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 Estou perdido no meu relacionamento!

Ae galera!

tem uma mina q era loka por mim, sempre me ligava pra me chamar pra almoça e sair me dava indireta.
Eu sempre recusava.
Até q teve um dia q eu como um bom homem, almocei com ela e peguei a dita cuja!
A partir daí foi um puta jogo fdp dela, pq eu q passei a ligar pra ela pra almoçar e sair e ela só negava,
mas percebi q ela ainda gosta de mim. Mas a fdp fez isso por 3 semanas, td dia seguido, sempre tinha
uma desculpa.
Eu achei uma puta filha da putagem e falta de respeito, até q dei um gelo e há uma semana não falo com
ela, passo por ela no trampo e digo no máximo um "oi". Ela continua na dela.
e aí mobs o que fazer? 

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
286
10

TUPIZINHO  

Membro

Última edição por TUPIZINHO : 03-03-2012 às 9:52

COLO - COLO

O Cacique observa todos de cima da cordilheira

03-03-2012 8:09 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

03-03-2012 8:13

e vem pedir conselho a um fórum de nerds, loosers e tetudos ?

Cresce vai 

#2

Registro:
To nem ai...

Aug 2010

Tevatron 

Membro
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Mensagens:
Verdinhas:

3.612
899

Última edição por Tevatron : 03-03-2012 às 8:15

.danielkN e Esporrilho.

03-03-2012 8:34

E o amor próprio, onde fica? Vai ficar aí se rastejando, se humilhando? Sabe quantas mulheres tem no
mundo?

Quanto mais você ficar igual um cachorrinho carente correndo atrás, mais ela vai se afastar. Regra básica
né, champz.

Sugestão: Cai fora.

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2006
1.554
32

rafaelxtreme 

Membro

cristianoRS, ganondorfan, CloneD*** e mais 4.

03-03-2012 8:36

www.googlemaps.com

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2007
2.101
364

KodiaK 

Membro

Ricbacksunday, mauriciocg, ganondorfan e mais 3.

03-03-2012 8:37

Entao ta na cara que o problema foi essa sua "pegada"! Ela nao gostou...

Vc tem mal halito?

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
1.936
28

San Par 

Membro

hirohd, PirocaAssassina, CloneD*** e mais 1.

03-03-2012 8:43 #6
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Ela achou que cê era bão, provou, não gostou e não te quer mais. Simples. Next.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
1.545
173

vieN 

Membro

ruk1, soto, Ribeiro e mais 11.

 Citando Queen 

no ano novo vou querer mais caralho!!!

03-03-2012 8:47

Pega o endereço dela. Compra umas flores bem caras e um colar. Vá AGORA pra casa dela e diz o quanto
você a ama e que a tua vida não tem mais graça sem ela. Fala que você tá pensando em se matar, e tal.

Depois me agradeça.

#7

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

o-('.'Q)
Apr 2003
2.732
138

MarcosMcc 

Membro

burfz.

03-03-2012 9:01

Manda ir pra porra, nao vale o cara ficar rastejando por mulher. Para ela te trocar, é daqui pra alí!

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
1.564
137

Pistola de Gatoo 

Membro

LeftHandOfGod.

03-03-2012 9:06 #9

Oxi 
Membro
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Foi isso ai.
E... OP, bem juvenil vc hein? Nunca na sua vida fez isso tb? Observava uma mina, aparência e tals,
achava que era algo, ai no dia dos finalmente vc ve que não era la grande coisa (tem bafo, um dente
torto que tu nao via, nao apara a grama do terreno, cc...)?
Ta na cara que ela pensava algo sobre ti, tinha vontade de provar, provou e nao curtiu e pulou fora... tu
devia fazer o mesmo, pula fora e bola pra frente. Tentar fazer joguinho de gelo, de dificil, não cola mais
nao, ela ja não quer mais, vai passar por ridiculo pras amigas dela se continuar assim...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

 Citando vieN 

Ela achou que cê era bão, provou, não gostou e não te quer mais. Simples. Next.

cristianoRS e Unsa.

 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

03-03-2012 9:25

Deu uma forçada pra chamar isso de relacionamento né...

ELa não gostou de ficar com vc.

#10

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
8.293
1
255

Holocaustous 

Membro

Às vezes falo coisas interessantes...

CloneD*** e KeithMoon.

03-03-2012 9:28

se vc fosse o cara mesmo (tipo eu e mais alguns poucos), ela te chamaria direto pro fight na casa dela ou
te agarraria na balada.

#11

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2009
16.248
2489

regular fit 

Suspenso

CloneD***.

03-03-2012 9:38

OP juvenil leite com pera nunca tinha pego ninguem, a mina tinha atracao pelo BVzao e queria dar um
jeito no muleke, que por ter medo de mulher sempre negava, ate que um dia criou um par de ovos e
aceitou, a mina pegou ele, viu que ele nao sabia beijar nem boca de garrafa, se comeu entao deve ter
sido ridiculo, a mina agora num quer mais... simpres assim rapa, parte pra outra...

#12

Posso botar o que quiser aqui?

Calconha 

Membro
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P.S>: Ainda tem o despauterio de chamar isso de ralcionamento...Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

(frase de duplo sentido...)
Dec 2003
18.173
1603

Última edição por Calconha : 03-03-2012 às 9:42

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

03-03-2012 9:50

come o orificio anal dela, e depois ejacule na sua face

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
4.468
27

thiago_floripa 

Membro

MarcosMcc, regular fit e ClapTrap.

03-03-2012 9:51

faltou um detalhe: 
fiquei comprando chocolates por quase uma semana e deixando na mesa dela.

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
286
10

Autor do tópico

TUPIZINHO  

Membro

COLO - COLO

O Cacique observa todos de cima da cordilheira

03-03-2012 9:55

E tu coreu atrás,por 3SEMANAS?Porra,ligava até a terceira vez,se não respondeu larga o foda-se.Ela não
trabalha com você?Se quisesse falar alguma coisa com você ja teria falado pessoalmente.

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro
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 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

03-03-2012 9:57

Só quero saber, aonde esta o relacionamento aí??

Voce ficou uma vez com ela, ela nao deve ter gostado, nao quer mais.
Ainda vc me fica como chiclete, no pé dela.
mandando caixa de bombom...a mulher ficou assustada man!!

Parte pra outra...
ou , se vc prefere, continue igual um babaca correndo atras.
Vc eh quem sabe...

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
661
106

SpiderRJ  

Membro

03-03-2012 9:57

HUAHUAUHAUH

Cara... Uma pergunta.

Você a ama? 
Se sim, corra atrás, velho. Continue assim, ela vai se tocar que você é o cara.

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

bela sign hyogay
Jul 2010
4.133
1115

KeithMoon 

Membro

 Citando TUPIZINHO 

faltou um detalhe:
fiquei comprando chocolates por quase uma semana e deixando na mesa dela.

 Citando rdgr 
Provavelmente pq o meu pai dava umas pinceladas na minha cara enquanto eu estava na barriga da minha
mãe.

03-03-2012 9:58

Vai numa macumbeira.

#18

Registro:
Ja chegou o disco voador!

Jan 2006

manisnk 

Membro
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Mensagens:
Verdinhas:

20.633
410

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 !

Oxi e Johnny_Queste.

03-03-2012 10:02

deixa eu ver se entendi direito, você ficou com ela uma vez e a partir disso começou a perseguir ela todo
dia?
cara ... ninguém gosta de gente grudenta, sinceramente você deve ter assustado a mulher de vez.

parte para a outra e tome cuidado para não fazer isso de novo.

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
340
19

Hagakure 

Membro

 Citando TUPIZINHO 

Até q teve um dia q eu como um bom homem, almocei com ela e peguei a dita cuja!
A partir daí foi um puta jogo fdp dela, pq eu q passei a ligar pra ela pra almoçar e sair e ela só negava,
mas percebi q ela ainda gosta de mim. Mas a fdp fez isso por 3 semanas, td dia seguido, sempre tinha
uma desculpa.

03-03-2012 10:03

Xiii so tem uma resposta

Provou e n gostou

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Meu problema e GRAVE!!!
Apr 2002
2.317
36

Xandelicious 

Membro

Referências:

Sandro_info, Amenduka, Slayer, DE-SP, Morppheu, SexY*Peanut, Firefox, PESCA, UmbroTM, jorgao, nakassawa, Rojas,
alex2000, MyLoveCrazy, hxcx4fun, Radssp, fsramos

M i   l i h  i   l b  i   

03-03-2012 10:04

Ela te fez de trouxa por 3 semanas? todo santo dia??? porra meu, não sabe que é pegar e depois ignorar?
é um juvenil mesmo...

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
6.878
75

Preissler 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/manisnk.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html
http://www.hardmob.com.br/members/oxi.html
http://www.hardmob.com.br/members/johnny_queste.html
http://www.hardmob.com.br/members/hagakure.html
http://www.hardmob.com.br/members/hagakure.html
http://www.hardmob.com.br/members/Hagakure.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/hagakure.html
http://www.hardmob.com.br/members/Xandelicious.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/xandelicious.html
http://www.hardmob.com.br/members/Preissler.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/preissler.html


Estou perdido no meu relacionamento!

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470140-estou-perdido-no-relacionamento.html[02/02/2013 14:19:18]

  

03-03-2012 10:09

véi na boa, seja homem e pare com isso.
Outra coisa, você levou pra almoçar e pegou? ALMOÇAR????? Tipo, encheu a boca de feijão, verdura,
carne e depois socou o bocão sujo nela e ainda quer causar boa impressão?

Ahh vá.

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.009
293

ganondorfan 

Membro

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

Don Corleone e leo.jurkovic.

03-03-2012 10:15

Que merda hein champz? Vira homem, ela não te quer, nunca mais dirija a palavra a ela e siga sua vida.

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

03-03-2012 10:17

Não deveria nem dar "oi". Boa sua estratégia de dar um gelo por uma semana, mas ainda é pouco.
Continue não falando com ela.

E compre chocolates pra você.

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
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Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
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"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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