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poxa vida tavu brinkand so q koisa fica asin n ven k da um abraso

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

   

Baskiat 

Membro

 Citando andrepmrj 
prefiro ser lerdinho com mentalidade de 14 que um merda como voce.....

respeita os outros......

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

Afrin, tomsa2, regular fit e mais 3.

 

06-04-2012 20:25 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

06-04-2012 20:29

normal
quando eu era criança tinha medo de beijar na boca, mas quando dei o primeiro beijo achei a parada meio
incrível, não pela sensação, mas pelo fato de parecer que eu já sabia fazer aquilo
sexo também foi bem bacana a primeira vez, não fiquei nervoso, estava cheio de tesão pela garota e
também tudo pareceu bem automático, como se eu já soubesse o que fazer, e como eu sou meio nerd
comecei a pensar em evolução e comportamentos condicionados e como havia uma puta carga genética de
milhares de anos ecoando em cada metida naquela boceta e que naquele momento cada gemido ofegante
era um eco do grito pimordial e feroz da perpetuação da espécie
pena que gozei em menos de 2 minutos
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EDIT
alguns adendos
2 minutos é a estimativa otimista, a mais real fica em torno de 1:20
me lembro também que eu comecei a viajar muito nas minha divagacoes, lembrei do primeiro beijo e
juntei as pontas da minha sensação "parece que já sei fazer isso", comecei a pensar em evolução como
expliquei ali em cima etc, nisso eu fui ficando meia-bomba, então tive que me policiar e mentalizei "se
liga, caralho, tu tá metendo, tu não é mais virgem, tu não é mais virgem, tu não mais virgem", aí
recuperei
tudo isso em 1:20

Última edição por flv : 06-04-2012 às 20:36

vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda
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Po, ele tava brincando, jovem... Não conhece o baskito?

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Compro namorada
Oct 2001
10.551
245

   

Afrin 

Membro

 Citando andrepmrj 
prefiro ser lerdinho com mentalidade de 14 que um merda como voce.....

respeita os outros......

Assinatura removida por não conter conteúdo.
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tó:

agora por gentileza altera esse avatar q ta me irritano esse fundo branco
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
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Baskiat 

Membro

 Citando Afrin 

Po, ele tava brincando, jovem... Não conhece o baskito?

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."

Afrin.
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Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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Só os bons entenderão 
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Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Disque Z para ZCC!
Dec 2003
23.763
1
1711

   

ZCC 

Membro

 Citando Baskiat 
tó:

http://img.photobucket.com/albums/v3...at/afrin-1.png

agora por gentileza altera esse avatar q ta me irritano esse fundo branco

Localizador de posts Rev.: 2.0 ...    

1584cc | Lenta: 65 | Principal: 125 | Ar: 125 | Diferencial: 4,375 | Cidade/Campo 7.35-14 @ Tala: 6

Baskiat e Afrin.
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Quando entrei na facul. Foi tipo um estalo, descobri que quase tudo no mundo gira em torno de interesses

sexuais e financeiros, no geral as pessoas praticam o contrário do que a moral prega .

#31

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.614
2
200

   

sugar 

Membro

A angústia é a única fonte da criação
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tô na transição, ainda vivo debaixo das asas dos meus pais
porém faço faculdade e sou escragiário

respondido? agora quando vai me sequestrar? thread para sequestradores
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Ainda não foi,está sendo
Daqui a alguns anos eu upo esse tópico para falar como foi. .

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

   

Rotpar 

Membro

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.
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KKKKKKKKKKKKKKKKKK, morro de ri desse jeito mongolóide de se expressar.

Pra ficar perfeito, só faltou o "bls" no final.

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

You Win or You Die
Dec 2011
1.532
1461

   

Arnej 
Membro

 Citando Baskiat 
poxa vida tavu brinkand so q koisa fica asin n ven k da um abraso

"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "

Baskiat.
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Quando eu fiz 18 anos.
Minha mãe falou não vou te dar mais dinheiro, apenas casa e comida.
Dai comecei a correr atrás do dinheiro, estudar mais, me importar com as coisa.
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Vivemos rente aos trópicos, Onde as águas de março costumavam fechar o verão, Alimentamos Pensamentos utópicos, E
usamos a biodiversidade como fonte de inspiração, No campo, máquinas substituem o agricultor, Imagino como era tudo
no tempo do meu avô, Quando não existiam telefones celulares, garrafas pet e nem isopor...
O Homo se diz Sapiens, mas o que mais lhe parece faltar é a sapiência, Que o espaço-tempo é curvo, Einstein provou a
partir de um lampejo, Realmente não sei se o que você chama de verde é a mesma cor que eu vejo. (Panorama - ForFun)

 

06-04-2012 21:30

Eu acrescentaria a pergunta: " Tem adulto na hm? "
Porque é cada imbecil que cai quente trolando os tópicos sérios que eu começo a achar que aqui só tem
muleque de 12 anos.

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2009
327
30

   

eLlav 

Membro

 Citando ferA_ 

Aqui é a hardmob.
Todo mundo vive na balada, tomando leite com pera e dirigindo uma mercedes igual a do thor batista.

:~

Cheiro do Ralo.
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Não alimente o trollzinho... vai demorar muitos anos pra ele chegar na vida adulta ainda.

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2009
327
30

   

eLlav 

Membro

 Citando andrepmrj 
prefiro ser lerdinho com mentalidade de 14 que um merda como voce.....

respeita os outros......

:~
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LALALA!
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Baskiat 

Membro

 Citando eLlav 

Eu acrescentaria a pergunta: " Tem adulto na hm? "
Porque é cada imbecil que cai quente trolando os tópicos sérios que eu começo a achar que aqui só tem
muleque de 12 anos.
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 Citando eLlav 

Não alimente o trollzinho... vai demorar muitos anos pra ele chegar na vida adulta ainda.

Última edição por Baskiat : 06-04-2012 às 22:17

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

ZCC e butelius..
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Cyberneticorodrigocrystals você voltou 
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Registro:
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Go away noob
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JameS_BonD.

 

07-04-2012 0:09

Ainda estou na espera.

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

   

pReD@ToR 

Membro

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.
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homem só vira homem no primeiro emprego (de verdade) e a mulher no primeiro filho

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

el gato negro
Dec 1999
18.409
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RaPhoK 

Membro

Código:
                                ___       ___  __       __ __
                               / _ \____ / _ \/ / ___  / /´_/
                              / _  / _ // ___/  \/ _ \/ _ <
                             /_/ \_\_,_|_/  /_/_/\___/_/ \_\   
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E vc mudou o avatar de novo! 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
5.433
562

   

Membro

 Citando Baskiat 
tó:

http://img.photobucket.com/albums/v3...at/afrin-1.png

agora por gentileza altera esse avatar q ta me irritano esse fundo branco

---------------------------------------------------------------------------
Política é isso. Deal with it. by Predator

 

07-04-2012 8:57

Vida adulta de verdade só começa quando você sai da casa da mamãe, seja pra morar sozinho ou casado.
Não é nada fácil, porem é incrivelmente gratificante ser sua vida ser construída.

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
13.254
534

   

svee 

Membro

Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.

 

07-04-2012 9:22

Eu acho que entrei não quando virei recluso de uma vez e mandei tudo pras picas... mas quando comecei
a acessar mais o computador (não necessariamente a internet).

Porque essa é a melhor ferramenta que existe pra se tomar conhecimento ou se expor a miséria alheia.

E essa miséria sempre esteve aí, sempre existiu e sempre existirá. 

E ainda que estivéssemos debaixo de qualquer outro regime que não o brasileiro, 99% da população ainda
entraria e sairia da Vida sem ter a menor utilidade, sem fazer coisa alguma que tenha a menor
significação. 

Pois elas foram moldadas para serem gado, e não seres humanos. 

Triste, mas verdadeiro. 

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro
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07-04-2012 9:35

Tá sendo tranquila. Acho que virei adulto antes de ontem, quando o leão comeu 20% do meu primeiro
salário CLT. Foi TENÇO.

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.249
507

   

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953

The Voice e Magus Mustang.

 

07-04-2012 9:58

definição subjetiva né

ainda moro com meus pais e se for morar sozinho não sobra 1 centavo, então pretendo ficar mais um
tempo, ao menos enquanto estiver estudando (mestrado/doutorado). 

adulto pra mim é quando você atinge maturidade em todos os aspectos da vida, financeira, sexual,
relacionamentos, decisões, etc. sempre fui bem maduro, mas a parte financeira é que foi (e ainda é) o
último passo. já tem algum tempo que não peço dinheiro pros meus pais, e se o quinto dia útil vingar,
estarei dando finalmente um lucro significativo kkk

o mais complicado que vejo nas pessoas é a capacidade de decisão na vida. não conseguem assumir
riscos, se conseguem é contando com o apoio dos pais pra quando der errado. nada contra uma família
que apoia, muito pelo contrário, mas tem muita gente que já faz as coisas contando com o paitrocinio
salvador e afins. 

mas sobre a percepção de ser adulto é complicado, tem dia que saio 7 da manhã volto 10 da noite, atendi
em 2 lugares diferentes, fui no banco resolver problemas, assisti aula, rodei uns 50km pela cidade e
mesmo assim ainda parece a rotina adolescente.

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.160
2272

   

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

noviolence.

 

07-04-2012 11:25

Sempre idealizei a maturidade. Quando era adolescente a via como se fosse um processo de evolução, no
qual a mesquinhez humana iria se dissipando dos indivíduos. 

Evidentemente, me decepcionei bastante neste campo. Afinal, já na fase madura, percebi que egoísmo,

#47

Cheiro do Ralo 

Membro

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205073
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205073
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205073
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205073
http://www.hardmob.com.br/members/spidey.html
http://www.hardmob.com.br/members/spidey.html
http://www.hardmob.com.br/members/Spidey.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/spidey.html
http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?p=4034953#post4034953
http://www.hardmob.com.br/members/the+voice.html
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205095
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205095
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205095
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205095
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/Magus%20Mustang.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/noviolence.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205132
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205132
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205132
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9205132
http://www.hardmob.com.br/members/cheiro+do+ralo.html
http://www.hardmob.com.br/members/cheiro+do+ralo.html
http://www.hardmob.com.br/members/cheiro+do+ralo.html


como foi sua transição para a vida adulta?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-2.html[02/02/2013 11:46:04]

ingratidão, prepotência, dentre outros defeitos humanos, não eram produtos da infatilidade ou imaturidade
(como recorrentemente na nossa sociedade se atribui). Assim, fiquei um pouco cético em relação ao termo
"maturidade" ou em relação à forma como ele é frequentemente empregado. 

Não nego que mudanças na personalidade das pessoas ocorrem no avançar de suas vidas. Mas questiono
duas coisas:

1- o motor que gera tais mudanças, socialmente atribuido à variedade de experiências vividas pelos
indivíduos. É fato que este é um ponto relevante, mas não pode ser tratado como um correlação absoluta.
Conheço uma série de indivíduos que sempre colocaram como primordial a máxima de se experienciar o
máximo de coisas em suas vidas, nem por isso deixaram de conservar grande parte de suas
personalidades/caráter.

2- Questiono também a premissa de que tais mudanças geradas no avançar da vida sejam
necessariamente positivas em termos de caráter e personalidade.

Por fim, outro dia vi um livro, em uma livraria, cujo título me interessou muito:

Alguem já leu?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
1.205
342

   

noviolence.

 Citando Romare Bearden 

Pega uma Marilena Chauí por exemplo. Duvido que ela saiba algo de física, até porque quem sabe o mínimo
de física não é marxista.

 

07-04-2012 11:29

eu ja to com 20 anos e sou um baby ainda pode pa

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

com dois N
Jun 2008
2.143
1746

   

EduTunning 

Membro
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-- Tema claro
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07-04-2012 11:31

Eu tô na transição ainda e criei um tópico aqui pros carinhas me ajudarem a me transformar num homem.
Tá dando certo.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

   

origgin  

Membro

 

07-04-2012 11:39

Acho que a minha foi quando fui morar com meu primeiro namorado...

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
3.091
419

   

TatuBola 

Membro
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