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@VaiCorinthians e @DUDU  O que estou vendo aqui nos últimos comentários é a mostra de que todo
homem é falso e mentiroso. E só vê mulher como objeto. Passei os últimos anos da minha vida sendo
enganada. Desejo fortemente que hajam espalhados por aí meia dúzia de homens que ainda valham a
pena. No mais, se mentiu ou não, pred@tor sempre foi um ótimo namorado, dos que tive, o melhor.
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 Citando Andressinha 

[MENTION=187925] No mais, se mentiu ou não, pred@tor sempre foi um ótimo namorado, dos que tive, o
melhor.

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

 

09-04-2012 16:30 #253

Fórum

http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/media.php
http://www.hardmob.com.br/picall.php
http://www.hardmob.com.br/blogs/
http://www.hardmob.com.br/home_servidores.php
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/home_sobre.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/calendar.php
http://www.hardmob.com.br/search.php
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9210555&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9210555&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9210555&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-10.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-10.html
http://www.hardmob.com.br/members/vaicorinthians.html
http://www.hardmob.com.br/members/dudu+%3A%29.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-11.html#post9209858
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/members/dudu+%3A%29.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209858
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209858
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209858
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-11.html#post9209893
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/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-11.html#post9209858
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209893
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209893
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9209893
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-11.html#post9210053
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


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] - 11.html[04/02/2013 16:05:22]

WAT?? voce é/foi namorada do redground? me conta mais detalhes desse babado plz!
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nhoi tudo bem? 
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depois de ver o video mereceu .. ele pediu 03420349032 vezes pra ela ir embora ...
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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.

 Citando Sodoma & Gomorra 

Engraçado que os videos que causam mais polêmica são os de nerd vs mulheres... Sinto que o pessoal aqui
se identifica...

 

http://www.hardmob.com.br/members/brucinha.html
http://www.hardmob.com.br/members/brucinha.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/brucinha.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-11.html#post9209893
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210053
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210053
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210053
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-11.html#post9210092
http://www.hardmob.com.br/members/m4rkotereh.html
http://www.hardmob.com.br/members/M4rkoTereH.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/m4rkotereh.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210092
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210092
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210092
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-11.html#post9210165
http://www.hardmob.com.br/members/deadfish.html
http://www.hardmob.com.br/members/DeadFish.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/deadfish.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-post9209328.html#post9209328
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/359310-frs-imagens-gifs-videos-engracados-aleatorios-post9067300.html#post9067300
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210165
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210165
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9210165


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] - 11.html[04/02/2013 16:05:22]

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

09-04-2012 18:48

Eu mais do que valho a pena, porém, não estou disponível.

No mais, boa sorte.
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 Citando Andressinha 

Desejo fortemente que hajam espalhados por aí meia dúzia de homens que ainda valham a pena.
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tem mesmo?
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Porque você toma cerveja sem alcool, come pipoca, hot dog e churros.

tenho ódio de gordo..
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Não "fechou" nada com ninguém.

Sujeito era um babaca sem noção. Independente do gênero, povo que acha que resolve tudo com soco e
tapa sempre tem o mesmo destino: encontrar alguém mais forte/habilidoso e levar uma bela surra.
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 Citando brucinha 

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???
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