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LOL. Toy é Toy. LOL

#176

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando kakaroto(dbz) 
para de usar LOL

R U American Champz???

LOL!!!!

ta ficando meio ridiculo......

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 20:50 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

26-11-2008 20:55

Pelo amor de deus pare de falar pepeca. Já deu o que tinha que dar. Fale Vagina, , macaca, aranha,
bucleta, etc.

#177

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
951
0

   

Kryzon  

Membro

26-11-2008 20:59 #178
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sorte das vagabundas pobres, pq sempre vai ter um nerd virgem que vai comer ela e vai querer bancar
pro resto da vida pra continuar comendo...

isso se chama prostituta, só que a forma como é vista pela sociedade é diferente das que ficam nas ruas
variando clientes toda noite...

a famosa puta de 1 cliente só... os demais AMORES ela dá de graça mesmo, escondida do cliente 

e só tem TODO esse poder ae para os cabacinhos que não tem capacidade de comer mais e mais
mulheres...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
2.777
154

   

Rafael "El Mariachi" 

Membro

moe

26-11-2008 20:59

como você conseguiu inserir um "L" em ?

#179

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.873
54

   

corvin  

Membro

 Citando Kryzon 

Pelo amor de deus pare de falar pepeca. Já deu o que tinha que dar. Fale Vagina, , macaca, aranha,
bucleta, etc.

:3
:3
:3

26-11-2008 21:00

eauehauehuaeheue

#180

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
3.721
31

   

Talento 

Membro

 Citando ***CORVO 

como você conseguiu inserir um "L" em ?

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)

26-11-2008 21:01 #181

Overhaulin' 
Membro
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ou seria Loy é Loy. TOL (fraca, eu sei doutor )

juro que eu li bicicleta aqui hauhsuhausha

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

    Citando The Toy 

LOL. Toy é Toy. LOL

 Citando Kryzon 

Pelo amor de deus pare de falar pepeca. Já deu o que tinha que dar. Fale Vagina, , macaca, aranha,
bucleta, etc.

26-11-2008 21:04

é uma mistura de e bicicleta...

#182

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

   

oompaloompa 

Membro

 Citando ***CORVO 

como você conseguiu inserir um "L" em ?

26-11-2008 21:06

ele poderia ter simplificado e escrito BUCICLETA duma vez hauhshahshuauhsa

#183

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

   

Overhaulin' 
Membro

 Citando willywonka 

é uma mistura de e bicicleta...

26-11-2008 21:12

aUHAuhaUHAuhaUAHuahUAhuaHUahuaHUh

#184

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
9.436
0

   

simaoall  
Membro

 Citando ***CORVO 

como você conseguiu inserir um "L" em ?

26-11-2008 21:17 #185

The Toy 
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É a que perdeu o cabaço na bicicleta. Sim, eu conheço uma (dona de e a própria ).
Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Overhaulin' 
ele poderia ter simplificado e escrito BUCICLETA duma vez hauhshahshuauhsa

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 21:20

heuhehuehehuehe

conte-nos mais 

#186

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

   

Overhaulin' 
Membro

 Citando The Toy 

É a que perdeu o cabaço na bicicleta. Sim, eu conheço uma (dona de e a própria ).

26-11-2008 21:25

A entonação correta seria BUCICLÊTA.

#187

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
2.081
28

   

[GaC]|[Alias.] 

Membro

26-11-2008 21:30

É só isso. A mulher estava andando de bicicleta e caiu em um buraco, o banco virou e entrou na dela. Foi
isso.

#188

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Overhaulin' 
heuhehuehehuehe

conte-nos mais 
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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 .

26-11-2008 21:34

AEHuioaehuiAEH 

#189

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.873
54

   

corvin  

Membro

 Citando The Toy 

É só isso. A mulher estava andando de bicicleta e caiu em um buraco, o banco virou e entrou na dela. Foi
isso.

:3
:3
:3

26-11-2008 21:34

Seria trágico se não fosse cômico. Ou não. LOL

#190

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

   

Overhaulin' 
Membro

 Citando The Toy 

É só isso. A mulher estava andando de bicicleta e caiu em um buraco, o banco virou e entrou na dela. Foi
isso.

26-11-2008 21:43

Onde eu assino?

ps: eu tanto já cansei de ver mulher rampeira se dar bem em cima de nerd com dinheiro, quando garota
de familia rica se foder por um namorado vagabundo a diferençã é que normalmente mulher depois de um
tempo se toca que o marido/namorado é um bosta sangue-suga

#191

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
13.254
534

   

svee 

Membro

 Citando Rafael "El Mariachi" 

sorte das vagabundas pobres, pq sempre vai ter um nerd virgem que vai comer ela e vai querer bancar pro
resto da vida pra continuar comendo...

isso se chama prostituta, só que a forma como é vista pela sociedade é diferente das que ficam nas ruas
variando clientes toda noite...

a famosa puta de 1 cliente só... os demais AMORES ela dá de graça mesmo, escondida do cliente 

e só tem TODO esse poder ae para os cabacinhos que não tem capacidade de comer mais e mais
mulheres...
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Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.

26-11-2008 22:35

ahAHUAHAHAWHAHAHAHhahahwawh que romantica a primeira vez dessa donzela! será que sangrou com o
rompimento do himem? 

[/nerd mode on] ps: o himem está testando a memória estendida... concluído! [/nerd mode off]

#192

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.268
1545

   

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando The Toy 

É só isso. A mulher estava andando de bicicleta e caiu em um buraco, o banco virou e entrou na dela. Foi
isso.

nhoi tudo bem? 

26-11-2008 22:42

concordo com vc!

#193

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
555
20

   

Valente 

Membro

 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.

26-11-2008 22:51

Sim, ela disse que sangrou.

#194

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

   

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Cyber Demon 

ahAHUAHAHAWHAHAHAHhahahwawh que romantica a primeira vez dessa donzela! será que sangrou com
o rompimento do himem? 

[/nerd mode on] ps: o himem está testando a memória estendida... concluído! [/nerd mode off]
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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 .

26-11-2008 23:37

já perdi uma amizade por conta de .

Eu pegava uma mina, um dia ela chegou pra mim e falou que queria terminar (dezembro), dai eu falei, ok.
A gente se conhecia a um tempo já e eramos de certa forma amigos. Dai eu viajei no final do ano, quando
chegou em fevereiro, eu liguei pra ela pra perguntar com ela tava, como tinha ido de viagem, essas
coisas, e perguntei se ela nao queria sair um dia pra gente conversar. Ela disse que sim, depois desse dia
eu tentei entrar em contacto com ela algumas vezes e nao consegui. Desisti, nunca mais liguei pra ela.

Algumas semanas depois ela me ligou pra dizer q tava namorando, como se eu tivesse q dar algum tipo
de aval pra isso.. aff

O engracado dessa parte é que ela repetiu umas 5x "Eu nao te troquei por ele, comecei sair com ele so
qnd a gente terminou" , dai quando ela repetiu denovo isso na conversa eu falei: "Tá precisando acreditar
na propria historia? "

Alguns meses depois, em junho eu acho tem uma festa de uma amiga minha q era amiga dessa mina tbm
que eu nunca mais tinha visto. Dai eu conheci uma outra mina nessa festa, e em certo momento (quando
eu já tava quase pegando), fico sabendo q ela é amiga dessa que eu tinha ficado.
Dai eu fiquei com ela lá, certo momento da festa, cedo, ela vai embora, e quando eu volto pra festa, a
mina q eu ficava veio me xingando e dizendo q eu nao era homem pq eu nao tinha pedido permissão pra
ela pra ficar com a amiga. Dá pra acreditar?
Ai ela ainda me diz: E se eu ficasse com o Gabriel(meu amigo q conhecia ela tb), oq vc ia fazer?
Dai eu nao falei nada, meio que dei os ombros como se eu nao me importasse, ela ficou puta e foi
embora.
Alguns dias depois vem esse meu amigo falando q tá trocando altas ideias com ela, eles comecam cada
vez a ficar mais juntos. E esse amigo meu comeca a agir estranho comigo. 
No final das contas, ela fez a cabeça dele completamente, o cara ficava mentindo pra mim o tempo inteiro
sem necessidade saca? Eu nao tava nem um pouco puto q eles tavam ficando, namorando, fodendo e nem
nada. Mas dai pra ficar aguentando mentirinha pra nao falar q tava com ela é foda.
Mas ela se fudeu de qualquer maneira, tanto que quando ela viu que eu tava pouco me fudendo pra eles
dois, que ela deu um jeito de largar dele.

#195

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 1999
4.364
79

   

Drako 

Membro

-x-

27-11-2008 12:58

Foi proposital. Escrever me pareceu meio ofensivo (por mais masculino que seja esse fórum) 

E também lembrei daquela piada do nome da professora...

#196

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
951
0

   

Kryzon  

Membro

 Citando ***CORVO 

como você conseguiu inserir um "L" em ?
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Última edição por Kryzon : 27-11-2008 às 13:02

27-11-2008 14:14

iuahiauhiauhiauh

Tbm fiquei curioso pra saber ;p

#197

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.353
1192

   

André 

Membro

 Citando ***CORVO 

como você conseguiu inserir um "L" em ?

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

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

27-11-2008 14:14

que piada?

#198

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.353
1192

   

André 

Membro

 Citando Kryzon 

Foi proposital. Escrever me pareceu meio ofensivo (por mais masculino que seja esse fórum) 

E também lembrei daquela piada do nome da professora...

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

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

27-11-2008 14:30

na frente do pc, enquanto dirijo, dentro do busão, deitado...

Spoiler: 

#199

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
2.392
1

   

[CH]Chapolin  

Membro

 Citando Matanza 

tu faz a barba na frente do pc??????????????   
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Última edição por [CH]Chapolin : 27-11-2008 às 14:45

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

27-11-2008 14:35

cara, muito boa a sua explicação.
talvez um dia eu crie coragem e dê na mesma moeda na cara da minha ex.... aquela putona! 

#200

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
2.392
1

   

[CH]Chapolin  

Membro

 Citando The Toy 

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.

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