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 Você acredita no amor ?

Não tem como acreditar... mulherada cada vez mais interessada no que você tem... Esse final de semana
rolou coisas que nunca pensei que fosse acontecer... Só decepção. Encontrar alguém te ame pelo que
você é e não pelo que você tem, tá cada vez mais dificil...

E vocês o que acham ? Acreditam no amor ?

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Lagosta 

Suspenso

31-08-2011 19:20 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

31-08-2011 19:23

Com 30k em poa ou 40k em sampa, eu te garanto q nao vai faltar amor pra vc! 

#2

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4199

Baskiat 

Membro

"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

Marf, Axl-Luke, TheDiesel e mais 28.
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O amor fica mais fácil dependendo se for 40K em sampa, mas também facilita se for 30k em Porto Alegre.

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.991
946

SDF 

Membro

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

Nobrum.

31-08-2011 19:24

Não mais depois dessas ultimas 3 semanas que passaram.

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
336
50

.gsv. 
Membro

31-08-2011 19:25

Não. 
Talvez no amor familiar, mas nem nisso eu to acreditando mais

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

And a bottle of rum!
Sep 2009
3.327
633

Captn 

Membro

Tópico sobre Boa-noite-cinderela 

 Citando leoent 
Portanto, desconfie das pessoas, aquele cara que é teu amiguinho e te cumprimenta todo dia pode estar te
fudendo nas escondidas.

31-08-2011 19:29 #6

doublezero 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2009
847
217

VAT69, Abedi, Minancora e mais 1.

31-08-2011 19:30

Com 30k ou 40k e melhor investir no amor das putas. Dá pra pagar muito amor.

#7

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
20.628
409

manisnk 

Membro

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !

Abedi, serjao_boiadero e Nobrum.

31-08-2011 19:31

ja pode fechar ja!

Eu até acredito... mas é algo extremamente raro...

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.259
613

Rampado 

Colaborador
hardMOB

 Citando Baskiat 

Com 30k em poa ou 40k em sampa, eu te garanto q nao vai faltar amor pra vc! 

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

31-08-2011 19:33 #9

Barata Oriental 
Membro

 Citando .gsv. 
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Que houve cara? Desabafe aí conosco, abra seu coraçãozinho.

@
Acredito no amor sim, mas somente no início de um relacionamento. Depois vira muito mais um
companheirismo que amor propriamente dito,

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2005
1.489
352

Não mais depois dessas ultimas 3 semanas que passaram.

I hate being BiPolar, it's fucking awesome.

31-08-2011 19:38

Acho que não acredito em mais nada.

#10

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
5.351
267

[adult swim] 
Membro

31-08-2011 19:40

certo, lagosta abriu o topico pra dizer que tinha mina interessada na grana que ele alegou ter no outro
topico e continuar trollando o pessoal... e ainda dao corda...

bando de bicho burro...

#11

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.169
1602

Calconha 

Membro

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

31-08-2011 19:41

Eu acho que o amor se situa na faixa dos 60K+ nessa mixaria de 30-40K nao tem amor mesmo.

#12

LostOne 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

 Citando Zinedine Zidane 

Socorro, só tem juvenil.

O sujeito abre o tópico dizendo que ''encontro a mulher da minha vida dele'' : ela é evangélica, casada,

31-08-2011 19:56

Incrível como gosta de aparecer, se ainda entretesse e fosse engraçado igual alguns trolls por aí...

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
1.346
56

wing- 

Membro

There must be some kind of way out of here
said the joker to the thief

arquero, Marty, doublezero e mais 1.

31-08-2011 20:05

Ganhando 30K em... ah não, chegaram antes 

Spoiler: 

#14

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Feb 2005
2.596
1
78

_Kira 

Membro

 Citando C.S.S. 
É a mulher da primeira foto postada? Po, axei bonita.. 
Se fosse homem, eu comia! :X.

31-08-2011 20:12

Você gosta do amor? Eu gosto é da putaria.

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
1.562
137

Pistola de Gatoo 

Membro
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Resumo: Depois que fiz tudo que pude e muito do que não podia por ela tomei um pé na bunda.

Motivo?
Agora ela se sente preparada pra viver a vida sozinha.

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
336
50

.gsv. 
Membro

 Citando Barata Oriental 
Que houve cara? Desabafe aí conosco, abra seu coraçãozinho.

31-08-2011 20:13

Acho que o lagostinha andou recebendo muita MP das minas fake da Hardmob depois do tópico dos

30k/40k. 

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

ahn? shopping?
Aug 2002
3.398
331

Axl-Luke 

Membro

 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).

31-08-2011 20:16

Pelo que tu é realmente acho difícil te amarem.

@
Simplesmente nao vou atrás de relacionamentos. Sou muito novo e com o estilo de vida que eu levo é
difícil achar alguém que valha a pena.
Até pelo fato de estar rodeado de mulheres que "nao valem" eu fico com o pé atrás com absolutamente
qualquer uma.

Troquei meu coracao por outro fígado e tá funcionando muito bem até agora.

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
11.525
226

Why so serious? 

Membro

 Citando Lagosta 

Não tem como acreditar... mulherada cada vez mais interessada no que você tem... Esse final de semana
rolou coisas que nunca pensei que fosse acontecer... Só decepção. Encontrar alguém te ame pelo que você
é e não pelo que você tem, tá cada vez mais dificil...

E vocês o que acham ? Acreditam no amor ?
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 Citando Botelho 

huauhauhahua lembrei do meu pai. 

ele deve ser viciado em sexo  toda hora quer comer minha mae  nao importa o lugar   e ela gosta

31-08-2011 20:16

Cara, é assim mesmo. Quer romance? Lê um livro.

Essas vadias só querem saber de usufruir ao máximo do que o cara tem, se nao for assim elas mandam
pastar e procuram outro otario que possa fazer isso.

Mas relaxa, não vai ser a ultima vez que aconteceu isso nao, daqui a pouco tu encontra outra e ocmeça
tudo de novo. É assim. Até o dia que tu casar, dai sim tu ta fodido.

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2005
1.489
352

Barata Oriental 
Membro

 Citando .gsv. 
Resumo: Depois que fiz tudo que pude e muito do que não podia por ela tomei um pé na bunda.

Motivo?
Agora ela se sente preparada pra viver a vida sozinha.

I hate being BiPolar, it's fucking awesome.

31-08-2011 20:20

Cara, parte pra bonholice se nao deu certo da heterice

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.641
593

m4ndrake 

Membro

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

31-08-2011 20:23 #21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
336
50

.gsv. 
Membro

 Citando Barata Oriental 
Cara, é assim mesmo. Quer romance? Lê um livro.

Essas vadias só querem saber de usufruir ao máximo do que o cara tem, se nao for assim elas mandam
pastar e procuram outro otario que possa fazer isso.

Mas relaxa, não vai ser a ultima vez que aconteceu isso nao, daqui a pouco tu encontra outra e ocmeça

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/188244-oficialmob-piadas-post8164953.html#post8164953
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/188244-oficialmob-piadas-post8164953.html#post8164953
http://www.hardmob.com.br/members/barata+oriental.html
http://www.hardmob.com.br/members/barata+oriental.html
http://www.hardmob.com.br/members/Barata%20Oriental.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/barata+oriental.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/m4ndrake.html
http://www.hardmob.com.br/members/.gsv..html
http://www.hardmob.com.br/members/.gsv..html
http://www.hardmob.com.br/members/.gsv..html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/.gsv..html


Você acredita no amor ?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor.html[02/02/2013 00:06:50]

Disso eu já sabia... Foda foi acreditar...

Mas foi a ultima vez tbm 

Agora só acredito que o amor é duradouro enquanto vc pode satisfazer as vontades de uma mulher,
quando não puder mais com certeza ela vai procurar outro...

tudo de novo. É assim. Até o dia que tu casar, dai sim tu ta fodido.

31-08-2011 20:25

30K só dá pra levar a mina no dogão da esquina. que mulher vai amar um cara desses?

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
3.091
418

TatuBola 

Membro

 Citando LostOne 

Eu acho que o amor se situa na faixa dos 60K+ nessa mixaria de 30-40K nao tem amor mesmo.

31-08-2011 20:28

Não, só acredito no sangue

#23

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

31-08-2011 20:28

já vi que boteco não é consultório psicológico...
sad but true

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Autor do tópico

Lagosta 

Suspenso
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