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cio, nio, jush, tesh, koffany, KURWA MAĆ ale mnie to denerwuje
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[18.02]

10:55

nio cio

[18.02]

11:06

Psiochaa

« poprzednie wypowiedzi | następne wypowiedzi »

osz kurwa ja tez nie moge z tego..pierdole..wreszcie mozna sobie poklnac
nie
preferuje takich zwrotow..i gnebie ludzi jak tylko moge...aby przestali pisac mi "nio" "cio"
kurwa wiesniaki:/ aha...pozdro ujdzie
[18.02]

18:53

Pix
Trza tępic zaraze

Włosy z klaty wkręciły mi sie w łańcuch
[24.02]

13:39

[24.02]

14:16

malutka.
a myslałam ze tylko mnie to wkurwia

deona
A mnie doprowadzają do szału wirtualne świeczki za kazdym razem jak odejdzie ktoś znany.
Co za idiotyczny pomysł.

[24.02]

14:20

nio mnie tesh to wkusza
nielubija jak ktos tak pishe bosheeee co za jensyk

[24.02]

14:29

piscałka
a ja myźlałam sze to ten muj powajtany kumbel jezt analwabetom i dlateko tag pirze do
mie. Bo pizał "nio, cio" i tagie tam kórfa inne

[24.02]

14:29

konspiracja
A ze mną pracuje pewna dziewczyna 30 letnia, która chyba jest jakaś upośledzona
emocjonalnie bo komunikuje się z otoczeniem w następujący sposób; a cio siukaś? Zeszyciki
takie kratkowaciaste i segregatory cielwoniutkie, to mam ale w śchowku w holu. Na naltki
jedziecie? Ja teś bym pojechała ale mam autko spieldolone.
Dodam tylko, że to ulubienica szefa.
konspiracja

[24.02]

15:02

aga26
i mnie tez... a jeszcze : cze,pozdro,nara,siemka,i uzywanie zdrobnien.
wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

[24.02]

16:15

o jezus
Zdzisław Beksiński nie zyje
zapalm swieczki
['] ['] ['] ['] [']

[24.02]

17:06

znicze
[']['][']['][']

[24.02]

19:58

Kenneth
mnie najbardziej wkurwia pISaNiE TaKimI cHUjoWyMi liTeRKaMi i halesko kofam!!!! ale nie
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wiem co masz przeciwko nara monkey brain ...mnie to nie przeszkadza;] ale pod reszta sie
podpisuje
[24.02]

21:50

Etamwysienieznaciepatrzcienato
Może jakaś piosenczka:
.....:::::sspij i samknij ocy ssij ssnij
a ja bedem tffwym aniouem tffa ladiosciom smutkiem rzalem
bedem gwiassdom na tffym nebie bendem zaffsse obok cebie
jak wytlumacyc tobie mam se jesstes wsystkim tym co mam
tym co jes doblle co zle uwies ta baldzo koffam Ciem:::::.....

[25.02]

09:37

te chujowe literki

[25.02]

10:09

Pix

to kurwa PoKEmOnoWe PiSmO

O Boże
['][']
Włosy z klaty wkręciły mi sie w łańcuch
[25.02]

10:18

E tammm
Najgorsze na świecie są : pieścić ("Popieścimy się Kochanie troszeczkę?" brrrrr), smakowity,
zupka, mleczko, chlebek itp. - domena sprzedawczyń w spożywczych.
No i pozdro i nara oczywiście.
No to nara

[26.02]

19:26

szranie
#

[26.02]

19:36

Ekstrawertyczka
Chcąc nie chcąc musimy zdzierżyć te urywki wyrazowe, gdyż tutaj nie przyczynimy sie do
ich wykorzenia z mowy polskiej...niestety
Myślę sobie nawet, że te bzdurne hybrydy będą się mnożyć i mnożyć

[26.02]

19:44

wkurzają mnie
wielokropki w zdaniach!!!
Ja rozumiem, że one czasem są konieczne ale niechlujnie
wyglądają w jednym zdaniu. Czytając, ma się wrażenie, że wypowiada się osoba jąkająca
się (przepraszam wszystkie jąkające się osoby, wy pisząc nie stawiacie wielokropkow). Poza
tym wkurza mnie, kiedy czytam tekst pisany tylko małymi literami. Nio, to nara!

[26.02]

19:46

wkurzają mnie
*) miało być "że wypowiadająca się osoba jąka się. Sorry!

[26.02]

20:39

Pix
"wkurzają mnie" o jakie wielokropki Ci chodzi ?
Podaj przykład zdania
Włosy z klaty wkręciły mi sie w łańcuch

[26.02]

20:40

NOCTURNE
Jestem na Kafeterii od polowy grudnia 2004. Na poczatku nie zwracalam na to uwagi, ale
teraz zaczyna powoli mnie to wkurzac.
Zwlaszcza: "tesh", "jush", "boshe". Raz nawet ktos sie podpisal WOOKASH
No ale dobra, niech sobie tak pisza, skoro lubia, nie bede sie czepiac. Tylko k**wa, za
przeproszeniem, niech Oni przestana robic bledy! Przeciez to obled! Ostatnio rozmawialam
na ten temat z moja siostra i doszlysmy do wniosku, ze Oni to chyba robia specjalnie.
Prowokacja i tyle. Bo ja nie wierze, ze mozna robic takie bledy!
Ja, przez kilkanascie lat, zylam w innym kraju, nie mialam stycznosci z j. polskim, moglam
wiec troche zapomniec...Ale jednak, ja nie robie takich bledow. Zreszta, od czego sa
slowniczki ortograficzne?
Przeciez, jak czytam niektore posty to zaczynam powoli glupiec.
Lapie sie na tym, ze zaczynam sie zastanawiac nad wyrazem, ktorego pisowni, zawsze
bylam pewna!
Wiec piszcie, skoro musicie cio, nio, jush....ale BLAGAM - postarajcie sie nie robic bledow,
bo to naprawde oglupia. Tak jest przynajmniej w moim przypadku...
Pozdrawiam

57

*56

*55

*54

*53
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20:45

*56

*55

*54

*53

wkurzają mnie
wielokropki--->....... Jeśli chcesz zobaczyć jakie, poczytaj teksty pisane przez Giovinettę
lub J23Borewicza, zgroza. Mam wrażenie, że piszą te teksty ludzie ograniczeni umysłowo.

[26.02]

20:45

Pix
Nocturne dysleksji debilów nie oduczysz..
a ciów , niów , jushów można
Włosy z klaty wkręciły mi sie w łańcuch

[02.03]

13:48

Pix
dziś usłyszałem nowe słówko
Loffam Cie

Kurwa mać
Włosy z klaty wkręciły mi sie w łańcuch
[02.03]

15:17

Giovinetta
..do ..wkurzaja mnie .. wielokropki ..!!!
..czep sie ..tramwaja !
kogo to ...
..jak ci sie nie podoba to nie czytaj i przestan juz piepszyc o tych kropkach , bo nudna/y
jestes ..!!
..a moze po prostu ..zazdrosna/y
My z Borewiczem ustalilismy ze musimy pisac duzo kropek , bo ..inaczej nie rozumiemy co
do siebie mowimy ..!
..Paaaaaaaaa
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"..tengo mi secreto.."
..czasem jeden maly gest..cofa czas..
[02.03]

21:46

[02.03]

22:29

heheheh
....

del
znajomy, na pytanie jak tam praca: jestem KIEREM controllingu...
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