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acho que um dos meus problema é a falta de amigos.
não tem nenhum que me dêem umas dicas de como se vestir ou então que chame pra ir com a galera pra
noite.

aí tenho que me virar sozinho, bate uma insegurança o tempo todo... não tem ninguém pra te dar uma
dica, uns conselhos, é foda.

não sei se to vestido adequadamente para aquele local, pra minha idade etc... não sei se to dando a idéia
certa na mulherada... e não tem como saber, tenho que me virar.
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 Citando D.O.G. 
acho que um dos meus problema é a falta de amigos.
não tem nenhum que me dêem umas dicas de como se vestir ou então que chame pra ir com a galera pra
noite.

aí tenho que me virar sozinho, bate uma insegurança o tempo todo... não tem ninguém pra te dar uma dica,
uns conselhos, é foda.

não sei se to vestido adequadamente para aquele local, pra minha idade etc... não sei se to dando a idéia
certa na mulherada... e não tem como saber, tenho que me virar.
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cara, uma dica, aprende a não depender de amigos, porque é realmente raro tu achar um que seja
parceiro pra fazer esse tipo de coisa. A maioria larga o foda-se pra ti e dá um jeito de arrumar pra ele só.

E vai na tentativa e erro mano, mulher tem a milhão pelo mundo, com a prática tu pega a manha.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele
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qft.

Tem que manobrar a situação, ainda mais porque vai estar sempre acompanhada de 2-3 pessoas.
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 Citando kaleidoscopio 

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.
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Se é para contar feito com gorda. Vamos lá:

Estava em Floripa no primeiro dia de viagem. Fechamos 3 quartos de hotel, 1 para os casais e 2 para
quatro muleques piranhas. 
Tinhamos acabado de voltar de um barzinho que não rolou algo a mais (sexo). Como estávamos sem sono
ainda, decidi comprar gelo com mais um amigo. Pegamos o carro e quando mais que de repente, no
semáforo passam duas gordas na nossa frente, uma com uma lata de coca-cola na mão. Eu já tri louco
das ideia falei: "Ta geladinha ai?". Fui correspondido com alguma merda que mal lembro direito e
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Colaborador
hardMOB

 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 em cima 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
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resumindo o chaveco/história (se precisasse de algum?), elas estavam a caminho do nosso hotel. Fomos
para um dos quartos só que antes eu fui buscar umas bebidas e etc. Voltando ao recinto, vejo meu
camarada na sacada pegando as duas. Já entrei no meio e começou a putaria. Caras, imaginem uma
baleia dentro da água ecoando o som dela por km de distância: Era o gemido da mina na SACADA do
hotel. Eu só dava uma esfregada com o pau, mal sei se era na boceta ou na barriga que ela ja gemia.
TUDO ELA GEMIA E ALTO PRA KRALHO. Eu tava no foda-se, se ninguém reclamar continuamos. Depois de
todo o feito, vamos levar essas porras embora! No caminho imagina uma delas indo para fora do carro e
dançando pole dance só que sem o poste. Meu deus... que coisa. Voltando ao hotel o cara da recepção
disse: "Éééé... tamanho não é documento!". Hahahahaha, fdp!

Mas é isso. Chavequei, beijei, estapeei e gozei. Tá valendo.

Última edição por brn : 09-01-2012 às 5:21

N0doub7, ferA_, esf e mais 5.
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Comecei bem a manha hauhauha, ri demais. Obrigado.

Quando o cara ta mucho loco e procura da perseguida, tem que ter MUITO cuidado com as gordinhas, elas
estao de plantao esperando um desesperado atacar. Olho vivo....
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 Citando brn 

Se é para contar feito com gorda. Vamos lá:

Estava em Floripa no primeiro dia de viagem. Fechamos 3 quartos de hotel, 1 para os casais e 2 para
quatro muleques piranhas. 
Tinhamos acabado de voltar de um barzinho que não rolou algo a mais (sexo). Como estávamos sem sono
ainda, decidi comprar gelo com mais um amigo. Pegamos o carro e quando mais que de repente, no
semáforo passam duas gordas na nossa frente, uma com uma lata de coca-cola na mão. Eu já tri louco das
ideia falei: "Ta geladinha ai?". Fui correspondido com alguma merda que mal lembro direito e resumindo o
chaveco/história (se precisasse de algum?), elas estavam a caminho do nosso hotel. Fomos para um dos
quartos só que antes eu fui buscar umas bebidas e etc. Voltando ao recinto, vejo meu camarada na sacada
pegando as duas. Já entrei no meio e começou a putaria. Caras, imaginem uma baleia dentro da água
ecoando o som dela por km de distância: Era o gemido da mina na SACADA do hotel. Eu só dava uma
esfregada com o pau, mal sei se era na boceta ou na barriga que ela ja gemia. TUDO ELA GEMIA E ALTO
PRA KRALHO. Eu tava no foda-se, se ninguém reclamar continuamos. Depois de todo o feito, vamos levar
essas porras embora! No caminho imagina uma delas indo para fora do carro e dançando pole dance só
que sem o poste. Meu deus... que coisa. Voltando ao hotel o cara da recepção disse: "Éééé... tamanho não
é documento!". Hahahahaha, fdp!

Mas é isso. Chavequei, beijei, estapeei e gozei. Tá valendo.

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know
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Começando a manhã rindo demais auhUHAUH  essa valeu verdinhas, imaginei a porra da cena aqui e foi
hilário demais!!
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hardMOB Staff - Moderação

 Citando brn 

Se é para contar feito com gorda. Vamos lá:

Estava em Floripa no primeiro dia de viagem. Fechamos 3 quartos de hotel, 1 para os casais e 2 para
quatro muleques piranhas. 
Tinhamos acabado de voltar de um barzinho que não rolou algo a mais (sexo). Como estávamos sem sono
ainda, decidi comprar gelo com mais um amigo. Pegamos o carro e quando mais que de repente, no
semáforo passam duas gordas na nossa frente, uma com uma lata de coca-cola na mão. Eu já tri louco das
ideia falei: "Ta geladinha ai?". Fui correspondido com alguma merda que mal lembro direito e resumindo o
chaveco/história (se precisasse de algum?), elas estavam a caminho do nosso hotel. Fomos para um dos
quartos só que antes eu fui buscar umas bebidas e etc. Voltando ao recinto, vejo meu camarada na sacada
pegando as duas. Já entrei no meio e começou a putaria. Caras, imaginem uma baleia dentro da água
ecoando o som dela por km de distância: Era o gemido da mina na SACADA do hotel. Eu só dava uma
esfregada com o pau, mal sei se era na boceta ou na barriga que ela ja gemia. TUDO ELA GEMIA E ALTO
PRA KRALHO. Eu tava no foda-se, se ninguém reclamar continuamos. Depois de todo o feito, vamos levar
essas porras embora! No caminho imagina uma delas indo para fora do carro e dançando pole dance só
que sem o poste. Meu deus... que coisa. Voltando ao hotel o cara da recepção disse: "Éééé... tamanho não
é documento!". Hahahahaha, fdp!

Mas é isso. Chavequei, beijei, estapeei e gozei. Tá valendo.

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

 

09-01-2012 9:31

aeiuehaeaiuheaiueaheaiueaheaiuehaieuheaiueaheaiueh eaiuheaiuea

#282

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
814
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 Citando brn 

se é para contar feito com gorda. Vamos lá:

Estava em floripa no primeiro dia de viagem. Fechamos 3 quartos de hotel, 1 para os casais e 2 para
quatro muleques piranhas. 
Tinhamos acabado de voltar de um barzinho que não rolou algo a mais (sexo). Como estávamos sem sono
ainda, decidi comprar gelo com mais um amigo. Pegamos o carro e quando mais que de repente, no
semáforo passam duas gordas na nossa frente, uma com uma lata de coca-cola na mão. Eu já tri louco das
ideia falei: "ta geladinha ai?". Fui correspondido com alguma merda que mal lembro direito e resumindo o
chaveco/história (se precisasse de algum?), elas estavam a caminho do nosso hotel. Fomos para um dos
quartos só que antes eu fui buscar umas bebidas e etc. Voltando ao recinto, vejo meu camarada na sacada
pegando as duas. Já entrei no meio e começou a putaria. Caras, imaginem uma baleia dentro da água
ecoando o som dela por km de distância: Era o gemido da mina na sacada do hotel. Eu só dava uma
esfregada com o pau, mal sei se era na boceta ou na barriga que ela ja gemia. tudo ela gemia e alto
pra kralho. Eu tava no foda-se, se ninguém reclamar continuamos. Depois de todo o feito, vamos levar
essas porras embora! No caminho imagina uma delas indo para fora do carro e dançando pole dance só
que sem o poste. Meu deus... Que coisa. Voltando ao hotel o cara da recepção disse: "éééé... Tamanho
não é documento!". Hahahahaha, fdp!

Mas é isso. Chavequei, beijei, estapeei e gozei. Tá valendo.
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Sou doador de sangue. Seja um você também 
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aahahh fato
esse topico aqui é pra quando o cara acha q fez merda, ai da pra te certeza que nao ta sozinho ou que a
merda nao foi tao grande

no mais, estamos fazendo gordinhas felizes, iremos para o céu 
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 Citando eduhunter 

Começando a manhã rindo demais auhUHAUH essa valeu verdinhas, imaginei a porra da cena aqui e foi
hilário demais!!
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arrumou o emprego?
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 Citando redhat 
Mano eu ja peguei mulher que foi fazer entrevista de emprego. Não tem local e hora para dar ideia,
apareceu e chamou a atenção. joga o anzol.
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uma coisa que ninguém falou aqui 

quem tem menos de 30 anos e se for homem, qualquer mulher se for magra e saiba se arrumar vira gata
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S.P.F.C SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE! TRI-CAMPEÃO DA LIBERTADORES! TRI-CAMPEÃO MUNDIAL!
CAMPEÃO SUL-AMERICANA 2012! A vida está difícil? É mais fácil ficar nos vestiários!! By Rogério Cenni!!
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O senhor é meu pastor e nada me

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando N4T0 

uma coisa que ninguém falou aqui 

quem tem menos de 30 anos e se for homem, qualquer mulher se for magra e saiba se arrumar vira gata
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vai nessa....

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

faltará!
Mar 2003
18.034
1540

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

 

11-01-2012 1:01

Esse tópico sim ta lembrando o BOTECO que eu CONHECI 
to rachando o bico, concordando, discordando e aprendendo/relembrando algo.

ta faltando só alguns elementos que ajudariam a completar páginas, tais como:

Elrond e seus carros ( nem precisava ser o Eclipse )
Redhat
Sticky
Condor ( que tinha várias histórias tb )

Predador (  dispensa comentários aiuhioa  )
e o Maluco que pegava até Traveco se fosse gostosa ( não lembro o Nick )

Melhor ter um tópico assim do que ficar lendo intriga besta dos reaças/politicos e afins do boteco.

#287

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Loading...
Jun 2002
6.584
148

Diego - Evil 
Membro

Última edição por Diego - Evil : 11-01-2012 às 1:11

esf e Chris Rock.

 Citando lavos 

...mas aqui na república das bananas quem acha que todo mundo é bom é o primeiro a se dar mal.

 

11-01-2012 2:20

Haha, genial o tópico. Não sei como perdi.

O negócio é que, ao contrário de antes, hoje em dia falta homem. A taxa de homossexuais homens é
consideravelmente maior que a de mulheres (alguns estudos dizem três vezes maior).

Lembram quando eram garotos e costumava-se brigar, lutar por uma menina? Então. Hoje em dia é o
contrário: são meninas que brigam (literalmente) pelos meninos. Claro que tem a velha história da teoria
do jogo, que as mulheres simplesmente ignoram completamente, também.

Resumindo: já tem pouco homem; tem menos ainda homem interessante; tem menos ainda homem
interessante inteligente; tem menos ainda homem interessante, inteligente e com grana; tem menos ainda
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homem interessante, inteligente, com grana e disponível.
E todos sabemos que mulheres adoram uma competição. 

Mas a resposta definitiva todo mundo deveria saber: homens pedem por favor!

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

esf, Darktag e Kenny163.

 

11-01-2012 6:51

hahaha... é cada uma pior que a outra.

#289

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
Oct 2010
1.287
496

Chris Rock 

Membro

 Citando brn 

Se é para contar feito com gorda. Vamos lá:

Estava em Floripa no primeiro dia de viagem. Fechamos 3 quartos de hotel, 1 para os casais e 2 para
quatro muleques piranhas. 
Tinhamos acabado de voltar de um barzinho que não rolou algo a mais (sexo). Como estávamos sem sono
ainda, decidi comprar gelo com mais um amigo. Pegamos o carro e quando mais que de repente, no
semáforo passam duas gordas na nossa frente, uma com uma lata de coca-cola na mão. Eu já tri louco das
ideia falei: "Ta geladinha ai?". Fui correspondido com alguma merda que mal lembro direito e resumindo o
chaveco/história (se precisasse de algum?), elas estavam a caminho do nosso hotel. Fomos para um dos
quartos só que antes eu fui buscar umas bebidas e etc. Voltando ao recinto, vejo meu camarada na sacada
pegando as duas. Já entrei no meio e começou a putaria. Caras, imaginem uma baleia dentro da água
ecoando o som dela por km de distância: Era o gemido da mina na SACADA do hotel. Eu só dava uma
esfregada com o pau, mal sei se era na boceta ou na barriga que ela ja gemia. TUDO ELA GEMIA E ALTO
PRA KRALHO. Eu tava no foda-se, se ninguém reclamar continuamos. Depois de todo o feito, vamos levar
essas porras embora! No caminho imagina uma delas indo para fora do carro e dançando pole dance só
que sem o poste. Meu deus... que coisa. Voltando ao hotel o cara da recepção disse: "Éééé... tamanho não
é documento!". Hahahahaha, fdp!

Mas é isso. Chavequei, beijei, estapeei e gozei. Tá valendo.

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

 

22-02-2012 8:40

Pq mulheres feias NÃO conseguem conquistar homens bonitos? hahahaha

golpe baixo, eu acho

#290

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tudo babaca.
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22-02-2012 9:18

Não acredito nessa pesquisa não é FAKE na certeza....
Sou feio BAGARAI e nenhuma MUSA pagou pau pra mim a nenhum momento da minha vida...
Deve ser pq sou feio e não tenho nenhuma qualidade mas ta valendo....

Não tenho auto confiança mesmo pq já não foi mais de uma que me falou que eu era feio mas pelo
menos uns 90% delas falaram que eu era feio 8% falaram que eu era legal e os 2% são as gordas de
plantao.

#291

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Meu problema e GRAVE!!!
Apr 2002
2.316
36

Xandelicious 

Membro

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   

 

22-02-2012 9:42

claro que conseguem...principalmente as gordinhas. Elas têm uma técnica e timing apuradíssimos,
desenvolvidos a partir de treinos exaustivos, além de um bafômetro extremamente preciso! Tu tá lá
curtindo, bebendo, trocando idéia com as gatinhas...não deu bom? Encheu a cara? Tá doidão? Sempre
aparece uma gordinha do inferno e se aproxima sem o menor pudor, se aproveitando do seu estado de
embriaguez! Dançando, provocando e fudendo com a sua vida...

fikdik!

#292

Registro:
Mensagens:
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comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando azeitonab 

Pq mulheres feias NÃO conseguem conquistar homens bonitos? hahahaha

golpe baixo, eu acho

Moda Focka e esf.

 

22-02-2012 12:37

na verdade muita coisa é como o cara se apresentada, como quesito de confiança e etc.

a confiança dele passa pra mulher, só pode ser isso.

#293

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2001
101
2

GunX 

Membro

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089401
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089401
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089401
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089401
http://www.hardmob.com.br/members/Xandelicious.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/xandelicious.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089444
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089444
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089444
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089444
http://www.hardmob.com.br/members/oompaloompa.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/oompaloompa.html
http://www.hardmob.com.br/members/moda+focka.html
http://www.hardmob.com.br/members/esf.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089475
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089475
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089475
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089475
http://www.hardmob.com.br/members/GunX.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/gunx.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089795
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089795
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9089795


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-12.html[01/02/2013 23:41:29]
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caralho, só agora liguei o nome à pessoa...IUAHEUheiaheuhHEAHEAHEAUhuiehaeuha

dica: tópico de fotos!

#294

Registro:
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comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando azeitonab 

Pq mulheres feias NÃO conseguem conquistar homens bonitos? hahahaha

golpe baixo, eu acho

 

22-02-2012 17:34

Sua perspicácia já não é a mesma. Aaahahahahaha
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Tudo babaca.
Feb 2012
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azeitonab 

Membro

 Citando willywonka 

caralho, só agora liguei o nome à pessoa...IUAHEUheiaheuhHEAHEAHEAUhuiehaeuha

 

22-02-2012 18:27

Poderiam ser mais específicos pros manolos que não visitam aquela área?
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My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando azeitonab 

Sua perspicácia já não é a mesma. Aaahahahahaha

 Citando willywonka 

caralho, só agora liguei o nome à pessoa...IUAHEUheiaheuhHEAHEAHEAUhuiehaeuha

dica: tópico de fotos!

I don't have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what's right here
The xx
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22-02-2012 18:40

o fake botou a foto no perfil... kkkk

cuidado hein, essa merda pode dar processo!!!
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Sep 2004
8.694
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D.O.G. 
Membro

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg

 

22-02-2012 19:37

Meu, pq eu toh pedindo dicas.. Tipo: Eu feia, quero arranjar um cara bonito.

Entendeu?!
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Tudo babaca.
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azeitonab 

Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Poderiam ser mais específicos pros manolos que não visitam aquela área?

 

22-02-2012 19:38

Sou eu mesma na foto.

Pq faria um perfil fake e colocaria um drragão na foto?! Se fosse fake eu pegava uma foto bonita, oeas...
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Tudo babaca.
Feb 2012
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azeitonab 

Membro

 Citando D.O.G. 
o fake botou a foto no perfil... kkkk

cuidado hein, essa merda pode dar processo!!!

 

22-02-2012 20:02

Os caras ja nascem feio, então eles não tem nada a perder e chega junto na mina mais gata e consegue
alguma coisa....hsuAHSUasuAHSUas

#300

^C@ver@o^ 

Membro
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