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Aprendam com ele.

#151

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Overhaulin' 
doutor brinquedo.

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 17:00 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

25-11-2008 17:02

Você tem medo porque é tetudo. Não vem com esse papo "eu tenho medo". Você que não arruma nada.

FAIL. NERD.

#152

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 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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UUHAHUHUHAHHUUHAUHUHAUHAUHAU.

Spoiler: 

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 17:11

aqui a situação é muitissimo parecida...

#153

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

simaoall  
Membro

 Citando Sganza 

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.

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.

25-11-2008 17:27

Poizé, filhadaputagem pouca pra que?

Se tem pau e eh hetero tá correndo um grande risco de tomar uma da na orelha, fica ligeiro 

Agora fico imaginando.... e os homocékçúaiz?  levam pintada na garganta? LOL

Mas sério, fora o conhecido boa noite cinderela, no meio da viagadem tem tmb o homo vampiro que suga
o bolso do parceiro fora as coisas partes? 

Pergunto pois andei lendo em alguns posts que não é +100% de users heteros por aqui 

#154

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2000
7.495
2

[ExT] ARNOLD 

Membro

25-11-2008 23:44 #155

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando [ExT] ARNOLD 
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Outros users. Sei.Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

Pergunto pois andei lendo em alguns posts que não é +100% de users heteros por aqui 

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 .

26-11-2008 0:06

Fui obrigado a logar pra te parabenizar.

#156

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
364
2

mascit 

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.

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

26-11-2008 4:37 #157

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2000
3.363
157

raid.dudu 

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.
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uahUAH que atitude zona norte. 

Perdeu uma ótima oportunidade de se mostrar superior, mostrou que é tão gentinha quanto ela, só foi
estar por cima pra botar pra fuder, exatamente como ela fez com voce.

Ter uma atitude positiva ou neutra com quem fez algum mal com voce no passado é uma das coisas que
pode mostrar uma pessoa superior a mediocridade média do ser humano, e voce perdeu uma boa
oportunidade de elevar seu espírito.

Pode ser meio bizarro, mas voce dormiria melhor nesse dia... 

[]s

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

Athlon 700 Slot | Mobo Biostar | 256mb SDRAM | Viper II z200 32mb
Já negociou comigo!? por favor de seu testemunho no meu topico de referencias

26-11-2008 5:12

bixo, mal se corta pela raiz, se ele desse trela ali naquela hora essa doida nao ia sair do pé dele.

#158

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 1999
5.817
1
24

TM99 

Membro

"O grande problema desse mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão convencidos e os
mais sabios estão sempre tão cheios de duvidas". - Bertrand Russell

26-11-2008 6:30

so com a passagem (sei lah qd vc comprou entaum eh so uma estimativa) c gastou pelo menos uns 1500
a 2000 reais, e nem vou entrar em despesas de hotel, uma puta de luxo sai mais barato, pagava de 800 a
1200, comia bem e nem precisava sair do pais.

#159

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
1.288
4

Arael 
Banido

 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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mas tudo bem que eu n conheço o par de coxas que tu tava pegando, pics dela pra uma avaliação mais
completa

26-11-2008 6:33

como é que se faz isso??^^

#160

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
2.357
2

Keroleeen 

Membro

26-11-2008 7:14

Acho que nao dah pra ensinar.... se vc nao nasceu sem isso, jah era.

(PS: eh particular pra cada cara, portanto se a sua pepeca nao exerce poder sobre seu namorado, tente
com outros caras!!!)

#161

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

LostOne 

Membro

 Citando Keroleeen 

como é que se faz isso??^^

 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,

26-11-2008 8:51

Lol, é fato! Tem muito troxa que faz tudo por uma buc***

#162

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.353
1192

André 

Membro

 Citando Carlos Alberto Valderrama 
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Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história

26-11-2008 9:42

realmente eh mto bom ganhar um chá de , eu nem tomo banho, fico cheirando aquele cheirinho de bufa
por 1 semana

#163

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.641
593

m4ndrake 

Membro

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

26-11-2008 10:01

Bobeando ainda falou com uma amiga "ali, aquele bonitão é apaixonado comigo, olha só". Se você foi feito
de bobo por uma mulher, ela sempre achará que você é o mesmo otário de sempre e sempre achará que é
eternamente apaixonado por ela. Mulher acha que o tempo só passa para ela, não para os outros. E a
minha vida evoluiu nesses 11 anos e ela não é um nada para mim.

Quem me criticou, foda-se, eu me senti bem. A vergonha não é dos outros, é de mim, é a chamada
vergonha na cara. E sim, eu fiquei com vergonha de conversar com ela, vergonha de mim mesmo e fui
honesto com ela.

Disse apenas o meu sentimento. Foda-se, eu me senti bem. Caguei para ela.
Uma coisa que aprendi na vida "seja injusto com os outros mas não consigo mesmo". Não vou
cumprimentar alguém que não gosto ou não preciso só para dar uma de educadinho.

E, aff, perdi mais tempo explicando isso aqui, falando sobre essa vagabunda, que olhando para a cara
dela. LOL

Em tempo. Ela tinha 23 anos, não eu. Eu tinha 20 na época.

#164

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando BlackOmega 99 

bixo, mal se corta pela raiz, se ele desse trela ali naquela hora essa doida nao ia sair do pé dele.

Última edição por The Toy : 26-11-2008 às 10:19

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 .

26-11-2008 10:01 #165

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação
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Olha só, o cara não pega nada, quando arruma uma fica sem tomar banho como troféu. LOL

Brincadeira. LOL

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

 Citando m4ndrake 

realmente eh mto bom ganhar um chá de , eu nem tomo banho, fico cheirando aquele cheirinho de bufa
por 1 semana

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 .

26-11-2008 10:09

ja perdi tanto amigo por causa de tb
nego que some, nao fala mais com ninguem so pq ta namorando, e pior que nao e 1 ou 2 sao uns 5 ja

#166

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Verdinhas: 9001
May 2003
7.598
814

VaiCorinthians 

Membro

"Life's a piece of shit, when you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you"

26-11-2008 10:17

isso eh fato, tem um amigo aqui na cidade q na primeira peia q o pia comeu na casa dele deixo o quarto
dele FECHADO e com a mesma ropa de cama semanas... 
chegando la um dia para fazer trabalho do colegio ( na epoca ainda ), o cara comeco a falar q tinha
comido gente la, e na mesma medida q ia falando o cheiro ia aumentando, por sorte e intuicao masculina
sobre isso, nao sentei na cama vai q o cara fica sentindo cheiro e tocando bronha ainda nos canto das
cobertas asieohoaisheoiahsoehaosiheiahse....

acontece na vida acontece no boteco hM!

OISAHEohasoih

#167

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
392
3

axioM 

Membro

 Citando The Toy 

Olha só, o cara não pega nada, quando arruma uma fica sem tomar banho como troféu. LOL

Brincadeira. LOL
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26-11-2008 10:18

LOLzando.

Imaginei a cena aqui. Putz veio até o cheiro. LOL

#168

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando axioM 

isso eh fato, tem um amigo aqui na cidade q na primeira peia q o pia comeu na casa dele deixo o quarto
dele FECHADO e com a mesma ropa de cama semanas... 
chegando la um dia para fazer trabalho do colegio ( na epoca ainda ), o cara comeco a falar q tinha
comido gente la, e na mesma medida q ia falando o cheiro ia aumentando, por sorte e intuicao masculina
sobre isso, nao sentei na cama vai q o cara fica sentindo cheiro e tocando bronha ainda nos canto das
cobertas asieohoaisheoiahsoehaosiheiahse....

acontece na vida acontece no boteco hM!

OISAHEohasoih

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 .

26-11-2008 10:23

e te garanto q esse caso nao foi o pior... 
outro cara fez a primeira sambica da vida dele numa puta, e fico sem se lavar tb... apos o fato consumado
ja era de manha cedo e logo mais tinha jogo de varzea de um campeonatinho podre q estavamos
participando (futebol) , resumindo... ja sentiu cheiro de merda suada/molhada ou qlq coisa?
e pior dps do jogo tomar uma gelada com o cara perto ? 

esse mereceu medalha de honra ao merito !

#169

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
392
3

axioM 

Membro

 Citando The Toy 

LOLzando.

Imaginei a cena aqui. Putz veio até o cheiro. LOL

26-11-2008 15:22

Já vi homem se foder, mas subir nunca. Ou seja, o mundo conitnua "mundo".

#170

Registro:
Mensagens:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
20.628

manisnk 

Membro
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Verdinhas: 409

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !

26-11-2008 16:37

bla bla bla

Esse desespero para reafirmar a sua atitude só revela o quão inseguro voce é com seus atos.

Tomou toco de mulher feia e que para ter vergonha de voce, voce também deve ser mais feio que
brinquedo do capeta.

Depois deu troco da maneira mais baixa e ainda se diz "por cima"

É feio ver gente feia brigando.

#171

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

26-11-2008 16:42

baralho champs, me deu até ânsia aqui 

#172

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando axioM 

e te garanto q esse caso nao foi o pior... 
outro cara fez a primeira sambica da vida dele numa puta, e fico sem se lavar tb... apos o fato consumado
ja era de manha cedo e logo mais tinha jogo de varzea de um campeonatinho podre q estavamos
participando (futebol) , resumindo... ja sentiu cheiro de merda suada/molhada ou qlq coisa?
e pior dps do jogo tomar uma gelada com o cara perto ? 

esse mereceu medalha de honra ao merito !

26-11-2008 17:38 #173

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando kaleidoscopio 

bla bla bla

Esse desespero para reafirmar a sua atitude só revela o quão inseguro voce é com seus atos.

Tomou toco de mulher feia e que para ter vergonha de voce, voce também deve ser mais feio que
brinquedo do capeta.

Depois deu troco da maneira mais baixa e ainda se diz "por cima"

É feio ver gente feia brigando.
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Quem me conhece sabe que sou bonito. Acredite no que quiser. Eu fiquei bem com o que fiz. Não sou
bom samaritano para ficar pregando o bem ou hipócrita.

Então, pense o que quiser de mim, sua opinião é tão importante como uma terceira bola no meu saco, ou
o espermatozoide que desperdicei com a última punheta mal batida. LOL

E tomeu toco de mulher feia, mentirosa e baixo nível sim. Felizmente. Essa porrada me fez crescer muito e
mudar em muita coisa. Certamente deixei de cair em outras roubadas por causa dela.

And, não sou idiota de ficar pregando aqui que sempre fui fodão e que nunca tomei toco. É a vida.

E, novamente, caguei para se você acha que foi por baixo ou por cima. Eu tenho vergonha na cara. Talvez
você um dia tenha.

Última edição por The Toy : 26-11-2008 às 17:44

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 .

26-11-2008 17:50

para de usar LOL

R U American Champz???

LOL!!!!

ta ficando meio ridiculo......

#174

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O mais forte do universo!
Jun 2002
14.580
158

kakaroto(dbz) 

Membro

 Citando The Toy 

Olha só, o cara não pega nada, quando arruma uma fica sem tomar banho como troféu. LOL

Brincadeira. LOL

 Citando The Toy 

LOLzando.

Imaginei a cena aqui. Putz veio até o cheiro. LOL

 Citando The Toy 

Quem me conhece sabe que sou bonito. Acredite no que quiser. Eu fiquei bem com o que fiz. Não sou
bom samaritano para ficar pregando o bem ou hipócrita.

Então, pense o que quiser de mim, sua opinião é tão importante como uma terceira bola no meu saco, ou
o espermatozoide que desperdicei com a última punheta mal batida. LOL

E tomeu toco de mulher feia, mentirosa e baixo nível sim. Felizmente. Essa porrada me fez crescer muito e
mudar em muita coisa. Certamente deixei de cair em outras roubadas por causa dela.

And, não sou idiota de ficar pregando aqui que sempre fui fodão e que nunca tomei toco. É a vida.

E, novamente, caguei para se você acha que foi por baixo ou por cima. Eu tenho vergonha na cara. Talvez
você um dia tenha.
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Pra quem curte HOUSE MUSIC: http://www.4shared.com/file/21359539...ight_Sedu.html

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

26-11-2008 18:25 #175

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.268
1545

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando m4ndrake 

realmente eh mto bom ganhar um chá de , eu nem tomo banho, fico cheirando aquele cheirinho de bufa
por 1 semana

http://www.4shared.com/file/213595394/b9bb506c/DJ_Kakaroto_-_Strobelight_Sedu.html
http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?p=6531204#post6531204
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