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Uma rapariga boa,
cuja língua de mel brinca com o falo se seus clientes, namorado, dono
ou alcoviteiro com devida doçura, meiguice e submissão,
não deve estragar a impressão de anjo puro com uma língua grossa,
mas falar com decência e humildade servindo-se de uma língua doce,
amena, pura e livre de vícios, erros, cacoépia, corruptelas e
solecismos.
(Atalia Natália P. Pires)
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Aprenda inglês e português mais
fácil roçando a sua bucetinha
Um novo método para aprender
melhor o inglês ou outras línguas foi
desenvolvido
por
times
de
pesquisadores independentes e a
Universidade
Sofia,
Bulgária.
Descobriu-se que a estimulação
sexual facilita a aprendizagem
repetitiva como as de dezenas de
vocábulos.
Hoje em dia é cada vez mais
importante para nós prostitutas,
mas também para muitas outras
meninas, saber bem o português como também inglês e/ou outras
línguas. Mas faltam cursos gratuitos e métodos e vontade para se
treinarem. Realmente pode ser muito chato “mascar” palavras chatas
como “pepino”, “moeda”, “poltrona” ou “implicar” em outras línguas,
repetindo-as inúmeras vezes. Isso não estimula a fantasia nem a
emoção e por isso é tão chato.
Agora se descobriu que estimular a emoção e a fantasia é justamente o
segredo. Na mesma universidade, onde anos antes foi descoberto que
se aprende melhor ouvindo música barroca os pesquisadores
descobriram que a estimulação melhora a aprendizagem em até 400%!
Por isso um adolescente fica com o número de telefone de uma gata
bonita na cabeça, mas na escola não entra nada. Também sobre seu
ídolo no futebol ou na música ele sabe tudo, mas se é para estudar a
história de Kubitschek ou Sócrates não entra nada na cabeça. Por isso
um bom professor deve estimular a fantasia dos alunos. Poderia, por
exemplo, contar inicialmente algo engraçado ou safado de Sócrates
para despertar o interesse.
Mas agora foi descoberto um meio muito mais simples, que ajuda
sobretudo a nós meninas: se você quer se emocionar, basta se
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masturbar. Falei “sobretudo a nós meninas”, porque para os rapazes a
masturbação clandestina é muito mais difícil do que para nós. Uma
menina pode estimular o grelinho sem mexer muito, enquanto um
homem tem que agir mesmo para fazer uma punheta. Isso na escola
ou faculdade é impossível.
Ainda mais fácil vira, se a menina está de saia, quem sabe, sem
calcinha. Aí nem precisa da mão, o vento e a fantasia estimulam a
bucetinha de graça. O cérebro acorda e as palavras se fixam com
facilidade. A fantasia vem logo, e ideias gostosas emanam na sua
mente: o “pepino” vira de repente um instrumento de se masturbar, a
“moeda” é dada para você depois de chupar todos os meninos de sua
turma, e assim também outras palavras estimulam a fantasia e
ganham nova vida.
Também pode formular pequenas frases como “Gosto de sentar de
minissaia sem calcinha na poltrona do dentista bonito”. Para se treinar
no uso de “implicar” pode escrever e falar frases como: “chupar
bucetinhas de amigas desde cedo implica em um treinamento
avançado da língua” (uso informal) ou “chupar bucetinhas de amigas
desde cedo implica um treinamento avançado da língua” (uso formal)
ou “o tio implicou com a sobrinha porque ela chupou na festa só os
moços mais novos.”
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Claro que deve falar frases na língua
que pretende aprender. Os exemplos
aqui citados são só exemplos que
poderiam servir para uma menina de
fora que gostaria de aprender
português. Em casa fique à vontade,
ligue uma música, preferidamente
barroca, abre bem as pernas,
masturba e escreve e fala as frases.
Você deve inventar frases que te
emocionam e estimulam a sua
fantasia. Não adianta usar as frases de outras meninas. Por exemplo, a
frase “o trabalho mal feito implicou um açoitamento da escrava nua na
frente de todos” pode estimular a fantasia de muitas meninas, mas
tem meninas que não se estimulam pensando em açoitamentos de
meninas nuas e de si mesma.
Se você é evangélica fervorosa pode também formular frase com
Jesus, fé, amor etc. como “cada oração em favor de um inimigo implica
(em) uma suavização da mente endurecida.” Existem muitos outros
temas que estimulam a fantasia e facilitam assim a aprendizagem.
Depende de cada um. Se você não gosta de putas, mas gosta de
futebol, pode transformar todos os exemplos desse trabalho em frases
sobre futebol e os jogadores e clube pelos quais você é apaixonado.
Também na matemática, português ou outras matérias coisas
repetitivas como fórmulas ou palavras difíceis com seu significado
entram muito mais fácil na cabeça se você estimula a sua bucetinha e
pensa em algo que cause emoção, paixão, excitação sexual e gostosura
geral. Que tal aprender o que é um assíndeto com frases como “Pedro
foi para Recife comprar prostitutas, cavalos, mulatas” ou sinédoque
com “Tu, a vagina submissa de Brutus”. Polissíndeto seria “estupraram
sem dó as adolescentes, e as suas professoras, e as suas escravas, e
ainda as cadelas”. E um anacoluto seria “Peguem as putas... ai, são já

10
todas ocupadas”. Uma silepse seria “Nós
todos somos prostitutas”, e um exemplo
para uma zeugma seria “O cachorro do
cafetão estuprou a menina, não esta a ele”.
Não fica assim muito mais fácil na mente?
É, porque não adiante entrar só na cabeça,
tem que entrar na mente através do
coração, e a porta do coração é a buceta
como sabe cada rapaz que quer conquistar
o coração de uma moça.
Um
exemplo
para
uma
“oração
subordinada substantiva objetiva direta” poderia ser: Todos desejam
que uma menina boa engula o leitinho de seus amigos. Um exemplo
para uma “oração subordinada substantiva objetiva indireta” poderia
ser: O mercado precisa de que prostitutas novinhas obedeçam em
tudo. Um exemplo para uma
“oração subordinada substantiva
completiva nominal” seria: “A boca
de uma menina boa sente sempre
necessidade de que a encham” ou
“Os olhos de uma prostituta boa,
educada e submissa pedem sempre
pelo favor de que esta receba
leitinho e tapas e seja estuprada
sem dó.”
Se você tem um namorado, ajuda a
ele e chupa-o quando ele aprende.
Chupa ou estimula-o assim que
demora meia hora ou se possível
ainda muito mais até ele te dar
leitinho. Assim ele vai aprender
muito bem, mesmo as matérias
mais chatas. Se você quer ser um
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