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PF, achamos o Silvio Kokeluche. Pode prender.

#201

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
3.121
937

   

The Voice 

Membro

 Citando Dean 

QUE ESPETACULO

Percebam como a cretina o ataca com sua voz irritante e histérica, chinga e tenta tirar ele do sério de
todas as maneiras. Na hora de discutir com elas é preciso sangue frio e mostrar quem é o macho da
situação. Porrada na puta e devidamente colocada em sua posição, sendo preservada a moral e os bons
costumes.

porrada na cara das feministas
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05-04-2012 23:37

uahauhuheuheuheuua cara ri demais do seu causo! uahuahuheuheuua

pqp!!! o melhor é voce lembrar a marca do macarrão kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

#203

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

MMA
Aug 2010
68
2

   

Mateus.dom 

Membro

 Citando Fode Tudo 

IUAHEIUH
velho isso tudo me fez lembrar de um "causo" que tive. kkk..

teve um sabadão que fomos fazer um churras na minha sogra e talz... tava mo festa e etc... ae
esquecemos de comprar o refri pra criançada...
me desloquei até o mercado DIA pra comprar um Fardo de COCA-COLA .. 
ja tava meio xumbado neh pra variar.. um pouco! 

ai me fui até um caixa passando 2 minuto na fila veio uma tiazinha loira (não me equeço daquela
desgraçada até hoje) 
e falou que a mulher que estava na minha frente havia guardado a vaga atras dela para ela...
fiquei sem entender pois nao tinha ninguem nem carrinho nem porra nenhuma... e a loira tava com um
carrinho cheio de comprar eu so com o fardo de coca... ai eu falei.. sinto muito senhora deixa eu passar
rapidinho so tenho o fardo pra passar..
ae do nada recebi na cara uma pacotada de macarrão na marca adria..
desse aqui oh!!
http://www.peixoto.com.br/catalogo/imagens/148075.jpg

mano não sei pq... eu estava calmo e etc... mas aquilo me ferveu tanto o sangue..
que so dei um empurrão nela ela caiu saiu rolando.. etc.. 
valorizou a falta....

ai a caixa falou pra deixar pra la e etc.. ela eh barraqueira mesmo etc.. 

ela ficou me xingando la e ninguem se entrometeu não... mesmo pq todos viram aquela cena bizarra...

tenho 2.10m de altura.. 

isso ajudou um pouco a manter os white knight na bolha!
kkkkkkk
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Essa história de "White Knight" não conhecia.. haha

Spoiler: 

Chega de warning, só realmente não sabia o termo!

Cuiabá tá ficando famosa, rapaz! Primeiro foi o cara que quase atropelou 3 e agora o cidadão MMA...

#204

Registro:
Mensagens:
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Feb 2011
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burk 
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06-04-2012 0:11

Coitado do cara.
É um inferno quando uma mulher desse nível passa pelo caminho da pessoa.
Uma mulher dessas é pior que o satanás provocando a pessoa. O cara perde a cabeça e de repente é um
"homem que bate em mulher".
Eu saio logo de perto. Sei que só tenho a perder perto de uma pessoa dessas.

#205

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2001
663
60

   

SpyLiu 

Membro
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ja que ninguem postou... 
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Aug 2002
1.180
7

   

Naido171 

Membro

SDF, rocknaveia, OaLa e mais 3.
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OaLa 
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 Citando Naido171 

ja que ninguem postou... 

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-9.html#post9202965
http://www.hardmob.com.br/members/SpyLiu.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/spyliu.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9202965
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9202965
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9202965

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-9.html#post9202987
http://www.hardmob.com.br/members/Naido171.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/naido171.html
http://www.hardmob.com.br/members/sdf.html
http://www.hardmob.com.br/members/rocknaveia.html
http://www.hardmob.com.br/members/oala.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-9.html#
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9202987
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9202987
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9202987
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-9.html#post9203066
http://www.hardmob.com.br/members/oala.html
http://www.hardmob.com.br/members/OaLa.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/oala.html

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474121-homem-da-soco-mulher-apos-provocacao-video-9.html#post9202987


Homem dá soco em mulher após provocação [VIDEO]

file:///C|/...0/Desktop/MBB - Tópicos/ORKUT - JRP - CASA DO ESCRITOR/DESPEDIDA DA HARDMOB/BOTECO/Homem dá soco em mulher após provocação [VIDEO] - 9.html[04/02/2013 16:02:35]

aeaheuaseahueuahueuae

 

06-04-2012 2:36

Galera, vamos nos amar!!! Pra que brigar!!

Ao som de Paula Fernandes, todos comigo:

Eu quero ser pra você
A alegria de uma chegada
Clarão trazendo o dia
Iluminando a sacada

Eu quero ser pra você
A confiança, o que te faz
Te faz sonhar todo dia
Sabendo que pode mais

Eu quero ser ao teu lado
Encontro inesperado
O arrepio de um beijo bom
Eu quero ser sua paz a melodia capaz
De fazer você dançar

\o/////////////

#208

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Neva give up!
May 2006
1.621
11

   

guimmy* 

Membro

» emulando atualmente: SNES no PC, Wii e iOS -- GB/GBC/GBA no PC e iOS -- N64 no PC e Wii -- Wii no PC.

«¤¢øñÐø®¤» .
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Na boa, tem mulheres (no caso como essa) que se aproveitam acham as boazudas e falam e agem como
querem com os homens porque a sociedade nos ensina que bater em mulher é feio. Feio é apanhar queto
de uma barraqueira.
Uma coisa eu aprendi, não fez nada fica queto, e se levar sem motivos revide.

#209

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tenteentender
Jan 2012
354
59

   

JPilatiJr 

Suspenso

Truman.
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Umas minas desse porte e o cara dando soco. Podia sair de fininho, deixar pra lá, pedir desculpas pelo
mal entendido. Se fosse realmente esperto comia as 3.
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Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

6a-feira eh o bicho
Jan 2001
3.503
392

   

 Citando rdgr 

Fode a minha bunda e me chama de menor de idade

 

06-04-2012 10:56

Eu começo a desconfiar que tem uma galera aqui que tem uma paixão enrustida pelo Datto, só pode ser
isso. Sempre dão um jeito de falar dele em todo tópico.

@Bohannon , eu já tinha te pedido pra evitar isso e vc insistiu. Valeu por incitar o flame DE NOVO, viu.

Eu deveria ter fechado este tópico na primeira oportunidade, até pelo fato de existir um tópico oficial para
vídeos aleatórios no qual esse vídeo foi postado umas 15 vezes já. Mas dei um voto de confiança e espero
que vcs não o traiam novamente.

Não é pra me quotar, não é pra provocar mais ninguém, não é pra postar FR de tartaruga ninja. A partir
desse meu post o assunto é a agressão do vídeo, OK?

#211

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
14.876
977

   

Overhaulin' 
hardMOB Staff - Moderação

Mazel Tov!

 

06-04-2012 11:28

Agora vejam o que é o condicionamento pavloviano que faz um cara gritar "Quê isssoooo caaaara" quando
a vadia leva um jab no nariz, e quando o cara leva um chute no saco ninguém fala nada. Por isso que
tenho nojo de zé povinho.

#212

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
1.919
79

   

Abcwyz 

Membro

"The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. ... God forbid we should ever
be twenty years without such a rebellion; what country can preserve its liberties if their rulers are not warned from time to
time that their people preserve the spirit of resistance? Let them take arms." -- Thomas Jefferson

SpyLiu e The Voice.
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QUE ISSO CARAAAAA!!!

@Topic 
Homem que bate em mulher....preciso nem falar...
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Verdinhas: 29

 

06-04-2012 12:29

Também acho errado, acho que todos nós.. Mas neste caso, não vou dizer que foi pouco. Mas ele ta no
direito dele, isso pode ter certeza.
Legitima defesa pelo low kick........... =/

#214

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2012
182
15

   

Lacan 

Membro

 Citando SpiderRJ 

Homem que bate em mulher....preciso nem falar...

 

06-04-2012 12:35

Qualquer agressão teoricamente é errada. Mas a mulher provocou, ela começou.
Mulher não faz tanta questão de dizer que "não existe mais essa história de sexo frágil"? Então t'aí. Se
quer bater como homem, apanhe como homem. Se ela tivesse ficado na dela não tinha apanhado. Merecia
mais só pelo barraco.

#215

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
84
37

   

Ácido 

Membro

 Citando Lacan 

Também acho errado, acho que todos nós.. Mas neste caso, não vou dizer que foi pouco. Mas ele ta no
direito dele, isso pode ter certeza.
Legitima defesa pelo low kick........... =/

Give me MOAR INTERNETS.

Truman.
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Isso mesmo que quis passar. Perfeito! (:

#216

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2012
182
15

   

Lacan 

Membro

 Citando Ácido 

Se ela tivesse ficado na dela não tinha apanhado. Merecia mais só pelo barraco.

«¤¢øñÐø®¤» .
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06-04-2012 13:15

Acho engraçado algumas coisas...

As mulheres durante decadas brigam por igualdade e onde fica a igualdade quando o assunto é agressão?
Vamos brigar de igual para igual então e simples assim.

Eu não vejo problemas no que o cara fez. A mina pediu para isso e com certeza, nem ela nem as amigas
são de familia visto as vestimentas.

#217

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2001
11.888
44

   

«¤¢øñÐø®¤»  

Membro

brucinha e Truman.

 Citando redhat 

Vamos trocar chocolates ? eu te dou um talento e vc me da sem parar.

 

06-04-2012 14:28

goleiro bruno aprova esse topico
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2008
601
25

   

Jrlegend 

Membro

 

06-04-2012 15:25

Porra, na 1a arranhada que a mulher desse no meu carro era K.O.

E bixo, não ia nem pensar... ia ser o puro rage infinito e além!

#219

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2000
3.247
98

   

raid.dudu 

Membro

 Citando JhonSmith 

Lembrei desse caso ... 
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06-04-2012 19:02

cara sabe o que eu acho pior??? pior do que o vídeo postado no inicio do topico, é o video da vagabunda
puta piranha lazarenta riscando o carro do cidadão paginas atrás e o baitolinha boiolinha frouxo capacho
come merda de vadia nao faz porra nenhuma. aquilo sim realmente me revoltou, o K.O do street fighter do
inicio do topico achei bem feito, mas o lance de riscar o carro ahhhhhhhhhhhhh se fosse comigo o bagulho
ia ficar louco... provavelmente eu iria ver o sol amanhecer quadrado =/

#220

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

direto do gpguia pra hardmob
Feb 2004
17.083
610

   

brucinha 

Membro

 Citando Overhaulin' 

Eu começo a desconfiar que tem uma galera aqui que tem uma paixão enrustida pelo Datto, só pode ser
isso. Sempre dão um jeito de falar dele em todo tópico.

@Bohannon , eu já tinha te pedido pra evitar isso e vc insistiu. Valeu por incitar o flame DE NOVO, viu.

Eu deveria ter fechado este tópico na primeira oportunidade, até pelo fato de existir um tópico oficial para
vídeos aleatórios no qual esse vídeo foi postado umas 15 vezes já. Mas dei um voto de confiança e espero
que vcs não o traiam novamente.

Não é pra me quotar, não é pra provocar mais ninguém, não é pra postar FR de tartaruga ninja. A partir
desse meu post o assunto é a agressão do vídeo, OK?

nhoi tudo bem? 

 

06-04-2012 19:06

hehehe

Meu amigo, me diz... quem nunca encheu sua mulher de tapas na cara?! 
Quem nunca?!
Só eu e o moderador Overhaulin que batemos em nossas mulheres todos os dias?!

#221

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
3.121
937

   

The Voice 

Membro

 Citando Jrlegend 

http://1.bp.blogspot.com/_vBAclcKAuS...20137_news.jpg

goleiro bruno aprova esse topico

 

06-04-2012 19:09

O esquema é se tentar se equilibar e chamar de baranga, cabelo ruim, gorda, feia.. 
Se a mina insistir da uma rasteira, no máximo um empurrão.. 

#222

ferA_ 

Membro
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É foda, mina provoca, vem pra cima te bater, você se defende e ainda corre o risco de apanhar de 10
"que isso cara" que tão assistindo porque é "errado bater em mulher".

Uma vez vi um causo que um cara chegou, parou uma moto e começou a puxar uma mulher pelo cabelo e
bater nela (dá murrão e chute mesmo). Em nenhum momento ela agrediu ele. Nesse caso acho errado.
Juntou uns 4 cara e deram uns 2 soco e uns chute no cara.
Achei certo o fdp ter apanhado, ainda depois fui lá e falei umas bosta pra ele pq tava meio chapado ja
heuauea.

Agora a partir do momento que a mulher deu o primeiro já merece apanhar.
Sorte que nunca passei por isso. Pq ctz que eu tomaria o primeiro tapa e já voltaria com um swingão na
napa. Deve ser meio tenso se controlar na hora que o sangue ferve.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velha guarda da hardMOB!
Nov 2003
13.139
243

   

Última edição por ferA_ : 06-04-2012 às 19:16

 

07-04-2012 11:14

Isso é faniquito de menina mimada que levou umas verdades na cara.

E podem ver, SEMPRE tem alguém pra vir passar melzinho nas costas delas. 

As mulheres sempre agem como umas bostas.

E são, salvo raríssimas, raríssimas exceções mesmo (de contar nos dedos), umas bostas. 

E da bosta só vem o que?

Merda. 

Quando a pessoa é ruim, ela só faz porcaria. Veja o histórico delas e irá constatar que só fazem porcaria.

Difícil é alguém ASSUMIR que fez porcaria e ARRUMAR a porcaria que fez. 

Não. Fazem porcaria, SABEM que fizeram merda e tanto elas como os outros INSISTEM em valorizar a

merda. 

Por que?

Porque são um bando de coitados, de fodidos que precisam desesperadamente IMPOR seu lixo pros outros.

#223

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

* 07/02/2004 + 08/05/2012
May 2008
4.671
361

   

Truman 

Suspenso
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regular king 

Membro

 Citando Truman 

Isso é faniquito de menina mimada que levou umas verdades na cara.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

deus da verdade
Mar 2009
10.238
779

   

E podem ver, SEMPRE tem alguém pra vir passar melzinho nas costas delas. 

As mulheres sempre agem como umas bostas.

E são, salvo raríssimas, raríssimas exceções mesmo (de contar nos dedos), umas bostas. 

E da bosta só vem o que?

Merda. 

Quando a pessoa é ruim, ela só faz porcaria. Veja o histórico delas e irá constatar que só fazem porcaria.

Difícil é alguém ASSUMIR que fez porcaria e ARRUMAR a porcaria que fez. 

Não. Fazem porcaria, SABEM que fizeram merda e tanto elas como os outros INSISTEM em valorizar a

merda. 

Por que?

Porque são um bando de coitados, de fodidos que precisam desesperadamente IMPOR seu lixo pros

outros. 

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
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Tem muito nego frustrado com mulher aqui, como pode?

#225

FireStarter. 
Membro
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