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Haha, pensando bem, é daí q os feios tiram tanta autoconifança.

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

You Win or You Die
Dec 2011
1.531
1461

   

Arnej 
Membro

 Citando MF. 
Ou

http://mensagens.culturamix.com/blog...dinheiro-1.jpg

 

27-12-2011 1:44 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

27-12-2011 2:02

Não sei.. comigo acontece.

Fisicamente eu me considero um cara nota 7,5. Quando eu consigo malhar uns 6 meses eu fico perto de
uma nota 8, quando eu fico 6 meses sem malhar eu me aproximo de um 7, não sai disso. Pra melhorar
mais teria que fazer alguma intervenção cirurgica, tratamento gay ou coisa parecida e eu.... bom.. eu
tenho mais o que fazer da vida, como lavar pratos e fazer mercado.

E uma boa parte das mulheres que se interessam por mim no dia-a-dia, nos círculos de amizade e etc
geralmente são mais gatas, claro que as mais feias e as médias também criam altíssimo interesse, mas as
mais gatas é uma coisa mais flagrante, ainda mais pelo pouco caso que eu finjo fazer, para atiçar ainda
mais a da que me cerca.

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

Fórum
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Por que eles não comem porra burguer.

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
814

   

Darktag 

Membro

Sou doador de sangue. Seja um você também 

 

27-12-2011 2:17

E vc esta achando que pra ser bombado precisa ficar 24h na academia e ter phd em educacao fisica?
Meldels...

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.606
200

   

DiE 

Membro

 Citando Kardia 

Sem citar, que normalmente o bonitão é vidrado em academia o que já pode mandar a capacidade
intelectual dele pro espaço em uma conversa com a mina, enquanto o +- lá com um papo legal sobre tudo,
ou até mesmo inteligente, e a mina pode curtir.

Vários fatores.
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o melhor destes topicos eh esperar as opinioes das MULHERES........ 2ª pagina e ate agora nada!!!!

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O mais forte do universo!
Jun 2002
14.580
158

   

kakaroto(dbz) 

Membro

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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Eu sou feio demais e a minha namorada eh bonita, nao sou rico e acho que nunca serei, mas tenho

#31

PirocaAssassina  

Membro
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personalidade, sou confiante, tenho uma piroca grossa e grande.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420
515

   

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know

 

27-12-2011 8:59

isso daí sempre acontece mesmo, aquela gata que você nem tá a fim de perder tempo dando mole
descarado. Porém não fujo às origens, as gordinhas me amam!

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

   

oompaloompa 

Membro

 Citando rdgr 
Não sei.. comigo acontece.

Fisicamente eu me considero um cara nota 7,5. Quando eu consigo malhar uns 6 meses eu fico perto de
uma nota 8, quando eu fico 6 meses sem malhar eu me aproximo de um 7, não sai disso. Pra melhorar
mais teria que fazer alguma intervenção cirurgica, tratamento gay ou coisa parecida e eu.... bom.. eu tenho
mais o que fazer da vida, como lavar pratos e fazer mercado.

E uma boa parte das mulheres que se interessam por mim no dia-a-dia, nos círculos de amizade e etc
geralmente são mais gatas, claro que as mais feias e as médias também criam altíssimo interesse, mas as
mais gatas é uma coisa mais flagrante, ainda mais pelo pouco caso que eu finjo fazer, para atiçar ainda
mais a da que me cerca.
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E lógico.. Assassina, de acordo com seu nick.

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Shooting rockets!
Sep 2004
8.355
534

   

eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando PirocaAssassina 

Eu sou feio demais e a minha namorada eh bonita, nao sou rico e acho que nunca serei, mas tenho
personalidade, sou confiante, tenho uma piroca grossa e grande.

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções
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HAEUHAEUHAEUAH ri alto. Agora nao eh mais assassina  To namorando a 3 meses. Eh domesticada
..tenho que trocar.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420
515

   

Membro

 Citando eduhunter 

E lógico.. Assassina, de acordo com seu nick.

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know

 

27-12-2011 9:54

Negócio é ser putão
mulher gosta de cara atrevidão
fatão.

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.641
593

   

m4ndrake 

Membro

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

 

27-12-2011 10:15

Homem feio consegue mulher gostosa porque pensa na mulher, e não se ela vai querer, se ela vai gostar,
se ela tem mais dinheiro... Simplesmente vai NELA, diferente dos outros otários (como a HM é cheia
desses que acham que é impossivel um feio ter uma gostosa sem dinheiro).

É só ler minha assinatura.

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
811

   

Todeswunsch 

Membro

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

DVSV e davesax.

 

27-12-2011 10:20

Fazer estudo sobre relacionamento é coisa de punheteiro desempregado... =/

#37

Joke 

hardMOB Staff - Moderação
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Bonitão = Espera mulher chegar nele
Feio = Chega nas mulheres e precisa de papo para conseguir tampar a feiura...

Mulher adora conversar, adora piadinha, etc. Homem que espera mulher vai esperar sentado 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

   

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

davesax.
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tinha um médico que esperava e elas vinham...e ainda tiravam a roupa e sentavam no colo dele

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.268
2288

   

KeyserSoze 

Membro

 Citando Joke 

Mulher adora conversar, adora piadinha, etc. Homem que espera mulher vai esperar sentado

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

 

27-12-2011 10:31

Ta assistindo muito filme porno meu camarada 

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

   

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando KeyserSoze 

tinha um médico que esperava e elas vinham...e ainda tiravam a roupa e sentavam no colo dele

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,

ClapTrap e davesax.
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Deep roots are not reached by the frost."
Referências

 

27-12-2011 10:37

vai ver nao era da sua epoca, o médico que falava "tira a roupa e senta no meu colo" que foi
desmascarado pelo Fantástico!

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.268
2288

   

KeyserSoze 

Membro

 Citando Joke 

Ta assistindo muito filme porno meu camarada 

Tomahawk_ e davesax.

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU
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Sou de 87... não me lembro disso.

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

   

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando KeyserSoze 

vai ver nao era da sua epoca, o médico que falava "tira a roupa e senta no meu colo" que foi
desmascarado pelo Fantástico!

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências
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ligue agora pros seus pais! Vc pode ter sido uma vítima inocente dele!

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.268
2288

   

KeyserSoze 

Membro

 Citando Joke 

Sou de 87... não me lembro disso.
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Metalick, Tomahawk_ e davesax.

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

 

27-12-2011 10:51

Auhahuauh a rima foi boa!!

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
1.085
590

   

Carranca 

Membro

 Citando PirocaAssassina 

Eu sou feio demais e a minha namorada eh bonita, nao sou rico e acho que nunca serei, mas tenho
personalidade, sou confiante, tenho uma piroca grossa e grande.

PirocaAssassina.

 Citando Trapt 
Somos todos iguais minha pica. Todos iguais nessas horas de ideologia escrota. Quero ver o todos iguais
quando o teu tá na reta.

 

27-12-2011 10:53

pq mulher tem sindrome de posse,n gosta de dividir,então acha q ninguém vai querer o feiosiinho dela.
ou como os feios n saem mto tem mais tempo pra estudar, pra fazer planos e na maioria das vezes dão
certo,ficam ricos e quem é rico n é feio..

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
258
4

   

uili 
Membro

Moda Focka.

 

27-12-2011 11:03

Isso explica minha sexualidade 

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

   

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando KeyserSoze 

ligue agora pros seus pais! Vc pode ter sido uma vítima inocente dele!
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Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?
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"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

 

27-12-2011 11:15

Não imaginava que vc gostava de um salsichão...

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
811

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Joke 

Isso explica minha sexualidade 

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

Soul Heaven.

 

27-12-2011 11:29

Galera se revelando em tópico totalmente divergente.. tsc tsc!

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dark Origin
Feb 2011
4.051
2285

   

burk 

Membro

 

27-12-2011 11:33

Normalmente uma toscana...

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

   

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Todeswunsch 

Não imaginava que vc gostava de um salsichão...
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"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

 

27-12-2011 11:40

MEO DEOS !!!! Tem pesquisa melhor para gastar dinheiro nao ?

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
3.487
56

   

Chakal 
Membro

 ..

 

27-12-2011 12:05

Eu usei kolynos! 

@

Entao, nunca tive problemas pra arruma namorada nem ficante. Nao so brad piti mas tb n so tiao macale,

to na media, umas me acham lindo outras me acham gato! 

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4198

   

Baskiat 

Membro

 Citando ReinaldoBr 

O esquema então é partir praquela auto-hipnose no banheiro:

"nossa como eu sou um gato!"

"Cara, VOCÊ ai no espelho... Manda bem demais!!!"

"Hoje na baladeeeenha eu vou catar geral, com esse meu sorriso Colgate (ou Kolinos, se for tiozinho)""

Isso ai em cima x500 todos os dias, faz o nego comer a Luana Piovani e ainda ganhar um biz...

Pior que é isso mesmo...

Outro dia, conversando com umas meninas que estudaram comigo, todas falavam de independencia, de
mulher que manda e escolhe. Mas todas (TODAS MESMO) achavam que o homem tem que pagar o jantar,
o presentinho, uma falou até que NUNCA pagou o quarto de motel.

É literalmente uma transação comercial. Prove que você pode me bancar e eu dou pra você"

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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