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já namorei uma louca desvairada por quase 2 anos só pq ela fudia muito

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
3.962
74

[SA]D2 

Membro

 Citando dark666
voces sao muito lunaticos fala serio.. o america do mexico nao fez nem cosquinha na defesa do barcelona..
quanto mais o inter... se o inter chegar a marcar 1 gol no barcelona jah eh motivo de ficar orgulhoso do time
e falar pro resto da vida... (chora gremista!!!hahahah)

24-11-2008 16:38 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

24-11-2008 16:38

OK Keune.

[]'s

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

11!
Oct 1999
16.919
449

ThunderBolt 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Macley 

Fui obrigado a logar pra te parabenizar 
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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 16:38

Eu achei ridículo.

Você se sentiu para baixo quando fizeram isso com voce. Normal.

Mas fazer ao mesmo com intuito de vingança é baixo, bem baixo.

Demonstra que apesar de 31 anos voce é imaturo como um adolescente que não sabe superar seus
recalques.

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

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
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 16:39 #54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
10.579
1

removido 

Banido

 Citando kaleidoscopio 

Eu achei ridículo.

Você se sentiu para baixo quando fizeram isso com voce. Normal.

Mas fazer ao mesmo com intuito de vingança é baixo, bem baixo.
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É mas ao menos ela gosta de mulher, já vc...

Demonstra que apesar de 31 anos voce é imaturo como um adolescente que não sabe superar seus
recalques.

24-11-2008 16:42

Algum problema? vou reportar a moderação por intolerância.

Flammerzinho de uma figa!

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

 Citando frost-free 

É mas ao menos ela gosta de mulher, já vc...

24-11-2008 16:43

hauehauehauheuah 

ah para, foi engraçado 

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OldSchoolMOB
Dec 2003
20.997
983

Fernando |CFC 

Membro

 Citando frost-free 

É mas ao menos ela gosta de mulher, já vc...

 Citando kaleidoscopio 

Algum problema? vou reportar a moderação por intolerância.

Flammerzinho de uma figa!

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

?-      -?

24-11-2008 16:43

Ahhhh por isso eu odeio essa tal de ... só trás problemas

#57

ShiftBR 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
5.150
25

 Citando The Toy 

Pomerode - RS

24-11-2008 16:46

Hahaha, velho, tem um causo desse bem próximo a mim, run to the hills !

Essa mina namorava um colega meu, e todo mundo falava pro rapaz q ela nao prestava, mais lisa q
quiabo. Só curtia manda o cara paga isso, aquilo, enfim, esse tipinho ai.
Bom, e sem contar q ela é daquelas que fica no pé, num da tempo do cara respirar, mas vive com
complexo de superioridade, só q nao tem onde cair morta, lógico q ela deveria ser mais humilde.
Bem, o cara demorou pra abrir o olho até q largou dela.

Passado algum tempo ela pega um ser que é amigo meu, q provavelmente vivia alienado em algum lugar
aqui da cidade (eu só via o rapaz na facu) e os 2 começam a namorar.
Passado um tempo escuto os brothes meus falando q ouviram ela falar:
"Ahh. o fulano do meu namorado não quis me dar uma aliança de noivado de 1400 reais, só me deu essa
aqui de 800, mas eu queria a que tem brilhante né..."
Na hora fiquei  né..
Eai que agora o cara ta babando pela mina, vão casar (lógico), só q mina deu literalmente o super chá, e
o cara caiu nessa, quem sabe ele acorda a tempo, mas dúvido muito.
Ela não vai errar pela segunda vez

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Hill Valley
Sep 2002
9.168
134

Hubie 

Membro

SE Xperia Arc S
Samsung Galaxy S II JB 4.1.2

"Se a vida não é do jeito que você quis, a ideia é procurar o caminho que te deixa feliz!"
CB: Marcelo D2

24-11-2008 16:47

Depende. Essa história de duvidar da opção sexual a qualquer piada é coisa de homofóbico e esses tendem
a ser os próprios homossexuais. Logo, imitando o The Toy, ele é o homossexual.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

 Citando Fernando |CFC 

hauehauehauheuah 

ah para, foi engraçado 
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Clap, clap, clap 

Um dos maiores owneds que eu já tive notícia! Congratz  

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando The Toy 

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 16:57

Pior de tudo que o homem não tá suscetível a da só na tenra idade. 
Depois dos 50 anos acho que a probabilidade de se pastar por uma de 20 aumenta bastante.

A galera só tá lembrando de caso de mulecada que se fode... ninguem tem história de velhoes que perdem
metade do património que constituiram por toda a vida por causa de uma da e um posterior divórcio??

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
3.824
184

Sganza 

Membro

Última edição por Sganza : 24-11-2008 às 17:30

[Referências]

24-11-2008 17:01

Concordo. Nessa área nenhum crescimento pessoal.

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SEU AMIGO
Jun 2003
8.038
385

[KiO] ASamarcos 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

Eu achei ridículo.

Você se sentiu para baixo quando fizeram isso com voce. Normal.

Mas fazer ao mesmo com intuito de vingança é baixo, bem baixo.

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

24-11-2008 17:24

É estratégia de reprodução feminina: ter um lover e um provider. O provider cuida do filho enquanto ela
fode com os lovers.

#63

Registro:
Mensagens:

Sep 2006
2.216

darksoldierofvic 

Membro
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Verdinhas: 141

 Citando ZuZuBaLaNdIa 

impressionante , nao vejo ngm falando q quer trabalhar e conquistar essa grana com suor , agora dar a
bunda aparece um monte

24-11-2008 17:25

1- Não.
2- É o otário. Se fosse assim, toda mulher bonita ia consegui o que queria facilmente, só dando a pepeca.
E ainda mais nesses casos em que as gurias eram feias, só tem poder porcausa dos babacas. Um cara
com um minimo de consciencia na cabeça nao vai casar com a primeira, mesmo que essa seja muita
gostosa. Comer é uma coisa, casar e ter filho são outros 500.

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
1473

Dino 

Membro

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •

24-11-2008 17:41

ahhh a história tava verossímel até essa parte

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.268
2288

KeyserSoze 

Membro

 Citando The Toy 

Eu estava bonitão,

LOL

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

24-11-2008 17:47

ja levei sim,e quem não levou???

o pior é que agente não pensa direito na hora,mas quando passa é uma pulta dor de saco...

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

simaoall  
Membro

http://www.hardmob.com.br/members/darksoldierofvic.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/415775-abonadomob-eike-batista-8o-homem-rico-do-mundo-post7536487.html#post7536487
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/415775-abonadomob-eike-batista-8o-homem-rico-do-mundo-post7536487.html#post7536487
http://www.hardmob.com.br/members/dino.html
http://www.hardmob.com.br/members/dino.html
http://www.hardmob.com.br/members/Dino.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dino.html
http://www.hardmob.com.br/members/keysersoze.html
http://www.hardmob.com.br/members/keysersoze.html
http://www.hardmob.com.br/members/KeyserSoze.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/keysersoze.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-post6583598.html#post6583598
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-post6583598.html#post6583598
http://forum.hardmob.com.br/showpost.php?p=4436746&postcount=715
http://forum.hardmob.com.br/showpost.php?p=4436746&postcount=715
http://www.hardmob.com.br/members/simaoall.html
http://www.hardmob.com.br/members/simaoall.html
http://www.hardmob.com.br/members/simaoall.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/simaoall.html


Pepeca do poder...

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-3.html[01/02/2013 23:15:47]

24-11-2008 17:50

putz,nem fale...

meu pai ta levando uma pulta da...

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

simaoall  
Membro

 Citando Sganza 

Pior de tudo que o homem não tá suscetível a da só na tenra idade. 
Depois dos 50 anos acho que a probabilidade de se pastar por uma de 20 aumenta bastante.

A galera só tá lembrando de caso de mulecada que se fode... ninguem tem história de velhoes que perdem
metade do património que constituiram por toda a vida por causa de uma da e um posterior divórcio??

24-11-2008 17:50

Oxi tentacomer tbm 

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
669

Uranay  

Membro

 Citando simaoall 
putz,nem fale...

meu pai ta levando uma pulta da...

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

24-11-2008 17:54 #69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
131
0

l.TooMuch 

Membro

 Citando ShiftBR 

Ahhhh por isso eu odeio essa tal de ... só trás problemas
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anyways,as irmãs da dita cuja estão todas atrás de mim querendo dar uma da n'eu 

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

simaoall  
Membro

 Citando Uranay 

Oxi tentacomer tbm 

24-11-2008 17:59

e você como homem digno e bom esta correndo delas ???

esta fazendo mais do que certo caro amigo 

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
669

Uranay  

Membro

 Citando simaoall 

anyways,as irmãs da dita cuja estão todas atrás de mim querendo dar uma da n'eu 

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.
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Para com esse papinhoo é muito fracasso 

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
920
0

Clarissa 

Membro

 Citando darksoldierofvic 

É estratégia de reprodução feminina: ter um lover e um provider. O provider cuida do filho enquanto ela
fode com os lovers.

24-11-2008 18:21

fiquei imaginando a cara de q ela deve ter ficado depois disso!

muito foda isso q vc fez.... 

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
368
17

Brasil, sil, sil! 
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
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 18:22 #74
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1 - não
2 - O cara é otário então não tem como ter poder, portanto o poder é da pepeca.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2006
5.746
0

"The Grudge" 

Banido

 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?
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.
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Power Vagina !!!
Pussy Owned !!!

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
517
17

FaithLess 

Membro

#1.Q9450@3800Mhz/P5Q-E/GSK 8GB/4870X2+9600GTOC/CM Z660/1000W/INTEL M-25 64GB + 4TB/HAF 932
#2.E8400@4050Mhz/P5KSE/ADATA 32GB + monte coisa.
#3.E5500@3500Mhz/ABIT Fatal1ty FP-IN9/RAPTOR 36GB + monte coisa.
#NBs. CPQ V2570/EEE701/+V41/ACER 1410/CCE T25L
Em uma vida passada... http://www.forumpcs.com.br/comunidad...ewprofile&u=52
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