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vinícius de moraes não era exatamente um exemplo de beleza e pegou mulher pra caralho
até eu já peguei mulher usando uns versos soltos do vinícius

#202

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2001
1.996
543

flv 

Membro

vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

 

04-01-2012 19:19 #203

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=8981224&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8981224&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8981224&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-10.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-11.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-10.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-13.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-13.html
http://voodoohop.com/about.php
http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-post8978529.html#post8978529
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-post8978529.html#post8978529
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978535
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978535
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978535
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978535
http://www.hardmob.com.br/members/flv.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/flv.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978548
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978548
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978548
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8978548
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


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-9.html[01/02/2013 23:40:25]

não entendi a proposta mas acho que nesse lugar a última coisa a se pensar é pegar mulher...
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Viu as baladas em cima? As próximas?

Voodoohop + Gente que Transa ?
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não entendi a proposta mas acho que nesse lugar a última coisa a se pensar é pegar mulher...
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explica o que é essa porra...pelo que eu entendi isso daí é pra fritar sinistramente.
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também tem. um monte, com todo tipo de som tocando, a que eu fui eu não consigo lembrar de uma
música que tocou, mas eu fico suave, só na cachacis.
Mas é uma excelente pra fazer umas putarias boas independentemente da sua aparência física.
Mas precisa ir tranquilo, metade da hardmob iria entrar em pânico num lugar assim.
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nunca fui em nada do tipo. Não curto muito essas paradas hipsters...com uma bomboniére encararia, mas
aí não tem como pegar mulher...

#207

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando rdgr 
também tem. um monte, com todo tipo de som tocando, a que eu fui eu não consigo lembrar de uma
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Mas é uma excelente pra fazer umas putarias boas independentemente da sua aparência física.
Mas precisa ir tranquilo, metade da hardmob iria entrar em pânico num lugar assim.
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Claro que vira pegar mulher lokão. Se pá quanto mais louco melhor.
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tá doido, na fritação é impossível dialogar, na moral...só rosno! Mesmo assim não tem coisa melhor!
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então olha a foto 1 e me fala como se comportaria nesse rock: http://www.iuuk.com.br/?x=fotos-
inte...e=message#none

p.s.: não vale usar a palavra estuprador...
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precisa conversar? 

É balada que se você entrar e esquecer a camisinha no carro tem uma chance grande de você se
arrepender. 

É tipo coração sertanejo ou festa do pelado... é só um passinho antes de uma casa de swing. Lugar mais

familiar e tals 
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como já disseram antes, mulheres são seres menos visuais que homens... esse Mystery com certeza pega
mta mulher. o cara pinta unha, usa chapeu bizarro, é magricelo. mas o cara simplesmente tem todas essas
táticas que sim, ajudam a pegar mulher, se tu conseguir fazer tudo certinho. ajuda muito. nao é que o
cara vai pegar qualquer e toda mulher, mas com certeza ele manda bem.

atitude, presença, confiança. isso é fato. eu ja entrei em balada tão confiante, tão sossegado, que eu
tenho certeza que eu exalava mais presença do que quando eu vo meio atucanado, inseguro.. e sou a
mesma pessoa. sei lá, isso é mt subjetivo, mas muda sim. tem balada que o cara só toma toco, e dps
outra tem varias minas olhando. é estranho... e nem só em balada, nos demais ambientes. um homem
presença conta tanto quanto homem bonito fisicamente. quantas vezes nao se ouve a mulherada falar de
homem 'charmoso'?? vai entender.. mas tem mts outros fatores que atraem a atenção das mulheres FORA
O DINHEIRO (apesar do hardmobiano médio achar que tudo se resume a isso).

contar historias, ser interessante, misterioso, auto-confiante, 'dominador'/lider de um grupo de homens,
charmoso, simpático e auto-suficiente... jesus, tem mta coisa. só se chega a isso com um
amadurecimento, e que nao quer dizer idade. tenho amigos que passavam o rodo com 16 17 anos, ja
eram assim. outros (até eu) só foram conseguir ser mais ou menos assim mais tarde. e muitos ainda nao
conseguiram, se assustam em ambientes com mta mulher bonita, se apequenam, se tornam menores que
elas, ou seja, se excluem do jogo.

a beleza ajuda, até o dinheiro ajuda. mas tem mt mais que isso...
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vinícius de moraes não era exatamente um exemplo de beleza e pegou mulher pra caralho
até eu já peguei mulher usando uns versos soltos do vinícius
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Segue aqui minha observação.

Eu acho tudo mentira de cara feio pegar mulher pra caraio, a não ser que a mina tb seja horrível ai sim
ele faz sucesso entre as barangas.
Faço parte da turma feia (Sou feio mesmo) com F maiusculo.....sou praticamente casado hoje mas nunca
fui sucesso com as mulheres na minha vida.
Geralmente quem é feio tem algumas qualidade de ser legal, gentil e suas outras coisas mais como muito
R$ e carros BONS....

Essa matéria não foi feito aqui no planeta terra HEHEHEHE
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alex2000, MyLoveCrazy, hxcx4fun, Radssp, fsramos
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quem precisa de dinheiro e carro(dentro de balada ngm sabe o carro q vc tem) pra arrumar mulher eh
fraco
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Segue aqui minha observação.

Eu acho tudo mentira de cara feio pegar mulher pra caraio, a não ser que a mina tb seja horrível ai sim ele
faz sucesso entre as barangas.
Faço parte da turma feia (Sou feio mesmo) com F maiusculo.....sou praticamente casado hoje mas nunca fui
sucesso com as mulheres na minha vida.
Geralmente quem é feio tem algumas qualidade de ser legal, gentil e suas outras coisas mais como muito
R$ e carros BONS....

Essa matéria não foi feito aqui no planeta terra HEHEHEHE

Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked.
????? =]
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Então sou fraco.
Mas garanto isso para vc....90% hoje que o visual prevalece...
Ser bonito garante sua PEGADA ser feio garante apenas sua diversão
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Outra coisa.

Ninguém é realmente feio.

faça um experimento:

vá a um dermatologista e peça um tratamento para melhorar a pele. Peeling, roacutan, cremes faciais e
essas viadagens todas
vá a um dentista e arrume os dentes, se já estiverem arrumados, faça clareamento.
Faça um corte de cabelo que combine com o seu rosto
Malhe durante 1 ano
Compre roupas bonitas e com caimento correto e não essas camisetas velhas, largas e surradas, pior

ainda com logo de banda de metal 

Pronto, garanto que pelo menos nota 6,5 você vai ser. Se a situação estiver crítica mesmo é só gastar
uma graninha para arrumar o nariz e raspar uns ossos na cara para suavisar os traços. Pronto.. qualquer
pessoal do mundo pode ser bonita.

é tão simples que eu olho pra gente feia e fico com pena. É só ver mulher rica.. Não existe mulher rica
feia... Existe mulher rica gorda, mas feia não tem.. porque faz chapinha, peeling, colocam um sutien que
levanta, uma meia calça que arrebita, um vestido que força a cintura e pronto.. tá uma deusa.. se colocar
um rayban na cara para esconder metade do rosto então...
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Ricbacksunday, Darktag e Dino.
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05-01-2012 14:59

isso é verdade. eu nem vou ser tão radical, acho que só de o cara comprar roupas que valorizem o corpo,
postura e de boa qualidade, cortar o cabelo e, talvez, dar uma malhadinha, ta feito... nao tem desculpa,
pelo menos NO JOGO o cara vai estar. claro, isso custa dinheiro. geralmente quem tem mais tem mais
facilidade pra isso.

eu CANSO, digo CANSO de ouvir minhas primas e mulheres falarem assim dos caras mais boa pinta
(bonitos fisicamente) do meu circulo social: "ah, ele é bonito, mas é sem sal..." "ah, ele é bonito sim, mas
é meio bundão, abobado". como dito antes, mulher nao vai SÓ pela aparencia, nem praquela transa de
balada. um cara desses provavelmente ja ta perdendo pra um cara descolado, etc. 

faça o teste: qual o cara do seu circulo de amigos que pega mais mulher, mulheres mais bonitas? no meu,
não é necessariamente o mais bonito. evidente que um cara boa pinta que é charmoso, descolado, tem
atitude, é 'lider', bem relacionado e tem grana vai se dar bem. mas quantos tem tudo isso? sao varios
fatores alem da beleza, e pra mulher eles sao tao importantes quanto.

chega de desculpas, vamo pega mulher porra. a gente nao vai ser jovem pra sempre e, nao sei pq nao
vivi nos tempos passados, MAS HOJE EM DIA tem mais mulher que homem, elas tao livres leves e soltas
na balada, nao tem q dar satisfacao pra ninguem, inclusive tomam iniciativa...

ouçam o @rdgr : deem um up em si mesmos e vao se divertir!!!
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 Citando rdgr 
Outra coisa.

Ninguém é realmente feio.

faça um experimento:

vá a um dermatologista e peça um tratamento para melhorar a pele. Peeling, roacutan, cremes faciais e
essas viadagens todas
vá a um dentista e arrume os dentes, se já estiverem arrumados, faça clareamento.
Faça um corte de cabelo que combine com o seu rosto
Malhe durante 1 ano
Compre roupas bonitas e com caimento correto e não essas camisetas velhas, largas e surradas, pior ainda

com logo de banda de metal 

Pronto, garanto que pelo menos nota 6,5 você vai ser. Se a situação estiver crítica mesmo é só gastar uma
graninha para arrumar o nariz e raspar uns ossos na cara para suavisar os traços. Pronto.. qualquer
pessoal do mundo pode ser bonita.

é tão simples que eu olho pra gente feia e fico com pena. É só ver mulher rica.. Não existe mulher rica
feia... Existe mulher rica gorda, mas feia não tem.. porque faz chapinha, peeling, colocam um sutien que
levanta, uma meia calça que arrebita, um vestido que força a cintura e pronto.. tá uma deusa.. se colocar
um rayban na cara para esconder metade do rosto então...
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isso é verdade. eu nem vou ser tão radical, acho que só de o cara comprar roupas que valorizem o corpo,
postura e de boa qualidade, cortar o cabelo e, talvez, dar uma malhadinha, ta feito... nao tem desculpa,
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mas to falando de caso extremo mesmo.

Se o cara faz peeling, clareamento, malha um ano, arruma o cabelo e arruma o guarda roupas não tem
como ele continuar feio, só continua feio se for deformadasso mesmo.

Mas não entendo, é coisa de viadinho se cuidar.. machão é o gordo espinhento de camisa larga e calça
caindo na bunda com o cofrinho todo peludo. Olha que machão.. não pega uma mina nota 7 faz 3 anos.

O negócio de confiança é absurdo. Quando eu to num mood legal eu já entro na balada dando risada, se
eu tomo toco eu ignoro e passo pra próxima, chego na mina mais gata da balada sem nenhuma vergonha
e ainda tiro onda. Quando eu to meio cabisbaixo é uma catástrofe. Chego de cabeça baixa, encho o rabo
de vodka pra tentar compensar, fico irritado a cada bota, saio xingando as minas e todo esse pacote de
loser pega ninguém. E para eu estar confiante não depende tanto de como tá o meu cabelo, de que roupa
eu to usando ou coisa do tipo..vem de dentro.. é cada dia, um dia.

Verdinhas: 4458 pelo menos NO JOGO o cara vai estar. claro, isso custa dinheiro. geralmente quem tem mais tem mais
facilidade pra isso.

eu CANSO, digo CANSO de ouvir minhas primas e mulheres falarem assim dos caras mais boa pinta
(bonitos fisicamente) do meu circulo social: "ah, ele é bonito, mas é sem sal..." "ah, ele é bonito sim, mas é
meio bundão, abobado". como dito antes, mulher nao vai SÓ pela aparencia, nem praquela transa de
balada. um cara desses provavelmente ja ta perdendo pra um cara descolado, etc. 

faça o teste: qual o cara do seu circulo de amigos que pega mais mulher, mulheres mais bonitas? no meu,
não é necessariamente o mais bonito. evidente que um cara boa pinta que é charmoso, descolado, tem
atitude, é 'lider', bem relacionado e tem grana vai se dar bem. mas quantos tem tudo isso? sao varios
fatores alem da beleza, e pra mulher eles sao tao importantes quanto.

chega de desculpas, vamo pega mulher porra. a gente nao vai ser jovem pra sempre e, nao sei pq nao vivi
nos tempos passados, MAS HOJE EM DIA tem mais mulher que homem, elas tao livres leves e soltas na
balada, nao tem q dar satisfacao pra ninguem, inclusive tomam iniciativa...

ouçam o @rdgr : deem um up em si mesmos e vao se divertir!!!
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eu sou bonito pra caralho e me amarro em pegar baranguinha....hahah as mina gata ficam se mordendo
de raiva...
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Minha natureza ogra meu jeito de macho atrai certas mulheres, nao atraio mulher que acha justin bieber,
restarts e afins bonitos. 
Mulher me adora
Mulher me quer
Mulher toca siririca pensando em mim
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Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

Baskiat e frasson.
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HAUHAUAHUAHUAHAUHAUHUAA. Mas que porra é essa que eu li? Tá bem, meu filho, quer um charuto? É
"havano"! Tem que ver isso aí.
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 Citando m4ndrake 

Minha natureza ogra meu jeito de macho atrai certas mulheres, nao atraio mulher que acha justin bieber,
restarts e afins bonitos. 
Mulher me adora
Mulher me quer
Mulher toca siririca pensando em mim
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esse negócio de mood é foda mesmo... eu lembro que as minas mais iradas que eu peguei, eu peguei
quando eu ia pra noite encucado com meu cabelo, que devia ter cortado, me irritava o jeito que tava, etc.
quando vou com tudo em cima na aparencia, as vezes nao é tao bom assim. mas a aparencia tb influencia
no mood.

eu sou igual. tem noite que to tao desencanado e auto-suficiente, que chego rindo mesmo, converso
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mas to falando de caso extremo mesmo.

Se o cara faz peeling, clareamento, malha um ano, arruma o cabelo e arruma o guarda roupas não tem
como ele continuar feio, só continua feio se for deformadasso mesmo.

Mas não entendo, é coisa de viadinho se cuidar.. machão é o gordo espinhento de camisa larga e calça
caindo na bunda com o cofrinho todo peludo. Olha que machão.. não pega uma mina nota 7 faz 3 anos.

O negócio de confiança é absurdo. Quando eu to num mood legal eu já entro na balada dando risada, se
eu tomo toco eu ignoro e passo pra próxima, chego na mina mais gata da balada sem nenhuma vergonha
e ainda tiro onda. Quando eu to meio cabisbaixo é uma catástrofe. Chego de cabeça baixa, encho o rabo
de vodka pra tentar compensar, fico irritado a cada bota, saio xingando as minas e todo esse pacote de
loser pega ninguém. E para eu estar confiante não depende tanto de como tá o meu cabelo, de que roupa
eu to usando ou coisa do tipo..vem de dentro.. é cada dia, um dia.
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(nunca vo chega dando no meio de todas as minas, pq ai gera conflito, briga, etc) com varias minas,
parece que passaram óleo e nao tenho ferrugem, vo deslizando assim. o alcool, em quantidade ideal,
ajuda nesse aspecto 'lubrificante'. aí mano, nao tem como explicar, mas a mulherada ve/sente, sei lá.. tu
também ta tao de bem que acaba nem lembrando ou dando importancia pra eventuais minas que nao
deem sequencia numa conversa ou se a peteca cai e nao rola nada.. sai e continua sua noite alto astral, tu
ta de bem consigo, tu se sente maior que elas. resultado? alem de mais mulher reparar, tu conversa com
mais mulheres (ta aí o segredo... homem quer 2min de papo e beijo, sexo. ataca forte demais, queima a
largada), sem pressão, e aí uma hora uma vai tá na rede e é só fechar.

agora, qnd chega num clima ruim.. o cara hesita pra falar ate com a gordinha que fica olhando. pensa em
mil 'e se', 'e se', e se ela tem namorado, e se eu toma toco pra uma gordinha que vergonha, e se ela ta
olhando pra outro. pensou demais? já era. tem noite que eu olho umas minas assim e fico me enganando,
achando que vou chegar 'quando pintar a oportunidade certa', ae dou uma volta, olho, vou comprar
cerveja, paro perto, bebo a cerveja... vou comprar outra coisa, volto. ja era, aquela imagem e o
sentimento do ultimo paragrafo nao existem. parece que ta tudo enferrujado, nada flui. e eu posso ate
chegar na mina (que nao precisa ser linda), que vou estar mt mais inseguro, com pressao, nervoso, o
assunto vai morrer e eu vou ficar meio constrangido.. e vou tentar conversar com 1 ou 2 no maximo na
balada, e no primeiro insucesso ficar puto e baixar ainda mais a moral, ate desistir e ir apenas apreciar
uma bebida.

boa essa expressão. o negócio é sempre o MOOD 

pra gente confirmar a teoria de que mulher é muito menos visual que homem: homem feio com mulher
linda tem, e bastante. agora, homem lindo com mulher feia?? nunca vi.

 Citando Bonhamm 

eu sou bonito pra caralho e me amarro em pegar baranguinha....hahah as mina gata ficam se mordendo de
raiva...

Última edição por Dino : 05-01-2012 às 16:10

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

 

05-01-2012 16:09

é serio
a mais recente me disse semana retrasada, "ontem me toquei pensando em vc"

Velho, sou gordo, peludo, sem unha do dedao esquerdo, mas fazer o que, sou atraente.
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Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

Dino e John88.
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Macho Alpha.
Mulher gosta. Aquele cara com a barba por fazer meio suja, que fala alto, que encara, que quer dar ordem
em todo mundo. As que gostam só pegam cara assim. tenho um brother que é o retrato de macho alpha..
só pega mulher na agarrada hahaha.

Pra balada reina a regra dos 3 segundos.. Olho 3 segundos e não chegou? Desiste.. nem vai mais... você
já criou todas as barreiras do mundo e vai chegar pipocando. Viu a mina tem que chegar e foda-se e falar
QUALQUER MERDA que aparecer na cabeça, se não der, paciência, pelo menos chegou falando merda e se
divertiu.

Quanto mais mulher vc pega, mais mulher vc pega... Se tiver metido na semana então, dai que a
confiança vai lá em cima. Você fica tão feliz que fica só na roda dos brothers, falando e dando risada. O
cara que tá na seca chega na balada igual radar, olhando pra todo lado, secando todas as minas, esse ai
já se fudeu, porque qualquer mina que ele chegar vai sacar que o cara tá topando qualquer coisa.
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 Citando m4ndrake 

Minha natureza ogra meu jeito de macho atrai certas mulheres, nao atraio mulher que acha justin bieber,
restarts e afins bonitos. 
Mulher me adora
Mulher me quer
Mulher toca siririca pensando em mim

 Citando Dino 

esse negócio de mood é foda mesmo... eu lembro que as minas mais iradas que eu peguei, eu peguei
quando eu ia pra noite encucado com meu cabelo, que devia ter cortado, me irritava o jeito que tava, etc.
quando vou com tudo em cima na aparencia, as vezes nao é tao bom assim. mas a aparencia tb influencia
no mood.

eu sou igual. tem noite que to tao desencanado e auto-suficiente, que chego rindo mesmo, converso
(nunca vo chega dando no meio de todas as minas, pq ai gera conflito, briga, etc) com varias minas,
parece que passaram óleo e nao tenho ferrugem, vo deslizando assim. o alcool, em quantidade ideal, ajuda
nesse aspecto 'lubrificante'. aí mano, nao tem como explicar, mas a mulherada ve/sente, sei lá.. tu também
ta tao de bem que acaba nem lembrando ou dando importancia pra eventuais minas que nao deem
sequencia numa conversa ou se a peteca cai e nao rola nada.. sai e continua sua noite alto astral, tu ta de
bem consigo, tu se sente maior que elas. resultado? alem de mais mulher reparar, tu conversa com mais
mulheres (ta aí o segredo... homem quer 2min de papo e beijo, sexo. ataca forte demais, queima a
largada), sem pressão, e aí uma hora uma vai tá na rede e é só fechar.

agora, qnd chega num clima ruim.. o cara hesita pra falar ate com a gordinha que fica olhando. pensa em
mil 'e se', 'e se', e se ela tem namorado, e se eu toma toco pra uma gordinha que vergonha, e se ela ta
olhando pra outro. pensou demais? já era. tem noite que eu olho umas minas assim e fico me enganando,
achando que vou chegar 'quando pintar a oportunidade certa', ae dou uma volta, olho, vou comprar cerveja,
paro perto, bebo a cerveja... vou comprar outra coisa, volto. ja era, aquela imagem e o sentimento do
ultimo paragrafo nao existem. parece que ta tudo enferrujado, nada flui. e eu posso ate chegar na mina
(que nao precisa ser linda), que vou estar mt mais inseguro, com pressao, nervoso, o assunto vai morrer e
eu vou ficar meio constrangido.. e vou tentar conversar com 1 ou 2 no maximo na balada, e no primeiro
insucesso ficar puto e baixar ainda mais a moral, ate desistir e ir apenas apreciar uma bebida.

boa essa expressão. o negócio é sempre o MOOD 
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