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removido 

Banido

 Citando Giba Montana 

[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
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.
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Como eu digo: "i had a pussy, i rule the world"

E antes que digam sim já me fudi muito com mulher interesseira, vc tem apenas três opções:
1 - Ser otário a vida toda
2 - Viver na zona (p/ quem tem grana/empresas)
3 - Tomar vergonha na cara e cuidar do físico, criar coragem e ir atrás da mulherada na balada, no
shooping, no parque e se fuder bastante até ficar bom em xavecar a mulherada, dái então quando vc
estiver pegando várias e tendo poder de escolha e fica com a que melhor se encaixa com o teu perfil.

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.

24-11-2008 15:56 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

24-11-2008 15:57

da, huahahuahahuahu é chave de que fala dotô brinquedo 
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removido 

Banido

 Citando The Toy 

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?

24-11-2008 15:57

ahsahuashuassa, pqp.
Nem é o fato, é que no interior estas coisas "aparecem" mais.

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:
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17.180
661

Autor do tópico
   

Móveis Coloniais de Acajú

Membro
 Citando The Toy 

Giba adora um causo do subúrbio, pqp. Cara barraqueiro e fofoqueiro.  LOL

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

--------------------
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SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI
de 12 a 18 de Setembro de 2010

24-11-2008 15:57

No caso do três tem que perder as tetas, não é?

Pois é, todo mundo já tomou uma da. No meu caso, eu tomei três. Foram três vagabundas que eu sempre
soube o que eram e queriam, mas que me deixaram louco.
Com todas as outras mulheres eu fiquei no controle, mas essas três me fizeram de gato e sapato. As duas
últimas eu consegui cair fora antes que me trouxesse maiores problemas. Mas com a primeira, eu tinha 20
anos e foi foda.

SS Paraíso é foda. Vai passear em Passos, lá é cidade grande. LOL

#29

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando frost-free 

Como eu digo: "i had a pussy, i rule the world"

E antes que digam sim já me fudi muito com mulher interesseira, vc tem apenas três opções:
1 - Ser otário a vida toda
2 - Viver na zona (p/ quem tem grana/empresas)
3 - Tomar vergonha na cara e cuidar do físico, criar coragem e ir atrás da mulherada na balada, no
shooping, no parque e se fuder bastante até ficar bom em xavecar a mulherada, dái então quando vc
estiver pegando várias e tendo poder de escolha e fica com a que melhor se encaixa com o teu perfil.

 Citando frost-free 

da, huahahuahahuahu é chave de que fala dotô brinquedo 

 Citando Giba Montana 

ahsahuashuassa, pqp.
Nem é o fato, é que no interior estas coisas "aparecem" mais.

Última edição por The Toy : 24-11-2008 às 16:01

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 15:59

Hhuahuahuahuahuahuahua rachei aqui 
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 Citando Blood Money 

o mundo gira por 

no fim, tudo termina em

24-11-2008 16:00 #31
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Sem mais. 
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bLakito :D 

Banido

 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 

24-11-2008 16:02

Puts, ownado pela vadia huahuahuahuahuahuahua
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 Citando Overhaulin' 
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.

24-11-2008 16:09

É toy da é foda tomei a primeira com 20 anos tb, mas graças ao meu orgulho virei um dia depois de gozar
na da vagabunda e disse que ela nunca mais ia me ver, dito e feito. 

#33

Registro:
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removido 
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 Citando The Toy 

No caso do três tem que perder as tetas, não é?

Pois é, todo mundo já tomou uma da. No meu caso, eu tomei três. Foram três vagabundas que eu sempre
soube o que eram e queriam, mas que me deixaram louco.
Com todas as outras mulheres eu fiquei no controle, mas essas três me fizeram de gato e sapato. As duas
últimas eu consegui cair fora antes que me trouxesse maiores problemas. Mas com a primeira, eu tinha 20
anos e foi foda.

SS Paraíso é foda. Vai passear em Passos, lá é cidade grande. LOL
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24-11-2008 16:11

Eu não entendo por que a grande maioria dos homens têm complexo por beleza.

Minha namorada não é muito bonita de rosto (Mas é gostosa pra xuxu ). E eu a amo muito. Nem me
passa pela cabeça em terminar ou não casar por isso. Vocês ligam de mais para isso. Acredito que deve
ser o único modo de satisfazer o alter-ego.

#34
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+ Kinder Ovo + 

Membro

 Citando Cocones 

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!

24-11-2008 16:13

Tb sou fracassado com mulheres...

Sou fracassado em todos os sentidos da minha vida... 

Sim, sou emo

#35
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 Citando C.S.S. 
É a mulher da primeira foto postada? Po, axei bonita.. 
Se fosse homem, eu comia! :X.

24-11-2008 16:15

Opa peraí. Eu tb sou um dos que prefere corpo do que rosto, um rostinho na média e um corpão é muito
melhor que um rostinho de princesa e um corpo de criança...

#36
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 Citando + Kinder Ovo + 

Eu não entendo por que a grande maioria dos homens têm complexo por beleza.

Minha namorada não é muito bonita de rosto (Mas é gostosa pra xuxu ). E eu a amo muito. Nem me passa
pela cabeça em terminar ou não casar por isso. Vocês ligam de mais para isso. Acredito que deve ser o
único modo de satisfazer o alter-ego.

24-11-2008 16:17 #37

Registro:
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Sganza 

Membro

 Citando + Kinder Ovo + 

Eu não entendo por que a grande maioria dos homens têm complexo por beleza.
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satisfazer o alter-ego? 

Verdinhas: 184 Minha namorada não é muito bonita de rosto (Mas é gostosa pra xuxu ). E eu a amo muito. Nem me passa
pela cabeça em terminar ou não casar por isso. Vocês ligam de mais para isso. Acredito que deve ser o
único modo de satisfazer o alter-ego.

[Referências]

24-11-2008 16:17

Essa primeira tinha 23 anos e eu 20 (editado para especificar as idades). Era um ex-caso meu que um dia,
depois de tempos, peguei a agenda e fui procurando uma e a chamei para sair.

Eu tinha namorada. Depois de alguns encontros eu falei para ela. Ela era louca comigo. Aí resolveu se
vingar. Eu terminei com a namorada (não por ela) e fui correndo para namorar a outra.
Ela me sacaneou tanto, mas tanto, pqp, até pegar ela saindo com as amigas depois de mentir para mim
eu peguei.
Acredito que tenha me chifrado, claro. ela nunca saía comigo nos fins de semana ( ). Até que uma vez
eu perguntei se ela tinha vergonha de mim e bingo. Disse que a família toda dela a chamava de papa anjo
e que não gostava de sair comigo porque ela era mais velha e eu tinha cara de menino.
LOL. Putz, fiquei arrasado.
Até mesmo pensei em casar com ela, fazer um filho para que meus pais aceitassem. Putz, da mesmo.

Só que essa pilantra era mitônoma, mentirosa compulsiva. Mentia de um a tudo, em relação à tudo.
Menos de três semanas depois eu conheci outra menina, essa sim não foi uma da, mas uma grande
paixão. Ficamos juntos por dois anos e meio. Menina honesta, sincera, bonita (a outra era feia, ainda
isso!).

SEVEN ( ) anos depois a vagabunda me ligou. Contou que a mãe e o irmão morreram de acidente de
carro, por culpa do pai (sendo que outro irmão dela já tinha morrido da mesma forma). Que a avó dela
morreu, a tia também (ela morava com as duas). Não tinha notícias do pai e pedindo desculpas pelo que
ela fez comigo há sete anos, principalmente quanto às mentiras. Eu disse à ela que não importava, mas
que para mim foi bom, cresci e logo encontrei quem me amou de verdade. LOL

Precisou da vida dela mudar e perder pessoas queridas para ela refletir sobre o que fez com os outros.

Há pouco tempo (menos de dois anos) eu encontrei com ela por acaso. Veio toda toda me
cumprimentando. Eu estava bonitão, com terno, sapato novo e já estava emagrecendo. Fingi que não a
conhecia e ela "fulana, não é possível que não se lembra". Estava feia e acabada (eu 31 e ela 34). Eu
disse: pois é, há alguns anos você tinha vergonha de mim, hoje tenho vergonha de te cumprimentar, com
licença.

LOL
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Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando frost-free 

É toy da é foda tomei a primeira com 20 anos tb, mas graças ao meu orgulho virei um dia depois de gozar
na da vagabunda e disse que ela nunca mais ia me ver, dito e feito. 

Última edição por The Toy : 26-11-2008 às 10:20

http://www.hardmob.com.br/members/Sganza.html?tab=likes_received
http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=361462
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/members/the+toy.html


Pepeca do poder...

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-2.html[01/02/2013 23:15:28]

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 16:23

Porra, conhece por aqui?

Vivo em passos, a patroa é de lá! 

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
17.180
661

Autor do tópico
   

Móveis Coloniais de Acajú

Membro
 Citando The Toy 

No caso do três tem que perder as tetas, não é?

SS Paraíso é foda. Vai passear em Passos, lá é cidade grande. LOL

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 16:24

Conheço... Já andei pepecando em Paraíso. LOL

E, curioso, a mocinha que citei acima, a que eu namorei depois da vagabunda, a família dela é daí, e claro
que vc deve conhecer. E claro que eu não conto quem é. 

#40

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Giba Montana 

Porra, conhece por aqui?

Vivo em passos, a patroa é de lá! 

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 16:25

Análise sobre o Caso 1 : Quem tem grana assim não pega mulher "feinha". Mesmo que o cara seja tosco,
a grana "melhora" muito ele. Tá (ou tava, sei lá) sendo muito burro, podia pegar uma mais gostosa.
Provavelmente se apaixonou pela mina e virou pau-mandado.

Análise sobre o Caso 2 : Outro típico trouxa pau-mandado de mulher. O cara se apaixona e faz tudo que a
mulher quer. Não creio que tenha sido um caso apenas de desespero por . Esse também tem grana, ou

#41

Registro: Jun 2004

   

Son of Satan 

Membro
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seja, pode pegar coisa melhor (apesar que você não descreveu o nível da mulher desse caso , mas
enfim...)

1 - Sim. 
2- O que ocorre é o que eu falei acima, o cara se apaixona e fica "cego", não tem atitude pra mandar a
mulher tomar no cú, então realiza todas as suas vontades.

Mensagens:
Verdinhas:

4.420
46

24-11-2008 16:25

 HAHAHHA cara, que bizarro, da forte mesmo. Só rola fazer isso se for golpe do baú 

hahahha no fim ownou demais 

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
3.824
184

   

Sganza 

Membro

 Citando The Toy 

Essa primeira tinha 23 anos. Era um ex-caso meu que um dia, depois de tempos, peguei a agenda e fui
procurando uma e a chamei para sair.

Eu tinha namorada. Depois de alguns encontros eu falei para ela. Ela era louca comigo. Aí resolveu se
vingar. Eu terminei com a namorada (não por ela) e fui correndo para namorar a outra.
Ela me sacaneou tanto, mas tanto, pqp, até pegar ela saindo com as amigas depois de mentir para mim eu
peguei.
Acredito que tenha me chifrado, claro. ela nunca saía comigo nos fins de semana ( ). Até que uma vez eu
perguntei se ela tinha vergonha de mim e bingo. Disse que a família toda dela a chamava de papa anjo e
que não gostava de sair comigo porque ela era mais velha e eu tinha cara de menino.
LOL. Putz, fiquei arrasado.
Até mesmo pensei em casar com ela, fazer um filho para que meus pais aceitassem. Putz, da
mesmo.

 Citando The Toy 

Só que essa pilantra era mitônoma, mentirosa compulsiva. Mentia de um a tudo, em relação à tudo.
Menos de três semanas depois eu conheci outra menina, essa sim não foi uma da, mas uma grande
paixão. Ficamos juntos por dois anos e meio. Menina honesta, sincera, bonita (a outra era feia, ainda isso!).

SEVEN ( ) anos depois a vagabunda me ligou. Contou que a mãe e o irmão morreram de acidente de
carro, por culpa do pai (sendo que outro irmão dela já tinha morrido da mesma forma). Que a avó dela
morreu, a tia também (ela morava com as duas). Não tinha notícias do pai e pedindo desculpas pelo que
ela fez comigo há sete anos, principalmente quanto às mentiras. Eu disse à ela que não importava, mas
que para mim foi bom, cresci e logo encontrei quem me amou de verdade. LOL

Precisou da vida dela mudar e perder pessoas queridas para ela refletir sobre o que fez com os outros.

Há pouco tempo (menos de dois anos) eu encontrei com ela por acaso. Veio toda toda me
cumprimentando. Eu estava bonitão, com terno, sapato novo e já estava emagrecendo. Fingi que não a
conhecia e ela "fulana, não é possível que não se lembra". Estava feia e acabada (eu 31 e ela 34). Eu
disse: pois é, há alguns anos você tinha vergonha de mim, hoje tenho vergonha de te cumprimentar, com
licença.

LOL

[Referências]

24-11-2008 16:25 #43

removido 

http://www.hardmob.com.br/members/Son%20of%20Satan.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/Sganza.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/sganza.html
http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=361462
http://www.hardmob.com.br/members/removido.html


Pepeca do poder...

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-2.html[01/02/2013 23:15:28]

Lol, que owned 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
10.579
1

   

Banido

 Citando The Toy 

Essa primeira tinha 23 anos. Era um ex-caso meu que um dia, depois de tempos, peguei a agenda e fui
procurando uma e a chamei para sair.

Eu tinha namorada. Depois de alguns encontros eu falei para ela. Ela era louca comigo. Aí resolveu se
vingar. Eu terminei com a namorada (não por ela) e fui correndo para namorar a outra.
Ela me sacaneou tanto, mas tanto, pqp, até pegar ela saindo com as amigas depois de mentir para mim eu
peguei.
Acredito que tenha me chifrado, claro. ela nunca saía comigo nos fins de semana ( ). Até que uma vez eu
perguntei se ela tinha vergonha de mim e bingo. Disse que a família toda dela a chamava de papa anjo e
que não gostava de sair comigo porque ela era mais velha e eu tinha cara de menino.
LOL. Putz, fiquei arrasado.
Até mesmo pensei em casar com ela, fazer um filho para que meus pais aceitassem. Putz, da mesmo.

Só que essa pilantra era mitônoma, mentirosa compulsiva. Mentia de um a tudo, em relação à tudo.
Menos de três semanas depois eu conheci outra menina, essa sim não foi uma da, mas uma grande
paixão. Ficamos juntos por dois anos e meio. Menina honesta, sincera, bonita (a outra era feia, ainda isso!).

SEVEN ( ) anos depois a vagabunda me ligou. Contou que a mãe e o irmão morreram de acidente de
carro, por culpa do pai (sendo que outro irmão dela já tinha morrido da mesma forma). Que a avó dela
morreu, a tia também (ela morava com as duas). Não tinha notícias do pai e pedindo desculpas pelo que
ela fez comigo há sete anos, principalmente quanto às mentiras. Eu disse à ela que não importava, mas
que para mim foi bom, cresci e logo encontrei quem me amou de verdade. LOL

Precisou da vida dela mudar e perder pessoas queridas para ela refletir sobre o que fez com os outros.

Há pouco tempo (menos de dois anos) eu encontrei com ela por acaso. Veio toda toda me
cumprimentando. Eu estava bonitão, com terno, sapato novo e já estava emagrecendo. Fingi que não a
conhecia e ela "fulana, não é possível que não se lembra". Estava feia e acabada (eu 31 e ela 34). Eu
disse: pois é, há alguns anos você tinha vergonha de mim, hoje tenho vergonha de te cumprimentar, com
licença.

LOL

24-11-2008 16:26

As outras duas eu já estava velho, aí soube segurar, mas me deixaram louco também. Principalmente a
terceira.

Ah, é bom tomar da, mas tem que manter a cabeça no lugar para não fazer besteira.

#44

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Sganza 

 HAHAHHA cara, que bizarro, da forte mesmo. Só rola fazer isso se for golpe do baú 

hahahha no fim ownou demais 

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 16:28 #45
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Esse tópico se resume a regra: quando um trouxa e um esperto se encontram, sai negócio.

Alguns tem complexo por beleza facial e outros por um corpo bem feito.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SEU AMIGO
Jun 2003
8.038
385

   

[KiO] ASamarcos 

Membro

 Citando + Kinder Ovo + 

Eu não entendo por que a grande maioria dos homens têm complexo por beleza.

Minha namorada não é muito bonita de rosto (Mas é gostosa pra xuxu ). E eu a amo muito. Nem me passa
pela cabeça em terminar ou não casar por isso. Vocês ligam de mais para isso. Acredito que deve ser o
único modo de satisfazer o alter-ego.

Última edição por [KiO] ASamarcos : 24-11-2008 às 16:31

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

24-11-2008 16:31

Cuidado com o que te dizem. Língua alheia é ferina.

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Implying...
Oct 2006
6.421
29

   

Biggus Dickus 

Membro

Analyze and Interpret
Analyze and Inrrpterpret
Annnnzyle and Itterpretnl
Anal sex and Interrrrrpetgyu

24-11-2008 16:31 #47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
54
0

   

Macley 

Membro

 Citando The Toy 

Essa primeira tinha 23 anos. Era um ex-caso meu que um dia, depois de tempos, peguei a agenda e fui
procurando uma e a chamei para sair.

Eu tinha namorada. Depois de alguns encontros eu falei para ela. Ela era louca comigo. Aí resolveu se
vingar. Eu terminei com a namorada (não por ela) e fui correndo para namorar a outra.
Ela me sacaneou tanto, mas tanto, pqp, até pegar ela saindo com as amigas depois de mentir para mim eu
peguei.
Acredito que tenha me chifrado, claro. ela nunca saía comigo nos fins de semana ( ). Até que uma vez eu
perguntei se ela tinha vergonha de mim e bingo. Disse que a família toda dela a chamava de papa anjo e
que não gostava de sair comigo porque ela era mais velha e eu tinha cara de menino.
LOL. Putz, fiquei arrasado.
Até mesmo pensei em casar com ela, fazer um filho para que meus pais aceitassem. Putz, da mesmo.

Só que essa pilantra era mitônoma, mentirosa compulsiva. Mentia de um a tudo, em relação à tudo.
Menos de três semanas depois eu conheci outra menina, essa sim não foi uma da, mas uma grande
paixão. Ficamos juntos por dois anos e meio. Menina honesta, sincera, bonita (a outra era feia, ainda isso!).

SEVEN ( ) anos depois a vagabunda me ligou. Contou que a mãe e o irmão morreram de acidente de
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Fui obrigado a logar pra te parabenizar 

carro, por culpa do pai (sendo que outro irmão dela já tinha morrido da mesma forma). Que a avó dela
morreu, a tia também (ela morava com as duas). Não tinha notícias do pai e pedindo desculpas pelo que
ela fez comigo há sete anos, principalmente quanto às mentiras. Eu disse à ela que não importava, mas
que para mim foi bom, cresci e logo encontrei quem me amou de verdade. LOL

Precisou da vida dela mudar e perder pessoas queridas para ela refletir sobre o que fez com os outros.

Há pouco tempo (menos de dois anos) eu encontrei com ela por acaso. Veio toda toda me
cumprimentando. Eu estava bonitão, com terno, sapato novo e já estava emagrecendo. Fingi que não a
conhecia e ela "fulana, não é possível que não se lembra". Estava feia e acabada (eu 31 e ela 34). Eu
disse: pois é, há alguns anos você tinha vergonha de mim, hoje tenho vergonha de te cumprimentar, com
licença.

LOL

24-11-2008 16:31

Verdade 

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
2.717
138

   

MeRcY! 
Membro

 Citando The Toy 

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

Force always attracts men of low morality - A. Einstein

24-11-2008 16:33

Putz.

Lógica advocatícia.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

11!
Oct 1999
16.919
449

   

ThunderBolt 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando The Toy 

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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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Run to the hills.

Sobre o tópico, os casos inversos existem, mas são bem mais raros (vide o argentino que comeu a veia
de 82 anos, ficou uma semana casado e ela foi pro saco, herdou a pensão da veia e ainda disse que era
gay).

Eu tb ja fui feito de gaot e sapato por mulher (ex) e isso me fez amadurecer muito. Foi uma verdadeira
escola para procurar outra. Foi dificil, mas eu encontrei 

Última edição por ThunderBolt : 24-11-2008 às 16:37

Registrado em 09/10/1999 - 9+1+1+9+9+9 = 38 - 3+8 =11 
Nascido em 11/11 as 11hs /  as 
"ThunderBolt" tem 11 letras!!!  - (11 + 2) anos de HardMOB!!!  
[BOT] - Botequeiros da HardMOB - ThunderBolt - Membro nº 11  

24-11-2008 16:37

q todo homem faz tudo por isso é verdade.

puto estou eu hoje pq fiquei semana passada toda dando ideia numa mina e na hora H, ela pagou pau.
mas nao desisti e vou insistir até comer. chega de ser bonzinho. 

esperando as respostas da ala feminina do boteco.

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Banido
Jun 2003
4.807
520

   

DeadFish 

Membro

 Citando Andressinha 

Fumo junto com meu namorado. Não todos os dias, óbvio, mas Sexta, Sábado e Domingo, sim.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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