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Esses sao os prontos. Tem mais, mto mais, MTO MAAAAAIS! HUAHAUIAHAHAHAHAHA!

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
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E vc mudou o avatar de novo! 
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Última edição por Baskiat : 07-04-2012 às 12:04

"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

SysTray.

 

07-04-2012 12:03 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

07-04-2012 13:55

namoro a mais de 3 anos, tenho uma filha (do relacionamento anterior) , moro sozinho em casa "propria"
(financiada), emprego publico, a ultima vez foi eu quem ajudou os pais financeiramente.

mas o marco 0 mesmo foi quando entrei na caixa... independencia financeira = indempendencia de tudo,
quando percebi que nao precisava mais de ninguém liguei o modo foda-se e comecei a criticar minha
familia e não aceitar palpite na minha vida, pq ventando ou chovendo teria dinheiro para me sustentar e
muito bem

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

BR BR HUEHUEHUE
Oct 2003
17.251
746

Matheusoc 

Membro

Phenon II X4 955 - Sapphire HD 6950 - 2x Samsung 500GB @RAID0 - 4GB Kingston 1333Mhz - Powered by Corsair
CX430
47' LG SL80YD - HT Samsumg C460 - Boxee Box - PS3 Slim OFW - Logitech G25 Wheel
Dell Inspiron 1525
Assinatura nerd é o que há ! 

eduhunter e soriginal.

 

07-04-2012 15:39

e sempre assim na vida,.. sempre tem varios fila das pultas pra dar pitaco, encher o saco, extorquir e
aporrinhar alem de atrasar a vida. agora fila das putas pra ajudar nao sobra um.
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Registro:
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OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
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1545

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando Matheusoc 

namoro a mais de 3 anos, tenho uma filha (do relacionamento anterior) , moro sozinho em casa "propria"
(financiada), emprego publico, a ultima vez foi eu quem ajudou os pais financeiramente.

mas o marco 0 mesmo foi quando entrei na caixa... independencia financeira = indempendencia de tudo,
quando percebi que nao precisava mais de ninguém liguei o modo foda-se e comecei a criticar minha
familia e não aceitar palpite na minha vida, pq ventando ou chovendo teria dinheiro para me sustentar e
muito bem
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nhoi tudo bem? 

palhares_RJ.
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QUE ADULTOOOOOOOOOOOOOO CARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Você já é muito adulto. Já pode andar na roda gigante.
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HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
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The Voice 

Membro

 Citando Matheusoc 

quando percebi que nao precisava mais de ninguém liguei o modo foda-se e comecei a criticar minha
familia
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Realmente espero que a minha mulher não vire homem depois de ter filho.

#55

Registro:
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Verdinhas:

Nice guys finish fights
Jul 2004
10.898
643

The Dog 

Membro

 Citando RaPhoK 

homem só vira homem no primeiro emprego (de verdade) e a mulher no primeiro filho

Última edição por The Dog : 07-04-2012 às 16:32

The Dog
-------------------------
You can run all your life
But not go anywhere
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oh deus... me recuso a explicar

só lamento se vc tiver filhos e perpetuar seus genes
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Dec 1999
18.409
2660

RaPhoK 

Membro

 Citando The Dog 

Realmente espero que a minha mulher não vire homem depois de ter filho.
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Eu to aqui no carrossel
Chega aí mano, vem comigo

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

 Citando The Voice 

QUE ADULTOOOOOOOOOOOOOO CARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Você já é muito adulto. Já pode andar na roda gigante.

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!
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Eu lamento ter que explicar que foi uma brincadeira. Na proxima coloco um smile.
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Registro:
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Nice guys finish fights
Jul 2004
10.898
643

The Dog 

Membro

 Citando RaPhoK 

oh deus... me recuso a explicar

só lamento se vc tiver filhos e perpetuar seus genes

The Dog
-------------------------
You can run all your life
But not go anywhere

JameS_BonD.
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Esperaí mano, to aqui com o Overhaulin na fila da montanha russa.

#59
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 Citando XtReMe . 
Eu to aqui no carrossel
Chega aí mano, vem comigo
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EDIT:
Credo, que vexame truta
Uma mina botou as teta pra fora pra dar de mamar pro filho, e o Overhaulin gritando que ela ia ser
expulsa e ficar um mês fora do parque. O cara ta possuído.

Que vergonha mano, nunca mais venho com esse barraqueiro.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
3.890
1851

Última edição por The Voice : 07-04-2012 às 17:16
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Eu tenho quase 30 anos de idade e ainda estou nessa transicao sem perspectiva de quado realmente me
tornarei um adulto.

#60

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

C R O I X 

Membro

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

dreadful, Lisergic(2) e palhares_RJ.
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Com mulher, filho e emprego, tudo junto logo.

Susto de cara, medo, mas graças a Deus tudo sendo superado.

#61

Registro:
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Verdinhas:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
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409

manisnk 

Membro

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !
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claro claro

uma mulher virar homem depois de ter um filho, lógico que eu levei a sério!
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

el gato negro
Dec 1999
18.409
2660

Membro

 Citando The Dog 

Eu lamento ter que explicar que foi uma brincadeira. Na proxima coloco um smile.

Código:
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Levou a serio que eu nao entendi o que voce quis dizer.

Enfim, deixa pra lá.

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nice guys finish fights
Jul 2004
10.898
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The Dog 

Membro

 Citando RaPhoK 

claro claro

uma mulher virar homem depois de ter um filho, lógico que eu levei a sério!

The Dog
-------------------------
You can run all your life
But not go anywhere

 

07-04-2012 18:07 #64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

BR BR HUEHUEHUE
Oct 2003
17.251
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Matheusoc 

Membro

 Citando The Voice 

QUE ADULTOOOOOOOOOOOOOO CARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Você já é muito adulto. Já pode andar na roda gigante.

Phenon II X4 955 - Sapphire HD 6950 - 2x Samsung 500GB @RAID0 - 4GB Kingston 1333Mhz - Powered by Corsair
CX430
47' LG SL80YD - HT Samsumg C460 - Boxee Box - PS3 Slim OFW - Logitech G25 Wheel
Dell Inspiron 1525
Assinatura nerd é o que há ! 
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Que que tem?
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The Voice 
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 Citando Matheusoc 
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Pelo nível dos posts da pra ver que a galera é bem adulta mesmo...

#66

Registro:
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Go away noob
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2.271
1116

SysTray 

Membro
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Acho que vida adulta eh quando voce para de ser um fardo para seus pais e começa se preocupar com
eles. Hoje eu que passo raiva quando minha mae nao quer ir no medico ou nao quer pegar dinheiro
emprestado comigo pra alguma despesa nao planejada.
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GRBomber 

Membro

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

noviolence.
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Vou roubar o junk-1 só para fazer um CO-CO-COMBO Breaker 

Mensagens:
Verdinhas:

5.433
562

Esses sao os prontos. Tem mais, mto mais, MTO MAAAAAIS! HUAHAUIAHAHAHAHAHA!

---------------------------------------------------------------------------
Política é isso. Deal with it. by Predator
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calma, se vc pedir com carinho leva ... essa img ta em tamanho menor.. vai fica bizarro

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

Baskiat 

Membro

 Citando tomsa2 

Vou roubar o junk-1 só para fazer um CO-CO-COMBO Breaker 

"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

 

07-04-2012 18:59

Ah.... gatinhowww, me vê o avatar do Sheriff??? 

Chuac!

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
5.433
562

tomsa2 

Membro

 Citando Baskiat 

calma, se vc pedir com carinho leva ... essa img ta em tamanho menor.. vai fica bizarro

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

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Truman 

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).
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Só me responde uma coisa: já saiu da casa da mamis e do papis? 

Você só vira adulto quando sai da casa da mãe e do pai, não tem definição melhor quanto a isso..
atualmente tenho minha casa própria com a mulher, carro próprio quitado e tendo que enfrentar todas as
contas e a merda do governo comendo meu suado $$$ todo fim do mês..

Essa vida é foda mas to amando.. nada melhor do que ter seu próprio espaço..

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Shooting rockets!
Sep 2004
8.355
534

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. 

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

PALESTRINO.
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eo simto orgulio dos mels avatares

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

Baskiat 

Membro

 Citando tomsa2 

Ah.... gatinhowww, me vê o avatar do Sheriff??? 

Chuac!

"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

tomsa2.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ahn?
Oct 2007
3.668
1594

Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando Matheusoc 

namoro a mais de 3 anos, tenho uma filha (do relacionamento anterior) , moro sozinho em casa "propria"
(financiada), emprego publico, a ultima vez foi eu quem ajudou os pais financeiramente.

mas o marco 0 mesmo foi quando entrei na caixa... independencia financeira = indempendencia de tudo,
quando percebi que nao precisava mais de ninguém liguei o modo foda-se e comecei a criticar minha
familia e não aceitar palpite na minha vida, pq ventando ou chovendo teria dinheiro para me sustentar e
muito bem

kicking squealing Gucci little piggy

 

07-04-2012 19:44

Sair da casa dos pais, ganhar um dinheirinho e enfiar o dedo na cara deles não é ser adulto.
Isso é só um reflexo do ressentimento de ter sido tão dependente por tanto tempo. Além de ingratidão.
Se perder o emprego, ou se tornar um inválido, vai correr pra quem?
Ser adulto é saber que você nunca será totalmente independente dos outros.
Você percebe que as coisas ruins não pararão de, eventualmente, acontecer, mas que você enfrentará da
melhor maneira possível.
Mas quando assumindo as consequências dos seus atos, eu já chamaria de adulto.

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.138
143

dreadful 
Membro

"se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla"

Lisergic(2), Magus Mustang, Melk e mais 2.

 

07-04-2012 20:03

Aprender a ler e escrever já é um bom começo 

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

 Citando C R O I X  

Eu tenho quase 30 anos de idade e ainda estou nessa transicao sem perspectiva de quado realmente me
tornarei um adulto.

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!
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