
Pepeca do poder...

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-4.html[01/02/2013 23:16:40]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB Pepeca do poder...

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 4 de 9 ... 2 3 4 5 6 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

24-11-2008 18:27

ô rapaz eu tenho uma história... Um dia eu conto... Eta essas pepecas do poder, pena q tão no lado negro
da força...ahuhua

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CrimeCity
Aug 2003
5.173
157

   

DangerzoneRJ  

Membro

 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?

TAE KWON DO Sempre! 18 anos de muitas lutas e grandes amigos!! 
SAVATE Arte francesa - Rumo a luva de prata! - Salut!
\"Cada ser humano guarda um herói dentro de si, mas só alguns poucos vão exteriorizá-lo...\"

24-11-2008 18:27 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

24-11-2008 18:30

mulher é um bixo fedaputa, tem que tomar cuidado . 

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

   

ganondorfan 

Membro
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Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

24-11-2008 18:32

eita, é o que eu mais conheço...

claro q pepeca é poderosa 

todo homem em algum momento da vida vai ser "pato" de alguma mulher (eu n pensei numa palavra
melhor, mas eu nao quero dizer isso num tom pejorativo)... isso é mais certo como 2+2 = 4
basta esperar a oportunidade de vc conhecer uma q vá te fazer perder a cabeça mesmo, e isso não está
necessariamente atrelado a sexo não. 

antes q venham argumentar, realmente existem homens heteros q nao dao moral pra mulher.. mas sao
tao poucos q nem contabilizam..

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
3.627
1

   

Ms. Vod Kacran  

Membro

 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.

24-11-2008 18:39

Existem coisas melhores na vida q uma pepeca ....
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Registro:
Mensagens:
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Apr 2001
22.607
2

   

Doctrine_Dark 

Membro
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Como Winning Eleven

#80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
1473

   

Dino 

Membro

 Citando Doctrine_Dark 

Existem coisas melhores na vida q uma pepeca ....

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

24-11-2008 18:50 #81
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Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2003
3.461
3

   

 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 18:58

não,cai em tentação 

mas dei 1 á 0 na maria 

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

   

simaoall  
Membro

 Citando Uranay 

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

esta fazendo mais do que certo caro amigo 

24-11-2008 19:00

exatamente, mas tem muita mina que tem fogo entre as pernas viu!! mas como o povo é muito s/

#83

   

PALESTRINO 

Membro

 Citando EduOliveira 

Homem é capaz de se f*der de verde e amarelo por causa de uma b*ceta.
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vergonha, só percebe quanto o pau cai ou a barriga cresce

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.970
692

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

24-11-2008 19:07

O sujeito otário, sempre tem um virjão por ai.

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2007
2.482
37

   

Baar 

Membro

24-11-2008 19:09

É a famosa lei do pastel né cara. Quem tem pastel dita as regras, quem não tem segue...

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
887
0

   

Speed Freak 

Membro

24-11-2008 19:22

acho que tem os dois extremos. Muito homem perde o controle da própria vida e acaba virando escravo
sexual de uma gostosa qlqr (q muitas vezes nem é gostosa) e vira patinho mesmo, tapa os olhos e deixa
todo o resto de lado. Mas não se deve generalizar.
Com certeza é importante q uma hora vc caia na real e deixe de ser otário, comece a cuidar de si mesmo
e fazer as coisas pra si mesmo. Cuidar do corpo, da saúde, da carreira profissional, ir atrás das coisas e
não ficar contente com uma vadia qlqr controlando a sua vida. E aos poucos ir comendo mais */*/*s sem
compromisso, conhecendo gente até achar alguém q vc goste pra tentar um relacionamento, e se não der
certo, foda-se e parte pra outra.
O que não dá realmente é ficar anos na mão duma sem vergonha. Como já disseram, todo mundo já foi
patinho bobo de uma vadia qlqr, a diferença é que alguns caem na real bem rápido, outros demoram um
pouco mais e uns menos afortunados vao ser patinhos pro resto da vida.

#86

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
58
1

   

Skyward 

Membro

24-11-2008 19:23

O homem tem que ter muito sangue frio e racionalidade apurada pra não cair no chá de . A parte boa é

#87

F0rbidden 

Membro
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que no momento que o cara desenvolve a habilidade de ficar imune a tais ataques ele pode fingir que tá
apaixonado e comer uma fudiona por muito tempo até ela sacar que tá sendo a trouxa da "relação".

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2007
1.275
182

   

24-11-2008 19:41

1 - Já, com um amigo meu aconteceu isso já, muito sortudo mina gatinha. 
2 - Bom....se o cara não se garante, logicamente a pepeca vai dominar o cara, já se for o contrário é
logico que não.

OBS: queria saber porque até hoje não apareceu uma mulher rica, linda, gostosa, querendo casar comigo,
porra, sou bonitinho e tals, foda!!!!

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.417
90

   

mãozinha 

Membro

24-11-2008 19:49

Ah tá. Você chegaria, oi, dá beijo jno rosto, diz "miga, venha cá, vamos sentar e lolzar sobre o passado". 

Ah cara, ela fez parte da minha vida por quatro meses, é pretérito mais que perfeito e depois de 11 anos
vem para cima de mim, quando vê que estou bonitão, bem vestido e aparentemente com grana no bolso?
E eu mesmo me senti envergonhado de estar conversando com ela. Não pelos outros, mas por mim
mesmo. É algo que se chama "vergonha na cara".

Ela?

Ui. :gay:

Opa, porra, você está falando de mim.  LOL

#89

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 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.

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

 Citando frost-free 

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

 Citando ShiftBR 

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

é bom, tetas e bunda são bons também. O problema é o resto que acompanha o kit. 

Peraí, o ff já se referiu à mim como "ela" e agora você também?

É a necessidade de voltar a amar. :gay:
Mas é isso mesmo.

O crescimento foi ver que após 11 anos eu mudei muito, mas ela nada. Eu cresci. Foi isso.

 Citando kaleidoscopio 

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.

 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??

 Citando [KiO] ASamarcos 

Concordo. Nessa área nenhum crescimento pessoal.

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 19:50

Pergunte para quem me conhece. LOL

Sou bonitão, quase malhado (ainda falta, mas esses dois anos me fizeram bem) e gostoso.

:gay:

Ah, conta, conta.

Sempre é bom conversar sobre da. È bom para ver que o trouxa não sou eu, mas sim a natureza
masculina. LOL

#90

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando KeyserSoze 

ahhh a história tava verossímel até essa parte

 Citando alemandarino 

ô rapaz eu tenho uma história... Um dia eu conto... Eta essas pepecas do poder, pena q tão no lado negro
da força...ahuhua
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Todo homem vai ser pinto na vida.

Uma das outras das que tomei, a dona da bicha falava que eu era um pinto para ela.

Porque ela arrumou um mais rico que ela própria. Pobre.

 Citando Larissa. 
eita, é o que eu mais conheço...

claro q pepeca é poderosa 

todo homem em algum momento da vida vai ser "pato" de alguma mulher (eu n pensei numa palavra
melhor, mas eu nao quero dizer isso num tom pejorativo)... isso é mais certo como 2+2 = 4
basta esperar a oportunidade de vc conhecer uma q vá te fazer perder a cabeça mesmo, e isso não está
necessariamente atrelado a sexo não. 

antes q venham argumentar, realmente existem homens heteros q nao dao moral pra mulher.. mas sao tao
poucos q nem contabilizam..

 Citando aiorosmaua 

1 - Já, com um amigo meu aconteceu isso já, muito sortudo mina gatinha. 
2 - Bom....se o cara não se garante, logicamente a pepeca vai dominar o cara, já se for o contrário é logico
que não.

OBS: queria saber porque até hoje não apareceu uma mulher rica, linda, gostosa, querendo casar comigo,
porra, sou bonitinho e tals, foda!!!!

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 20:07

maldito mundo capitalista hauahuahauahuaahuaha

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.417
90

   

mãozinha 

Membro

24-11-2008 20:22

sem mais

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
7.638
3

   

vitorscs 

Membro

 Citando Dudu 

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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ambos os casos os caras sao ricos
MAIS BURROS

Contato: vtrbrasil@gmail.com (email)
Referencias: Aqui

24-11-2008 20:36

A real questão é: vc se considera melhor ou pior que eles por ser uma pessoa à margem e que fica
prestando atenção nesses detalhes, enquanto pra eles, vc sequer existiu?

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
21.951
101

   

* sticky* 

Membro

Tonare forever!!!

24-11-2008 20:47

Isso é lição de vida. É bom ver essas coisas para aprender com a experiência alheia.

#94

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando * sticky* 
A real questão é: vc se considera melhor ou pior que eles por ser uma pessoa à margem e que fica
prestando atenção nesses detalhes, enquanto pra eles, vc sequer existiu?

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 20:52

a sabedoria esta em aprender com o erro alheio.

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

   

simaoall  
Membro

 Citando * sticky* 
A real questão é: vc se considera melhor ou pior que eles por ser uma pessoa à margem e que fica
prestando atenção nesses detalhes, enquanto pra eles, vc sequer existiu?

24-11-2008 20:58 #96

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação
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Ou no popular "antes ele que eu".

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

 Citando simaoall 
a sabedoria esta em aprender com o erro alheio.

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 21:08

meu amigo, pepeca é um lance perigoso!!!! por causa de uma pepeca que o anakin virou darth vader e
desencadeou uma guerra nas estrelas!!!! 

imagina o perigo desse troço!!!!

mas que é BOOOOOOOOOM isso é! 

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O mais forte do universo!
Jun 2002
14.580
158

   

kakaroto(dbz) 

Membro

Pra quem curte HOUSE MUSIC: http://www.4shared.com/file/21359539...ight_Sedu.html

referencias: http://forum.hardmob.com.br/showthre...04#post6531204

24-11-2008 21:44

Olha, não vou mentir não. Já paguei passagem pra Buenos Aires por causa de . Uma ruivinha que
acompanhava uma modelo de 1.84m. Paguei tudo lá. Fui ridícula e completamente usado. No entanto, não
me arrependo um tiquinho. Eu sabia o produto que tava comprando e ela sabia o que ia ganhar. Não se
trata de ficar idiota, mas mostra bem que homem (pelo menos eu) faz umas contas meio loucas diante da
perspectiva de comer bem.

#98

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Jan 2003
5.257
7
69

   

Colher 

Membro

"Que se foda! Eu quero um mundo melhor." 
Epitáfio de Jenny Sparks, o espírito do século XX.

24-11-2008 22:05 #99

LostOne 

Membro

 Citando Colher 

Olha, não vou mentir não. Já paguei passagem pra Buenos Aires por causa de . Uma ruivinha que
acompanhava uma modelo de 1.84m. Paguei tudo lá. Fui ridícula e completamente usado. No entanto, não
me arrependo um tiquinho. Eu sabia o produto que tava comprando e ela sabia o que ia ganhar. Não se
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 23:16 h

Vc ainda nao entendeu o que eh a da... o lance eh quando vc para de fazer as contas.

Enquanto vc que tah fazendo as contas, vc ainda tah ganhando.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

   
trata de ficar idiota, mas mostra bem que homem (pelo menos eu) faz umas contas meio loucas diante da
perspectiva de comer bem.

 Citando Zinedine Zidane 

Socorro, só tem juvenil.

O sujeito abre o tópico dizendo que ''encontro a mulher da minha vida dele'' : ela é evangélica, casada,

24-11-2008 22:09

chá de , todo mundo que nasce virgem toma uma.

hoje eu penso é em mim.

#100

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
3.721
31

   

Talento 

Membro

terra brasileira, terra improdutiva terra de bobeira, terra sem gente, gente sem terra 
G U E R R A - Guerra! Cadê a ordem? Cadê o progresso? Cadê os índios? Tão lá no congresso. Cadê o ano 2000?
Cadê o Brasil (Pátria que me pariu)
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