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Truman
Citação:

Chega uma hora na vida em que até mesmo o menor dos vermes REAGE! :)

Se mata, morre, é esbagaçado mas REAGE.

Não. :coolface:

O @DVSV com certeza é um que NUNCA reagiu. SEMPRE é levado no bico com sorrisos, mimimis e promessas que nunca se cumprem.

Eu brigo pelo meu "projeto" de vida. Minha felicidade é mais importante que tudo.

Se a gente não se levanta e defende nossas coisas uma vez, duas, três... Vá lá.

MAS SEMPRE?

SEMPRE TOMAR NO CU??? :rly:

Sempre levar rasteira dos outros e não reagir? Fingir que tá tudo bem, que não reconhece a Verdade escancarada na nossa cara?

Pra que PORRA o cara tem culhões? Enfeite? Almofada pro pinto murcho ficar descansando? :rly:

Basicamente é isso, se o cara não sabe zelar pelo o que é seu, e, pior, não sabe distinguir o certo do errado, vem alguém e lhe passa uma rasteira.

É uma das leis da Vida. ;)

Citação:

O ser humano é um cu de bunda que sente falta de um cagalhão de bosta fresca e fedida escorregando-lhe pela cara.

Daí ele precisa de merda, cada vez mais merda, pra nadar e chafurdar na bosta junto com outros tantos trocinhos humanos.

Bosta... :ban:

cabeça_grande
Conclusão: O Truman ou é assexuado ou gay
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Citando DVSV 
Não sei o que esse doente mental do Truman ainda ta fazendo aqui na Hardmob,já tem o que campeão,umas 30x suspensão? :no:
O cara literalmente caga com todo tópico onde entra,e sempre aparece nego que acha que ele é "troll",concorda com uma frase do "wall of trash"
e já sai defendendo..
Na boa animal,cria um blog misoginista só teu e passa as 24Hrs do teu dia só postando mimimi que mulher não presta,que é lixo "parasita" da
humanidade,que merece morrer,enfim,deixa a hardmob em paz velho ;)
Boça_SP sim era troll de verdade e sinceramente,boteco tem mto mais a ganhar com um ban0 na tua conta e liberar o boça pra trollar aqui,vai
ficar mto mais engraçado e pelo menos diminui esse festival de mimimi "mulher não presta" que ta o boteco nos ultimos anos :no:
A situação aqui é tão rídicula que não pode postar mais fotos sensuais porém pode xingar a mãe de todo mundo de puta,virou GayMob total!

Edit:Só no boteco de hje mesmo que nego pega um nerd virgem de ~27 anos de classe alta que sofre de transtorno esquizóide(ai entende os
posts dele),ñ trabalha,é sustentado pelos pais e só posta lixo preconceituoso e repleto de ódio sem nenhuma graça em mito,antigamente um cara
assim era trollado hard(papaipapudo) :no:

E Truman,tudo isso que tu afirma das mulheres vale pra tua mãe tb,ok?

Citando Jesus-420 
Não jogue perola aos porcos, jogue lavagem, eles preferem assim.
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PALESTRINO
Citação:

bom, se ela nao quer ideia e voce nao chega a um acordo c/ ela... procure outra bcta e seja feliz! afinal, pelo que parece, voce nao gosta dela, a ano ser pra
come-la 

de problemas c/ relacionamento ja basta eu, que por sinal, bem mais complicados, mas prefiro nem comentar aqui, ja que o povo iria acabar me fuzilando

CloneD***
Citação:

chuto assexuado

PALESTRINO
Citação:

ou bissexual?

CloneD***
Citação:

ou pansexual?

PALESTRINO
Citação:

se for transar c/ bola dente de leite, ai sim é pan :D

Al-Muhajir
Citação:

Citando TUPIZINHO 
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? :confused:

Citando cabeça_grande 
Conclusão: O Truman ou é assexuado ou gay

Citando CloneD*** 
chuto assexuado

Citando PALESTRINO 
ou bissexual?

Citando CloneD*** 
ou pansexual?

Citando CloneD*** 
ou pansexual?
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certamente sim! bissexual ele não pode ser porque não gosta de mulher... deve preferir algo mais natural e tal... e manda bala em arvores.. calotas de carro...
fechaduras...

PALESTRINO
Citação:

tenso kkkkkkk
pode por na lista travesseiros, bola dente de leite, pneus de bicicleta...

Overhaulin'
Qual é a do Truman eu não sei e não me interessa saber. Mas de uma coisa eu sei: agradeçam a ele por mais um tópico desvirtuado e fechado.

E @DVSV : dessa vez tu apelou. Dar piti nunca resolveu nada. Fikdik.

:close:
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Citando Al-Muhajir 
certamente sim! bissexual ele não pode ser porque não gosta de mulher... deve preferir algo mais natural e tal... e manda bala em arvores..
calotas de carro... fechaduras...
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