsono reservadamente para Todos: mentira e não
breno para Fetichista: nenen
Euestoudeférias para Todos: Sim, eu gosto de ouvir as vozes das cariocas.
Santa no Soy para Todos: Poxa.
breno para Fetichista: e a sua
Euestoudeférias para Todos: Acho que é fetiche.
Florejaste para Todos: Gato, tem menina te chamando na 35.
9cm para Todos: isso tem outro nome
9cm para Todos: kkkkkkk
gato30comsono reservadamente para Todos: é ou nao é eis a questão
gato30comsono reservadamente para Todos: a menina ta aqui a lu
gato30comsono reservadamente para Todos: ela qi ta me chamando
ah ow para Todos: Acho q vou pegar meu notebook.
Florejaste para Todos: Droga.
Lu para Todos: Sonha, Gato.,
Santa no Soy para Todos: Que desespero.
Florejaste para Todos: Meu chocolate está em jogo.
Florejaste para Todos: Rs.
9cm para Any: anita garibaldi ?
9cm para Any: ihihi´
gato30comsono reservadamente para Todos: vou na 35
Euestoudeférias para Todos: Djonga – Vazio
Florejaste para Todos: Fica, Gato.
ah ow para Todos: vaza.
Santa no Soy para Todos: Sairam 2
Lu para Todos: Bom jogo, Gato.
9cm para Todos: seus olhos certos, mas não sei o que dizer..
Euestoudeférias para Todos: Oi Lu, tudo bem ?

9cm para Todos: la la la la la, la la
Euestoudeférias para Todos: Boa tarde!
gato30comsono reservadamente para Todos: vou mais nao
Lu para Todos: Boa tarde!
Florejaste para Todos: Droga.
gato30comsono reservadamente para Todos: vou ficar
ah ow para Todos: fica.
Lu para Todos: Estou ótima, e você?
gato30comsono reservadamente para Todos: vou mesmo
9cm para Todos: fica nao
ah ow para Todos: vaza
breno para hellen: oiiii
9cm para Todos: kkkkkkk
gato30comsono reservadamente para Todos: vou mesmo
gato30comsono reservadamente para Todos: eu mando aqui
ah ow para Todos: fica.
Florejaste para Todos: Fica aqui.
Florejaste para Todos: Naã vai na 35.
ah ow para Todos: fica.
breno para Santa no Soy: oiiiiii
ah ow para Todos: Pode ir.
Euestoudeférias para Todos: Estou bem também. Como está sendo final de semana?
9cm para Todos: vai pra outras salas, repetir que ta com sono ou formar casais
ah ow para Todos: kksjsj
gato30comsono reservadamente para Todos: vou ficar.
Lu para Todos: Já volto.
ah ow para Todos: Me coloquem de par com o gato30.
ah ow para Todos: por favor.
ah ow para Todos: Faz esse shipp dar certo aí.
Belém para Todos: Se virava pro lado e "nao me enche o saco, eu to cansado" kkk
VouFalarVerdade para Bruxa: tu nao acha esse Nick negativo demais nao?
tri li li danosse para Todos: Eh óbvio q cada um tem um gosto
Avela para Todos: Pessoas, nunca busquem nada na net. Busquem profissionais qualificados
para tirarem suas dúvidas.
VouFalarVerdade para Bruxa: Dúvidas sobre sexo, estas coisas a gente vai primeiramente no
médico. Nao é legal pesquisar nada na internet, é até imprudente.
VouFalarVerdade para Bruxa: Não era para você
tri li li danosse para Todos: EEEE povinho que gosta de uma treta
(in)Delicada para Todos: Ou perguntem no chat. Aqui sabem tudo
VouFalarVerdade para Todos: deixa de ser viado
Avela para Todos: Se buscar sempre em sites confiáveis como nos oficiais sobre o assunto.
Mesmo assim busquem mesmo.
VouFalarVerdade para Todos: negócio de medico
Bruxa para VouFalarVerdade: Nao, eu sou uma Bruxa Wiccana.
Belém para Todos: kkkkkkkkkk
Comendo KitKat para Avela: Nunca fiz seqsu, em qual site eu vou?
Avela para Comendo KitKat: Hahahaha

tri li li danosse para Todos: Eu naum agrado nem minha familia e vou agradar ego de macho
kkkkkkkkk
VouFalarVerdade para Todos: sei
Avela para Comendo KitKat: Tem que tirar dúvidas com seu médico, gineco, sexólogo…
Avela para Comendo KitKat: Rs.
vai tomando su para Todos: putona dadeira fácil sua rapariga
VouFalarVerdade para Todos: Esse link é brixaria
VouFalarVerdade para Todos: to fora
vai tomando su para Todos: brixaria?
Belém para Todos: to me envolvendo com uma mina nova… Sei nao. Acho que vai acontecer
alguma coisa…
vai tomando su para Todos: que porra é dessa?
vai tomando su para Todos: fumo craquie?
Comendo KitKat para Avela: Mas falaram agora pouco que mais da metade dos homens nao
sabe chupar
tri li li danosse para Todos: kkkkkkkkkkkkkk
tri li li danosse para Todos: outra Bê ?
Comendo KitKat para Avela: e se meu sexólogo foi um deles?
vai tomando su para Todos: sua putona feia calanga
Comendo KitKat para Avela: for*
Avela para Comendo KitKat: Bem, muitos homens prezam mais o próprio prazer do que o da
parceira, por isso uma porcentagem grande de mulheres nao sabe o que é orgasmo.
Belém para Todos: outra… Essa, além de ser gente fina e inteligente, tem o cabelo todo
enroladinho…Putz, eu adoro caboclinhas do cabelo todo encaracolado
Avela para Comendo KitKat: Isso realmente é um dado.
Comendo KitKat para Avela: Doutor, onde fica o Clitóris?
Comendo KitKat para Avela: Clitóris? Desconheco.
(in)Delicada para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkk
Florejaste para Todos: Meu nick ficou preso.
Avela para Comendo KitKat: Ai realmente… realmente…
Avela para Comendo KitKat: Troque com urgencia de médico, rs.
Comendo KitKat para Avela: Poxa, e o dinheiro?
Avela para Comendo KitKat: Pois é, fazer o que.
tri li li danosse para Todos: se naum for pra fazer eu rebolar e chamar por Deus, nem me chupa
kkkkkk
Comendo KitKat para Avela: Consulta ta cara
(in)Delicada para Todos: Denuncie no conselho
Belém para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Comendo KitKat para Avela: Vou seguir essa carreira, mudar à vida sexual dos homens
tri li li danosse para Todos: naum vejo problema em a pessoa dividir seu conhecimento com os
"amiguinhos (as)" nem tudo mundo sabe de td kkk
Comendo KitKat para Avela: Doutor EuSeiOndeFicaoClitoris
Bruxa para Todos: Dia ensolarado é bom para lavar roupas, mas ruim para tomar café.
Avela para Comendo KitKat: Mas a galera acha que sexo é kama sutra e não é, calma gente, rs.
VouFalarVerdade para Todos: só converso abertamente
Nao falo c/ BURRAS para Avela: olha o nivel da conversa. Rs
tri li li danosse para Todos: escutei uma voz dizendo: meninas darei a honra inigualável, super
incrível, extraordinária de me chupar!
Nao falo c/ BURRAS para Avela: mas imagino que deve ser do seu nivel. Rs

Avela para Comendo KitKat: Cada pessoa tem um tempo para aperfeicoar a prática
Avela para Comendo KitKat: Sem pressa.
Avela para Comendo KitKat: Rs.
Comendo KitKat para Avela: Nem sei o que é kama sutra. Kkkk
Antigo para Todos: vesh
tri li li danosse para Todos: A "seja menas".
Antigo para Todos: hauhauaha
Avela para Comendo KitKat: Hahahaha!
Bruxa para VouFalarVerdade: É uma foto de vassoura, voce perguntou se eu tinha, mostrei foto
de uma igual.
tri li li danosse para Todos: Meu voto vai para os/as que gostam eh de chupar com classe e
intensidade.!
Avela para Todos: Seje menas é ótima, hahahahaha.
Nao falo c/ BURRAS para Avela: "Seje menas". PQP. Rs
Belém para Todos: tava aqui assistindo a performance da Katy Parry com a Gretchen
Nao falo c/ BURRAS para Avela: criancadinha invadindo a sala
Nao falo c/ BURRAS para Avela: meus pesames
Belém para Todos: Katy Perry
tri li li danosse para Todos: e naum pode esquecer de dizer q qdo engolir tem q fazer cara de
quem está tomando milk shake de ovo maltine
Avela para Todos: Faby, aquele caso que tu mencionou é complicado, rs.
Avela para Todos: Até hoje na minha cola, rs.
tri li li danosse para Todos: Quem?
Avela para Todos: Cachorrão demais, dá nem pra mim, rs.
tri li li danosse para Todos: o culo?
Avela para Todos: Nao
Avela para Todos: O daqui da city.
tri li li danosse para Todos: ah
tri li li danosse para Todos: gatão ele
tri li li danosse para Todos: achei um charme
Avela para Todos: Um moreno daqueles bicho, rs.
Avela para Todos: Tentando resistir.
Avela para Todos: To igual a Paula do BBB.
Avela para Todos: Hahahahaha
Avela para Todos: Ficar ou nao de novo? Tenho que pensar.
The Smiths para Todos: Travei? Socorro.
Belém reservadamente para Todos: A Gretchen rebolou pra caramba. Foi legal. Só nao gostei de
o número ter sido meio mal combinado. Porque a Gretchen entra no palco e já abraça a Katy
Perry. Parecia uma fã, não uma performer. A produção combinou mal esse negócio.
tri li li danosse para Todos: aaaaaaaaaaaaaaahh paula do bbb
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: Cuidado
tri li li danosse para Todos: paquera todo mundo ,menos o papito
Bruxa reservadamente para Todos: Com o que menino?
Avela para Todos: Tô nessa vibe, hahahaha.
Avela para Todos: Nem o vento escapa, rs.
tri li li danosse para Todos: kkkk
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: putz
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: Disse que esse Comendo

Belém reservadamente para Todos: conservador deve ter visto o show da Katy Perry. Claro que
ele não vai assumir. Mas eu sei que ele viu…kkk
tri li li danosse para Todos: tah passando o rodo
Nao falo c/ BURRAS para Bruxa: é um carente afetivo. Rs
Milionário 98 anos para Todos: Bloqueando todos que escrevem sobre essa lixo da katy parry
tri li li danosse para Todos: viu q ela beijou a jessica ?
Avela para Todos: Vi.
Milionário 98 anos para Todos: 3 pessoas bloqueandas falando da katy parry
Avela para Todos: Estou acompanhando essa edição.
tri li li danosse para Todos: a jessica tah na seca
tri li li danosse para Todos: q esta enxergando fantasma pra todo lado
conservadorDireita para Todos: homem ainda escutando isso
tri li li danosse para Todos: qual seooos preferidos /
Avela para Todos: Sei o que ela está enxergando, rs.
Belém para Todos: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
VouFalarVerdade para Todos: Vou sair
tri li li danosse para Todos: o meoo eh o Kaysar,/Gleice e a ana clara
VouFalarVerdade para Todos: Beijos
Avela para Todos: Gosto mesmo de Ana Clara.
É tempo de amar para VouFalarVerdade: Verdade?
tri li li danosse para Todos: gosto da ana tmb
tri li li danosse para Todos: acho q ela com o breno tem td a ver
Avela para Todos: Claramente sou eu. Me identifico muito.
tri li li danosse para Todos: rola quimica com os dois
Belém para Todos: vou sair. Vou almoçar…rs
tri li li danosse para Todos: com a paula eh atração fisica
É tempo de amar para Todos: Não assisto big Brother !
tri li li danosse para Todos: breno eh gatinho
Avela para Todos: Ele nao deve ficar com nenhuma.
É tempo de amar para Todos: Vamos falar de música.
Belém para Todos: tchau, faby. Aparece outra hora pra visitar os pobres…rs
É tempo de amar para Todos: De política
É tempo de amar para Todos: De amor
tri li li danosse para Todos: eu acho bonito o caruso
É tempo de amar para Todos: De qualquer outra coisa
tri li li danosse para Todos: bem ograo
Alfa para Todos: Boa Tarde!
conservadorDireita para Alfa: boa tarde
Avela para Todos: Ele é um macho com ego ferido por ter levado um chega pra lá de Ana.
Zoe para Todos: politica nao e de Deus
tri li li danosse para Todos: o alfa eh gatinho tmb kkkk
Zoe para Todos: lol
Avela para Todos: Ridículo o que ele faz com as duas.
Alfa para conservadorDireita: :)
Nao falo c/ BURRAS para Milionário 98 anos: E o José Rico?
tri li li danosse para Todos: alfafo
Nao falo c/ BURRAS para Alfa: boa tarde, alfafa
tri li li danosse para Todos: zueira

conservadorDireita para Alfa: como ta seu domingo
É tempo de amar para Zoe: O que é de Deus?
conservadorDireita para Nao falo c/BURRAS: nao e o alfafo nao
É tempo de amar para Bruxa: Oi bruxinha
Zoe para Todos: amor
Alfa para Nao falo c/ BURRAS: Tudo bem contigo?
tri li li danosse para Todos: Breno disse antes de entrar na casa q beijaria 3 mulheres
É tempo de amar para Zoe: Amor eu tenho demais
Alfa para conservadorDireita: Tudo certo. E o teu?
Zoe para Todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo
Avela para Todos: Ridículo
Zoe para Todos: que bom
Bruxa para É tempo de amar: Boa tarde.
Avela para Todos: Mulher nao é descarrego.
tri li li danosse para Todos: e o kaysar?
Milionário 98 anos para Nao falo c/ BURRAS: Ze saudoso
Zoe para Todos: nada melhor do que amar
É tempo de amar para Avela: Pensa isso de mim
É tempo de amar para Avela: Tudo bem
Má reservadamente para Todos: Kaysar se queimou
tri li li danosse para Todos: breno tah ferrado se cair no paredão
Zoe para Todos: o amor anula tudo, faz tudo melhor
conservadorDireita para Alfa: certo…
Quizá para Todos: "O freguês voltou".
O Temperamental para Emanu-El: Mas eu sim. Me controlo para me manter magro.
Laconico para Quizá: Olá. Bom dia.
Emanu-El para O Temperamental: eita lele! Tu anda comendo so coisas gostosas hein.
O Temperamental para Laconico: Não tem.
Emanu-El para O Temperamental: vc nao malha ne?
Quizá para Laconico: Bom dia.
Laconico para Quizá: Tudo bem contigo?
Laconico para O Temperamental: Ah valeu,.
Emanu-El para Laconico: bom dia meu rei
O Temperamental para Emanu-El: Parei faz um mes. E você?
Quizá para Laconico: Bem, e você?
Laconico para Emanu-El: Bom dia maninho
Laconico para Quizá: Também graças a Deus.
mell para Todos: oi
mell para Todos: kkkk voltei
Emanu-El para Quizá: bora serrar uns doces do caveirinha
O Temperamental para Todos: Oi, mell.
Emanu-El para O Temperamental: eu o que? Malhar o ossos? Kkkkkkkkkkk
Laconico para Quizá: Meu rei. Você é da bahia?
Emanu-El para Quizá: vc ja tomou café da manhã?
Emanu-El para Laconico: diabao so!
O Temperamental para Emanu-El: Sim.
Laconico para Quizá: Ah sim
Laconico para Quizá: Ops

Laconico para Emanu-El: Ah sim
Laconico para Quizá: Ouve midis?
Laconico para O Temperamental: Voce é temperamental cara?
Quizá para Emanu-El: Vou tomar agora.
O fregues volto para Todos: Algum São Paulinho aí í í í í í?kkkkk
Emanu-El para Quizá: 45:00
Quizá para Emanu-El: Palestra?
Laconico para O fregues volto: Quem ganhou ontem mano?
Emanu-El para Quizá: vai nos 45:00 minutos
Laconico para O fregues volto: Não aguantei de sono
O Temperamental para Laconico: Sim.
Emanu-El para Quizá: isso
O fregues volto para Todos: Corinthians nos Penaltis
Emanu-El para Quizá: minha mãe esta vendo e rindo
Emanu-El para O Temperamental: cai aqui
Laconico para O Temperamental: Isso vem de familia sabe né
Emanu-El para O Temperamental: to fraco, to fraco
O fregues volto para Todos: Foi fazer gol aos 47 do segundo tempo
Laconico para O Temperamental: Meu pai é, eu também sou
O fregues volto para Laconico: É São Paulino?
O Temperamental para O fregues volto: SPFC freguês eterno do Corinthians.
O fregues volto para O Temperamental: kkkk
Laconico para O fregues volto: Deu corinthians nos penaltis, PQP
O Temperamental para Emanu-El: Tudo bem.
Laconico para O fregues volto: Sou santista roxo.
O fregues volto para O Temperamental: Pode crer mano…
O fregues volto para Laconico: Poxa!
Emanu-El para Quizá: ops
O fregues volto para Laconico: Queria que o Santos passasse
Emanu-El para Quizá: 44:00
Quizá para Emanu-El: Nossa, que preconceituoso.
Laconico para O fregues volto: É, eu também.
O Temperamental para O fregues volto: Acho que nao tem outra freguesia tao grande no futebol
mundial.
Quizá para Emanu-El: Fui nos 45. KKKK
Emanu-El para Quizá: mas e engraçado
Emanu-El para Quizá: a maneira como ele fala. Kkkkkkkkkkk
O Temperamental para Laconico: Sei.
Laconico para O fregues volto: Eu vou lá na vila ver Santos x Estudiantes pela libertadores
O Temperamental para Laconico: Meus pais não são.
Emanu-El para Quizá: depois eu vou gravar isso pra postar no myinstants
Laconico para O Temperamental: Seus avós
O fregues volto para O Temperamental: Kkkk
O Temperamental para Laconico: Minha avó materna.
O Temperamental para Todos: Tchau.
Laconico para Laconico: Viu
Emanu-El para Quizá: esses são uns que eu já postei
O fregues volto para Todos: Desde 2000 eu acho que o Corinthians nao perde em mata e mata

O fregues volto para Laconico: Top man!
O fregues volto para Laconico: Boa sorte!
Quizá para Emanu-El: Mulher ser submissa?
Quizá para Emanu-El: Ata. KKKKKK
Emanu-El para Quizá: ja esses aqui são as vozes do povo da uol
Laconico para O fregues volto: Valeu
Laconico para O fregues volto: C mora aonde?
O fregues volto para Laconico: Mg
Emanu-El para Quizá: a mulher e submissa por natureza
Laconico para O fregues volto: Eu moro perto de Itaquera
Emanu-El para Quizá: mas tem umas que nao curtem a ideia nao.sao bravas! Kkkkkkkk
O fregues volto para Laconico: Deu pra ouvir o barulho aí?
O fregues volto para Laconico: kkkk
Laconico para O fregues volto: Quando vou pro centro vejo o estádio sempre
Laconico para O fregues volto: Nao moro tao perto
Emanu-El para Quizá: essas pregacoes sao engracadas. O povo dana a rir me
Laconico para O fregues volto: C eu ir lá com a minha camisa do santos eu morro mano.
Quizá para Emanu-El: Odeio esse tipo de palestra, rs.
Emanu-El para Quizá: tu nao gosta de humor negro
Quizá para Emanu-El: Nem é pelas piadas.
QuaseCagoCalcas reservadamente para Todos: bom dia. Estou na rodoviária de uma cidade
pequena. So tem um banheiro com apenas um vazo e sem trinca na porta. Agora pouco
chegando de viagem estava apertado, pois há quase uma semana nao cagava, quando entrei no
banheiro tinha um idoso usando o vazo, eu estava so de short sem cueca, implorei pra ele sair
um pouco do vazo pra eu cagar, mas ele nao concordou aí nao aguantei e tirei o short
rapidamente e caguei em pé, sujando o chao do banheiro e parte dos pés do idoso que
imediatamente se levantou assutado, resmugando e disse que ia me matar. saiu muita merda.
sujou tudo, fiquei com dó de quem foi limpar depois. tive que tomar banho usando a pia. e
outros homens entravam no banheiro e me viam todo sujo e nao conseguiram usar o banheiro pq
eu fiz muita porcaria. alguem ja passou por isso?
Bruxa para Todos: Eu já
QuaseCagoCalcas para Bruxa: eu tb ja fiz isso
QuaseCagoCalcas para Bruxa: faz uns tempos
QuaseCagoCalcas para Bruxa: foi com um camioneiro em um posto de gasolina
QuaseCagoCalcas para Bruxa: de madrugada
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Hahaha
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Esses são os melhores
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Uma vez dei minha xota para três em uma noite só
QuaseCagoCalcas para Bruxa: ele acordou sem entender o que se passava
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Pois o primeiro e o segundo erraram o caminho
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Quase caguei na boca do terceiro
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Minha tara é cagar em bocas
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Principalmente se a pessoa estiver dormido
QuaseCagoCalcas para Bruxa: minha tara é dirigir pelado, me exhibir, transar em publico
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Adorei voce
QuaseCagoCalcas para Bruxa: ser visto cagando em banheiro, no mato
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Qual é a largura do seu cu?
QuaseCagoCalcas para Bruxa: eu não sei kkk
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Posso ver?

QuaseCagoCalcas para Bruxa: como?
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Web cam
QuaseCagoCalcas para Bruxa: to no celular
QuaseCagoCalcas para Bruxa: nao tem como
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Verdade
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Agora que vi
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Tira foto do seu cu e posta no igmur
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Me manda o link
qrbucetanova para Todos: bom dia a todos
QuaseCagoCalcas para Bruxa: pode ser video não?
QuaseCagoCalcas para Bruxa: eu tenho um video meu cagando
qrbucetanova para kitana: oi
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Ele estava cagado?
QuaseCagoCalcas para Bruxa: quem estava cagado?
qrbucetanova para Bruxa: vc gosta de ver
qrbucetanova para Bruxa: isso
Bruxa para QuaseCagoCalcas: O seu cu estava todo cagado de bosta?
QuaseCagoCalcas para Bruxa: sim
Bruxa para qrbucetanova: Gosto de ver cus cagados
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Doidera
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Adoro
qrbucetanova para Bruxa: vc e mulher
Bruxa para qrbucetanova: Sou né
qrbucetanova para Bruxa: idade
Bruxa para qrbucetanova: 45
qrbucetanova para Bruxa: e pica gozando vc gosta
Bruxa para qrbucetanova: Só se estiver com merda humana na ponta
Bruxa para qrbucetanova: E de preferência a merda que provém do mesmo corpo do gozador
qrbucetanova para Bruxa: credo que tara e essa
Bruxa para qrbucetanova: Me respeita
Bruxa para qrbucetanova: Se nao gosta é só n falar
Bruxa para qrbucetanova: É simples: passe a sua merda na ponta do seu pau e goze depois
Bruxa para qrbucetanova: ok?
Bruxa para qrbucetanova: Adoro isso
sapo na lagoa para Todos: sapoa
qrbucetanova para Bruxa: não tô desrespeitando
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Bom dia pra voce meu amor
Bruxa para QuaseCagoCalcas: Vou ver se acho algum macho cagado para me foder
hum para Todos: rs.
depressiva para Todos: o cu não tem preço
hum para Todos: pôde falar, henrique
depressiva para Todos: é sagrado
Anonima para Todos: vamos abrir a roda, enlarguecer
Buceta=50 Cu=200 para hum: previsível é o seu cu , sabe antecipado quantos pintos vao entrar
nele
hum para Todos: já deu, depre?
depressiva para Henrique: hum.i dont like it
Zara para Todos: se vc não da por bem da por mal é compulsório pro brasileiro

Henrique para depressiva: Ciúmes de mim?
depressiva para Henrique: zara true
novinha cam agora para Todos: 18
depressiva para Henrique: Henrique pq eu teria
depressiva para Henrique: Henrique vai kh
novinha cam agora para Todos: vem lamber minha xaninha
depressiva para Henrique: pqp
novinha cam agora para Todos: kkkk
Henrique para novinha cam agora: Nossa! Novinha …
Zara para Todos: vixe espirrou dst na minha cara
depressiva para Henrique: ignora da com sucesso
Pica-Pau para hum: 2
Pica-Pau para hum: píc pic pic pic pic
Pica-Pau para hum: hehehehehehe
Lady Bird para Todos: Oi de novo, feiosos da tarde
Henrique para depressiva: Lá no fundo voce me ama. Todo mundo aqui do grupo sabe disso!
Zara para Todos: oi lady bird qual o segredo de sua beleza
depressiva para Henrique: eu nem sei quem são esses estranhos
Pica-Pau para Lady Bird: pic pic pic pic pic pic pic pic
Belém para Todos: to acompanhando Palmeiras 1 x 0 Corinthians
depressiva para menteinstiganteRJ: opa
Lady Bird para Todos: e segredo
novinha cam agora para Todos: kkkk
Lady Bird para Todos: lol
novinha cam agora para Todos: dst
novinha cam agora para Todos: kkkk

PŘÍLOHA 5: Text z internetové diskuze
Viajar para o interior é tradição por aqui, e neste ano deu certo! Estamos com as malas
arrumadas para zarpar nesta quinta-feira! Vamos para uma localidade onde não há energia
elétrica ou água encanada, a água é de poço e o banho é no açude, junto com animais do campo
(vacas, cavalos e jacarés), não é uma fazenda, longe disto, casinha de barro e conversa boa, um
escape deste mundo maluco.
15 reais a lata de pringles aqui! To fora
A Centopeia humana. Esse merece um oscar.
Ah, também tenho dentista amanhã, e to com receio de ter que mexer no canal :'(
Álgebra linear 1? O que você tá vendo ?
Antes ou depois da orgia?
aprender 5 anos de curso de direito em uma semana para a minha prova da OAB no dia 08
Beber pra caralho enquanto jogo FarCry5.
Beber, comer, jogar PS4, andar de moto sem destino. Até que tá fraco esse feriado.
Botar a matéria em dia "/ Muito difícil juntar forças
Cara eu joguei muito Magic quando era menor. De umas semanas pra cá me deu uma vontade
enorme de jogar mas é difícil por não ser tão acessível. Por enquanto tô só na esperança de
ganhar uma Key pro novo jogo que vai lançar :(
Cara tenho amigos mas só saio de casa se alguém me arrancar daqui. Não curto sair.
Caraca, Path of Brasil. Tô tentando chegar no 90 pelo menos com meu GC totem.

Coisa mais bizarra do mundo impedirem a entrada das pessoas nos lugares por causa disso...
Começar o TCC, continuar um projeto de captação de recursos, fazer s via sacra, assistir filmes
e namorar. Jogar bola. Jogar PC? Não..
Comer uma pizza daorona na quinta pra sexta, estudar hard durante o dia e ficar muito bêbado
mas muito mesmo na noite do sábado. Edit: fazer poura nenhuma no domingo :)
como todo brasileiro, meter
Descansar de um tempo que passei estudando fora e voltar a ter a vida normal do brasileiro
desempregado que se fode indo pra universidade todos os dias.
Desenvolver um joguinho, pra variar, com os colegas do trabalho
Detalhe: não estudei. Fuck. Melhor dormir e tentar amanhã.
Dormir 23 horas por dia
Drogas.
Escrever umas postagens novas no meu blog gamistico que ninguem além de mim lê.
Feedbacks são bem vindos. Planejo da uma upada no layout. Fora isso, só vou colocar a
jogatina em dia e estudar, se meus pais não me arrastarem pra alguma viagem.
Estudar e jogar no pc
Estudar Física II e tentar não pensar em todas as vezes que estraguei as coisas esse ano.
Estudar pra prova de Geometria Analítica. Ô matéria boa
Estudar pras provas Fazer os trabalhos Fazer algo sem gastar dinheiro com a namorada. É a vida
de um estudante
Estudar pro vestibular, 2018 nois passa
Estudar que semana que vem é prova,comer,dormir,jogar e sexo.
Estudar, descansar 20 minutos, levantar e estudar de novo, e por aí vai...do mesmo jeito que
passei o natal e ano novo.
Eu jogo faz dois anos, nunca joguei Magic, mas tô querendo começar quando conseguir uma
key pro Magic.
Eu sou rolezeiro!
Eu terminei o ensino médio em 2013, por decisões idiotas atrasei vários anos na vida. Minha
base do ensino médio não foi muito boa, não pela qualidade do ensino, pela qualidade do aluno
mesmo...Estou fazendo um cursinho online, Vestcursos, já tentei estudar sozinho mas o
rendimento é muito menor. As estruturas de um cursinho fazem muita diferença.
Eu vou jogar aquele Magic né, meu Deck já tá otimo só da para melhorar se eu começar a
comprar carta de R$100,00 então já to pensando em comprar um deck novo.
Eu vou ver a namorada e a família no feriado, mas aí segunda eu entro de férias por 20 dias ;)
Fazer o TCC é um pesadelo, pois é trabalhoso, cansativo e estressante, porém tudo é
recompensado após a defesa. Nossa! como é gratificante... Você já escolheu um tema?
Ficar em casa fazendo nada
Ficar em casa vendo filmes de terror ruim e comendo pipoca
Ficar por casa mesmo, assistir um filme com a namorada, procrastinar um pouco e pensar que
amanhã vai ser um dia melhor.
Fim de mês e passamos as últimas duas semanas com auditores externos na empresa. Eu não
vou mover um dedinho no fim de semana.
Fim de mês é uma porra. Ja gastei meu salario.
Good bot
grindar no path of exile, asistir jogador numero 1, fazer uma massa com camarão, chorar no
chuveiro e grindar mais um pouco
Chorar por causa de Análise de Circuitos Elétricos 1
Churrascão herege na sexta, pintar a casa sábado e mentir pra cacete pros meus sobrinhos no
domingo porque ninguém vai se ligar que também é primeiro de Abril

Churrasco da Paixão.
INVEJA
Ia falar pra vc jogar hearthstone enquanto isso. É bem legal. O problema só é que para
conseguir as cartas é muito lento. E prar comprar packs sai bem caro.
Infelizmente, passar o feriado fazendo trabalhos da faculdade, haha.
Instalar minha placa mãe e processador novo e descer a lenha nos joojs
Ir pra casa de mãinha e aproveitar para finalmente ler um livro que estive enrolando.
Ja tenho tema. To fazendo em dupla. Preciso entregar o começo do primeiro capítulo semana
que vem e literalmente não sei escrever. Estou procurando artigos como "Como escrever um
TCC" pra ver se aprendo a jogar as coisas pro papel.
Jogar ni no kuni 2 e comer muito pringles
Larguei essa liga de mão, provavelmente só volto no 3.3
ler e fazer faxina
Malhar por 96 horas seguidas
Marquei uns rolês com uns amigos meus.
Medicina ou Engenharia elétrica
Meus pais e meu irmão viajaram hoje. MUITO SEXO EM TODA A CASA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Não esqueça da tainha e do vinho!
Não precisa ficar pensando que amanhã será um dia melhor, torne-o!
Não sei ainda. Quero sair para correr. Meus amigos são tudo reclusos, então não vai rolar sair
com os amigos. O tempo vai estar feiinho, pelo que diz a previsão, então realmente não sei.
nem aquela punhetinha do ócio ?
O lado bom de ter "atrasado" anos da sua vida é que você entra na faculdade com mais cabeça,
entra mais focado nos seus objetivos e aproveita mais no final.Por que você sente que o
rendimento é menor? Meus estudos em casa rendem pouco porque meu cérebro associa meu
quarto com entretenimento, talvez aconteça o mesmo problema com você.Se quiser alguma
duvida em matemática ou física eu posso tentar te ajudar.
Obrigado pelo comentário, senhor bot de auto ajuda. O problema é resistir ao impulso de ficar
me lamentando por essas coisas, ao invés de tentar aprender com os erros.
Passar todos os 3 dias brincando com o SteamVR
Pra isso precisa de amigos :(
pringles é bom, mas é enjoativo
Putz, não fui de Sony na geração passada então nunca joguei Ni no Kuni. Agora que tenho o
PS4 tô com uma puta vontade de jogar.
Qual curso você quer ?
Que legal, eu to cursando engenharia elétrica.Como que foi o seu ensino médio? Pretende
estudar sozinho ou vai fazer algum cursinho?
Que sorte a sua. Se meus pais e meu irmão viajarem, ainda sobram em minha casa mais 2
irmãos, uma cunhada e 1 sobrinho.
Sair com namoradinho :33
Se eu posso, você pode.
Se vc quiser me mandar mensagem, a gente pode conversar e trocar uma ideia.
Sem motivação nenhuma nem pra chegar em 95 com minha Raider
Tem promoção de ovos de páscoa nas Lojas Americanas, mas só nas AMERICANAS, porque
nas brasileiras estão custando o olho da cara hahahahahaha reporta
Tem que estudar né chapa
Tempo é muito caro para não fazer nada!
Tentar aprender álgebra linear
Tentar criar coragem na cara e escrever meu TCC.

Tentar passar o fds sem brigar com a namorada. Ela é uma mula.
Terminar de editar um vídeo, jogar muito Borderlands e ver se sobrou dinheiro pra um
chocolatinho :c
To com coriza, to achando que vou passar dormindo e espirrando :(
Trabalhar no sábado :(
Vai sair com os amigos, te divertir
Vai ter uma orgia de traveco aqui perto de casa. Estou pensando em viajar para praia.
Viajar pra praia, ficar na casa de uns brother e jogar Monster Hunter World até eu ter toda a
armadura do Rathalos
Você está pagando promessa saindo por aí motivando as pessoas (no lugar mais deprimido da
internet, no less) ou só usou umas substâncias ilícitas mesmo? Hahahah
Você pode pensar nelas visando não repetir os mesmos erros =D
vou acampar com os amigos, a maior roubada de todas kkkk
Vou em Foz do Iguaçu, na verdade Puerto Iguazu do lado argentino, mas dou um pulo em Foz e
no PY. Inclusive se alguém aqui que more em Foz e quiser mostrar a cidade, aceito, kkkkk
Vou fazer o que já devia ter feito, mas como sou desorganizada e procastinadora, vou ter que
estudar matéria acumulada e ficar esses dias sem ver a luz do sol.
Vou pra minha cidade natal, rever amigos e família. Pena que é pouco tempo para ver todo
mundo.
Vou ver se me declaro pra minha amiga. Acho que não vai dar em nada, mas pela primeira vez
eu sinto vontade de dizer o que penso e quero sem esperar nada em troca. Eu realmente quero
algo a mais, mas se não rolar, paciência né? Espero que não fique um clima ruim depois.
Caramba, então é por isso que eu não consigo acertar os Recaptchas da Google, raios, raios!
Muita missa pra nós. Assumi recentemente como cerimoniário, muito trabalho, mas
compensador.
To nessas também. Pior coisa é quando você abre o reddit por hábito e percebe que fez isso faz
10min.
cheguei a comprar um Mr. Potatos do mesmo sabor ontem na esperança de substituir por algo
mais barato mas só não é a mesma coisa :(
Descobrir um pouco mais sobre a minha tv, procurar pelo manual, ver alguns vídeos no
youtube de como usá-la, essas coisas...
Terminar de ler um livro, estabeleci uma meta de um livro por mês e devido ao "começo do
ano" estou um pouco atrasado hehehehe
Eu no momento estou lendo A corrupção da Inteligência do Flávio Gordon. Muito boa a
avaliação dele sobre a academia, os intelectuais e a perpetuação da esquerda no poder.
Também estou atrasado em relação à meta deste ano. Minha sorte é que li bastante em Janeiro,
então se conseguir terminar dois livros antes do fim deste mês ficarei em dia de novo.
Nenhum nem outro, é só que quando deixamos de fazer algo de bom, perdemos a chance de
fazer algo de bom :)
Amanhã é ponto facultativo então pra mim já é um dia melhor.
Feliz dia do bolo. :)
É verdade, domingo já temos que estar em casa :(
Missa, Via Sacra, Caminhada pela Paz, Missa de Novo e ficar com a cheirosa.
Estudar. Aliás, melhor começar agora que já perdi muito tempo no Reddit.
jogar video jogos e talvez estudar
Ficar aqui em casa mesmo, descansar, beber um bom mate e estudar
Feriadão tá aí pra isso!
Estudar, infelizmente.
Desenvolver um joguinho, pra variar, com os colegas do trabalho

Tá aí uma coisa que achei que nunca ia ver por aqui, The gazette, tem música deles que ainda
tenho comigo por aqui nas playlists. Saraba, miseinen, filth in the beauty. Conheci duas
bandas que gosto bastante a partir daí também. Dir en gray e Versailles. Mas algo que aprendi
cedo é que se você está procurando algo interessante no gênero visual kei em termos de
música você tá procurando no lugar errado, 90% das bandas tentam copiar o estilo que o Dir
en grey popularizou e que mais tarde o the gazette teve sucesso usando também. Como o
nome indica a maioria das bandas só tentam aparecer e não criar.
Rapaz eu não sabia nem o que era, vou ter que escutar falling depois. Eu também só
acompanho essas 3 bandas que citei de longe. Até porque hoje em dia o meu gênero preferido
é mais Doom/Progressive como animals as leaders, elder ou electric wizard.
"Deux" é foda demais. Não gosto muito de nenhuma outra música deles, mas se eles
melhorarem a direção que pegaram no DOGMA vai ficar uma banda muito boa. Dir en Grey é
legal, não ouço regularmente, mas o Kyo é um monstro. Já ouviu Doll$Boxx?
Acho que vou voltar jogar, me tira uma dúvida? Aquele pack lendário ainda é necessário? Só
comprei o essencial na época.
Os packs valem a pena ter, em relação a custo x benefício, se você fosse comprar o que tem
neles separado na loja de cash. Agora tá até tendo promoção de 50% nos pacotes. Mas não são
necessários. Já o pacote econômico (o que dura 30 dias) é praticamente uma necessidade...
jogar sem ele deixa o jogo bem menos divertido. Pra mim o que mais atrapalha e perder lucro
nas vendas do mercado pela taxa que cobram sem ter pacote economico ativo.
Me esforçar para segunda feira não ter espinhas
Meu programa para o feriado é ficar em casa ;-;
Juntar os amigos e rever o filme do Swedish House Mafia pra comemorar a reunião repentina
dos mesmos!
Partiu praia!
Procrastinar como nos outros feriados. Nunca saio nem nada. Geralmente eu tento aproveitar
esses feriados pra desenhar mais também, então vou ver se desenho algo durante os próximos
dias. Estudar um pouco também.
Praticar o Nadismo
Fazer trabalhos da faculdade. Uhull!
Comer bem, beber vinho, TV, musica, Reddit, curtir a família. Podia esfriar mais um pouco
pra botar a lareira prá funcionar. Minha casa é meu castelo.
Voltar pra casa e comer bolo de laranja na casa da vovó
Absolutamente nada. Como todos os dias.
Obrigado. Aqui tem alguns exemplos de aplicações
Por enquanto o plano é ficar em casa e não fazer nada.
Vou ir à academia, terminar o livro do Resnick de eletromagnetismo e provavelmente vou sair
com meus amigos.
Dormir por pelo menos 6h por dia. Se eu conseguir dormir isso tudo vou ficar bem feliz.

