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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2001
1.996
543

flv 

Membro

vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

Freak4Speed.

19-04-2012 10:52 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

19-04-2012 11:05

Exatamente! 

Com dinheiro suficiente, a mulherada passa a gostar até .... (coloque aqui algo bem tosco)

#52

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Disque Z para ZCC!
Dec 2003
23.763
1
1711

ZCC 

Membro

 Citando Genetically Mod. Towel 
Elas existem, você que não é bom o suficiente para elas

deal with it
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19-04-2012 11:07

Casava fácil...

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

19-04-2012 11:09

Primeira questao: Onde tu procura esse tipo de mulher?

Certamente tu precisa de um lugar muito específico pra encontrar uma mulher nesses moldes.

#54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
11.525
226

Why so serious? 

Membro

 Citando Botelho 

huauhauhahua lembrei do meu pai. 

ele deve ser viciado em sexo  toda hora quer comer minha mae  nao importa o lugar   e ela gosta

19-04-2012 11:14

Se encontrar uma mina dessas, tenha certeza que ela não se depila (por protesto; feminismo) e chora
durante e depois do sexo ruim (vai evitar o fuk fuk porque é deprimida por natureza).

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

Unsa 

Membro

drbohler.
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X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

19-04-2012 11:16

Você curte Filosofia Espanhola e Olavo de Carvalho, nunca vai achar uma mulher que preste, mesmo.

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

suck my butthole, moron!
Dec 2011
557
358

SLOTER 

Membro

 Citando markinhou 

Eu tenho certeza que sou imune a AIDS. Ja transei com mais de 300 prostitutas e mendigas (pelo menos 5
mendigas me deram certeza absoluta que eram portadoras do virus),fazendo sexo anal e antes do ato me
auto flagelando no penis c/ várias feridas para maior facilidade de contrair qualquer doença. Nunca peguei

19-04-2012 11:26

Sim, quero uma que seja gata. Mas na verdade, nem precisa ser muito bonita. Usando a linguagem nerd,
level 65 tá ótimo.

Isso na sua opinião né?

Ver se tem isso na minha cidade hueheuhue.

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Oxi 
Na boa... vc está procurando uma mina, entre 18~23 anos com estes gostos em especifico e sem sombra
de dúvidas, que seja gata (no minimo).
Ta de brincadeira ne? Gurias gatas nesse Brasil nesta idade, são mesmo funkeiras/sertanejos (o que sobra,
são eletronicas). Vc acha alguma gata entre 18~23 anos? Siiiiiiiiiiiiiim, opa, acha, mas ai começa a procurar
pelo pai dela primeiro, um sargento ou militar da velha guarda que curta o estilo e mantem ela confinada
em casa e estudando com professora particular.
Aqui é Brasil filho, carnaval, oba oba, onde tudo é zona e festa e mulher gata não fica confinada e sozinha,
vai pra zuera e onde tem zuera e ela vai ser 'desejada', é no funk/sertanejo. Aumenta sua pretensão de
idade ai pra entre uns 35~50 anos, que suas chances são melhores.

 Citando Dood_ 

Aliás, o seu problema, talvez, seja achar que o seu gosto é um bom gosto. Nem tudo que é erudito é bom,
isso inclui Goethe e Dante.

 Citando rdgr 
Começa a participar de alguma orquestra ou coral que você vai conhecer algumas minas. Começa a
frequentar clubes de leitura.

O cara vai pra balada procurar mina que lê Goethe e escuta Mozart é pra cair o cu da bunda mesmo....

 Citando Dood_ 

Aliás, o seu problema, talvez, seja achar que o seu gosto é um bom gosto. Nem tudo que é erudito é bom,
isso inclui Goethe e Dante.
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Isso na sua opinião né?

Po cara, eu sou novo, não quero uma mulher mais velha né.

Triste =\

vlw

Cara, óbvio que Mozart é bom, isso nem sequer é subjetivo.

Sobre funk, não digo que é ruim, é algo antropológico sabe, mas só ouvir funk, ou preferir a Bach é foda
né.

True cara, falou bem...

 Citando Malandrovsky 

ta procurando a faixa etaria errada.

 Citando Demented 

Eu compreendo o op. Tb odeio sertanejo universitario, e 95% das mulheres gostam desse lixo. Talvez
porque eu viva em uma cidade que só da capial de merda.

 Citando Racional 
boa sorte na procura!

 Citando Al-Muhajir 

Bom gosto?

Então você é o cara que define o que é bom e o que é ruim pra humanidade?

Conte me mais...

 Citando LoKiS 

Você tá exigindo demais, atualmente as mulheres saem de fábrica todas iguais. Mesmo cabelo, mesmas
roupas, mesmo corpo, mesmo gosto pra música, mesmo gosto pra filme, e bebem que nem uma desgraça.
Salvo algumas exceções, as etapas da vida de uma mulher média se dividem em:

Adolescentes - Aquelas que ainda não sabem de nada mas se acham gostosa, a principal preocupação
delas é se esfregar com o maior número de caras possíveis e tirar fotos parecendo mais vadia do que a
amiguinha, nessa fase já começa a bebedeira, e o auge da putaria é a viagem pra porto no 3º ano.

Universitárias - Uma semana depois de entrar na universidade já foram em todas as festas possíveis,
rodaram o máximo de caras possíveis, e se orgulham mostrando todas as fotos com cara de bêbada e uma
caneca com bebida na mão. Esse comportamento persiste até ela se formar, geralmente elas andam em
grupo e são todas iguais, e se comportam que nem vadias no cio.

Formadas - Graças a putaria desenfreada na universidade, agora elas percebem que estão ficando velhas e
que não conseguem ninguém pra ter um relacionamento sério, tudo graças aos comportamentos prévios.
Nessa fase elas ficam loucas por academia, tentando perder todo o peso que ganharam graças a festas e
bebidas, deixam de ir em tantas festas, mas continuam fazendo a limpa em busca de um homem pra
casar.

Lógico que não são todas assim, mas boa sorte na sua procura.

19-04-2012 11:28

Olha, tá todo mundo zoando o cara.

#58

Trapt 

Membro
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Mas queria fazer um desabafo: essa onda de sertanejo é UM SACO. Sim, eu vou em sertanojos, mas por
causa da mulherada. A questão e que é muito chato ir a um ambiente onde toca essas músicas DE MERDA.
Porra, que troço chato. Música eletronica, quando era moda, era bem mais legal. Sertanojo não empolga
nem um pouco!!!

Aliás, me atrevo dizer que funk era mais legal, pois apesar das músicas serem uma merda, sempre rolava
um black music, que eu curto. Agora, sertanojo é foda, só tem lixo!!!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
5.683
1137

Mimimimi

?•?•?? <== Pedobear

Diego - Evil.

19-04-2012 11:30

Aonde eu preciso procurar?

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Why so serious? 

Primeira questao: Onde tu procura esse tipo de mulher?

Certamente tu precisa de um lugar muito específico pra encontrar uma mulher nesses moldes.

19-04-2012 11:33

É que não ando com este tipo de delinquente juvenil que ouve essas músicas do Diabo, senão até te
apresentava alguma.

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

RP/SP e PC/MG
Jul 2009
517
54

Cirrose LVI 
Membro

Por favor,
Não leia este aviso!

19-04-2012 11:46

Cara, tua busca vai ser árdua e provavelmente sem resultados. De qualquer maneira, você só conhecerá
pessoas com esse gosto se frequentar os locais que elas frequentam. Seja perspicaz e encontre esses
lugares.

#61

Don Corleone 

Membro
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No entanto, não vai tardar pra você perceber que vagina não gosta de música, vagina gosta é de pênis.
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
3.229
437

 Citando pReD@ToR 

Eu já frequentei a Universal e realmente ninguém é "obrigado" a dar dízimo.

19-04-2012 11:50

Antigamente o Keune criaria um user so para postar algo desse tipo.

@ topic

Vc esta procurando no lugar errado.

#fikdik

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
7.666
37

SympathyForTheDevil 
Membro

Não use assinatura para comércio.

19-04-2012 11:50

Antes de saber onde procurar: pare de querer soar como um "intelectual". Faz você parecer um
almofadinha dos mais chatos.
Escapando disso, aposto que você ampliará um bocado seu círculo de amizades e terá muitas novas
opções. Às vezes é muito bom ter amizades (principalmente femininas) "distribuindo seu currículo" por aí.

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
440
77

RamiroCerb 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Aonde eu preciso procurar?

19-04-2012 12:03

Ele tá falando de menina cara, não de mulher. O "mais nova de 18" foi um eufemismo dele, se é que você
entende o que quis dizer.

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.285
290

zaaks 

Membro

 Citando The Voice 

Ele tá falando de mulher cara, não de massinha de modelar.
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19-04-2012 12:06

Flauta Mágica

UIIIIIIIIIIIIIIIIII

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Alegria, Alegria
May 2003
16.363
722

[SEP]Bruno 

Membro

O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 

19-04-2012 12:13

Procura uma mulher legal, gosto é o de menos.

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.249
507

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Don Corleone 

No entanto, não vai tardar pra você perceber que vagina não gosta de música, vagina gosta é de pênis.

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

19-04-2012 12:17

Você criou o estereótipo, agora lhe cabe aguardar (não ociosamente) a chegada da garota. Procure em
bibliotecas, livrarias, exposições ou qualquer outro meio que uma pessoa com tal idiossincrasia possa
frequentar. No meu caso, o melhor lugar pra encontrar alguém que se adequasse foi a Internet.

Em toda minha jornada apenas duas garotas conseguiram suprir a maior parte desses requisitos. A
primeira eu nem cheguei a conhecer, a segunda é minha namorada.

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando Felipe 

fala com o @Truman e com @origgin , eles podem te ajudar

19-04-2012 12:19 #68

kaleidoscopio 
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já coloquei um exemplo que desarma seu argumento. Ela toca piano pra caralho e é formada em música
pela USP. Claro que é uma mosca branca, mas deve ser legal fazer amorzinho com ela escutando Chopin e
ver os orgasmos múltiplos

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

Membro

 Citando Unsa 

Se encontrar uma mina dessas, tenha certeza que ela não se depila (por protesto; feminismo) e chora
durante e depois do sexo ruim (vai evitar o fuk fuk porque é deprimida por natureza).

Diego - Evil e Cheiro do Ralo.

19-04-2012 12:32

Galera aqui, anda nos mesmos meios sociais, procuram os mesmos tipos de mulheres, e depois saem por
ai reclamando que todas as mulheres são iguais, fúteis e blá, blá blá...

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
1.205
342

Cheiro do Ralo 

Membro

 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.

19-04-2012 12:33

Mas mesmo se eu achasse uma mulher dessas numa livraria, não saberia o que fazer. Iniciaria a conversa,
trocaria algumas palavras e pronto, ou às vezes nem isso, não saberia como abordar. Já em balada, ou
show de sertanojo é mais fácil, em compensação...

Outra hipótese seria eu frequentar um grupo de leitura, ou algo assim, e tentar ser amigo de uma mulher
lá. Mas além de provavelmente ela ser muito concorrida, pois imagino que o número de mulheres em
relação ao de homens seja reduzido, não consigo ficar amigo de mulher.

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

19-04-2012 12:34

Com a cabeça que ele tem, uma mulher não vai se interessar. Precisa viver mais um pouquinho.

#71

Registro:
Mensagens:

Velho de HM...
Jan 2001
4.787

Soro 

Membro

 Citando MarcosHenrique 

Você está fazendo isso errado.

Vá procurar uma Mulher.
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Guri, meninas ou mulheres não se procura, elas vem até você quando você estiver preparado. É natural.
Se você não acha o que você procura, reveja seus conceitos e quem sabe, mude seus padrões.

E faça como manda o velho deitado: enquanto não acha a mulher certa, se divirta com as erradas.

Verdinhas: 1557

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

[SEP]Bruno.

19-04-2012 12:50

E será que você supre o requisito de alguma mulher???...

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CHCC
Feb 2011
7.941
3575

Feijoeiro 

Colaborador
hardMOB

 Citando origgin 

Em toda minha jornada apenas duas garotas conseguiram suprir a maior parte desses requisitos. A
primeira eu nem cheguei a conhecer, a segunda é minha namorada.

19-04-2012 12:51

Só eu saquei que quando o OP falou "Flauta Mágica" ele se referia sobre A Flauta Mágica (uma ópera) de
Mozart?!

@Topic : Achar esse tipo de gosto em moças? Difícil heim! Quem vai ter esse tipo de gosto vão ser
aquelas herdeiras de famílias quatrocentonas que dão criação clássica às filhas ou alguma que tem dom
musical e toca instrumento de orquestra, de qualquer modo não sendo podre de rico é complicado ter
acesso, talvez indo a ensaios e cantando alguma moça oriunda dessas orquestras de ONGs tenha chance.

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
6.222
1110

fmenah 

Membro

19-04-2012 12:53 #74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
2.164
266

jgonc 

Membro

 Citando Skywalker 
Eu to procurando uma mulher que seja carinhosa, que goste de ganhar ursinhos de pelúcia de 700 reais,
seja humilde, que não gaste muito, no máximo 14.500 reais no supermercado, que não fique brava se eu
pedir pra embalar a farofa com banana quando eu for na churrascaria. Alguém que não se importe de me
emprestar 75 reais sempre que eu precisar, que me valorize independente das minhas crenças fantasiosas,
dos meus amigos imaginários que atuam nos meus dejavus. Me dar presentes é um opcional, e se for um
relógio granada, eu peço em casamento na hora. Mesmo que ela me traia de vez em quando com um
negão por ae, o meu cabelo vermelho e a minha marreta biônica me darão forças pra passar a tarde em
casa assistindo o programa da márcia até achar a solução dos meus problemas.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

esqueceu do coturno e da lua de mel em Boston

Quero somente isso.

Everything I like is either: illegal, immoral, fattening, addictive, expensive, or impossible!

19-04-2012 12:53

Namorada esta que o senhor ainda não comeu! 

Sobre o tópico, muito arriscado este lance de se criar um esteriótipo do futuro parceiro(a). Primeiro, que
ao encontrar tal mulher, nada te garante que ela irá se encantar pelo senhor, segundo, nada te garante
que o senhor irá mesmo gostar da pessoa.

Sério, é meio sem noção definir uma namorada baseado em gostos pessoais seus!

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

=)
Apr 2009
2.982
575

dupotter 

Membro

 Citando origgin 

Você criou o estereótipo, agora lhe cabe aguardar (não ociosamente) a chegada da garota. Procure em
bibliotecas, livrarias, exposições ou qualquer outro meio que uma pessoa com tal idiossincrasia possa
frequentar. No meu caso, o melhor lugar pra encontrar alguém que se adequasse foi a Internet.

Em toda minha jornada apenas duas garotas conseguiram suprir a maior parte desses requisitos. A
primeira eu nem cheguei a conhecer, a segunda é minha namorada.

Genetically Mod. Towel e tomsa2.

 Citando Kardia 

Que achou sobre a qualidade da cueca da tommy? Poderia dissertar sobre o tamanho? Seu e da cueca.
Obrigado
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