
Pepeca do poder...

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-6.html[01/02/2013 23:17:46]

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 6 de 9 ... 4 5 6 7 8 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

25-11-2008 9:06

123456

#126

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
10.579
1

   

removido 

Banido

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

25-11-2008 9:06 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

25-11-2008 9:27

AHHAHEUAHUIEHEUIAHUIHEUA
Tinha que ter falado pra ele se referir a você somente como Dr. Toy também.

#127

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
7.058
46

   

TearsOfTheDragon 

Membro

 Citando The Toy 

Eu disse: pois é, há alguns anos você tinha vergonha de mim, hoje tenho vergonha de te cumprimentar,
com licença.

LOL

25-11-2008 11:07

 hmmm
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Membro
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como eu deixei passar um tópico desse tamanho? 

Anyways, atualmente que dá PAUZADA NA KRA sou eu hahahaha, ser amante de mulher rica que ta dando
bocetada no marido rico/troxa ownz 

Até caminhão eu comprei 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2000
7.495
2

   

25-11-2008 11:19

vc não conta,você é o master of boteco

#129

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

   

simaoall  
Membro

 Citando [ExT] ARNOLD 

como eu deixei passar um tópico desse tamanho? 

Anyways, atualmente que dá PAUZADA NA KRA sou eu hahahaha, ser amante de mulher rica que ta
dando bocetada no marido rico/troxa ownz 

Até caminhão eu comprei 

25-11-2008 13:07

" mais a mulé.. a mulé engana os 11... a mulé engana os 11 duma vez... água morro abaixo.. fogo morro
acima e mulher qndo qr dar.. ninguém segura!!!! "

Resumo: A mulher qndo qr 'fuder' (de todas as maneiras) com um cara, ela fode!!!!

#130

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
310
0

   

mareloneo 

Membro

25-11-2008 13:15

sim, ela tinha piriquita! 
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OVER 9000 NG/DL
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19.268
1545

   

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando NovoRei 
Tem certeza que era uma mulher??!!

 Citando p1.BaD 

Eu já acho que te foder era a última coisa que ela queria 
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fodeu comigo e principalmente com o meu bolso!

nhoi tudo bem? 

25-11-2008 13:27

o ruim da pepeca é que vem com uma mulher junto

Zuera, te amo amor 

#132

Registro:
Mensagens:
Blogs:
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Sep 2004
8.455
5
251

   

Ratzenberger  

Membro

Vídeo Reviews de Celulares XingLings
www.hiphonebrazil.blogspot.com

25-11-2008 13:49

acho que faço parte desse contingente.

#133

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
2.392
1

   

[CH]Chapolin  

Membro

 Citando Fernando |CFC 

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.

O mais importante não é o computador que você possui; mas sim o que é capaz de fazer com ele

25-11-2008 13:52

Nós eramos 5 melhores amigos, amigos mesmo. Desde 1998 andava junto no colégio, segundo grau e
tudo. Quando começo a facul cada um foi pra um lado, mas mesmo assim todo mundo continuava super
amigo do outro. Um deles ta fazendo Direito e tem pai advogado famoso em Ctba, dae ele começo a
estagia lá e entra uma guria, com nível econômico bem baixo mesmo, pra estagia lá também. Em coisa de
2 anos eles começam a namora e conversando com ele ficamo sabendo que ele chego a compra cesta
basica pra familia dela, compra os presentes de aniversário da família dela, ele chego a banca uma viagem
pra SC pra familia dela (3 pessoas). Desde que ele começo a namora a gente viu ele umas 5 vezes,
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11.879
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Tilapia 

Membro
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sempre com ela, e nessas vezes ela sempre deu algum tipo de escandalo, e o namoro deve ter algo como
2 anos. A guria é uma troxa, ninguem gosta dela, provavelmente vão se casa e ele ta completamente
cego, isso que nós 4 já tentamo abri o olho dele algumas vezes. E é uma pena porque esse cara é uma
das pessoas mais gente fina que eu conheço. Tenho certeza que o dia que ele para de banca ela o namoro
acaba.

A espera

25-11-2008 14:00

Seu post me lembrou isso arnold;

Spoiler: 

#135

Registro:
Mensagens:
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109
0

   

timeless  

Membro

 Citando [ExT] ARNOLD 

como eu deixei passar um tópico desse tamanho? 

Anyways, atualmente que dá PAUZADA NA KRA sou eu hahahaha, ser amante de mulher rica que ta
dando bocetada no marido rico/troxa ownz 

Até caminhão eu comprei 

25-11-2008 14:03

:MEGAEEK: 

caralho champz, eu tava fazendo a barba enquanto lia o seu topico, e depois de ler essa ultima frase..
hahaha velho na real, cheguei ate a desligar o aparelho sem perceber!!!  (???)

balls of steel pra vc 

#136

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
2.392
1

   

[CH]Chapolin  

Membro

 Citando The Toy 

Eu disse: pois é, há alguns anos você tinha vergonha de mim, hoje tenho vergonha de te cumprimentar,
com licença.

LOL

Última edição por [CH]Chapolin : 25-11-2008 às 14:12

O mais importante não é o computador que você possui; mas sim o que é capaz de fazer com ele
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25-11-2008 14:04

e tem gente que gosta dos 2 na mesma Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

...bred and SLAUGHTERED
Jan 2004
4.832
775

   

arq 

Colaborador
hardMOB

 Citando [KiO] ASamarcos 

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.

25-11-2008 14:37

Nem vou comentar as amizades que perdi por causa de pepeca que fico revoltado já.

Como já disseram, é bom o foda é a mulher vem junto 
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Registro:
Mensagens:
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1

   

removido 

Banido

 Citando Tilapia 

Nós eramos 5 melhores amigos, amigos mesmo. Desde 1998 andava junto no colégio, segundo grau e
tudo. Quando começo a facul cada um foi pra um lado, mas mesmo assim todo mundo continuava super
amigo do outro. Um deles ta fazendo Direito e tem pai advogado famoso em Ctba, dae ele começo a
estagia lá e entra uma guria, com nível econômico bem baixo mesmo, pra estagia lá também. Em coisa de
2 anos eles começam a namora e conversando com ele ficamo sabendo que ele chego a compra cesta
basica pra familia dela, compra os presentes de aniversário da família dela, ele chego a banca uma viagem
pra SC pra familia dela (3 pessoas). Desde que ele começo a namora a gente viu ele umas 5 vezes,
sempre com ela, e nessas vezes ela sempre deu algum tipo de escandalo, e o namoro deve ter algo como
2 anos. A guria é uma troxa, ninguem gosta dela, provavelmente vão se casa e ele ta completamente cego,
isso que nós 4 já tentamo abri o olho dele algumas vezes. E é uma pena porque esse cara é uma das
pessoas mais gente fina que eu conheço. Tenho certeza que o dia que ele para de banca ela o namoro
acaba.

25-11-2008 15:35

Vocês querem ouvir a minha historia? 

#139
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[CH]Chapolin  

Membro

O mais importante não é o computador que você possui; mas sim o que é capaz de fazer com ele
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25-11-2008 15:36

Não, obrigado!!

Brincadeira conta ae!!

#140

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
310
0

   

mareloneo 

Membro

 Citando [CH]Chapolin 

Vocês querem ouvir a minha historia? 

25-11-2008 15:49

Não sei se você entende de mulher e o quanto entende.

Mas quando mulher faz um jacu de trouxa como ela me fez, para sempre ficará achando que "ele é
apaixonado comigo, é só eu estalar os dedos que ele vem". Ah cara, tenho que ser educado com quem eu
gosto ou com quem eu preciso. Não com uma fudida qualquer.

Nunca tinha pensado dessa forma, na segunda parte. Mas interessante mesmo. Pois sempre a amante será
a que dá a da. E da é sempre perigoso.

#141

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 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.

 Citando LuCiFeR =D 

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

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 15:53 #142
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Membro

 Citando [CH]Chapolin 
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tu faz a barba na frente do pc??????????????   

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
4.339
704

   

:MEGAEEK: 

caralho champz, eu tava fazendo a barba enquanto lia o seu topico, e depois de ler essa ultima frase..
hahaha velho na real, cheguei ate a desligar o aparelho sem perceber!!!  (???)

balls of steel pra vc 

25-11-2008 15:55

Pessoal fala tanto da sua história, mas eu mesmo nunca li...

Conta ae, fiquei curioso 

#143
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70

   

Cocones 

Membro

 Citando [CH]Chapolin 

Vocês querem ouvir a minha historia? 

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

25-11-2008 15:55

Tipo, se ela tivesse ligado no meu telefone profissional, certamente. "Toy para você não, Dr. Toy,
conforme decreto imperial". LOL

Essa mulher era formada em letras com habilitação em português e mentia que era em alemão. Era
estagiária da Fiat e mentia que era empregada. O pai dela era peruano e ela mentia que era espanhol. E
por aí ia. Mentia em relação à tudo.

Ah sério, o Kaleidoscópio que vá brincar. Não tenho obrigação alguma de ser simpático com quem já me
fudeu.

Tem um ex-amigo meu, que hoje é meu inimigo e infelizmente tenho que estar no mesmo lugar que ele
às vezes. Finjo absolutamente que não o conheço e ele idem. E olha que esse cara foi como um irmão
para mim, mas me apunhalou pelas costas. Será que preciso dissertar sobre incompatibilidades de da e
amizade? Se o tópico for para esse lado, ok, ou a história fica para outro tópico.

#144

Registro:
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Blogs:
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May 2002
37.441
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The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando TearsOfTheDragon 

AHHAHEUAHUIEHEUIAHUIHEUA
Tinha que ter falado pra ele se referir a você somente como Dr. Toy também.

 Citando [CH]Chapolin 

Vocês querem ouvir a minha historia? 
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Não, você tem voz feia. Mas me sentiria honrado em lê-la. 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 16:01

 Pepeca rulez...

Pepecas fazem as leis,mas ainda bem que tenho meu penis para burlar HUSHAUSHUAHSU

#145

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
231
0

   

Proxis 

Membro

25-11-2008 16:09

certeza que ela era mulher mesmo e que não tava mentindo?  LOL 

mas poha, pq a menina era estagiária duma empresa e dizia que era empregada? pra se fazer de
pobrezinha? então pq ela mentia que o pai era espanhol se era peruano??? guria doida heim!!
hauahauhah

eu acho que fizeste bem em owná-la, doutor brinquedo. devia ter avacalhado ainda mais e cantado aquela
musiquinha infame "baba olha o que perdeu, a criança cresceu, bem feito pra você..."
pokaspokaspokaspokas  

#146

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

   

Overhaulin' 
Membro

 Citando The Toy 

Essa mulher era formada em letras com habilitação em português e mentia que era em alemão. Era
estagiária da Fiat e mentia que era empregada. O pai dela era peruano e ela mentia que era espanhol. E
por aí ia. Mentia em relação à tudo.

25-11-2008 16:10

Falei aquilo pq meu pai tbm tomou uma puta da depois que se separou de minha mae tbm. 
Tá com uma mulher da idade de minha irma, que já tem uma filha pequena.

#147

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
3.824
184

   

Sganza 

Membro

 Citando simaoall 
putz,nem fale...

meu pai ta levando uma pulta da...
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E pior de tudo, ele já falou abertamente que quer que sua herança seja dividida com a filha bastarda que
ele tá ajudando a criar 
Fora isso, a mulher que deu a da já tem direito sobre os bens dele pq já configurou uniao estável por 2
anos. Ridículo 

Pior de tudo é que ele era malandrops mor na juventude, já me contaram mta estória escabrosa dele,
coisa que indigna que eu nao faria nunca, e que ele fazia geral com a mulherada.
Sei lá, ficou velho e otário.

Pior que é, amar e ser amado, receber atenção, etc. 
Gte fraca só se fode 

 Citando The Toy 

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

[Referências]

25-11-2008 16:13

É parando p/ pensar agora eu sei pq tenho medo de relacionamentos sérios, já tomei 3 das de diferentes
tipos de vagabundas, vejo como algumas das destruiram amizades fortes de anos, vejo os caras
ricos/coroas tomando da e perdendo tudo que conquistaram.

É foda, quando dizem que mulher que presta tá raro não é discurso não...

#148

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
10.579
1

   

removido 

Banido

25-11-2008 16:25

É cara, relacionamento sério é uma tristeza. Só moro com a minha namorada pq tenho 100% de confiança
e ela não é morta de fome. A gte divide tudo 50-50%, a unica diferença é que no geral eu dou presentes
mais caros nas datas comemorativas (pq ganho mais tbm, entao acho justo).

Se for essas vadias que chegam "benheê, me dá o cartão de crédito que vou no shopping!" não rola
relacionamento sério nem fodendo. 
Pior ainda é ficar fazendo papel de palhaço na frente de amigos e familiares por causa de uma vadia 

Mas, enfim, é um risco que todo homem corre. Precisa ter a cabeça no lugar pra segurar a onda.

#149

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
3.824
184

   

Sganza 

Membro

 Citando frost-free 

É parando p/ pensar agora eu sei pq tenho medo de relacionamentos sérios, já tomei 3 das de diferentes
tipos de vagabundas, vejo como algumas das destruiram amizades fortes de anos, vejo os caras
ricos/coroas tomando da e perdendo tudo que conquistaram.

É foda, quando dizem que mulher que presta tá raro não é discurso não...
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Só existe salvação na .
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522
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Membro
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