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comigo nao funciona

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2002
8.234
43

FAROF 

Membro

 nosso que estais no Céu, santificado seja a Vossa , venha a nós o Vosso , seja feita a Vossa , assim no
BOTECO como no Céu. O  nosso de cada dia nos dai ; perdoai-nos as nossas , assim como nós perdoamos a

quem nos tem  e não nos deixeis cair em  mas livrai nos do  

24-11-2008 22:13 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

24-11-2008 23:01

agora têm gente que não nasce virgem? 

#102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Talento 

(...) todo mundo que nasce virgem toma uma.

24-11-2008 23:02 #103
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Papo de botequeiro fodão, que não se apaixona por mulher alguma, mas elas que se apaixonam locamente
por ele.

Ele não leva da, ele dá pausada. 

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Overhaulin' 

agora têm gente que não nasce virgem? 

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 23:07

a segunda parte da minha citação pode até ser, agora a primeira não.

#104

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
3.721
31

Talento 

Membro

 Citando The Toy 

Papo de botequeiro fodão, que não se apaixona por mulher alguma, mas elas que se apaixonam locamente
por ele.

Ele não leva da, ele dá pausada. 

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)

24-11-2008 23:08

foi bem o que eu pensei aqui , lol

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando The Toy 

Papo de botequeiro fodão, que não se apaixona por mulher alguma, mas elas que se apaixonam locamente
por ele.

Ele não leva da, ele dá pausada. 

24-11-2008 23:09 #106

Talento 

Membro

 Citando Overhaulin' 
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logo todo homem já tomou no mínimo uma. difícil ?
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
3.721
31

agora têm gente que não nasce virgem? 

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)

24-11-2008 23:12

vou aceitar seus argumentos, até pq estou com sono pra contra argumentar agora  

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Talento 

logo todo homem já tomou no mínimo uma. difícil ?

24-11-2008 23:18

po, tem como contra argumentar isso?

não digo virgem no literal, tem nego que consegue sempre supera e consegue ser virgem até depois de
meter. virgem é um estado de espirito :gay:

#108

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
3.721
31

Talento 

Membro

 Citando Overhaulin' 

vou aceitar seus argumentos, até pq estou com sono pra contra argumentar agora  

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)

24-11-2008 23:18

É diferente. O que você fez pode ser comparado a ir em um restaurante caro ou, no caso, comer uma

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Implying...
Oct 2006
6.421
29

Biggus Dickus 

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

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

24-11-2008 23:23

eu acho que isso foi só uma desculpa que ele arrumou depois que o efeito do chá passou. pra ele se
resolver pessoalmente depois dakela boa da seguida de um depressão e desânimo.

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
3.721
31

Talento 

Membro

 Citando Dr. Hanchucrutes 

É diferente. O que você fez pode ser comparado a ir em um restaurante caro ou, no caso, comer uma */*/*
gourmet.

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)

24-11-2008 23:23

agora faz sentido, concordo com vc. 

eu não chamaria de "virgem" = estado de espírito e sim CABAÇO , e é impressionante como têm nego
assim que é chato até o último fio de cabelo. meu nono que tava certo "têm que começar a trepar logo
que o pau começa cuspir senão a porra sobe pra cabeça aí desgraça tudo"   
hauhahauhahuahuhaua

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Talento 

não digo virgem no literal, tem nego que consegue sempre supera e consegue ser virgem até depois de
meter. virgem é um estado de espirito :gay:

24-11-2008 23:45

Vingança é pra desfrutar, e não pra gerar algum crescimento pessoal. Esses Hare Krishna da vida....... tsc
tsc tsc.....

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
16.939
0

3rdMillhouse 

Banido

 Citando [KiO] ASamarcos 

Concordo. Nessa área nenhum crescimento pessoal.

 Citando cla 
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É verdade pura, a maioria das mulheres ainda encontra os dois conceitos no mesmo cara.

Para com esse papinhoo é muito fracasso 

25-11-2008 0:10

UHUHAHUHAUHUAHUHAHUUHUHAUHAUHAUHAHUHUAUHUHUHAHUAHU AHUHAHUAHUAHU.

KAKKAKAKAKAKAKAKKAKAKAKKAKAKKAKA.

Boa, muito boa. Mas é isso mesmo. Vingança é para desfrutar, é para dar prazer (como uma foda). Não
para crescer como pessoa. LOL

#113

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando 3rdMillhouse 

Vingança é pra desfrutar, e não pra gerar algum crescimento pessoal. Esses Hare Krishna da vida....... tsc
tsc tsc.....

É verdade pura, a maioria das mulheres ainda encontra os dois conceitos no mesmo cara.

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 .

25-11-2008 1:32

é fonte de poder e pode alterar o destino de muitas vidas/mortes em muitos casos. quem assitiu um filme
chamado The Other Boleyn Girl com a natalie portman e scarlett johanson vai ver que o poder de uma é
incomensurável, inimaginável, faz até mobilizar toda uma nação para entrar em guerra, conforme ocorre
no filme obviamente baseado em fatos reais, no governo do rei henrique alguma coisa que nao lembro o
numero, a inglaterra chega a romper relações com o vaticano/roma o que marcou profundamente a
historia entre ambos pois a inglaterra foi o unico país na história que fez isso, além de entrar em guerra
com outros países. segue abaixo link do imdb, pois o filme é recomendadíssissíssimo by me, e eu tenho
bom gosto pra filmes ^^

http://www.imdb.com/title/tt0467200/

mas q caralho as duas sao muito gostosas e tezudas.

@

eu ja fui capacho/escravo/troxa/otário de uma vadia mentirosa do caralho que só queria me foder.

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.268
1545

XOTISNEGUER 

Membro
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nhoi tudo bem? 

25-11-2008 2:29

Tem certeza que era uma mulher??!!

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
3.389
48

NovoRei 
Membro

 Citando Cyber Demon 

eu ja fui capacho/escravo/troxa/otário de uma vadia mentirosa do caralho que só queria me foder.

Unicamp/FEM : Faculdade de Engenharia Mecatronica

25-11-2008 2:53

Eu já acho que te foder era a última coisa que ela queria 

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
1.487
18

.:BaD:. 
Membro

 Citando Cyber Demon 

eu ja fui capacho/escravo/troxa/otário de uma vadia mentirosa do caralho que só queria me foder.

"Dar menos que o seu melhor é sacrificar um dom que você recebeu.
Quanto mais duro você treinar mais sorte terá."

25-11-2008 8:08

Mas Henrique V não é parâmetro para nada. O cara era louco mesmo. Dê uma olhada na biografia dele. O
sujeito enjoavada da mulher e queria trocar, como ele era rei não respeitava nada. Esse não levava a da,
simplesmente queria mandar mais que os próprios costumes da época.

#117

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Cyber Demon 

é fonte de poder e pode alterar o destino de muitas vidas/mortes em muitos casos. quem assitiu um filme
chamado The Other Boleyn Girl com a natalie portman e scarlett johanson vai ver que o poder de uma é
incomensurável, inimaginável, faz até mobilizar toda uma nação para entrar em guerra, conforme ocorre no
filme obviamente baseado em fatos reais, no governo do rei henrique alguma coisa que nao lembro o
numero, a inglaterra chega a romper relações com o vaticano/roma o que marcou profundamente a historia
entre ambos pois a inglaterra foi o unico país na história que fez isso, além de entrar em guerra com outros
países. segue abaixo link do imdb, pois o filme é recomendadíssissíssimo by me, e eu tenho bom gosto pra
filmes ^^

http://www.imdb.com/title/tt0467200/

mas q caralho as duas sao muito gostosas e tezudas.

@

eu ja fui capacho/escravo/troxa/otário de uma vadia mentirosa do caralho que só queria me foder.
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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 .

25-11-2008 8:17

Galera, voces tao viajando ai!!!!

Isso eh amor verdadeiro! Coisa q voces nunca vao achar!
Ficam soh vendo o exterior das pessoas, nao se importam com os sentimentos!

Voces taodos sao uns fustrados! 

[rolleyes MEGA army requested]

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
5.892
76

Megallanic 

Membro

I Owe You You Owe Me - Android app
é um jeito fácil de organizar quanto dinheiro você emprestou para amigos, familiares entre outros e, também, quanto que
você deve a eles.
https://play.google.com/store/apps/d...aldas.iouom_ad

25-11-2008 8:21

e os oito antes dele?

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.268
2288

KeyserSoze 

Membro

 Citando Overhaulin' 
meu nono que tava certo "têm que começar a trepar logo que o pau começa cuspir senão a porra sobe pra
cabeça aí desgraça tudo"    hauhahauhahuahuhaua

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

25-11-2008 8:21 #120

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Megallanic 

Galera, voces tao viajando ai!!!!

Isso eh amor verdadeiro! Coisa q voces nunca vao achar!
Ficam soh vendo o exterior das pessoas, nao se importam com os sentimentos!

Voces taodos sao uns fustrados! 

[rolleyes MEGA army requested]
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É. Estamos precisando amar mais. LOL

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 .

25-11-2008 8:32

Aceite os fatos.

Você agiu com orgulho ferido. Ora ora, voce todo gatão mas com orgulho ferido. Estranho isso.

Eu acredito que nunca existem motivos suficientes para se humilhar alguém. O que voce deveria ter feito?
nada. Ou voce fingia que não via, ou apenas cumprimentava formalmente sem mais intimidades.

Verdade. Só os Hare é que pregam crescimento pessoal.

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

 Citando The Toy 

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".

 Citando 3rdMillhouse 

Vingança é pra desfrutar, e não pra gerar algum crescimento pessoal. Esses Hare Krishna da vida....... tsc
tsc tsc.....

25-11-2008 8:38

Paulo_Sp ?

#122

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
4.790
1

AmendukA 

Membro

25-11-2008 8:46

Ate hoje nao cai nessa, mas sou consciente de que pode acontecer a qualquer momento.
Pobres de nos, homens 

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.313
1266

GRBomber 

Membro
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"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

25-11-2008 9:01

Huhahuahuahuahuahuahuauh cuspi no monitor  

#124

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
10.579
1

removido 

Banido

 Citando Bio_Hazard 

25-11-2008 9:03

E que graça têm? Nõ é para sair por cima, é para aprender mesmo. Esta vagabunda nunca mais vai
destratar ninguém. Aliás, é de lei o homem sair por cima no final. Sempre depois de um tempo
encontramos as mulheres que nos esnobaram gordas, acabadas e pobres.

Sobre o tema, eu concordo plenamente. Sempre achei que o mundo gira em torno da . É por ela que o
homem estuda, trabalha, malha, briga, se arrisca e afins. Se cortassem a minha piroca eu me mataria pois
não teria mais razão para viver. 
E gente como os exemplos eu conheço. Meu irmão é um exemplo. Ele é bonitão e descolado, até pegava
umas mina e tal, mas a 1° que lhe deu um verdadeiro chá de periquita é a que ele está namorando agora.
A mina só falta tratar ele no chicote e nem é bonita (não acho). Ele poderia pegar algo melhor. E fica
levando a mina aonde ela quer para comer, para passear e principalmente, comprar. É a lei da natureza.
Ele vai largar dessa em duas hipóteses: quando ele der ouvidos a mim e a outras pessoas e cair na real
ou quando vier outra e fizer um serviço melhor.

Para concluir:

"Atrás de um homem de sucesso sempre têm uma mulher. Atrás de um homem fracassado existem pelo
menos duas mulheres."

#125

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
4.001
3

LuCiFeR =D 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

Aceite os fatos.

Você agiu com orgulho ferido. Ora ora, voce todo gatão mas com orgulho ferido. Estranho isso.

Eu acredito que nunca existem motivos suficientes para se humilhar alguém. O que voce deveria ter feito?
nada. Ou voce fingia que não via, ou apenas cumprimentava formalmente sem mais intimidades.

Verdade. Só os Hare é que pregam crescimento pessoal.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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