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Ja me aconteceu algo desse tipo tambem Drako.
Apos perder minha mae em um acidente de carro, uma colega minha do colegio se aproximou de mim
para dar apoio e achei ate legal, namoramos um ano e meio e ela comecou nesse tempo foi a primeira vez
dela e a minha tambem, foi algo legal mas com o passar do tempo ela comecou a querer "tomar conta"
acabei nao deixando entao comecaram as brigas... acabamos o namoro por q estava insustentavel mas ela
comecou a mentir para muitas amigas e amigos dela (e meus tambem) pois eram nossos ex colegas,
chegou num ponto q todo mundo me olhava meio torto poraqui, e eu nen sabia o por que das coisas...
somente apos um tempao fiquei sabendo oq ela falava para todos. Mas o feitico virou contra a bruxa e
sabem pq ela comecou a gostar de mim denovo e comecou a ligar para mim novamente, e o q todos
puderam ver era a mentira dela vindo a tona por conta de q ela estava correndo atras de alguem q fazia
"mal" par ela ... 

Entao e ai q eu digo, ainda tem gente q acredita na balela toda q ela andou contando poraqui, mas a
maioria deixou de acreditar!

Algumas mulheres acham q perder cabaco e motivo para subir encima de qlq um, as q nao conseguem
ficam braba, e o namoro acaba dps de um tempo e o culpado sempre vai ser o cara...

#201

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
392
3

axioM 

Membro

 Citando Drako 

já perdi uma amizade por conta de .

27-11-2008 14:48 # Publicidade

hardMOB
Publicidade
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Membro

Fórum

http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/media.php
http://www.hardmob.com.br/picall.php
http://www.hardmob.com.br/blogs/
http://www.hardmob.com.br/home_servidores.php
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/home_sobre.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/calendar.php
http://www.hardmob.com.br/search.php
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=6594598&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=6594598&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-8.html
http://www.hardmob.com.br/members/axiom.html
http://www.hardmob.com.br/members/axiom.html
http://www.hardmob.com.br/members/axioM.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/axiom.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-post6590214.html#post6590214
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-post6590214.html#post6590214
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-post6591565.html#post6591565
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


Pepeca do poder...

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-9.html[01/02/2013 23:24:31]

Resumindo pq a piada é sem graça e eu num to com saco de escrever, a professora se chama valgina (é
com L) e o joãozinho chama ela de bucleta.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2002
18.124
40

 Citando André Pereira da Silva 

que piada?

 Citando Larissa. 
comer puta é fundo do poço total
nem com desculpa de perder cabaço eu acho justificavel
ainda bem q nenhum namorado meu nunca comeu puta (paga) 

27-11-2008 17:26

nao sei nem como tá a situacao quanto essa mina, uma vez eu vi ela num show, virei a cara e fingi q nao
conhecia, mas a cara q ela fez foi aquelas de espanto, quase vi ela abrindo a boca pra falar oi antes de
virar a cara.. auehuaehae

Foda, um dia ainda vou encontrar com ela pq assim é a vida, espero nao ser tao rancoroso e tratar ela
como uma conhecida em vez de uma puta paga q ela é (e talvez nao seja mais nesse futuro, por isso nao
é bom guardar rancor)

As amigas delas todas pensam q eu sou um bosta q ficou correndo atras dela, enchendo o saco pq assim
ela os fez acreditar, e a unica pessoa q conhece realmente a historia toda é esse meu amigo q ficou com
ela um tempo, e ele tá ligado q nao foi bem isso mesmo.

#203

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 1999
4.364
79

Drako 

Membro

 Citando axioM 

Ja me aconteceu algo desse tipo tambem Drako.
Apos perder minha mae em um acidente de carro, uma colega minha do colegio se aproximou de mim
para dar apoio e achei ate legal, namoramos um ano e meio e ela comecou nesse tempo foi a primeira vez
dela e a minha tambem, foi algo legal mas com o passar do tempo ela comecou a querer "tomar conta"
acabei nao deixando entao comecaram as brigas... acabamos o namoro por q estava insustentavel mas ela
comecou a mentir para muitas amigas e amigos dela (e meus tambem) pois eram nossos ex colegas,
chegou num ponto q todo mundo me olhava meio torto poraqui, e eu nen sabia o por que das coisas...
somente apos um tempao fiquei sabendo oq ela falava para todos. Mas o feitico virou contra a bruxa e
sabem pq ela comecou a gostar de mim denovo e comecou a ligar para mim novamente, e o q todos
puderam ver era a mentira dela vindo a tona por conta de q ela estava correndo atras de alguem q fazia
"mal" par ela ... 

Entao e ai q eu digo, ainda tem gente q acredita na balela toda q ela andou contando poraqui, mas a
maioria deixou de acreditar!

Algumas mulheres acham q perder cabaco e motivo para subir encima de qlq um, as q nao conseguem
ficam braba, e o namoro acaba dps de um tempo e o culpado sempre vai ser o cara...

-x-
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Membro
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exatamente o meu caso... esses dias quando fui correr de manha cedo vi ela do outro lado da rua e segui
meu caminho ela seguiu OUTRO nao foi pelo q sempre ela vai ....
portanto q se foda tb... tenho a minha vida e espero q algum dia encontre alguem legal...

como dizem a vida eh uma.... vida  aseasoehoasheaise

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
392
3

 Citando Drako 

nao sei nem como tá a situacao quanto essa mina, uma vez eu vi ela num show, virei a cara e fingi q nao
conhecia, mas a cara q ela fez foi aquelas de espanto, quase vi ela abrindo a boca pra falar oi antes de
virar a cara.. auehuaehae

Foda, um dia ainda vou encontrar com ela pq assim é a vida, espero nao ser tao rancoroso e tratar ela
como uma conhecida em vez de uma puta paga q ela é (e talvez nao seja mais nesse futuro, por isso nao
é bom guardar rancor)

As amigas delas todas pensam q eu sou um bosta q ficou correndo atras dela, enchendo o saco pq assim
ela os fez acreditar, e a unica pessoa q conhece realmente a historia toda é esse meu amigo q ficou com
ela um tempo, e ele tá ligado q nao foi bem isso mesmo.

27-11-2008 18:51

Poupaste-me esforço, Taliban.

(se quiser eu conto a piada por MP )

#205

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
951
0

Kryzon  

Membro

 Citando André Pereira da Silva 

que piada?

 Citando Taliban 

Resumindo pq a piada é sem graça e eu num to com saco de escrever, a professora se chama valgina (é
com L) e o joãozinho chama ela de bucleta.

27-11-2008 19:06

bom, eh akilo
esse eh seu lado

tem o lado dela

#206

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
22.607
2

Doctrine_Dark 

Membro

 Citando Drako 

nao sei nem como tá a situacao quanto essa mina, uma vez eu vi ela num show, virei a cara e fingi q nao
conhecia, mas a cara q ela fez foi aquelas de espanto, quase vi ela abrindo a boca pra falar oi antes de
virar a cara.. auehuaehae

Foda, um dia ainda vou encontrar com ela pq assim é a vida, espero nao ser tao rancoroso e tratar ela
como uma conhecida em vez de uma puta paga q ela é (e talvez nao seja mais nesse futuro, por isso nao
é bom guardar rancor)

As amigas delas todas pensam q eu sou um bosta q ficou correndo atras dela, enchendo o saco pq assim
ela os fez acreditar, e a unica pessoa q conhece realmente a historia toda é esse meu amigo q ficou com
ela um tempo, e ele tá ligado q nao foi bem isso mesmo.
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kd um defende o seu....
impossível milhares outros estarem errados e soh vc e seu amigo estarem certos...

27-11-2008 19:34

eh akilo, o q mais tem nesta vida eh otario perdido no mundo, vc citou 2 babacas.

#207

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2000
3.983
62

wingman 

Membro

27-11-2008 19:36

Toda mulher é linda e maravilhosa, até o dia em que você descobrir que elas estão correndo mesmo é

atrás dos seus bens, da sua grana, feito lobas. 

O negócio é fazer o que quiser com elas, e dar logo um pé.  

#208

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

27-11-2008 20:04

(ignorando a horrível generalização que tu fez) 
E o apego, onde fica?

#209

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
951
0

Kryzon  

Membro

 Citando Daniel Jackson 

Toda mulher é linda e maravilhosa, até o dia em que você descobrir que elas estão correndo mesmo é

atrás dos seus bens, da sua grana, feito lobas. 

O negócio é fazer o que quiser com elas, e dar logo um pé.  

27-11-2008 21:47 #210

Registro: Aug 1999

Drako 

Membro

 Citando Doctrine_Dark 

bom, eh akilo
esse eh seu lado

tem o lado dela
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só a gente tava envolvido na historia, nao custumo envolver outras pessoas nos meus assuntos pessoais.
Muitos de meus amigos mal sabem ou sabiam oq estava acontecendo.
E eu sei que os 2 não envolveram ninguem também, sem contar que isso tudo ocorrou ao decorrer de
muitos meses sem contactos durante semanas. A historia toda demorou quase 1 ano pra acontecer.

Garanto que por parte dela, ela tem uma visão muito criança pequena mimada dessa historia, ela por
provavelmente gostar de mim teve uma crise de ciumes e ficou putinha, resolveu se vingar fazendo
amizade com um dos meus amigos q ela conhecia (poucos minutos antes dela comecar a fazer isso ela
falou que ia fazer), ele se aproveitou e fez ela realmente gostar um pouco dele. Com isso ela deixou a
historia desenrolar pra ver oq acontecia, quando ela viu que ela tinha desfeito nossa amizade ela parou de
sair com ele, ou pq ela viu a merda q tava fazendo (duvido) ou pq ela achou q aquilo nao ia dar em nada.

Essa é a historia do que aconteceu seja qualquer versão.

Nos nao eramos namorados anteriomente, ficamos juntos por cerca de 3 meses, e nem tinhamos sequer
falado um com o outro 3-4 meses antes dessa crise de ciumes dela. 

pqp né, me dizer q tem a versao dela? queria ouvir entao.

Mensagens:
Verdinhas:

4.364
79

kd um defende o seu....
impossível milhares outros estarem errados e soh vc e seu amigo estarem certos...

-x-

28-11-2008 9:50

Ah toy menos vai, tá querendo dar p/ mim já desse jeito 

Eu pego umas e outras sim, sou cabaço ainda?! sou, levo da ainda?! levo, tenho tetas?! tenho  

PS: Vc nunca põe foto sua e só fala de emagrecer, deve ter tanta teta quanto eu 

#211

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
10.579
1

removido 

Banido

 Citando The Toy 

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

FAIL. NERD.

UUHAHUHUHAHHUUHAUHUHAUHAUHAU.

Spoiler: 

28-11-2008 10:03 #212

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
921
0

albertoroberto 

Membro

 Citando Drako 

resolveu se vingar fazendo amizade com um dos meus amigos q ela conhecia (poucos minutos antes dela
comecar a fazer isso ela falou que ia fazer), ele se aproveitou e fez ela realmente gostar um pouco dele.
Com isso ela deixou a historia desenrolar pra ver oq acontecia, quando ela viu que ela tinha desfeito nossa
amizade ela parou de sair com ele, ou pq ela viu a merda q t
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hmmm essa aconteceu comigo...
tinha um colega meu que conheci na escola meu colega conheceu uma mina e essa mina depois de 2 anos
terminou com ele mas ficou com incrivel arrependimento pra ela fazer ciumes e todas akelas coisas ela
começou a dar em cima de mim^^

28-11-2008 10:32 #213

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2008
615
0

grboav1 

Suspenso

 Citando Taliban 

Bom homem geralmente tem o dinheiro, mulher tem a pepeca que pega o homem e consequentemente sua
grana.

28-11-2008 11:04

E vai sempre levar. Enquanto qualquer homem estiver comendo mulher diferente a cada dia, está sujeito e
uma hora vai tomar uma da. Em qualquer idade. da acontece, mas o que diferencia cada um é a forma de
agir quando leva. Uns fazem besteiras, outros sucumbem, outros ligam o foda-se e partem para a
próxima. O certo é ligar o foda-se.

#214

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2002
37.441
15
1476

The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando frost-free 

Ah toy menos vai, tá querendo dar p/ mim já desse jeito 

Eu pego umas e outras sim, sou cabaço ainda?! sou, levo da ainda?! levo, tenho tetas?! tenho  

PS: Vc nunca põe foto sua e só fala de emagrecer, deve ter tanta teta quanto eu 

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 .

28-11-2008 14:17

O que querem de você é isto: 

1 - Querem que você cresça; 

#215

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Kryzon 

(ignorando a horrível generalização que tu fez) 
E o apego, onde fica?
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2 - Querem que você trabalhe; 

3 - Querem que você se case e tenha filhos; 

4 - E querem que você morra. 

Você nasce e toda sua vida já está 100% planejada, acertada, esquematizada, certinha, bonitinha e

adequada. 

No final só lhe restará uma roupa, um par de sapatos, um caixão e sete palmos abaixo na terra. 

Aí eu lhe pergunto: mesmo sabendo que seu destino é o caixão, o que você faz para sair dessa vida de

prisioneiro, e com finalização já tão conhecida? 

O que é importante nessa porra de vida do caralho? 

Ter dinheiro, ser rico, bilionário? Bela merda ter o cu cheio de dinheiro. Essa merda só fode a vida de

quem o tem, mas fode muito mais ainda de quem ele foi roubado. 

Porque, caso os infelizes aí não saibam, como dizia Balzac, "atrás de toda fortuna sempre há um crime". 

Ninguém fica rico trabalhando, otários! Nunca houve nenhum mascate, sapateiro, tintureiro, pedreiro ou
operário que ficou rico sendo honesto. Em algum momento ele roubou, enganou, chantageou ou passou na

conversa alguém. 

Nem nos EUA, e sua eterna política de divulgação do "sonho americano" funciona assim. 

Então se não é ter dinheiro, o que importa? 

Boceta, dizem os neandertais. 

E o que não falta é vagabunda por aí cheia de silicone, coxuda, bunduda ou vendida de qualquer classe-
social que se entrega à deturpação de si mesma visando agradar a esses macacos travestidos de homens. 

Tá cheio de exemplo de mulher que até ontem era prostituta e que hoje dá uma de babá eletrônica e sai
educando a criançada, com as bençãos da TV e contando com sua complacência. 

Carro, telefone, aparelho de som, chaveirinhos, celulares, DVD's...?

Meros penduricalhos que lhe prendem e lhe dispersam, lhe obrigando a dedicar seu tempo, saúde e grana,

comprando ou desejando coisas inúteis ou francamente obsoletas. 

Casa? 

Paredes que retraem-se sobre você, abrigando o micro-cosmo da dominação humana: Papai Imperador,
Mamãe Rainha do Lar, filhas princesinhas e filhos reizinhos, trazendo de perto a Vovó Raínha e o Vovô
Reizão, Titio Valete, Titia Condessa e por aí vai, com as crianças sendo educadas para perpetuarem a

dominação. 

Deus? Importante é Deus? 

Qual Deus? Aquele dos judeus, que de dia queimava cidades e de noite cobrava hemorróidas, raspando os
cabelos das mulheres dos rabinos e forçando-as a usarem perucas?



Pepeca do poder...

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/372276-pepeca-do-poder-9.html[01/02/2013 23:24:31]

O Deus dos muçulmanos, que promete */*/*s tenras e virgens ao primeiro maluco que explode um avião
contra o WTC e que obriga? 

O Deus dos católicos que abençoa a General Motors nos anos 40 por usar mão-de-obra judia escrava na
Alemanha Nazista? 

Complicado, hein? 

Drogas? Ah, sim, a maconha doce e deliciosa, um peguinha de leve, uma puxadinha na moral, deixando
aquela maresia na cabeça...

Cocaína? Jóia, alegria, ação, emoção, falação... 

E ambas financiando o tráfico de armas, os assaltos, a morte. 

Por essas e por outras eu concluo: este é um planeta-prisão. 

Todos nós estamos aprisionados de tudo quanto é jeito. 

Prisioneiros do Papai e da Mamãe, prisioneiros da escola, do colegial, da faculdade... 

Prisioneiros do trabalho injusto, prisioneiros de TV 10.000% mentirosa e canalha, prisioneiros de livros,
discos, música, Internet... 

Prisioneiros até desta minha retórica berrante e inconformada. 

Só que, de nós dois, eu não aceito. 

Não abaixo a cabeça. 

Não me vendo, não corrompo, não me entrego, não desisto. 

Uma hora eu sei que vou sair daqui. 

E eu tenho que ser rápido, porque o caixão está chegando. Já tenho quase 30 anos e tudo passou assim,
rápido, num piscar de olhos do cu.

Pra onde vou? Não sei. Ainda não aprendi o caminho, mas certamente a Liberdade não está aonde me
dizem há tanto e tanto tempo que está. 

Última edição por Truman : 28-11-2008 às 14:20
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The Toy 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Daniel Jackson 

O que querem de você é isto: 

1 - Querem que você cresça; 

2 - Querem que você trabalhe; 

3 - Querem que você se case e tenha filhos; 

http://www.hardmob.com.br/members/the+toy.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+toy.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/177865/
http://www.hardmob.com.br/members/The%20Toy.html?tab=likes_received
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4 - E querem que você morra. 

Você nasce e toda sua vida já está 100% planejada, acertada, esquematizada, certinha, bonitinha e

adequada. 

No final só lhe restará uma roupa, um par de sapatos, um caixão e sete palmos abaixo na terra. 

Aí eu lhe pergunto: mesmo sabendo que seu destino é o caixão, o que você faz para sair dessa vida de

prisioneiro, e com finalização já tão conhecida? 

O que é importante nessa porra de vida do caralho? 

Ter dinheiro, ser rico, bilionário? Bela merda ter o cu cheio de dinheiro. Essa merda só fode a vida de

quem o tem, mas fode muito mais ainda de quem ele foi roubado. 

Porque, caso os infelizes aí não saibam, como dizia Balzac, "atrás de toda fortuna sempre há um crime". 

Ninguém fica rico trabalhando, otários! Nunca houve nenhum mascate, sapateiro, tintureiro, pedreiro ou
operário que ficou rico sendo honesto. Em algum momento ele roubou, enganou, chantageou ou passou na

conversa alguém. 

Nem nos EUA, e sua eterna política de divulgação do "sonho americano" funciona assim. 

Então se não é ter dinheiro, o que importa? 

Boceta, dizem os neandertais. 

E o que não falta é vagabunda por aí cheia de silicone, coxuda, bunduda ou vendida de qualquer classe-
social que se entrega à deturpação de si mesma visando agradar a esses macacos travestidos de homens. 

Tá cheio de exemplo de mulher que até ontem era prostituta e que hoje dá uma de babá eletrônica e sai
educando a criançada, com as bençãos da TV e contando com sua complacência. 

Carro, telefone, aparelho de som, chaveirinhos, celulares, DVD's...?

Meros penduricalhos que lhe prendem e lhe dispersam, lhe obrigando a dedicar seu tempo, saúde e grana,

comprando ou desejando coisas inúteis ou francamente obsoletas. 

Casa? 

Paredes que retraem-se sobre você, abrigando o micro-cosmo da dominação humana: Papai Imperador,
Mamãe Rainha do Lar, filhas princesinhas e filhos reizinhos, trazendo de perto a Vovó Raínha e o Vovô
Reizão, Titio Valete, Titia Condessa e por aí vai, com as crianças sendo educadas para perpetuarem a

dominação. 

Deus? Importante é Deus? 

Qual Deus? Aquele dos judeus, que de dia queimava cidades e de noite cobrava hemorróidas, raspando os
cabelos das mulheres dos rabinos e forçando-as a usarem perucas?

O Deus dos muçulmanos, que promete */*/*s tenras e virgens ao primeiro maluco que explode um avião
contra o WTC e que obriga? 

O Deus dos católicos que abençoa a General Motors nos anos 40 por usar mão-de-obra judia escrava na
Alemanha Nazista? 

Complicado, hein? 

Drogas? Ah, sim, a maconha doce e deliciosa, um peguinha de leve, uma puxadinha na moral, deixando
aquela maresia na cabeça...

Cocaína? Jóia, alegria, ação, emoção, falação... 

E ambas financiando o tráfico de armas, os assaltos, a morte. 

Por essas e por outras eu concluo: este é um planeta-prisão. 
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Drácula, Drácula..... Resume, por favor.

Todos nós estamos aprisionados de tudo quanto é jeito. 

Prisioneiros do Papai e da Mamãe, prisioneiros da escola, do colegial, da faculdade... 

Prisioneiros do trabalho injusto, prisioneiros de TV 10.000% mentirosa e canalha, prisioneiros de livros,
discos, música, Internet... 

Prisioneiros até desta minha retórica berrante e inconformada. 

Só que, de nós dois, eu não aceito. 

Não abaixo a cabeça. 

Não me vendo, não corrompo, não me entrego, não desisto. 

Uma hora eu sei que vou sair daqui. 

E eu tenho que ser rápido, porque o caixão está chegando. Já tenho quase 30 anos e tudo passou assim,
rápido, num piscar de olhos do cu.

Pra onde vou? Não sei. Ainda não aprendi o caminho, mas certamente a Liberdade não está aonde me
dizem há tanto e tanto tempo que está. 

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 .
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kakaroto(dbz) 

Membro

 Citando Daniel Jackson 

O que querem de você é isto: 

1 - Querem que você cresça; 

2 - Querem que você trabalhe; 

3 - Querem que você se case e tenha filhos; 

4 - E querem que você morra. 

Você nasce e toda sua vida já está 100% planejada, acertada, esquematizada, certinha, bonitinha e

adequada. 

No final só lhe restará uma roupa, um par de sapatos, um caixão e sete palmos abaixo na terra. 

Aí eu lhe pergunto: mesmo sabendo que seu destino é o caixão, o que você faz para sair dessa vida de

prisioneiro, e com finalização já tão conhecida? 

O que é importante nessa porra de vida do caralho? 

Ter dinheiro, ser rico, bilionário? Bela merda ter o cu cheio de dinheiro. Essa merda só fode a vida de

quem o tem, mas fode muito mais ainda de quem ele foi roubado. 

Porque, caso os infelizes aí não saibam, como dizia Balzac, "atrás de toda fortuna sempre há um crime". 

http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/private.php?do=newpm&u=160488
http://www.hardmob.com.br/members/kakaroto%28dbz%29.html
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Ninguém fica rico trabalhando, otários! Nunca houve nenhum mascate, sapateiro, tintureiro, pedreiro ou
operário que ficou rico sendo honesto. Em algum momento ele roubou, enganou, chantageou ou passou na

conversa alguém. 

Nem nos EUA, e sua eterna política de divulgação do "sonho americano" funciona assim. 

Então se não é ter dinheiro, o que importa? 

Boceta, dizem os neandertais. 

E o que não falta é vagabunda por aí cheia de silicone, coxuda, bunduda ou vendida de qualquer classe-
social que se entrega à deturpação de si mesma visando agradar a esses macacos travestidos de homens. 

Tá cheio de exemplo de mulher que até ontem era prostituta e que hoje dá uma de babá eletrônica e sai
educando a criançada, com as bençãos da TV e contando com sua complacência. 

Carro, telefone, aparelho de som, chaveirinhos, celulares, DVD's...?

Meros penduricalhos que lhe prendem e lhe dispersam, lhe obrigando a dedicar seu tempo, saúde e grana,

comprando ou desejando coisas inúteis ou francamente obsoletas. 

Casa? 

Paredes que retraem-se sobre você, abrigando o micro-cosmo da dominação humana: Papai Imperador,
Mamãe Rainha do Lar, filhas princesinhas e filhos reizinhos, trazendo de perto a Vovó Raínha e o Vovô
Reizão, Titio Valete, Titia Condessa e por aí vai, com as crianças sendo educadas para perpetuarem a

dominação. 

Deus? Importante é Deus? 

Qual Deus? Aquele dos judeus, que de dia queimava cidades e de noite cobrava hemorróidas, raspando os
cabelos das mulheres dos rabinos e forçando-as a usarem perucas?

O Deus dos muçulmanos, que promete */*/*s tenras e virgens ao primeiro maluco que explode um avião
contra o WTC e que obriga? 

O Deus dos católicos que abençoa a General Motors nos anos 40 por usar mão-de-obra judia escrava na
Alemanha Nazista? 

Complicado, hein? 

Drogas? Ah, sim, a maconha doce e deliciosa, um peguinha de leve, uma puxadinha na moral, deixando
aquela maresia na cabeça...

Cocaína? Jóia, alegria, ação, emoção, falação... 

E ambas financiando o tráfico de armas, os assaltos, a morte. 

Por essas e por outras eu concluo: este é um planeta-prisão. 

Todos nós estamos aprisionados de tudo quanto é jeito. 

Prisioneiros do Papai e da Mamãe, prisioneiros da escola, do colegial, da faculdade... 

Prisioneiros do trabalho injusto, prisioneiros de TV 10.000% mentirosa e canalha, prisioneiros de livros,
discos, música, Internet... 

Prisioneiros até desta minha retórica berrante e inconformada. 

Só que, de nós dois, eu não aceito. 

Não abaixo a cabeça. 

Não me vendo, não corrompo, não me entrego, não desisto. 

Uma hora eu sei que vou sair daqui. 

E eu tenho que ser rápido, porque o caixão está chegando. Já tenho quase 30 anos e tudo passou assim,
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affffff...

a vida é ESSA meu amigo...... entre na dança

rápido, num piscar de olhos do cu.

Pra onde vou? Não sei. Ainda não aprendi o caminho, mas certamente a Liberdade não está aonde me
dizem há tanto e tanto tempo que está. 

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

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

Membro

 Citando Daniel Jackson 

O que querem de você é isto: 

1 - Querem que você cresça; 

2 - Querem que você trabalhe; 

3 - Querem que você se case e tenha filhos; 

4 - E querem que você morra. 

Você nasce e toda sua vida já está 100% planejada, acertada, esquematizada, certinha, bonitinha e

adequada. 

No final só lhe restará uma roupa, um par de sapatos, um caixão e sete palmos abaixo na terra. 

Aí eu lhe pergunto: mesmo sabendo que seu destino é o caixão, o que você faz para sair dessa vida de

prisioneiro, e com finalização já tão conhecida? 

O que é importante nessa porra de vida do caralho? 

Ter dinheiro, ser rico, bilionário? Bela merda ter o cu cheio de dinheiro. Essa merda só fode a vida de

quem o tem, mas fode muito mais ainda de quem ele foi roubado. 

Porque, caso os infelizes aí não saibam, como dizia Balzac, "atrás de toda fortuna sempre há um crime". 

Ninguém fica rico trabalhando, otários! Nunca houve nenhum mascate, sapateiro, tintureiro, pedreiro ou
operário que ficou rico sendo honesto. Em algum momento ele roubou, enganou, chantageou ou passou na

conversa alguém. 

Nem nos EUA, e sua eterna política de divulgação do "sonho americano" funciona assim. 

Então se não é ter dinheiro, o que importa? 

Boceta, dizem os neandertais. 

E o que não falta é vagabunda por aí cheia de silicone, coxuda, bunduda ou vendida de qualquer classe-
social que se entrega à deturpação de si mesma visando agradar a esses macacos travestidos de homens. 

Tá cheio de exemplo de mulher que até ontem era prostituta e que hoje dá uma de babá eletrônica e sai
educando a criançada, com as bençãos da TV e contando com sua complacência. 

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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é... li esse texto e gostei... acho q estou ficando louco!

Carro, telefone, aparelho de som, chaveirinhos, celulares, DVD's...?

Meros penduricalhos que lhe prendem e lhe dispersam, lhe obrigando a dedicar seu tempo, saúde e grana,

comprando ou desejando coisas inúteis ou francamente obsoletas. 

Casa? 

Paredes que retraem-se sobre você, abrigando o micro-cosmo da dominação humana: Papai Imperador,
Mamãe Rainha do Lar, filhas princesinhas e filhos reizinhos, trazendo de perto a Vovó Raínha e o Vovô
Reizão, Titio Valete, Titia Condessa e por aí vai, com as crianças sendo educadas para perpetuarem a

dominação. 

Deus? Importante é Deus? 

Qual Deus? Aquele dos judeus, que de dia queimava cidades e de noite cobrava hemorróidas, raspando os
cabelos das mulheres dos rabinos e forçando-as a usarem perucas?

O Deus dos muçulmanos, que promete */*/*s tenras e virgens ao primeiro maluco que explode um avião
contra o WTC e que obriga? 

O Deus dos católicos que abençoa a General Motors nos anos 40 por usar mão-de-obra judia escrava na
Alemanha Nazista? 

Complicado, hein? 

Drogas? Ah, sim, a maconha doce e deliciosa, um peguinha de leve, uma puxadinha na moral, deixando
aquela maresia na cabeça...

Cocaína? Jóia, alegria, ação, emoção, falação... 

E ambas financiando o tráfico de armas, os assaltos, a morte. 

Por essas e por outras eu concluo: este é um planeta-prisão. 

Todos nós estamos aprisionados de tudo quanto é jeito. 

Prisioneiros do Papai e da Mamãe, prisioneiros da escola, do colegial, da faculdade... 

Prisioneiros do trabalho injusto, prisioneiros de TV 10.000% mentirosa e canalha, prisioneiros de livros,
discos, música, Internet... 

Prisioneiros até desta minha retórica berrante e inconformada. 

Só que, de nós dois, eu não aceito. 

Não abaixo a cabeça. 

Não me vendo, não corrompo, não me entrego, não desisto. 

Uma hora eu sei que vou sair daqui. 

E eu tenho que ser rápido, porque o caixão está chegando. Já tenho quase 30 anos e tudo passou assim,
rápido, num piscar de olhos do cu.

Pra onde vou? Não sei. Ainda não aprendi o caminho, mas certamente a Liberdade não está aonde me
dizem há tanto e tanto tempo que está. 

 Citando DEUS
Tu não pensas, logo Eu existo.
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Tilapia 

Membro

 Citando Daniel Jackson 

O que querem de você é isto: 

1 - Querem que você cresça; 

2 - Querem que você trabalhe; 

3 - Querem que você se case e tenha filhos; 

4 - E querem que você morra. 

Você nasce e toda sua vida já está 100% planejada, acertada, esquematizada, certinha, bonitinha e

adequada. 

No final só lhe restará uma roupa, um par de sapatos, um caixão e sete palmos abaixo na terra. 

Aí eu lhe pergunto: mesmo sabendo que seu destino é o caixão, o que você faz para sair dessa vida de

prisioneiro, e com finalização já tão conhecida? 

O que é importante nessa porra de vida do caralho? 

Ter dinheiro, ser rico, bilionário? Bela merda ter o cu cheio de dinheiro. Essa merda só fode a vida de

quem o tem, mas fode muito mais ainda de quem ele foi roubado. 

Porque, caso os infelizes aí não saibam, como dizia Balzac, "atrás de toda fortuna sempre há um crime". 

Ninguém fica rico trabalhando, otários! Nunca houve nenhum mascate, sapateiro, tintureiro, pedreiro ou
operário que ficou rico sendo honesto. Em algum momento ele roubou, enganou, chantageou ou passou na

conversa alguém. 

Nem nos EUA, e sua eterna política de divulgação do "sonho americano" funciona assim. 

Então se não é ter dinheiro, o que importa? 

Boceta, dizem os neandertais. 

E o que não falta é vagabunda por aí cheia de silicone, coxuda, bunduda ou vendida de qualquer classe-
social que se entrega à deturpação de si mesma visando agradar a esses macacos travestidos de homens. 

Tá cheio de exemplo de mulher que até ontem era prostituta e que hoje dá uma de babá eletrônica e sai
educando a criançada, com as bençãos da TV e contando com sua complacência. 

Carro, telefone, aparelho de som, chaveirinhos, celulares, DVD's...?

Meros penduricalhos que lhe prendem e lhe dispersam, lhe obrigando a dedicar seu tempo, saúde e grana,

comprando ou desejando coisas inúteis ou francamente obsoletas. 

Casa? 

Paredes que retraem-se sobre você, abrigando o micro-cosmo da dominação humana: Papai Imperador,
Mamãe Rainha do Lar, filhas princesinhas e filhos reizinhos, trazendo de perto a Vovó Raínha e o Vovô
Reizão, Titio Valete, Titia Condessa e por aí vai, com as crianças sendo educadas para perpetuarem a

dominação. 

Deus? Importante é Deus? 

Qual Deus? Aquele dos judeus, que de dia queimava cidades e de noite cobrava hemorróidas, raspando os
cabelos das mulheres dos rabinos e forçando-as a usarem perucas?

http://www.hardmob.com.br/members/Tilapia.html?tab=likes_received
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Legal o texto

O Deus dos muçulmanos, que promete */*/*s tenras e virgens ao primeiro maluco que explode um avião
contra o WTC e que obriga? 

O Deus dos católicos que abençoa a General Motors nos anos 40 por usar mão-de-obra judia escrava na
Alemanha Nazista? 

Complicado, hein? 

Drogas? Ah, sim, a maconha doce e deliciosa, um peguinha de leve, uma puxadinha na moral, deixando
aquela maresia na cabeça...

Cocaína? Jóia, alegria, ação, emoção, falação... 

E ambas financiando o tráfico de armas, os assaltos, a morte. 

Por essas e por outras eu concluo: este é um planeta-prisão. 

Todos nós estamos aprisionados de tudo quanto é jeito. 

Prisioneiros do Papai e da Mamãe, prisioneiros da escola, do colegial, da faculdade... 

Prisioneiros do trabalho injusto, prisioneiros de TV 10.000% mentirosa e canalha, prisioneiros de livros,
discos, música, Internet... 

Prisioneiros até desta minha retórica berrante e inconformada. 

Só que, de nós dois, eu não aceito. 

Não abaixo a cabeça. 

Não me vendo, não corrompo, não me entrego, não desisto. 

Uma hora eu sei que vou sair daqui. 

E eu tenho que ser rápido, porque o caixão está chegando. Já tenho quase 30 anos e tudo passou assim,
rápido, num piscar de olhos do cu.

Pra onde vou? Não sei. Ainda não aprendi o caminho, mas certamente a Liberdade não está aonde me
dizem há tanto e tanto tempo que está. 

A espera

28-11-2008 15:53
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3rdMillhouse 

Banido
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Registro: Nov 2005

removido 

Banido

 Citando Daniel Jackson 
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O que querem de você é isto: 

1 - Querem que você cresça; 

2 - Querem que você trabalhe; 

3 - Querem que você se case e tenha filhos; 

4 - E querem que você morra. 

Você nasce e toda sua vida já está 100% planejada, acertada, esquematizada, certinha, bonitinha e

adequada. 

No final só lhe restará uma roupa, um par de sapatos, um caixão e sete palmos abaixo na terra. 

Aí eu lhe pergunto: mesmo sabendo que seu destino é o caixão, o que você faz para sair dessa vida de

prisioneiro, e com finalização já tão conhecida? 

O que é importante nessa porra de vida do caralho? 

Ter dinheiro, ser rico, bilionário? Bela merda ter o cu cheio de dinheiro. Essa merda só fode a vida de

quem o tem, mas fode muito mais ainda de quem ele foi roubado. 

Porque, caso os infelizes aí não saibam, como dizia Balzac, "atrás de toda fortuna sempre há um crime". 

Ninguém fica rico trabalhando, otários! Nunca houve nenhum mascate, sapateiro, tintureiro, pedreiro ou
operário que ficou rico sendo honesto. Em algum momento ele roubou, enganou, chantageou ou passou na

conversa alguém. 

Nem nos EUA, e sua eterna política de divulgação do "sonho americano" funciona assim. 

Então se não é ter dinheiro, o que importa? 

Boceta, dizem os neandertais. 

E o que não falta é vagabunda por aí cheia de silicone, coxuda, bunduda ou vendida de qualquer classe-
social que se entrega à deturpação de si mesma visando agradar a esses macacos travestidos de homens. 

Tá cheio de exemplo de mulher que até ontem era prostituta e que hoje dá uma de babá eletrônica e sai
educando a criançada, com as bençãos da TV e contando com sua complacência. 

Carro, telefone, aparelho de som, chaveirinhos, celulares, DVD's...?

Meros penduricalhos que lhe prendem e lhe dispersam, lhe obrigando a dedicar seu tempo, saúde e grana,

comprando ou desejando coisas inúteis ou francamente obsoletas. 

Casa? 

Paredes que retraem-se sobre você, abrigando o micro-cosmo da dominação humana: Papai Imperador,
Mamãe Rainha do Lar, filhas princesinhas e filhos reizinhos, trazendo de perto a Vovó Raínha e o Vovô
Reizão, Titio Valete, Titia Condessa e por aí vai, com as crianças sendo educadas para perpetuarem a

dominação. 

Deus? Importante é Deus? 

Qual Deus? Aquele dos judeus, que de dia queimava cidades e de noite cobrava hemorróidas, raspando os
cabelos das mulheres dos rabinos e forçando-as a usarem perucas?

O Deus dos muçulmanos, que promete */*/*s tenras e virgens ao primeiro maluco que explode um avião
contra o WTC e que obriga? 

O Deus dos católicos que abençoa a General Motors nos anos 40 por usar mão-de-obra judia escrava na
Alemanha Nazista? 

Complicado, hein? 
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A verdade no fim é essa bosta aí, infelizmente.

O melhor a fazer durante a vida é trepar mesmo, no momento que vc expulsa o esperma do saco bate
aquela sensação de foda-se completa

Drogas? Ah, sim, a maconha doce e deliciosa, um peguinha de leve, uma puxadinha na moral, deixando
aquela maresia na cabeça...

Cocaína? Jóia, alegria, ação, emoção, falação... 

E ambas financiando o tráfico de armas, os assaltos, a morte. 

Por essas e por outras eu concluo: este é um planeta-prisão. 

Todos nós estamos aprisionados de tudo quanto é jeito. 

Prisioneiros do Papai e da Mamãe, prisioneiros da escola, do colegial, da faculdade... 

Prisioneiros do trabalho injusto, prisioneiros de TV 10.000% mentirosa e canalha, prisioneiros de livros,
discos, música, Internet... 

Prisioneiros até desta minha retórica berrante e inconformada. 

Só que, de nós dois, eu não aceito. 

Não abaixo a cabeça. 

Não me vendo, não corrompo, não me entrego, não desisto. 

Uma hora eu sei que vou sair daqui. 

E eu tenho que ser rápido, porque o caixão está chegando. Já tenho quase 30 anos e tudo passou assim,
rápido, num piscar de olhos do cu.

Pra onde vou? Não sei. Ainda não aprendi o caminho, mas certamente a Liberdade não está aonde me
dizem há tanto e tanto tempo que está. 

28-11-2008 18:13
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