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 Pepeca do poder...

[edit]
Antes de virem falar que estou com invejinha, estou muito bem "ajuntado" com a patroa, coloquei o tópico
porque são casos que percebo no dia a dia no aqui no interior 

Caso 1
Quando tinha meus 17 anos, estudava numa escola estadual aqui, ai tinha uma menina muito feínha,
chamada Mariele.
Ela era de família muito pobre, a mais pobre da sala, passavam por dificuldades, etc...

Até que sai desta escola e fui pra outra, bem, o tempo passou, e como é de costume sempre esbarrava
com alguns ex colegas, dentre tais, a tal garota, mas sempre percebia, que ela passava por mim com
carro zero do ano e sempre, sempre mais bem vestida, mas continuava feia.

Agora que estou ministrando aulas numa faculdade, me deparo novamente com a garota, chega de civic
zero, sempre muito bem vestida e faz direito.
Em tempo, procurei saber o que se passava no background da garota, conversa vai conversa vem, me
falaram que ela simplismente não trabalha e nunca o fez, casou nova ainda com um cara filho de papai
que não pegava ninguém pelo simples fato de ser tosco, ter fama de nerd, ela com certeza foi a primeira
garota do cara, assim, em uma semana do cara deixou ela noiva.
Dizem que ela trata ele no fio da faca, uma olhada torta dele pra ela e ela cai no choro, e pode esperar,
no outro dia ela ganha presentes e mais presentes do cara.
Já tentaram tocar o cara, mas parece que o cara tem nela a única chance de comer uma pepeca na vida,
pois se largar dela, jamais ele terá um relacionamento.
Ela simplismente se desligou do passado, tem TUDO que quer, mas família da garota vive na miséria
ainda.

Caso 2
Trabalhei na house de uma fábrica de roupas local, lá haviam 400 empregados, uma empresa de porte
grande pro interior, e lá havia o filho da dona que a ajudava em tarefas que necessitavam de pouco
neurônio.
Imagine um gordinho, de lá seus 22 anos, virgem até de boca, com mentalidade de um garoto de 8 anos
com um brinquedo no qual apenas ele tinha, no caso a fábrica da mãe. Largou os estudos porque era
zoado na escola por ser o chaveirinho da turma. Mas lá dentro da fábrica ele era o dono da bola e lá ficou
como o único lugar que podia dar ordens.

Um dia uma das costureiras, uma garota pobre, dá em cima do gordinho numa festa da empresa, 2 meses
depois vem a notícia, ela estava grávida.

Como um foguete a menina sobe de costureira a gerente de produção vindo a trabalhar com a nata
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formada e pós-graduada da empresa. Sempre que abria a boca em uma das reuniões, soltava 1Kg de
merda, que claro, era rebatida pelos especialistas que finalmente era rebatida pelo gordo, que chegava a
mandar embora quem ousasse não seguir uma "idéia" dela. O gordo chegava a suar de raiva sempre que
alguém da alta casta negava alguma afirmação da esposa.

Hoje? Bem, pelo que parece ela dá pra todo mundo, sai escondida enquanto o gordo cuida da filha,
continua sendo zoado como na escola, mas desta vez pelos cantos da empresa que sabem da real
situação, claro, falar diretamente pro gordo é pedir pra perder o emprego...ele a coloca como um troféu,
algo que se ele perder, jamais terá novamente no quesito feminino...uma pepeca.

Agora vem duas duvidetas...
1-Vocês já viram algum caso de um homem subir por causa de uma mulher da mesma maneira?
2-O que tem poder...é a pepeca? Ou o sujeito que é otário ao ponto de não cair a ficha?

Dissertem com casos e histórias em 23 linhas e não vale usar o tex.

Última edição por Móveis Coloniais de Acajú : 24-11-2008 às 15:31

SEMANA BUFALOS 4X4 MELHORES QUE VEÍLCULOS 2011, EU PARTICIPEI
de 24 a 30 de Julho de 2011

--------------------
SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI

de 12 a 18 de Setembro de 2010

24-11-2008 15:04 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

24-11-2008 15:09

Pepeca é poderosa cara. É um misto dos dois. Pepeca seduz qualquer um, o que diferencia é que uns
conseguem manter a razão, outros não.

Quem nunca tomou uma da que ficou apaixonado por uma vagabunda?
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The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

O THUNDERBOLT tem as melhores ofertas e cupons para as PROMOÇÕES SECRETAS DE CARNAVAL. MANDEM
MPS PARA ELE .
Quer comprar com até 50% de desconto neste carnaval? Então é com o THUNDERBOLT .
Quer os melhores BUGS carnavalescos?? Então é com o THUNDERBOLT .
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 Citando Giba Montana 

Agora vem duas duvidetas...
1-Vocês já viram algum caso de um homem subir por causa de uma mulher da mesma maneira?
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1 - sim
2 - otario, se fosse esperto se usava pra comer com camisinha e dava um pe na bunda na safada

Verdinhas: 0 2-O que tem poder...é a pepeca? Ou o sujeito que é otário ao ponto de não cair a ficha?

Dissertem com casos e histórias em 23 linhas e não vale usar o tex.

24-11-2008 15:11

O cara é rico e pega baranga, então é totalmente fracassado.
Dinheiro resolve 50% dos problemas com mulher (isso pra ser pessimista).
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Dood 

Banido

Última edição por Dood : 24-11-2008 às 15:13

24-11-2008 15:11

subir não, mas um cara aki de colatina comia uma juiza de vitoria, ela vinha aki e buscava o sujeito, ele
sempre voltava com com roupa e tenis caros pra caralho. e ainda comia uma coroa gostosa pq ela dava
um caldo bom pra porra, vo ver se acho foto dela aki
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Arael 
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24-11-2008 15:11

eu ri do pepeca do poder.

Mas assim como homens tem as mulheres tangas tambem. Quanta coroa bancando garotao ae, etc... Lei
do sexo amigo, todo ser humano precisa fuder, ta entranhado no nosso DNA, precisamos fuder. A qualquer
custo, as vezes ate estupram para tal. Entao, nao é pepeca do poder mas sim a necessidade de fuder
mesmo. O cara arrumou alguem que da pra ele e que para os padroes dele é tragavel e sabe que nao vai
conseguir coisa melhor, entao ja era e vice-versa.
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who cares ?

senti um pouco de ciúmes/iinveja no seu texto mas beleza
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24-11-2008 15:12

faaaaala gibão 

sobre tuas dúvidas, no geral, o velho zé ramalho de guerra já dizia: "mulher nova, bonita e carinhosa, faz
o homem gemer sem sentir dor". ou seja, antes que interpretem errado o velho zé, ele quis dizer que por
uma boa e suculenta pepeca, que o faz ficar louco, o cara vende até a mãe e quiçá a alma.

sobre a pergunta 1 especificamente, o cara não sobe tão rapidamente. mas que tem muita mulher que
bota nego pra cima, isso não há dúvida. pode demorar anos, mas que existe muita mulher responsável por
suscesso de homem, ah isso existe. elas tiram o cara da zona, fazem o sujeito notar que é importante
trabalhar, ser responsável com o seu $, dar mais importância à família, e etc.

eu conheço dezenas assim.
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? - Vencer é o teu lema, trabalhar é tradição. Salve, salve, CORITIBA, Eterno Campeão! - ?
? -- We All Rulez -- ?

?-      -?

24-11-2008 15:16

Homem é capaz de se f*der de verde e amarelo por causa de uma b*ceta.
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Mulher consegue tudo que quer.

E quem falar que não, tá mentindo.
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os caras tao pagando pra comer, qual o problema?
vc come camarao, paga, e nao pergunta se ele esta gostando
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"Life's a piece of shit, when you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you"

24-11-2008 15:21

Isso nao eh PEPECA, e sim MULHER, ela viu a deficiencia do gordinho e pulou em cima, hoje em dia isso
eh comum, ela da carinho da oq o gordo precisa. Isso nao é bixo de 7 cabeças.
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24-11-2008 15:23

o mundo gira por 

no fim, tudo termina em
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24-11-2008 15:26

1 - Conheci um caso de um rapaz (que tinha 20 anos na época) e se "amasiou" com uma viúva de uns 50
e poucos, mas a mulher era rodadíssima, só que tinha muita grana e o cara se "apaixonou" por ela. A
família dela era contra o envolvimento dos dois, claro, e depois de uns 2 anos de muito barraco (pq o cara
chifrava a véia, ela dava escândalo, essas coisas bem baixaria, tsc...) eles se separaram e ele voltou a ser
um zé bosta como era antes, sem nem um puto no bolso.

2 - Esses caras que se apaixonam pela primeira b***** que pegam na vida são um caso sério... Eu tenho
um primo assim, o cara sempre foi nerd, quase não saía de casa, tinha 22 anos de idade e nunca tinha
comido ninguém, aí um dia conheceu uma vadia, morou com ela por 3 três anos e ela sempre aprontando
horrores com ele, até que ela engravidou, mas quem não quis assumir a criança foi ELA, vejam só... daí
hoje em dia ele cria sozinho a menina, e quando dá na telha da mãe ela vai visitar a filha.
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 Citando Giba Montana 

1-Vocês já viram algum caso de um homem subir por causa de uma mulher da mesma maneira?
2-O que tem poder...é a pepeca? Ou o sujeito que é otário ao ponto de não cair a ficha?

24-11-2008 15:33 #15
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Tem um cara que compra aqui na loja que "sinto" que é basicamente o mesmo papo.
O cara é um puta nerd, chato pra caralho! Chega aqui com as melhores roupinhas estilo "mamãe sou
metal", um um Eclipse (veio, masis Eclipse e ainda por cima GST) e compra as melhores peças de
informática.
A namorada dele? Uma magrinha, mais feia que bater em mãe, toda estranha, levemente gaga e fanha,
sim fanha.

Provavelmente a primeira pepeca que comeu, e agora tá ai, pensando em casar e ficar junto para todo o
sempre!
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Membro

www.voodoolandia.da.ru
1º Site Brasileiro sobre as 3dfx Voodoo

24-11-2008 15:42

É por essas e por outras que as mulheres dominam o mundo.

O homem é o ser mais idiota que existe. Poucos se salvam.
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24-11-2008 15:45

Pelo seu raciocínio, LOL, os homens que se salvariam seriam os que não deixariam as mulheres dominar o
mundo.

Se as mulheres dominam o mundo pela pepeca, então os homens deixam elas dominarem por causa do
sexo.

Se os homens que, LOL, não permitem as mulheres dominar o mundo pela pepeca, devem se os que não
gostam de pepecas.

Logo, os únicos seres que podem combater as mulheres são os viados. Run to the hills.
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 Citando kaleidoscopio 

É por essas e por outras que as mulheres dominam o mundo.

O homem é o ser mais idiota que existe. Poucos se salvam.

O THUNDERBOLT tem as melhores ofertas e cupons para as PROMOÇÕES SECRETAS DE CARNAVAL. MANDEM
MPS PARA ELE .
Quer comprar com até 50% de desconto neste carnaval? Então é com o THUNDERBOLT .
Quer os melhores BUGS carnavalescos?? Então é com o THUNDERBOLT .
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24-11-2008 15:46

é o famoso chá de , acontece demais.

precisa ser cabaço demais pra ficar cego e não ver a personalidade e as reais intençoes da mulher.
meu pai sempre falou "fode com as vadias e case com as santinhas". regra de ouro 
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[Referências]

24-11-2008 15:50

Rapaz. Uma vez eu conheci uma mocinha e saímos. Conversa vai e vem, ela veio com o papo de que ela
tinha problemas para engravidar e tal. 
E isso depois da conversa básica toda para ver se sou um bom partido.

Para bom entendedor, uma pepecada basta.
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 Citando Sganza 

é o famoso chá de , acontece demais.

precisa ser cabaço demais pra ficar cego e não ver a personalidade e as reais intençoes da mulher.
meu pai sempre falou "fode com as vadias e case com as santinhas". regra de ouro 

O THUNDERBOLT tem as melhores ofertas e cupons para as PROMOÇÕES SECRETAS DE CARNAVAL. MANDEM
MPS PARA ELE .
Quer comprar com até 50% de desconto neste carnaval? Então é com o THUNDERBOLT .
Quer os melhores BUGS carnavalescos?? Então é com o THUNDERBOLT .

24-11-2008 15:50

sou daquele famoso conhecimento popular que diz que uma boa mulher faz um kra subir na vida assim
como uma mulher ruim pode deixar o kra no fundo do poço...

pepecas tem poder mas se o kra for burro tem mais é que se foder

quanto ao 2º caso o pai do gordo tonto teria resolvido todo o problema levando ele na zona algumas
vezes....

#20
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dudaboy_dudu 

Membro

24-11-2008 15:50 #21

kaleidoscopio 

Membro

 Citando The Toy 

Pelo seu raciocínio, LOL, os homens que se salvariam seriam os que não deixariam as mulheres dominar o
mundo.
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Não meu querido. Existem vários homens que colocam a pepeca em primeiro lugar. Não leve ao pé da
letra minhas afirmações.

Mas sua lógica linear é bem eficiente.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

   Se as mulheres dominam o mundo pela pepeca, então os homens deixam elas dominarem por causa do
sexo.

Se os homens que, LOL, não permitem as mulheres dominar o mundo pela pepeca, devem se os que não
gostam de pepecas.

Logo, os únicos seres que podem combater as mulheres são os viados. Run to the hills.

24-11-2008 15:52

HUHUAHUHUAHUAHUAAHUAHU. Eu sei, mas não podia perder a chance né? LOL

#22

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando kaleidoscopio 

Não meu querido. Existem vários homens que colocam a pepeca em primeiro lugar. Não leve ao pé da letra
minhas afirmações.

Mas sua lógica linear é bem eficiente.

O THUNDERBOLT tem as melhores ofertas e cupons para as PROMOÇÕES SECRETAS DE CARNAVAL. MANDEM
MPS PARA ELE .
Quer comprar com até 50% de desconto neste carnaval? Então é com o THUNDERBOLT .
Quer os melhores BUGS carnavalescos?? Então é com o THUNDERBOLT .

24-11-2008 15:52

dono do tópico = semi nelson rodrigues

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 1999
5.999
219

   

hirohd 

Membro

http://jovemnerd.ig.com.br >> Nerdcast  http://www.papotech.com.br/site/>> Podcast de tecnologia 

24-11-2008 15:52 #24
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 23:14 h

vBulletin 

Giba adora um causo do subúrbio, pqp. Cara barraqueiro e fofoqueiro.  LOLRegistro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

hardMOB Staff - Moderação

 Citando hirohd 

dono do tópico = semi nelson rodrigues

O THUNDERBOLT tem as melhores ofertas e cupons para as PROMOÇÕES SECRETAS DE CARNAVAL. MANDEM
MPS PARA ELE .
Quer comprar com até 50% de desconto neste carnaval? Então é com o THUNDERBOLT .
Quer os melhores BUGS carnavalescos?? Então é com o THUNDERBOLT .

24-11-2008 15:54

Bom homem geralmente tem o dinheiro, mulher tem a pepeca que pega o homem e consequentemente
sua grana.
Eu ia contar uns causos mais falta 10 min pra eu vazar, etnã odeixa queto!!

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2002
18.124
40

   

Taliban 

Membro

 Citando Larissa. 
comer puta é fundo do poço total
nem com desculpa de perder cabaço eu acho justificavel
ainda bem q nenhum namorado meu nunca comeu puta (paga) 

Ir para o Fórum
Tópico Fechado

Página 1 de 9 1 2 3 ... Última

Assuntos do tópico

pepeca | poder |
Mais assuntos

 Facebook

 Twitter

 Google

 Google+

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/
http://www.hardmob.com.br/arquivo/
http://www.hardmob.com.br/members/the+toy.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+toy.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/177865/
http://www.hardmob.com.br/members/The%20Toy.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/members/Taliban.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/393264-failmob-comer-sair-puta-voce-ja-post7055487.html#post7055487
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/393264-failmob-comer-sair-puta-voce-ja-post7055487.html#post7055487
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=6583521&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=6583521&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-2.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-2.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-9.html
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?pepeca=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?poder=
http://www.hardmob.com.br/tags/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html&title=Pepeca+do+poder...
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html&title=Pepeca+do+poder...
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F372276-pepeca-do-poder.html

	www.hardmob.com.br
	Pepeca do poder...


	YtcGVwZWNhLWRvLXBvZGVyLmh0bWwA: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	YtcGVwZWNhLWRvLXBvZGVyLmh0bWwA: 
	form1: 
	q: 
	sa: 
	styleid: [119]




