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 O amor é lindo! Junta pessoas de idades tão diferente né. Abraço Temer

Pô.....tava aqui vendo uma parte da posse da DILMA.

Eis que no parlatório vejo o vice Michel Temer com uma GATA do lado.
Aí pensei.... pô, não pode ser a mulher do cara, fala sério.

Mas sim...... era mesmo.

Engraçado né como o amor desperta assim em pessoas com idades tão diferentes.
Também é engraçado que nunca vi um zé ninguém com mulher 30 anos mais nova.

Ó saiu, na folha:
http://www1.folha.uol.com.br/poder/8...asileira.shtml

É......... isso me lembra o caso da Mônica Veloso comentado pelo saudoso Alborguetti (Dalborga):
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Esquema é entrar pra política. 

02-01-2011 14:25 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

02-01-2011 14:33

43 anos mais nova?

É muito amor...

#2

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
493
71

Cidadão Kane 

Membro

02-01-2011 14:36

E la vamos nos

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
3.772
784

MF. 
Membro

 Citando XOTISNEGUER 

...eu atocho 5 dedo no meu fiofó e rasgo até sair sangue e fezes...

02-01-2011 14:39

Old, close, ban & fuck bunda.

Já tá sendo discutido no tópico sobre a posse da Dilma.

#4
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newegg 
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 Citando David Nelson 

Atualmente to comendo um cara 

02-01-2011 14:43

Pior que eu reparei nessa loira e pensei que era só um assistente gostosa. Tomar no cu.

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
5.685
17

Mendigo 

Membro

 Citando Fernando |CFC 

A hora do grito, foi a hora que ele tava empenhado dentro do sutiã da redonda, e ela simplesmente começou
a fuçar na mala, tirou um chocolate, deu uma mordida e ainda ofereceu pra ele.

02-01-2011 14:52

francamente. se você é um cara de 70 anos, já foi casado e tem filhos, tem grana, tem casa, tem carro,
vocês vão atrás de qual mulher? uma mulher de 70 anos? você acha que ele tá procurando amor? e eu
acho totalmente plausível a menina estar atrás de "reconhecimento" e grana. quem não está atrás disso?
às vezes eu acho que só tem menino aqui.

#6

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

02-01-2011 15:01

Você esqueceu de colocar o rolleyes né? Coloque-se no lugar dela então. Vc com 27 casado com uma
mulher de 70 (nas mesmas condições do Temer)...

Tenha um pouco de orgulho próprio, por favor né...

#7

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
2.824
20

Føxy 

Membro

 Citando joaca 

francamente. se você é um cara de 70 anos, já foi casado e tem filhos, tem grana, tem casa, tem carro,
vocês vão atrás de qual mulher? uma mulher de 70 anos? você acha que ele tá procurando amor? e eu
acho totalmente plausível a menina estar atrás de "reconhecimento" e grana. quem não está atrás disso?
às vezes eu acho que só tem menino aqui.

Minhas referências 
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02-01-2011 15:02

pics da tal pra ilustrar o topico por favor ! 

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2004
5.563
109

#Stifler  

Membro

"Quando uma garota diz com quantos caras transou multiplique por três para ter o número real"

02-01-2011 15:19

dentro da lei, cada um faz da vida o que quer. quem sou eu, quem é você, ou qualquer um aqui, que tem
o condão de analisar ou medir "orgulho próprio"? não faço a mínima ideia se eu faria algo do tipo, a
questão é que é patético julgar quem faz. eles estão prejudicando alguém? os dois estão infelizes? isso
quem sabe são eles. 

ah, esqueci, o modelo de vida hardmobiano, que está dentro das regras conservadoras de "normalidade",
deveria ser norma mundial.

#9

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

 Citando Føxy 

Você esqueceu de colocar o rolleyes né? Coloque-se no lugar dela então. Vc com 27 casado com uma
mulher de 70 (nas mesmas condições do Temer)...

Tenha um pouco de orgulho próprio, por favor né...

02-01-2011 15:23

imagina agora se temer fosse um vendedor de loja de sapato. imagina ela com ele. não consigo.

#10

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
2.573
535

lavos 

Membro

Trust me, I´m a jedi

02-01-2011 15:30 #11

Hwnz 

Membro
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Clique aqui para ver a imagem completa.Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.316
41

02-01-2011 15:49

Exato, só mulher faz isso. 

Spoiler: 

#12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.825
510

Truman 

Membro

 Citando Føxy 

Você esqueceu de colocar o rolleyes né? Coloque-se no lugar dela então. Vc com 27 casado com uma
mulher de 70 (nas mesmas condições do Temer)...

Tenha um pouco de orgulho próprio, por favor né...

http://www.hardmob.com.br/members/Hwnz.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
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Com exceção desse aqui, que deve ser doente mental... 

02-01-2011 15:50

Claro que cada um faz o que quer da própria vida. Sua memória está meio fraca hein... Quem falou isso
aqui:

"e eu acho totalmente plausível a menina estar atrás de "reconhecimento" e grana. quem não está atrás
disso?"

Você deixou claro que ela É interesseira e por tabela, você também seria caso tivesse a oportunidade. Se
expresse melhor e não dê "piti" aqui em um fórum.

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
2.824
20

Føxy 

Membro

 Citando joaca 

dentro da lei, cada um faz da vida o que quer. quem sou eu, quem é você, ou qualquer um aqui, que tem o
condão de analisar ou medir "orgulho próprio"? não faço a mínima ideia se eu faria algo do tipo, a questão
é que é patético julgar quem faz. eles estão prejudicando alguém? os dois estão infelizes? isso quem sabe
são eles. 

ah, esqueci, o modelo de vida hardmobiano, que está dentro das regras conservadoras de "normalidade",
deveria ser norma mundial.

Minhas referências 
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http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=176510

rqueiroz76#gmail.com

02-01-2011 15:50

Prostituicao em alto nivel.

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.338
1278

GRBomber 

Membro

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

02-01-2011 15:52

Ela quer dar o golpe do baú. Que mal há nisso?!?! Michel Temer q eh otario d pegar menina novinha... Do
q sera q eles conversam? Restart?

#15

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2001
8.926
6
2

Hellwings 

Redação
hardMOB

Sim, já tentaram me difamar neste fórum. Leia na íntegra neste link. | Ban Cobra? Veja neste link.
Quer saber como ganhei uma ATI Radeon X850XT Platinum Edition? Clique aqui.
Primórdio da minha tradução do GTA3, veja aqui.
\"If you talk to God, you\'re religious. If God talks to you, you\'re psychotic.\" Dr. Gregory House, House M.D.

02-01-2011 15:53

Engraçado foi esse comentário lá na folha:

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.293
290

zaaks 

Membro

Na noite de núpcias Temer mostra os cinco dedos da mão.

Jovem esposa, espantada: "Cinco vezes !! "

Temer: "Não, escolha um dedo!"

02-01-2011 15:54 #17

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2000
3.765
1
44

AzkaBAN. 
Banido

 Citando phillip7.7 

http://img403.imageshack.us/img403/5...qap510lg1x.png

http://img402.imageshack.us/img402/7801/temerfy.jpg
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É impressão minha ou as tetas estão proximas ao umbingo?

02-01-2011 15:55

Aí doeu hein!!! huahuauhauhuhahua

@AzkaBAN.

Acho que a saia que está muito pra cima...

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
2.824
20

Føxy 

Membro

 Citando Doutor ? 

Exato, só mulher faz isso. 

Spoiler: 

Com exceção desse aqui, que deve ser doente mental... 

Minhas referências 

http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=176510

rqueiroz76#gmail.com

02-01-2011 15:56 #19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
15.649
506

Cristo&Oxalá 

Membro
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 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

02-01-2011 16:05

Porra, 70 anos?

O cara ta interão.. Achei que ele tinha uns 55 +ou- hahaha que bolha.

Ela é bonita, mas conheço tanta mulher mais bonita.. Só teve todo esse destaque por ser mulher de quem
é e por ser tão mais nova.

No mais, dinheiro compra tudo né? Que mulher intere$$seira..

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pq faso iso ? ;/
Jul 2007
8.814
825

! romarinho 

Membro

you mad cause i'm stylin on you

02-01-2011 16:06

Um poderoso chefão sem uma bela mulher, não é um cappo

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
11.538
1451

Demented 

Membro

Intel Core I7 2600k 3.4ghz Sandy Bridge == Mb Asus P8Z68 Deluxe == Radeon Hd 6970 2gb == 16 GB ddd3 Corsair
Vengeance == 2x HD Samsung 2 TB == Fonte Corsair 1200W

02-01-2011 16:07

depois dá uma de dona mônica e você vai ver o amor que ela tem... só se for amor ao dinheiro!

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
13.003
702

PALESTRINO 

Membro

 Citando lrac 

43 anos mais nova?

É muito amor...
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contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

02-01-2011 16:11

interprete como quiser. eu disse que qualquer um está atrás de reconhecimento e dinheiro, mas, segundo
a minha memória fraca, não lembro de ter afirmado que EU faria qualquer coisa por isso. mas não deixo
de estar procurando reconhecimento e dinheiro. no caso dela, se ela faz qualquer coisa (desde que não
sejam atos proibidos e não meramente imorais - de acordo com a SUA moralidade), é um problema única
e exclusivamente dela e dele.

Enfim...

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

 Citando Føxy 

Claro que cada um faz o que quer da própria vida. Sua memória está meio fraca hein... Quem falou isso
aqui:

"e eu acho totalmente plausível a menina estar atrás de "reconhecimento" e grana. quem não está atrás
disso?"

Você deixou claro que ela É interesseira e por tabela, você também seria caso tivesse a oportunidade. Se
expresse melhor e não dê "piti" aqui em um fórum.

02-01-2011 16:16 #24

C R O I X 

Membro

http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2013N34330&fb_source=message
http://www.hardmob.com.br/members/joaca.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/joaca.html
http://www.hardmob.com.br/members/c+r+o+i+x.html
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Virgin Detected...

Mas serio cara. Nossa sociedade funcina na base de interesses e prostituicao social.

Se ela esta com ele por dinheiro e ela com ele por ser jovem e gostosa. Ambos sabem disso e estao
felizes assim. Ela quer comecar bem na vida e ele quer terminar bem na vida. Eu estaria muito feliz se
fosse um dos dois (dispeco as piadinhas).

A vida eh feita de negociacao e exploracao e quem ainda nao percebeu isso eh muito inocente.

Se uma coroa pagar bem eu como ela com vontade... Prefiro comer umacoroa que vai fazer da minha vida
mais facil e melhor do passar a vida trabalhando 8h por dia e nao ter nem dinheiro e nem tempo para
curtir a vida de maneira melhor.

To cagando para os moralistas...

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

 Citando AzkaBAN. 
É impressão minha ou as tetas estão proximas ao umbingo?

Última edição por C R O I X : 02-01-2011 às 16:23

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

02-01-2011 16:17

acabei de voltar de um almoço de familia, o primo do meu avo, o moises, 87 anos, tá namorando uma
mulher de 25 anos, recém formada... ele tem grana, tem mais é que aproveitar!

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
983
5

Sabbá  

Membro

????
"If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there'd be a shortage of sand.”- Milton
Friedman
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