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Tem alguém comendo esse pastelzinho por fora, só a piroca flacida do vovô não dá conta não.

Master of the obvious.

É bom ela não ter nenhum podre no passado também, porque senão é questão de tempo até descobrirem.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Implying...
Oct 2006
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Biggus Dickus 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

 Citando C R O I X  

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.

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/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=8110448&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8110448&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-7.html
http://www.hardmob.com.br/members/biggus+dickus.html
http://www.hardmob.com.br/members/biggus+dickus.html
http://www.hardmob.com.br/members/Biggus%20Dickus.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/biggus+dickus.html
http://www.hardmob.com.br/members/joaca.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/joaca.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-post8110246.html#post8110246
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-post8110246.html#post8110246
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


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

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-2.html[04/02/2013 14:14:32]

resumiu bem o tópico.

pois é, as pessoas sempre querem enxergar o lado em que é o velho que está sendo explorado. patético.
não sei se com 87 anos o primo do seu avô ainda tem capacidade de comer alguém, mas se ele tem
capacidade de escolher uma companhia que ele realmente quer, ele não pode? ele tem que esperar
morrer para os filhos se matarem pela grana que ele vai deixar? vou até mudar de assunto: eu sou a
favor é de torrar boa parte da grana antes de morrer.

To cagando para os moralistas...

 Citando Sabbá 

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!

02-01-2011 16:39

Exemplo:

Eles tem 30 anos de diferença
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
901
138

sound.man 

Membro
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Alguém fazendo favor corrige esse bug.
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Membro
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Que nojo, o que essas vagabundas nao fazem por dinheiro. Essa da foto eh uma putassa muito sem
vergonha, com um estomago de aço por sinal.

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
11.538
1451

Demented 

Membro

 Citando sound.man 

Exemplo:
http://globoesporte.globo.com/Esport...4264-EX,00.jpg
Eles tem 30 anos de diferença

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 16:52

Está certo ele. Pegou um avião, meteu logo um filho na mina para não perder tudo em vão e já era.
Fuckyeah para ele.

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
3.209
39

Rardgi 
Membro

02-01-2011 16:56

Pois é, eu criei o tópico só por espanto mesmo.
A mina é MUITO gostosa.

Também achei que era uma gostosa do cerimonial em princípio.

Claro que ali nenhum dos dois é besta. Ela quer a grana e ele quer o filé.
Se eles estão cientes disso vão fundo.

Tenho 31 anos hoje. 
Atualmente prefiro uma mulher de beleza mediana mas que goste de mim pelo menos um pouco.
Sim acho que em pessoas de idades parecidas pode haver mais amor, apesar de sempre haver também
interesse, ainda que pequeno.

Agora.........se eu tivesse 70 anos e grana e fosse divorciado ou sei lá....... também acho que avançava
num FILÉ! hehehe!
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e se o teu patrocinador fosse um destes?

também valeria a lei do interesse e prostituição social?

ou vai dar uma de moralista agora?

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
15.649
506

Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando C R O I X  

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...

 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
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eu acredito no amor!!!

conheço velho pobre com mulherão, vejam ai:

Flavio briatore, motoboy entregador de gás:

bernie eclestone da banca de jornal da praça daki da cidade:

Marcelo Carvalho servente de pedreiro:

Amilcare faxineiro:

Interesse o caramba é Muita inveja de vcs!

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

E.T. GLUGLU 

Membro

02-01-2011 17:04

Isso eh mais comum do que vcs pesam.

Os moralistas de plantao nao odem pisar na Europa pq vao se espantar com o numero de brasileiras
casadas com europeus so por causa do Visto. Alguns casais ate que combinam, mas a maioria vc ve que
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C R O I X 

Membro
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eh puro interesse de ambas as partes. Principalmente quando eh uma gostosinha com um coroa.

Se tem muitas pessoas que se relacionam com outras mais velhas so para morar na Europa, o que nao
fariam por dinheiro facil e rapido?

Uma vez que vc se torna rico e famoso, o dificil eh achar alguem que nao esteja com vc por interesse.

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

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

02-01-2011 17:10

porra, os caras não tem o que fazer.
e eu com isso com quem a mulher casa.
essa nerdaiada devia ficar mais interessado em achar mulher do que cuidar a mulher dos outros

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.150
623

Xi+Yj+Zk 

Membro
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Registro:
Mensagens:
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Nov 2004
1.029
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serjao_boiadero 

Membro
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C R O I X 

Membro

 Citando Cristo&Oxalá 

e se o teu patrocinador fosse um destes?
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Pagando bem eu como o cu dos dois. Mas tem que pagar muito bem para ajudar a superar o trauma.

Ja a minha bunda eh tao cara que eu sei que ninguem vai pagar o valor que eu pedir.

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

também valeria a lei do interesse e prostituição social?

ou vai dar uma de moralista agora?

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

02-01-2011 17:18

http://www.hardmob.com.br/threads/43...=1#post8040232
http://silviokoerich.blogspot.com/20...otenciais.html

Resumindo desses dois links aquilo que é óbvio e só não enxerga quem não quer: toda mulher só vê o
homem como um meio, não um fim... e as que não agem assim são aquelas que não tem nada a perder.
Logo, ter ou conseguir algum status é a única coisa que interessa à mulher da mesma forma que alimentar
seu próprio ego. 

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.825
510

Truman 

Membro

Quando a mulher é jovem e cheia de frescor no cabelo, pele, bundão arrebitado, peito firme apontando pra
sua cara, elas tem um número ridiculamente alto de caras pra escolher. Uma mulher jovem recebe várias
cantadas, olhares, buzinadas, abordagens, sorrisos, propostas de casamento, suicídios em seu nome que
qualquer outra mulher fora da idade dos 14 até os 23/24 anos. Ela tem tanta opção que ela pode ter 5
namorados ao mesmo tempo.

O homem não. Nessa idade dos 14 até os 23/24 anos a maioria dos jovens é pobre, feio, espinhento, anda
de busão, tem bigodes de penugens, se veste mal, bate bronha e fica com a cueca melada, e não tem
experiência nenhuma com as mulheres. Assim ele passa a fase mais fudida da vida da vida porque as
mulheres da sua idade estão atrás dos mais velhos. Isso é uma regra quase certa. Mulher do 1º ano fica
com o do 3º ano ou faculdade, mulher de faculdade fica com professor ou caras formados ou veteranos.

Quanto a riqueza, quanto mais rico é um cara, mais potenciais parceiras ele tem. Não adianta espernear,
fica brabinho comigo, me chamar de gay, pega-ninguem, fracassado. Vai TE FUDER. Me xingar não muda
a natureza feminina. Elas se atraem por status e poder. Ora meta um poderoso empresário metendo várias
cantadas e convites pra andar de Iate nas Bahamas ou ela pode ficar e comer um dogão na praça com um
merdinha como você. A maioria irá mandar tu a merda. Status atrai mulheres. Grana compra afeto. Mulher
gosta de conforto. Mulher gosta de segurança financeira. Mulher gosta de poder.

Já a mulher rica não influencia em nada. Ser rica ou pobre não aumenta ou diminui as opções de
parceiros. A riqueza em si não atrai os homens como o contrário faz. De nada adianta andar no seu
Honda Civic se tu tem um rosto que parece um pé com joanetes e cracas chulezentas. O homem
acha isso um saco. Prefere andar de busão com a loira do Tchan safadinha.

O pior de tudo é que os estudos confirmam o que eu falo. Realmente quanto mais instruida, rica e velha
uma mulher é, bem menores são suas chances de encontrar um parceiro. Enquanto que realmente homens
ricos atraem mais as mulheres.

02-01-2011 17:18 #40

MF. 
Membro

 Citando C R O I X  

Pagando bem eu como o cu dos dois. Mas tem que pagar muito bem para ajudar a superar o trauma.
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Bicha enrustida detected
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
3.772
784

Ja a minha bunda eh tao cara que eu sei que ninguem vai pagar o valor que eu pedir.

 Citando XOTISNEGUER 

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

02-01-2011 17:33

como o croix falou, idem com japoneses, e muitos bolivianos fazem isso para ficar aqui no brasil, que é
mais fácil pois basta ter um filho em território nacional, seja com br seja com boliviano..

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
8.823
941

eyamamoto 

Membro

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

02-01-2011 17:34

eu nao a culpo
conseguiu a aposentadoria cedo
ta aproveitando enquanto é gostosa

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
1.252
100

Herói 
Membro

02-01-2011 17:35

vc falou q por um pacote de traquinas ja liberava a rosca

#43

Registro: Nov 2010

E.T. GLUGLU 

Membro

 Citando joaca 

Ja a minha bunda eh tao cara que eu sei que ninguem vai pagar o valor que eu pedir.
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Mensagens:
Verdinhas:

1.983
68

02-01-2011 17:39

Sei lá cara.....

Imagina se tu fosse a gostosa e estivesse "dando" pra um cara de 70 anos?
Soda né?

DETALHE: olha a foto que o cara postou dos 2 na primeira página do tópico.
Repara no olhar do casal.

Ele parece estar pensando: "Que bosta de cerimônia, quero acabar com isso logo e pegar um motel"
Ela pensando: "Que merda, ele vai me levar pro motel depois daqui, tenho certeza. Bom pelo menos daqui
uns anos me livro desse cara"

HEHEHEHEHHE!

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2009
233
0

Autor do tópico

TobiasAguiar  

Membro

 Citando Herói 
eu nao a culpo
conseguiu a aposentadoria cedo
ta aproveitando enquanto é gostosa

02-01-2011 17:58

Porra, além de que comeria bunda de véio baitola curte uma necrofilia tb? 

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
5.265
282

DiRe 

Membro

 Citando C R O I X  

Pagando bem eu como o cu dos dois. Mas tem que pagar muito bem para ajudar a superar o trauma.

Ja a minha bunda eh tao cara que eu sei que ninguem vai pagar o valor que eu pedir.

02-01-2011 18:05 #46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
15.649
506

Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando C R O I X  

Pagando bem eu como o cu dos dois. Mas tem que pagar muito bem para ajudar a superar o trauma.

Ja a minha bunda eh tao cara que eu sei que ninguem vai pagar o valor que eu pedir.
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http://www.hardmob.com.br/members/TobiasAguiar.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/tobiasaguiar.html
http://www.hardmob.com.br/members/dire.html
http://www.hardmob.com.br/members/dire.html
http://www.hardmob.com.br/members/DiRe.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dire.html
http://www.hardmob.com.br/members/Cristo&Oxal%E1.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/cristo%26amp%3Boxal%E1.html


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

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-2.html[04/02/2013 14:14:32]

bom, agora já sabemos que você dá a bunda por dinheiro.
hoje talvez por muito dinheiro por não ter necessidade. Mas no futuro, se estiver precisando, 50 reais
deve ser suficiente pra liberar o brioco.

 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 18:07

Se ele tiver mesmo a cara do Kung Lao como a do avatar, está caro!

No max um sachê de catchup 

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
3.209
39

Rardgi 
Membro

 Citando E.T. GLUGLU 

vc falou q por um pacote de traquinas ja liberava a rosca

02-01-2011 18:08

Pô gente, quanto preconceito! Vcs não acreditam que possa existir amor entre os dois nao?

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2005
1.489
352

Barata Oriental 
Membro
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I hate being BiPolar, it's fucking awesome.

02-01-2011 18:16

O cara roubou a vida inteira pra ter a fortuna dele, nada mais justo que comemorar comendo uma de
qualidade todos os dias.

PS : Achei a mulher bem normalzinha, nada de espetacular, com a grana que tem poderia pegar coisa bem
melhor.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
4.422
48

Son of Satan 

Membro

02-01-2011 18:18

Minha bunda eh cabeluda e chata... Se um viado tarado visse minha bunda nao comeria nem de graca.

Mas falando serio. Tem gente que faz coisa muito pior por muito menos (passapost, drogas, fama,
emprego que paga 5000 por mes, almento de 5% no salario, etc, etc)...

To falando que ninguem paga os milhoes que eu cobraria.

Duvido muito que ninguem liberaria por alguns milhoes. Vc nao precisaria trabalhar pelo resto da vida e
ainda teriam varias gostosas abrindo a perna para vc so para vc gastar um pouco dos seus milhoes com
elas.

Eh que nem trabalhar. Eu nao gosto, mas tenho que trabalhar 8h por dia todos os dias para continuar
com pouco dinheiro e ver o meu chefe enrriquecer...

#50

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

C R O I X 

Membro

 Citando Oscar 

Porra, além de que comeria bunda de véio baitola curte uma necrofilia tb? 

 Citando Rardgi 
Se ele tiver mesmo a cara do Kung Lao como a do avatar, está caro!

No max um sachê de catchup 

Última edição por C R O I X : 02-01-2011 às 18:31

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