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Cara, o post do Truman ficou meio forçado
Mas mulher é um bixo estranho pra caralho, normalmente é um ser vazio, fútil, não tem amigos de
verdade, não tem hobbys que não seja ir comprar roupas e sapatos e a maioria quer direitos iguais mas
não quer rachar a conta.. 

Claro que tem exceções, mas a maioria se adequa a essa descrição acima.
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Membro

 Citando FireStarter. 

Tem muito nego frustrado com mulher aqui, como pode?

Maconha, toledo, Truman e mais 1.

 

07-04-2012 13:22 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

08-04-2012 11:08

You win, Fechou o tópico.

Falou tudo.
Mulheres querem ser as fodonas mas nem conseguem se dar bem com outras mulheres, caso de mulheres
se arrumarem para outras mulheres querendo competir quem é a mais fodona, lutam por direitos,
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 Citando ferA_ 

Mas mulher é um bixo estranho pra caralho, normalmente é um ser vazio, fútil, não tem amigos de verdade,
não tem hobbys que não seja ir comprar roupas e sapatos e a maioria quer direitos iguais mas não quer
rachar a conta.. 
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reconhecimento, mas no final acabam agindo ou querem ser tratadas como antigamente, que no caso, o
homem que tem que ter o dever de tudo.

Um caso que um professor de Humanistica fala sempre em sala para filosofarmos sobre a sociedade:
-Um homem rico ve uma mulher linda e pobre na rua, se apaixona por ela e ele fez algo bom.
-Uma mulher rica ve um homem pobre na rua ela o repulsa porque ele simplesmente não tem onde cair
morto.

A sociedade nos faz pensar como pensamos, canceres do passado assolam a sociedade moderna, fazendo
com que uns sejam submissos a outros, mesmo adquirindo novos direitos acabam sendo puxados pela
cultura e vivencia anterior.

Obs: Existem casos e casos.

Blind, ZCC e Truman.

 

08-04-2012 11:32

não tenho opinião 100% formada sobre o caso
bater em mulher é algo que eu acho totalmente tosco a menos que se esteja em um estado realmente de
necessidade para isso (mulher tá perigando te ferir, matar, etc)
mas tb deve ser uma bosta levar porrada de mulher e ficar quieto
só vivendo a situação mesmo para saber como eu ia reagir, acho q não ia bater nesse caso ai do cara,
mas sei lá (apesar do cara tá sendo xingado, ele podia sair fora dela ou afastar mais qnd viu q ela tava
querendo agredir ele)
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A mulher nesse caso esta completamente errada...

1º Perdeu toda a razão ao agredir primeiro e possibilitar o revide do rapaz
2º Claramente se aproveitou de sua condição física e social mais frágil para ofender, agredir e induzir o
rapaz a revidar em público estimulando a reação de outros homens para o linchamento dele. 

Legítima defesa documentada do rapaz e só revidou para não ser mais agredido.
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Welcome to Loompaland!
   

willywonka 

Membro

 Citando JPilatiJr 

Um caso que um professor de Humanistica fala sempre em sala para filosofarmos sobre a sociedade:
-Um homem rico ve uma mulher linda e pobre na rua, se apaixona por ela e ele fez algo bom.
-Uma mulher rica ve um homem pobre na rua ela o repulsa porque ele simplesmente não tem onde cair
morto.
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que ótimo exemplo do professor em...deve ter Ph.D em Harvard!

'-Um homem rico ve uma mulher feia e pobre na rua, sente nojo e atropela.' mimimimi
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A vadia merecia levar uma, ele tava pedindo pra parar e avisou que iria revidar. Mas o cara nao precisava
desmontar a mulher tbm lol
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[Referências]

 

09-04-2012 12:15

HAHAHAHAHAHA Pqp!!!

Enfim, lembrei de uma história do ensino médio: tinha uma menina lá que lutava capoeira e se achava um
bocado por isso. 
Uma vez ela discutiu com um sujeito na sala e virou o pé na cara dele. O infeliz ficou meio surpreso mas
não reagiu e acabou ficando por isso mesmo - fato que inflou ainda mais o ego da "menina capoeirista".
Daí pra frente, toda discussão era motivo pra ela ameaçar bater em alguém.
Até que ela encontrou-se com um sujeito chamado Abraão. Peãozaço sem noção. Certo dia eles
começaram uma discussão (fútil) que, claro, levou ao tal "vou quebrar a sua cara" por parte dela. Ele
ignorou e ela acertou um chute nele. Ele olhou pra ela e... enfiou a mão na menina. Uns cinco socos.
Nunca mais ela foi folgada com ninguém. Fim.
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que so dei um empurrão nela ela caiu saiu rolando.. etc.. 
valorizou a falta....
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uai
bateu levo
simples!!!!
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Eu sugiro que você vire gay e se case com um homem. Homens são seres MUITO mais evoluídos e para
CONVIVER com mulher deve ser deveras complicado, uma vez que exige um esforço inenarrável ante os
"predicados" já citados acima. Tirando o fato, é claro, de sua mãe, tias, irmãs, e futura esposa estarem
incluídas nas "exceções", obviamente. 

A GRANDE MAIORIA das mulheres só serve para procriar e divertir homem, puro e simplesmente. Claro. A
GRANDE MAIORIA das mulheres é fútil, vazia, não tem amigas e vivem no shopping comprando roupa e
sapato para chegar nas festas e ficar competindo com as amigas quem tem os apetrechos mais bonitos.
Óóóóó quantos quinze anos você tem? Porque no meu mundo - contando, que sou quase uma balzaquiana
- as mulheres estudam, trabalham feito condenadas e estão preocupadas com casa, marido, profissão.
Pensamento típico de homem imaturo o seu, que na verdade só convive com mulher imatura, boba e
vazia, REALMENTE.

Registro:
Mensagens:
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Jun 2008
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Cara, o post do Truman ficou meio forçado
Mas mulher é um bixo estranho pra caralho, normalmente é um ser vazio, fútil, não tem amigos de verdade,
não tem hobbys que não seja ir comprar roupas e sapatos e a maioria quer direitos iguais mas não quer
rachar a conta.. 

Claro que tem exceções, mas a maioria se adequa a essa descrição acima.

itsmeMario e Cheiro do Ralo.
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regular king 

Membro
Mensagem advertida

Eu bomba da corte, reconheço o Corinthians como muito maior que o meu time, que ao contrário dele está falido e vive a
palmeirzação, gol do Coritiba, gol do ASA ja faz parte da história mediocre do falido porco.O Timão ao contrário é o fodão.
Eu manjo muito pouco de futebol, mas estou aprendendo com os meus mestres mentores Storm, LuisCorinthiano e Benny

Moda Focka e Truman.

 

09-04-2012 13:04

O mister bomba, não era EU quem estava dirigindo e mesmo que fosse, um acidente como argumento,
francamente, que comentário mais infeliz. Você poderia ter feito melhor. Imaturo é ter idade e inteligencia
suficiente para saber o que faz bem e não e ainda assim se entupir de porcarias. Vai levantar seus pesos,
vai, senão vai murchar.
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conheço um monte de menina imatura que nunca capotou o carro em baixa velocidade andando em linha
reta

http://www.hardmob.com.br/members/andressinha.html
http://www.hardmob.com.br/members/Andressinha.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/itsmemario.html
http://www.hardmob.com.br/members/cheiro+do+ralo.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209328
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209328
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209328
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-10.html#post9209332
http://www.hardmob.com.br/members/regular+king.html
http://www.hardmob.com.br/members/regular%20king.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/regular+king.html
http://www.hardmob.com.br/members/moda+focka.html
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209332
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209332
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209332
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-10.html#post9209342
http://www.hardmob.com.br/members/andressinha.html
http://www.hardmob.com.br/members/Andressinha.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/andressinha.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-10.html#post9209332


Homem dá soco em mulher após provocação [VIDEO]

file:///C|/.../Desktop/MBB - Tópicos/ORKUT - JRP - CASA DO ESCRITOR/DESPEDIDA DA HARDMOB/BOTECO/Homem dá soco em mulher após provocação [VIDEO] - 10.html[04/02/2013 16:04:27]

 

09-04-2012 13:06 #237

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

deus da verdade
Mar 2009
10.238
779

   

regular king 

Membro

Eu bomba da corte, reconheço o Corinthians como muito maior que o meu time, que ao contrário dele está falido e vive a
palmeirzação, gol do Coritiba, gol do ASA ja faz parte da história mediocre do falido porco.O Timão ao contrário é o fodão.
Eu manjo muito pouco de futebol, mas estou aprendendo com os meus mestres mentores Storm, LuisCorinthiano e Benny

Moda Focka e VaiCorinthians.

 

09-04-2012 13:10

O revide do cara foi muito mais forte, foi desproporcional.

Um chute só pra empurrá-la já ia ficar de bom tamanho pra acabar com a graça dela.

Agora soco no queixo é foda.
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HAHAHAHAHAHA Pqp!!!

Enfim, lembrei de uma história do ensino médio: tinha uma menina lá que lutava capoeira e se achava um
bocado por isso. 
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hahaahahHHAHAHAHA ué MAS ELA NAO ERA A EDINANCI SILVA CAMPEÃ MUNDIAL DE JUDO MAIS MACHO
QUE O DATTO E TODOS DO BOTECO JUNTOS???? CADE A CUZONA CUZUDONA AGORA??? FECHOU PRO
ABRAÃO???

só nao vale tomar bomba que murcha o pintinho daí nao adianta ter tanquinho se a torneirinha nao
funcina!

@

eu tambem ja lutei com mulher na sexta serie e quase matei sem querer.. ela era mais alta que eu e eu
pulei no pescoço dela por trás enquando ela virou pra me dar um chute ou soco, dai eu fiquei uns bons
segundos apertando o pescoço e vi que tava escorrendo baba pra caralho e soltei, dai quando eu vi ela
tava roxa quase indo pro pau e ficou se vomitando, eu gelei na hora, dai levei um chutinho e ficou por
isso mesmo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

direto do gpguia pra hardmob
Feb 2004
17.083
610

Uma vez ela discutiu com um sujeito na sala e virou o pé na cara dele. O infeliz ficou meio surpreso mas
não reagiu e acabou ficando por isso mesmo - fato que inflou ainda mais o ego da "menina capoeirista".
Daí pra frente, toda discussão era motivo pra ela ameaçar bater em alguém.
Até que ela encontrou-se com um sujeito chamado Abraão. Peãozaço sem noção. Certo dia eles
começaram uma discussão (fútil) que, claro, levou ao tal "vou quebrar a sua cara" por parte dela. Ele
ignorou e ela acertou um chute nele. Ele olhou pra ela e... enfiou a mão na menina. Uns cinco socos.
Nunca mais ela foi folgada com ninguém. Fim.

 Citando Andressinha 

O mister bomba, não era EU quem estava dirigindo e mesmo que fosse, um acidente como argumento,
francamente, que comentário mais infeliz. Você poderia ter feito melhor. Imaturo é ter idade e inteligencia
suficiente para saber o que faz bem e não e ainda assim se entupir de porcarias. Vai levantar seus pesos,
vai, senão vai murchar.

nhoi tudo bem? 

Andressinha.

 

09-04-2012 13:36

Caralho, só tem lutador aqui.

#240

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2007
583
117

   

penha13 

Suspenso

 

09-04-2012 13:38 #241

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
1.868
22

   

Maconha 

Membro

 Citando Andressinha 

Eu sugiro que você vire gay e se case com um homem. Homens são seres MUITO mais evoluídos e para
CONVIVER com mulher deve ser deveras complicado, uma vez que exige um esforço inenarrável ante os
"predicados" já citados acima. Tirando o fato, é claro, de sua mãe, tias, irmãs, e futura esposa estarem
incluídas nas "exceções", obviamente. 

A GRANDE MAIORIA das mulheres só serve para procriar e divertir homem, puro e simplesmente. Claro. A
GRANDE MAIORIA das mulheres é fútil, vazia, não tem amigas e vivem no shopping comprando roupa e
sapato para chegar nas festas e ficar competindo com as amigas quem tem os apetrechos mais bonitos.
Óóóóó quantos quinze anos você tem? Porque no meu mundo - contando, que sou quase uma
balzaquiana - as mulheres estudam, trabalham feito condenadas e estão preocupadas com casa, marido,
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Ele errou por generalizar, mas existe um fundo de verdade no que ele falou.

Se b*ce*a nascesse em troncos de árvores, por exemplo (ou se estivesse disponível em outro meio que
não a mulher), que homem iria querer aguentar o bixo xarope que é a mulher?

Do ponto de vista masculino:
No bar tomar uma cerva e bater papo, melhor com os camaradas ou com a mulher?
Vendo futebol, melhor com camarada ou com a mulher?
Viagem para curtir, com os amigos ou com mulher?
Pescar, com amigos ou mulher?
etc...

Sem contar o fato de que fazer as atividades acima com a mulher gasta-se o dobro e aproveita-se menos.

Claro, que um "amigo" para estas atividades pode ser uma mulher, mas são raras as que são boas
companhias para isso. E claro, raras as que a nossa intenção também não seja sexo.

Mas assim é a vida... as mulheres infelizmente acabam tendo o direito de serem desse jeito por elas terem
o que os homens querem...

profissão. Pensamento típico de homem imaturo o seu, que na verdade só convive com mulher imatura,
boba e vazia, REALMENTE.

Truman.

 Citando Trovalds 

Eu - Então, menina, anota o número do meu celular, daí me liga pra gente fazer algo um outro dia.
Eu dei um abraço nela, me despedi e...
Eu - Anota aí o número, por favor.
Ela - Anotar o número do seu cel pra que? Ligo pra falar o que?

 

09-04-2012 13:45

@Maconha , tenho sorte então que todos os meus namorados preferiam a mim do que qualquer programa
com homem. Não que eu não entendesse que eles precisavam de momentos que são típicos de homens.
Futebol, cerveja depois da pelada e etc, mas se precisassem optar, optavam sempre por ficar comigo.
Nem sempre a companheira é insuportável. Há mulheres que valem a pena sim e são tão amigas quanto
um homem. Não substitui a companhia masculina que às vezes realmente se faz necessária, mas se
porventura estiverem juntas num evento qualquer, mesmo futebol, são bem vindas. 

Quando você opta por namorar uma boneca, vidrada em roupa e sapato, shopping e futilidades, pode
realmente reclamar de tudo que o @fera colocou no post. No entanto, quando você escolhe uma
companheira e não um objeto para fins sexuais e divertimento tolo, você pode contar com ela para tudo.

#242

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2008
3.868
330

   

Andressinha 

Membro

 

09-04-2012 13:57 #243

Registro: Sep 2003

   

Maconha 

Membro

 Citando Andressinha 

@Maconha , tenho sorte então que todos os meus namorados preferiam a mim do que qualquer programa
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Antes de responder (desculpe, não acompanho tanto o fórum, mas agora lembrei o seu nick)... mas o seu
namorado por acaso não é o Predator?

Mensagens:
Verdinhas:

1.868
22

com homem. Não que eu não entendesse que eles precisavam de momentos que são típicos de homens.
Futebol, cerveja depois da pelada e etc, mas se precisassem optar, optavam sempre por ficar comigo. Nem
sempre a companheira é insuportável. Há mulheres que valem a pena sim e são tão amigas quanto um
homem. Não substitui a companhia masculina que às vezes realmente se faz necessária, mas se
porventura estiverem juntas num evento qualquer, mesmo futebol, são bem vindas. 

Quando você opta por namorar uma boneca, vidrada em roupa e sapato, shopping e futilidades, pode
realmente reclamar de tudo que o @fera colocou no post. No entanto, quando você escolhe uma
companheira e não um objeto para fins sexuais e divertimento tolo, você pode contar com ela para tudo.

 Citando Trovalds 

Eu - Então, menina, anota o número do meu celular, daí me liga pra gente fazer algo um outro dia.
Eu dei um abraço nela, me despedi e...
Eu - Anota aí o número, por favor.
Ela - Anotar o número do seu cel pra que? Ligo pra falar o que?

 

09-04-2012 14:00

@Maconha 

Ex namorado.

#244

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2008
3.868
330

   

Andressinha 

Membro

 

09-04-2012 14:45

Bom, pelo menos, no caso do seu ex (predatroll), ele preferia ficar com você, já que a outra opção dele
era passar o tempo trollando aqui na hardmob!

Óbvio que é brincadeira! 

#245

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Analista de Leitura Jr.
Apr 2009
2.367
156

   

dupotter 

Membro

"As mina pira na sutileza..."

 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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09-04-2012 14:46

É assim mas não é... na pratica a teoria é outra, infelizmente.

Mas é claro que com sua parceira você pode contar com ela para tudo, afinal é por isso que é a parceira.
Mas tem horas, que só os homens sabe oque é jogar uma sinuca e tomar cerveja com um amigo por
exemplo, quem nao faz isso, acaba ficando sufocado.

Se for com a mulher, ótimo, mas não da para ficar falando de Futebol, Economia, Politica, F1, etc etc com
sua companheira, uma hora vai saturar.

Tem que ver issae.

#246

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
1.963
136

   

lordmac 

Membro

 Citando Andressinha 

@Maconha , tenho sorte então que todos os meus namorados preferiam a mim do que qualquer programa
com homem. Não que eu não entendesse que eles precisavam de momentos que são típicos de homens.
Futebol, cerveja depois da pelada e etc, mas se precisassem optar, optavam sempre por ficar comigo. Nem
sempre a companheira é insuportável. Há mulheres que valem a pena sim e são tão amigas quanto um
homem. Não substitui a companhia masculina que às vezes realmente se faz necessária, mas se
porventura estiverem juntas num evento qualquer, mesmo futebol, são bem vindas. 

Quando você opta por namorar uma boneca, vidrada em roupa e sapato, shopping e futilidades, pode
realmente reclamar de tudo que o @fera colocou no post. No entanto, quando você escolhe uma
companheira e não um objeto para fins sexuais e divertimento tolo, você pode contar com ela para tudo.

Tenho sérios problemas em me auto-elogiar... e me acho sensacional por isso. 

Referencias HM

 

09-04-2012 14:53

Cala boca cara.
Queria só 5 minutos contigo ao vivo pra ver. Não aguenta 2 rounds comigo de porrada.

#247

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
3.121
937

   

The Voice 

Membro

 Citando penha13 

Caralho, só tem lutador aqui.

 

09-04-2012 15:01

Mulher só presta a partir dos 27 anos, antes disso a maioria parece adolescente... sexo ruim, não tem
gosto definido pelas coisas, é fútil, só quer saber de caras bonitos e ricos ( depois dos 30 isso começa a
mudar ) ultimamente tenho procurado me relacionar com mulheres acima dessa idade e tenho tido
sucesso em 80% das empreitadas.

Namorar universiotaria só da dor de cabeça.

#248

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Oct 2007
2.808
432

   

itsmeMario 

Membro
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« [BebeuEspancou] Vereador ameaça mulher com garfo de churrasco e é detido | Racismo o que diz a Constituição »

http://www.youtube.com/watch?v=VHssz...layer_embedded 

 Citando KaZu

Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...

 

09-04-2012 15:04

Pera aí, cidadã querendo defender quem atualmente? Ou melhor, acha que vai chegar aonde batendo
"boca" com galera que tem visão limitada da vida? E outra, se o cara pensa assim, pra que tentar mudar
sua concepção? AhhhhhHHhHhH!

#249

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.368
341

   

burk 

Membro

 

09-04-2012 15:11

Isso não comprova a teoria do cara?
Eles podiam jurar de pé junto que eles realmente preferiam você do que os amigos, mas na realidade ele
escolhia você porque caso ele escolhesse os amigos, ele perderia oque você tem no meio das pernas, sem
querer ofender.

#250

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Welcome to the jungle
May 2003
6.349
207

   

VaiCorinthians 

Membro

 Citando Andressinha 

@Maconha , tenho sorte então que todos os meus namorados preferiam a mim do que qualquer programa
com homem. .

Ser corinthiano é ir além de ser ou não ser o primeiro.

Truman.
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