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esse papo de dinheiro é coisa de virjão, se vc tá dentro da balada, a nao ser que a mina seja do mesmo
convivio, ela nao vai saber se vc tem um camaro ou se comprou as roupas de marca em 12x e ta
gastando o décimo terceiro na festa

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
159
76

Lagrecca 

Suspenso

The Voice e Dino.

 

28-12-2011 18:58 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

28-12-2011 19:46

o único problema é que as que mais se importam com dinheiro sabem quem tem (ou quem finge que
tem)...

#102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando Lagrecca 

esse papo de dinheiro é coisa de virjão, se vc tá dentro da balada, a nao ser que a mina seja do mesmo
convivio, ela nao vai saber se vc tem um camaro ou se comprou as roupas de marca em 12x e ta gastando
o décimo terceiro na festa

Don17 e SPIDER-MAN.
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Quando o pessoal fala de dinheiro. Eh DINHEIRO MESMO! O cara que tem dinheiro nao vai estar na pista
contigo na balada, vai ta num camarote gigante soh dele e ele vai convidar a dedo todas as "amigas" dele
pra beber e comer tudo de graca.

Agora adivinha onde a maioria das gatas da festa vao estar?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
63
4

uuidof 
Membro

 Citando Lagrecca 

esse papo de dinheiro é coisa de virjão, se vc tá dentro da balada, a nao ser que a mina seja do mesmo
convivio, ela nao vai saber se vc tem um camaro ou se comprou as roupas de marca em 12x e ta gastando
o décimo terceiro na festa

 

28-12-2011 20:10

E se tiver uma gata na pista sobrando o cara ainda pode pedir pro seguranca "convidar" ela e suas amigas
pro camarote...
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uuidof 
Membro
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uhauhau tem gente aki q deve se sentir assim

se vc tiver uma dessas qualidades ja pega alguma coisa, tem uns que nao tem nenhuma... 
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DVSV.
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Nego não entende que, bastou nascer homem pra pegar mulher.

#106

Registro:
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Doe sangue.
Aug 2004
12.765
814

Darktag 

Membro

Sou doador de sangue. Seja um você também 

PirocaAssassina.

 

28-12-2011 23:10

Mulheres não tem honra, nunca foram nada além de utilitaristas e se envolvem somente com homens que
podem proporcionar algo para elas (como bens materiais ou "emoções") e não pela sua personalidade.

Homem feio? Pode até ser, mas sem dinheiro? Não falem merda. 

Mulheres não tem valores éticos ou morais. 

Digo, elas tem. Mas é tudo voltado pra elas, pros amigos, pra quem lhes paga mais. 

Todas conseguem colocar preço em suas almas, mas com total tranquilidade. 

Nenhuma se arrepende de nada e ainda se vangloria de estar errada. 

#107
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THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

d.bodhi, Moda Focka e Don Corleone.
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Para um homem pegar mulher, o fator que leva mais importancia é o seu patrimonio, seguido de beleza e
lábia.

Não adianta o cara ter rios de dinheiro, carro importado, e não saber como se comportar, não saber
conversar, etc. Seria, algo mais ou menos assim:

60% Grana/Satatus
20% Beleza
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20% Lábia

Mas para atrair uma femea, a beleza, quase ficaria igual a dinheiro.
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Tá precisando sair mais de casa. Assim fica óbvio que o seu ódio pelas mulheres é resultado de pura
cabacice.

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
315
92

asdasda  

Membro

 Citando Truman 

Homem feio? Pode até ser, mas sem dinheiro? Não falem merda. 

DVSV.
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Eu não tenho raiva, mágoa, rancor, inveja ou qualquer tipo de sentimento negativo contra quem quer que

seja. Não fui educado para isso. 

Porém, com o tempo entendi perfeitamente o que motiva cada uma. E o que faço aqui é apenas criticar
posturas, apontar erros (e acertos) do que fizeram e fazem... 

Já vocês, ao invés de agir feito homens e honrar seus ancestrais, se reunem num grupinho de maricas

visando me caluniar ou mesmo censurar. 

Eu não tenho raiva de mulheres. 

Tenho é nojo. 
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Registro:
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THE END.
May 2008
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Truman 

Membro

 Citando asdasda 

Tá precisando sair mais de casa. Assim fica óbvio que o seu ódio pelas mulheres é resultado de pura
cabacice.

Última edição por Truman : 29-12-2011 às 1:31
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Verdinhas:

315
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Eu não tenho raiva, mágoa, rancor, inveja ou qualquer tipo de sentimento negativo contra quem quer quer

seja. Não fui educado para isso. 

Porém, com o tempo entendi perfeitamente o que motiva cada uma. E o que faço aqui é apenas criticar
posturas, apontar erros (e acertos) do que fizeram e fazem... 

Já vocês, ao invés de agir feito homens e honrar seus ancestrais, se reunem num grupinho de maricas

visando me caluniar ou mesmo censurar. 

Eu não tenho raiva de mulheres. 

Tenho é nojo. 

Ricbacksunday, DVSV e Dino.
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Nunca.
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THE END.
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4.826
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Truman 

Membro

 Citando asdasda 

http://4.bp.blogspot.com/-tnIsFopYaA...pit+bitoca.jpg
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Meu amigo, se fosse assim, nem mendigo teria mulher.

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Stende 

Para um homem pegar mulher, o fator que leva mais importancia é o seu patrimonio
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pra pegar mulher feia desdentada e gorda basta ser homem....agora pra pegar mulher bonita ai é outros

#114

Registro:
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Nov 2011
222

amazongames 

Membro

 Citando The Voice 

Meu amigo, se fosse assim, nem mendigo teria mulher.
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500....Verdinhas: 15
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Dark Origin
Feb 2011
4.051
2285

burk 

Membro

 Citando Truman 

Tenho é nojo. 

DVSV.
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Cabacisse exalando pelo meu monitor ao ler esse tópico.
Porra, é só ter confiança e não ser um cachorrinho necessitado que faz tudo que a mulher quer que você
pega.

Ninguém sabe se vc é rico dentro duma porra de balada cheia de gente

#116

Registro:
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Feb 2006
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Releed 

Membro

http://mundialmp3.blogspot.com - Reviews de CDs e bandas

DVSV.
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29-12-2011 18:07

aheiuaehuiahuieah eu queria pegar uma balada com essa galera do boteco que fica postando um monte de
merda, pra ver se eles são bons assim como falam.

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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Eu queria era pegar uma missa com você. É noix.
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HERBALIFE LIFESTYLE
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The Voice 

Membro

 Citando KaZu 

aheiuaehuiahuieah eu queria pegar uma balada com essa galera do boteco que fica postando um monte
de merda, pra ver se eles são bons assim como falam.
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O camarote com 10 garrafas de black label é mais caro do que a área geralll...
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amazongames 

Membro

 Citando Releed 

Cabacisse exalando pelo meu monitor ao ler esse tópico.
Porra, é só ter confiança e não ser um cachorrinho necessitado que faz tudo que a mulher quer que você
pega.

Ninguém sabe se vc é rico dentro duma porra de balada cheia de gente
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Pode ter um neguinho na área geral tomando uma cerva que tem 30x mais dinheiro que o cara que tá no
camarote... o camarote pode ser de amigo, qualquer merda..Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
666
207

O camarote com 10 garrafas de black label é mais caro do que a área geralll...

http://mundialmp3.blogspot.com - Reviews de CDs e bandas
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esse manja!

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando Releed 

Pode ter um neguinho na área geral tomando uma cerva que tem 30x mais dinheiro que o cara que tá no
camarote... o camarote pode ser de amigo, qualquer merda..
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Melhor post do topico. 

Pode fecha todos os topicos do forum inteiro. Simples e pura verdade, todo homem pega mulher. Alguem
conhece algum homem com mais de 30 anos virgem? Eh mais facil encontrar um que ja comeu 30.

#122

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

PirocaAssassina  

Membro

 Citando Darktag 

Nego não entende que, bastou nascer homem pra pegar mulher.

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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Eu ja comi mais que 30...

#123

Registro:
Mensagens:

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

Aug 2004
2.420

PirocaAssassina  

Membro

 Citando PirocaAssassina 

Melhor post do topico. 

Pode fecha todos os topicos do forum inteiro. Simples e pura verdade, todo homem pega mulher. Alguem
conhece algum homem com mais de 30 anos virgem? Eh mais facil encontrar um que ja comeu 30.
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Verdinhas: 515

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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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4198

Baskiat 

Membro

 Citando PirocaAssassina 

Melhor post do topico. 

Pode fecha todos os topicos do forum inteiro. Simples e pura verdade, todo homem pega mulher. Alguem
conhece algum homem com mais de 30 anos virgem? Eh mais facil encontrar um que ja comeu 30.

 Citando PirocaAssassina 

Eu ja comi mais que 30...

"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

PirocaAssassina, Dino e nunes_747.
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O camarote pode ser do amigo dele, só que a mulher vai achar que o kra tem grana, ela n vai perguntar
"ei deixa eu ver a tua comanda, abre a tua carteira, tu que pagou o camarote?" ....é que nem vc se juntar
com uns amigos e alugar um camaro, a mulher n vai pedir o documento para ver se o carro é seu ou se é
da locadora...o lance é enganar as mulheres, fazerem elas pensarem que vc tem grana(só da uma lida no

#125

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
222
15

amazongames 

Membro

 Citando Releed 

Pode ter um neguinho na área geral tomando uma cerva que tem 30x mais dinheiro que o cara que tá no
camarote... o camarote pode ser de amigo, qualquer merda..
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-- Tema claro
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livro do Bad Boy ou Mistery Method)...mulher interesseira é muito fácil de passar o papow...

Por exemplo, tem kra que tem grana, milionário e a mulher não dá moral; pq ele n sai por ai dizendo e
nem mostrando que tem dinheiro...o kra anda de carro e roupas simples , as mulheres que dão moral
para esse tipo de kra são as que tbm tem grana...
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