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comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando The Voice 

Cara, em Dezembro, aquelas que eram fácil pra eu pegar tavam viajando/namorando.
SÓ QUE
Eu tava escalando as paredes querendo comer uma muié. 
Lembrei de um contato FRAQUÍSSIMO que eu tinha no msn, a uns 3 anos. Uns 3 anos que nunca falei
nada com ela. Óbvio, era baranga.

Cara, desenrolei um pouco no msn e BÉM. Já tava fácil.
No outro dia já marquei pra ir pegar ela. Eu lembrava que ela era fraquíssima, MAS NÃO TANTO.
Foi que eu cheguei no local combinado de carro, ela já sorrindo, pensei em largar fora, mas o bauduco
falou mais alto. 
Tremi quando vi a coisinha mais feia que o capeta.
ABRI A PORTA DO CARRO PRA ELA ENTRAR E PENSEI "GUERREIRO, PORRA"

HAHAHAHAHAHAEHEAIHAEUHEA
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NUNCA SERãO!!!!
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Ricbacksunday.
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heiuaheaiuhuiaeiueah não tem como não rir...
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foram poukos

assim meios loukos

 Citando m4ndrake 

dei um sorriso de cachorro e falei " oeee...."
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eu já fiz isso.
Não me orgulho.
E sempre digo que nunca mais fare.
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hardMOB

 Citando The Voice 

Cara, em Dezembro, aquelas que eram fácil pra eu pegar tavam viajando/namorando.
SÓ QUE
Eu tava escalando as paredes querendo comer uma muié. 
Lembrei de um contato FRAQUÍSSIMO que eu tinha no msn, a uns 3 anos. Uns 3 anos que nunca falei
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boaa, esse é o espírito ahuieahuieheuaihueaih

não existe gol feio, feio é não fazer gols 
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O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

nada com ela. Óbvio, era baranga.

Cara, desenrolei um pouco no msn e BÉM. Já tava fácil.
No outro dia já marquei pra ir pegar ela. Eu lembrava que ela era fraquíssima, MAS NÃO TANTO.
Foi que eu cheguei no local combinado de carro, ela já sorrindo, pensei em largar fora, mas o bauduco
falou mais alto. 
Tremi quando vi a coisinha mais feia que o capeta.
ABRI A PORTA DO CARRO PRA ELA ENTRAR E PENSEI "GUERREIRO, PORRA"

HAHAHAHAHAHAEHEAIHAEUHEA

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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mulher feia qualquer um pega, quero ver pegar cordeira, filmar e botar no youtube...
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 Citando rdgr 
eu já fiz isso.
Não me orgulho.
E sempre digo que nunca mais fare.
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Eu tenho uns vídeos que me queimariam legal, por isso eu não coloco. tá louco.... esses caras são muito
corajosos. e ainda são bem barangueiros... é muita foto.. hahahaha
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mulher feia qualquer um pega, quero ver pegar cordeira, filmar e botar no youtube...
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kct, espantei o corvo mais de 15 anos, to com crédito porra!!!!  
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Isso aí.

Vamos estudar, malhar, fazer dieta e cuidar da aparência pra ficar pegando por aí mulher que além de ter
uma genética ruim, não faz nada disso...
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esse lance de pega feia eh normal...

numa micareta uma gorda me agarrou naquela muvuca q eu e ela caimos e ela me beijando.....quando
levantei a galera me olhando, abriu uma roda maior que uma roda de briga...vsf.
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Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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AHEUIEAHUIEAHUAIHEUIEHAUIEHUIAAEHUIEHUIAH

boaa, esse é o espírito ahuieahuieheuaihueaih

não existe gol feio, feio é não fazer gols 
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AUhAIU hAIUh AiuA HiuAH
Essa eu gostei...

Referências:

Sandro_info, Amenduka, Slayer, DE-SP, Morppheu, SexY*Peanut, Firefox, PESCA, UmbroTM, jorgao, nakassawa, Rojas,
alex2000, MyLoveCrazy, hxcx4fun, Radssp, fsramos

M i   l i h  i   l b  i   

 

06-01-2012 10:20

Cara ri alto aqui meu imaginei a cena agora....aquela roda enorme olhando para baixo a sereia pegando
vc...
Dicionário: Sereia (Metade mulher metade Baleia)

UAHIAUhAIUhaIuAHiauh Raxei aqui
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esse lance de pega feia eh normal...

numa micareta uma gorda me agarrou naquela muvuca q eu e ela caimos e ela me beijando.....quando
levantei a galera me olhando, abriu uma roda maior que uma roda de briga...vsf.

Referências:

Sandro_info, Amenduka, Slayer, DE-SP, Morppheu, SexY*Peanut, Firefox, PESCA, UmbroTM, jorgao, nakassawa, Rojas,
alex2000, MyLoveCrazy, hxcx4fun, Radssp, fsramos

M i   l i h  i   l b  i   
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Conheço o Red pessoalmente e seus ensinamentos na minha caderneta nunca falham...
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Meu problema e GRAVE!!!
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Membro

 Citando redhat 
ahuehuae sobe mais 4 ai que dai vc acerta..

mas mano eu não entendo uma coisa, a mulherada se amarra em mim, digo mulher maior que eu
impressionante, ano passado eu fui numa balada com uma mina, a mina é maravilhosa, não pq sou eu,
mas porque a mina é mesmo, bundao redondo peitao, branquinha cabelo liso ate a cintura, a mina é uma
CAVALA mas não cavala de bombada, mas CAVALA de natural, a mina me coloca aquele salto agulha,
porra a mina ja e alta 1,78 ( isso é alto para mulher ), ai com aquilo ela foi para 1,85 +/-. Mano eu cheguei
a mina parou a balada toda, e ainda mais pois fiquei menor que ela, imagina um cara bonito, estiloso que
se veste bem, anda perfumado, mas baixo ( 1.69 ) e magro. e acompanhado essa cavala. Tu pensa o
que? é RICO. em 2 minutos de balada um mlk do camarote chama ela e entrega 2 pulseiras de camarote,
ai vamos para la, ela dança e eu um pouco tb, ai vou ao banheiro e volto ta um cara la dando ideia,
depois que me viu saiu, ficou tdo tranquilo, ai quando fomos embora, tinha um pessoal lá fora, ai saiu com
ela de mão dadas huaehuhaue, ai eu falei, vou ownar , esse dia fui com o Palio, até ai tudo bem, mas
detalhe era que o Palio estava com a lateral do lado direito totalmente sendo feito a funilaria, todo pintado
de rosa fosco ( para ver se aparecem defeitos quando esta se fazendo a funilaria ). Passei na frente e so
escuto. FILHO DA PUTAAAAAAAAA.. PICA DE OUROOOOOOOO ahuehuaheu. Cara impressionante não
sei mas mulher alta pira em mim. So posso fazer o favor de finalizar.
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Obrigado RED!!!

Referências:

Sandro_info, Amenduka, Slayer, DE-SP, Morppheu, SexY*Peanut, Firefox, PESCA, UmbroTM, jorgao, nakassawa, Rojas,
alex2000, MyLoveCrazy, hxcx4fun, Radssp, fsramos

M i   l i h  i   l b  i   
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eh aquela coisa...bebasso tambem!!! Tava nem ai na hora, mas depois bateu depressao no outro dia! 

Pior que isso foi com outra gorda, olha que disgraçada

Era uma festinha de interior mesmo aqui onde trabalho, ai tinha um grupo de mulheres, todas feias e uma
so, que era gata e gostosa PQP! Vei, eu ja tava igual um diabo de ruim, cheguei na loira gostosa, ela me
deu moral da porra mas nao me pego...eu nao sei oq aconteceu que apareceu a amiga gorda dela e elas
me conveceram de que se eu pegasse a gorda eu pegaria a gostosa, velho, eu aceitei na hora, pensei que
realmente aquilo iria funcionar!!!!!!! Pedi meu amigo a chave do carro dele pq eu iria comer a gorda ja
pensando na amiga dela, meu amigo nao aceito empresta mas ele foi comigo no carro, olha a cena, eu no
passageiro com a gorda emcima de mim e meu amigo no banco do motorista olhando aquilo................ e
esse meu amigo começo a passa mao na gorda e ela fico nervosa e queria sai do carro, ela meio que
intalo eu e meu amigo começamos a rir dela, ela so de sutiã e nao conseguia sai do carro, começo a bate
na gente e eu rindo p kralho, eu abri a porta ela saiu de sutiã e os kralho, ai eu falei, chama sua amiga la
(realmente pensei que funcionaria) ai a gorda falo que nao iria chama ela, que eu era um babaca..... eu
tenho mt vergonha disso, mas foda-se eu tava bebado

#264

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.641
593

m4ndrake 

Membro

 Citando Xandelicious 

Cara ri alto aqui meu imaginei a cena agora....aquela roda enorme olhando para baixo a sereia pegando
vc...
Dicionário: Sereia (Metade mulher metade Baleia)

UAHIAUhAIUhaIuAHiauh Raxei aqui

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
1473

Autor do tópico

Dino 

Membro

 Citando m4ndrake 

eh aquela coisa...bebasso tambem!!! Tava nem ai na hora, mas depois bateu depressao no outro dia! Pior
que isso foi com outra gorda, olha que disgraçada Era uma festinha de interior mesmo aqui onde trabalho,
ai tinha um grupo de mulheres, todas feias e uma so, que era gata e gostosa PQP! Vei, eu ja tava igual
um diabo de ruim, cheguei na loira gostosa, ela me deu moral da porra mas nao me pego...eu nao sei oq
aconteceu que apareceu a amiga gorda dela e elas me conveceram de que se eu pegasse a gorda eu
pegaria a gostosa, velho, eu aceitei na hora, pensei que realmente aquilo iria funcionar!!!!!!! Pedi meu
amigo a chave do carro dele pq eu iria comer a gorda ja pensando na amiga dela, meu amigo nao aceito
empresta mas ele foi comigo no carro, olha a cena, eu no passageiro com a gorda emcima de mim e meu
amigo no banco do motorista olhando aquilo................ e esse meu amigo começo a passa mao na gorda e
ela fico nervosa e queria sai do carro, ela meio que intalo eu e meu amigo começamos a rir dela, ela so de
sutiã e nao conseguia sai do carro, começo a bate na gente e eu rindo p kralho, eu abri a porta ela saiu de
sutiã e os kralho, ai eu falei, chama sua amiga la (realmente pensei que funcionaria) ai a gorda falo que
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Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-11.html[01/02/2013 23:40:42]

hahahahahaha pior eu que fiz o contrário. 

estava eu num restaurante/pub em Cape Town, cheio de brasileiro (maioria mineiro) e, com todo o
respeito, os caras eram bem feios, mal vestidos assim, dava pra ver que eram brasileiros pelas roupas. e
falavam ingles bem pior que eu, aí eram bem fracos pra interagir com os gringos. do nada entram 2 mina
top e uma terceira e se sentam numa mesa e começam a baixar shots de varios drinks a rodo, bebendo
muito. a gente ja tava bebendo há um tempo, ja tava rolando música, fui sozinho e sentei na mesa com
as minas. bom, ja tava fluindo naturalmente, deu tudo certo, conversamos, alguns brazukas se
aproximaram claro, alguns hesitavam. bebemos bebemos fomos dançar na pista de dança. eu tava
querendo ir na ruiva, mas a amiga feia disse que ela tinha namorado e tal e acabei indo na loira
(igualmente gostosa) e peguei. porra, restaurante praticamente vazio, ninguem pegando ninguem, e eu la
com loiraça rebolando em mim, puta moral com a galera. mais tarde, as minas vazaram da noite, e eu ok,
mandei bem tava com moral. 

mas dae eu resolvi ir ate o bar, e uma negrinha vem pra cima de mim, me encarando, se vazando. era
igual ao Drogba, baixinha e gordinha, de alguma etnia la da Africa do Sul. nao sei o que deu em mim,
mas resolvi não negar fogo, mas nao na lata, fui negando, negando, mas rindo e tal. ae falei pra ela que
só ficava com ela la fora... e ela aceitou, sai de fininho e ela me agarrou. PIOR: a galera que tava lá
TIROU FOTO!!!! pqp... aí acabei arrastando a mina pra casa ali do lado e finalizei, mas foi osso. 

do céu ao inferno na mesma noite 

nao iria chama ela, que eu era um babaca..... eu tenho mt vergonha disso, mas foda-se eu tava bebado

Última edição por Dino : 06-01-2012 às 12:59

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •

 

06-01-2012 13:05

E ai mano..

Já molhou o palmito?

Ou a gente vai terq ue fazer vaquinha pro puteiro igual foi pro Pikachu?

#266

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando D.O.G. 

kct, espantei o corvo mais de 15 anos, to com crédito porra!!!!  
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Registro: Sep 2005

m4ndrake 

Membro

 Citando Dino 

hahahahahaha pior eu que fiz o contrário. 

estava eu num restaurante/pub em Cape Town, cheio de brasileiro (maioria mineiro) e, com todo o respeito,
os caras eram bem feios, mal vestidos assim, dava pra ver que eram brasileiros pelas roupas. e falavam
ingles bem pior que eu, aí eram bem fracos pra interagir com os gringos. do nada entram 2 mina top e uma
terceira e se sentam numa mesa e começam a baixar shots de varios drinks a rodo, bebendo muito. a
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Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?
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Porra dino, vc regrediu velho...........

Pior que qnd vc ta bebo vc sente tesao nas feinhas....HUAHUAHUA

Mensagens:
Verdinhas:

8.641
593 gente ja tava bebendo há um tempo, ja tava rolando música, fui sozinho e sentei na mesa com as minas.

bom, ja tava fluindo naturalmente, deu tudo certo, conversamos, alguns brazukas se aproximaram claro,
alguns hesitavam. bebemos bebemos fomos dançar na pista de dança. eu tava querendo ir na ruiva, mas a
amiga feia disse que ela tinha namorado e tal e acabei indo na loira (igualmente gostosa) e peguei. porra,
restaurante praticamente vazio, ninguem pegando ninguem, e eu la com loiraça rebolando em mim, puta
moral com a galera. mais tarde, as minas vazaram da noite, e eu ok, mandei bem tava com moral. 

mas dae eu resolvi ir ate o bar, e uma negrinha vem pra cima de mim, me encarando, se vazando. era
igual ao Drogba, baixinha e gordinha, de alguma etnia la da Africa do Sul. nao sei o que deu em mim, mas
resolvi não negar fogo, mas nao na lata, fui negando, negando, mas rindo e tal. ae falei pra ela que só
ficava com ela la fora... e ela aceitou, sai de fininho e ela me agarrou. PIOR: a galera que tava lá TIROU
FOTO!!!! pqp... aí acabei arrastando a mina pra casa ali do lado e finalizei, mas foi osso. 

do céu ao inferno na mesma noite

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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cada historia bziarra aheuihaeuihaeuihaeiuhaeiuhaeuihaeuihai
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iariaria dorgas
May 2006
12.553
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DeDz 

Membro
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Saca ai a letra e entenda o porque. 

#269

Registro:
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mulaponey
Jan 2002
516
35

mipuc 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984425
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984425
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984425
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984425
http://www.hardmob.com.br/members/dedz.html
http://www.hardmob.com.br/members/dedz.html
http://www.hardmob.com.br/members/DeDz.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dedz.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984990
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984990
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984990
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8984990

http://www.hardmob.com.br/members/mipuc.html
http://www.hardmob.com.br/members/mipuc.html
http://www.hardmob.com.br/members/mipuc.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/mipuc.html


Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-11.html[01/02/2013 23:40:42]

coloque sua assinatura aqui.

 

06-01-2012 18:07

Pegar mulher é a coisa mais fácil do mundo. Só respeito aqueles que só miram nas melhores da noite,
com essas não tem nada de chegar chegando. Tem que ter contexto, jogo de cintura. Mulher assim recebe
cantada de todo mundo, de todo jeito, de cara bonito e feio. É uma arte achar a forma de pegar.

#270

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro
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ninguém me espanta não porra
tô aí no ombro de todos
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.873
54

corvin  

Membro

:3
:3
:3
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Não...

Mas não curto puta. nunca peguei uma pq não sinto vontade, mesmo. 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

 Citando rdgr 
E ai mano..

Já molhou o palmito?

Ou a gente vai terq ue fazer vaquinha pro puteiro igual foi pro Pikachu?
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Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?
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bom... pelo menos nunca peguei uma declarada. 

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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Vinte e oito páginas, zero mulheres.

Conclusão: com certeza, feios ou bonitos, o tipo preferido das fêmeas não está no hM.

#273

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Conta desativada.
Jul 2011
1.908
372

Nekozawa 

Membro

Conta desativada.

Moda Focka.

 

07-01-2012 16:28

Mais uma dica: viaja aqui para o Norte - mais especificamente p Manaus, que aqui é bem fácil pegar
mulher, basta vc falar que é carióóca, puxar bem o sotaque, dizer que nasceu no Leblon e mora na Barra,
que vai pro baile funk, rapaz tenho um colega que é do rio, ele ta aqui a 3 anos, ele fala que aqui e mil
vezes mais facil p/ ele do que qd ele morava no rio...

#274

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
222
15

amazongames 

Membro

 Citando D.O.G. 
Não...

Mas não curto puta. nunca peguei uma pq não sinto vontade, mesmo. 
bom... pelo menos nunca peguei uma declarada. 

D.O.G..

 

07-01-2012 17:14

La vai uma historia ai tbm... 

Conheci uma mina atraves do site badoo, q alias eh um bom site, conheci o mesmo recentemente e ja
comi 4 por la... Mas ate eu comer a primeira, demorou 1 mes e pouco~2 meses ate eu pegar a treta...
Tava foda, eu ja tinha pego 3 mas sem comer, ja tava ficando agoniado... Entao resolvi apelar e pensei
"vou comer qq merda pra abrir a porteira, ta foda"...

#275

Registro:
Mensagens:
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Dec 2011
3.224
735

EL BOLADO 

Membro
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »
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Vi as fotos dela e tal, nada agradaveis mas resolvi marcar... A mina morava em Campo Grande RJ,
marquei no West Shopping, deixei meu carro no estacionamento... Fiquei esperando ela na rua, ela disse q

tava com uma blusa rosa... Qdo vi o monstro se aproximando, meldels q merda  ... O corpo nao era
ruim, mas a carocha tava foda... Liguei o foda-se... Ela queria entrar no shopping, falei q nao, falei pra
gente ir pro carro... Fomos pro carro, peguei, beleza... A mina era crente e cheia de mimimi mas comecei
a bagunçar mesmo assim, como ela nao tinha um corpo ruim foi um atrativo, me conceitrei nos seios dela 

 ...Depois de mto desenrolo, botei o braço da criança pra fora e ela fez uma leve massagem manual e
dps caiu de boca, ok... Queria comer logo, mas ela disse q jamais tinha dado de primeira, q isso eh errado
e blablabla... A mina tava com mo tesão do caralho... Falei pra gente ir pro motel pq eu queria gozar
mesmo q fossse numa mamada, ela disse q blza mas q nao ia me da, mas como eu vi q ela tava com um
tesao louco eu sabia q ela ia me da... La fomos nós... Aticei tanto a mina q ela acabou me dando, mas no
meio da foda, eu por cima, a mina para e começa a chorar, fala q ta arrependida e tal, fiquei puto mas me
concentrei em contornar a situação... Acalmei a mina com uma conversa de canalha e la fomos nós de
novo... Comi ela de todo jeito, sem olhar mto pra carocha feia dela pq era tenso mesmo... Pra finalizar,
botei de 4 e so fiquei olhando o rabo dela q era maneiro... Dei uma gozada gostosa, mas logo após a
leitada veio aquele pensamento típico "que merda, que batalha, sou mto guerreiro"... Ok... Levei a mina
em casa, q depois ficou me pentelhando via msn e cel mas nunca mais marquei nada.. Eh o tipo da mina
q eh impossivel andar na rua, nao tem como... Da pra vc botar no carro sem ninguem ve e meter a piroca

sem ninguem ve  ... Tenso tenso...

Ae depois dessa... Comi 3 do Badoo bem melhores num periodo de 2~3 semanas... Mas essa primeira nao
da mais, so se for um sabado a noite, chuvoso, e eu tiver mtoooo na pilha de da uma gozada.
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